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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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أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء أن األمر الملكي السامي بمنح وسام األمير 
سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي للكوادر الوطنية من العاملين في 
المساندة  الجهات  وكافة  كورونا  لفيروس  للتصدي  األمامية  الصفوف 
لــهــم يعكس تــقــديــر حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
في  البحرين  أبــنــاء  يبذله  جهد  لكل  المعظم  الــبــالد  ملك  خليفة  آل 
بشكل  الــتــحــديــات  مختلف  مــع  التعامل  وفــي  الــوطــنــي  العمل  مسيرة 
الوطنية  المنجزات  أن  إلــى  سموه  مشيرًا  لإلنجاز،  فرصًا  منها  يجعل 
والتنموية التي تتحقق لمملكة البحرين يكون للصحافة واإلعالم دور 
رئيسي فيها، الفتًا سموه إلى أن النجاح الذي تحقق لمسارات التصدي 

لفيروس كورونا كان لجهود أبناء الوطن العاملين في مجال الصحافة 
واإلعالم مساهمة رئيسية في تحقيقه من خالل حرصهم على تشكيل 
الوعي المجتمعي الصحيح تجاه التعامل مع الجائحة التي استطعنا 
الخروج من  الواحد  البحرين  وبروح فريق  وقوته متكاتفين  بحول اهلل 

تداعياتها الصحية واالقتصادية بنجاح.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع أمس بحضور سمو الشيخ 
محمد بــن ســلــمــان بــن حــمــد آل خــلــيــفــة، والــشــيــخ ســلــمــان بــن خليفة 
فيصل  بن  حمد  والسيد  الوطني،  واالقتصاد  المالية  وزيــر  خليفة  آل 
المحلية،  الــوزراء، رؤساء تحرير الصحف  وزير شؤون مجلس  المالكي 
حيث تفضل سموه بتسليمهم وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق 

لفيروس  التصدي  مساعي  رفــد  فــي  وعطائهم  جهودهم  نظير  الطبي 
كورونا، حيث نقل سموه إليهم تحيات وتقدير حضرة صاحب الجاللة 
ملك البالد المعظم على ما قدموه والعاملون في الصحافة المحلية 
منوهًا سموه  كورونا،  لفيروس  التصدي  في  الوطنية  للجهود  دعم  من 
مختلف  تجاه  بها  والعاملون  الصحافة  به  تقوم  الــذي  الكبير  بــالــدور 
القضايا والمواضيع التي تهم المواطن وتسهم في نماء وازدهار الوطن.

أبــنــائــه بمواقعهم  كــافــة  لــن ينسى مــواقــف  الــوطــن  إن  وقـــال ســمــوه 
المختلفة في التصدي لفيروس كورونا بمن فيهم العاملون في مجال 
الــالمــحــدود  عــطــاءهــم  لهم جميعا  نــقــدر  والــذيــن  واإلعــــالم،  الصحافة 
المجتمع  ــراد  أفـ كــافــة  إلــى  المعلومات  أجــل نقل  ولــســاعــات طـــوال مــن 

بــالــشــكــل الــصــحــيــح بــمــا يــواكــب مــســتــجــدات الــجــائــحــة، ويــحــقــق األثــر 
التعليمات واالحترازات وفق كل مرحلة من مراحل  اتباع  المنشود في 

التعامل مع الفيروس.
اعتزازهم  المحلية عن  رؤساء تحرير الصحف  أعرب  من جانبهم، 
بهذا األمر الملكي السامي، وشكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي 
الــوزراء على تفضله بتسليمهم وسام األمير  ولي العهد رئيس مجلس 
كبرى  مسؤولية  يمثل  والـــذي  الــوطــنــي  لالستحقاق  حمد  بــن  سلمان 
المشاريع  كافة  إلنجاح  المحلية  للصحف  الجهود  مضاعفة  في  لهم 
وازدهـــار  نماء  على  ينعكس  بما  المملكة  عليها  تعمل  التي  التنموية 

مملكة البحرين.

} �سمو ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء خالل لقاء روؤ�ساء تحرير ال�سحف المحلية وت�سليمهم وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي.

حمد ب��ن  ���س��ل��م��ان  الأم���ي���ر  و���س��ام  ي�سلم  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ول���ي 
ل��ا���س��ت��ح��ق��اق ال���ط���ب���ي ل����روؤ�����س����اء ت���ح���ري���ر ال�����س��ح��ف ال��م��ح��ل��ي��ة

والتنموية الوطنية  المنجزات  في  رئي�سي  دور  والإعالم  لل�سحافة  يوؤكد:  �سموه 

ــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمـــيـــر  ــاحـ ــد صـ ــ أكـ
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد 
رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة العمل 
والمشاريع  البرامج  من  المزيد  تبني  على 
التي تسهم في تطوير قطاع  االستراتيجية 
القطاعات  أحــد  باعتباره  والــمــاء  الكهرباء 
الحيوية المهمة الرافدة للتنمية، والداعمة 
لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء ســمــوه فـــي قصر 
الــــــرفــــــاع أمــــــــس، بــــحــــضــــور عـــــــدد مـــــن كـــبـــار 
محمد  أحمد  بن  كمال  السيد  المسؤولين، 

ياسر  والسيد  والماء،  الكهرباء  هيئة  رئيس 
الكهرباء  شــؤون  وزيــر  حميدان  إبراهيم  بــن 
والماء، حيث هنأ سموه رئيس هيئة الكهرباء 
المنصب،  هــذا  في  تعيينه  بمناسبة  والماء 
متمنًيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله.
تمتلك  البحرين  مملكة  أن  وأكد سموه 
ومتمكنة  مــؤهــلــة  وطــنــيــة  ــاءات  ــفــ وكــ كـــــوادر 
قـــــادرة عــلــى مــواجــهــة مــخــتــلــف الــتــحــديــات 
لــمــا تــمــتــاز بـــه مـــن حــرفــيــة ومــهــنــيــة عــالــيــة 
ــًا ســمــوه  ــوهـ ــنـ ــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، مـ فــ
ــذي قــدمــه السيد  الــ الـــالمـــحـــدود  بــالــعــطــاء 
مواقع  مختلف  في  محمد  أحمد  بن  كمال 
الــمــســؤولــيــة الــتــي ُكـــّلـــف بــهــا والـــتـــي أثــمــرت 

نجاحات ومشاريع منجزة بتمّيز رفعت اسم 
وما  الدولية،  المحافل  في  عاليًا  البحرين 
أشرف عليه من مشاريع مازال العمل جاريا 
على تنفيذها بإتقان، معربًا عن تمنياته أن 
األهـــداف  كــافــة  تحقيق  فــي  الجميع  يــوفــق 

المنشودة.
الكهرباء  هيئة  رئيس  أعرب  جانبه،  من 
والماء عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية، 
يوليه  لما  وتقديره  شكره  عن  كذلك  معربًا 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
للكوادر  وتشجيع  دعــٍم  مــن  الـــوزراء  مجلس 
في  المزيد  وبذل  العمل  لمواصلة  الوطنية 

خدمة مملكة البحرين.

ولي العهد رئي�س الوزراء يوؤكد اأهمية تبني المزيد من البرامج والم�ساريع لتطوير قطاع الكهرباء والماء

استقبل الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
المجلس األعلى للصحة، في مقر  رئيس  آل خليفة 
بن  سلمان  الشيخ  )الــثــالثــاء(  أمــس  صباح  المجلس 

خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني.
بــوزيــر  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  ورحـــب 
ــنـــي، تـــم بــحــث عــــدد من  الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد الـــوطـ
والتنسيق  التعاون  بمجاالت  المتعلقة  الموضوعات 
القائم بين القطاع الصحي ووزارة المالية واالقتصاد 

الوطني.
ــداهلل آل خــلــيــفــة  ــبــ ــن عــ ونــــــوه الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــ
بالمنجزات  خليفة  آل  خليفة  بــن  ســلــمــان  والــشــيــخ 
الشاملة بقيادة  التنموية  المسيرة  ضمن  الحضارية 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 

من  جاللته  يوليه  ومــا  المعظم  البالد  ملك  خليفة 
رعايٍة واهتمام بالقطاع الصحي، منوهين بالمتابعة 
المستمرة لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكل 
الخدمات  جـــودة  تطوير  شأنها  مــن  الــتــي  الــمــشــاريــع 
الصحية. واستعرض رئيس المجلس األعلى للصحة 
مـــع وزيــــر الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي مــســتــجــدات 
المملكة،  في  الصحية  الرعاية  قطاع  تطوير  برامج 
وفـــي مــقــدمــتــهــا بــرنــامــج الــضــمــان الــصــحــي الــوطــنــي 
لتطوير  القائمة  والــمــبــادرات  والمشاريع  )صحتي(، 
المنظومة الصحية المتميزة في المملكة وفق أعلى 
يعود  وبــمــا  والتنافسية  والــعــدالــة  الــجــودة  مستويات 

بالخير والنفع على الجميع.

رئ��ي�����س »الأع����ل����ى ل��ل�����س��ح��ة« ووزي������ر ال��م��ال��ي��ة 
ال�سحي ال��ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  ب���رام���ج  ي�����س��ت��ع��ر���س��ان 

ــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــن رئـــــــيـــــــس جـ ــ ــمــ ــ ثــ
البحرينية  العقاري  التطوير 
ــنــــدس عــــــــارف هـــجـــرس  ــهــ الــــمــ
تـــوجـــيـــهـــات صــــاحــــب الــســمــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل 
الوزراء، بزيادة المنتفعين من 
برنامج مزايا لعام 2022 بواقع 
ليصل  إضــافــي  مستفيد   500
الـــعـــدد هـــذا الـــعـــام إلـــى 2500 

منتفع.
سموه  بتكليف  ــاد  أشـ كــمــا 
والــتــخــطــيــط  اإلســــكــــان  وزارة 
الــعــمــرانــي بــطــرح الــمــزيــد من 
الــخــيــارات الــتــمــويــلــيــة، والــتــي 
ستفتح آفاقا واسعة لتشجيع 
المزيد  بناء  على  المطورين 
ــة  ــيـ ــنـ ــكـ مـــــــن الـــــــــوحـــــــــدات الـــسـ
بـــــمـــــا يــــســــهــــم فــــــــي تـــحـــقـــيـــق 
فـــي تمكين  الــحــكــومــة  رســـالـــة 
امتالك سكن  المواطنين من 

مالئم للجميع.
إن  هـــــــــــجـــــــــــرس:  وقــــــــــــــــــال 
تـــوجـــيـــهـــات صــــاحــــب الــســمــو 

األول  هــــــدفــــــهــــــا  الـــــمـــــلـــــكـــــي 
الـــوطـــن والــــمــــواطــــن، وتــرتــكــز 
عـــلـــى الــحــكــمــة فــــي مــواجــهــة 
مؤكدًا  وتــجــاوزهــا،  التحديات 
الــمــلــكــي  الـــســـمـــو  ــاحـــب  أن صـ
مــســتــقــبــل  ــاء  ــنــ بــ األول  ــه  ــمـ هـ
مـــشـــرق لــلــبــحــريــن وأبــنــائــهــا، 
ــوزراء  ــ ــ لـــهـــذا نـــجـــد مــجــلــس الـ
يــعــطــي أولــــويــــة لــلــمــواطــنــيــن 
النوعية  االستثمارات  وجــذب 
ــهــــم فــــــي تــحــقــيــق  الـــــتـــــي تــــســ
 2030 ــتــــصــــاديــــة  االقــ ــة  ــ ــرؤيـ ــ الـ
مبادئ  ثالثة  على  تقوم  التي 
والتنافسية،  االستدامة،  وهي 

والعدالة.
وأكد هجرس أن توجيهات 
صاحب السمو الملكي بزيادة 
ــيـــن مــــــن بــــرنــــامــــج  ــعـ ــفـ ــتـ ــنـ ــمـ الـ
ــي تــحــفــيــز  ــا ســتــســهــم فــ ــزايــ مــ
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عــلــى ضخ 
الدنانير  مــن  الماليين  مئات 
موجهة  سكنية  وحــدات  لبناء 
ما سيحرك  وهو  للمواطنين، 
ــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة أخــــرى  قـــطـ

مــرتــبــطــة بــالــقــطــاع الــعــقــاري 
مثل: المقاوالت، أدوات البناء، 
الخرسانة، األلمنيوم، األدوات 
والجبس  الديكور  الكهربائية، 
والــصــبــاغــة، مــــواد األرضـــيـــات 
والــــــــــدهــــــــــانــــــــــات والــــــســــــجــــــاد 
ــارة،  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ والــــــمــــــفــــــروشــــــات، الـ
ــيــــة  والــــــصــــــنــــــاعــــــات الــــهــــنــــدســ
إلــى  المكيفات  مــثــل  األخــــرى 

الصناعات  مــن  الكثير  جانب 
كقطاع  بــالــعــمــران  الــمــرتــبــطــة 
النقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف هجرس أن انتعاش 
ــتــــطــــويــــر الــــعــــقــــاري  قــــطــــاع الــ
ــات  ــاعـ ــنـ ــر مــــعــــه الـــصـ ــزدهــ ــتــ ســ
األخرى كسلسلة مترابطة مع 
خلق  وبالتالي  بعضًا،  بعضها 
مزيد من وظائف العمل التي 
تــســهــم فـــي تــحــســيــن مــســتــوى 
ــو مــــا يــحــقــق  ــ الـــمـــعـــيـــشـــة. وهــ
االقتصادية  أهــدافــهــا  للدولة 
ــة إلـــــــى جـــانـــب  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ
االقتصادية  سياستها  إنــجــاح 
عجلة  دفــع  وكــذلــك  المتبعة، 
التنمية لألمام. وهذا سيجعل 
والــمــؤســســات  الــشــركــات  آالف 
في السوق تستفيد من النمو 
االقتصادي وازدهاره، ما يؤدي 
فــي عــروق  الــنــقــود  إلـــى دوران 
وبالتالي  االقتصاد،  وشرايين 
تــنــتــعــش كـــل الـــقـــطـــاعـــات من 
خــــــالل إعـــــــــادة الــــــتــــــوازن بــيــن 
العرض الكلي والطلب الكلي.

ــتـــطـــويـــر  ــــس الـ ــيـ ــ وذكـــــــــر رئـ
ــدد  ــ عــ رفـــــــــــع  أن  الـــــــعـــــــقـــــــاري 
مزايا  برنامج  في  المنتفعين 
سيضيف  مــنــتــفــع،   2500 إلـــى 
ــر  ــويـ ــطـ ــتـ ــاع الـ ــطــ ــقــ أعــــــمــــــاال لــ
 300 بنحو  السكني  الــعــقــاري 
مــلــيــون ديـــنـــار، عــنــد احــتــســاب 
مــــتــــوســــط ســــعــــر الــــــوحــــــدات 
ألـــف   120 بـــنـــحـــو  الــــعــــقــــاريــــة 
آفــاقــا  ديــنــار، وهـــو مــا سيفتح 
واســــعــــة لـــلـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والـــمـــتـــوســـطـــة فــــي الــحــصــول 
تساعدها  مجزية  عقود  على 
التعافي  لالنتقال من مرحلة 
النمو  إلــى مرحلة  كــورونــا  من 
القطاع  أن  مــؤكــدًا  والــتــوســع، 
ــن  ــريــ ــحــ ــبــ ــــاري فـــــــي الــ ــــقـــ ـــــعـــ الــ
القطاعات  أفــضــل  مــن  يعتبر 
حيوية  واألكـــثـــر  االقــتــصــاديــة 
ــوال  ــ واســتــيــعــابــًا لـــــرؤوس األمـ
الباحثة عن اقتناص الفرص، 
تعج  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  ان  إذ 
بالفرص االستثمارية النوعية 

في قطاع التطوير العقاري.

رئ��ي�����س »ال��ت��ط��وي��ر ال���ع���ق���اري« ي�����س��ي��د ب��ت��وج��ي��ه��ات ول����ي ال��ع��ه��د 
رئ��ي�����س ال�������وزراء ب��رف��ع ع����دد ال��م��ن��ت��ف��ع��ي��ن م���ن ب��رن��ام��ج م��زاي��ا

} عارف هجرس.

ال��ب��ح��ري��ن ت��م��ت��ل��ك ك�����وادر وك����ف����اءات وط��ن��ي��ة 
ق������ادرة ع��ل��ى م���واج���ه���ة م��خ��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات

} �سمو ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء خالل لقاء رئيس هيئة الكهرباء والماء.

} جانب من لقاء رئيس المجلس األعلى للصحة ووزير المالية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16168/pdf/1-Supplime/16168.pdf?fixed4539
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1300456
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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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أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء أن األمر الملكي السامي بمنح وسام األمير 
سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي للكوادر الوطنية من العاملين في 
المساندة  الجهات  وكافة  كورونا  لفيروس  للتصدي  األمامية  الصفوف 
لــهــم يعكس تــقــديــر حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بــن عيسى 
في  البحرين  أبــنــاء  يبذله  جهد  لكل  المعظم  الــبــالد  ملك  خليفة  آل 
بشكل  الــتــحــديــات  مختلف  مــع  التعامل  وفــي  الــوطــنــي  العمل  مسيرة 
الوطنية  المنجزات  أن  إلــى  سموه  مشيرًا  لإلنجاز،  فرصًا  منها  يجعل 
والتنموية التي تتحقق لمملكة البحرين يكون للصحافة واإلعالم دور 
رئيسي فيها، الفتًا سموه إلى أن النجاح الذي تحقق لمسارات التصدي 

لفيروس كورونا كان لجهود أبناء الوطن العاملين في مجال الصحافة 
واإلعالم مساهمة رئيسية في تحقيقه من خالل حرصهم على تشكيل 
الوعي المجتمعي الصحيح تجاه التعامل مع الجائحة التي استطعنا 
الخروج من  الواحد  البحرين  وبروح فريق  وقوته متكاتفين  بحول اهلل 

تداعياتها الصحية واالقتصادية بنجاح.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع أمس بحضور سمو الشيخ 
محمد بــن ســلــمــان بــن حــمــد آل خــلــيــفــة، والــشــيــخ ســلــمــان بــن خليفة 
فيصل  بن  حمد  والسيد  الوطني،  واالقتصاد  المالية  وزيــر  خليفة  آل 
المحلية،  الــوزراء، رؤساء تحرير الصحف  وزير شؤون مجلس  المالكي 
حيث تفضل سموه بتسليمهم وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق 

لفيروس  التصدي  مساعي  رفــد  فــي  وعطائهم  جهودهم  نظير  الطبي 
كورونا، حيث نقل سموه إليهم تحيات وتقدير حضرة صاحب الجاللة 
ملك البالد المعظم على ما قدموه والعاملون في الصحافة المحلية 
منوهًا سموه  كورونا،  لفيروس  التصدي  في  الوطنية  للجهود  دعم  من 
مختلف  تجاه  بها  والعاملون  الصحافة  به  تقوم  الــذي  الكبير  بــالــدور 
القضايا والمواضيع التي تهم المواطن وتسهم في نماء وازدهار الوطن.
أبــنــائــه بمواقعهم  كــافــة  لــن ينسى مــواقــف  الــوطــن  إن  وقـــال ســمــوه 
المختلفة في التصدي لفيروس كورونا بمن فيهم العاملون في مجال 
الــالمــحــدود  عــطــاءهــم  لهم جميعا  نــقــدر  والــذيــن  واإلعــــالم،  الصحافة 
المجتمع  ــراد  أفـ كــافــة  إلــى  المعلومات  أجــل نقل  ولــســاعــات طـــوال مــن 

بــالــشــكــل الــصــحــيــح بــمــا يــواكــب مــســتــجــدات الــجــائــحــة، ويــحــقــق األثــر 
التعليمات واالحترازات وفق كل مرحلة من مراحل  اتباع  المنشود في 

التعامل مع الفيروس.
اعتزازهم  المحلية عن  رؤساء تحرير الصحف  أعرب  من جانبهم، 
بهذا األمر الملكي السامي، وشكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي 
الــوزراء على تفضله بتسليمهم وسام األمير  ولي العهد رئيس مجلس 
كبرى  مسؤولية  يمثل  والـــذي  الــوطــنــي  لالستحقاق  حمد  بــن  سلمان 
المشاريع  كافة  إلنجاح  المحلية  للصحف  الجهود  مضاعفة  في  لهم 
وازدهـــار  نماء  على  ينعكس  بما  المملكة  عليها  تعمل  التي  التنموية 

مملكة البحرين.

} �سمو ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء خالل لقاء روؤ�ساء تحرير ال�سحف المحلية وت�سليمهم وسام األمير سلمان بن حمد لالستحقاق الطبي.

حمد ب��ن  ���س��ل��م��ان  الأم���ي���ر  و���س��ام  ي�سلم  ال�����وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ول���ي 
ل��ا���س��ت��ح��ق��اق ال���ط���ب���ي ل����روؤ�����س����اء ت���ح���ري���ر ال�����س��ح��ف ال��م��ح��ل��ي��ة

والتنموية الوطنية  المنجزات  في  رئي�سي  دور  والإعالم  لل�سحافة  يوؤكد:  �سموه 

ــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمـــيـــر  ــاحـ ــد صـ ــ أكـ
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد 
رئيس مجلس الوزراء أهمية مواصلة العمل 
والمشاريع  البرامج  من  المزيد  تبني  على 
التي تسهم في تطوير قطاع  االستراتيجية 
القطاعات  أحــد  باعتباره  والــمــاء  الكهرباء 
الحيوية المهمة الرافدة للتنمية، والداعمة 
لتحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.
جـــاء ذلـــك لـــدى لــقــاء ســمــوه فـــي قصر 
الــــــرفــــــاع أمــــــــس، بــــحــــضــــور عـــــــدد مـــــن كـــبـــار 
محمد  أحمد  بن  كمال  السيد  المسؤولين، 

ياسر  والسيد  والماء،  الكهرباء  هيئة  رئيس 
الكهرباء  شــؤون  وزيــر  حميدان  إبراهيم  بــن 
والماء، حيث هنأ سموه رئيس هيئة الكهرباء 
المنصب،  هــذا  في  تعيينه  بمناسبة  والماء 
متمنًيا له التوفيق والنجاح في مهام عمله.
تمتلك  البحرين  مملكة  أن  وأكد سموه 
ومتمكنة  مــؤهــلــة  وطــنــيــة  ــاءات  ــفــ وكــ كـــــوادر 
قـــــادرة عــلــى مــواجــهــة مــخــتــلــف الــتــحــديــات 
لــمــا تــمــتــاز بـــه مـــن حــرفــيــة ومــهــنــيــة عــالــيــة 
ــًا ســمــوه  ــوهـ ــنـ ــي مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، مـ فــ
ــذي قــدمــه السيد  الــ الـــالمـــحـــدود  بــالــعــطــاء 
مواقع  مختلف  في  محمد  أحمد  بن  كمال 
الــمــســؤولــيــة الــتــي ُكـــّلـــف بــهــا والـــتـــي أثــمــرت 

نجاحات ومشاريع منجزة بتمّيز رفعت اسم 
وما  الدولية،  المحافل  في  عاليًا  البحرين 
أشرف عليه من مشاريع مازال العمل جاريا 
على تنفيذها بإتقان، معربًا عن تمنياته أن 
األهـــداف  كــافــة  تحقيق  فــي  الجميع  يــوفــق 

المنشودة.
الكهرباء  هيئة  رئيس  أعرب  جانبه،  من 
والماء عن اعتزازه بالثقة الملكية السامية، 
يوليه  لما  وتقديره  شكره  عن  كذلك  معربًا 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
للكوادر  وتشجيع  دعــٍم  مــن  الـــوزراء  مجلس 
في  المزيد  وبذل  العمل  لمواصلة  الوطنية 

خدمة مملكة البحرين.

ولي العهد رئي�س الوزراء يوؤكد اأهمية تبني المزيد من البرامج والم�ساريع لتطوير قطاع الكهرباء والماء

استقبل الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
المجلس األعلى للصحة، في مقر  رئيس  آل خليفة 
بن  سلمان  الشيخ  )الــثــالثــاء(  أمــس  صباح  المجلس 

خليفة آل خليفة وزير المالية واالقتصاد الوطني.
بــوزيــر  للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  ورحـــب 
ــنـــي، تـــم بــحــث عــــدد من  الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد الـــوطـ
والتنسيق  التعاون  بمجاالت  المتعلقة  الموضوعات 
القائم بين القطاع الصحي ووزارة المالية واالقتصاد 

الوطني.
ــداهلل آل خــلــيــفــة  ــبــ ــن عــ ونــــــوه الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــ
بالمنجزات  خليفة  آل  خليفة  بــن  ســلــمــان  والــشــيــخ 
الشاملة بقيادة  التنموية  المسيرة  ضمن  الحضارية 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 

من  جاللته  يوليه  ومــا  المعظم  البالد  ملك  خليفة 
رعايٍة واهتمام بالقطاع الصحي، منوهين بالمتابعة 
المستمرة لصاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لكل 
الخدمات  جـــودة  تطوير  شأنها  مــن  الــتــي  الــمــشــاريــع 
الصحية. واستعرض رئيس المجلس األعلى للصحة 
مـــع وزيــــر الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي مــســتــجــدات 
المملكة،  في  الصحية  الرعاية  قطاع  تطوير  برامج 
وفـــي مــقــدمــتــهــا بــرنــامــج الــضــمــان الــصــحــي الــوطــنــي 
لتطوير  القائمة  والــمــبــادرات  والمشاريع  )صحتي(، 
المنظومة الصحية المتميزة في المملكة وفق أعلى 
يعود  وبــمــا  والتنافسية  والــعــدالــة  الــجــودة  مستويات 

بالخير والنفع على الجميع.

رئ��ي�����س »الأع����ل����ى ل��ل�����س��ح��ة« ووزي������ر ال��م��ال��ي��ة 
ال�سحي ال��ق��ط��اع  ت��ط��وي��ر  ب���رام���ج  ي�����س��ت��ع��ر���س��ان 

ــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــن رئـــــــيـــــــس جـ ــ ــمــ ــ ثــ
البحرينية  العقاري  التطوير 
ــنــــدس عــــــــارف هـــجـــرس  ــهــ الــــمــ
تـــوجـــيـــهـــات صــــاحــــب الــســمــو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل 
الوزراء، بزيادة المنتفعين من 
برنامج مزايا لعام 2022 بواقع 
ليصل  إضــافــي  مستفيد   500
الـــعـــدد هـــذا الـــعـــام إلـــى 2500 

منتفع.
سموه  بتكليف  ــاد  أشـ كــمــا 
والــتــخــطــيــط  اإلســــكــــان  وزارة 
الــعــمــرانــي بــطــرح الــمــزيــد من 
الــخــيــارات الــتــمــويــلــيــة، والــتــي 
ستفتح آفاقا واسعة لتشجيع 
المزيد  بناء  على  المطورين 
ــة  ــيـ ــنـ ــكـ مـــــــن الـــــــــوحـــــــــدات الـــسـ
بـــــمـــــا يــــســــهــــم فــــــــي تـــحـــقـــيـــق 
فـــي تمكين  الــحــكــومــة  رســـالـــة 
امتالك سكن  المواطنين من 

مالئم للجميع.
إن  هـــــــــــجـــــــــــرس:  وقــــــــــــــــــال 
تـــوجـــيـــهـــات صــــاحــــب الــســمــو 

األول  هــــــدفــــــهــــــا  الـــــمـــــلـــــكـــــي 
الـــوطـــن والــــمــــواطــــن، وتــرتــكــز 
عـــلـــى الــحــكــمــة فــــي مــواجــهــة 
مؤكدًا  وتــجــاوزهــا،  التحديات 
الــمــلــكــي  الـــســـمـــو  ــاحـــب  أن صـ
مــســتــقــبــل  ــاء  ــنــ بــ األول  ــه  ــمـ هـ
مـــشـــرق لــلــبــحــريــن وأبــنــائــهــا، 
ــوزراء  ــ ــ لـــهـــذا نـــجـــد مــجــلــس الـ
يــعــطــي أولــــويــــة لــلــمــواطــنــيــن 
النوعية  االستثمارات  وجــذب 
ــهــــم فــــــي تــحــقــيــق  الـــــتـــــي تــــســ
 2030 ــتــــصــــاديــــة  االقــ ــة  ــ ــرؤيـ ــ الـ
مبادئ  ثالثة  على  تقوم  التي 
والتنافسية،  االستدامة،  وهي 

والعدالة.
وأكد هجرس أن توجيهات 
صاحب السمو الملكي بزيادة 
ــيـــن مــــــن بــــرنــــامــــج  ــعـ ــفـ ــتـ ــنـ ــمـ الـ
ــي تــحــفــيــز  ــا ســتــســهــم فــ ــزايــ مــ
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص عــلــى ضخ 
الدنانير  مــن  الماليين  مئات 
موجهة  سكنية  وحــدات  لبناء 
ما سيحرك  وهو  للمواطنين، 
ــاعـــات اقـــتـــصـــاديـــة أخــــرى  قـــطـ

مــرتــبــطــة بــالــقــطــاع الــعــقــاري 
مثل: المقاوالت، أدوات البناء، 
الخرسانة، األلمنيوم، األدوات 
والجبس  الديكور  الكهربائية، 
والــصــبــاغــة، مــــواد األرضـــيـــات 
والــــــــــدهــــــــــانــــــــــات والــــــســــــجــــــاد 
ــارة،  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ والــــــمــــــفــــــروشــــــات، الـ
ــيــــة  والــــــصــــــنــــــاعــــــات الــــهــــنــــدســ
إلــى  المكيفات  مــثــل  األخــــرى 

الصناعات  مــن  الكثير  جانب 
كقطاع  بــالــعــمــران  الــمــرتــبــطــة 
النقل والخدمات اللوجستية.

وأضاف هجرس أن انتعاش 
ــتــــطــــويــــر الــــعــــقــــاري  قــــطــــاع الــ
ــات  ــاعـ ــنـ ــر مــــعــــه الـــصـ ــزدهــ ــتــ ســ
األخرى كسلسلة مترابطة مع 
خلق  وبالتالي  بعضًا،  بعضها 
مزيد من وظائف العمل التي 
تــســهــم فـــي تــحــســيــن مــســتــوى 
ــو مــــا يــحــقــق  ــ الـــمـــعـــيـــشـــة. وهــ
االقتصادية  أهــدافــهــا  للدولة 
ــة إلـــــــى جـــانـــب  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ
االقتصادية  سياستها  إنــجــاح 
عجلة  دفــع  وكــذلــك  المتبعة، 
التنمية لألمام. وهذا سيجعل 
والــمــؤســســات  الــشــركــات  آالف 
في السوق تستفيد من النمو 
االقتصادي وازدهاره، ما يؤدي 
فــي عــروق  الــنــقــود  إلـــى دوران 
وبالتالي  االقتصاد،  وشرايين 
تــنــتــعــش كـــل الـــقـــطـــاعـــات من 
خــــــالل إعـــــــــادة الــــــتــــــوازن بــيــن 
العرض الكلي والطلب الكلي.

ــتـــطـــويـــر  ــــس الـ ــيـ ــ وذكـــــــــر رئـ
ــدد  ــ عــ رفـــــــــــع  أن  الـــــــعـــــــقـــــــاري 
مزايا  برنامج  في  المنتفعين 
سيضيف  مــنــتــفــع،   2500 إلـــى 
ــر  ــويـ ــطـ ــتـ ــاع الـ ــطــ ــقــ أعــــــمــــــاال لــ
 300 بنحو  السكني  الــعــقــاري 
مــلــيــون ديـــنـــار، عــنــد احــتــســاب 
مــــتــــوســــط ســــعــــر الــــــوحــــــدات 
ألـــف   120 بـــنـــحـــو  الــــعــــقــــاريــــة 
آفــاقــا  ديــنــار، وهـــو مــا سيفتح 
واســــعــــة لـــلـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والـــمـــتـــوســـطـــة فــــي الــحــصــول 
تساعدها  مجزية  عقود  على 
التعافي  لالنتقال من مرحلة 
النمو  إلــى مرحلة  كــورونــا  من 
القطاع  أن  مــؤكــدًا  والــتــوســع، 
ــن  ــريــ ــحــ ــبــ ــــاري فـــــــي الــ ــــقـــ ـــــعـــ الــ
القطاعات  أفــضــل  مــن  يعتبر 
حيوية  واألكـــثـــر  االقــتــصــاديــة 
ــوال  ــ واســتــيــعــابــًا لـــــرؤوس األمـ
الباحثة عن اقتناص الفرص، 
تعج  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  ان  إذ 
بالفرص االستثمارية النوعية 

في قطاع التطوير العقاري.

رئ��ي�����س »ال��ت��ط��وي��ر ال���ع���ق���اري« ي�����س��ي��د ب��ت��وج��ي��ه��ات ول����ي ال��ع��ه��د 
رئ��ي�����س ال�������وزراء ب��رف��ع ع����دد ال��م��ن��ت��ف��ع��ي��ن م���ن ب��رن��ام��ج م��زاي��ا

} عارف هجرس.

ال��ب��ح��ري��ن ت��م��ت��ل��ك ك�����وادر وك����ف����اءات وط��ن��ي��ة 
ق������ادرة ع��ل��ى م���واج���ه���ة م��خ��ت��ل��ف ال��ت��ح��دي��ات

} �سمو ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء خالل لقاء رئيس هيئة الكهرباء والماء.

} جانب من لقاء رئيس المجلس األعلى للصحة ووزير المالية.
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وبــحــث الـــوزيـــر الــمــبــارك مع 
المصري  المحلية  التنمية  وزير 
ومع أمين عام المنطقة الشرقية 
السعودية  العربية  المملكة  فــي 
ــاون الـــمـــشـــتـــرك فــي  ــعــ ــتــ آفـــــــاق الــ
مــــجــــاالت الـــتـــنـــمـــيـــة الــحــضــريــة 
المستدامة بالتنسيق مع برنامج 
للمستوطنات  الــمــتــحــدة  ــم  األمــ
الــبــشــريــة، والـــــذي أثـــمـــر الــكــثــيــر 
على صعيد  المهمة  النتائج  من 
تطوير المدن والتنمية الحضرية 
مــتــطــرقــا إلـــى مــجــاالت الــتــعــاون 
البحرين  مملكة  بين  المشترك 
مشددا  الشقيقتين،  والدولتين 
تولي  الــبــحــريــن  مملكة  أن  عــلــى 
التنمية  لمبدأ  خــاًصــا  اهــتــمــاًمــا 
أهــم  إحـــدى  لكونها  الــمــســتــدامــة 

ركائز التنمية الشاملة.

ــرق الـــــوزيـــــر الـــمـــبـــارك  ــ ــطـ ــ وتـ
ــى تــــجــــارب مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ إلـ
الحضرية  التنمية  صعيد  على 
المدن  مــن خــال مــشــروع تنمية 
والــــــقــــــرى ومـــــــبـــــــادرات الــتــنــمــيــة 
الحضرية التي تسهم في تطوير 

الواقع الحضري للمناطق.
كــــمــــا تـــــطـــــرق إلــــــــى تـــجـــربـــة 
عــلــى صعيد  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
من  للتشجير  الوطنية  الخطة 
خال العمل على مضاعفة عدد 
الــبــاد بحلول عام  األشــجــار فــي 

.2035
أهمية  المبارك  الوزير  وأكــد 
التعاون على المستوى اإلقليمي 
بــيــن الـــــدول الــعــربــيــة مـــن خــال 
برنامج األمم  يلعبه  الذي  الــدور 
البشرية  للمستوطنات  المتحدة 

مـــتـــطـــرقـــا إلــــــى إعـــــــان حــكــومــة 
البحرين برئاسة صاحب  مملكة 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
استهداف  الــوزراء  رئيس مجلس 
إلــى  لــلــوصــول  الــبــحــريــن  مملكة 
 ،2060 عــام  في  الصفري  الحياد 
التغير  تحديات  مواجهة  بهدف 
الــمــنــاخــي وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة في 
المناخي  التغير  يشكله  مــا  ظــل 
تعزيز  يتطلب  عالمي  تــحــّد  مــن 
التعاون الدولي، الفتًا إلى الدور 
المهم الذي تضطلع به المملكة 
في  الشقيقة  السعودية  العربية 

هذا الجانب وال سيما من خال 
هما  نوعيتين  مبادرتين  إطـــاق 
ــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء«،  ــبـ »مـ
و»مــــــــــبــــــــــادرة الـــــــشـــــــرق األوســـــــــط 
األخــــــضــــــر« وجــــمــــهــــوريــــة مــصــر 
من  سيما  وال  الشقيقة  العربية 
الـ27 من  خال استضافة الدورة 
األمم  األطــراف التفاقية  مؤتمر 
الــمــتــحــدة اإلطـــاريـــة حـــول تغير 
المناخ عام 2022، في مدينة شرم 

الشيخ. 
ــر  ــن جـــانـــبـــهـــمـــا، أشــــــاد وزيــ مــ
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــحـــلـــيـــة الـــمـــصـــري 
الشرقية  الــمــنــطــقــة  ــام  عـ وأمــيــن 

السعودية  العربية  المملكة  فــي 
بالتقدم الملحوظ الذي شهدته 
عــلــى صعيد  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
الــتــنــمــيــة الـــحـــضـــريـــة، مــؤكــديــن 
التعاون  مــواصــلــة  على  الــحــرص 
فـــي شــتــى الـــبـــرامـــج والــمــجــاالت 
بـــمـــا يـــحـــقـــق أهـــــــــداف الــتــنــمــيــة 

المستدامة والرفاهية للبشرية.
حضر اللقاء كل من السيدة 
التنفيذي  نوف جمشير الرئيس 
لــهــيــئــة الــتــخــطــيــط والـــتـــطـــويـــر 
ــي، والــــســــيــــدة شــوقــيــة  ــرانــ ــمــ ــعــ الــ
حــــمــــيــــدان الــــوكــــيــــل الـــمـــســـاعـــد 

للخدمات البلدية المشتركة.

وزي����ر ال��ب��ل��دي��ات ي��ب��ح��ث ال���ت���ع���اون م���ع ك���ل م���ن وزي���ر 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ري واأم���ي���ن »ال�����س��رق��ي��ة« ال�����س��ع��ودي

} وزير البلديات خال لقاء وزير التنمية المصري وأمين الشرقية السعودي.

التقى المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات 
المحلية  التنمية  وزيــر  الــلــواء محمد شــعــراوي  والــزراعــة كا من 
والمهندس فهد بن محمد  الشقيقة  العربية  في جمهورية مصر 
السعودية  العربية  المملكة  في  الشرقية  المنطقة  أمين  الجبير 
الحادية  الــدورة  الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال 
عشرة للمنتدى الحضري العالمي التي تقام في جمهورية بولندا 
تحت رعاية برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية خال 
الفترة 26 - 30 يونيو بمشاركة المعنيين من مختلف دول العالم.

ــد بــن  ــمـ ــحـ ــور مـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ أكـــــــد الـ
ــارك بــــن ديـــنـــه وزيــــــر الــنــفــط  ــبــ مــ
والــــبــــيــــئــــة الــــمــــبــــعــــوث الــــخــــاص 
لشؤون المناخ أن انضمام مملكة 
ــالـــف الـــطـــمـــوح  ــتـــحـ الـــبـــحـــريـــن لـ
الـــــعـــــالـــــي مــــــن أجــــــــل الـــطـــبـــيـــعـــة 
حــرص  يــعــكــس   )HAC( ــنـــاس  والـ
استدامة  على  البحرين  مملكة 
ــوارد  ــ ــمــ ــ الــــــثــــــروات الـــبـــحـــريـــة والــ
المائية والمحافظة عليها انفاذًا 
السامية لحضرة  الملكية  للرؤى 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 
السمو  صاحب  وبدعم  المعظم، 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
مجلس الوزراء، واهتمام ومتابعة 
ــبـــداهلل بـــن حمد  ســمــو الــشــيــخ عـ
الــشــخــصــي  الــمــمــثــل  آل خــلــيــفــة 
لــجــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم رئيس 

المجلس األعلى للبيئة.
جاء ذلك خال مشاركة وزير 
األمم  مؤتمر  في  والبيئة  النفط 
الــمــتــحــدة لــدعــم تــنــفــيــذ الــهــدف 

التنمية  أهــداف  من  عشر  الرابع 
بالمحافظة  المعني  المستدامة 
ــدام  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ واالســــــــــتــــــــــخــــــــــدام الــ
لــلــمــحــيــطــات والــبــحــار والـــثـــروات 
البحرية، والذي انطلقت أعماله 
فـــي مــديــنــة لــشــبــونــة بــجــمــهــوريــة 
البرتغال ويستمر حتى األول من 

يوليو القادم.
ــتـــور مــحــمــد بن  وأشــــــار الـــدكـ
ــي كــلــمــة لــه  ــن ديـــنـــه فــ ــارك بــ ــبــ مــ
خال جلسة الطاولة المستديرة 
الــتــي ُعـــقـــدت بــشــأن الــتــلــوث في 
أن مملكة  إلـــى  الــبــحــريــة  الــبــيــئــة 
ــرة فـــــي دعــــم  ــمـ ــتـ ــسـ ــبــــحــــريــــن مـ الــ
ومـــــســـــانـــــدة جـــــهـــــود الـــمـــجـــتـــمـــع 
البحار  لحماية  الرامية  الــدولــي 
المائية  والـــمـــوارد  والــمــحــيــطــات 
تضمن  والــتــي  عليها  والــحــفــاظ 
للبحار  الــمــســتــدام  االســـتـــخـــدام 
والـــــمـــــوارد والـــــثـــــروات الــبــحــريــة، 
وتــــســــاعــــد الــــــــــدول فـــــي تــحــقــيــق 
الــهــدف الــرابــع عشر مــن أهــداف 

التنمية المستدامة.
ــر الــنــفــط والــبــيــئــة  ــ ــوه وزيـ ــ ونـ

البحرين  مملكة  تــولــيــه  مــا  إلـــى 
معالجة  بشأن  كبير  اهتمام  مــن 
تــهــدد البيئة  الــتــي قــد  األخـــطـــار 
ــة واســــتــــدامــــة الــــمــــوارد  ــريـ ــبـــحـ الـ
أن  فـــيـــهـــا، ال ســيــمــا  الــطــبــيــعــيــة 
الــبــيــئــة الــبــحــريــة تــشــكــل حــوالــي 
الـــكـــلـــيـــة  الــــمــــســــاحــــة  مــــــن   %90
ــًا  ــنــــوهــ ــن، مــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ لـ
مكافحة  على  المملكة  بــحــرص 
الـــمـــلـــوثـــات الــبــحــريــة واألعـــمـــال 

غـــيـــر الـــمـــشـــروعـــة الـــتـــي تـــمـــارس 
فــيــهــا معالجة  بــمــا  الــبــحــار،  فـــي 
المناخ  لتغير  الــضــارة  التأثيرات 
على البحار والنظم االيكولوجية 
الــكــربــون  تــخــزن  الــتــي  الساحلية 
البحرية  الحشائش  مثل  األزرق 

وأشجار القرم. 
ــــرض وزيــــــــر الـــنـــفـــط  ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
البحرين  مملكة  جــهــود  والبيئة 
على الصعيد الوطني واالقليمي 
التحديات  مواجهة  في  والــدولــي 
المتعلقة  والــمــنــاخــيــة  الــبــيــئــيــة 
بـــشـــأن الــبــيــئــة الـــبـــحـــريـــة، وذلـــك 
مـــن خـــال الــبــرامــج والــمــشــاريــع 
تبنتها  التي  البيئية  والتشريعات 
مملكة البحرين لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.
والبيئة  النفط  وزيــر  وأوضــح 
أن تــحــالــف الــطــمــوح الــعــالــي من 
 )HAC( والـــنـــاس الــطــبــيــعــة  ــل  أجـ
يــتــمــثــل فـــي مــجــمــوعــة حــكــومــيــة 
دولية تضم 100 دولة، تهدف إلى 
تــحــقــيــق حــمــايــة مـــا ال يــقــل عن 
والــمــحــيــطــات  ـــي  30% مــن األراضــ

وحـــفـــظ جــمــيــع أشـــكـــال الــحــيــاة 
على األرض والمحيطات بحلول 
 30( هـــدف  وتــنــفــيــذ  2030م،  ــام  عـ
الخسارة  بوقف  المعني   )30 في 
البيولوجية،  لألنواع  المتسارعة 
األهــداف  من  مجموعة  وتحقيق 
البيئي  الــتــعــاون  لتعزيز  الــرامــيــة 
ــرات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الــــــــدولــــــــي وتــــــــبــــــــادل الـ
والتجارب بين دول التحالف من 
والمحيطات  البحار  أجل حماية 

والتنوع البيولوجي. 
المؤتمر  أن  بالذكر  الجدير 
يــدعــو لــتــوحــيــد الــــرؤى والــجــهــود 
الدولية الرامية لتحقيق الهدف 
المستدامة  للتنمية  الرابع عشر 
الذي يسلط الضوء على الحياة 
تـــحـــت الــــمــــاء، والــــبــــدء بــمــرحــلــة 
بشأن  الدولي  العمل  من  جديدة 
حـــمـــايـــة الـــمـــحـــيـــطـــات، وتــوســيــع 
في  واالبــتــكــار  العلم  تطور  نطاق 
هذا المجال، وتعزيز دور التقييم 
والشراكة في البحث عن تحقيق 
على  البيئية  والــرقــابــة  الــتــقــويــم 

البحار والمحيطات.

وزي��ر النف��ط والبيئ��ة يوؤك��د اأن البحري��ن م�س��تمرة ف��ي دع��م جه��ود
المجتم��ع الدول��ي لحماي��ة البح��ار والمحيط��ات والم��وارد المائي��ة

} وزير النفط والبيئة.

أقامت الكلية الملكية للجراحين في 
 RCSI( أيرلندا - جامعة البحرين الطبية
مــزرعــة  مــشــروع  تــدشــيــن  حــفــل   )Bahrain
الطاقة الشمسية في حرمها الجامعي في 
البحرين  جامعة  تعتبر  حيث  البسيتين، 
الــطــبــيــة مـــن أوائــــــل مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 
ــي الـــبـــحـــريـــن الـــتـــي تــســتــخــدم  ــي فــ ــالـ ــعـ الـ

الطاقة الشمسية.
رنــــا بنت  الــشــيــخــة  الــحــفــل د.  حــضــر 
عيسى بن دعيج آل خليفة، األمين العام 
رئيس  نــائــب   - الــعــالــي  التعليم  لمجلس 
الــعــالــي،  التعليم  مجلس  أمــنــاء  مجلس 
والعميد عبداهلل خليفة عبداهلل الجيران، 
ورئيس  المحرق  محافظة  محافظ  نائب 
ــة لـــبـــرنـــامـــج الـــمـــدن  ــيــ ــلــ ــة الــــداخــ ــنـ ــلـــجـ الـ
المرباطي منسق  واآلنسة ندى  الصحية، 
والدكتورة  بالمحافظة،  الصحية  المدن 
تسنيم العطاطرة ممثلة منظمة الصحة 
والسيدة  البحرين،  مملكة  فــي  العالمية 
العامة  الــعــاقــات  الــعــالــي، مسؤولة  نــاديــة 
بـــمـــكـــتـــب الـــبـــحـــريـــن لــمــنــظــمــة الــصــحــة 
المؤيد،  فــاروق  محمد  والسيد  العالمية، 
الــمــؤيــد  مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
العالمية والسيد س.د. راجو، المدير العام 
لمجموعة المؤيد العالمية. وحضر حفل 
اإلطاق أيًضا كبار ممثلي الكلية الملكية 
البروفيسور  أيرلندا منهم  للجراحين في 
ــيــــس الـــكـــلـــيـــة الــمــلــكــيــة  ــيــــانــــي، رئــ لـــــــورا فــ
للجراحين في أيرلندا والبروفيسور كاثال 
كــيــلــي، نــائــب رئــيــس الــجــامــعــة والــرئــيــس 
للجراحين  الــمــلــكــيــة  للكلية  الــتــنــفــيــذي 
فــي أيــرلــنــدا والــبــروفــيــســور هــانــا ماكجي، 
ــائـــب الـــرئـــيـــس لــــشــــؤون الــطــب  مـــســـاعـــد نـ
التنفيذيين  واألعــضــاء  الصحية  والعلوم 

بجامعة البحرين الطبية.
الشيخة  د.  عــبــرت  الــمــنــاســبــة  وبــهــذه 
ــيـــج آل خــلــيــفــة،  رنــــا بــنــت عــيــســى بـــن دعـ
الــعــالــي  التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
ــيــــس مـــجـــلـــس أمــــنــــاء مــجــلــس  ونــــائــــب رئــ
ــن ســعــادتــهــا بــإطــاق  الــتــعــلــيــم الــعــالــي »عـ
مزرعة  مــشــروع  الطبية  البحرين  جامعة 
زيــادة  في  تسهم  والتي  الشمسية  الطاقة 
الــطــاقــة الــمــتــجــددة بــمــا يــحــقــق اهــــداف 

األمــيــن  واشــــــادت   .2030 الــبــحــريــن  رؤيــــة 
الــعــام بــهــذه الــخــطــوة والــتــي مــن خالها 
ســتــمــهــد الـــطـــريـــق لـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي األخــــرى لتبني مــمــارســات واعــيــة 
بيئًيا وتساهم في التزام البحرين بأهداف 

األمم المتحدة للتنمية المستدامة«.
ــاريــــســــون  ــيــــد ســـتـــيـــفـــن هــ وقــــــــال الــــســ
للعمليات  التنفيذي  الرئيس  ميرفيلد، 
ــي جــامــعــة الــبــحــريــن الــطــبــيــة: »تــلــتــزم  فـ
جــامــعــة الــبــحــريــن الــطــبــيــة بــاالســتــدامــة 
البيئة  ــأن  بـ علمها  منطلق  مــن  الــبــيــئــيــة 
الــصــحــيــة تــســاهــم فـــي تــحــســيــن الــصــحــة 
الــعــامــة. ولــذلــك مــن خــال تبني مشروع 
مـــزرعـــة الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، اخـــتـــرنـــا أن 
نساهم في دعم هدف التنمية المستدامة 
لألمم  معقولة«  وبــأســعــار  نظيفة  »طــاقــة 
ــتـــحـــدة والـــــهـــــدف الـــوطـــنـــي لــلــطــاقــة  ــمـ الـ
المتجددة ورؤية البحرين 2030. وستقوم 
مزرعة الطاقة الشمسية بإنتاج ما يعادل 
55% مــن اســتــهــاك الــطــاقــة الــحــالــي في 
جامعة البحرين الطبية والمتوقع اكتمال 
المشروع بحلول يناير 2023. أود أن أشكر 
الـــســـيـــد مــحــمــد فـــــــاروق الـــمـــؤيـــد، رئــيــس 
العالمية،  المؤيد  مجموعة  إدارة  مجلس 
وفريقه لدعمنا في تحقيق هذا المشروع 

في األشهر المقبلة«.
شمسية  لــوحــة   4,854 تركيب  وسيتم 
ــارات بــمــبــنــى الـــحـــرم  ــيــ ــســ ــف الــ ــواقــ ــي مــ فــ
الجامعي مما سيغطي 12,000 متر مربع 
ويوفر880 مكاًنا مظلًا لوقوف السيارات. 
كما ستنتج مزرعة الطاقة الشمسية طاقة 
سنوية متوقع أن تبلغ 3.54 ميجاوات في 
الساعة مما سيسهم في توفير 2,247 طًنا 

مترًيا من ثاني أكسيد الكربون سنوًيا. 
وقــــال الــســيــد ســلــمــان بـــن عــيــســى بن 
ــافـــظ مــحــافــظــة  ــنــــدي الـــمـــنـــاعـــي، مـــحـ هــ
ــيــــس الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة  الـــمـــحـــرق ورئــ
جامعة  »أهنئ  الصحية:  المدن  لبرنامج 
ــــاق مــشــروع  الــبــحــريــن الــطــبــيــة عــلــى إطـ
مــزرعــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة. ويــرســخ هــذا 
البحرين  جامعة  بين  الــعــاقــة  الــمــشــروع 
الطبية ومحافظة المحرق، فيأتي تنفيذ 
دعــمــًا  الشمسية  الــطــاقــة  مــزرعــة  مــشــروع 
التابع لمنظمة  الصحية  المدن  لبرنامج 
البحرين  مملكة  فــي  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة 
ــذي يــهــدف الـــى تــشــكــيــل بــيــئــة داعــمــة  ــ والـ
لــلــصــحــة مـــن خــــال تــشــجــيــع الــمــجــتــمــع 
المحلي بالمشاركة في معالجة المشاكل 
الصحية والبيئية لتحقيق اهداف التنمية 
الـــمـــســـتـــدامـــة عـــلـــى جــمــيــع الــمــســتــويــات 

االجتماعية والصحية واالقتصادية«.
فـــــي بـــــدايـــــة الـــــعـــــام وّقــــــَعــــــت جـــامـــعـــة 
الــبــحــريــن الــطــبــيــة عــلــى اتــفــاقــيــة شــراكــة 
مــع الــســيــد ســلــمــان بــن عيسى بــن هندي 
الــمــنــاعــي، مــحــافــظ مــحــافــظــة الــمــحــرق 
ــيــــس الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة لــبــرنــامــج  ورئــ
المدن الصحية انطاقا من مبدأ الشراكة 
أهـــداف  بتحقيق  والـــتـــزاًمـــا  المجتمعية 

التنمية المستدامة.
نائب  كيلي،  كاثال  البروفيسور  وقــال 
ــيـــس الـــجـــامـــعـــة والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  رئـ
أيرلندا:  في  للجراحين  الملكية  للكلية 
األخضر،  الجامعي  الحرم  لمبادرة  »دعمًا 
جــامــعــة الــبــحــريــن الــطــبــيــة تــعــمــل على 
في  بالبيئة  الــواعــيــة  الــمــمــارســات  تــعــزيــز 
اتــخــذت العديد  الــجــامــعــي، وقـــد  حــرمــهــا 
استهاك  تقليل  فيها  بما  المبادرات  من 
وتقليل  االوراق  طــبــاعــة  وتقليل  الــطــاقــة 
الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة ذات  الـــــمـــــواد  ــدام  ــخــ ــتــ اســ
الواحد وزراعة األشجار. وفي  االستخدام 
عام 2021، زرعت جامعة البحرين الطبية 
الجامعي  الــحــرم  فــي  39 شــجــرة جــديــدة 
كـــجـــزء من  بــتــوفــيــر 200 شـــجـــرة  ــامـــت  وقـ
مشروع )شجرة من أجل الحياة( بالشراكة 

مع  STCالبحرين«.

جامعة البحرين الطبية تد�سن م�سروع مزرعة الطاقة ال�سم�سية في حرمها الجامعي

} جانب من حفل تدشين المشروع.

اســتــقــبــل وزيــــر الــعــدل 
والــــــــــشــــــــــؤون اإلســـــامـــــيـــــة 
واألوقــاف نــواف بن محمد 
ــيـــس  ــاودة أمـــــــس رئـ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
طارق  الفريق  العام  األمــن 

بن حسن الحسن.
ــاء هــنــأ  ــقــ ــلــ وخــــــــال الــ
ــن الـــعـــام نـــواف  رئــيــس األمــ
بن محمد المعاودة بالثقة 
بتعيينه  السامية  الملكية 
ــعـــدل والــــشــــؤون  ــلـ وزيــــــــــًرا لـ
ــة واألوقــــــــــــــاف،  ــ ــيــ ــ ــــامــ اإلســ
كـــمـــا جـــــرى خـــــال الــلــقــاء 
اســــــــتــــــــعــــــــراض مــــــجــــــاالت 

التعاون المشترك.

وزي�ر الع�دل ي�س�تقبل رئي��س الأم�ن الع�ام

} وزير العدل يلتقي رئيس األمن العام.

الــتــقــى وزيــــر الـــعـــدل والــــشــــؤون اإلســامــيــة 
واألوقــــــاف نــــواف بـــن مــحــمــد الـــمـــعـــاودة، رئــيــس 
عـــبـــداهلل  الـــشـــيـــخ  بــتــلــكــو  ــة  ــركـ شـ إدارة  مــجــلــس 
بـــحـــضـــور عــــــدد مــن  ــلـــيـــفـــة،  ــن خـــلـــيـــفـــة آل خـ ــ بـ
والحكومة  المعلومات  وهيئة  الـــوزارة،  مسؤولي 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، ومــمــثــلــيــن عـــن بــتــلــكــو وشـــركـــات 

»BEYON« التابعة لها.
للتنفيذي  الرئيس  قــدم  االجتماع،  وخــال 
لــلــنــمــو الــرقــمــي فـــي بــتــلــكــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 
خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة، عـــرًضـــا تــضــمــن الــخــدمــات 
الرئيسية لشركات »BEYON« في مجال التحول 

الرقمي والحلول التكنولوجية.
وتـــم خــالــه بــحــث إمــكــانــيــة االســتــفــادة من 
خدمات المجموعة الرقمية في القطاع العدلي، 

والتي تشمل مجاالت متعددة ترتكز على تطوير 
أتمتة اإلجراءات والحماية التقنية.

الـــوزارة باالطاع  الــعــدل اهتمام  وأكــد وزيــر 
ودراســة  المتطورة،  التكنولوجية  األنظمة  على 
فـــرص الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص فــي هــذا 
ــع مــســتــوى جـــودة  الـــمـــجـــال، بــمــا يــســهــم فـــي رفــ
الــخــدمــات الــمــقــدمــة وتــســهــيــل إجــراءاتــهــا أمــام 

المحامين والمتقاضين والمراجعين.
كبيرة على  إنجازات  إن ما تحقق من  وقــال 
العدالة  مرفق  في  اإللكتروني  التحول  مستوى 
أسس بنية تقنية وإجرائية للكثير من الخدمات 
األســاســيــة، وهــو مــا أوجـــد أرضــيــة مهمة للدفع 
اإللكتروني  التحول  التوسع في تطبيقات  نحو 

والعمل على تطوير البنية التحتية التقنية.

} وزير العدل خال لقاء رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو.

وزي����ر ال���ع���دل ي��ب��ح��ث م���ع ب��ت��ل��ك��و اإم��ك��ان��ي��ة 
ال����س���ت���ف���ادة م����ن خ���دم���ات���ه���ا ال��رق��م��ي��ة 

غادرت بعثة الحج الطبية 
الــبــحــريــنــيــة أمـــس »الــثــاثــاء« 
2022م  يـــونـــيـــو   28 الـــمـــوافـــق 
بمكة  المقدسة  األراضــي  إلى 
ــة لــــخــــدمــــة حـــجـــاج  ــكــــرمــ ــمــ الــ

مملكة البحرين.
وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة أكــــد 
لبعثة  الطبية  اللجنة  رئيس 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن لــلــحــج 
ــم عــبــيــد أن  ــيـ ــراهـ ــور إبـ ــتـ ــدكـ الـ
الــلــجــنــة الــطــبــيــة أكــمــلــت كل 
حجاج  لخدمة  اســتــعــداداتــهــا 
إلى  مشيرًا  البحرين،  مملكة 
اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات 

وتجهيزات طبية ولوجستية.
على ضــرورة  عبيد  وشــدد 
بتطبيق  الحمات  كل  الــتــزام 
القرارات الصادرة من الجهات 
العربية  بالمملكة  المختصة 
السعودية الشقيقة، مؤكدًا أن 
الطبية  البعثة  أعضاء  جميع 
سيعملون على تقديم الرعاية 
للحجاج  المتكاملة  الصحية 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن عــــلــــى مــــــدار 
ــوال فـــتـــرة الــحــج،  ــ الــســاعــة طـ
الفتًا إلى أن العيادة الخاصة 
من  مفتوحة  ستكون  بالبعثة 

تاريخ 1 ذي الحجة.

ــره  ــ ــكـ ــ وجــــــــــــــدد عـــــبـــــيـــــد شـ
ــره لــجــمــيــع مـــن عمل  ــقـــديـ وتـ
عـــلـــى تــســهــيــل مـــهـــام الــبــعــثــة 
المعنية  الجهات  من  الطبية 
األخــص  وعلى  البحرين،  فــي 
الــعــدل  ووزارة  الــصــحــة  وزارة 
والشؤون اإلسامية واألوقاف 
وبعثة مملكة البحرين للحج، 
المباركة  الجهود  على  مثنيًا 
تــواصــل بذلها  الــتــي  الــكــبــيــرة 
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة 
ــة ضـــيـــوف  ــدمـ ــخـ الـــشـــقـــيـــقـــة لـ
الـــرحـــمـــن وحــــفــــظ صــحــتــهــم 

وسامتهم.

ب�ع��ثة ال�ح��ج ال�طب��ية تغ�ادر اإل�ى الأرا�سي
ال��م��ق��د���س��ة ل��خ��دم��ة ح��ج��اج ال��ب��ح��ري��ن

استقبلت الشيخة مي بنت 
مكتبها  فــي  خليفة  آل  محمد 
أمس الشيخ أحمد بن حمد آل 
الجمارك،  شؤون  رئيس  خليفة 
حــيــث تــبــاحــث الـــطـــرفـــان سبل 
الــــتــــعــــاون الـــمـــشـــتـــرك وعــــــــددًا 
ذات االهــتــمــام  الــمــواضــيــع  مـــن 

المشترك. 
رحبت الشيخة مي بالشيخ 

ــؤكـــدة أهــمــيــة تــكــامــل  ــمـــد، مـ أحـ
ــات فــي  ــهـ جـــهـــود مــخــتــلــف الـــجـ
تــحــقــيــق الــمــنــجــزات الــثــقــافــيــة 
ــكــــة.  ــلــ ــمــ ــلــــمــ والـــــــحـــــــضـــــــاريـــــــة لــ
بين  مــا  التواصل  أن  وأوضــحــت 
هيئة الثقافة وشؤون الجمارك 
يثمر على الدوام نجاحات تعزز 

مكانة مملكة البحرين. 
ــــن جـــهـــتـــه أشـــــــاد الــشــيــخ  مـ

خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد  ــن  ــ بـ ــد  ــمــ أحــ
في  الثقافة  هيئة  وجهود  بــدور 
الــثــقــافــي  اإلرث  وصــــون  حــفــظ 
الــبــحــريــنــي، مــشــيــدًا بــالــتــعــاون 
ــا بــيــن  ــمـ ــيـ ــاء فـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الــــــدائــــــم والـ
الجهتين، وأشار إلى تطلعه إلى 
الجمارك  بين شؤون  ما  العمل 
والــهــيــئــة فـــي إنـــجـــاح عــــدد من 

المشاريع المشتركة.

الجمارك و�سوؤون  الثقافة  هيئة  بين  التعاون  بحث 
} ال�شيخة مي خالل لقاء الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة.
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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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أكـــــــــــــــد الــــــــســــــــيــــــــد عــــــــبــــــــداهلل 
عبداللطيف عبداهلل سفير مملكة 
ــن، حـــرص  ــيــ ــرلــ ــي بــ ــ الـــبـــحـــريـــن فـ
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى تــعــزيــز 
والتجارية  االقتصادية  العالقات 
واالستثمارية وتبادل الخبرات مع 
بما  االتحادية،  ألمانيا  جمهورية 
يواكب المسيرة التنموية الشاملة 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 

البالد الُمعظم.
مداخلته  في  السفير  وأشــاد 
ــتــــدى بـــــاإلنـــــجـــــازات  ــنــ ــمــ أمـــــــــام الــ
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة التي 
تشهدها مملكة البحرين في ظل 
الرؤية التنموية لحضرة صاحب 
الجاللة الملك المعظم، والدعم 
الــالمــحــدود مــن صــاحــب السمو 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة، ولــــي 
مجلس الــوزراء، والتي عززت من 
االســتــثــمــارات  جـــذب  فــي  تميزها 
وتطوير البنية التحتية والتنمية 

البشرية، والتنوع االقتصادي.
ــر إلــــــى  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــســ ــ وتـــــــــطـــــــــرق الــ
التجاري  الــتــعــاون  تعزيز  أهمية 
ــع جـــمـــهـــوريـــة  ــ واالســــتــــثــــمــــاري مـ

ألــمــانــيــا االتـــحـــاديـــة واالســتــفــادة 
مـــن الـــفـــرص الــمــتــاحــة فـــي ظل 
تــمــيــز مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن بــبــيــئــة 
صــديــقــة لـــأعـــمـــال، وكـــونـــهـــا من 
أفضل الدول في جذب االستثمار 
المباشر عالمًيا مع وجود أنظمة 
ــعــــات مــــتــــطــــورة، ومـــوقـــع  وتــــشــــريــ
إقليمية  سوق  وسط  استراتيجي 
ونصف  تريليونا  قيمتها  تتجاوز 

إلــى  أمـــريـــكـــي،  دوالر  الــتــريــلــيــون 
تجارية  بسياسة  تميزها  جــانــب 
مرنة أكثر تحرًرا وأقل كلفة على 
مستوى المنطقة، ووفرة العمالة 
ــات  ــدمــ الـــــمـــــاهـــــرة، وتـــــقـــــدم الــــخــ

الصحية والتعليمية.
أبـــــرز ســمــات  وقــــــال: إن  مـــن 
البحرينية  االقتصادية  السياسة 
األجنبية،  االستثمارات  تشجيع 

مــتــطــلــًعــا إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة 
االقتصادية مع ألمانيا في قطاع 
الــخــدمــات الــمــالــيــة، والــصــنــاعــة، 
ــة  ــايـ ــرعـ والـــنـــقـــل، والـــتـــعـــلـــيـــم، والـ
والسياحة،  والعقارات،  الصحية، 
واالتــصــاالت  المعلومات  وتقنية 
وفي المجال  اللوجيستي، مؤكًدا 
دعم مجلس التنمية االقتصادية 
ــبــــادرات، كـــونـــه الــهــيــئــة  لـــهـــذه الــــمــ

المسؤولة عن جذب االستثمارات 
والقطاع  الحكومة  بالتنسيق مع 
ودوره  والــمــســتــثــمــريــن،  الـــخـــاص 
الـــحـــيـــوي فـــي تــســهــيــل إجــــــراءات 
ــال  ــ ــمــ ــ ــــس وتــــشــــغــــيــــل األعــ ــيـ ــ ــأسـ ــ تـ
ــوات ســــريــــعــــة ومــــبــــاشــــرة  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ بـ
ــل  ــراحــ ــة مــــــن مــ ــلــ ــرحــ فــــــي كــــــل مــ
إنــشــاء الــمــشــروع االســتــثــمــاري أو 

التجاري.

�سفير البحرين في منتدى الأعمال العربي الألماني:

ال�سيا�س��ة القت�سادي��ة البحريني��ة ت�س��جع ال�س��تثمارات الأجنبي��ة

} جانب من مشاركة سفير البحرين في منتدى األعمال العربي األلماني.

اســتــقــبــل الــدكــتــور مــحــمــد مـــبـــارك بـــن أحــمــد 
الـــمـــدارس رئــيــس اللجنة  لـــشـــؤون  الـــعـــام  الــمــديــر 
المؤسسي  الــهــيــكــل  تــطــويــر  لــمــشــروع  الــتــوجــيــهــيــة 
ــن الـــوكـــالء  لــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم عـــــــددًا مــ
تعيينهم  بمناسبة  اإلدارات  ومديري  المساعدين 
التعليمي  الطاقم  ضمن  الــجــديــدة  مواقعهم  فــي 

واإلداري بالوزارة.
وتقدم المدير العام لشؤون المدارس بالتهنئة 

مهامهم  في  والنجاح  التوفيق  لهم  متمنًيا  لهم، 
رؤية  معهم  استعرض  كما  والمساندة،  التعليمية 
المرحلة  فــي  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  وتــوجــهــات 
في ضوء مشروع  المتبعة  العمل  وآليات  القادمة، 
تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم.

الخاطر  إبراهيم  نوال  األستاذة  اللقاء  حضر 
واألداء  واالستراتيجيات  للسياسات  الــوزارة  وكيل 

وعدد من المسؤولين.

اختتمت بقوة دفاع البحرين أعمال االجتماع 
التاسع عشر للجنة التعاون العسكري البحرينية 
غانم  الــركــن  الــلــواء  بــرئــاســة  المشتركة  المصرية 
إبــراهــيــم الــفــضــالــة مــســاعــد رئــيــس هــيــئــة األركــــان 
عبدالاله  محمد  حــرب  ــان  أركـ والــلــواء  للعمليات، 
عبدالمولى مساعد وزير الدفاع للعمليات بالقوات 
الشقيقة  الــعــربــيــة  مــصــر  لــجــمــهــوريــة  الــمــســلــحــة 

وأعضاء اللجنة من الجانبين، وذلك صباح أمس 
الثالثاء 28 يونيو 2022م.

ــدًدا من  وخـــالل االجــتــمــاع تــنــاول الــجــانــبــان عـ
اللجنة  أعمال  المدرجة على جدول  الموضوعات 
القائم  الدفاعي  التعاون  تعزيز  شأنها  من  والتي 
بـــيـــن قـــــوة دفــــــاع الـــبـــحـــريـــن والـــــقـــــوات الــمــســلــحــة 

بجمهورية مصر العربية الشقيقة. 

يجتمع  ال��م��دار���س  ل�����ش���ؤون  ال��ع��ام  ال��م��دي��ر 
الإدارات وم��دي��ري  ال��م�����س��اع��دي��ن  ب��ال��وك��اء 

اخ��ت��ت��ام اأع���م���ال اج��ت��م��اع ل��ج��ن��ة ال��ت��ع��اون 
ال���ع�������ش���ك���ري ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة ال��م�����ش��ري��ة

وكيل  بأعمال  القائم  أعلن 
االجــتــمــاعــيــة،  الــتــنــمــيــة  وزارة 
ــبـــد الـــرحـــمـــن  الـــســـيـــد خــــالــــد عـ
إسحاق الكوهجي، إطالق أندية 
ــال والـــنـــاشـــئـــة الـــبـــرامـــج  ــفــ األطــ
العام  لــهــذا  السنوية  الصيفية 
وذلــك على مــدى شهري   ،2022
في  المقبلين  وأغسطس  يوليو 
العوضي  شريفة  نـــادي  مــن  كــل 
لــأطــفــال والــنــاشــئــة بــالــرفــاع، 
ـــرق وســــتــــرة  ــحــ ــ ــمـ ــ ومـــــــركـــــــزي الـ
االجتماعيين، من خالل حضور 
المشاركين لمقر األندية أو عبر 
الــمــرئــي، حيث  االتــصــال  تقنية 
ســيــتــم تــقــديــم الـــبـــرامـــج خــالل 
الفترتين الصباحية والمسائية 
الــســاعــة 10 صــبــاحــًا حتى  مـــن 
4 عصرًا  الساعة  ومــن  ظــهــرًا   1
مـــع تخصيص  مـــســـاًء،   6 حــتــى 
للبنات  والــثــالثــاء  األحــد  يومي 
ويـــــومـــــي االثــــنــــيــــن واألربــــــعــــــاء 

للبنين.
 27 األنــــــــــــديــــــــــــة  وتــــــــــقــــــــــدم 
بـــرنـــامـــجـــًا وورشــــــة عــمــل خــالل 
ــف، بــــمــــا يــــتــــالءم  ــيــ ــصــ فــــتــــرة الــ
مـــع مــخــتــلــف رغـــبـــات األطــفــال 
على  تشتمل  والــتــي  والــنــاشــئــة 
في  هادفة  وأنشطة  برامج  عــدة 

الطبخ،  التكنولوجيا،  مجاالت 
ــون، الــــواحــــات  ــنـ ــفـ الــــريــــاضــــة، الـ
األدب،  الــــعــــلــــوم،  اإليــــمــــانــــيــــة، 
ــتــــراث الــوطــنــي،  روبـــوتـــكـــس، والــ
بــــــهــــــدف تـــــطـــــويـــــر الـــــمـــــواهـــــب 
والناشئة،  لأطفال  والمهارات 
وإشباع رغباتهم في حب التعلم 
الفرصة  وإتــاحــة  واالســتــطــالع، 
محاولة  فــي  أمامهم  المناسبة 
استثمار  لتنظيم طرق ووسائل 
ــت، إلـــــى جـــانـــب تــحــســيــن  ــ ــوقـ ــ الـ

وتطوير تفكيرهم وثقافتهم.
ــد  ــة، أكــ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ ــذه الــ ــ ــهــ ــ وبــ
الــــكــــوهــــجــــي حــــــــرص الــــــــــــوزارة 

عــلــى تــوفــيــر الــبــيــئــة الــمــالئــمــة 
ــة األطــــــفــــــال  ــيــ ــخــــصــ لــــنــــمــــو شــ
والـــنـــاشـــئـــة، وصـــقـــل مــواهــبــهــم 
العام،  طــوال  والعلمية  األدبــيــة 
الســيــمــا فـــي مـــوســـم اإلجــــــازات 
الـــمـــدرســـيـــة، وذلـــــك مـــن خــالل 
تجهيز األندية المعنية بأفضل 
والترفيهية  التعليمية  الوسائل 
والنشء  الطفل  ثقافة  لتنمية 
سنوات   7 عمر   مــن  البحرينـي 
إلـــى 18 عـــامـــًا، مـــؤكـــدًا فــي هــذا 
الــجــاذبــة  الـــبـــرامـــج  الــســيــاق أن 
لأطفال تجعلهم يلتفون حول 
األندية بشكل دائم، السيما وأن 
كبيرًا  ــددًا  عــ تستوعب  االنــديــة 
مـــن الــمــشــاركــيــن طـــــوال الــعــام 
تنمية  فــي  وتــســهــم  تحتضنهم 

مهاراتهم اإلبداعية.
الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة  وتــــــوجــــــه 
ــوة لــأســر  ــ ــــدعـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
أطفالهم  ــراك  إلشــ البحرينية 
فــي تــلــك الــبــرامــج والــنــشــاطــات 
ــة، وذلــــــك بــتــســجــيــلــهــم  ــادفــ ــهــ الــ
فــي أنــديــة االطــفــال والــنــاشــئــة، 
المشاركة  فــي  الــراغــبــيــن  وعــلــى 
التسجيل  الصيفية  بــالــبــرامــج 
عبر الموقع االلكتروني للوزارة 
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وزارة التنمية االج�تماع�ي�ة تطلق 27 برنامجا
وال�ن�ا�ش�ئ����ة االأط�فال  اأن�دي�ة  ف�ي  �ش�ي�ف�ي�ا 

} خالد الكوهجي.

باإلنابة عن حضرة صاحب السمو الشيخ نواف 
األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تفضل 
حـــضـــرة صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ مــشــعــل األحــمــد 
الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت الشقيقة 
التنفيذي  الــرئــيــس  الــقــائــد  عــلــي  محمد  بتكريم 
وذلــك  اإللكترونية  والحكومة  المعلومات  لهيئة 
لــقــاء مــشــاركــتــه فـــي تــحــكــيــم أعـــمـــال جـــائـــزة سمو 
الــشــيــخ ســالــم الــعــلــي لــلــمــعــلــومــاتــيــة لــعــام 2022، 
وللمرة الخامسة، ضمن الدورة العشرين للجائزة.

وأعـــــرب مــحــمــد الــقــائــد الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
الــذي حظي  بالتكريم  واعــتــزازه  عن عظيم فخره 
مجلس  لــه  منحها  التي  العالية  الثقة  وثمن  بــه، 
أمناء الجائزة برئاسة الشيخة عايدة سالم العلي 

والتي ضمت  التحكيم،  باختياره عضوا في لجنة 
نخبة من رؤساء هيئات ووزراء سابقين من الوطن 

العربي في مجال المعلوماتية. 
ــرور عــشــريــن عــامــا  ــمـ وبــمــنــاســبــة االحـــتـــفـــاء بـ
القائد  هــنــأ محمد  فــقــد  الــجــائــزة،  انــطــالق  عــلــى 
سمو  جــائــزة  على  القائمين  جميع  تصريحه  فــي 
بدولة  للمعلوماتية  الصباح  العلي  سالم  الشيخ 
تواصل  تمنياته في  وأعــرب عن  الشقيقة،  الكويت 
على  السيما  الفاعل  ودورهـــا  أثــرهــا  الجائزة  هــذه 
صعيد تحفيز وتشجيع الدول الخليجية والعربية 
على طرح األفكار والمبادرات القائمة على اإلبداع 
تــعــزيــز وتــحــقــيــق نهضة  بــمــا يسهم فــي  واالبــتــكــار 

الوطن العربي.

بالكويت الإلكترونية  الحكومة  رئي�س هيئة  تكريم 

} جانب من حفل التكريم.

مستوى  لــرفــع  الــداخــلــيــة  وزارة  لسياسة  تنفيذًا 
األكاديمي  التأهيل  خالل  من  منتسبيها  لدى  األداء 
متمثلة  البشرية  الــمــوارد  نظمت  النوعي،  والتدريب 
ــإدارة شــئــون الــضــبــاط بــالــتــعــاون مــع مــعــهــد اإلدارة  ــ بـ
بــالــقــدوة  »الـــقـــيـــادة  بـــعـــنـــوان  تــدريــبــيــة  دورة  الـــعـــامـــة 

والتأثير«، بمشاركة عدد من منتسبي الوزارة.
وتــضــمــنــت الـــــدورة الــتــي قــدمــهــا األســـتـــاذ ســامــي 

البوعركي شرحًا لطرق قيادة الذات عن طريق ترتيب 
األولويات وإدارة الوقت، وكيفية التأثير على اآلخرين 
لتحقيق األهداف المرجوة، وطرق تحليل شخصيات 
والتأثير  معهم  التواصل  من  للتمكن  الفريق  أفــراد 
المسؤولية  تعلم مهارة تحمل  إلى  باإلضافة  عليهم، 
ــصــــال والـــتـــواصـــل  ــقــــان مــــهــــارة االتــ والـــمـــواجـــهـــة، وإتــ

واالنصات كمدير ومسؤول إلدارة فريق العمل.

تدريبية  دورة  ت��ن��ظ��م  ال�����ش��ب��اط  ����ش����ؤون 
ب��ع��ن���ان »ال��ق��ي��ادة ب��ال��ق��دوة وال��ت��اأث��ي��ر«

وف�د »الداخلي�ة« ي�ش�ارك ف�ي معر��س
لمعدات واآليات الدفاع المدني باألمانيا 
الدفاع  بإمكانيات  لــالرتــقــاء  الداخلية  وزيــر  لتوجيهات  تنفيذًا 
العميد  تــرأس  االستجابة،  وسرعة  الــطــوارئ  فــرق  وجاهزية  المدني 
علي محمد الحوطي مدير عام اإلدارة العامة للدفاع المدني الوفد 
المشارك في معرض Interschutz المقام في مدينة هانوفر بجمهورية 

ألمانيا، بمشاركة 85 ألف مشارك من 51 دولة.
وأشار مدير عام اإلدارة العامة للدفاع المدني إلى أن هذا المعرض 
والذي يقام كل 5 سنوات يعد من أهم المعارض في مجال اإلطفاء 
والذي يجمع 1500  الطوارئ،  المدني وطب  الدفاع  وأعمال  واإلنقاذ 
شركة رائدة من مختلف دول العالم في مجال تصنيع معدات وآليات 
الــذكــاء االصــطــنــاعــي، وتقنيات  المدني واإلســعــاف، ووســائــل  الــدفــاع 
االتصال والقيادة والسيطرة، باإلضافة للروبوتات والطائرات من دون 
طيار )الدرونز(، ووسائل التعامل مع المواد الخطرة. وخالل الزيارة، 
اطلع الوفد على خطوط التصنيع ومصانع اآلليات للتأكد من جودة 
لالطالع  بــاإلضــافــة  العالمية،  للمواصفات  ومطابقتها  المنتجات 
على تجربة التطوع في مجال الدفاع المدني وآلية العمل المعتمدة 
والمقاييس  اإلطفاء  مراكز  وجاهزية  المتطوعين،  وتأهيل  لتدريب 

العملياتية واألنظمة الجغرافية المتبعة لتغطية البالغات.

ال���ب����اب���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة م���ن اأب����رز 
م�����ش��روع��ات ال�������زارة ال��ت��ط���ي��ري��ة

ــوزارة لــلــســيــاســات  ــ ــ تـــرأســـت األســــتــــاذة نــــوال إبـــراهـــيـــم الــخــاطــر وكــيــل الـ
البوابة التعليمية  واالستراتيجيات واألداء االجتماع الدوري لفريق تطوير 
إدارة  لمتابعة المستجدات ضمن الخطة التطويرية، وذلك بحضور مديرة 
تم  استعراض ما  تم  وقد  المريسي.  نادية سعيد  المعلومات األستاذة  نظم 
ستوفر  والتي  التعليمية  والكفايات  الدراسية  الخطط  خدمة  في  إنــجــازه 
فرص تعلم أفضل للطالب من خالل ربط جميع عمليات التعلم والخدمات 
بالكفايات التعليمية لتفريد التعلم ومتابعة أداء الطالب من قبل المعلم.

للسياسات  الــــوزارة  وكيل  الخاطر  إبــراهــيــم  نــوال  األســتــاذة  هنأت   وقــد 
البوابة  ومطوري  المعلومات  نظم  إدارة  منتسبي  واألداء  واالستراتيجيات 
التعليمية بمناسبة فوز مملكة البحرين بجائزة الشيخ سالم العلي الصباح 
للمعلوماتية في دورتها العشرين المقامة بدولة الكويت الشقيقة، كأفضل 
مشاريع تقنية في مجال التعليم، كمنصة إلكترونية وتطبيق ذكي، وأكدت أن 
فوز مملكة البحرين جاء تفعياًل لتوجيهات صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعّظم بتعزيز التمكين الرقمي في التعليم 
واالستفادة من المنظومات الرقمية في مجال التعليم. كما أشارت الوكيل 
إلى أهمية البوابة التعليمية التي تعّد من أبرز مشروعات الوزارة التطويرية، 
والتي نجحت في تحقيق أهدافها في تعزيز التعّلم الرقمي والتعّلم عن بعد، 
وقد تم إطالقها بالتزامن مع تنفيذ برنامج التمكين الرقمي في التعليم، 
وتم تطويرها لتتوافق مع استراتيجية وزارة التربية والتعليم وخطة برنامج 

الحكومة، والتي تنطلق جميعها من رؤية مملكة البحرين 2030.

العمل  إدارة  مــجــلــس  نــظــم 
ــــالح/  الــنــســائــي بــجــمــعــيــة اإلصـ
فرع الحد زيارة رسمية ألعضاء 
ــه ومــجــمــوعــة من  ــ مــجــلــس إدارتـ
الشيخ  لــمــركــز  الـــفـــرع  عـــضـــوات 

عيسى الثقافي.
فــرع  عــضــوات  استقبل  وقـــد 
عـــدد مــن موظفات  )اإلصـــــالح( 
المركز واصطحبنهن في جولة 

لعن  اطَّ الــمــركــز  أقــســام  لجميع 
خاللها على الخدمات الثقافية 
التي يقدمها المركز للباحثين 
ــبــــة والـــــــــــــزوار مـــــع شــــرح  ــلــ والــــطــ
فــيــه من  الــعــمــل  لــمــهــمــات  واف 

موظفات المركز.
ــرع  ــــوات فـ ــــضـ وقــــــد أبـــــــدت عـ
ــالـــحـــد إعــجــابــهــن  الـــجـــمـــعـــيـــة بـ
بالزيارة وأعربن عن استفادتهن 

عبرن  كما  المركز،  خدمات  من 
عـــــن اســـتـــمـــتـــاعـــهـــن بـــالـــجـــولـــة 
الثقافية في أنحاء هذا الصرح 
الــعــلــمــي الــكــبــيــر. وعـــنـــد نــهــايــة 
التعارف  درع  تقديم  تم  الــزيــارة 
بـــاســـم فــــرع الـــحـــد إلــــى الــشــيــخ 
راشـــــد بـــن عــيــســى بـــن عــلــي آل 
خــلــيــفــة مـــديـــر مـــركـــز الــوثــائــق 

التاريخية.

بالح�د االإ�ش�اح  جمعي�ة  بف�رع  الن�ش�ائي«  العم�ل  »اإدارة 
الثقافي  عي�شى  ال�شيخ  لمركز  الفرع  لع�ش�ات  زيارة  ينظم 
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نــظــم مــســتــشــفــى الــمــلــك حمد 
الـــجـــامـــعـــي حـــفـــال لـــتـــخـــريـــج الـــفـــوج 
الــعــاشــر فـــي بــرنــامــج ســنــة االمــتــيــاز 
 ،2022-  2021 لــســنــة  الــطــب  لــطــلــبــة 
بحضور اللواء طبيب الشيخ سلمان 
قـــائـــد  خـــلـــيـــفـــة  آل  اهلل  ــيـــة  عـــطـ بـــــن 
مــســتــشــفــى الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي 
وذلــــــــــك فــــــي قـــــاعـــــة الــــمــــحــــاضــــرات 

الرئيسية بالمستشفى.
تـــم خــــالل الــحــفــل تــخــريــج 49 
الملكية  الكلية  خريجي  من  متدربا 
لـــلـــجـــراحـــيـــن )جــــامــــعــــة الـــبـــحـــريـــن 
الــطــبــيــة( وجــامــعــة الــخــلــيــج الــعــربــي 
وغــيــرهــا مـــن الــجــامــعــات مـــن خـــارج 
تدريبهم  تــم  وقـــد  الــبــحــريــن،  مملكة 
مهاراتهم  وصقل  المعرفة  وإكسابهم 
المتعددة  الــطــب  مــجــاالت  شتى  فــي 

والتخصصات الطبية بالمستشفى.
وهـــــنـــــأ الـــــدكـــــتـــــور هـــــشـــــام عــلــي 
آل الـــريـــس مـــديـــر الـــشـــؤون الــطــبــيــة 
واألذن  ــــف  األنـ ــراض  ــ أمــ ــتـــشـــاري  واسـ
والـــحـــنـــجـــرة بــالــمــســتــشــفــى جــمــيــع 
االمتياز  سنة  طلبة  من  الخريجين 
التعليمية  الــمــرحــلــة  إنــهــائــهــم  بــعــد 
العملية  مسيرتهم  وبــدء  والتدريبية 
ــاء، وحــثــهــم عــلــى االســـتـــمـــرار  ــبـ ــأطـ كـ

في  التخصصي  والــتــدريــب  بالعمل 
ــه  ــيـــث أنـ ــتـــى مــــجــــاالت الــــطــــب، حـ شـ
المهارات  صقلت  التدريب  زاد  كلما 
وتــــوســــعــــت الـــــخـــــبـــــرات، مـــــؤكـــــدا  ان 
تعليمية  الطبي هي عملية  التدريب 
ــاب الــطــبــيــب  ــســ مــســتــمــرة بـــهـــدف إكــ
خــبــرة ومـــهـــارة فــي حــقــل مــن حقول 
الــطــب الــمــتــنــوعــة، وبـــذلـــك يــحــرص 
الخبرات  إنعاش  على  المتدرب  فيها 
المكتسبة وما تعمله نظريا لتطبيقه 
عمليا أثناء ممارسة المهنة كطبيب 

في ذات التخصص.

ــورة  ــتــ ــدكــ ــت  الــ ــهــ ــيــــن وجــ فـــــي حــ
دالل الــحــســن مــديــر مــركــز الــتــدريــب 
الــعــام للشؤون  واالحــتــراف والــمــديــر 
الحفل  خــالل  بالمستشفى  اإلداريـــة 
»تفتخر  فيها:  ذكـــرت  والــتــي  كلمتها 
حــمــد  الــــمــــلــــك  ــى  ــفـ ــشـ ــتـ ــسـ مـ إدارة 
وعليه  الجامعي اليوم بتخريجكم، 
نود أن نبارك لكم جميعا على بذلكم 
وتغلبكم  لــتــفــانــيــكــم  عــظــيــمــا  جــهــدا 
ــإكـــمـــال  ــحـــديـــات والــــتــــزامــــكــــم بـ لـــلـــتـ
كافة  بنجاح في  الدراسي  برنامجكم 
والـــرئـــوي  الــقــلــبــي  ــاش  ــعــ االنــ دورات 

ــدد مــن  ــ األســـاســـيـــة والـــمـــتـــقـــدمـــة وعــ
البحوث  في  والمشاركة  العمل  ورش 
ــق الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة  الــعــلــمــيــة وفــ
الــمــعــتــمــدة لــتــنــضــمــوا إلـــى زمــالئــكــم 
لصفوف الكوادر الوطنية في القطاع 
الــصــحــي«، ومـــن جــهــة أخــــرى رحبت 
بالفوج الجديد متمنية لهم التوفيق 

والنجاح في مسيرتهم التدريبية.
الحسن  دالل  الدكتورة  وأشـــارت 
الــفــتــرة  إلــــى أن ســنــة االمـــتـــيـــاز هـــي 
ــة الـــتـــي يــقــضــيــهــا الــطــالــب  ــيـ اإللـــزامـ
ــتـــخـــرج  الــــــــذي أنــــهــــى مـــتـــطـــلـــبـــات الـ

الــمــقــررة بــنــجــاح ومــدتــهــا اثــنــا عشر 
شــهــرًا مــن الــتــدريــب الــســريــري، وهي 
فترة مكملة لدراسة الطب وال يعتبر 
الطالب مؤهاًل لممارسة مهنة الطب 
إال بــعــد إتــمــامــهــا بــنــجــاح، مــؤكــدة أن 
من أهم أهدافها هي تنمية وتطبيق 
ــلــــومــــات الـــطـــبـــيـــة مـــــن خــــالل  ــعــ ــمــ الــ
الــتــدريــب الــســريــري، تــدريــب طبيب 
االمتياز على االستقاللية في العمل 
والتعامل  القرار  اتخاذ  والقدرة على 
بكفاءة مهنية، تدريب طبيب االمتياز 
عـــلـــى االنـــســـجـــام فــــي نـــظـــام الــعــمــل 
الطبي ومعرفة حدود  الفريق  ضمن 
إمكاناته وقدراته وتدريبه على طلب 
منه خبرة،  أكــثــر  هــم  الــمــشــورة ممن 
تعويد الطبيب على أسلوب التعامل 
الصحيح مع المريض وذويه، تدريب 
ــارات الـــتـــواصـــل  ــ ــهـ ــ الـــطـــبـــيـــب عـــلـــى مـ
ومـــهـــارات اإللـــقـــاء وبــعــض الــمــهــارات 
الطبيب  أخالقيات  وتطبيق  اإلداريــة 

المهنة.
واخـــــــــتـــــــــتـــــــــمـــــــــت فـــــــعـــــــالـــــــيـــــــات 
ــل بــتــكــريــم الــمــتــفــوقــيــن مــن  ــفـ ــحـ الـ
الــــمــــتــــدربــــيــــن وتـــــقـــــديـــــم شـــــهـــــادات 
تقديرية لهم لجهودهم خالل الفترة 

التدريبية.

} جانب من حفل التخريج.

»حم�د الجامع�ي« يخ�رج الف��ج العا�ش�ر ف�ي برنام�ج �ش�نة االمتي�از لطلب�ة الط�ب
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وبــحــث الـــوزيـــر الــمــبــارك مع 
المصري  المحلية  التنمية  وزير 
ومع أمين عام المنطقة الشرقية 
السعودية  العربية  المملكة  فــي 
ــاون الـــمـــشـــتـــرك فــي  ــعــ ــتــ آفـــــــاق الــ
مــــجــــاالت الـــتـــنـــمـــيـــة الــحــضــريــة 
المستدامة بالتنسيق مع برنامج 
للمستوطنات  الــمــتــحــدة  ــم  األمــ
الــبــشــريــة، والـــــذي أثـــمـــر الــكــثــيــر 
على صعيد  المهمة  النتائج  من 
تطوير المدن والتنمية الحضرية 
مــتــطــرقــا إلـــى مــجــاالت الــتــعــاون 
البحرين  مملكة  بين  المشترك 
مشددا  الشقيقتين،  والدولتين 
تولي  الــبــحــريــن  مملكة  أن  عــلــى 
التنمية  لمبدأ  خــاًصــا  اهــتــمــاًمــا 
أهــم  إحـــدى  لكونها  الــمــســتــدامــة 

ركائز التنمية الشاملة.

ــرق الـــــوزيـــــر الـــمـــبـــارك  ــ ــطـ ــ وتـ
ــى تــــجــــارب مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــ إلـ
الحضرية  التنمية  صعيد  على 
المدن  مــن خــال مــشــروع تنمية 
والــــــقــــــرى ومـــــــبـــــــادرات الــتــنــمــيــة 
الحضرية التي تسهم في تطوير 

الواقع الحضري للمناطق.
كــــمــــا تـــــطـــــرق إلــــــــى تـــجـــربـــة 
عــلــى صعيد  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
من  للتشجير  الوطنية  الخطة 
خال العمل على مضاعفة عدد 
الــبــاد بحلول عام  األشــجــار فــي 

.2035
أهمية  المبارك  الوزير  وأكــد 
التعاون على المستوى اإلقليمي 
بــيــن الـــــدول الــعــربــيــة مـــن خــال 
برنامج األمم  يلعبه  الذي  الــدور 
البشرية  للمستوطنات  المتحدة 

مـــتـــطـــرقـــا إلــــــى إعـــــــان حــكــومــة 
البحرين برئاسة صاحب  مملكة 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
استهداف  الــوزراء  رئيس مجلس 
إلــى  لــلــوصــول  الــبــحــريــن  مملكة 
 ،2060 عــام  في  الصفري  الحياد 
التغير  تحديات  مواجهة  بهدف 
الــمــنــاخــي وحـــمـــايـــة الــبــيــئــة في 
المناخي  التغير  يشكله  مــا  ظــل 
تعزيز  يتطلب  عالمي  تــحــّد  مــن 
التعاون الدولي، الفتًا إلى الدور 
المهم الذي تضطلع به المملكة 
في  الشقيقة  السعودية  العربية 

هذا الجانب وال سيما من خال 
هما  نوعيتين  مبادرتين  إطـــاق 
ــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء«،  ــبـ »مـ
و»مــــــــــبــــــــــادرة الـــــــشـــــــرق األوســـــــــط 
األخــــــضــــــر« وجــــمــــهــــوريــــة مــصــر 
من  سيما  وال  الشقيقة  العربية 
الـ27 من  خال استضافة الدورة 
األمم  األطــراف التفاقية  مؤتمر 
الــمــتــحــدة اإلطـــاريـــة حـــول تغير 
المناخ عام 2022، في مدينة شرم 

الشيخ. 
ــر  ــن جـــانـــبـــهـــمـــا، أشــــــاد وزيــ مــ
الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــحـــلـــيـــة الـــمـــصـــري 
الشرقية  الــمــنــطــقــة  ــام  عـ وأمــيــن 

السعودية  العربية  المملكة  فــي 
بالتقدم الملحوظ الذي شهدته 
عــلــى صعيد  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
الــتــنــمــيــة الـــحـــضـــريـــة، مــؤكــديــن 
التعاون  مــواصــلــة  على  الــحــرص 
فـــي شــتــى الـــبـــرامـــج والــمــجــاالت 
بـــمـــا يـــحـــقـــق أهـــــــــداف الــتــنــمــيــة 

المستدامة والرفاهية للبشرية.
حضر اللقاء كل من السيدة 
التنفيذي  نوف جمشير الرئيس 
لــهــيــئــة الــتــخــطــيــط والـــتـــطـــويـــر 
ــي، والــــســــيــــدة شــوقــيــة  ــرانــ ــمــ ــعــ الــ
حــــمــــيــــدان الــــوكــــيــــل الـــمـــســـاعـــد 

للخدمات البلدية المشتركة.

وزي����ر ال��ب��ل��دي��ات ي��ب��ح��ث ال���ت���ع���اون م���ع ك���ل م���ن وزي���ر 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م�����س��ري واأم���ي���ن »ال�����س��رق��ي��ة« ال�����س��ع��ودي

} وزير البلديات خال لقاء وزير التنمية المصري وأمين الشرقية السعودي.

التقى المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات 
المحلية  التنمية  وزيــر  الــلــواء محمد شــعــراوي  والــزراعــة كا من 
والمهندس فهد بن محمد  الشقيقة  العربية  في جمهورية مصر 
السعودية  العربية  المملكة  في  الشرقية  المنطقة  أمين  الجبير 
الحادية  الــدورة  الشقيقة، وذلك على هامش مشاركته في أعمال 
عشرة للمنتدى الحضري العالمي التي تقام في جمهورية بولندا 
تحت رعاية برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية خال 
الفترة 26 - 30 يونيو بمشاركة المعنيين من مختلف دول العالم.

ــد بــن  ــمـ ــحـ ــور مـ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ أكـــــــد الـ
ــارك بــــن ديـــنـــه وزيــــــر الــنــفــط  ــبــ مــ
والــــبــــيــــئــــة الــــمــــبــــعــــوث الــــخــــاص 
لشؤون المناخ أن انضمام مملكة 
ــالـــف الـــطـــمـــوح  ــتـــحـ الـــبـــحـــريـــن لـ
الـــــعـــــالـــــي مــــــن أجــــــــل الـــطـــبـــيـــعـــة 
حــرص  يــعــكــس   )HAC( ــنـــاس  والـ
استدامة  على  البحرين  مملكة 
ــوارد  ــ ــمــ ــ الــــــثــــــروات الـــبـــحـــريـــة والــ
المائية والمحافظة عليها انفاذًا 
السامية لحضرة  الملكية  للرؤى 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 
السمو  صاحب  وبدعم  المعظم، 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
مجلس الوزراء، واهتمام ومتابعة 
ــبـــداهلل بـــن حمد  ســمــو الــشــيــخ عـ
الــشــخــصــي  الــمــمــثــل  آل خــلــيــفــة 
لــجــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم رئيس 

المجلس األعلى للبيئة.
جاء ذلك خال مشاركة وزير 
األمم  مؤتمر  في  والبيئة  النفط 
الــمــتــحــدة لــدعــم تــنــفــيــذ الــهــدف 

التنمية  أهــداف  من  عشر  الرابع 
بالمحافظة  المعني  المستدامة 
ــدام  ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ واالســــــــــتــــــــــخــــــــــدام الــ
لــلــمــحــيــطــات والــبــحــار والـــثـــروات 
البحرية، والذي انطلقت أعماله 
فـــي مــديــنــة لــشــبــونــة بــجــمــهــوريــة 
البرتغال ويستمر حتى األول من 

يوليو القادم.
ــتـــور مــحــمــد بن  وأشــــــار الـــدكـ
ــي كــلــمــة لــه  ــن ديـــنـــه فــ ــارك بــ ــبــ مــ
خال جلسة الطاولة المستديرة 
الــتــي ُعـــقـــدت بــشــأن الــتــلــوث في 
أن مملكة  إلـــى  الــبــحــريــة  الــبــيــئــة 
ــرة فـــــي دعــــم  ــمـ ــتـ ــسـ ــبــــحــــريــــن مـ الــ
ومـــــســـــانـــــدة جـــــهـــــود الـــمـــجـــتـــمـــع 
البحار  لحماية  الرامية  الــدولــي 
المائية  والـــمـــوارد  والــمــحــيــطــات 
تضمن  والــتــي  عليها  والــحــفــاظ 
للبحار  الــمــســتــدام  االســـتـــخـــدام 
والـــــمـــــوارد والـــــثـــــروات الــبــحــريــة، 
وتــــســــاعــــد الــــــــــدول فـــــي تــحــقــيــق 
الــهــدف الــرابــع عشر مــن أهــداف 

التنمية المستدامة.
ــر الــنــفــط والــبــيــئــة  ــ ــوه وزيـ ــ ونـ

البحرين  مملكة  تــولــيــه  مــا  إلـــى 
معالجة  بشأن  كبير  اهتمام  مــن 
تــهــدد البيئة  الــتــي قــد  األخـــطـــار 
ــة واســــتــــدامــــة الــــمــــوارد  ــريـ ــبـــحـ الـ
أن  فـــيـــهـــا، ال ســيــمــا  الــطــبــيــعــيــة 
الــبــيــئــة الــبــحــريــة تــشــكــل حــوالــي 
الـــكـــلـــيـــة  الــــمــــســــاحــــة  مــــــن   %90
ــًا  ــنــــوهــ ــن، مــ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ لـ
مكافحة  على  المملكة  بــحــرص 
الـــمـــلـــوثـــات الــبــحــريــة واألعـــمـــال 

غـــيـــر الـــمـــشـــروعـــة الـــتـــي تـــمـــارس 
فــيــهــا معالجة  بــمــا  الــبــحــار،  فـــي 
المناخ  لتغير  الــضــارة  التأثيرات 
على البحار والنظم االيكولوجية 
الــكــربــون  تــخــزن  الــتــي  الساحلية 
البحرية  الحشائش  مثل  األزرق 

وأشجار القرم. 
ــــرض وزيــــــــر الـــنـــفـــط  ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
البحرين  مملكة  جــهــود  والبيئة 
على الصعيد الوطني واالقليمي 
التحديات  مواجهة  في  والــدولــي 
المتعلقة  والــمــنــاخــيــة  الــبــيــئــيــة 
بـــشـــأن الــبــيــئــة الـــبـــحـــريـــة، وذلـــك 
مـــن خـــال الــبــرامــج والــمــشــاريــع 
تبنتها  التي  البيئية  والتشريعات 
مملكة البحرين لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.
والبيئة  النفط  وزيــر  وأوضــح 
أن تــحــالــف الــطــمــوح الــعــالــي من 
 )HAC( والـــنـــاس الــطــبــيــعــة  ــل  أجـ
يــتــمــثــل فـــي مــجــمــوعــة حــكــومــيــة 
دولية تضم 100 دولة، تهدف إلى 
تــحــقــيــق حــمــايــة مـــا ال يــقــل عن 
والــمــحــيــطــات  ـــي  30% مــن األراضــ

وحـــفـــظ جــمــيــع أشـــكـــال الــحــيــاة 
على األرض والمحيطات بحلول 
 30( هـــدف  وتــنــفــيــذ  2030م،  ــام  عـ
الخسارة  بوقف  المعني   )30 في 
البيولوجية،  لألنواع  المتسارعة 
األهــداف  من  مجموعة  وتحقيق 
البيئي  الــتــعــاون  لتعزيز  الــرامــيــة 
ــرات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الــــــــدولــــــــي وتــــــــبــــــــادل الـ
والتجارب بين دول التحالف من 
والمحيطات  البحار  أجل حماية 

والتنوع البيولوجي. 
المؤتمر  أن  بالذكر  الجدير 
يــدعــو لــتــوحــيــد الــــرؤى والــجــهــود 
الدولية الرامية لتحقيق الهدف 
المستدامة  للتنمية  الرابع عشر 
الذي يسلط الضوء على الحياة 
تـــحـــت الــــمــــاء، والــــبــــدء بــمــرحــلــة 
بشأن  الدولي  العمل  من  جديدة 
حـــمـــايـــة الـــمـــحـــيـــطـــات، وتــوســيــع 
في  واالبــتــكــار  العلم  تطور  نطاق 
هذا المجال، وتعزيز دور التقييم 
والشراكة في البحث عن تحقيق 
على  البيئية  والــرقــابــة  الــتــقــويــم 

البحار والمحيطات.

وزي��ر النف��ط والبيئ��ة يوؤك��د اأن البحري��ن م�س��تمرة ف��ي دع��م جه��ود
المجتم��ع الدول��ي لحماي��ة البح��ار والمحيط��ات والم��وارد المائي��ة

} وزير النفط والبيئة.

أقامت الكلية الملكية للجراحين في 
 RCSI( أيرلندا - جامعة البحرين الطبية
مــزرعــة  مــشــروع  تــدشــيــن  حــفــل   )Bahrain
الطاقة الشمسية في حرمها الجامعي في 
البحرين  جامعة  تعتبر  حيث  البسيتين، 
الــطــبــيــة مـــن أوائــــــل مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 
ــي الـــبـــحـــريـــن الـــتـــي تــســتــخــدم  ــي فــ ــالـ ــعـ الـ

الطاقة الشمسية.
رنــــا بنت  الــشــيــخــة  الــحــفــل د.  حــضــر 
عيسى بن دعيج آل خليفة، األمين العام 
رئيس  نــائــب   - الــعــالــي  التعليم  لمجلس 
الــعــالــي،  التعليم  مجلس  أمــنــاء  مجلس 
والعميد عبداهلل خليفة عبداهلل الجيران، 
ورئيس  المحرق  محافظة  محافظ  نائب 
ــة لـــبـــرنـــامـــج الـــمـــدن  ــيــ ــلــ ــة الــــداخــ ــنـ ــلـــجـ الـ
المرباطي منسق  واآلنسة ندى  الصحية، 
والدكتورة  بالمحافظة،  الصحية  المدن 
تسنيم العطاطرة ممثلة منظمة الصحة 
والسيدة  البحرين،  مملكة  فــي  العالمية 
العامة  الــعــاقــات  الــعــالــي، مسؤولة  نــاديــة 
بـــمـــكـــتـــب الـــبـــحـــريـــن لــمــنــظــمــة الــصــحــة 
المؤيد،  فــاروق  محمد  والسيد  العالمية، 
الــمــؤيــد  مــجــمــوعــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
العالمية والسيد س.د. راجو، المدير العام 
لمجموعة المؤيد العالمية. وحضر حفل 
اإلطاق أيًضا كبار ممثلي الكلية الملكية 
البروفيسور  أيرلندا منهم  للجراحين في 
ــيــــس الـــكـــلـــيـــة الــمــلــكــيــة  ــيــــانــــي، رئــ لـــــــورا فــ
للجراحين في أيرلندا والبروفيسور كاثال 
كــيــلــي، نــائــب رئــيــس الــجــامــعــة والــرئــيــس 
للجراحين  الــمــلــكــيــة  للكلية  الــتــنــفــيــذي 
فــي أيــرلــنــدا والــبــروفــيــســور هــانــا ماكجي، 
ــائـــب الـــرئـــيـــس لــــشــــؤون الــطــب  مـــســـاعـــد نـ
التنفيذيين  واألعــضــاء  الصحية  والعلوم 

بجامعة البحرين الطبية.
الشيخة  د.  عــبــرت  الــمــنــاســبــة  وبــهــذه 
ــيـــج آل خــلــيــفــة،  رنــــا بــنــت عــيــســى بـــن دعـ
الــعــالــي  التعليم  لمجلس  الــعــام  األمــيــن 
ــيــــس مـــجـــلـــس أمــــنــــاء مــجــلــس  ونــــائــــب رئــ
ــن ســعــادتــهــا بــإطــاق  الــتــعــلــيــم الــعــالــي »عـ
مزرعة  مــشــروع  الطبية  البحرين  جامعة 
زيــادة  في  تسهم  والتي  الشمسية  الطاقة 
الــطــاقــة الــمــتــجــددة بــمــا يــحــقــق اهــــداف 

األمــيــن  واشــــــادت   .2030 الــبــحــريــن  رؤيــــة 
الــعــام بــهــذه الــخــطــوة والــتــي مــن خالها 
ســتــمــهــد الـــطـــريـــق لـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 
الــعــالــي األخــــرى لتبني مــمــارســات واعــيــة 
بيئًيا وتساهم في التزام البحرين بأهداف 

األمم المتحدة للتنمية المستدامة«.
ــاريــــســــون  ــيــــد ســـتـــيـــفـــن هــ وقــــــــال الــــســ
للعمليات  التنفيذي  الرئيس  ميرفيلد، 
ــي جــامــعــة الــبــحــريــن الــطــبــيــة: »تــلــتــزم  فـ
جــامــعــة الــبــحــريــن الــطــبــيــة بــاالســتــدامــة 
البيئة  ــأن  بـ علمها  منطلق  مــن  الــبــيــئــيــة 
الــصــحــيــة تــســاهــم فـــي تــحــســيــن الــصــحــة 
الــعــامــة. ولــذلــك مــن خــال تبني مشروع 
مـــزرعـــة الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، اخـــتـــرنـــا أن 
نساهم في دعم هدف التنمية المستدامة 
لألمم  معقولة«  وبــأســعــار  نظيفة  »طــاقــة 
ــتـــحـــدة والـــــهـــــدف الـــوطـــنـــي لــلــطــاقــة  ــمـ الـ
المتجددة ورؤية البحرين 2030. وستقوم 
مزرعة الطاقة الشمسية بإنتاج ما يعادل 
55% مــن اســتــهــاك الــطــاقــة الــحــالــي في 
جامعة البحرين الطبية والمتوقع اكتمال 
المشروع بحلول يناير 2023. أود أن أشكر 
الـــســـيـــد مــحــمــد فـــــــاروق الـــمـــؤيـــد، رئــيــس 
العالمية،  المؤيد  مجموعة  إدارة  مجلس 
وفريقه لدعمنا في تحقيق هذا المشروع 

في األشهر المقبلة«.
شمسية  لــوحــة   4,854 تركيب  وسيتم 
ــارات بــمــبــنــى الـــحـــرم  ــيــ ــســ ــف الــ ــواقــ ــي مــ فــ
الجامعي مما سيغطي 12,000 متر مربع 
ويوفر880 مكاًنا مظلًا لوقوف السيارات. 
كما ستنتج مزرعة الطاقة الشمسية طاقة 
سنوية متوقع أن تبلغ 3.54 ميجاوات في 
الساعة مما سيسهم في توفير 2,247 طًنا 

مترًيا من ثاني أكسيد الكربون سنوًيا. 
وقــــال الــســيــد ســلــمــان بـــن عــيــســى بن 
ــافـــظ مــحــافــظــة  ــنــــدي الـــمـــنـــاعـــي، مـــحـ هــ
ــيــــس الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة  الـــمـــحـــرق ورئــ
جامعة  »أهنئ  الصحية:  المدن  لبرنامج 
ــــاق مــشــروع  الــبــحــريــن الــطــبــيــة عــلــى إطـ
مــزرعــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة. ويــرســخ هــذا 
البحرين  جامعة  بين  الــعــاقــة  الــمــشــروع 
الطبية ومحافظة المحرق، فيأتي تنفيذ 
دعــمــًا  الشمسية  الــطــاقــة  مــزرعــة  مــشــروع 
التابع لمنظمة  الصحية  المدن  لبرنامج 
البحرين  مملكة  فــي  الــعــالــمــيــة  الــصــحــة 
ــذي يــهــدف الـــى تــشــكــيــل بــيــئــة داعــمــة  ــ والـ
لــلــصــحــة مـــن خــــال تــشــجــيــع الــمــجــتــمــع 
المحلي بالمشاركة في معالجة المشاكل 
الصحية والبيئية لتحقيق اهداف التنمية 
الـــمـــســـتـــدامـــة عـــلـــى جــمــيــع الــمــســتــويــات 

االجتماعية والصحية واالقتصادية«.
فـــــي بـــــدايـــــة الـــــعـــــام وّقــــــَعــــــت جـــامـــعـــة 
الــبــحــريــن الــطــبــيــة عــلــى اتــفــاقــيــة شــراكــة 
مــع الــســيــد ســلــمــان بــن عيسى بــن هندي 
الــمــنــاعــي، مــحــافــظ مــحــافــظــة الــمــحــرق 
ــيــــس الــلــجــنــة الــتــنــســيــقــيــة لــبــرنــامــج  ورئــ
المدن الصحية انطاقا من مبدأ الشراكة 
أهـــداف  بتحقيق  والـــتـــزاًمـــا  المجتمعية 

التنمية المستدامة.
نائب  كيلي،  كاثال  البروفيسور  وقــال 
ــيـــس الـــجـــامـــعـــة والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  رئـ
أيرلندا:  في  للجراحين  الملكية  للكلية 
األخضر،  الجامعي  الحرم  لمبادرة  »دعمًا 
جــامــعــة الــبــحــريــن الــطــبــيــة تــعــمــل على 
في  بالبيئة  الــواعــيــة  الــمــمــارســات  تــعــزيــز 
اتــخــذت العديد  الــجــامــعــي، وقـــد  حــرمــهــا 
استهاك  تقليل  فيها  بما  المبادرات  من 
وتقليل  االوراق  طــبــاعــة  وتقليل  الــطــاقــة 
الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة ذات  الـــــمـــــواد  ــدام  ــخــ ــتــ اســ
الواحد وزراعة األشجار. وفي  االستخدام 
عام 2021، زرعت جامعة البحرين الطبية 
الجامعي  الــحــرم  فــي  39 شــجــرة جــديــدة 
كـــجـــزء من  بــتــوفــيــر 200 شـــجـــرة  ــامـــت  وقـ
مشروع )شجرة من أجل الحياة( بالشراكة 

مع  STCالبحرين«.

جامعة البحرين الطبية تد�سن م�سروع مزرعة الطاقة ال�سم�سية في حرمها الجامعي

} جانب من حفل تدشين المشروع.

اســتــقــبــل وزيــــر الــعــدل 
والــــــــــشــــــــــؤون اإلســـــامـــــيـــــة 
واألوقــاف نــواف بن محمد 
ــيـــس  ــاودة أمـــــــس رئـ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
طارق  الفريق  العام  األمــن 

بن حسن الحسن.
ــاء هــنــأ  ــقــ ــلــ وخــــــــال الــ
ــن الـــعـــام نـــواف  رئــيــس األمــ
بن محمد المعاودة بالثقة 
بتعيينه  السامية  الملكية 
ــعـــدل والــــشــــؤون  ــلـ وزيــــــــــًرا لـ
ــة واألوقــــــــــــــاف،  ــ ــيــ ــ ــــامــ اإلســ
كـــمـــا جـــــرى خـــــال الــلــقــاء 
اســــــــتــــــــعــــــــراض مــــــجــــــاالت 

التعاون المشترك.

وزي�ر الع�دل ي�س�تقبل رئي��س الأم�ن الع�ام

} وزير العدل يلتقي رئيس األمن العام.

الــتــقــى وزيــــر الـــعـــدل والــــشــــؤون اإلســامــيــة 
واألوقــــــاف نــــواف بـــن مــحــمــد الـــمـــعـــاودة، رئــيــس 
عـــبـــداهلل  الـــشـــيـــخ  بــتــلــكــو  ــة  ــركـ شـ إدارة  مــجــلــس 
بـــحـــضـــور عــــــدد مــن  ــلـــيـــفـــة،  ــن خـــلـــيـــفـــة آل خـ ــ بـ
والحكومة  المعلومات  وهيئة  الـــوزارة،  مسؤولي 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، ومــمــثــلــيــن عـــن بــتــلــكــو وشـــركـــات 

»BEYON« التابعة لها.
للتنفيذي  الرئيس  قــدم  االجتماع،  وخــال 
لــلــنــمــو الــرقــمــي فـــي بــتــلــكــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 
خــلــيــفــة آل خــلــيــفــة، عـــرًضـــا تــضــمــن الــخــدمــات 
الرئيسية لشركات »BEYON« في مجال التحول 

الرقمي والحلول التكنولوجية.
وتـــم خــالــه بــحــث إمــكــانــيــة االســتــفــادة من 
خدمات المجموعة الرقمية في القطاع العدلي، 

والتي تشمل مجاالت متعددة ترتكز على تطوير 
أتمتة اإلجراءات والحماية التقنية.

الـــوزارة باالطاع  الــعــدل اهتمام  وأكــد وزيــر 
ودراســة  المتطورة،  التكنولوجية  األنظمة  على 
فـــرص الــشــراكــة مــع الــقــطــاع الــخــاص فــي هــذا 
ــع مــســتــوى جـــودة  الـــمـــجـــال، بــمــا يــســهــم فـــي رفــ
الــخــدمــات الــمــقــدمــة وتــســهــيــل إجــراءاتــهــا أمــام 

المحامين والمتقاضين والمراجعين.
كبيرة على  إنجازات  إن ما تحقق من  وقــال 
العدالة  مرفق  في  اإللكتروني  التحول  مستوى 
أسس بنية تقنية وإجرائية للكثير من الخدمات 
األســاســيــة، وهــو مــا أوجـــد أرضــيــة مهمة للدفع 
اإللكتروني  التحول  التوسع في تطبيقات  نحو 

والعمل على تطوير البنية التحتية التقنية.

} وزير العدل خال لقاء رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو.

وزي����ر ال���ع���دل ي��ب��ح��ث م���ع ب��ت��ل��ك��و اإم��ك��ان��ي��ة 
ال����س���ت���ف���ادة م����ن خ���دم���ات���ه���ا ال��رق��م��ي��ة 

غادرت بعثة الحج الطبية 
الــبــحــريــنــيــة أمـــس »الــثــاثــاء« 
2022م  يـــونـــيـــو   28 الـــمـــوافـــق 
بمكة  المقدسة  األراضــي  إلى 
ــة لــــخــــدمــــة حـــجـــاج  ــكــــرمــ ــمــ الــ

مملكة البحرين.
وبـــــهـــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة أكــــد 
لبعثة  الطبية  اللجنة  رئيس 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن لــلــحــج 
ــم عــبــيــد أن  ــيـ ــراهـ ــور إبـ ــتـ ــدكـ الـ
الــلــجــنــة الــطــبــيــة أكــمــلــت كل 
حجاج  لخدمة  اســتــعــداداتــهــا 
إلى  مشيرًا  البحرين،  مملكة 
اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات 

وتجهيزات طبية ولوجستية.
على ضــرورة  عبيد  وشــدد 
بتطبيق  الحمات  كل  الــتــزام 
القرارات الصادرة من الجهات 
العربية  بالمملكة  المختصة 
السعودية الشقيقة، مؤكدًا أن 
الطبية  البعثة  أعضاء  جميع 
سيعملون على تقديم الرعاية 
للحجاج  المتكاملة  الصحية 
الـــبـــحـــريـــنـــيـــيـــن عــــلــــى مــــــدار 
ــوال فـــتـــرة الــحــج،  ــ الــســاعــة طـ
الفتًا إلى أن العيادة الخاصة 
من  مفتوحة  ستكون  بالبعثة 

تاريخ 1 ذي الحجة.

ــره  ــ ــكـ ــ وجــــــــــــــدد عـــــبـــــيـــــد شـ
ــره لــجــمــيــع مـــن عمل  ــقـــديـ وتـ
عـــلـــى تــســهــيــل مـــهـــام الــبــعــثــة 
المعنية  الجهات  من  الطبية 
األخــص  وعلى  البحرين،  فــي 
الــعــدل  ووزارة  الــصــحــة  وزارة 
والشؤون اإلسامية واألوقاف 
وبعثة مملكة البحرين للحج، 
المباركة  الجهود  على  مثنيًا 
تــواصــل بذلها  الــتــي  الــكــبــيــرة 
السعودية  الــعــربــيــة  المملكة 
ــة ضـــيـــوف  ــدمـ ــخـ الـــشـــقـــيـــقـــة لـ
الـــرحـــمـــن وحــــفــــظ صــحــتــهــم 

وسامتهم.

ب�ع��ثة ال�ح��ج ال�طب��ية تغ�ادر اإل�ى الأرا�سي
ال��م��ق��د���س��ة ل��خ��دم��ة ح��ج��اج ال��ب��ح��ري��ن

استقبلت الشيخة مي بنت 
مكتبها  فــي  خليفة  آل  محمد 
أمس الشيخ أحمد بن حمد آل 
الجمارك،  شؤون  رئيس  خليفة 
حــيــث تــبــاحــث الـــطـــرفـــان سبل 
الــــتــــعــــاون الـــمـــشـــتـــرك وعــــــــددًا 
ذات االهــتــمــام  الــمــواضــيــع  مـــن 

المشترك. 
رحبت الشيخة مي بالشيخ 

ــؤكـــدة أهــمــيــة تــكــامــل  ــمـــد، مـ أحـ
ــات فــي  ــهـ جـــهـــود مــخــتــلــف الـــجـ
تــحــقــيــق الــمــنــجــزات الــثــقــافــيــة 
ــكــــة.  ــلــ ــمــ ــلــــمــ والـــــــحـــــــضـــــــاريـــــــة لــ
بين  مــا  التواصل  أن  وأوضــحــت 
هيئة الثقافة وشؤون الجمارك 
يثمر على الدوام نجاحات تعزز 

مكانة مملكة البحرين. 
ــــن جـــهـــتـــه أشـــــــاد الــشــيــخ  مـ

خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد  ــن  ــ بـ ــد  ــمــ أحــ
في  الثقافة  هيئة  وجهود  بــدور 
الــثــقــافــي  اإلرث  وصــــون  حــفــظ 
الــبــحــريــنــي، مــشــيــدًا بــالــتــعــاون 
ــا بــيــن  ــمـ ــيـ ــاء فـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الــــــدائــــــم والـ
الجهتين، وأشار إلى تطلعه إلى 
الجمارك  بين شؤون  ما  العمل 
والــهــيــئــة فـــي إنـــجـــاح عــــدد من 

المشاريع المشتركة.

الجمارك و�سوؤون  الثقافة  هيئة  بين  التعاون  بحث 
} ال�شيخة مي خالل لقاء الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة.

العدد:  16168
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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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وقـــــــــــــــع بــــــــنــــــــك الــــــبــــــركــــــة 
المؤسسات  إحــدى  اإلســامــي، 
المالية البحرينية الرائدة في 
اإلسامية،  المصرفية  مجال 
الطبي  مــع مــركــز ســمــارت كير 
لتقديم  تعاون  اتفاقية  مؤخرًا 
تمويل إجارة الخدمات الطبية 
لعماء البنك، وذلك في حفل 
بحضور  الــبــنــك،  بمقر  توقيع 
رئيس  العلوي  فاطمة  السيدة 
لألفراد  المصرفية  الخدمات 
ــة اإلســـــامـــــي، و  ــركـ ــبـ بــبــنــك الـ
إســــــام مـــحـــمـــود عـــبـــدالـــهـــادي 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــركــز 

سمارت كير الطبي.
ويأتي ذلك تماشيًا مع دور 
البنك المستمر في الشراكات 
خدمات  لتقديم  المجتمعية 
مصممة  مصرفية  ومــنــتــجــات 
خــصــيــصــا لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
عرض  ويشمل  البنك.  عماء 
التمويل الحصري المقدم من 
بنك البركة اإلسامي معدالت 
ربح منخفضة، على مدى فترة 
إلى  تهدف  سنوات،   3 أقصاها 
الطبية  الــمــدفــوعــات  تــســهــيــل 
لــجــمــيــع عـــمـــاء بــنــك الــبــركــة 

اإلسامي.
العلوي  فاطمة  وصــرحــت 
المصرفية  الــخــدمــات  رئــيــس 
لــــــــــألفــــــــــراد بـــــبـــــنـــــك الـــــبـــــركـــــة 
اإلسامي: »نحن فخورون بأن 
نكون أحد المزودين الرائدين 

ــج تـــمـــويـــل الـــخـــدمـــات  ــرامــ ــبــ لــ
المصرفي  القطاع  الطبية في 
تتماشى  الــمــمــلــكــة. حــيــُث  فــي 
الرامية  جهودنا  مع  مبادراتنا 
بخيارات  عمائنا  تــزويــد  إلــى 
قابلة للتطبيق لتمويل تكلفة 
وتبسيط  الــطــبــيــة  اإلجــــــراءات 
ــة الـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ
المرافق  أفضل  من  الخدمات 
الطبية في المملكة. باإلضافة 
إلى ذلك، يسرنا أيضا أن يكون 
ــارت كـــيـــر الــطــبــي  ــ ــمـ ــ مــــركــــز سـ
الصحية  الرعاية  ضمن شبكة 
لــديــنــا، ونــتــطــلــع إلـــى الــمــزيــد 
معهم  المثمرة  الــشــراكــات  مــن 
ستوفر  والــتــي  المستقبل،  فــي 

خدمات  الكرام  البنك  لعماء 
ووسائل راحة قيمة«.

وأضــــــــاف إســــــام مــحــمــود 
عبدالهادي الرئيس التنفيذي 
ــارت كـــيـــر الــطــبــي  ــمــ لـــمـــركـــز ســ
قائا: »نحن ندرك أن الرعاية 
الصحية تكون األولوية األولى 
للفرد، حيث يلجأ إلى المركز 
الطبي  الدعم  على  للحصول 
والـــرعـــايـــة فـــي كـــل وقــــت. ومــن 
هنا فإننا نتشرف بأننا قادرون 
والــرعــايــة  الــدعــم  تقديم  على 
كاهلهم  إثـــقـــال  دون  مـــن  لــهــم 
بأعباء مالية من خال تمويل 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة مـــن بنك 

البركة اإلسامي«.
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»هيئة ال�سياحة«: ت�ساعف عدد ال�سياح في الربع الأول من العام الحالي
ــبــــحــــريــــن  ــة الــ ــئــ ــيــ ــــت هــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
أداء  والــــــمــــــعــــــارض  ــيــــاحــــة  ــلــــســ لــ
الــــمــــؤشــــرات الـــســـيـــاحـــيـــة لــلــربــع 
مـــقـــارنـــة   2022 عــــــام  ــــن  مـ األول 
 ،2021 عـــــام  مــــن  األول  بـــالـــربـــع 
نشرتها  إلحصائيات  وفقًا  وذلــك 
ــلـــومـــات والـــحـــكـــومـــة  ــعـ هـــيـــئـــة الـــمـ

اإللكترونية.
وقــــــــــــــــــــد أظـــــــــــــــهـــــــــــــــرت تـــــلـــــك 
البحرين  مملكة  أن  اإلحصائيات 
ســجــلــت ارتـــفـــاعـــًا بـــعـــدد الــســيــاح 
خـــال   %984 بــنــســبــة  ــوافــــديــــن  الــ
الــجــاري  الـــعـــام  مـــن  الـــربـــع األول 
 1,7 ــو  نـــحـ بـــاســـتـــقـــطـــابـــهـــا   2022
مــلــيــون ســائــح فــي الــثــاثــة أشهر 
بـــ 152  الــعــام، مقارنة  األولـــى مــن 
األول من  الـــربـــع  فـــي  زائـــــر  ألــــف 

العام 2021.
وبــّيــنــت اإلحــصــائــيــات ارتــفــاع 
إيـــــــــــــــرادات الــــســــيــــاحــــة الــــــوافــــــدة 
ديــنــار  مــلــيــون   292 إلـــى  للمملكة 
دوالر  مــلــيــون   773,8( بــحــريــنــي 
أمــريــكــي( خــال الــربــع األول من 
بـ30 مليون  الجاري مقارنة  العام 
دينار بحريني )79,5 مليون دوالر 
من  ذاتها  الفترة  خــال  أمريكي( 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي، لــتــحــقــق بــذلــك 
 .%875 إلـــى  وصــلــت  ارتـــفـــاع  نسبة 
ارتفاعًا  اإلحصائيات  رصدت  كما 
ملحوظًا بنسب تدفقات السياحة 
الــوصــول،  منفذ  بحسب  الــوافــدة 

حــيــث بــلــغ عــــدد الـــســـيـــاح الــذيــن 
دخلوا مملكة البحرين عبر جسر 
الملك فهد أكثر من 1,483 مليون 
سائح خال الربع األول من العام 

الجاري، مقارنة بنحو 84 ألفًا في 
 ،2021 العام  المماثلة من  الفترة 
وبنسبة ارتفاع وصلت إلى %1666.
هـــذا وارتـــفـــع عـــدد الــمــنــشــآت 

فنادق  مــن  المرخصة  السياحية 
وشقق ومطاعم وشركات سياحية 
الفترة  خـــال   922 إلـــى   721 مــن 
ــا، كــمــا ارتـــفـــع عـــدد الــلــيــالــي  ــهـ ذاتـ
لــيــلــة  ــــف  ألـ مــــن 341  الــســيــاحــيــة 
كانت  ليلة، حيث  مليون   2,9 إلــى 
ــالـــة فــي  ــعـ ــنـــادق مـــســـاهـــمـــة فـ ــفـ ــلـ لـ

تحقيق هذه األرباح.
عبر  السياح  قــدوم  نسبة  أّمــا 
فسجلت  الدولي،  البحرين  مطار 
147%، حيث  بنسبة  ارتفاعًا  أيضًا 
دخل مملكة البحرين عبر المطار 
166 ألــف ســائــح فــي الــربــع األول 
ألف  بـــ67  مقارنة   2022 العام  من 
العام  من  ذاتها  الفترة  في  سائح 

.2021
ــر  ــاصــ وصــــــــــــرح الـــــــدكـــــــتـــــــور نــ
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  قائدي 
البحرين للسياحة والمعارض أن 
للقطاع  اإليجابية  النتائج  هــذه 
ــر مــمــلــكــة  ــيـ ــؤكــــد سـ ــي تــ ــاحـ ــيـ ــسـ الـ
الصحيح  االتــجــاه  فــي  البحرين 
وبرامج خطة  أولويات  تنفيذ  في 
الـــتـــعـــافـــي االقــــتــــصــــادي، ونـــجـــاح 
الـــمـــبـــادرات والــخــطــط والــبــرامــج 
ــتـــي تــنــفــذهــا هــيــئــة الــبــحــريــن  الـ

للسياحة والمعارض.
وأضــــاف الــدكــتــور قــائــدي أن 
تــلــك الـــزيـــادة الــكــبــيــرة فــي أعـــداد 
بمستويات  الــتــقــّدم  تبرز  السياح 
أداء القطاع السياحي والتي تأتي 

التي  الــنــجــاحــات  سلسلة  نتيجة 
السياحية  الــفــعــالــيــات  حققتها 
والــتــرفــيــهــيــة الــكــبــرى مــثــل سباق 
لطيران  الكبرى  البحرين  جائزة 
ومهرجان   ،1 للفورموال  الخليج 
الـــــبـــــحـــــريـــــن لـــــلـــــطـــــعـــــام، الــــــــذي 
زائـــر  ألــــف  نــحــو 175  اســتــقــطــب 
ذهب  ومهرجان  أسبوعين،  خال 
المنامة الذي شارك فيه نحو 180 
من  بأكثر  مبيعات  وحّقق  متجر 
1,1 مليون دينار بحريني )2,915 
مليون دوالر أمريكي(، إضافة إلى 
فعاليات أخرى مثل عرض األزياء 
الشعبية والقرقاعون وغيرها من 
تفعيل  جـــانـــب  ــى  إلــ الــفــعــالــيــات، 
جهود التسويق للقطاع السياحي 

البحريني بمختلف دول العالم.
اإلحصائيات  هــذه  وتتماشى 
بحثي  تقرير  إليه  مــا خلص  مــع 
 ،money.co.uk مـــوقـــع  أصـــــــدره 
البحرين  بأن مملكة  بّين  والــذي 
ــرع مــــعــــدل انـــتـــعـــاش  ــ ــ ســـجـــلـــت أسـ
ســـيـــاحـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
منذ بــدء رفــع الــقــيــود عــن حركة 
السياحة والسفر ودخول القطاع 
الــســيــاحــي فـــي مــرحــلــة الــتــعــافــي 
مستندًا  الجائحة،  تداعيات  من 
ــي ذلـــــك عـــلـــى أرقـــــام  الـــتـــقـــريـــر فــ
السياحي  القطاع  أداء  ومعدالت 
 2021 للعام  البحرين  مملكة  في 

تحديدًا.

اأّكدت موا�سلة اجلهود لإثراء املنظومة ال�سياحية

وزي�������رة ال�����س��ي��اح��ة ت��ت�����س��ّل��م م��ه��ام��ه��ا
وزيـــر الصناعة  الــزيــانــي  راشـــد  بــن  زايـــد  التقى 
الصيرفي  جعفر  بنت  فاطمة  بالسيدة  والــتــجــارة، 
لــتــســّلــيــمــهــا مـــهـــام وزارة  الـــســـيـــاحـــة، وذلـــــك  وزيــــــرة 

السياحة.
وخال اللقاء أعرب زايد بن راشد الزياني عن 
خــالــص الــتــهــانــي إلـــى الــســيــدة فــاطــمــة بــنــت جعفر 
الملكية  الثقة  على  حصولها  بمناسبة  الصيرفي 
الملك حمد  الجالة  السامية من حضرة صاحب 
معربًا  المعظم،  الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
بالتوفيق  الصيرفي  فاطمة  للسيدة  تمنياته  عــن 
الحكومة  والنجاح في مهامها بما يحقق تطلعات 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
الــوزراء،  حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
وزارة  العاملين في  كل  بذلها  التي  الجهود  ومثّمنًا 
السياحة طوال الفترة الماضية في سبيل تحقيق 

األهداف االستراتيجية الطموحة لقطاع السياحة، 
االقتصادية  للتنمية  أساسية  ركيزة  ُيعتبر  والــذي 

وقطاعا حيويا ذا أولوية.
ومن جانبها؛ أشادت السيدة فاطمة بنت جعفر 
الــصــيــرفــي وزيــــرة الــســيــاحــة، بــالــجــهــود الــتــي بذلها 
زايــــد بــن راشــــد الــزيــانــي وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
أثـــنـــاء تــولــيــه مــســؤولــيــة الــــــوزارة وتــنــفــيــذه الــعــديــد 
المنظومة  إثـــراء  فــي  اسهمت  التي  الــمــبــادرات  مــن 
السياحية، مؤكدة حرصها على مواصلة ما تحّقق 
المقبلة،  الفترة  والبناء عليها خال  إنجازات،  من 
بما يصب في صالح الوطن والمواطنين، وفي ظل 
بقيادة حضرة صاحب  الشاملة  التنموية  المسيرة 
من صاحب  وبدعم  المعظم،  الباد  ملك  الجالة 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 

 2021 مايو  مع  مقارنة   2022 مايو  ل�سهر  ال�سنوي  الت�سخم  ن�سبة   %3.5

»ال�س�ناع�ة والتج��ارة« و »عل��وم الف�س�اء« ت�وقع�ان 
ال�رق�اب�ة عملي�ات  كف�اءة  لزي�ادة  تف�اه�م  مذك�رة 

الصناعة  قــطــاع  استراتيجية  مــن  انــطــاقــًا 
الــقــطــاع  لــتــطــويــر  تــســعــى  والـــتـــي   )2026-2022(
ركيزتها  ومــســتــدامــة  مــتــطــورة  لــصــنــاعــة  وصــــواًل 
وزارة  من  كل  وقعت  ومتقدمة،  مبتكرة  مــبــادرات 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم 
الفضاء مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون 
الــقــدرات،  وبناء  الخبرات  لتبادل  الجهتين  بين 
باإلضافة إلى خلق فرص أخرى للتعاون لغرض 

تعظيم االستفادة المتبادلة بين الطرفين.
الــصــنــاعــة  وزارة  جـــانـــب  مـــن  الـــمـــذكـــرة  ــع  وقــ
ــوزارة،  الـ الــدوســري وكيل  إيــمــان أحمد  والــتــجــارة 
ــن جـــانـــب الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء  ومــ
الـــدكـــتـــور مــحــمــد إبـــراهـــيـــم الــعــســيــري الــرئــيــس 
فريق  أعضاء  بحضور  وذلــك  للهيئة،  التنفيذي 
ونخبة  المذكرة  بنود  تنفيذ  على  القائم  العمل 

من المسؤولين بالجهتين.
ــان أحــمــد  ــمــ ــذه الــمــنــاســبــة صـــرحـــت إيــ ــهــ وبــ
الـــدوســـري: »تــتــوج هـــذه الــشــراكــة الــجــهــود التي 
زايــد  بــرئــاســة  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  تبذلها 

الــزيــانــي وزيـــر الصناعة والــتــجــارة في  بــن راشـــد 
استراتيجية  تحت  تندرج  التي  المبادرات  تنفيذ 
قطاع الصناعة )2022-2026( والتي تم تضمينها 
قطاعات  لتنمية  االقتصادي  التعافي  خطة  في 
تنمية  لتحقيق  األبــعــاد  واســـع  بنطاق  المملكة 
اقــتــصــاديــة شــامــلــة وفــقــًا لــرؤيــة حــضــرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 

الباد المعظم«.
مـــن جــانــبــه قــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد إبــراهــيــم 
الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  العسيري 
مع  متفقة  المذكرة  هــذه  »تأتي  الفضاء:  لعلوم 
حضرة  لــســيــدي  الــســامــيــة  الملكية  الــتــوجــيــهــات 
صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك الــمــعــظــم والـــداعـــيـــة 
القتراح المزيد من األفكار والمبادرات لتحقيق 
أهــداف  لبلوغ  األبــعــاد  شاملة  اقــتــصــاديــة  تنمية 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة خــصــوصــا فـــي مــجــاالت 
الــصــنــاعــة وعـــلـــوم الــمــســتــقــبــل، كــمــا انــهــا تحقق 
بما  الحكومية  الجهات  بين  المنشود  التكامل 

يتفق وتوجيهات الحكومة الموقرة«.

تمويل  ات��ف��اق��ي��ة  ي��وق��ع  الإ����س���ام���ي«  »ال��ب��رك��ة 
ال��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة م���ع م��رك��ز »���س��م��ارت ك��ي��ر« 

كتبت: نوال عباس

نـــشـــرت هــيــئــة الــمــعــلــومــات 
مؤشر  االلكترونية  والحكومة 
مايو  لشهر  المستهلك  اسعار 
نــســبــة  ارتــــفــــعــــت  ــيـــث  حـ  2022
ــوي لــشــهــر  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــتــــضــــخــــم الـ الــ
ــة بـــمـــقـــدار  ــنـ ــسـ ــهــــذه الـ ــو لــ ــايــ مــ
الشهر  بــنــفــس  مــقــارنــة   %  3.5
ــر  ــ ــؤشـ ــ ومـ  ،2021 ــة  ــ ــنـ ــ سـ مـــــــن 
مؤشر  هــو  المستهلك  اســعــار 
احـــصـــائـــي يــقــيــس الـــتـــغـــيـــرات 
فـــي مــتــوســط مــســتــوى أســعــار 

السلع والخدمات االستهاكية 
او  ــر  االسـ عليها  تحصل  الــتــي 
متوسط  بلغ  وقــد  تستخدمها 
ــار اســـتـــهـــاك  ــ ــعــ ــ ــوى أســ ــتــ ــســ مــ
الـــطـــعـــام والـــمـــشـــروبـــات الــغــيــر 
بلغ  بــيــنــمــا   ،%11.6 كــحــولــيــة 
ــار  ــ ــعـ ــ ــوى أسـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــط مـ ــوسـ ــ ــتـ ــ مـ
والفنادق  المطاعم  استهاك 
والــمــواصــات  والــنــقــل   ،%12.1
واألجـــــهـــــزة  واالثــــــــــــاث   ،%4.9
ــال الــصــيــانــة  ــمــ الــمــنــزلــيــة واعــ

االعتيادية للمنازل %3.7.
االقتصادي  الخبير  وعلق 
بــقــولــه »إن  الــصــائــغ  د. جــعــفــر 

قريبة   %3.5 الــتــضــخــم  نــســبــة 
مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بـــشـــكـــل عـــام 
ولكنها مازالت مرتفعة، مشيرا 
مملكة  فـــي  الــتــضــخــم  ان  الـــى 
اعتمادنا  الــى  يرجع  البحرين 
ــوردة  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــع الـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
ــار  ــتـــشـ انـ ان  الـــــــى  ــة  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
ــم الــــعــــالــــمــــي بــســبــب  ــخـ ــتـــضـ الـ
الــحــرب الــروســيــة األوكــرانــيــة، 
العالمي  الــســوق  على  انعكس 
اسواقنا  وعــلــى  مــبــاشــر،  بشكل 
ــن الــمــتــوقــع ان  الــمــحــلــيــة، ومــ
تــتــخــذ الـــدولـــة إجــــــراءات على 
المدى المتوسط لحل مشكلة 

ــتــــضــــخــــم، ولــــكــــن يــــجــــب ان  الــ
نتفادى  ان  يمكن  كيف  نــدرس 

المشكلة مستقبا.
وأضـــاف »مــن األمـــور التي 
النمط  أيضا  التضخم  تسبب 
ــهـــاكـــي الـــغـــيـــر مــمــنــهــج  ــتـ االسـ
وشراء األشياء الغير ضرورية، 
لذلك يجب ان نؤمن باالدخار 
واهــمــيــتــه ونــعــود أنــفــســنــا على 
ذلــــك حــتــى نـــواجـــه الــمــطــبــات 
ــة، ونـــبـــتـــعـــد عــن  ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ االقـ
ــمــــط االســــتــــهــــاكــــي غــيــر  ــنــ الــ
االنتاجي، والنمط االستهاكي 

التقليدي. } د.جعفر الصائغ..

»التنمية القت�سادية« ي�ستقطب اأول مركز مخت�ض في اأمرا�ض الكلى 
أعــلــن مــجــلــس الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
نــجــاحــه فـــي اســتــقــطــاب مــركــز »الــبــيــرونــي 
لعاج  بذاته  قائم  أول مركز  وهو  للديلزة« 
أمراض الكلى في مملكة البحرين، والذي 
تم تدشينه باستثمار قدره 1,4 مليون دوالر 

أمريكي.
ويقدم المركز مجموعة من الخدمات 
ــــراض  ــعـــاج أمـ الــمــتــنــوعــة والــمــتــكــامــلــة لـ
تركز على احتياجات مرضى  والتي  الكلى 
الكلى في جميع مراحلها، كما أنه سيكون 
المزمنة  الكلى  أمـــراض  لــعــاج  مخصصًا 
بــاإلضــافــة إلـــى غسيل الــكــلــى واســتــشــارات 
زراعة الكلى وغسيل الكلى اثناء السفر إلى 
جانب أنه سيتضمن برامج لمنع أو تأجيل 

الحاجة لغسيل الكلى.
وفي تصريح للدكتورة ساندرا كارمودي 
لـ»البيروني« قالت: »نهدف  المدير اإلداري 
ــاة مــــن خـــال  ــيـ ــحـ إلـــــى تــحــســيــن جــــــودة الـ
تدشين  عبر  ممكنة  رعــايــة  أفــضــل  تقديم 
هــــذا الـــمـــركـــز الـــــذي يــعــتــمــد عــلــى أحـــدث 
توفير  جانب  إلــى  المتطورة  التكنولوجيا 

خــدمــات الــزبــائــن ذات الــمــســتــوى الــعــالــي، 
حيث يتيح قطاع خدمات الرعاية الصحية 
فـــي الــبــحــريــن الــعــديــد مـــن فــــرص الــنــمــو 
العاملة  الكوادر  توافر  جانب  إلى  المميزة 
المهيأة لمواكبة المزيد من التطوير، لذا 
فــإنــنــا نــتــطــلــع إلـــى مــشــاركــة تــجــربــتــنــا مع 

قطاع الرعاية الصحية في البحرين«.
عبداللطيف  مــنــذر  ــال  قـ جــانــبــه  ومـــن 
تطوير  إدارة  التنفيذي  المدير  الــمــداوي 
ــاع الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــطـ االســـتـــثـــمـــار - قـ
االقــتــصــاديــة  التنمية  بمجلس  والــتــعــلــيــم 

البحرين:

ــة الــصــحــيــة  ــايــ و»يـــعـــتـــبـــر قــــطــــاع الــــرعــ
مــن الــقــطــاعــات الــواعــدة وأحـــد المجاالت 
ــة  ــومـ ــكـ ــا حـ ــهـ ــتـ ــيـ ــمـ ــنـ الـــــتـــــي تـــــركـــــز عــــلــــى تـ
الــبــحــريــن، ومـــع وجـــود مــشــروعــات  مملكة 
دوالر ضمن  مليار   30 استراتيجية بحجم 
نتطلع  فنحن  االقتصادي،  التعافي  خطة 
إلى زيادة مستويات جودة الرعاية الصحية 
خــال  مــن  البحرينيين  الــمــواطــنــيــن  إلـــى 
دورنا في استقطاب االستثمارات المباشرة 
ــفـــرص الــوظــيــفــيــة في  الــنــوعــيــة وخـــلـــق الـ
السوق المحلية إلى جانب تحقيق غيرها 
مــــن الـــنـــتـــائـــج الـــمـــســـتـــدامـــة عـــلـــى الـــمـــدى 

البعيد«.
الــمــداوي  عبداللطيف  مــنــذر  وأضـــاف 
قــائــًا: »وتــســهــم مــشــاريــع مثل »الــبــيــرونــي« 
وتحقيق  الصحية  الرعاية  قطاع  دعم  في 
تعزيز موقع  ما يساهم في  تطلعاتها وهو 
البحرين كوجهة رائدة في الطب الحديث، 
ونحن نأمل في أن نشهد نمو هذا المركز 
وخدمته للمزيد من المرضى في البحرين 

ودول مجلس التعاون الخليجية«. 

»ال��ت��ك��اف��ل ال���دول���ي���ة« و»الت����ح����اد ال���ع���ام ل��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال« 
ي���وق���ع���ان م����ذك����رة ت���ف���اه���م ت��خ��ت�����ض »ب���ت���اأم���ي���ن الأف��������راد«

وقـــعـــت شـــركـــة الــتــكــافــل الـــدولـــيـــة مع 
لــنــقــابــات عــمــال البحرين  الــعــام  االتــحــاد 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون تــقــضــي بــتــوفــيــر الــشــركــة 
لــمــجــمــوعــة مــــن الــتــغــطــيــات الــتــأمــيــنــيــة 
لـــألفـــراد بــأســعــار خــاصــة لــلــعــمــال أعــضــاء 
ــة تــــحــــت مــظــلــة  ــويــ ــنــــضــ ــمــ ــات الــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الوطنية  اللجنة  وأعــضــاء  الــعــام  االتــحــاد 
لــلــمــتــقــاعــديــن، وذلــــك فــي مــقــّر االتــحــاد، 
التنفيذي  الرئيس  االتفاقية  وّقــع  حيث 
للشركة عصام محمد األنصاري واألمين 

العام لاتحاد عبدالقادر الشهابي. 
وفي كلمته خال التوقيع أكد عصام 
الــشــركــة لتطوير  عــلــى ســعــي  األنــــصــــاري 
لعمائها  الشركة  تتيح  حيث  خدماتها، 
حــالــيــًا مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــخــدمــات 
الــتــأمــيــنــيــة مـــن خــــال تــطــبــيــق الــهــواتــف 
منظومة  فــي  بالشركة،  الخاصة  النقالة 
إلى اهتمام  إلكترونية متقّدمة، كما أشار 
الشركة بالعمل على المساهمة في تقديم 

حلواًل تأمينية مناسبة تسهم في تخفيف 
الــــعــــبء الـــمـــالـــي عـــلـــى الـــعـــمـــال أعـــضـــاء 
العام  االتحاد  تحت  المنضوية  النقابات 
 ، للمتقاعدين  الوطنية  اللجنة  وأعضاء 

وعّبر عن اعتزازه بهذا التعاون مع االتحاد 
الـــعـــام، حــيــث ســتــقــّدم الــشــركــة خــدمــاتــهــا 
أن  معتبرًا  المجتمع،  من  كبيرة  لشريحة 
المسؤولية  حــّس  من  انطاقًا  يأتي  ذلــك 

المجموعة  فيه  تراعي  الذي  االجتماعية 
كـــافـــة طــبــقــات الــمــجــتــمــع، وتــــحــــاول فيه 
مؤكدًا  العّمال،  كاهل  عن  العبء  تخفيف 
االتــحــاد  فــي  للعّمال  تــقــّدم  االتــفــاقــيــة  أن 
الــعــام أســـعـــارًا خــاصــة جــــدًا، مــراعــيــن في 
تــحــديــدهــا كــافــة الـــظـــروف الــتــي يــمــّر بها 

العمال.
ــام لــاتــحــاد  ــعــ ــن الــ ــيــ فــيــمــا أكـــــد األمــ
العام، عبدالقادر الشهابي في كلمته على 
اتفاقية  إلى  االتفاقية  تتطور  أن  أمنياته 
ــًا مــع  ــــك، خــــصــــوصــ ــذلـ ــ تـــأمـــيـــن صـــحـــي كـ
التوجه الحاصل لرفع مستوى الخدمات 
الــعــام  االتــحــاد  واعــــدًا بتقديم  الــصــحــيــة، 
قصارى جهده من أجل تخفيف العبء عن 
والعمل  وعوائلهم،  والمتقاعدين  العمال 
الخدمات  لتقديم  شأنه  مــن  مــا  كــل  على 
المستوى  رفع  في  تسهم  التي  المختلفة 
العام  االتــحــاد  أعــضــاء  للعمال  المعيشي 

لنقابات عمال البحرين.

وقـــــــــــــــع بــــــــنــــــــك الــــــبــــــركــــــة 
المؤسسات  إحــدى  اإلســامــي، 
المالية البحرينية الرائدة في 
اإلسامية،  المصرفية  مجال 
الطبي  مــع مــركــز ســمــارت كير 
لتقديم  تعاون  اتفاقية  مؤخرًا 
تمويل إجارة الخدمات الطبية 
لعماء البنك، وذلك في حفل 
بحضور  الــبــنــك،  بمقر  توقيع 
رئيس  العلوي  فاطمة  السيدة 
لألفراد  المصرفية  الخدمات 
ــة اإلســـــامـــــي، و  ــركـ ــبـ بــبــنــك الـ
إســــــام مـــحـــمـــود عـــبـــدالـــهـــادي 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــركــز 

سمارت كير الطبي.
ويأتي ذلك تماشيًا مع دور 
البنك المستمر في الشراكات 
خدمات  لتقديم  المجتمعية 
مصممة  مصرفية  ومــنــتــجــات 
خــصــيــصــا لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
عرض  ويشمل  البنك.  عماء 
التمويل الحصري المقدم من 
بنك البركة اإلسامي معدالت 
ربح منخفضة، على مدى فترة 
إلى  تهدف  سنوات،   3 أقصاها 
الطبية  الــمــدفــوعــات  تــســهــيــل 
لــجــمــيــع عـــمـــاء بــنــك الــبــركــة 

اإلسامي.
العلوي  فاطمة  وصــرحــت 
المصرفية  الــخــدمــات  رئــيــس 
لــــــــــألفــــــــــراد بـــــبـــــنـــــك الـــــبـــــركـــــة 
اإلسامي: »نحن فخورون بأن 
نكون أحد المزودين الرائدين 

ــج تـــمـــويـــل الـــخـــدمـــات  ــرامــ ــبــ لــ
المصرفي  القطاع  الطبية في 
تتماشى  الــمــمــلــكــة. حــيــُث  فــي 
الرامية  جهودنا  مع  مبادراتنا 
بخيارات  عمائنا  تــزويــد  إلــى 
قابلة للتطبيق لتمويل تكلفة 
وتبسيط  الــطــبــيــة  اإلجــــــراءات 
ــة الـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ
المرافق  أفضل  من  الخدمات 
الطبية في المملكة. باإلضافة 
إلى ذلك، يسرنا أيضا أن يكون 
ــارت كـــيـــر الــطــبــي  ــ ــمـ ــ مــــركــــز سـ
الصحية  الرعاية  ضمن شبكة 
لــديــنــا، ونــتــطــلــع إلـــى الــمــزيــد 
معهم  المثمرة  الــشــراكــات  مــن 
ستوفر  والــتــي  المستقبل،  فــي 

خدمات  الكرام  البنك  لعماء 
ووسائل راحة قيمة«.

وأضــــــــاف إســــــام مــحــمــود 
عبدالهادي الرئيس التنفيذي 
ــارت كـــيـــر الــطــبــي  ــمــ لـــمـــركـــز ســ
قائا: »نحن ندرك أن الرعاية 
الصحية تكون األولوية األولى 
للفرد، حيث يلجأ إلى المركز 
الطبي  الدعم  على  للحصول 
والـــرعـــايـــة فـــي كـــل وقــــت. ومــن 
هنا فإننا نتشرف بأننا قادرون 
والــرعــايــة  الــدعــم  تقديم  على 
كاهلهم  إثـــقـــال  دون  مـــن  لــهــم 
بأعباء مالية من خال تمويل 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة مـــن بنك 

البركة اإلسامي«.
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»هيئة ال�سياحة«: ت�ساعف عدد ال�سياح في الربع الأول من العام الحالي
ــبــــحــــريــــن  ــة الــ ــئــ ــيــ ــــت هــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
أداء  والــــــمــــــعــــــارض  ــيــــاحــــة  ــلــــســ لــ
الــــمــــؤشــــرات الـــســـيـــاحـــيـــة لــلــربــع 
مـــقـــارنـــة   2022 عــــــام  ــــن  مـ األول 
 ،2021 عـــــام  مــــن  األول  بـــالـــربـــع 
نشرتها  إلحصائيات  وفقًا  وذلــك 
ــلـــومـــات والـــحـــكـــومـــة  ــعـ هـــيـــئـــة الـــمـ

اإللكترونية.
وقــــــــــــــــــــد أظـــــــــــــــهـــــــــــــــرت تـــــلـــــك 
البحرين  مملكة  أن  اإلحصائيات 
ســجــلــت ارتـــفـــاعـــًا بـــعـــدد الــســيــاح 
خـــال   %984 بــنــســبــة  ــوافــــديــــن  الــ
الــجــاري  الـــعـــام  مـــن  الـــربـــع األول 
 1,7 ــو  نـــحـ بـــاســـتـــقـــطـــابـــهـــا   2022
مــلــيــون ســائــح فــي الــثــاثــة أشهر 
بـــ 152  الــعــام، مقارنة  األولـــى مــن 
األول من  الـــربـــع  فـــي  زائـــــر  ألــــف 

العام 2021.
وبــّيــنــت اإلحــصــائــيــات ارتــفــاع 
إيـــــــــــــــرادات الــــســــيــــاحــــة الــــــوافــــــدة 
ديــنــار  مــلــيــون   292 إلـــى  للمملكة 
دوالر  مــلــيــون   773,8( بــحــريــنــي 
أمــريــكــي( خــال الــربــع األول من 
بـ30 مليون  الجاري مقارنة  العام 
دينار بحريني )79,5 مليون دوالر 
من  ذاتها  الفترة  خــال  أمريكي( 
الـــعـــام الـــمـــاضـــي، لــتــحــقــق بــذلــك 
 .%875 إلـــى  وصــلــت  ارتـــفـــاع  نسبة 
ارتفاعًا  اإلحصائيات  رصدت  كما 
ملحوظًا بنسب تدفقات السياحة 
الــوصــول،  منفذ  بحسب  الــوافــدة 

حــيــث بــلــغ عــــدد الـــســـيـــاح الــذيــن 
دخلوا مملكة البحرين عبر جسر 
الملك فهد أكثر من 1,483 مليون 
سائح خال الربع األول من العام 

الجاري، مقارنة بنحو 84 ألفًا في 
 ،2021 العام  المماثلة من  الفترة 
وبنسبة ارتفاع وصلت إلى %1666.

هـــذا وارتـــفـــع عـــدد الــمــنــشــآت 

فنادق  مــن  المرخصة  السياحية 
وشقق ومطاعم وشركات سياحية 
الفترة  خـــال   922 إلـــى   721 مــن 
ــا، كــمــا ارتـــفـــع عـــدد الــلــيــالــي  ــهـ ذاتـ
لــيــلــة  ــــف  ألـ مــــن 341  الــســيــاحــيــة 
كانت  ليلة، حيث  مليون   2,9 إلــى 
ــالـــة فــي  ــعـ ــنـــادق مـــســـاهـــمـــة فـ ــفـ ــلـ لـ

تحقيق هذه األرباح.
عبر  السياح  قــدوم  نسبة  أّمــا 
فسجلت  الدولي،  البحرين  مطار 
147%، حيث  بنسبة  ارتفاعًا  أيضًا 
دخل مملكة البحرين عبر المطار 
166 ألــف ســائــح فــي الــربــع األول 
ألف  بـــ67  مقارنة   2022 العام  من 
العام  من  ذاتها  الفترة  في  سائح 

.2021
ــر  ــاصــ وصــــــــــــرح الـــــــدكـــــــتـــــــور نــ
لهيئة  التنفيذي  الرئيس  قائدي 
البحرين للسياحة والمعارض أن 
للقطاع  اإليجابية  النتائج  هــذه 
ــر مــمــلــكــة  ــيـ ــؤكــــد سـ ــي تــ ــاحـ ــيـ ــسـ الـ
الصحيح  االتــجــاه  فــي  البحرين 
وبرامج خطة  أولويات  تنفيذ  في 
الـــتـــعـــافـــي االقــــتــــصــــادي، ونـــجـــاح 
الـــمـــبـــادرات والــخــطــط والــبــرامــج 
ــتـــي تــنــفــذهــا هــيــئــة الــبــحــريــن  الـ

للسياحة والمعارض.
وأضــــاف الــدكــتــور قــائــدي أن 
تــلــك الـــزيـــادة الــكــبــيــرة فــي أعـــداد 
بمستويات  الــتــقــّدم  تبرز  السياح 
أداء القطاع السياحي والتي تأتي 

التي  الــنــجــاحــات  سلسلة  نتيجة 
السياحية  الــفــعــالــيــات  حققتها 
والــتــرفــيــهــيــة الــكــبــرى مــثــل سباق 
لطيران  الكبرى  البحرين  جائزة 
ومهرجان   ،1 للفورموال  الخليج 
الـــــبـــــحـــــريـــــن لـــــلـــــطـــــعـــــام، الــــــــذي 
زائـــر  ألــــف  نــحــو 175  اســتــقــطــب 
ذهب  ومهرجان  أسبوعين،  خال 
المنامة الذي شارك فيه نحو 180 
من  بأكثر  مبيعات  وحّقق  متجر 
1,1 مليون دينار بحريني )2,915 
مليون دوالر أمريكي(، إضافة إلى 
فعاليات أخرى مثل عرض األزياء 
الشعبية والقرقاعون وغيرها من 
تفعيل  جـــانـــب  ــى  إلــ الــفــعــالــيــات، 
جهود التسويق للقطاع السياحي 

البحريني بمختلف دول العالم.
اإلحصائيات  هــذه  وتتماشى 
بحثي  تقرير  إليه  مــا خلص  مــع 
 ،money.co.uk مـــوقـــع  أصـــــــدره 
البحرين  بأن مملكة  بّين  والــذي 
ــرع مــــعــــدل انـــتـــعـــاش  ــ ــ ســـجـــلـــت أسـ
ســـيـــاحـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
منذ بــدء رفــع الــقــيــود عــن حركة 
السياحة والسفر ودخول القطاع 
الــســيــاحــي فـــي مــرحــلــة الــتــعــافــي 
مستندًا  الجائحة،  تداعيات  من 
ــي ذلـــــك عـــلـــى أرقـــــام  الـــتـــقـــريـــر فــ
السياحي  القطاع  أداء  ومعدالت 
 2021 للعام  البحرين  مملكة  في 

تحديدًا.

اأّكدت موا�سلة اجلهود لإثراء املنظومة ال�سياحية

وزي�������رة ال�����س��ي��اح��ة ت��ت�����س��ّل��م م��ه��ام��ه��ا
وزيـــر الصناعة  الــزيــانــي  راشـــد  بــن  زايـــد  التقى 
الصيرفي  جعفر  بنت  فاطمة  بالسيدة  والــتــجــارة، 
لــتــســّلــيــمــهــا مـــهـــام وزارة  الـــســـيـــاحـــة، وذلـــــك  وزيــــــرة 

السياحة.
وخال اللقاء أعرب زايد بن راشد الزياني عن 
خــالــص الــتــهــانــي إلـــى الــســيــدة فــاطــمــة بــنــت جعفر 
الملكية  الثقة  على  حصولها  بمناسبة  الصيرفي 
الملك حمد  الجالة  السامية من حضرة صاحب 
معربًا  المعظم،  الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
بالتوفيق  الصيرفي  فاطمة  للسيدة  تمنياته  عــن 
الحكومة  والنجاح في مهامها بما يحقق تطلعات 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
الــوزراء،  حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
وزارة  العاملين في  كل  بذلها  التي  الجهود  ومثّمنًا 
السياحة طوال الفترة الماضية في سبيل تحقيق 

األهداف االستراتيجية الطموحة لقطاع السياحة، 
االقتصادية  للتنمية  أساسية  ركيزة  ُيعتبر  والــذي 

وقطاعا حيويا ذا أولوية.
ومن جانبها؛ أشادت السيدة فاطمة بنت جعفر 
الــصــيــرفــي وزيــــرة الــســيــاحــة، بــالــجــهــود الــتــي بذلها 
زايــــد بــن راشــــد الــزيــانــي وزيــــر الــصــنــاعــة والــتــجــارة 
أثـــنـــاء تــولــيــه مــســؤولــيــة الــــــوزارة وتــنــفــيــذه الــعــديــد 
المنظومة  إثـــراء  فــي  اسهمت  التي  الــمــبــادرات  مــن 
السياحية، مؤكدة حرصها على مواصلة ما تحّقق 
المقبلة،  الفترة  والبناء عليها خال  إنجازات،  من 
بما يصب في صالح الوطن والمواطنين، وفي ظل 
بقيادة حضرة صاحب  الشاملة  التنموية  المسيرة 
من صاحب  وبدعم  المعظم،  الباد  ملك  الجالة 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. 

 2021 مايو  مع  مقارنة   2022 مايو  ل�سهر  ال�سنوي  الت�سخم  ن�سبة   %3.5

»ال�س�ناع�ة والتج��ارة« و »عل��وم الف�س�اء« ت�وقع�ان 
ال�رق�اب�ة عملي�ات  كف�اءة  لزي�ادة  تف�اه�م  مذك�رة 

الصناعة  قــطــاع  استراتيجية  مــن  انــطــاقــًا 
الــقــطــاع  لــتــطــويــر  تــســعــى  والـــتـــي   )2026-2022(
ركيزتها  ومــســتــدامــة  مــتــطــورة  لــصــنــاعــة  وصــــواًل 
وزارة  من  كل  وقعت  ومتقدمة،  مبتكرة  مــبــادرات 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم 
الفضاء مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون 
الــقــدرات،  وبناء  الخبرات  لتبادل  الجهتين  بين 
باإلضافة إلى خلق فرص أخرى للتعاون لغرض 

تعظيم االستفادة المتبادلة بين الطرفين.
الــصــنــاعــة  وزارة  جـــانـــب  مـــن  الـــمـــذكـــرة  ــع  وقــ
ــوزارة،  الـ الــدوســري وكيل  إيــمــان أحمد  والــتــجــارة 
ــن جـــانـــب الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــعــلــوم الــفــضــاء  ومــ
الـــدكـــتـــور مــحــمــد إبـــراهـــيـــم الــعــســيــري الــرئــيــس 
فريق  أعضاء  بحضور  وذلــك  للهيئة،  التنفيذي 
ونخبة  المذكرة  بنود  تنفيذ  على  القائم  العمل 

من المسؤولين بالجهتين.
ــان أحــمــد  ــمــ ــذه الــمــنــاســبــة صـــرحـــت إيــ ــهــ وبــ
الـــدوســـري: »تــتــوج هـــذه الــشــراكــة الــجــهــود التي 
زايــد  بــرئــاســة  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  تبذلها 

الــزيــانــي وزيـــر الصناعة والــتــجــارة في  بــن راشـــد 
استراتيجية  تحت  تندرج  التي  المبادرات  تنفيذ 
قطاع الصناعة )2022-2026( والتي تم تضمينها 
قطاعات  لتنمية  االقتصادي  التعافي  خطة  في 
تنمية  لتحقيق  األبــعــاد  واســـع  بنطاق  المملكة 
اقــتــصــاديــة شــامــلــة وفــقــًا لــرؤيــة حــضــرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 

الباد المعظم«.
مـــن جــانــبــه قــــال الـــدكـــتـــور مــحــمــد إبــراهــيــم 
الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الــرئــيــس  العسيري 
مع  متفقة  المذكرة  هــذه  »تأتي  الفضاء:  لعلوم 
حضرة  لــســيــدي  الــســامــيــة  الملكية  الــتــوجــيــهــات 
صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك الــمــعــظــم والـــداعـــيـــة 
القتراح المزيد من األفكار والمبادرات لتحقيق 
أهــداف  لبلوغ  األبــعــاد  شاملة  اقــتــصــاديــة  تنمية 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة خــصــوصــا فـــي مــجــاالت 
الــصــنــاعــة وعـــلـــوم الــمــســتــقــبــل، كــمــا انــهــا تحقق 
بما  الحكومية  الجهات  بين  المنشود  التكامل 

يتفق وتوجيهات الحكومة الموقرة«.

تمويل  ات��ف��اق��ي��ة  ي��وق��ع  الإ����س���ام���ي«  »ال��ب��رك��ة 
ال��خ��دم��ات ال��ط��ب��ي��ة م���ع م��رك��ز »���س��م��ارت ك��ي��ر« 

كتبت: نوال عباس

نـــشـــرت هــيــئــة الــمــعــلــومــات 
مؤشر  االلكترونية  والحكومة 
مايو  لشهر  المستهلك  اسعار 
نــســبــة  ارتــــفــــعــــت  ــيـــث  حـ  2022
ــوي لــشــهــر  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــتــــضــــخــــم الـ الــ
ــة بـــمـــقـــدار  ــنـ ــسـ ــهــــذه الـ ــو لــ ــايــ مــ
الشهر  بــنــفــس  مــقــارنــة   %  3.5
ــر  ــ ــؤشـ ــ ومـ  ،2021 ــة  ــ ــنـ ــ سـ مـــــــن 
مؤشر  هــو  المستهلك  اســعــار 
احـــصـــائـــي يــقــيــس الـــتـــغـــيـــرات 
فـــي مــتــوســط مــســتــوى أســعــار 

السلع والخدمات االستهاكية 
او  ــر  االسـ عليها  تحصل  الــتــي 
متوسط  بلغ  وقــد  تستخدمها 
ــار اســـتـــهـــاك  ــ ــعــ ــ ــوى أســ ــتــ ــســ مــ
الـــطـــعـــام والـــمـــشـــروبـــات الــغــيــر 
بلغ  بــيــنــمــا   ،%11.6 كــحــولــيــة 
ــار  ــ ــعـ ــ ــوى أسـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــط مـ ــوسـ ــ ــتـ ــ مـ
والفنادق  المطاعم  استهاك 
والــمــواصــات  والــنــقــل   ،%12.1
واألجـــــهـــــزة  واالثــــــــــــاث   ،%4.9
ــال الــصــيــانــة  ــمــ الــمــنــزلــيــة واعــ

االعتيادية للمنازل %3.7.
االقتصادي  الخبير  وعلق 
بــقــولــه »إن  الــصــائــغ  د. جــعــفــر 

قريبة   %3.5 الــتــضــخــم  نــســبــة 
مـــــن الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بـــشـــكـــل عـــام 
ولكنها مازالت مرتفعة، مشيرا 
مملكة  فـــي  الــتــضــخــم  ان  الـــى 
اعتمادنا  الــى  يرجع  البحرين 
ــوردة  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــع الـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ عـ
ــار  ــتـــشـ انـ ان  الـــــــى  ــة  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
ــم الــــعــــالــــمــــي بــســبــب  ــخـ ــتـــضـ الـ
الــحــرب الــروســيــة األوكــرانــيــة، 
العالمي  الــســوق  على  انعكس 
اسواقنا  وعــلــى  مــبــاشــر،  بشكل 
ــن الــمــتــوقــع ان  الــمــحــلــيــة، ومــ
تــتــخــذ الـــدولـــة إجــــــراءات على 
المدى المتوسط لحل مشكلة 

ــتــــضــــخــــم، ولــــكــــن يــــجــــب ان  الــ
نتفادى  ان  يمكن  كيف  نــدرس 

المشكلة مستقبا.
وأضـــاف »مــن األمـــور التي 
النمط  أيضا  التضخم  تسبب 
ــهـــاكـــي الـــغـــيـــر مــمــنــهــج  ــتـ االسـ
وشراء األشياء الغير ضرورية، 
لذلك يجب ان نؤمن باالدخار 
واهــمــيــتــه ونــعــود أنــفــســنــا على 
ذلــــك حــتــى نـــواجـــه الــمــطــبــات 
ــة، ونـــبـــتـــعـــد عــن  ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ االقـ
ــمــــط االســــتــــهــــاكــــي غــيــر  ــنــ الــ
االنتاجي، والنمط االستهاكي 

التقليدي. } د.جعفر الصائغ..

»التنمية القت�سادية« ي�ستقطب اأول مركز مخت�ض في اأمرا�ض الكلى 
أعــلــن مــجــلــس الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
نــجــاحــه فـــي اســتــقــطــاب مــركــز »الــبــيــرونــي 
لعاج  بذاته  قائم  أول مركز  وهو  للديلزة« 
أمراض الكلى في مملكة البحرين، والذي 
تم تدشينه باستثمار قدره 1,4 مليون دوالر 

أمريكي.
ويقدم المركز مجموعة من الخدمات 
ــــراض  ــعـــاج أمـ الــمــتــنــوعــة والــمــتــكــامــلــة لـ
تركز على احتياجات مرضى  والتي  الكلى 
الكلى في جميع مراحلها، كما أنه سيكون 
المزمنة  الكلى  أمـــراض  لــعــاج  مخصصًا 
بــاإلضــافــة إلـــى غسيل الــكــلــى واســتــشــارات 
زراعة الكلى وغسيل الكلى اثناء السفر إلى 
جانب أنه سيتضمن برامج لمنع أو تأجيل 

الحاجة لغسيل الكلى.
وفي تصريح للدكتورة ساندرا كارمودي 
لـ»البيروني« قالت: »نهدف  المدير اإلداري 
ــاة مــــن خـــال  ــيـ إلـــــى تــحــســيــن جــــــودة الـــحـ
تدشين  عبر  ممكنة  رعــايــة  أفــضــل  تقديم 
هــــذا الـــمـــركـــز الـــــذي يــعــتــمــد عــلــى أحـــدث 
توفير  جانب  إلــى  المتطورة  التكنولوجيا 

خــدمــات الــزبــائــن ذات الــمــســتــوى الــعــالــي، 
حيث يتيح قطاع خدمات الرعاية الصحية 
فـــي الــبــحــريــن الــعــديــد مـــن فــــرص الــنــمــو 
العاملة  الكوادر  توافر  جانب  إلى  المميزة 
المهيأة لمواكبة المزيد من التطوير، لذا 
فــإنــنــا نــتــطــلــع إلـــى مــشــاركــة تــجــربــتــنــا مع 

قطاع الرعاية الصحية في البحرين«.
عبداللطيف  مــنــذر  ــال  قـ جــانــبــه  ومـــن 
تطوير  إدارة  التنفيذي  المدير  الــمــداوي 
ــاع الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة  ــطـ االســـتـــثـــمـــار - قـ
االقــتــصــاديــة  التنمية  بمجلس  والــتــعــلــيــم 

البحرين:

ــة الــصــحــيــة  ــايــ و»يـــعـــتـــبـــر قــــطــــاع الــــرعــ
مــن الــقــطــاعــات الــواعــدة وأحـــد المجاالت 
ــة  ــومـ ــكـ ــا حـ ــهـ ــتـ ــيـ ــمـ ــنـ الـــــتـــــي تـــــركـــــز عــــلــــى تـ
الــبــحــريــن، ومـــع وجـــود مــشــروعــات  مملكة 
دوالر ضمن  مليار   30 استراتيجية بحجم 
نتطلع  فنحن  االقتصادي،  التعافي  خطة 
إلى زيادة مستويات جودة الرعاية الصحية 
خــال  مــن  البحرينيين  الــمــواطــنــيــن  إلـــى 
دورنا في استقطاب االستثمارات المباشرة 
ــفـــرص الــوظــيــفــيــة في  الــنــوعــيــة وخـــلـــق الـ
السوق المحلية إلى جانب تحقيق غيرها 
مــــن الـــنـــتـــائـــج الـــمـــســـتـــدامـــة عـــلـــى الـــمـــدى 

البعيد«.
الــمــداوي  عبداللطيف  مــنــذر  وأضـــاف 
قــائــًا: »وتــســهــم مــشــاريــع مثل »الــبــيــرونــي« 
وتحقيق  الصحية  الرعاية  قطاع  دعم  في 
تعزيز موقع  ما يساهم في  تطلعاتها وهو 
البحرين كوجهة رائدة في الطب الحديث، 
ونحن نأمل في أن نشهد نمو هذا المركز 
وخدمته للمزيد من المرضى في البحرين 

ودول مجلس التعاون الخليجية«. 

»ال��ت��ك��اف��ل ال���دول���ي���ة« و»الت����ح����اد ال���ع���ام ل��ن��ق��اب��ات ال��ع��م��ال« 
ي���وق���ع���ان م����ذك����رة ت���ف���اه���م ت��خ��ت�����ض »ب���ت���اأم���ي���ن الأف��������راد«

وقـــعـــت شـــركـــة الــتــكــافــل الـــدولـــيـــة مع 
لــنــقــابــات عــمــال البحرين  الــعــام  االتــحــاد 
اتــفــاقــيــة تـــعـــاون تــقــضــي بــتــوفــيــر الــشــركــة 
لــمــجــمــوعــة مــــن الــتــغــطــيــات الــتــأمــيــنــيــة 
لـــألفـــراد بــأســعــار خــاصــة لــلــعــمــال أعــضــاء 
ــة تــــحــــت مــظــلــة  ــويــ ــنــــضــ ــمــ ــات الــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الوطنية  اللجنة  وأعــضــاء  الــعــام  االتــحــاد 
لــلــمــتــقــاعــديــن، وذلــــك فــي مــقــّر االتــحــاد، 
التنفيذي  الرئيس  االتفاقية  وّقــع  حيث 
للشركة عصام محمد األنصاري واألمين 

العام لاتحاد عبدالقادر الشهابي. 
وفي كلمته خال التوقيع أكد عصام 
الــشــركــة لتطوير  عــلــى ســعــي  األنــــصــــاري 
لعمائها  الشركة  تتيح  حيث  خدماتها، 
حــالــيــًا مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــخــدمــات 
الــتــأمــيــنــيــة مـــن خــــال تــطــبــيــق الــهــواتــف 
منظومة  فــي  بالشركة،  الخاصة  النقالة 
إلى اهتمام  إلكترونية متقّدمة، كما أشار 
الشركة بالعمل على المساهمة في تقديم 

حلواًل تأمينية مناسبة تسهم في تخفيف 
الــــعــــبء الـــمـــالـــي عـــلـــى الـــعـــمـــال أعـــضـــاء 
العام  االتحاد  تحت  المنضوية  النقابات 
 ، للمتقاعدين  الوطنية  اللجنة  وأعضاء 

وعّبر عن اعتزازه بهذا التعاون مع االتحاد 
الـــعـــام، حــيــث ســتــقــّدم الــشــركــة خــدمــاتــهــا 
أن  معتبرًا  المجتمع،  من  كبيرة  لشريحة 
المسؤولية  حــّس  من  انطاقًا  يأتي  ذلــك 

المجموعة  فيه  تراعي  الذي  االجتماعية 
كـــافـــة طــبــقــات الــمــجــتــمــع، وتــــحــــاول فيه 
مؤكدًا  العّمال،  كاهل  عن  العبء  تخفيف 
االتــحــاد  فــي  للعّمال  تــقــّدم  االتــفــاقــيــة  أن 
الــعــام أســـعـــارًا خــاصــة جــــدًا، مــراعــيــن في 
تــحــديــدهــا كــافــة الـــظـــروف الــتــي يــمــّر بها 

العمال.
ــام لــاتــحــاد  ــعــ ــن الــ ــيــ فــيــمــا أكـــــد األمــ
العام، عبدالقادر الشهابي في كلمته على 
اتفاقية  إلى  االتفاقية  تتطور  أن  أمنياته 
ــًا مــع  ــــك، خــــصــــوصــ ــذلـ ــ تـــأمـــيـــن صـــحـــي كـ
التوجه الحاصل لرفع مستوى الخدمات 
الــعــام  االتــحــاد  واعــــدًا بتقديم  الــصــحــيــة، 
قصارى جهده من أجل تخفيف العبء عن 
والعمل  وعوائلهم،  والمتقاعدين  العمال 
الخدمات  لتقديم  شأنه  مــن  مــا  كــل  على 
المستوى  رفع  في  تسهم  التي  المختلفة 
العام  االتــحــاد  أعــضــاء  للعمال  المعيشي 

لنقابات عمال البحرين.
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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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منوًها باإ�ضهاماتها جتاه خمتلف الق�ضايا التي تهم املواطن.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

دور رئي�س لل�ضحافة والإعالم يف املنجزات الوطنية والتنموية

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

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

مبنح  ال�سامي  امللكي  الأمر  اأن  الوزراء، 

لال�ستحقاق  حمد  بن  �سلمان  الأمري  و�سام 

يف  العاملني  من  الوطنية  للكوادر  الطبي 

لفريو�س  للت�سدي  الأمامية  ال�سفوف 

كافة،  لهم  امل�ساندة  واجلهات  كورونا 

اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  تقدير  يعك�س 

البالد  اآل خليفة ملك  امللك حمد بن عي�سى 

يف  البحرين  اأبناء  يبذله  جهد  لكل  املعظم 

مع  التعامل  ويف  الوطني،  العمل  م�سرية 

ا  خمتلف التحديات ب�سكل يجعل منها فر�سً

املنجزات  اأن  اإىل  �سموه  م�سرًيا  لالإجناز، 

ململكة  تتحقق  التي  والتنموية  الوطنية 

دور  والإعالم  لل�سحافة  يكون  البحرين 

النجاح  اأن  اإىل  �سموه  لفًتا  فيها،  رئي�س 

لفريو�س  الت�سدي  مل�سارات  حتقق  الذي 

العاملني  الوطن  اأبناء  كورونا كان جلهود 

يف جمال ال�سحافة والإعالم اإ�سهام رئي�س 

يف حتقيقه، من خالل حر�سهم على ت�سكيل 

التعامل  جتاه  ال�سحيح  املجتمعي  الوعي 

اهلل  بحول  ا�ستطعنا،  التي  اجلائحة  مع 

البحرين  فريق  وبروح  متكاتفني  وقوته، 

الواحد، من اخلروج من تداعياتها ال�سحية 

والقت�سادية بنجاح.

جاء ذلك لدى لقاء �سموه، بق�سر الرفاع 

بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  بح�سور  اأم�س، 

�سلمان بن حمد اآل خليفة، وال�سيخ �سلمان 

بن خليفة اآل خليفة وزير املالية والقت�ساد 

وزير  املالكي  في�سل  بن  وحمد  الوطني، 

حترير  روؤ�ساء  الوزراء،  جمل�س  �سوؤون 

ال�سحف املحلية، اإذ تف�سل �سموه بت�سليمهم 

لال�ستحقاق  حمد  بن  �سلمان  الأمري  و�سام 

رفد  يف  وعطائهم  جهودهم  نظري  الطبي 

م�ساعي الت�سدي لفريو�س كورونا، اإذ نقل 

�سموه لهم حتيات وتقدير ح�سرة �ساحب 

قدموه  ما  على  املعظم  البالد  ملك  اجلاللة 

دعم  من  املحلية  ال�سحافة  يف  والعاملون 

لفريو�س  الت�سدي  يف  الوطنية  للجهود 

كورونا، منوًها �سموه بالدور الكبري الذي 

جتاه  بها  والعاملني  ال�سحافة  به  تقوم 

تهم  التي  واملوا�سيع  الق�سايا  خمتلف 

املواطن وت�سهم يف مناء وازدهار الوطن.

وقال �سموه اإن الوطن لن ين�سى مواقف 

اأبنائه كافة مبواقعهم املختلفة يف الت�سدي 

يف  العاملني  فيهم  مبن  كورونا،  لفريو�س 

جمال ال�سحافة والإعالم، والذين نقدر لهم 

جميًعا عطاءهم الالحمدود ول�ساعات طوال 

من اأجل نقل املعلومات لأفراد املجتمع كافة 

م�ستجدات  يواكب  مبا  ال�سحيح،  بال�سكل 

اتباع  يف  املن�سود  الأثر  ويحقق  اجلائحة، 

مرحلة  كل  وفق  والحرتازات  التعليمات 

من مراحل التعامل مع الفريو�س.

ال����وط����ن ل����ن ي��ن�����ض��ى م����واق����ف اأب���ن���ائ���ه ورج�������ال ال�����ض��ح��اف��ة والإع���������الم يف ال���ت�������ض���دي ل��ل��ف��رو���س

رفع خال�س ال�ضكر جلاللة امللك املعظم وويل العهد رئي�س الوزراء

ال�ضايجي: و�ضام الأمر �ضلمان تقدير كبر لدور ال�ضحافة الوطنية
ال�صحفيني  جمعية  ورئي�س  االيام  �صحيفة  حترير  رئي�س  رفع 

اىل  االمتنان  وعظيم  ال�صكر  خال�س  ال�صايجي  عي�صى  البحرينية 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد 

االمري  و�صام  مبنحه  جاللته  تف�صل  على  ورعاه  اهلل  حفظه  املعظم 

تف�صل  ان  م�ؤكدا  الطبي،  لال�صتحقاق  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان 

جاللته مبنحه هذا ال��صام ه� مبعث فخر واعتزاز، ويدل على املكانة 

الكبرية لل�صحافة ال�طنية لدى جاللته والتي يعتربها عم�دا رئي�صيا 

النه�صة  م�صرية  ويف  الرائد  والدميقراطي  اال�صالحي  امل�صروع  يف 

املباركة.

ال�صم�  ال�صكر واالمتنان ل�صاحب  ال�صايجي عن خال�س  واعرب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االمري  امللكي 

ال�زراء على تف�صل �صم�ه بت�صليم روؤ�صاء حترير ال�صحف املحلية 

و�صام االمري �صلمان بن حمد ال خليفة لال�صتحقاق الطبي، وقال ان 

تف�صل �صم�ه بت�صليم ال��صام �صخ�صيا يعك�س بجالء التقدير الكبري 

الذي يكنه �صم� لل�صحافة البحرينية ولدورها ال�طني والتنم�ي.

لل�صحافة  والتنم�ي  ال�طني  الدور  هذا  ان  ال�صايجي  وا�صاف 

البحرينية ه� حمل اهتمام بالغ من �صم�ه الذي يقدر كثريا الدور الذي 

قامت به ال�صحافة يف خمتلف املراحل املف�صلية يف م�صرية البحرين 

ال�طنية م�صريا اىل ان التكرمي الذي حظي به روؤ�صاء حترير ال�صحف 

املحلية الي�م ه� تكرمي لكل اال�صرة ال�صحفية يف البحرين ولل�صحافة 

ال�طنية التي بذلت جه�دا كبرية ومميزة خالل فرتة اجلائحة.

وقال ال�صايجي ان الت�جيهات امللكية الكرمية كانت الدافع االول 

ملا حققته البحرين من اجناز يف م�اجهة اجلائحة وتخطي الكثري من 

العقبات وامل�صاعب النها ا�صتهدفت يف املقام االول احلفاظ على �صحة 

امللكي  ال�صم�  �صاحب  ان حر�س  كما  واملقيمني،  امل�اطنني  و�صالمة 

بدقة  الت�جيهات  هذه  تنفيذ  على  خليفة  اآل  حمد  بن  �صلمان  االمري 

متناهية وما بذله �صم�ه من جه�د كبرية يف قيادته لفريق البحرين 

جنبت مملكتنا العزيزة الكثري من اال�صرار التي كادت ان تلحق بها 

مع احلفاظ على �صالمة امل�اطنني و�صحتهم وم�صادر ارزاقهم.

ال�صحافة  لنا يف  دافعا جديدا  �صيك�ن  ال��صام  هذا  ان  وا�صاف 

ال�طنية من اجل بذل املزيد من اجله�د يف م�صرية النه�صة املباركة 

يف مملكتنا العزيزة بقيادة جاللة امللك املعظم حفظه اهلل ورعاه ودعم 

وم�صاندة �صاحب ال�صم� امللكي ويل العهد رئي�س ال�زراء.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12135/pdf/INAF_20220629013709331.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/967539/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

P  12

Link

P  11

Link

Link

Link

P  5

Link

Link

05حمليات www.alayam.com

الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ـ العدد 12135

Wednesday 29th June 2022 - No. 12135

اململكة متتلك كوادر وكفاءات وطنية موؤهلة ملواجهة التحديات.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

 تبّني م�ساريــع ا�سرتاتيجيــة بقطــاع الطاقــــة ترفد التنمية

امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأكد 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري 

الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  ويل 

تبني  على  العمل  موا�سلة  اأهمية 

وامل�ساريع  الربامج  من  املزيد 

يف  ت�سهم  التي  ال�سرتاتيجية 

تطوير قطاع الطاقة، باعتباره اأحد 

الرافدة  املهمة  احليوية  القطاعات 

اأهداف  لتحقيق  والداعمة  للتنمية، 

بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

املعظم.

�سموه،  لقاء  لدى  ذلك  جاء 

اأم�س،  الرفاع  اهلل، يف ق�سر  حفظه 

امل�سوؤولني،  بح�سور عدد من كبار 

رئي�س هيئة  اأحمد حممد  بن  كمال 

الكهرباء واملاء، ويا�سر بن اإبراهيم 

الكهرباء  �سوؤون  وزير  حميدان 

هيئة  رئي�س  �سموه  هّناأ  اإذ  واملاء، 

تعيينه  مبنا�سبة  واملاء  الكهرباء 

يف هذا املن�سب، متمنًيا له التوفيق 

والنجاح يف مهام عمله.

واأكد �سموه اأن مملكة البحرين 

وطنية  وكفاءات  كوادر  متتلك 

على  قادرة  ومتمكنة  موؤهلة 

مواجهة خمتلف التحديات ملا متتاز 

يف  عالية  ومهنية  حرفية  من  به 

�سموه  منوًها  القطاعات،  خمتلف 

قّدمه  الذي  الالحمدود  بالعطاء 

خمتلف  يف  حممد  اأحمد  بن  كمال 

ُكلّف  التي  امل�سوؤولية  مواقع 

جناحات  عن  اأثمرت  والتي  بها، 

وم�ساريع منجزة بتمّيز رفعت ا�سم 

البحرين عالًيا يف املحافل الدولية، 

ما  م�ساريع  من  عليه  اأ�سرف  وما 

تنفيذها  على  جارًيا  العمل  زال 

باأن  متنياته  عن  معرًبا  باإتقان، 

الأهداف  يوفق اجلميع يف حتقيق 

املن�سودة كافة.

من جانبه، اأعرب رئي�س هيئة 

الكهرباء واملاء عن اعتزازه بالثقة 

عن  كذلك  معرًبا  ال�سامية،  امللكية 

�ساحب  يوليه  ملا  وتقديره  �سكره 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

جمل�س الوزراء من دعم وت�سجيع 

ملوا�سلة  الوطنيــة  للكــوادر 

خدمة  يف  املزيد  وبــذل  العمل 

مملكة البحرين.

مدير �سوؤون املدار�س يلتقي وفًدا اأكادميًيا من جامعات اإ�سرائيلية

ا�ستعرا�س التجربة التعليمية ومعايري معادلة املوؤهالت العلمية

مبارك  حممد  الدكتور  اجتمع 

ل�سوؤون  العام  املدير  اأحمد  بن 

املدار�س بوزارة الرتبية والتعليم 

لتقومي  الوطنية  اللجنة  رئي�س 

التن�سيق  عرب  العلمية،  املوؤهالت 

بوفد  اخلارجية،  وزارة  مع 

اجلامعات  من  عدد  من  اأكادميي 

الإ�سرائيلية، بح�سور اإيتان نائيه 

مملكة  لدى  اإ�سرائيل  دولة  �سفري 

البحرين.

العام  املدير  ا�ستعر�س  وقد 

الجتماع  خالل  املدار�س  ل�سوؤون 

التعليمية  التجربة  وواقع  تاريخ 

�سهدته  وما  البحرين  مملكة  يف 

مدى  على  واإجنازات  تطور  من 

اإىل  اإ�سافة  املا�سية،  العقود 

املوؤهالت  معادلة  ومعايري  اآليات 

موؤ�س�سات  عن  ال�سادرة  العلمية 

التعليم العايل اخلارجية املعمول 

لتقومي  الوطنية  اللجنة  يف  بها 

املوؤهالت العلمية.

الدكتورة  من  كل  قدم  كما 

م�ست�سار  املراغي  عبداهلل  فرزانة 

لولوة  والأ�ستاذة  التعليم  جودة 

غ�سان املهنا مدير اإدارة تراخي�س 

اخلا�سة،  املدار�س  ومتابعة 

بيورنتون  رميوند  تيد  والدكتور 

للمعلمني،  البحرين  كلية  عميد 

ا تطرقت اإىل التعليم املبكر  عرو�سً

وتدريب  واجلامعي  واملدر�سي 

واإعداد املعلمني.

اأ�سئلة  عن  الإجابة  متت  وقد 

مت  كما  الوفد،  وا�ستف�سارات 

التذكارية  الهدايا  من  عدد  تقدمي 

البحرين  ممكلة  احتفال  مبنا�سبة 

مبئوية التعليم.

 وقد ح�سر الجتماع الأ�ستاذة 

نوال اإبراهيم اخلاطر وكيل الوزارة 

وال�سرتاتيجيات  لل�سيا�سات 

عي�سى  لطيفة  والأ�ستاذة  والأداء، 

امل�ساعد  الوكيل  البونوظة 

بنت  لطيفة  وال�سيخة  للتعليم، 

باأعمال  القائم  خليفة  اآل  اإبراهيم 

مدير اإدارة التقييم والأداء.

الوكيل امل�ساعد للخدمات التعليمية ُت�سيد باجلهود الفاعلة للحركة الإر�سادية 

املر�سدات يحتفني باإجنازات العام يف فعالية مميزة مبجمع ال�سيف باملحرق

اأقام ق�سم املُر�سدات باإدارة الرتبية الريا�سية بوزارة الرتبية والتعليم 

كفاية  الأ�ستاذة  بح�سور   2022 /2021 الدرا�سي  للعام  اخلتامي  حفله 

والتعليم  الرتبية  بوزارة  التعليمية  للخدمات  امل�ساعد  الوكيل  العنزور 

وممثلني عن الوزارات واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة التي كان لها دور فاعل 

وبّناء فيما حققته احلركة الإر�سادية من جناحات واإجنازات ُم�سرفة عززت 

ُم�ساهمات  لها  كان  لطاملا  التي  املُباركة  احلركة  لهذه  املُتميزة  املكانة  من 

م�سهودة وجهود ُمثمرة يف النه�سة احل�سارية ال�ساملة ململكة البحرين يف 

العهد الزاهر حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، ملك 

البالد املُعظم حفظه اهلل ورعاه. 

واأ�سادت الوكيل امل�ساعد للخدمات التعليمية بوزارة الرتبية والتعليم 

بامل�سرية احلافلة بالعطاء والإجناز للحركة الإر�سادية يف ظل ما حتظى به 

من دعم واإقبال من قبل الطالبات نظًرا ملا تغر�سه من قيم حميدة واأخالق 

كرمية ُم�ستمدة من ثوابت اململكة الوطنية التي يف مقدمتها الولء والإخال�س. 

وتقّدمت العنزور بخال�س ال�سكر والمتنان جلميع الوزارات واملوؤ�س�سات 

وال�سركات التي قّدمت الدعم للحركة خالل الفرتة املا�سية، ل �سيما وزارة 

البولي�سية،  الكالب  ووحدة  املجتمع،  خدمة  �سرطة  يف  متمثلًة  الداخلية 

اإدارة ال�سحة العامة، و�سركة عقارات ال�سيف،  ووزارة ال�سحة متمثلًة يف 

واأ�سواق  اإيجابية،  �سواعد  وفريق  والتجارة،  للمقاولت  ديلمار  و�سركة 

ال�سالم  وم�ست�سفى  لل�سيافة،  زوون  ورويال  البحرين،  وكو�سات  احللي، 

التخ�س�سي. 

من جهتها، �سلطت الدكتورة لطيفة القعود رئي�سة ق�سم املر�سدات ال�سوء 

على ما حتقق من منجزات وما اأطلقته احلركة الإر�سادية من مبادرات ت�سب 

ل�سالح تعزيز رفاهية املجتمع ورفده باأفراد �ساحلني وفاعلني. 

اأكرث  منها  ا�ستفاد  اأن�سطة  ما جمموعه 1010  نفذ  الق�سم  اأن  واأ�سافت 

من 18400 طالب وطالبة خالل هذا العام الدرا�سي بهدف تنمية املواطنة 

قيم  لرت�سيخ  »بحريننا«  الوطنية  اخلطة  مع  ومتا�سًيا  والتعاي�س  والولء 

املواطنة والنتماء وكذلك تعزيز روح العمل التطوعي وخدمة املُجتمع. 

الإ�سارة، وكذلك  للغة  املر�سدات  فريق  اإطالق  الحتفالية  وجرى خالل 

مت تكرمي اجلهات املُ�ساندة من داخل وخارج الوزارة وتكرمي رواد احلركة 

تعد  التي  املن�سوري،  ثاجبة  الأ�ستاذة  ومنهم  العطاء  بو�سام  الإر�سادية 

من  مر�سدة  حممود،  فاطمة  والأ�ستاذة  اأوال،  فرقة  وقائدة  املوؤ�س�سيني  اأول 

اأول رئي�سة  اأمني،  اإر�سادية وهي فرقة العروبة، والرائدة فوزية  اأول فرقة 

واملر�سدات  الزهرات  تكرمي  وكذلك  اأمني،  فائقة  والأ�ستاذة  للمر�سدات، 

والتميز  العطاء  من  وا�سحة  ب�سمة  لهن  كان  الالتي  والقائدات  وال�سابات 

التفوق  كاأ�س  للبنات  البتدائية  ال�سالم  مدر�سة  منح  مت  فيما  الإر�سادي، 

الإر�سادي للعام 2021-2022.

املدار�س  ل�سوؤون  العام  املدير  ا�ستقبل 

تطوير  مل�سروع  التوجيهية  اللجنة  رئي�س 

الهيكل املوؤ�س�سي لوزارة الرتبية والتعليم 

من  عدًدا  اأحمد  بن  مبارك  حممد  الدكتور 

الإدارات؛  ومديري  امل�ساعدين  الوكالء 

اجلديدة  مواقعهم  يف  تعيينهم  مبنا�سبة 

�سمن الطاقم التعليمي والإداري بالوزارة.

وقد تقدم املدير العام ل�سوؤون املدار�س 

بالتهنئة لهم، متمنًيا لهم التوفيق والنجاح 

كما  وامل�ساندة،  التعليمية  مهامهم  يف 

وزارة  وتوجهات  روؤية  معهم  ا�ستعر�س 

القادمة،  املرحلة  يف  والتعليم  الرتبية 

م�سروع  �سوء  يف  املتبعة  العمل  واآليات 

الرتبية  لوزارة  املوؤ�س�سي  الهيكل  تطوير 

والتعليم.

اخلاطر  اإبراهيم  نوال  اللقاء  ح�سر 

وكيل الوزارة لل�سيا�سات وال�سرتاتيجيات 

والأداء وعدد من امل�سوؤولني.

مدير �سوؤون املدرا�س ي�ستعر�س روؤية 

»الرتبيـــة« وتوّجهاتهــــا للمرحلة املقبلـــة

 العاهل الأردين

امللك املعظــم وويل العهــد 

رئي�س الوزراء يعزيان العاهل الأردين

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بعث 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

املعظم، حفظه اهلل ورعاه، برقية تعزية 

اجلاللة  �ساحب  اأخيه  اىل  وموا�ساة 

الها�سمية امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني 

ملك اململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيقة، 

الغاز  ت�سّرب  حادث  �سحايا  يف  وذلك 

الذي وقع يف ميناء العقبة يف اأثناء نقله، 

ال�سحايا  من  عدد  �سقوط  عن  واأ�سفر 

امل�سابني.

عن  املعظم  البالد  عاهل  واأعرب 

خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته لأخيه 

العاهل الأردين ولأهايل وذوي ال�سحايا 

جاللته  داعًيا  املوؤ�سف،  احلادث  هذا  يف 

ال�سحايا  يتغمد  اأن  وجل  عز  املوىل 

ال�سرب  ذويهم  ويلهم  رحمته  بوا�سع 

ب�سرعة  امل�سابني  على  وال�سلوان، ومين 

الأردنية  اململكة  يحفظ  واأن  ال�سفاء، 

الها�سمية و�سعبها ال�سقيق من كل �سوء. 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وبعث 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

برقية تعزية وموا�ساة اإىل اأخيه �ساحب 

اجلاللة الها�سمية امللك عبداهلل الثاين ابن 

الها�سمية  الأردنية  اململكة  ملك  احل�سني 

ال�سقيقة، وذلك يف �سحايا حادث ت�سّرب 

الغاز الذي وقع يف ميناء العقبة يف اأثناء 

من  عدد  �سقوط  عن  اأ�سفر  والذي  نقلة، 

ال�سحايا وامل�سابني.

عن  الربقية  يف  �سموه  اأعرب  وقد 

خال�س تعازيه و�سادق موا�ساته لأخيه 

العاهل الأردين ولأهايل وذوي ال�سحايا 

�سموه  داعًيا  املوؤ�سف،  احلادث  هذا  يف 

املوىل عز وجل اأن يتغمد ال�سحايا بوا�سع 

رحمته ويلهم ذويهم ال�سرب وال�سلوان، 

واأن مين على امل�سابني بال�سفاء العاجل، 

الها�سمية  الأردنية  اململكة  يحفظ  واأن 

و�سعبها ال�سقيق من كل �سوء ومكروه.

ال�سمو امللكي ويل  كما بعث �ساحب 

برقية  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

�ساحب  اأخيـــه  اإىل  مماثلــة  تعزية 

عبداهلل  بن  احل�سني  الأمري  امللكي  ال�سمو 

الأردنية  اململكة  عهــد  ويل  الثاين 

الها�سمية ال�سقيقة.

رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة يبحث مع

 وزير املالية جمالت التعاون ال�سحي واملايل

حممد  ال�سيخ  طبيب  الفريق  ا�ستقبل 

بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى 

اأم�س  �سباح  املجل�س  مقر  يف  لل�سحة، 

الثالثاء ال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل خليفة 

وزير املالية والقت�ساد الوطني.

ورّحب رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة 

ومت  الوطني،  والقت�ساد  املالية  بوزير 

املتعلقة  املو�سوعات  من  عدد  بحث 

بني  القائم  والتن�سيق  التعاون  مبجالت 

القطاع ال�سحي ووزارة املالية والقت�ساد 

الوطني.

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�سيخ  ونّوه 

اآل  خليفة  بن  �سلمان  وال�سيخ  خليفة 

�سمن  احل�سارية  باملنجزات  خليفة 

بقيادة ح�سرة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

خليفة ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه 

من  ُيوليه  اهلل  رعاه  جاللته  يوليه  وما 

رعاية واهتمام بالقطاع ال�سحي، منّوهني 

امللكي  ال�سمو  امل�ستمرة ل�ساحب  باملتابعة 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

لكل  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

جودة  تطوير  �ساأنها  من  التي  امل�ساريع 

اخلدمات ال�سحية.

الأعلى  املجل�س  رئي�س  وا�ستعر�س 

والقت�ساد  املالية  وزير  مع  لل�سحة 

قطاع  تطوير  برامج  م�ستجدات  الوطني 

ويف  اململكة،  يف  ال�سحية  الرعاية 

مقدمتها برنامج ال�سمان ال�سحي الوطني 

القائمة  واملبادرات  وامل�ساريع  )�سحتي(، 

يف  املتميزة  ال�سحية  املنظومة  لتطوير 

اجلودة  م�ستويات  اأعلى  وفق  اململكة 

باخلري  يعود  ومبا  والتناف�سية  والعدالة 

والنفع على اجلميع.
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»البريوين« ت�ؤ�ص�ض اأول مركز متخ�ص�ض لأمرا�ض الكلى يف البحرين

التنمية  جمــلــ�ــس  ــن  ــل اأع  

القــتــ�ــصــاديــة عــن جنــاحــه يف 

ــروين  ــب »ال مــركــز  ا�صتقطاب 

قائم  مركز  اأول  وهو  للديلزة« 

يف  الكلى  اأمرا�س  لعالج  بذاته 

مملكة البحرين، والذي مت تد�صينه 

با�صتثمار قدره 1.4 مليون دولر 

اأمريكي.

من  جمموعة  املركز  ويقدم 

واملتكاملة  املتنوعة  اخلــدمــات 

تركز  والتي  الكلى  اأمرا�س  لعالج 

الكلى يف  مر�صى  احتياجات  على 

�صيكون  اأنه  كما  مراحلها،  جميع 

الكلى  اأمرا�س  لعالج  ا  خم�ص�صً

املزمنة بالإ�صافة اإىل غ�صيل الكلى 

وا�صت�صارات زراعة الكلى وغ�صيل 

جانب  اإىل  ال�صفر  اأثناء  يف  الكلى 

اأنه �صيت�صمن برامج ملنع اأو تاأجيل 

احلاجة لغ�صيل الكلى.

للدكتورة  ت�صريح  ويف 

الإداري  املدير  كارمودي  �صاندرا 

لـ»البروين« بهذه املنا�صبة قالت: 

اإىل حت�صني جودة احلياة  »نهدف 

رعاية  اأف�صل  تقدمي  خــالل  من 

ممكنة عرب تد�صني هذا املركز الذي 

التكنولوجيا  اأحدث  على  يعتمد 

املتطورة اإىل جانب توفر خدمات 

العايل،  امل�صتوى  ذات  الزبائن 

حيث يتيح قطاع خدمات الرعاية 

من  العديد  البحرين  يف  ال�صحية 

جانب  اإىل  املميزة  النمو  فر�س 

املهياأة  العاملة  الكوادر  توافر 

لذا  التطوير،  من  املزيد  ملواكبة 

فاإننا نتطلع اإىل م�صاركة جتربتنا 

يف  ال�صحية  الرعاية  قطاع  مع 

البحرين«.

منذر  ـــال  ق جــانــبــه  ـــن  وم

املــديــر  ــــداوي  امل عبداللطيف 

ال�صتثمار  تطوير  اإدارة  التنفيذي 

– قطاع الرعاية ال�صحية والتعليم 
القت�صادية  التنمية  مبجل�س 

الرعاية  قطاع  »يعترب  البحرين: 

الواعدة  القطاعات  من  ال�صحية 

تركز  التي  املــجــالت  ـــدى  واإح

مملكة  حكومة  تنميتها  على 

م�صروعات  وجود  ومع  البحرين، 

مليار   30 بحجم  ا�صرتاتيجية 

التعايف  خــطــة  �صمن  دولر 

اإىل  نتطلع  فنحن  القت�صادي، 

الرعاية  جودة  م�صتويات  زيادة 

ال�صحية اإىل املواطنني البحرينيني 

ا�صتقطاب  يف  ــا  دورن خــالل  من 

النوعية  املبا�صرة  ال�صتثمارات 

يف  الوظيفية  الفر�س  وخلق 

اإىل جانب حتقيق  املحلية  ال�صوق 

امل�صتدامة على  النتائج  غرها من 

املدى البعيد«.

عبداللطيف  منذر  واأ�ــصــاف 

م�صاريع  »وت�صاهم  قائالً:  املداوي 

قطاع  ــم  دع يف  ــبــروين  ال مثل 

وحتقيق  ال�صحية  الــرعــايــة 

يف  ي�صاهم  ما  وهــو  تطلعاتها 

كوجهة  البحرين  موقع  تعزيز 

ونحن  احلديث،  الطب  يف  رائدة 

املركز  اأن ن�صهد منو هذا  ناأمل يف 

يف  املر�صى  من  للمزيد  وخدمته 

التعاون  جمل�س  ودول  البحرين 

اخلليجية«.

»HSBC« يح�صد جائزة اأف�صل 9 �صفقات للعام 2022
ح�صد HSBC جائزة اأف�صل ت�صع �صفقات 

جملة  من  الأو�صط  ال�صرق  يف   2022 للعام 

ال�صفقات:  هذه  �صملت  حيث  بانكر«،  »ذا 

والتمويل  اجلماعي  والتمويل  ال�صندات 

الدمج  وعمليات  امل�صتدام  والتمويل  الإ�صالمي 

من  الهيكلة  واإعادة  والقرو�س  وال�صتحواذ 

مثل  عمالء  �صمل  كما  املنطقة،  اأنحاء  جميع 

اأرامكو ال�صعودية وبنك الكويت الوطني وقطر 

للطاقة واإي اآي جي واأبيكورب. 

فلقد �صهد هذا العام زيادة يف عدد �صفقات 

HSBC التي مت تقديرها من جملة »ذا بانكر« 
�صندات  اإ�صدار  و�صملت  ت�صعة،  اإىل  �صتة  من 

دولر  مليار   12.5 بقيمة  ال�صرائح  ثالثية 

اأمريكي ل�صالح �صركة قطر للطاقة، والتي كان 

تقدير  لها. كما مت  ن�صطاً  م�صرتكاً  البنك مديراً 

لإ�صدار  م�صرتك  رئي�صي  كمدير  لدوره  البنك 

العربية  الإمارات  يف  ال�صرائح  ثالثية  �صندات 

املتحدة بلغت قيمتها 4 مليارات دولر اأمريكي 

�صندات  لإ�صدار  جماعية  متويل  وت�صهيالت 

اأمريكي  الأجل بقيمة 1 مليار دولر  متو�صطة 

ل�صالح بنك الكويت الوطني.

 وبالتعليق على ذلك، قال غاريث توما�س: 

»ي�صهم ح�صورنا املتميز وخربتنا الوا�صعة يف 

جميع اأنحاء هذه املنطقة القدرة على ا�صتك�صاف 

وتدفقات  وقنوات  امل�صتقبلية  الفر�س  حجم 

راأ�س املال العاملي والدور الذي ميكن اأن نلعبه 

واإنه  عمالئنا،  اأمام  الفر�س  من  عامل  فتح  يف 

لي�صعدين اأن يتم الإ�صادة بجهودنا ودورنا يف 

اإجناز هذه ال�صفقات الهامة«.

الدولرات  من  املليارات  جمع  مت  فلقد 

الأمريكي لتعزيز ال�صتثمار طويل الأجل، كما 

النفتاح  على  العامليني  امل�صتثمرين  اإقبال  زاد 

نرى  اأن  وميكننا  املنطقة.  على  فعلي  ب�صكل 

اأعمالنا وبالتايل  ب�صكل مبا�صر يف  ال�صيء  هذا 

الرتكيز  يف  املتمثل  ال�صرتاتيجي  هدفنا  يدعم 

على نقاط قوتنا، واأن نكون البنك ال�صتثماري 

ال�صرق  بني  يربط  الذي  العامل  يف  الرائد 

والغرب.

 HSBC وتاأتي اجلوائز التي ح�صل عليها 

يف الوقت الذي ت�صتمر فيه املنطقة يف التعايف 

ول   - العاملية  كوفيد-19  جائحة  اآثار  من 

مثل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  �صيما 

وقطر  عمان  و�صلطنة  والكويت  البحرين 

واململكة العربية ال�صعودية والإمارات العربية 

لأ�صعار  القوية  بالعائدات  مدعومة  املتحدة، 

النفط التي متول مبادرات التحول القت�صادي 

ترتكز  والتي  ال�صتثمار  اأ�صا�س  على  القائمة 

على ال�صتثمار امل�صتدام.

»بنك ال�صالم« راعًيا مل�صابقة 

»اإجناز البحرين« لرّواد الأعمال ال�صباب

ملوؤ�ص�صة  دعمه  عن  ال�صالم  بنك  اأعلن 

للن�صخة  دعمه  خالل  من  البحرين  اإجناز 

ال�صنوية  امل�صابقة  من  ع�صرة  الرابعة 

لرواد الأعمال ال�صباب، والتي �صتقام على 

 .2022 يونيو  و29   28 يومني  مدى 

وُيبادر بنك ال�صالم برعاية جائزة »اأف�صل 

جتارية«  عالمة  واأف�صل  عر�س  من�صة 

الذي  »ال�صركة«  برنامج  جوائز  �صمن 

لطلبة  البحرين  اإجناز  ِقبل  من  ُينّظم 

مملكة  يف  الثانوية  واملدار�س  اجلامعات 

البحرين.

تاأتي هذه الرعاية كجزء من مبادرات 

الطاقات  حتفيز  جتاه  ال�صالم  بنك 

ودفعها  البحرينية  ال�صبابية  واملواهب 

الأعمال.  ريادة  جمال  يف  التمّيز  نحو 

ويتابع البنك التزامه بدعم فئات و�صرائح 

اإميانه  من  انطالًقا  كافة،  املحلي  املجتمع 

يف  ودورها  املجتمعية  ال�صراكة  باأهمية 

البحرين. ازدهار وتّقدم مملكة  تعزيز 

اأبرز  من  »ال�صركة«  برنامج  وُيعد 

الربامج التابعة ملوؤ�ص�صة اإجناز البحرين، 

للطلبة  تنفيذه  يتم  درا�صي  منهج  وهو 

اجلامعيني وطالب الثانوية العامة، حيث 

�صركة  اإن�صاء  جتربة  خو�س  لهم  يتيح 

املتعلقة  اجلوانب  كل  واكت�صاف  جتارية 

مر�صدين  باإ�صراف  وذلك  الأعمال،  بريادة 

متطّوعني من القطاع اخلا�س. و�صي�صتفيد 

من  الربنامج  يف  امل�صاركون  الطلبة 

اخلربة العملية واملعرفة مبفاهيم ال�صوق 

من  وغرها  املال  وراأ�س  واحلوكمة  احلر 

القّيمة. واملعلومات  املفاهيم 

الرعاية،  هذه  حول  وباحلديث 

�صّرحت منى البلو�صي رئي�س ق�صم املوارد 

بنك  لدى  الإدارية  وال�صوؤون  الب�صرية 

بدعم  ن�صاهم  اأن  »ي�صعدنا  قائلة:  ال�صالم 

الريادة  على  البحريني  ال�صباب  وت�صجيع 

يف  لديهم  ما  اأف�صل  وتقدمي  والإبداع 

خمتلف جمالت العمل. ون�صعى عرب هذه 

امل�صاركني  الطلبة  اإىل رفع طموح  املبادرة 

من  ولتمكينهم  ال�صركة،  برنامج  يف 

وامل�صاهمة  وطاقاتهم  مبهاراتهم  الرتقاء 

القت�صادي  النتعا�س  تعزيز  م�صتقبالً يف 

ملوؤ�ص�صة  دعمنا  وياأتي  البحرين.  ململكة 

الربنامج،  هذا  �صمن  البحرين  اإجناز 

باإثراء  املتوا�صل  التزامنا  على  كتاأكيد 

من  املقبلة  الأجيال  وبتطوير  املجتمع 

يف  املوهوبني  واملهنيني  الأعمال  رّواد 

البحرين«.

لرواد  ال�صنوية  امل�صابقة  و�صت�صهد 

ح�صور  العام،  لهذا  ال�صباب  الأعمال 

ال�صالم  بنك  لتمثيل  قناطي  حممود  ال�صيد 

وامل�صاركة يف اللجنة املخت�صة يف اختيار 

من�صة  »اأف�صل  بجائزة  النهائي  الفائز 

تقدمي  مع  عالمة جتارية«  واأف�صل  عر�س 

وذلك  البنك،  عن  بالنيابة  للفائز  اجلائزة 

بتاريخ 29 يونيو اجلاري. و�صُتخ�ص�س 

امل�صاركني  من  طالب  لأف�صل  اجلائزة  هذه 

القيادية  املهارات  يف  متيزوا  ممن 

العمل.  التنفيذية لإدارة فرق  والقدرات 

كاأحد  الرائدة  مكانته  من  وانطالًقا 

اأبرز البنوك الإ�صالمية يف مملكة البحرين، 

الداعم لل�صباب  ال�صالم دوره  يوا�صل بنك 

البحريني، ويهدف عرب مبادراته املتعددة 

ا للتدريب املهني  طوال العام ملنحهم فر�صً

واخلربات  املهارات  خمتلف  لكت�صاب 

العمل. للتمّيز يف �صوق  املهنية 

منى البلو�شي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12135/pdf/INAF_20220629013709331.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/Economy/967591/News.html
https://www.alayam.com/online/local/967592/News.html
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDomGI0pXUiutlej24Wj4pT0%3D
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 ولي العهد 
رئيس الوزراء 
يسّلم وسام 

االستحقاق 
الطبي لرؤساء 
تحرير الصحف

 التنسيق حول القضايا اإلقليمية  
لخدمة مصالح البلدين واألمة العربية 

 مصر تشهد نهضة تنموية رائدة 
ومشاريع حيوية بفضل نهج السيسي

البحرين ومصر تاريخ عريق وحاضر متطور 

الجانبان استعرضا مسارات التعاون االستراتيجي

دور للجالية المصرية في التنمية بالبحرين

العاهل والرئيس المصري يعقدان جلسة مباحثات رسمية

 الملك: مصر ركيزة أساسية لألمن 
واالستقرار في المنطقة ونصرة قضايا األمة

السيسي: تنمية التعاون بين بلدينا في كافة المجاالت
عق��د حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
الب��الد المعظ��م حفظ��ه اهلل ورعاه ف��ي قصر الصخير أمس جلس��ة 
مباحثات رسمية مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
جمهورية مصر العربية الش��قيقة، بحضور صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء 

حفظه اهلل.
واس��تعرض الجانب��ان أوجه العالق��ات األخوية الوثيقة ومس��ارات 
التع��اون اإلس��تراتيجي الوطي��د في مختل��ف الجوان��ب التي تحقق 

تطلعات البلدين وتعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.
ورحب صاحب الجاللة بفخامة الرئيس المصري ضيفًا عزيزًا وبزيارته 
للمملك��ة الت��ي تعكس خصوصي��ة العالق��ات الثنائي��ة المتميزة 
وتجس��د حرص القيادتين على التواصل والتنس��يق والتش��اور حول 
القضاي��ا اإلقليمي��ة موضع االهتمام المش��ترك بم��ا يخدم مصالح 
البلدي��ن وقضايا األمة العربية، مؤكدًا جاللت��ه أن مملكة البحرين 

وجمهورية مصر العربية لهما تاريخ عريق وحاضر متطور.
وأعرب جاللته وضيف البالد الكريم عن اعتزازهما بما يجمع مملكة 
البحري��ن وجمهوري��ة مص��ر العربية م��ن عالقات تاريخية راس��خة 
وتعاون دائم وثيق، مؤكدين تطلعهما المستمر إلى دفع التعاون 

الثنائي نحو آفاق أرحب.
وأشاد جاللته بما تشهده مصر الشقيقة بفضل نهج فخامة الرئيس 
عبدالفتاح السيس��ي من نهضة تنموية رائدة ومش��اريع حيوية وما 
حققت��ه من إنجازات نوعي��ة في جميع الميادين، كم��ا أثنى جاللته 
على دورها المحوري والراس��خ كركيزة أساس��ية لألمن واالس��تقرار 
ف��ي المنطق��ة وجهودها المقدرة ف��ي نصرة قضاي��ا األمة وتعزيز 
مس��يرة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة في 

المنطقة.
وأعرب فخام��ة الرئيس المصري عن س��عادته به��ذه الزيارة التي 
تؤك��د عالق��ات األخوة والترابط بي��ن بلدينا الش��قيقين، وقال إننا 
نح��رص دائم��ًا على ه��ذه اللق��اءات لتنمي��ة التعاون بي��ن بلدينا 

الشقيقين في المجاالت كافة.

 إنشاء أول مركز متخصص ألمراض 
الكلى في البحرين بـ1.4 مليون دوالر

4-3-2 

07 

06 

 وزير الداخلية: شراكة استراتيجية 
مع الواليات المتحدة لمواجهة 

التحديات اإلقليمية والدولية

أعلن مجلس التنمية االقتصادية، عن نجاحه في اس��تقطاب مركز »البيروني للديلزة«، وهو أول مركز قائم بذاته 
لعالج أمراض الكلى في البحرين، وتم تدشينه باستثمار قدره 1.4 مليون دوالر. 

ويقدم المركز، مجموعة من الخدمات المتنوعة والمتكاملة لعالج أمراض الكلى التي تركز على احتياجات المرضى 
في جميع مراحلها، وس��يكون مخصصًا لعالج األمراض المزمنة، إضافة إلى غس��يل الكلى واستشارات زراعة الكلى 

وغسيل الكلى أثناء السفر، إلى جانب أنه سيتضمن برامجًا لمنع أو تأجيل الحاجة لغسيل الكلى.
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 ولي العهد 
رئيس الوزراء 
يسّلم وسام 

االستحقاق 
الطبي لرؤساء 
تحرير الصحف

 التنسيق حول القضايا اإلقليمية  
لخدمة مصالح البلدين واألمة العربية 

 مصر تشهد نهضة تنموية رائدة 
ومشاريع حيوية بفضل نهج السيسي

البحرين ومصر تاريخ عريق وحاضر متطور 

الجانبان استعرضا مسارات التعاون االستراتيجي

دور للجالية المصرية في التنمية بالبحرين

العاهل والرئيس المصري يعقدان جلسة مباحثات رسمية

 الملك: مصر ركيزة أساسية لألمن 
واالستقرار في المنطقة ونصرة قضايا األمة

السيسي: تنمية التعاون بين بلدينا في كافة المجاالت
عق��د حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
الب��الد المعظ��م حفظ��ه اهلل ورعاه ف��ي قصر الصخير أمس جلس��ة 
مباحثات رسمية مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
جمهورية مصر العربية الش��قيقة، بحضور صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء 

حفظه اهلل.
واس��تعرض الجانب��ان أوجه العالق��ات األخوية الوثيقة ومس��ارات 
التع��اون اإلس��تراتيجي الوطي��د في مختل��ف الجوان��ب التي تحقق 

تطلعات البلدين وتعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين.
ورحب صاحب الجاللة بفخامة الرئيس المصري ضيفًا عزيزًا وبزيارته 
للمملك��ة الت��ي تعكس خصوصي��ة العالق��ات الثنائي��ة المتميزة 
وتجس��د حرص القيادتين على التواصل والتنس��يق والتش��اور حول 
القضاي��ا اإلقليمي��ة موضع االهتمام المش��ترك بم��ا يخدم مصالح 
البلدي��ن وقضايا األمة العربية، مؤكدًا جاللت��ه أن مملكة البحرين 

وجمهورية مصر العربية لهما تاريخ عريق وحاضر متطور.
وأعرب جاللته وضيف البالد الكريم عن اعتزازهما بما يجمع مملكة 
البحري��ن وجمهوري��ة مص��ر العربية م��ن عالقات تاريخية راس��خة 
وتعاون دائم وثيق، مؤكدين تطلعهما المستمر إلى دفع التعاون 

الثنائي نحو آفاق أرحب.
وأشاد جاللته بما تشهده مصر الشقيقة بفضل نهج فخامة الرئيس 
عبدالفتاح السيس��ي من نهضة تنموية رائدة ومش��اريع حيوية وما 
حققت��ه من إنجازات نوعي��ة في جميع الميادين، كم��ا أثنى جاللته 
على دورها المحوري والراس��خ كركيزة أساس��ية لألمن واالس��تقرار 
ف��ي المنطق��ة وجهودها المقدرة ف��ي نصرة قضاي��ا األمة وتعزيز 
مس��يرة العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة في 

المنطقة.
وأعرب فخام��ة الرئيس المصري عن س��عادته به��ذه الزيارة التي 
تؤك��د عالق��ات األخوة والترابط بي��ن بلدينا الش��قيقين، وقال إننا 
نح��رص دائم��ًا على ه��ذه اللق��اءات لتنمي��ة التعاون بي��ن بلدينا 

الشقيقين في المجاالت كافة.

 إنشاء أول مركز متخصص ألمراض 
الكلى في البحرين بـ1.4 مليون دوالر

4-3-2 

07 

06 

 وزير الداخلية: شراكة استراتيجية 
مع الواليات المتحدة لمواجهة 

التحديات اإلقليمية والدولية

أعلن مجلس التنمية االقتصادية، عن نجاحه في اس��تقطاب مركز »البيروني للديلزة«، وهو أول مركز قائم بذاته 
لعالج أمراض الكلى في البحرين، وتم تدشينه باستثمار قدره 1.4 مليون دوالر. 

ويقدم المركز، مجموعة من الخدمات المتنوعة والمتكاملة لعالج أمراض الكلى التي تركز على احتياجات المرضى 
في جميع مراحلها، وس��يكون مخصصًا لعالج األمراض المزمنة، إضافة إلى غس��يل الكلى واستشارات زراعة الكلى 

وغسيل الكلى أثناء السفر، إلى جانب أنه سيتضمن برامجًا لمنع أو تأجيل الحاجة لغسيل الكلى.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/29/watan-20220629.pdf?1656478298
https://alwatannews.net/article/1013224
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1013171
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 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

P  12

Link

Link

P  5

Link

Link

Link

P  5

Link

05 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t
Wed 29 Jun 2022  |  الســنة 17  |   العدد 6045   |  األربعاء 30 ذو القعدة 1443هـ

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء يعزيان العاهل 
األردني بضحايا حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة

بع��ث حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد 
برقي��ة  ورع��اه،  اهلل  حفظ��ه  المعظ��م 
تعزي��ة ومواس��اة إل��ى أخي��ه صاح��ب 
الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل الثاني 
ابن الحس��ين، مل��ك المملك��ة األردنية 
الهاش��مية الش��قيقة، وذلك في ضحايا 
حادث تس��رب الغاز ال��ذي وقع في ميناء 
العقبة أثناء نقله، وأس��فر عن س��قوط 

عدد من الضحايا المصابين.
وأعرب عاهل البالد المعظم عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته ألخيه العاهل 
األردني وألهالي وذوي الضحايا في هذا 
الحادث المؤس��ف، داعيًا جاللته المولى 
ع��ز وج��ل أن يتغّم��د الضحايا بواس��ع 
رحمته ويلهم ذويهم الصبر والس��لوان 
ويمن على المصابين بس��رعة الش��فاء، 
وأن يحفظ المملكة األردنية الهاشمية 

وشعبها الشقيق من كل سوء.
وبع��ث صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 

اهلل،  حفظ��ه  ال��وزراء  مجل��س  رئي��س 
برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب 

الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل الثاني 
ابن الحس��ين مل��ك المملك��ة األردنية 

الهاش��مية الش��قيقة، وذلك في ضحايا 
حادث تس��رب الغاز ال��ذي وقع في ميناء 
العقب��ة أثن��اء نقل��ة، والذي أس��فر عن 

سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وأعرب س��موه في البرقي��ة عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته ألخيه العاهل 
األردني وألهالي وذوي الضحايا في هذا 
الحادث المؤسف، داعيًا سموه المولى عز 
وجل أن يتغّمد الضحايا بواس��ع رحمته 
ويله��م ذويه��م الصب��ر والس��لوان وأن 
يمن على المصابين بالش��فاء العاجل، 
وأن يحفظ المملكة األردنية الهاشمية 

وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.
كما بع��ث صاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء برقية 
تعزية مماثلة إلى أخيه صاحب الس��مو 
الملكي األمير الحسين بن عبداهلل الثاني 
ولي عهد المملكة األردنية الهاش��مية 

الشقيقة.

 ختام أعمال اجتماع 
اللجنة البحرينية المصرية 

العسكرية المشتركة

اختتم��ت بقوة دف��اع البحرين، أمس، أعم��ال االجتماع 
التاس��ع عش��ر للجن��ة التع��اون العس��كري البحريني��ة 
المصري��ة المش��تركة برئاس��ة مس��اعد رئي��س هيئة 
األركان للعمليات اللواء الركن غانم الفضالة، ومس��اعد 
وزير الدف��اع للعملي��ات بالقوات المس��لحة لجمهورية 
مصر العربية الشقيقة اللواء أركان حرب محمد عبدالاله 

عبدالمولى وأعضاء اللجنة من الجانبين.
وخالل االجتماع، تن��اول الجانبان عددًا من الموضوعات 
المدرجة عل��ى جدول أعم��ال اللجنة والتي من ش��أنها 
تعزيز التعاون الدفاع��ي القائم بين قوة دفاع البحرين 

والقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

 رئيس المجلس األعلى للصحة 
يبحث مجاالت التعاون مع وزير المالية

األعلى  المجل��س  رئي��س  اس��تقبل 
الش��يخ  طبي��ب  الفري��ق  للصح��ة 
محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة، في 
مق��ر المجل��س أمس وزي��ر المالية 
واالقتصاد الوطني الش��يخ س��لمان 

بن خليفة آل خليفة.
وج��رى خ��الل اللقاء بح��ث عدد من 
الموضوع��ات المتعلق��ة بمج��االت 
التع��اون والتنس��يق القائ��م بي��ن 
المالي��ة  ووزارة  الصح��ي  القط��اع 

واالقتصاد الوطني.
 ون��وه الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل 
آل خليفة والشيخ سلمان بن خليفة 
الحضاري��ة  بالمنج��زات  خليف��ة  آل 
ضمن المس��يرة التنموية الش��املة 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
المعظم وما يوليه جاللته من رعايٍة 

واهتمام بالقطاع الصحي، منوهين 
لصاح��ب  المس��تمرة  بالمتابع��ة 

الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء لكافة المشاريع التي 
من ش��أنها تطوير ج��ودة الخدمات 

الصحية.
المجل��س  رئي��س  واس��تعرض 
األعل��ى للصح��ة م��ع وزي��ر المالية 
واالقتصاد الوطني مستجدات برامج 
تطوي��ر قطاع الرعاي��ة الصحية في 
المملك��ة، وف��ي مقدمته��ا برنامج 
الضمان الصحي الوطني »صحتي«، 
القائم��ة  والمب��ادرات  والمش��اريع 
لتطوير المنظومة الصحية المتميزة 
ف��ي المملكة وفق أعلى مس��تويات 
وبما  والتنافس��ية  والعدالة  الجودة 

يعود بالخير والنفع على الجميع.

 وزير العدل يبحث التعاون 
مع رئيس األمن العام

اس��تقبل وزي��ر العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف نواف 
المعاودة، أمس، رئيس األمن العام الفريق طارق الحسن.

وخ��الل اللق��اء هنأ رئيس األم��ن العام المع��اودة على الثقة 
الملكية الس��امية بتعيينه وزيرًا للعدل والش��ؤون اإلسالمية 

واألوقاف.
كما جرى خالل اللقاء استعراض مجاالت التعاون المشترك.

 وزير اإلعالم يستعرض 
مع سفير البحرين بإسرائيل 

التعاون المشترك

اس��تقبل وزير ش��ؤون اإلع��الم الدكت��ور رمزان ب��ن عبداهلل 
النعيمي في مكتبه أمس س��فير البحرين لدى إس��رائيل خالد 

يوسف الجالهمة.
وخالل اللقاء رحب وزير شؤون اإلعالم بالسفير وتم استعراض 
أوج��ه التع��اون والش��راكة م��ع وزارة الخارجي��ة وبعثاته��ا 
الدبلوماس��ية، ومناقش��ة عدد من المواضي��ع ذات االهتمام 

المشترك.

خالل حفل »ختام برنامج أكاديمية البحرين للسمنة«.. رئيس األعلى للصحة:

 إطالق برنامج تدريبي متكامل شمل
45 طبيبًا من القطاعات الصحية األولية

تح��ت رعاية رئيس المجلس األعل��ى للصحة، رئيس 
مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة، نظمت جمعية 
الس��كري البحريني��ة حفل خت��ام برنام��ج أكاديمية 
البحري��ن للس��منة، وختام مس��ابقة تحدي المش��ي 
في نس��ختها الثالث��ة، وذلك بحضور وزي��رة الصحة 
الدكتورة جليلة بنت الس��يد جواد حس��ن، والرئيس 
التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومي��ة الدكتور أحمد 
األنصاري، ورئيس الكلية الملكية للجراحين بايرلندا 
– جامعة البحرين الطبية البروفيس��ور س��مير عتوم، 
والوكي��ل المس��اعد للصح��ة العامة، نائ��ب رئيس 
جمعية الس��كري البحرينية الدكتورة مريم الهاجري، 
وعدد من المس��ؤولين والمعنيي��ن، وذلك في قاعة 

الدانة بفندق الخليج.
 وافتت��ح الفري��ق طبي��ب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الحفل 
بكلم��ة أك��د خالله��ا أن م��رض الس��منة ه��و أحد 
األس��باب التي تؤدي لإلصابة بمرض الس��كري من 
الن��وع الثاني؛ وال��ذي يعتبر في الوق��ت الحالي أحد 
أه��م أم��راض العص��ر المزمن��ة التي تصي��ب كافة 
فئات المجتمع، الفتًا إلى أن مرض الس��كري آخذ في 
االزدياد وال يخلو بيت أو عائلة في البحرين ليس بها 
مصاب بالس��كري، ومعظمهم يعانون من الس��منة 

وقلة الحركة.
وأضاف : »بادرت جمعية الس��كري البحرينية بإطالق 
برنام��ج تدريب��ي متكام��ل ش��مل 45 طبيب��ًا م��ن 
مختل��ف القطاعات الصحي��ة األولي��ة والثانوية من 
المنتسبين للمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة 
بهدف تدريبه��م بآخر المس��تجدات الطبية للعناية 
بمرضاهم للوقاية والتش��خيص والعالج المناس��ب 
للس��منة بأس��اليب علمي��ة وعملية محف��زة لتغيير 
أسلوب الحياة لألفضل. وقد بدأ البرنامج في سبتمبر 
2021 ع��ن طريق مؤتمر اس��تمر لمدة يومين، تاله 
انضمام األطباء ل��دورات تدريبية »اون الين« لزيادة 
معرفته��م بالمواضيع الطبية المرتبطة بالس��منة 
ومكافحته��ا. ونحن هنا اليوم لنش��كر األطباء الذين 
أتم��وا البرنام��ج التدريب��ي بنجاح متمني��ن لهم أن 
يكونوا اللبنة األولى لمساعدتنا في جهودنا للتصدي 

للسمنة عبر جميع القطاعات الصحية. 
وأش��ار رئي��س المجل��س األعل��ى للصح��ة أن مرض 
الس��كري ُيعتب��ر أكب��ر مه��ّدد للصح��ة العامة على 
مس��توى العالم، وهناك حقائ��ق وأدلة تؤكد أن من 
أهم المسببات في انتشار داء السكري خصوصًا النوع 
الثان��ي هي اتباع أنماط الحياة غي��ر الصحية، مفيًدا 
ب��أن مرض الس��كري ُيمثل مش��كلة ُته��دد مملكة 
البحري��ن حيث أنها تش��كل عبئ��ًا صحي��ًا واجتماعيًا 
واقتصادي��ًا عل��ى المجتمع بأكمله حكومة وش��عبًا، 
موضحًا أنه ومن هذا المنطلق تبّنت جمعية السكري 
البحرينية العديد من البرامج والمبادرات للوقاية من 
السكري والحد من مضاعفاته، وتأتي مبادرة تحدي 

المشي في نسختها الثالثة كإحدى المبادرات الهامة 
بهدف تشجيع كافة الناس المصابين واألصّحاء على 

ممارسة الرياضة بانتظام وجعلها نمط حياة.
وأش��ار الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليف��ة إلى أن 
النش��اط البدن��ي المنتظ��م له فوائد صحي��ة بدنية 
ونفس��ية واجتماعية هامة، الفتًا إل��ى أن المواظبة 
عل��ى ممارس��ة النش��اط البدني ُتس��اعد عل��ى بناء 
العظام والعضالت والمفاصل بناًء س��ليمًا، والحفاظ 
على الوزن المثالي والتخلص من الشحم الزائد ورفع 
كف��اءة وظيف��ة القل��ب والرئتين، كما ُتس��اعد على 
الوقاية من اإلحساس بالقلق واالكتئاب، كما ُتساعد 
ممارسة النشاط البدني في مرحلة مبكرة من العمر 
عل��ى الوقاية م��ن أمراض كثيرة مثل مرض الس��كر 
وضغط ال��دم المرتف��ع وأمراض القل��ب وااللتهاب 

المفصلي وهشاشة العظام.
وقال: »ُنش��يد بجهود الكلي��ة الملكية للجراحين 
بايرلندا – جامعة البحرين الطبية وعلى رأس��هم 
البروفيس��ور س��مير عتوم لدع��م ه��ذا البرنامج 
التدريب��ي والمس��اهمة عب��ر أس��اتذة الكلية في 
تصمي��م وتنفي��ذ البرنام��ج التدريب��ي فلهم منا 
كل الش��كر، والش��كر كذلك موصول لشركة نوفو 
نورديس��ك لتخصي��ص منح��ة يس��رت للجمعية 
القيام بهذا البرنامج التعليمي الهام، كما نشكر 
كل م��ن مؤسس��ة به��زاد الطبية وفتن��س تراك 
وهيلث��ي كال��وري وكارلت��ون للتغذي��ة الصحية 
عل��ى مس��اهمتهم الكريمة في جوائز مس��ابقة 
تحدي المش��ي، كما نشكر كال من الدكتورة كوثر 
العيد رئيس��ة برنامج تحدي المش��ي، والدكتورة 
دالل الرميح��ي رئيس برنام��ج أكاديمية البحرين 
المال��ي  األمي��ن  رابع��ة  والدكت��ورة  للس��منة، 
بالجمعي��ة وفريقه��م لجهوده��م المخلصة في 

تنفيذ هذه البرامج الصحية الهامة«.
 م��ن جانبه��ا، قال��ت الوكي��ل المس��اعد للصحة 
العامة، نائب رئيس جمعية الس��كري البحرينية 
الدكت��ورة مري��م الهاج��ري إن المس��ح الصح��ي 
الوطني الذي تم ف��ي مملكة البحرين عام 2018 

أظهر أن نس��بة السمنة في المملكة تبلغ %25.7 
بين المقيمي��ن و42.8% بين المواطنين، كما أن 
نس��بة زيادة ال��وزن تبلغ 39.8% بي��ن المقيمين 
و33.2% بي��ن المواطني��ن، مش��يرًة إل��ى أنه قد 
أصبح من الضروري القيام بمنح مكافحة الس��منة 
األولوي��ة وتمكي��ن األف��راد وأخصائي��ي الرعاية 
الصحي��ة ودعمهم باإلضافة إلى تعاون الحكومة 

والمنظمات والمجتمعات لمكافحة السمنة.
كم��ا أوضح��ت البروفيس��ور دالل الرميح��ي خالل 
عرضها حول برنامج أكاديمية السمنة أن جمعية 
الس��كري البحرينية تهتم منذ تأسيسها في عام 
1989بتحسين الرعاية المقدمة لمرضى السكري 
والعم��ل على وقاية أفراد المجتمع من هذا الداء، 
موضحة أن الجمعية ُتقدم العديد من المبادرات 
والبرام��ج الت��ي تس��عى للتكام��ل م��ع الخدمات 
الصحية وبرام��ج التدريب والتوعية التي تقدمها 

المؤسسات الصحية في مملكة البحرين.  
 من جهتها، ألقت استشارية طب العائلة الدكتورة 
أشواق سبت؛ كلمة األطباء المشاركين في برنامج 
أكاديمية السمنة، حيث أشارت إلى خطورة مرض 
الس��منة وعالقته بالعديد من المشاكل الصحية 
واإلصاب��ة باألم��راض، وبالتالي فإن االس��تثمار 
ف��ي تدريب مقدم��ي الخدمات الصحية س��يؤتي 
ثم��اره على الصحة العام��ة، وتابعت: »باألصالة 
وع��ن زمالئي األطباء والطبيبات ممن اس��تكملوا 
البرنامج التدريبي في مجال الوقاية وعالج السمنة 
ومضاعفاتها. يس��عدنا أن ُنعبر عن بالغ امتناننا 
لجمعية الس��كري البحرينية إلتاح��ة الفرصة لنا 
 SCOPE Training الستكمال البرنامج التدريبي
program مما س��اهم في تعزيز مهاراتنا وإثراء 
خبراتن��ا بأفض��ل الممارس��ات ف��ي الوقاي��ة من 
الس��منة وتش��خيصها وعالجها، والذي أهلنا بكل 
فخ��ر واعت��زاز للحص��ول عل��ى ش��هادة معتمدة 
دوليًا«. كما أننا سنعمل جاهدين كل من موقعة 
للوقاي��ة من الس��منة ومضاعفتها ضمن الخطة 
الوطنية للقضاء على السمنة في مملكة البحرين.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء العاهل األردني عاهل البالد المعظم 
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 الملك وولي العهد رئيس الوزراء يعزيان العاهل 
األردني بضحايا حادث تسرب الغاز في ميناء العقبة

بع��ث حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة، عاهل البالد 
برقي��ة  ورع��اه،  اهلل  حفظ��ه  المعظ��م 
تعزي��ة ومواس��اة إل��ى أخي��ه صاح��ب 
الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل الثاني 
ابن الحس��ين، مل��ك المملك��ة األردنية 
الهاش��مية الش��قيقة، وذلك في ضحايا 
حادث تس��رب الغاز ال��ذي وقع في ميناء 
العقبة أثناء نقله، وأس��فر عن س��قوط 

عدد من الضحايا المصابين.
وأعرب عاهل البالد المعظم عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته ألخيه العاهل 
األردني وألهالي وذوي الضحايا في هذا 
الحادث المؤس��ف، داعيًا جاللته المولى 
ع��ز وج��ل أن يتغّم��د الضحايا بواس��ع 
رحمته ويلهم ذويهم الصبر والس��لوان 
ويمن على المصابين بس��رعة الش��فاء، 
وأن يحفظ المملكة األردنية الهاشمية 

وشعبها الشقيق من كل سوء.
وبع��ث صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليف��ة ولي العهد 

اهلل،  حفظ��ه  ال��وزراء  مجل��س  رئي��س 
برقية تعزية ومواساة إلى أخيه صاحب 

الجاللة الهاشمية الملك عبداهلل الثاني 
ابن الحس��ين مل��ك المملك��ة األردنية 

الهاش��مية الش��قيقة، وذلك في ضحايا 
حادث تس��رب الغاز ال��ذي وقع في ميناء 
العقب��ة أثن��اء نقل��ة، والذي أس��فر عن 

سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وأعرب س��موه في البرقي��ة عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته ألخيه العاهل 
األردني وألهالي وذوي الضحايا في هذا 
الحادث المؤسف، داعيًا سموه المولى عز 
وجل أن يتغّمد الضحايا بواس��ع رحمته 
ويله��م ذويه��م الصب��ر والس��لوان وأن 
يمن على المصابين بالش��فاء العاجل، 
وأن يحفظ المملكة األردنية الهاشمية 

وشعبها الشقيق من كل سوء ومكروه.
كما بع��ث صاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء برقية 
تعزية مماثلة إلى أخيه صاحب الس��مو 
الملكي األمير الحسين بن عبداهلل الثاني 
ولي عهد المملكة األردنية الهاش��مية 

الشقيقة.

 ختام أعمال اجتماع 
اللجنة البحرينية المصرية 

العسكرية المشتركة

اختتم��ت بقوة دف��اع البحرين، أمس، أعم��ال االجتماع 
التاس��ع عش��ر للجن��ة التع��اون العس��كري البحريني��ة 
المصري��ة المش��تركة برئاس��ة مس��اعد رئي��س هيئة 
األركان للعمليات اللواء الركن غانم الفضالة، ومس��اعد 
وزير الدف��اع للعملي��ات بالقوات المس��لحة لجمهورية 
مصر العربية الشقيقة اللواء أركان حرب محمد عبدالاله 

عبدالمولى وأعضاء اللجنة من الجانبين.
وخالل االجتماع، تن��اول الجانبان عددًا من الموضوعات 
المدرجة عل��ى جدول أعم��ال اللجنة والتي من ش��أنها 
تعزيز التعاون الدفاع��ي القائم بين قوة دفاع البحرين 

والقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

 رئيس المجلس األعلى للصحة 
يبحث مجاالت التعاون مع وزير المالية

األعلى  المجل��س  رئي��س  اس��تقبل 
الش��يخ  طبي��ب  الفري��ق  للصح��ة 
محم��د ب��ن عب��داهلل آل خليفة، في 
مق��ر المجل��س أمس وزي��ر المالية 
واالقتصاد الوطني الش��يخ س��لمان 

بن خليفة آل خليفة.
وج��رى خ��الل اللقاء بح��ث عدد من 
الموضوع��ات المتعلق��ة بمج��االت 
التع��اون والتنس��يق القائ��م بي��ن 
المالي��ة  ووزارة  الصح��ي  القط��اع 

واالقتصاد الوطني.
 ون��وه الش��يخ محم��د ب��ن عب��داهلل 
آل خليفة والشيخ سلمان بن خليفة 
الحضاري��ة  بالمنج��زات  خليف��ة  آل 
ضمن المس��يرة التنموية الش��املة 
بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
المعظم وما يوليه جاللته من رعايٍة 

واهتمام بالقطاع الصحي، منوهين 
لصاح��ب  المس��تمرة  بالمتابع��ة 

الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء لكافة المشاريع التي 
من ش��أنها تطوير ج��ودة الخدمات 

الصحية.
المجل��س  رئي��س  واس��تعرض 
األعل��ى للصح��ة م��ع وزي��ر المالية 
واالقتصاد الوطني مستجدات برامج 
تطوي��ر قطاع الرعاي��ة الصحية في 
المملك��ة، وف��ي مقدمته��ا برنامج 
الضمان الصحي الوطني »صحتي«، 
القائم��ة  والمب��ادرات  والمش��اريع 
لتطوير المنظومة الصحية المتميزة 
ف��ي المملكة وفق أعلى مس��تويات 
وبما  والتنافس��ية  والعدالة  الجودة 

يعود بالخير والنفع على الجميع.

 وزير العدل يبحث التعاون 
مع رئيس األمن العام

اس��تقبل وزي��ر العدل والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف نواف 
المعاودة، أمس، رئيس األمن العام الفريق طارق الحسن.

وخ��الل اللق��اء هنأ رئيس األم��ن العام المع��اودة على الثقة 
الملكية الس��امية بتعيينه وزيرًا للعدل والش��ؤون اإلسالمية 

واألوقاف.
كما جرى خالل اللقاء استعراض مجاالت التعاون المشترك.

 وزير اإلعالم يستعرض 
مع سفير البحرين بإسرائيل 

التعاون المشترك

اس��تقبل وزير ش��ؤون اإلع��الم الدكت��ور رمزان ب��ن عبداهلل 
النعيمي في مكتبه أمس س��فير البحرين لدى إس��رائيل خالد 

يوسف الجالهمة.
وخالل اللقاء رحب وزير شؤون اإلعالم بالسفير وتم استعراض 
أوج��ه التع��اون والش��راكة م��ع وزارة الخارجي��ة وبعثاته��ا 
الدبلوماس��ية، ومناقش��ة عدد من المواضي��ع ذات االهتمام 

المشترك.

خالل حفل »ختام برنامج أكاديمية البحرين للسمنة«.. رئيس األعلى للصحة:

 إطالق برنامج تدريبي متكامل شمل
45 طبيبًا من القطاعات الصحية األولية

تح��ت رعاية رئيس المجلس األعل��ى للصحة، رئيس 
مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية الفريق طبيب 
الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة، نظمت جمعية 
الس��كري البحريني��ة حفل خت��ام برنام��ج أكاديمية 
البحري��ن للس��منة، وختام مس��ابقة تحدي المش��ي 
في نس��ختها الثالث��ة، وذلك بحضور وزي��رة الصحة 
الدكتورة جليلة بنت الس��يد جواد حس��ن، والرئيس 
التنفي��ذي للمستش��فيات الحكومي��ة الدكتور أحمد 
األنصاري، ورئيس الكلية الملكية للجراحين بايرلندا 
– جامعة البحرين الطبية البروفيس��ور س��مير عتوم، 
والوكي��ل المس��اعد للصح��ة العامة، نائ��ب رئيس 
جمعية الس��كري البحرينية الدكتورة مريم الهاجري، 
وعدد من المس��ؤولين والمعنيي��ن، وذلك في قاعة 

الدانة بفندق الخليج.
 وافتت��ح الفري��ق طبي��ب الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الحفل 
بكلم��ة أك��د خالله��ا أن م��رض الس��منة ه��و أحد 
األس��باب التي تؤدي لإلصابة بمرض الس��كري من 
الن��وع الثاني؛ وال��ذي يعتبر في الوق��ت الحالي أحد 
أه��م أم��راض العص��ر المزمن��ة التي تصي��ب كافة 
فئات المجتمع، الفتًا إلى أن مرض الس��كري آخذ في 
االزدياد وال يخلو بيت أو عائلة في البحرين ليس بها 
مصاب بالس��كري، ومعظمهم يعانون من الس��منة 

وقلة الحركة.
وأضاف : »بادرت جمعية الس��كري البحرينية بإطالق 
برنام��ج تدريب��ي متكام��ل ش��مل 45 طبيب��ًا م��ن 
مختل��ف القطاعات الصحي��ة األولي��ة والثانوية من 
المنتسبين للمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة 
بهدف تدريبه��م بآخر المس��تجدات الطبية للعناية 
بمرضاهم للوقاية والتش��خيص والعالج المناس��ب 
للس��منة بأس��اليب علمي��ة وعملية محف��زة لتغيير 
أسلوب الحياة لألفضل. وقد بدأ البرنامج في سبتمبر 
2021 ع��ن طريق مؤتمر اس��تمر لمدة يومين، تاله 
انضمام األطباء ل��دورات تدريبية »اون الين« لزيادة 
معرفته��م بالمواضيع الطبية المرتبطة بالس��منة 
ومكافحته��ا. ونحن هنا اليوم لنش��كر األطباء الذين 
أتم��وا البرنام��ج التدريب��ي بنجاح متمني��ن لهم أن 
يكونوا اللبنة األولى لمساعدتنا في جهودنا للتصدي 

للسمنة عبر جميع القطاعات الصحية. 
وأش��ار رئي��س المجل��س األعل��ى للصح��ة أن مرض 
الس��كري ُيعتب��ر أكب��ر مه��ّدد للصح��ة العامة على 
مس��توى العالم، وهناك حقائ��ق وأدلة تؤكد أن من 
أهم المسببات في انتشار داء السكري خصوصًا النوع 
الثان��ي هي اتباع أنماط الحياة غي��ر الصحية، مفيًدا 
ب��أن مرض الس��كري ُيمثل مش��كلة ُته��دد مملكة 
البحري��ن حيث أنها تش��كل عبئ��ًا صحي��ًا واجتماعيًا 
واقتصادي��ًا عل��ى المجتمع بأكمله حكومة وش��عبًا، 
موضحًا أنه ومن هذا المنطلق تبّنت جمعية السكري 
البحرينية العديد من البرامج والمبادرات للوقاية من 
السكري والحد من مضاعفاته، وتأتي مبادرة تحدي 

المشي في نسختها الثالثة كإحدى المبادرات الهامة 
بهدف تشجيع كافة الناس المصابين واألصّحاء على 

ممارسة الرياضة بانتظام وجعلها نمط حياة.
وأش��ار الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليف��ة إلى أن 
النش��اط البدن��ي المنتظ��م له فوائد صحي��ة بدنية 
ونفس��ية واجتماعية هامة، الفتًا إل��ى أن المواظبة 
عل��ى ممارس��ة النش��اط البدني ُتس��اعد عل��ى بناء 
العظام والعضالت والمفاصل بناًء س��ليمًا، والحفاظ 
على الوزن المثالي والتخلص من الشحم الزائد ورفع 
كف��اءة وظيف��ة القل��ب والرئتين، كما ُتس��اعد على 
الوقاية من اإلحساس بالقلق واالكتئاب، كما ُتساعد 
ممارسة النشاط البدني في مرحلة مبكرة من العمر 
عل��ى الوقاية م��ن أمراض كثيرة مثل مرض الس��كر 
وضغط ال��دم المرتف��ع وأمراض القل��ب وااللتهاب 

المفصلي وهشاشة العظام.
وقال: »ُنش��يد بجهود الكلي��ة الملكية للجراحين 
بايرلندا – جامعة البحرين الطبية وعلى رأس��هم 
البروفيس��ور س��مير عتوم لدع��م ه��ذا البرنامج 
التدريب��ي والمس��اهمة عب��ر أس��اتذة الكلية في 
تصمي��م وتنفي��ذ البرنام��ج التدريب��ي فلهم منا 
كل الش��كر، والش��كر كذلك موصول لشركة نوفو 
نورديس��ك لتخصي��ص منح��ة يس��رت للجمعية 
القيام بهذا البرنامج التعليمي الهام، كما نشكر 
كل م��ن مؤسس��ة به��زاد الطبية وفتن��س تراك 
وهيلث��ي كال��وري وكارلت��ون للتغذي��ة الصحية 
عل��ى مس��اهمتهم الكريمة في جوائز مس��ابقة 
تحدي المش��ي، كما نشكر كال من الدكتورة كوثر 
العيد رئيس��ة برنامج تحدي المش��ي، والدكتورة 
دالل الرميح��ي رئيس برنام��ج أكاديمية البحرين 
المال��ي  األمي��ن  رابع��ة  والدكت��ورة  للس��منة، 
بالجمعي��ة وفريقه��م لجهوده��م المخلصة في 

تنفيذ هذه البرامج الصحية الهامة«.
 م��ن جانبه��ا، قال��ت الوكي��ل المس��اعد للصحة 
العامة، نائب رئيس جمعية الس��كري البحرينية 
الدكت��ورة مري��م الهاج��ري إن المس��ح الصح��ي 
الوطني الذي تم ف��ي مملكة البحرين عام 2018 

أظهر أن نس��بة السمنة في المملكة تبلغ %25.7 
بين المقيمي��ن و42.8% بين المواطنين، كما أن 
نس��بة زيادة ال��وزن تبلغ 39.8% بي��ن المقيمين 
و33.2% بي��ن المواطني��ن، مش��يرًة إل��ى أنه قد 
أصبح من الضروري القيام بمنح مكافحة الس��منة 
األولوي��ة وتمكي��ن األف��راد وأخصائي��ي الرعاية 
الصحي��ة ودعمهم باإلضافة إلى تعاون الحكومة 

والمنظمات والمجتمعات لمكافحة السمنة.
كم��ا أوضح��ت البروفيس��ور دالل الرميح��ي خالل 
عرضها حول برنامج أكاديمية السمنة أن جمعية 
الس��كري البحرينية تهتم منذ تأسيسها في عام 
1989بتحسين الرعاية المقدمة لمرضى السكري 
والعم��ل على وقاية أفراد المجتمع من هذا الداء، 
موضحة أن الجمعية ُتقدم العديد من المبادرات 
والبرام��ج الت��ي تس��عى للتكام��ل م��ع الخدمات 
الصحية وبرام��ج التدريب والتوعية التي تقدمها 

المؤسسات الصحية في مملكة البحرين.  
 من جهتها، ألقت استشارية طب العائلة الدكتورة 
أشواق سبت؛ كلمة األطباء المشاركين في برنامج 
أكاديمية السمنة، حيث أشارت إلى خطورة مرض 
الس��منة وعالقته بالعديد من المشاكل الصحية 
واإلصاب��ة باألم��راض، وبالتالي فإن االس��تثمار 
ف��ي تدريب مقدم��ي الخدمات الصحية س��يؤتي 
ثم��اره على الصحة العام��ة، وتابعت: »باألصالة 
وع��ن زمالئي األطباء والطبيبات ممن اس��تكملوا 
البرنامج التدريبي في مجال الوقاية وعالج السمنة 
ومضاعفاتها. يس��عدنا أن ُنعبر عن بالغ امتناننا 
لجمعية الس��كري البحرينية إلتاح��ة الفرصة لنا 
 SCOPE Training الستكمال البرنامج التدريبي
program مما س��اهم في تعزيز مهاراتنا وإثراء 
خبراتن��ا بأفض��ل الممارس��ات ف��ي الوقاي��ة من 
الس��منة وتش��خيصها وعالجها، والذي أهلنا بكل 
فخ��ر واعت��زاز للحص��ول عل��ى ش��هادة معتمدة 
دوليًا«. كما أننا سنعمل جاهدين كل من موقعة 
للوقاي��ة من الس��منة ومضاعفتها ضمن الخطة 
الوطنية للقضاء على السمنة في مملكة البحرين.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء العاهل األردني عاهل البالد المعظم 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/29/watan-20220629.pdf?1656478298
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/29/watan-20220629.pdf?1656478298
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDgqU%2BDfrCpoKQlyjiowmhxo%3D
https://alwatannews.net/article/1013165
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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

Link
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مقترضون: »ذاب الثلج وبان المرج وداخلين على عيد ومدارس«

قانونيون: سنشهد ارتفاعًا في سندات التنفيذ ودعاوى الدين

خبراء: البنوك لم تقّصر وعلى المقترض البحث عن حلول

انتهاء ُمهلة تأجيل القروض وبدء مطالبات السداد
أيمن شكل «

تب��دأ الي��وم مرحل��ة انته��اء ق��رار 
تأجي��ل س��داد أقس��اط الق��روض 
البنكية والتي أعاد مصرف البحرين 
المرك��زي تفعيلها مرتي��ن، وفيما 
يؤكد خب��راء أن البن��وك قامت بما 
يجب للمساعدة في تجاوز تداعيات 
جائح��ة كورون��ا، ي��رى مقترضون 
أن التوقي��ت يأت��ي بالتزام��ن م��ع 
المدارس،  العيد ودخ��ول  مصاريف 
ويقولون »ذاب الثلج وبان المرج«، 
وكذل��ك توقع قانوني��ون أن ترتفع 
الت��ي  التنفي��ذ  ملف��ات  وتي��رة 
س��تقدمها البنوك ضد المتعثرين 

في الفترة القادمة.
وكان النائب إبراهي��م النفيعي قد 
دعا في وقت سابق إلى تمديد فترة 
السماح بسداد القروض، لكنه ألمح 
إلى عدم وجود مؤشرات تظهر نية 
من��ح المدينين فرص��ة ثالثة، رغم 

استمرار الجائحة وتداعياتها. 
وقال: »إن المواطن في حاجة ماسة 
ألن يت��م تمديد فترة الس��ماح ألن 
األزم��ة االقتصادي��ة العالمية وما 
تشهده األس��واق من رفع لألسعار 
يضع المقترضين في مأزق س��داد 
ارتف��اع تكاليف  األقس��اط وتحّمل 

المعيشة«.
وأك��د النفيع��ي، أن ق��رار تمدي��د 
أقس��اط الق��روض س��يكون له أثر 
إيجابي في انتعاش السوق المحلي 
واالقتص��اد الوطن��ي بش��كل عام، 

الفتًا إلى أن االعتماد على السياحة 
كمص��در دخل قد يش��هد انخفاضًا 
بالرك��ود  س��يتأثر  حي��ث  كبي��رًا 

العالمي.
ولف��ت إل��ى أن��ه، عل��ى الرغم من 
ارتفاع إي��رادات الس��ياحة المعلنة 
أم��س، إال أنه��ا ليس��ت المأمول��ة 
مقارن��ة بفترة م��ا قب��ل الجائحة، 
وأضاف: »لم يتبَق أمام المواطن إال 
انتظار توجيهات س��امية أو قرارات 
من اللجنة التنسيقية برئاسة سمو 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ومن وجه��ة نظر اقتصادي��ة وإثر 
بدء س��داد األقس��اط المؤجلة على 

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
الدكتور  الخبي��ر االقتص��ادي  ق��ال 
أن  ش��ك  »دون  صال��ح:  ناظ��م 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
قد عانت ماليًا بس��بب أزمة جائحة 
كورونا، وأوش��ك عدد ليس بالقليل 
منها على اإلف��اس فكانت بحاجة 
ماسة إلى المساعدة وإلى من يمد 
لها طوق النجاة، وقد أتت المبادرة 
الت��ي ش��جعها المص��رف المركزي 

للبنوك بتأجيل سداد القروض«.
وأك��د الدكت��ور صال��ح، أن التأجيل 
أنق��ذ مؤسس��ات كثيرة من ش��بح 
اإلف��اس، خاصة م��ع تمديد فترة 

ه��ذه  إن  وق��ال  الق��روض  س��داد 
المؤسس��ات س��تكون ق��ادرة على 
تج��اوز أزم��ة الس��يولة خاص��ة مع 
انحسار اإلجراءات االحترازية وعودة 
األوضاع لطبيعتها في السوق، لكن 
عليه��ا أن تبذل جه��ودًا غير عادية 
لتقلي��ص االعتماد عل��ى القروض 
وتأجيله��ا، والبح��ث ع��ن مكام��ن 
الخل��ل األخ��رى فيه��ا والت��ي أدت 

لاعتماد على التأجيل.
وأش��ار صال��ح إل��ى أن البن��وك لم 
المواطنين  تقّص��ر ف��ي مس��اعدة 
والمؤسس��ات ألكثر م��ن مرة وجاء 
الي��وم لك��ي تعتمد على نفس��ها 

وتفكر جليًا في كيفية إدارة أمورها. 
وش��دد الخبي��ر االقتص��ادي عل��ى، 
أن البن��وك تعتب��ر من أه��م أركان 
النظ��ام المال��ي ف��ي أي بل��د، وأن 
قرارات مثل تأجيل س��داد القروض 
وع��دم  س��يولتها  عل��ى  س��تؤثر 
تمكنه��ا م��ن تس��ديد التزاماتها 
تجاه األفراد أو المؤسسات األخرى، 
وبما يخلق ش��عورًا بعدم الثقة في 
هذه المؤسسات وبالتالي اضطراب 
المصرفي وتدهور س��معة  النظام 

النظام المالي.
وعل��ى الجان��ب القانون��ي، كش��ف 
المحام��ي الدكتور عل��ي البحار، أن 
المحاك��م ستش��هد طف��رة خ��ال 
القضاي��ا  ف��ي  المقبل��ة  الفت��رة 
عل��ى  البن��وك  م��ن  المرفوع��ة 
المتعثرين في س��داد أقس��اطهم، 
يح��دث  أم��ر طبيع��ي  إن��ه  وق��ال 
باس��تمرار أن يقوم البن��ك بإدخال 
والش��يكات  التنفيذي��ة  الس��ندات 
اإلج��راءات  ويتخ��ذ  المتأخ��رة 
القانوني��ة الخاصة به��ذه النوعية 

من المديونيات.
وأكد البح��ار، أن البنوك صبرت بما 
في��ه الكفاي��ة ومن حقه��ا العودة 
للمطالب��ة بحقوقه��ا، مش��يرا إلى 
أن بع��ض الن��اس تع��ودوا عل��ى 
مدخول شهري غير منقوص بسبب 
األقساط ونسوا أن عليهم التزامات 
س��يأتي وقت س��دادها، ولفت إلى 
أن انته��اء فت��رة الس��ماح تتزامن 
م��ع مصاريف عي��د األضحى ودخول 

الم��دارس واإلج��ازة الصيفية، وهو 
ما سيكون له أثر غير مرحب به من 

المدينين.
وف��ي س��ياق انته��اء فترة س��داد 
أقساط القروض، وصفت المواطنة 
وداد الوضع الشخصي لها بالكارثي، 
حي��ث تس��ببت تداعي��ات جائح��ة 
كورونا في أن تفقد وظيفتها، ولم 
تتمكن من س��داد إيجار شقتها أو 
حتى دفع فاتورة الكهرباء، حتى تم 
طردها من الش��قة ولجأت إلى بيت 
صديقتها لفت��رة حتى تتمكن من 
إيج��اد فرص��ة عمل تس��تطيع بها 

العودة إلى حياتها الطبيعية.
ع��ودة  الي��وم  تواج��ه  وداد  لك��ن 
أقساط قرض السيارة وال تعلم من 
أين س��تقوم بس��داد، خاصة وأنها 
ال تمل��ك دخًا ثابتًا تس��تطيع من 
خاله توفيق أوضاعها، وتعيش ما 
بين مطرقة انعدام الدخل وسندان 

أقساط القروض والديون األخرى.
م��ن جان��ب آخ��ر، ذك��ر المواط��ن 
محمد أنور أن فترة تأجيل أقس��اط 
الق��روض أتاحت له تنظي��م أموره 
الحياتية، لكنه اليوم يصطدم بواقع 
ال يعل��م كيفية مواجهت��ه بعد أن 
»ذاب الثلج وبان المرج«، وأشار إلى 
أنه لن يتمكن من س��داد أقس��اط 
القروض خاصة م��ع مطالبة البنك 
له بتس��ديد فوائد فترة الس��ماح، 
والتي قد تضاعف مديونيته، وبداًل 
من أن يس��دد 10 أشهر سيستطيل 

القسط إلى سنة وربما أكثر.

د. علي البحار د.ناظم صالح إبراهيم النفيعي

 »مجلس التنمية«: تأسيس أول مركز 
متخصص ألمراض الكلى في البحرين بـ1.4 مليون دوالر

أعل��ن مجل��س التنمي��ة االقتصادي��ة، عن 
نجاح��ه ف��ي اس��تقطاب مرك��ز »البيروني 
للديل��زة«، وهو أول مركز قائم بذاته لعاج 
أم��راض الكلى ف��ي مملك��ة البحرين، وتم 

تدشينه باستثمار قدره 1.4 مليون دوالر. 
ويق��دم المرك��ز، مجموع��ة م��ن الخدمات 
المتنوع��ة والمتكاملة لعاج أمراض الكلى 
الت��ي ترك��ز عل��ى احتياج��ات المرضى في 
جميع مراحله��ا، وس��يكون مخصصًا لعاج 
األمراض المزمنة، إضافة إلى غس��يل الكلى 
واستشارات زراعة الكلى وغسيل الكلى اثناء 
السفر، إلى جانب أنه سيتضمن برامج لمنع 

أو تأجيل الحاجة لغسيل الكلى.
وقال��ت المدي��ر اإلداري للمرك��ز، الدكتورة 
ساندرا كارمودي: »نهدف إلى تحسين جودة 
الحياة من خال تقديم أفضل رعاية ممكنة 
عبر تدشين المركز الذي يعتمد على أحدث 
التكنولوجي��ا المتط��ورة، إل��ى جانب توفير 

خدم��ات الزبائ��ن ذات المس��توى العال��ي، 
حيث يتي��ح قطاع خدم��ات الرعاية الصحية 

ف��ي البحري��ن العدي��د م��ن ف��رص النمو 
المميزة، إلى جانب تواف��ر الكوادر العاملة 

المهيأة لمواكبة المزيد م��ن التطوير، لذا 
فإننا نتطلع إلى مش��اركة تجربتنا مع قطاع 

الرعاية الصحية في البحرين«.
م��ن جانبه؛ ق��ال المدي��ر التنفي��ذي إدارة 
تطوير االس��تثمار - قطاع الرعاية الصحية 
االقتصادية  التنمي��ة  بمجل��س  والتعلي��م 
البحري��ن، من��ذر الم��داوي: »يعتب��ر قطاع 
الرعاي��ة الصحية م��ن القطاع��ات الواعدة 
وإح��دى المجاالت التي ترك��ز على تنميتها 
حكوم��ة البحري��ن، وم��ع وجود مش��روعات 
اس��تراتيجية بحج��م 30 ملي��ار دوالر ضمن 
خط��ة التعاف��ي االقتص��ادي، نتطل��ع إلى 
زيادة مس��تويات جودة الرعاية الصحية إلى 
المواطنين البحرينيين م��ن خال دورنا في 
النوعية  استقطاب االس��تثمارات المباشرة 
وخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية 
إل��ى جان��ب تحقي��ق غيره��ا م��ن النتائ��ج 

المستدامة على المدى البعيد«.

وأك��د المداوي، مس��اهمة تلك المش��اريع، 
ومنها »البيروني«، ف��ي دعم قطاع الرعاية 
الصحي��ة وتحقيق التطلعات، مما يس��اهم 
ف��ي تعزيز موقع البحرين كوجهة رائدة في 
الطب الحديث، معربًا عن أمله عن نمو هذا 
المرك��ز وخدمته للمزيد م��ن المرضى في 

البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي. 
يذك��ر أن س��وق خدم��ات الرعاي��ة الصحية 
في البحرين ينمو بمتوس��ط س��نوي وقدره 
5.7%، حي��ث بلغ حجمه ف��ي 2021 نحو1.3 
ملي��ار دوالر، وه��و ما يعك��س تزايد فرص 

االستثمار في هذا القطاع الحيوي.
وتحتض��ن البحرين اليوم أكثر من 800 من 
المراف��ق المرخصة لتقديم خدمات الرعاية 
الرعاي��ة  قط��اع  وأن  خصوص��ًا  الصحي��ة، 
الصحي��ة يعتبر أح��د المج��االت التي تركز 
عليها خطة التعاف��ي االقتصادي للمملكة 

ورؤيتها االقتصادية 2030.

في إطار التعاون االستراتيجي مع مجلس التنمية

  »تمكين« يدعم توظيف
 120 بحرينيًا في »جي.آي.جي« للتأمين

أعل��ن صن��دوق العم��ل »تمكين« عن دعم��ه مجموعة 
الخلي��ج للتأمين »جي.آي.جي« »أكس��ا الخليج س��ابقًا« 
لتوظيف حوالي 120 بحرينيًا، حيث تأتي هذه الش��راكة 
انطاقًا من الت��زام »تمكين« بتعزيز الك��وادر الوطنية 
لتك��ون الخي��ار األول للتوظيف محليًا ودولي��ًا، وذلك من 
خ��ال إتاحة الفرصة لتطويره��م وتزويدهم بالمهارات 

الازمة في قطاع التأمين ما يعزز من تنافسيتهم.
كم��ا يأتي ه��ذا المش��روع نتيج��ة الجهود المش��تركة 
بي��ن »تمكين« ومجل��س التنمية االقتصادي��ة، الجهة 
المس��ؤولة عن ج��ذب االس��تثمارات النوعي��ة لمملكة 
البحري��ن، بحيث تم اس��تكمال مش��روع المقر اإلقليمي 
الجدي��د للش��ركة ف��ي 2020 ليغط��ي أكثر م��ن 4 دول 
ونتيج��ة لنجاح تجربة الش��ركة في تأس��يس عملياتها 
في البحرين وجودة البيئة االس��تثمارية وتوافر الكوادر 
البحرينية المؤهلة قررت الش��ركة هذا العام زيادة حجم 

الخدمات والتوظيف في المملكة.
ويضم المقر الرئيس للش��ركة والذي تم تصميمه وفقًا 
ألح��دث الخطوط المعمارية المس��تدامة أكثر من 250 
موظف��ًا وتصل نس��بة البحرن��ة إلى 60%، حي��ث تبدي 
الش��ركة التزامها بتطوير عملياتها في المملكة وتضم 
حاليًا عدة أقس��ام، منه��ا اإلكتوارية والمالي��ة والموارد 
البش��رية والمش��تريات ومرك��ز االتص��ال وتكنولوجي��ا 
المعلوم��ات إضافة إل��ى مركز التدري��ب اإلقليمي، كما 
تعمل الش��ركة على تقديم أبرز الخدمات التي تتضمن 
تأمي��ن المركب��ات والتأمين الصحي وتأمين المنش��آت 
والممتل��كات وغيرها م��ن الخدمات التأميني��ة لألفراد 

والمؤسسات.
وبفض��ل سياس��ة الش��ركة ف��ي التركيز عل��ى التدريب 
والتطوير المس��تمر، ت��م تحقيق العديد م��ن األهداف 
منها رفع مس��توى البحرنة إلى 90% ف��ي الوظائف ذات 
العاق��ة المباش��رة بالعماء، إضافة إلى رفع مؤش��رات 

التوازن بين الجنس��ين وزيادة نس��بة الم��رأة في فريق 
العمل إلى 50%. وسيس��اهم هذا المش��روع في تقديم 
مزيد من الدعم لخطط النمو المس��تقبلية للشركة في 
المنطق��ة، بما يتيح لها تقديم الخدمات وفق نهج يركز 

على العماء.
وأّك��د الرئي��س التنفيذي لصن��دوق العم��ل »تمكين« 
حس��ين رجب التزام »تمكين« الكامل بتحقيق أهدافها 
الرئيس��ة المتمثل��ة في دع��م الك��وادر الوطنية لتكون 
الخي��ار األول للتوظي��ف، وتعزيز القط��اع الخاص ليكون 
المحرك الرئي��س للنمو االقتصادي، من خال تمكينهم 
من توظيف الفرص التي تتيحها المتغيرات االقتصادية 
الجديدة في سوق العمل لزيادة مشاركتهم الفاعلة في 
االقتص��اد المحلي، بم��ا يتوافق مع األولوي��ات الوطنية 

لمملكة البحري��ن وخصوصًا في القطاعات الواعدة التي 
تشمل القطاع المالي الذي يعتبر أكبر قطاع غير نفطي 
من حيث المساهمة في الناتج المحلي وخلق العديد من 

فرص النمو النوعية.
وأض��اف: »نثّمن جهود »جي.آي.جي الخليج« في توظيف 
وتطوي��ر الكوادر الوطني��ة ونتطلع إلى رؤي��ة مزيد من 

النمو والتأثير اإليجابي على االقتصاد الوطني«.
م��ن جانبه، ق��ال الرئي��س التنفيذي لمجل��س التنمية 
االقتصادية خالد حميدان: »يأتي استثمار »جي.آي.جي« 
الخلي��ج بمقرها اإلقليم��ي الجديد في البحري��ن تأكيدًا 
للمكانة التي اكتس��بتها المملكة كمركز رائد في مجال 
الخدمات المالية على مس��توى المنطق��ة، كما يعكس 
الس��مات اإليجابي��ة التي تتمي��ز بها مملك��ة البحرين، 

ما يس��اهم في زيادة ج��ذب الش��ركات العالمية، والتي 
تتضمن الموق��ع الجغرافي المميز ف��ي منتصف الخليج 
العرب��ي، ووفرة الكوادر الوطنية المؤهلة ذات المهارات 
العالية، والتكاليف التش��غيلية التنافس��ية وغيرها من 
العوامل التي تساعد على استقطاب مزيد من الشركات 
الرائدة التخاذ مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لعملياتها«.

فيم��ا أش��اد الرئي��س التنفي��ذي ل�»جي.آي.ج��ي« بول 
أدامس��ون بكفاءة الكوادر الوطنية العاملة في الشركة، 
وقال: »إّن الكوادر الوطنية العاملة في شركتنا تقدم خير 
مثال على كفاءة الموظف البحريني ونس��عى لدعم مزيد 
م��ن التوظيف للكف��اءات المحلية المؤهل��ة لبناء فريق 
عملن��ا في الخلي��ج. نفخر بتاريخنا الممت��د أكثر من 70 
عامًا في مملكة البحرين ونتطلع إلى نتائج هذا االلتزام 
واالس��تثمار الجديد ال��ذي يخلق فرص��ًا وظيفية جديدة 

للبحرينيين ويساهم في تعزيز استدامة العمليات«.
يذكر أن »تمكين« في إطار جهوده لصقل مهارات الكوادر 
الوطنية وخلق مزيد من الف��رص الوظيفية النوعية في 
القطاعات الواعدة وباألخص في قطاع الخدمات المالية، 
أعل��ن مؤخ��رًا عن إطاق مب��ادرة بالش��راكة مع مصرف 
البحرين المرك��زي ومعهد اإلكتواريي��ن بلندن ومعهد 
البحرين للدراسات المصرفية والمالية لتدريب وتوظيف 
عدد من البحرينيين ف��ي مجال العلوم اإلكتوارية والذي 

سيساهم في تطورهم الوظيفي في مجال التأمين.
وتأتي هذه المبادرات تماش��يًا مع باقة البرامج الس��تة 
عش��ر التي أطلقتها تمكين هذا الع��ام إلى جانب خطة 
التحول الش��املة التي تركز عل��ى تحقيق تأثير أكبر في 
االقتصاد الوطني، حيث تم تطوير برامج »تمكين« بعد 
سلس��لة من الجلسات التشاورية مع ممثلين من مختلف 
القطاعات بما يس��اهم في تلبي��ة احتياجات وتطلعات 
الس��وق بم��ا يتماش��ى م��ع الخط��ة الوطني��ة للتعافي 

االقتصادي.
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 »الحواج« يفتتح أحدث فروعه بوادي السيل

أقام��ت مجموعة الحواج، حف��ًا يوم االثنين للس��يدات فقط، الفتتاح 
أحدث فروعها بمجمع وادي السيل في الرفاع، وهو الفرع الذي يحتضن 
ع��ددًا كبيرًا من العطور العالمية التي تتواف��ر حصريًا و للمرة األولى 
بمنطقة الرفاع، وذلك تحت رعايه وحضور س��مو الش��يخه ثاجبة بنت 

سلمان بن حمد آل خليفة.
وفور وصول سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة وعدد كبير من 
سيدات المجتمع وأعضاء جمعية سيدات األعمال والصحفيين وزوجات 
الس��فراء والدبلوماس��يين، ب��دأ الحفل بكلمة ترحيبي��ة ألمل منصور، 
تاها كلمة عبد الوهاب الحواج أعرب فيها عن ش��كره لس��مو الشيخة 
ثاجبة بنت س��لمان، على تشريفها للحفل بالرعاية والحضور. وقامت 
س��مو الش��يخة ثاجبة بقص الش��ريط إيذان��ًا باالفتتاح الرس��مي ثم 
قامت بجولة تفقدية داخل الفرع وأبدت إعجابها بمجموعة الماركات 
العالمية المعروض��ة. كما أثنت على مجموعة الحواج الذين دائمًا ما 
يتمي��زون بالجودة والدقة والرقي في اختي��ار ما يقومون بعرضه في 
فروعهم. كما قدم الحواج هدية تذكارية لس��مو الشيخة ثاجبة شكرًا 

وتقديرًا لحضورها الكريم.

رنا بنت عيسى: دعم المبادرات البيئية بمؤسسات التعليم العالي

 تدشين مشروع مزرعة الطاقة 
الشمسية بجامعة البحرين الطبية

أقام��ت الكلية الملكي��ة للجراحين ف��ي أيرلندا - 
جامع��ة البحرين الطبية حفل تدش��ين مش��روع 
مزرعة الطاقة الشمس��ية في مقره��ا الجامعي، 
حيث تعتبر من أوائل مؤسس��ات التعليم العالي 
في البحرين التي تس��تخدم الطاقة الشمس��ية، 
وذلك بحض��ور األمي��ن العام لمجل��س التعليم 
العال��ي - نائ��ب رئي��س مجل��س أمن��اء مجلس 
التعليم العالي الش��يخة رنا بنت عيسى بن دعيج 
آل خليفة، وعدد من المسؤولين وممثلي الكلية 

الملكية للجراحين في أيرلندا.
وأعربت الش��يخة رنا بنت عيس��ى، عن سعادتها 
بإط��اق جامعة البحرين الطبية مش��روع مزرعة 

الطاقة الشمسية، والتي تسهم في زيادة الطاقة 
المتجددة بما يحقق أهداف رؤية البحرين 2030، 
مش��يدة بهذه الخطوة التي من خالها ستمهد 
الطريق لمؤسسات التعليم العالي األخرى لتبني 
ممارسات واعية بيئيًا وتساهم في التزام البحرين 

بأهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وق��ال الرئي��س التنفيذي للعملي��ات في جامعة 
البحري��ن الطبي��ة س��تيفن هاريس��ون ميرفيلد: 
»تلت��زم جامع��ة البحري��ن الطبية باالس��تدامة 
البيئية م��ن منطلق علمها ب��أن البيئة الصحية 
تساهم في تحسين الصحة العامة. ولذلك اخترنا 
أن نس��اهم ف��ي دعم هدف التنمية المس��تدامة 

من خال مشروع طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، 
وس��تقوم مزرع��ة الطاق��ة الشمس��ية بإنتاج ما 
يع��ادل 55% من اس��تهاك الطاق��ة الحالي في 
الجامعة، والمتوقع اكتمال المشروع بحلول يناير 

.»2023
وس��يتم تركيب 4,854 لوحة شمسية في مواقف 
السيارات بالمبنى الجامعي مما سيغطي 12,000 
مت��ر مرب��ع ويوف��ر 880 مكان��ًا مظل��ًا لوقوف 
السيارات. كما س��تنتج مزرعة الطاقة الشمسية 
طاقة س��نوية متوقع أن تبلغ 3.54 ميغاوات في 
الساعة مما سيسهم في توفير 2.247 طنًا متريًا 

من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

»عقارات السيف« راعيًا بالتينيًا 
للبطولة التصنيفية األولى للبادل

أعلنت ش��ركة عقارات الس��يف ع��ن رعايتها الباتيني��ة للبطولة 
التصنيفي��ة األولى للبادل والتي ينظمها االتحاد البحريني للبادل 
باس��م »بطولة عقارات الس��يف التصنيفية األول��ى« في ماعب 
»لتس بادل« في ضاحية السيف خال الفترة 29 يونيو – 3 يوليو.
ووقع اتفاقية الرعاية الباتينية كل من الرئيس التنفيذي لشركة 
عقارات الس��يف أحمد يوس��ف، ونائب رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحرين��ي للبادل يوس��ف جمعة وذل��ك في مقر ش��ركة عقارات 

السيف بحضور ممثلين عن الشركة واالتحاد البحريني للبادل.
وتنسجم الرعاية الباتينية لشركة عقارات السيف لهذه البطولة 
الرياضية مع رؤية س��مو الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة رئيس 
الهيئ��ة العامة للرياضة م��ن أجل إعطاء رياضة البادل انتش��ارا 
واس��عا لدى الشباب في مملكة البحرين، وبما يسهم في االرتقاء 
بالرياض��ة البحرينية بوجه عام ورياضة البادل الجديدة على وجه 
الخص��وص. وبهذه المناس��بة، صّرح الرئيس التنفيذي لش��ركة 
عقارات الس��يف أحمد يوسف بالقول: »نحن مس��رورون برعايتنا 
الباتيني��ة لبطول��ة عق��ارات الس��يف التصنيفية األول��ى للبادل 
والتي نحرص من خالها على تعزيز مس��اهمتنا في المسؤولية 
االجتماعية للشركات في المبادرات الوطنية بمختلف القطاعات، 
وبخاص��ة في قط��اع الرياضة ال��ذي لطالما كان والي��زال عنصرًا 
رئيس��ًا في توجهات القيادة الرش��يدة والحكومة الموقرة لتنمية 
النشء وجعل الش��باب البحريني في ص��دارة البطوالت الرياضية 
عل��ى اخت��اف فئاته��ا. ونتمنى لاتح��اد البحريني للب��ادل دوام 
التوفي��ق والنجاح ف��ي تحقيق أهدافه وف��ق التطلعات الطموحة 

لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة«.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة االتحاد البحريني للبادل 
يوس��ف جمعة: »تغمرنا الس��عادة بدعم ش��ركة عقارات السيف 

لهذه البطولة كراٍع باتيني بنسختها األولى«.

»َرين« تعلن شراكة مع »خليج البحرين 
للتكنولوجيا المالية« لتوفير الفرص العالمية

أعل��ن خليج البحَري��ن للتكنولوجي��ا المالية، أحد 
مراك��ز التكنولوجيا المالي��ة الرائدة في منطقة 
الشرق األوس��ط وش��مال أفريقيا، ومنصة َرين، 
أول م��زود مرخ��ص لخدم��ة األصول المش��فرة 
في الش��رق األوس��ط من قبل مص��رف البحَرين 
المركزي، عن توقيع اتفاقية ش��راكة تهدف إلى 
مواصلة النجاح في قطاع األصول المشفرة وذلك 

عن طريق دعم مستقبل التمويل في المنطقة.
نظ��ام  بتقدي��م  َري��ن  الت��زام  م��ع  تماش��يًا 
أساس��ي موثوق ب��ه لجمي��ع العم��اء الحاليين 
والمس��تقبليين في مج��ال العمات المش��فرة، 
سيتم إطاق سلسلة من المبادرات ويشمل ذلك 
فعالية ع��ن العمات المش��فرة في أغس��طس 
المقب��ل، إضافة إلى ورش عم��ل تعليمية، حيث 
س��تكون الفعالي��ات متاحة لجمي��ع المهتمين 
بمجال البلوك تش��ين )Blockchain( والعمات 
المش��فرة. كما س��تعمل هذه الشراكة الجديدة 
على تعزيز تواصل َرين مع المس��تخدمين الجدد 
والمهتمي��ن بمج��ال العم��ات المش��فرة ف��ي 

مملكة البحرين. 
يذكر أن َرين ب��دأت رحلتها في البحرين بالعمل 
بش��كل وثي��ق م��ع مص��رف البحري��ن المركزي، 
باإلضاف��ة إل��ى عدد م��ن المؤسس��ات األخرى، 
كمجل��س التنمي��ة االقتصادي��ة البحرين وخليج 

البحرين للتكنولوجيا المالية. 
وتمت دعوة َري��ن لانضمام إلى البيئة الرقابية 
التجريبي��ة لمص��رف البحَري��ن المرك��زي، كأول 
منص��ة لألص��ول المش��فرة تنض��م إل��ى ه��ذه 
المس��احة االفتراضي��ة، حي��ث مثل ذل��ك لحظة 
تاريخية للقطاع ولَرين، لتصبح أول شركة أصول 

مشفرة مرخصة في الشرق األوسط.
وبع��د م��رور 4 س��نوات، أصبحت َرين م��ن أكبر 

المؤسس��ات الناجحة في قطاع الخدمات المالية 
في المملكة واكتسبت ش��عبية كبيرة في قطاع 
العم��ات الرقمية في منطقة الش��رق األوس��ط 

وشمال أفريقيا. 
إلى ذلك، ستلعب هذه الش��راكة دورًا رئيسًا في 
دعم البحرين لتحقيق أهداف الرؤية االقتصادية 
البحَري��ن  خلي��ج  ويحتض��ن   .2030 للمملك��ة 
للتكنولوجي��ا المالي��ة مجموع��ة واس��عة م��ن 
الاعبي��ن الفاعلين في النظ��ام البيئي، مع أكثر 
من 120 ش��ريكًا محليًا وإقليمي��ًا منهم الهيئات 
الحكومي��ة، والمؤسس��ات المالية، والش��ركات، 
والشركات االستشارية، والجامعات، والجمعيات، 
ورؤوس المال االس��تثمارية، والشركات الناشئة 
ف��ي مج��ال التكنولوجي��ا المالية. وف��ي غضون 
بضع سنوات منذ إنشائه، احتضن خليج البحرين 

للتكنولوجي��ا المالي��ة أكث��ر م��ن 90 مؤسس��ة 
وش��ركة ناش��ئة مؤثرة في مج��ال التكنولوجيا 
المالية، وقام بدعم 120 شركة ناشئة من خال 

برامج تسريع األعمال الخاصة التي يقدمها.
وق��ال المؤس��س المش��ارك ف��ي َري��ن، جوزيف 
داالغ��و: »نتش��ارك في رؤي��ة موحدة م��ع خليج 
البحرين للتكنولوجيا المالية، وستعمل شراكتنا 
المستمرة على دفع منطقة الشرق األوسط نحو 

اقتصاد العمات المشفرة الجديد«.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لخليج البحرين 
للتكنولوجيا المالية، بدر ساتر، أن هذه الشراكة 
س��تعمل عل��ى تمكي��ن َري��ن من الوص��ول إلى 
مجموع��ة كبيرة م��ن الفرص، مما س��يعزز من 
مكانته��ا كواحدة من منصات ت��داول العمات 

الرقمية الرائدة في الشرق األوسط.

»اإلصالح« تنّظم زيارة نسائية 
لمركز عيسى الثقافي

نظم مجلس إدارة العمل النسائي بجمعية اإلصاح/ فرع الحد 
زي��ارة رس��مية مؤخرًا ألعض��اء مجلس إدارت��ه ومجموعة من 

عضوات الفرع إلى مركز الشيخ عيسى الثقافي.
واستقبلت عضوات فرع »اإلصاح« عددًا من موظفات المركز 
لعن خالها على  واصطحبنهن بجولة لجميع أقسام المركز اطَّ
الخدم��ات الثقافية الت��ي يقدمها المرك��ز للباحثين والطلبة 
والزوار مع شرح واٍف بمهمات العمل فيه من موظفات المركز.

وأب��دت عض��وات ف��رع الجمعي��ة بالح��د إعجابه��ن بالزيارة 
وأعربن عن اس��تفادتهن من خدمات المرك��ز كما عبرن عن 
اس��تمتاعهن بالجولة الثقافية في أنح��اء هذا الصرح العلمي 
الكبير. وعند نهاية الزيارة تم تقديم درع التعارف باس��م فرع 
الحد إلى الش��يخ راشد بن عيسى بن على آل خليفة مدير مركز 

الوثائق التاريخية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/29/watan-20220629.pdf?1656478298
https://alwatannews.net/article/1013171
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1013202
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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إطالق مزيد من المشروعات لتطوير قطاع الكهرباء والماء
أكد ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أهميـــة مواصلـــة 
العمـــل علـــى تبنـــي مزيـــد مـــن البرامج 
التـــي  اإلســـتراتيجية  والمشـــروعات 
تسهم في تطوير قطاع الكهرباء والماء 
الحيويـــة  القطاعـــات  أحـــد  باعتبـــاره 
والداعمـــة  للتنميـــة،  الرافـــدة  المهمـــة 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  لتحقيـــق 
الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــاد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
 جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه فـــي قصر 
الرفـــاع أمـــس، بحضـــور عـــدد مـــن كبار 

الكهربـــاء  المســـؤولين، ورئيـــس هيئـــة 
شـــؤون  ووزيـــر  أحمـــد،  كمـــال  والمـــاء 
الكهرباء والماء ياســـر حميـــدان، حيث 
هنأ ســـموه رئيس هيئة الكهرباء والماء 
بمناســـبة تعيينـــه فـــي هـــذا المنصـــب، 
متمنًيـــا لـــه التوفيق والنجـــاح في مهام 

عمله.
وأكد ســـموه أن مملكـــة البحرين تمتلك 
مؤهلـــة  وطنيـــة  وكفـــاءات  كـــوادر 
ومتمكنـــة قادرة علـــى مواجهة مختلف 
التحديـــات لمـــا تمتـــاز بـــه مـــن حرفيـــة 
ومهنيـــة عالية في مختلـــف القطاعات، 
منوها ســـموه بالعطاء الامحدود الذي 
قدمـــه كمـــال بـــن أحمـــد فـــي مختلـــف 
مواقع المســـؤولية التي ُكلف بها والتي 

ومشـــروعات  نجاحـــات  عـــن  أثمـــرت 
منجزة بتمّيز رفعت اسم البحرين عالًيا 
في المحافل الدولية، وما أشـــرف عليه 
مـــن مشـــروعات مـــا زال العمـــل جاريـــا 
علـــى تنفيذها بإتقان، معربا ســـموه عن 
تمنياتـــه أن يوفـــق الجميـــع في تحقيق 

كل األهداف المنشودة.
 من جانبه، أعرب رئيس هيئة الكهرباء 
الملكيـــة  بالثقـــة  اعتـــزازه  عـــن  والمـــاء 
شـــكره  عـــن  كذلـــك  معربـــا  الســـامية، 
الســـمو  يوليـــه صاحـــب  لمـــا  وتقديـــره 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الـــوزراء مـــن دعـــم وتشـــجيع للكـــوادر 
الوطنيـــة لمواصلة العمل وبـــذل المزيد 

في خدمة مملكة البحرين.

المنامة - بنا
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منال الشيخ من منتجع وسبا قصرالعرين

المنامة - بنا

ــاع الــبــحــريــن  ــ اخــتــتــمــت بـــقـــوة دفـ
ــال االجـــتـــمـــاع الـــتـــاســـع عشر  ــمـ أعـ
للجنة التعاون العسكري البحرينية 
المصرية المشتركة، برئاسة مساعد 
للعمليات  األركــــــان  هــيــئــة  رئــيــس 
ــم الــفــضــالــة،  ــانـ ــن غـ ــركــ ــ الــــلــــواء ال
للعمليات  ــدفــاع  ال ــر  وزيـ ومــســاعــد 
لجمهورية مصر  المسلحة  بالقوات 
العربية الشقيقة اللواء أركان حرب 

محمد عبدالمولى، وأعضاء اللجنة 
من الجانبين، وذلك صباح أمس. 

الجانبان  تناول  االجتماع  وخــال 
المدرجة  الــمــوضــوعــات  مــن  عـــدًدا 
والتي  اللجنة  أعمال  جــدول  على 
الدفاعي  التعاون  تعزيز  شأنها  من 
البحرين  ــاع  دفــ ــوة  قـ بــيــن  الــقــائــم 
والقوات المسلحة بجمهورية مصر 

العربية الشقيقة.

تعزيز التعاون الدفاعي مع مصر

تخريج 116 طالبا في “ثانوية الفاتح”
بتشريف من نجل الممثل الشخصي لجاللة الملك المعظم

تشّرفت مدرســـة الفاتح الثانوية للبنين 
بحضور ســـمو الشيخ سلمان بن عبدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفـــة نجل ســـمو الممثل 
الشـــخصي لجالـــة الملـــك المعظم حفل 
تخريـــج الفـــوج الثالـــث للعام الدراســـي 
2021 - 2022، والذيـــن بلغ عددهم 116 
خريًجا، بحضور مديرة إدارة الخدمات 

خلود خالد الكعبي.
محمـــد  المدرســـة  مديـــر  وّجـــه  وقـــد   
البوعركـــي جزيل الشـــكر واالمتنان إلى 
ســـمو الشيخ سلمان بن عبدهللا بن حمد 
آل خليفة على تشـــريفه الحفل، مشـــيًرا 
إلـــى الدعـــم غيـــر المحـــدود الـــذي يلقاه 
قطـــاع التعليـــم فـــي المملكـــة مـــن لـــدن 

القيادة الحكيمة.

 وتوّجـــه البوعركـــي بالشـــكر إلـــى مدير 
عـــام شـــؤون المـــدارس محمـــد مبـــارك 
تخريـــج  حفـــل  برعايـــة  تكرمـــه  علـــى 
الفـــوج الثالـــث، وأشـــار في كلمـــة ألقاها 
إلـــى اإلنجـــازات التي تـــم تحقيقها على 
التـــي  والبصمـــات  األصعـــدة،  مختلـــف 
الثانويـــة” مـــن خـــال  “الفاتـــح  تركتهـــا 
الفعاليـــات  مختلـــف  فـــي  مشـــاركتها 

المملكـــة،  مســـتوى  علـــى  والمســـابقات 
األول  المركـــز  تحقيـــق  منهـــا  والتـــي 
بجائزة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة للـــذكاء االصطناعـــي في أفضل 
تكنولوجيـــا، والمركز الثانـــي في بطولة 
كـــرة القـــدم لمـــدارس البنيـــن للمرحلـــة 
بمســـابقة  الثانـــي  والمركـــز  الثانويـــة، 

“بابكو” للمدارس الخضراء.

مدرسة الفاتح الثانوية للبنين

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اســـتقبل رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، فـــي مقـــر المجلـــس صبـــاح 
أمـــس )الثاثاء( وزير المالية واالقتصاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 

خليفة.
ورّحب رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة  بوزيـــر 
مـــن  عـــدد  بحـــث  تـــم  اللقـــاء  وخـــال 
الموضوعات المتعلقة بمجاالت التعاون 
والتنســـيق القائـــم بين القطـــاع الصحي 

ووزارة المالية واالقتصاد الوطني.
 ونـــّوه الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة والشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 
ضمـــن  الحضاريـــة  بالمنجـــزات  خليفـــة 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة ملك 
البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، ومـــا يوليه 

جالتـــه مـــن رعايـــٍة واهتمـــام بالقطـــاع 
الصحـــي، منوهيـــن بالمتابعة المســـتمرة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  لولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، لجميع المشـــروعات 
التي من شـــأنها تطوير جودة الخدمات 

الصحية.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  واســـتعرض 
للصحـــة مـــع وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 

تطويـــر  برامـــج  مســـتجدات  الوطنـــي 
قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة فـــي المملكة، 
وفي مقدمتهـــا برنامج الضمان الصحي 
والمشـــروعات  )صحتـــي(،  الوطنـــي 
والمبـــادرات القائمـــة لتطويـــر المنظومة 
الصحيـــة المتميـــزة فـــي المملكـــة وفـــق 
والعدالـــة  الجـــودة  مســـتويات  أعلـــى 
والتنافســـية وبمـــا يعـــود بالخيـــر والنفع 

على الجميع.

في لقاء جمع رئيس “األعلى للصحة” بوزير المالية

استعراض مستجدات برامج تطوير قطاع الرعاية الصحية

 رئيس المجلس األعلى للصحة يستقبل وزير المالية

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد ما 
بمملكـــة  الصحيـــة  المنظومـــة  بـــه  تزخـــر 
البحرين من كوادر وطنية مؤهلة، تساهم 
بشـــكل مستمر في تعزيز القطاع الصحي 
أهـــداف  تحقيـــق  يدعـــم  بمـــا  وتقدمـــه 
المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفةملـــك البـــاد المعظـــم، وبمتابعة 
مســـتمرة مـــن ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، منوهـــًة بما 
تلعبـــه الكلية الملكيـــة للجراحين من دور 
طيب في رفـــد القطاع الصحي بكفاءات 
وطنية طبية وتمريضية يشار لها بالبنان.

الصحـــة  وزارة  اعتـــزاز  عـــن  وأعربـــت 
بدعم جميع الجامعـــات والكليات الطبية 
والتمريضيـــة بمملكـــة البحرين في إعداد 
وتدريـــب الكـــوادر الصحيـــة مـــن خـــال 

توفيـــر فرص التدريـــب وتطوير القدرات 
المهنيـــة الازمـــة بالشـــراكة مـــع الجهـــات 
المعنية وبما يحقق التطلعات المنشودة.

جاء ذلك لدى اســـتقبال  وزيـــرة الصحة، 
رئيســـة الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن فـــي 
بمناســـبة  فيانـــي   دبلـــن الورا   - إيرلنـــدا 
بحضـــور  البحريـــن،  لمملكـــة  زيارتهـــا 
وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع،  وكلٍّ 
مـــن: الرئيـــس التنفيـــذي للكليـــة الملكيـــة 
للجراحيـــن بإيرلنـــدا كاثال كيلـــي، ونائب 
رئيـــس الكليـــة للشـــؤون األكاديميـــة هانا 

ماغبي ورئيس الكلية الملكية للجراحين 
فـــي إيرلنـــدا - جامعـــة البحريـــن الطبيـــة 

سمير العتوم.
ورحبـــت الوزيـــرة بالتعـــاون المثمر القائم 
الملكيـــة  والكليـــة  الصحـــة  وزارة  بيـــن 
خـــال  وتـــم  إيرلنـــدا،  فـــي  للجراحيـــن 
مـــن  العديـــد  اللقـــاء بحـــث واســـتعراض 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك، كما 
تم مناقشـــة ســـبل تطوير آفاق ومجاالت 
التعـــاون والتنســـيق والخطط المشـــتركة 

في المراحل المستقبلية.

تدريب الكوادر بالشراكة مع “الملكية للجراحين”... السيد:

رفد القطاع الصحي بكفاءات وطنية طبية مؤهلة

البحرين قادرة على مواجهة التحديات بفضل كفاءاتها الوطنية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

“البحرين للتكنولوجيا” تطلق أكبر حزمة من المنح
رنا بنت عيسى لـ “^”: طرح تخصص الهندسة البيئية خطوة ممتاز جدا ومحل تشجيع

أطلقت جامعة البحرين للتكنلوجيا حزمة من المنح الدراســـية 
التـــي تعـــد األكبر مـــن نوعها فـــي تاريخ الجامعة منذ تأسيســـها 
وذلـــك تماشـــًيا مـــع رؤيـــة الجامعـــة ورســـالتها ومســـؤولياتها 
تجـــاه المجتمـــع، وذلك ضمـــن فعالية اليوم المفتـــوح والمعرض 
المصاحـــب الـــذي تـــم عقده صبـــاح امـــس تحت رعايـــة األمين 
العام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة، 

وذلـــك في منتجع وســـبا قصر العرين. وقالت الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة لـ”البـــاد”: “إن المبـــادرة ممتـــازة 
ومجلـــس التعليـــم العالـــي يشـــجع مثـــل هـــذه المبـــادرات التـــي 
تتيـــح الفرصة للطلبة التعـــرف على باقة البرامـــج التي تقدمها 
الجامعة وخصوصًا أن الجامعة لديها برامج كثيرة وجديدة تم 

اعتمادها أخيرًا من قبل مجلس أمناء مجلس التعليم العالي.
مـــن جهته، صـــرح رئيس الجامعة حســـن المـــا لـ”البـــاد” قائاً: 
البيئيـــة  الهندســـة  كبكالوريـــوس  جديـــدة  برامـــج  طـــرح  “تـــم 

وبكالوريـــوس تقنية المعلومات في 3 تخصصات ومنها الذكاء 
االصطناعـــي و تطوير التطبيقات واألمن الســـيبراني، باإلضافة 
إلى المحاســـبة والماليـــة وبرنامج الســـنة التمهيدية الذي يعتبر 
الوحيد بالمملكة، وذلك بالتعاون مع االتحاد الشمالي للجامعات 

البريطانية.
وقـــال إن البرنامـــج خصص تحديدًا للطلبة الراغبين بالدراســـة 
فـــي الجامعـــات البريطانيـــة، الكنديـــة، األســـترالية، النيوزلندية 
أو جامعـــات الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، مؤكدًا أنـــه عندما 

يستكمل الطالب البرنامج بنجاح سيتمكن من االلتحاق بأفضل 
الجامعـــات البريطانية والتي تعتبر من أفضل 100 جامعة على 

مستوى العالم. 
من جانبها، قالت عضو مجلس اإلدارة بالجامعة هيفاء سليمان 
ان المعـــرض منظـــم جـــدًا وراٍق، ويتيـــح فرصـــة كبيـــرة للطلبة 
للتعـــرف على البرامج الحاليـــة والجديدة التي تقدمها الجامعة 
مـــن خال أخـــذ فكرة عنها إضافة إلـــى الحديث مع المختصين 

بشأنها من خال المعرض.

صورة جماعية مع الشيخة رنا آل خليفة  الشيخة رنا آل خليفة وحديث لـ ”البالد”خالل الجولة في أنحاء المعرض المصاحب لليوم المفتوح

إطالق مزيد من المشروعات لتطوير قطاع الكهرباء والماء
أكد ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أهميـــة مواصلـــة 
العمـــل علـــى تبنـــي مزيـــد مـــن البرامج 
التـــي  اإلســـتراتيجية  والمشـــروعات 
تسهم في تطوير قطاع الكهرباء والماء 
الحيويـــة  القطاعـــات  أحـــد  باعتبـــاره 
والداعمـــة  للتنميـــة،  الرافـــدة  المهمـــة 
التنمويـــة  المســـيرة  أهـــداف  لتحقيـــق 
الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــاد المعظم 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى 

آل خليفة.
 جـــاء ذلـــك لدى لقاء ســـموه فـــي قصر 
الرفـــاع أمـــس، بحضـــور عـــدد مـــن كبار 

الكهربـــاء  المســـؤولين، ورئيـــس هيئـــة 
شـــؤون  ووزيـــر  أحمـــد،  كمـــال  والمـــاء 
الكهرباء والماء ياســـر حميـــدان، حيث 
هنأ ســـموه رئيس هيئة الكهرباء والماء 
بمناســـبة تعيينـــه فـــي هـــذا المنصـــب، 
متمنًيـــا لـــه التوفيق والنجـــاح في مهام 

عمله.
وأكد ســـموه أن مملكـــة البحرين تمتلك 
مؤهلـــة  وطنيـــة  وكفـــاءات  كـــوادر 
ومتمكنـــة قادرة علـــى مواجهة مختلف 
التحديـــات لمـــا تمتـــاز بـــه مـــن حرفيـــة 
ومهنيـــة عالية في مختلـــف القطاعات، 
منوها ســـموه بالعطاء الامحدود الذي 
قدمـــه كمـــال بـــن أحمـــد فـــي مختلـــف 
مواقع المســـؤولية التي ُكلف بها والتي 

ومشـــروعات  نجاحـــات  عـــن  أثمـــرت 
منجزة بتمّيز رفعت اسم البحرين عالًيا 
في المحافل الدولية، وما أشـــرف عليه 
مـــن مشـــروعات مـــا زال العمـــل جاريـــا 
علـــى تنفيذها بإتقان، معربا ســـموه عن 
تمنياتـــه أن يوفـــق الجميـــع في تحقيق 

كل األهداف المنشودة.
 من جانبه، أعرب رئيس هيئة الكهرباء 
الملكيـــة  بالثقـــة  اعتـــزازه  عـــن  والمـــاء 
شـــكره  عـــن  كذلـــك  معربـــا  الســـامية، 
الســـمو  يوليـــه صاحـــب  لمـــا  وتقديـــره 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي 
الـــوزراء مـــن دعـــم وتشـــجيع للكـــوادر 
الوطنيـــة لمواصلة العمل وبـــذل المزيد 

في خدمة مملكة البحرين.

المنامة - بنا
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منال الشيخ من منتجع وسبا قصرالعرين

المنامة - بنا

ــاع الــبــحــريــن  ــ اخــتــتــمــت بـــقـــوة دفـ
ــال االجـــتـــمـــاع الـــتـــاســـع عشر  ــمـ أعـ
للجنة التعاون العسكري البحرينية 
المصرية المشتركة، برئاسة مساعد 
للعمليات  األركــــــان  هــيــئــة  رئــيــس 
ــم الــفــضــالــة،  ــانـ ــن غـ ــركــ ــ الــــلــــواء ال
للعمليات  ــدفــاع  ال ــر  وزيـ ومــســاعــد 
لجمهورية مصر  المسلحة  بالقوات 
العربية الشقيقة اللواء أركان حرب 

محمد عبدالمولى، وأعضاء اللجنة 
من الجانبين، وذلك صباح أمس. 

الجانبان  تناول  االجتماع  وخــال 
المدرجة  الــمــوضــوعــات  مــن  عـــدًدا 
والتي  اللجنة  أعمال  جــدول  على 
الدفاعي  التعاون  تعزيز  شأنها  من 
البحرين  ــاع  دفــ ــوة  قـ بــيــن  الــقــائــم 
والقوات المسلحة بجمهورية مصر 

العربية الشقيقة.

تعزيز التعاون الدفاعي مع مصر

تخريج 116 طالبا في “ثانوية الفاتح”
بتشريف من نجل الممثل الشخصي لجاللة الملك المعظم

تشّرفت مدرســـة الفاتح الثانوية للبنين 
بحضور ســـمو الشيخ سلمان بن عبدهللا 
بـــن حمـــد آل خليفـــة نجل ســـمو الممثل 
الشـــخصي لجالـــة الملـــك المعظم حفل 
تخريـــج الفـــوج الثالـــث للعام الدراســـي 
2021 - 2022، والذيـــن بلغ عددهم 116 
خريًجا، بحضور مديرة إدارة الخدمات 

خلود خالد الكعبي.
محمـــد  المدرســـة  مديـــر  وّجـــه  وقـــد   
البوعركـــي جزيل الشـــكر واالمتنان إلى 
ســـمو الشيخ سلمان بن عبدهللا بن حمد 
آل خليفة على تشـــريفه الحفل، مشـــيًرا 
إلـــى الدعـــم غيـــر المحـــدود الـــذي يلقاه 
قطـــاع التعليـــم فـــي المملكـــة مـــن لـــدن 

القيادة الحكيمة.

 وتوّجـــه البوعركـــي بالشـــكر إلـــى مدير 
عـــام شـــؤون المـــدارس محمـــد مبـــارك 
تخريـــج  حفـــل  برعايـــة  تكرمـــه  علـــى 
الفـــوج الثالـــث، وأشـــار في كلمـــة ألقاها 
إلـــى اإلنجـــازات التي تـــم تحقيقها على 
التـــي  والبصمـــات  األصعـــدة،  مختلـــف 
الثانويـــة” مـــن خـــال  “الفاتـــح  تركتهـــا 
الفعاليـــات  مختلـــف  فـــي  مشـــاركتها 

المملكـــة،  مســـتوى  علـــى  والمســـابقات 
األول  المركـــز  تحقيـــق  منهـــا  والتـــي 
بجائزة ســـمو الشـــيخ خالد بـــن حمد آل 
خليفـــة للـــذكاء االصطناعـــي في أفضل 
تكنولوجيـــا، والمركز الثانـــي في بطولة 
كـــرة القـــدم لمـــدارس البنيـــن للمرحلـــة 
بمســـابقة  الثانـــي  والمركـــز  الثانويـــة، 

“بابكو” للمدارس الخضراء.

مدرسة الفاتح الثانوية للبنين

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اســـتقبل رئيس المجلس األعلى للصحة 
الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، فـــي مقـــر المجلـــس صبـــاح 
أمـــس )الثاثاء( وزير المالية واالقتصاد 
الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 

خليفة.
ورّحب رئيس المجلـــس األعلى للصحة 
الوطنـــي،  واالقتصـــاد  الماليـــة  بوزيـــر 
مـــن  عـــدد  بحـــث  تـــم  اللقـــاء  وخـــال 
الموضوعات المتعلقة بمجاالت التعاون 
والتنســـيق القائـــم بين القطـــاع الصحي 

ووزارة المالية واالقتصاد الوطني.
 ونـــّوه الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة والشـــيخ ســـلمان بـــن خليفة آل 
ضمـــن  الحضاريـــة  بالمنجـــزات  خليفـــة 
المســـيرة التنموية الشـــاملة بقيادة ملك 
البـــاد المعظـــم صاحـــب الجالـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، ومـــا يوليه 

جالتـــه مـــن رعايـــٍة واهتمـــام بالقطـــاع 
الصحـــي، منوهيـــن بالمتابعة المســـتمرة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  لولـــي 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، لجميع المشـــروعات 
التي من شـــأنها تطوير جودة الخدمات 

الصحية.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  واســـتعرض 
للصحـــة مـــع وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد 

تطويـــر  برامـــج  مســـتجدات  الوطنـــي 
قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة فـــي المملكة، 
وفي مقدمتهـــا برنامج الضمان الصحي 
والمشـــروعات  )صحتـــي(،  الوطنـــي 
والمبـــادرات القائمـــة لتطويـــر المنظومة 
الصحيـــة المتميـــزة فـــي المملكـــة وفـــق 
والعدالـــة  الجـــودة  مســـتويات  أعلـــى 
والتنافســـية وبمـــا يعـــود بالخيـــر والنفع 

على الجميع.

في لقاء جمع رئيس “األعلى للصحة” بوزير المالية

استعراض مستجدات برامج تطوير قطاع الرعاية الصحية

 رئيس المجلس األعلى للصحة يستقبل وزير المالية

المنامة - وزارة الصحة

أكـــدت وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد ما 
بمملكـــة  الصحيـــة  المنظومـــة  بـــه  تزخـــر 
البحرين من كوادر وطنية مؤهلة، تساهم 
بشـــكل مستمر في تعزيز القطاع الصحي 
أهـــداف  تحقيـــق  يدعـــم  بمـــا  وتقدمـــه 
المســـيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صاحـــب الجالـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفةملـــك البـــاد المعظـــم، وبمتابعة 
مســـتمرة مـــن ولـــي العهد رئيـــس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، منوهـــًة بما 
تلعبـــه الكلية الملكيـــة للجراحين من دور 
طيب في رفـــد القطاع الصحي بكفاءات 
وطنية طبية وتمريضية يشار لها بالبنان.

الصحـــة  وزارة  اعتـــزاز  عـــن  وأعربـــت 
بدعم جميع الجامعـــات والكليات الطبية 
والتمريضيـــة بمملكـــة البحرين في إعداد 
وتدريـــب الكـــوادر الصحيـــة مـــن خـــال 

توفيـــر فرص التدريـــب وتطوير القدرات 
المهنيـــة الازمـــة بالشـــراكة مـــع الجهـــات 
المعنية وبما يحقق التطلعات المنشودة.

جاء ذلك لدى اســـتقبال  وزيـــرة الصحة، 
رئيســـة الكليـــة الملكيـــة للجراحيـــن فـــي 
بمناســـبة  فيانـــي   دبلـــن الورا   - إيرلنـــدا 
بحضـــور  البحريـــن،  لمملكـــة  زيارتهـــا 
وكيـــل وزارة الصحـــة وليـــد المانـــع،  وكلٍّ 
مـــن: الرئيـــس التنفيـــذي للكليـــة الملكيـــة 
للجراحيـــن بإيرلنـــدا كاثال كيلـــي، ونائب 
رئيـــس الكليـــة للشـــؤون األكاديميـــة هانا 

ماغبي ورئيس الكلية الملكية للجراحين 
فـــي إيرلنـــدا - جامعـــة البحريـــن الطبيـــة 

سمير العتوم.
ورحبـــت الوزيـــرة بالتعـــاون المثمر القائم 
الملكيـــة  والكليـــة  الصحـــة  وزارة  بيـــن 
خـــال  وتـــم  إيرلنـــدا،  فـــي  للجراحيـــن 
مـــن  العديـــد  اللقـــاء بحـــث واســـتعراض 
الموضوعات ذات االهتمام المشترك، كما 
تم مناقشـــة ســـبل تطوير آفاق ومجاالت 
التعـــاون والتنســـيق والخطط المشـــتركة 

في المراحل المستقبلية.

تدريب الكوادر بالشراكة مع “الملكية للجراحين”... السيد:

رفد القطاع الصحي بكفاءات وطنية طبية مؤهلة

البحرين قادرة على مواجهة التحديات بفضل كفاءاتها الوطنية... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

“البحرين للتكنولوجيا” تطلق أكبر حزمة من المنح
رنا بنت عيسى لـ “^”: طرح تخصص الهندسة البيئية خطوة ممتاز جدا ومحل تشجيع

أطلقت جامعة البحرين للتكنلوجيا حزمة من المنح الدراســـية 
التـــي تعـــد األكبر مـــن نوعها فـــي تاريخ الجامعة منذ تأسيســـها 
وذلـــك تماشـــًيا مـــع رؤيـــة الجامعـــة ورســـالتها ومســـؤولياتها 
تجـــاه المجتمـــع، وذلك ضمـــن فعالية اليوم المفتـــوح والمعرض 
المصاحـــب الـــذي تـــم عقده صبـــاح امـــس تحت رعايـــة األمين 
العام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليـــم العالي الشـــيخة رنا بنت عيســـى بن دعيـــج آل خليفة، 

وذلـــك في منتجع وســـبا قصر العرين. وقالت الشـــيخة رنا بنت 
عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفـــة لـ”البـــاد”: “إن المبـــادرة ممتـــازة 
ومجلـــس التعليـــم العالـــي يشـــجع مثـــل هـــذه المبـــادرات التـــي 
تتيـــح الفرصة للطلبة التعـــرف على باقة البرامـــج التي تقدمها 
الجامعة وخصوصًا أن الجامعة لديها برامج كثيرة وجديدة تم 

اعتمادها أخيرًا من قبل مجلس أمناء مجلس التعليم العالي.
مـــن جهته، صـــرح رئيس الجامعة حســـن المـــا لـ”البـــاد” قائاً: 
البيئيـــة  الهندســـة  كبكالوريـــوس  جديـــدة  برامـــج  طـــرح  “تـــم 

وبكالوريـــوس تقنية المعلومات في 3 تخصصات ومنها الذكاء 
االصطناعـــي و تطوير التطبيقات واألمن الســـيبراني، باإلضافة 
إلى المحاســـبة والماليـــة وبرنامج الســـنة التمهيدية الذي يعتبر 
الوحيد بالمملكة، وذلك بالتعاون مع االتحاد الشمالي للجامعات 

البريطانية.
وقـــال إن البرنامـــج خصص تحديدًا للطلبة الراغبين بالدراســـة 
فـــي الجامعـــات البريطانيـــة، الكنديـــة، األســـترالية، النيوزلندية 
أو جامعـــات الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة، مؤكدًا أنـــه عندما 

يستكمل الطالب البرنامج بنجاح سيتمكن من االلتحاق بأفضل 
الجامعـــات البريطانية والتي تعتبر من أفضل 100 جامعة على 

مستوى العالم. 
من جانبها، قالت عضو مجلس اإلدارة بالجامعة هيفاء سليمان 
ان المعـــرض منظـــم جـــدًا وراٍق، ويتيـــح فرصـــة كبيـــرة للطلبة 
للتعـــرف على البرامج الحاليـــة والجديدة التي تقدمها الجامعة 
مـــن خال أخـــذ فكرة عنها إضافة إلـــى الحديث مع المختصين 

بشأنها من خال المعرض.

صورة جماعية مع الشيخة رنا آل خليفة  الشيخة رنا آل خليفة وحديث لـ ”البالد”خالل الجولة في أنحاء المعرض المصاحب لليوم المفتوح
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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السلم العالمي والعصر النووي الصيني
يومـــا تلـــو اآلخر يفقد عالمنـــا المزيد من الســـام، وتتزايد الرغبة في العســـكرة، 
من الشـــرق إلى الغرب، وكأن ما يجري هو قراءة في المعكوس لجهة التوقعات 
التـــي صاحبـــت انهيار الكتلة الشـــيوعية منذ ثاثة عقود، والتـــي واكبتها الرغبة 
فـــي التخفيف من األعباء النووية، تلك التي أرهقت ظهر البشـــرية طوال أربعة 

عقود ونيف من زمن الحرب الباردة. 
حلم اإلنســـانية في كوكب خال من أســـلحة الدمار الشامل، يبدو وكأنه يتاشى 
فـــي حاضرات أيامنا، فقد عاد ســـباق التســـلح النووي بين موســـكو وواشـــنطن 
مـــن جديد بشـــكل مخيف، وربما أشـــد هـــوال مما كان عليه الحال في ســـبعينات 
وثمانينـــات القـــرن الماضـــي، وعلى غيـــر المصـــدق أن يراجع الترســـانة النووية 
الروســـية مؤخـــرا، ويطالـــع اإلمكانات الجهنمية للصاروخ الشـــيطاني ســـارمات، 
والتســـمية هنا للرئيس بوتين، ذاك القادر على حمل عشـــرة رؤوس نووية دفعة 
واحـــدة، والقـــادر على إبـــادة والية أميركية كبـــرى بحجم تكســـاس، عطفا على 
إمكانيـــات الغواصـــة الكهرومائيـــة بوســـيدون، والقـــادرة إلى إحداث تســـونامي 
يغـــرق مســـاحات بقدر حجم والية نيويورك، ويتســـبب في ارتفـــاع المياه لفوق 

500 متر، وما خفي كان أعظم.
وعلى الرغم من أن الجانب األميركي لم يعلن مؤخرا إال عن القليل من منتجاته 
النوويـــة، وبعضهـــا يكاد العقـــل ال يصدق قدراتـــه، إال أن المؤكـــد أن األميركيين 
بنـــوع خـــاص باتـــوا مهموميـــن ومحمومين بعســـكرة الفضاء، ونســـج شـــبكتهم 
الصاروخيـــة مـــن الليـــزر بنوع خـــاص، خارج الكـــرة األرضية، في مســـيرة بدأها 
الرئيـــس الجمهـــوري رونالد ريجان فـــي ثمانينات القرن المنصـــرم، وأعاد دونالد 

ترامب إحياءها خال واليته األخيرة. 
إلـــى هنـــا يبدو المشـــهد النووي العالمـــي تقليديا وغير مغايـــر، إال أن الجديد، بل 
المثيـــر والخطيـــر هـــو ما يجري بشـــأن ما بات يســـمى بالعصر النـــووي الصيني، 
والذي أفردت له مجلة الفورين آفيرز األميركية ذائعة الصيت مســـاحة واســـعة 

من أحد أعدادها األخيرة.. ما األمر إذا؟
قبـــل الجواب نشـــير إلى أنـــه ومنذ العـــام الماضي، تتـــردد تقارير اســـتخباراتية 
غربيـــة، وأميركيـــة تحديـــدا بشـــأن اكتشـــاف حواضـــن لصواريـــخ نووية تحت 
األرض، تقـــوم الصيـــن ببنائها، في طريقها لتشـــكيل قوة نووية قـــادرة وقاهرة. 

“المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

إميل أمين

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

قرار قطع أو إتالف األشجار.. تصد لكل من يخل بالقيم الجمالية
نحيي وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك على قرار قطع 
أو إتاف األشجار في الميادين والمنتزهات والطرق العامة، فهو 
قرار صارم يتصدى لكل من يخل بالقيم الجمالية في المنتزهات 
والطرق العامة، واالعتداء على حرمة التشجير بالقطع العشوائي 
أو إقامة المنشآت متعديا على المساحات الخضراء، حيث سادت 
الفوضـــى واختلط الحابـــل بالنابل، وأي مواطن ال تعجبه شـــجرة 
أمـــام منزلـــه أو على جانبه، يســـتدعي عماال ويقطعهـــا ويزيل كل 
بهجـــة أو جمـــال في لحظـــات، وكأنه امتلك الشـــوارع والطرقات، 
ونظـــرة واحـــدة لبعـــض مدننـــا تبيـــن لنـــا مـــع األســـف حجـــم هذه 
المشـــكلة وعـــدم محافظـــة بعض األهالـــي على التشـــجير، وإلقاء 
مخلفاتهـــم علـــى قارعـــة الطريق، والعبـــث واالعتـــداء على رونق 
وجمال المدينة، وهذا الجو القاتم من القبح والتنافر ينطوي على 

خطر داهم يهدد البيئة.
أيـــة مدينة أو طريق عام بدون تشـــجير يبدو ســـقيما ويدعو إلى 
الملـــل، وبودنـــا أيضا مـــن الوزير المبـــارك أن يعطـــي اهتماما أكبر 

للنصب التذكارية في الميادين العامة والتي ستسهم با شك في 
تجميـــل المدينة، وأعرف فنانين تشـــكيليين على أتم االســـتعداد 
للتعاون، ولديهم مجسمات جميلة منجزة ستضيف إلى الطرقات 

والميادين بهاء وحسنا جديدا.
وهنـــاك ظاهرة أخـــرى لها خطرها البالغ على مظهر المدن ورونقها 
وقد كتبنا عنها منذ فترة وهي مســـألة لصق اإلعانات العشوائية 
فـــي الشـــوارع وعلى إشـــارات المـــرور والمنشـــآت المؤقتة، حيث 
دأبت بعض الجمعيات اإلسامية على تشويه الطرقات واالعتداء 
علـــى حرمتها بملصقات وأحجام مختلفة با حســـيب وال رقيب، 
وقـــد وصلـــت هـــذه الملصقـــات إلـــى الشـــواطئ تمامـــا كما لـــو كنا 
نشـــاهد ملصقات فيلم سينمائي، ولو ترك المجال لهذه الجمعيات 
ســـيصلون إلى كل مبنى وشـــارع وبيت وشيئا فشيئا قد ينتقلون 
إلـــى محـــور آخر ويتوســـعون في الفوضى، ومن يعلم قد نشـــاهد 
ذات يوم نقوشات حائطية على بيوتنا تدعو إلى األمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

هـــل هـــي صدفة أم حكمة إلهية؟ ســـؤال يطرح نفســـه وال أحد يســـتطيع أن 
يفســـره غيـــر رب العالميـــن، فـــي حياتنـــا تصادفنـــا الكثير مـــن المواقف غير 
المتوقعـــة، أحيانـــا تكـــون حلـــوة ومضحكـــة، وأحياًنـــا تكـــون حزينـــة وغير 
مســـتحبة، لكـــن قدر هللا وما شـــاء فعـــل، وقد تكون هذه المـــرة األولى التي 
أكتب فيها مقاال عن موضوع أو موقف شـــخصي جدا، فقد اســـتيقظت من 
نومي األسبوع الماضي وأنا خارج الباد أقضي إجازتي الصيفية، ومثل كل 
يـــوم كعادتي أتابع جميع ما ينشـــر عبر وســـائل التواصـــل االجتماعي، وأقرأ 
الجرائـــد اليومية وأتابـــع ما يدور من أخبار وتقارير، وفـــي تاريخ 21 يونيو 
الجاري، صادف أن ابنة أختي تكتب رســـالة جميلة عن والدتها “رحمها هللا” 

في ذكرى رحيلها األربعين.
إلى هذا الحد وكل شيء طبيعي وعادي، بل جميل أن نشارك بهذه الرسائل 
وأن نذكـــر بمن رحلـــوا ونترحم عليهم، وكان من الطبيعي أن يشـــارك جميع 
أعضـــاء المجموعـــة في إرســـال عبـــارات التعاطـــف والدعاء لها واســـتذكار 
مناقبهـــا.. لكـــن المفاجـــأة كانت أن يتوفـــى زوج المرحومة فـــي نفس اليوم، 

متزامًنـــا مع نفس تاريـــخ رحيلها وبعد أربعين عاًما بالتمـــام والكمال! صدق 
أو ال تصـــدق، كيـــف حدث ذلـــك؟ لدرجة أن الجميع انتابتهم الدهشـــة وعدم 

استيعاب هذه الحالة أو الصدفة!
أعزائـــي القـــراء.. أال تعتقدون أن في ذلك حكمة إلهية، بل أعتبره شـــيئا من 
الخيال، فكيف حدث ذلك وبعد أربعين عاًما، كما دعوني أزيدكم من الشعر 
بيتا، فإن شـــقيقتي األخـــرى “أطال هللا عمرها” حلمت بشـــقيقتها المرحومة 
فـــي الليلة التي ســـبقت ذكراهـــا األربعين وهي تؤكد أنها المـــرة األولى التي 
تحلم بها منذ وفاتها! أدركت أن هناك شيئا ما ال يمكن أن نفهمه أو نستوعبه 
كبشـــر، هناك إشـــارات ربانية خارجية مرســـلة من رب العالميـــن توجهنا إلى 
الطريـــق الـــذي يجـــب أن نكون فيه، هذه هـــي الحكمة اإللهيـــة التي أتحدث 

عنها.
اللهـــم ارحمهمـــا واغفـــر لهمـــا وانظـــر إليهمـــا بعيـــن لطفـــك وكرمك يـــا أرحم 
الراحميـــن، وأفســـح لهمـــا في قبرهمـــا، اللهم أبدلهمـــا داًرا خيًرا مـــن دارهما، 

وأدخلهما الجنة.

ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

الحكمة اإللهية

dr.ali.saegh 
@gmail.com

يتحفنا دائمًا الفنان المبدع “روان أتكينســـون” المعروف باســـم “مســـتر بين” 
الشـــخصية التـــي قدم مـــن خالها األعمـــال الصامتة الخالدة التي ال تنســـى 
أبدًا؛ ألنها صيغت بعناية فائقة من قبل مجموعة من الكتاب وتحت إشراف 
أتكينسون نفسه الذي اعتاد أن ينطق الشاشة بأصوات ضحكات المشاهدين 

لسيناريوهاته وإبداعاته المميزة.
وفـــي آخـــر ظهور ألتكينســـون يعـــود الصمت معـــه تحت مســـمى “رجل في 
مواجهـــة نحلـــة”، وهو العمل الذي بدأ عرضه مؤخـــرًا على منصة “نتفلكس”، 
والذي القى رواجًا واستحسانًا من قبل الكثير من المشاهدين منذ انطاقة 
عرضه. تتلخص فكرة المسلســـل في أب يدعى “تريفور”، يجد لنفســـه مبررًا 
دومـــًا لخســـارته الوظائف التي يحصل عليها؛ ربمـــا لضعف ذكائه أو إصراره 
الدائـــم علـــى االهتمـــام بتوافـــه األمـــور، ما يخلـــق له أحداثـــًا متتاليـــة مليئة 
بالمشـــكات واألزمات، ويتعاظـــم األمر عندما يحصل علـــى وظيفة حارس 
لبيـــت فخـــم جدًا، يعمـــل بالذكاء االصطناعـــي، ويقرر ســـاكناه أن يذهبا في 
رحلة ويتركا لـ “تريفور” مواجهة غير اعتيادية مع نحلة، تتســـبب له بإزعاج 
بالـــغ ليس له نظيـــر؛ إذ تبدي النحلة إصرارًا في خوض حرب ضروس تكون 

لها الغلبة فيه.
ويتميـــز المسلســـل باالعتمـــاد علـــى موقع واحـــد فقط، وهو مـــا يجعل األمر 
صعبًا إلى حد ما؛ لشدة احتمالية وقوع المشاهد بالملل، كما أن هناك حرفية 
عالية في الرســـوم المتحركة من خال شـــخصية النحلة، إضافة إلى شـــيء 
من المؤثرات البصرية المتقنة التي تعطي شعورًا بواقعية الحدث والحركة، 
واألدهـــى مـــن ذلـــك أن يتفرد العمـــل باالعتماد على شـــخصية واحدة، وهي 
شـــخصية تريفـــور، اعتمادًا كبيرًا، وهـــو في الواقع ما دأب عليه أتكينســـون 
فـــي مختلف أعماله التي يقدمها، ولكن تبقى أحادية البطولة خيارًا غالبًا ما 
يحـــاول صناع الدراما االبتعاد عنه هذه األيام، لكن نجم بحجم أتكينســـون 
اســـتطاع بكل جـــدارة جذب انتباه وتشـــويق المشـــاهد على امتـــداد دقائق 
العمـــل الذكيـــة التي لم تتجـــاوز في الحلقة الواحدة عشـــر دقائق تقريبًا في 
رائعـــة من روائعـــه الممتدة إلى نحو تســـع حلقات مشـــوقة ومليئة بالترقب 
والضحـــكات، وبالتالي فـــإن كل هذه المرتكزات، والتي فند بعضها فرضيات 
دراميـــة متعارفـــا عليها، أكـــدت كمحصلة نهائية أن “الصمـــت” وبعودته هذه 
المرة مازال في أوج قوته وعطائه رغم اقترابه النسبي من عامه السبعين.

د. علي الصايغ

عودة الصمت

نحو مجتمع صحي ُمستدام
تســـعى مملكة البحرين ُممثلة بوزارة الصحة والمجلس األعلى للصحة لتسخير 
اإلمكانيـــات والجهـــود “لتطوير جودة وكفاءة الخدمات الصحية برفع مســـتوى 
الرعايـــة الصحيـــة واســـتدامتها”، والمتوافقـــة مـــع “النـــص الثامـــن” من دســـتور 
البحريـــن “لـــكل مواطـــن الحـــق فـــي الرعايـــة الصحية، وتعنـــى الدولـــة بالصحة 
العامـــة، وتكفـــل وســـائل الوقايـــة والعاج بإنشـــاء مختلف أنواع المستشـــفيات 
والمؤسســـات الصحيـــة”، والـــذي يتوافق مع الهـــدف الثالث من أهـــداف التنمية 
المســـتدامة “ضمـــان تمتـــع الجميع بأنماط عيـــش صحية وبالرفاهيـــة في جميع 

األعمار”، وبما يتفق مع رؤية البحرين االقتصادية 2030م.
تعمـــل وزارة الصحـــي على تحقيق هذا الهدف من أجـــل جعل البحرين مجتمعا 
صحيـــا ُمســـتداما، مـــن خال تحســـين صحـــة أفـــراد المجتمع وتوفيـــر خدمات 
صحيـــة عالية الجودة وُملبية لحاجات المجتمع، ســـواء بنشـــر المراكز الصحية 
المتعددة وتوفير الرعاية الصحية الشاملة وخدماتها من عاج ومتابعة وأدوية 
لمختلـــف األمراض. وبتوعيـــة المجتمع وتثقيف أفراده صحًيـــا وذلك إيماًنا بأن 
الصحة أساسية في التنمية البشرية، وال يعتبر ذلك دور الجهات الصحية فقط، 
إنمـــا أيضـــا للقطاع الخاص ومنظمـــات المجتمع المدني والـــوكاالت الدولية دور 
في تحقيق ذلك، وهي أدوار مشـــتركة تســـاهم في انخفاض معدالت األمراض 
واجتثاث األوبئة والفقر وتكوين بيئة مجتمعية نظيفة وصحية، والتركيز على 
الُنظـــم الصحيـــة الحديثـــة واالهتمـــام باألبحاث الطبيـــة المتطـــورة التي تحقق 
ألفراد المجتمع الصحة األفضل والمزيد من الرفاهية االجتماعية واالقتصادية.
وترتكـــز جهـــود الجهـــات الصحية فـــي البحرين علـــى تحقيق “صحـــة المجتمع” 
بجميع جوانبها، وحمايتها وتحسينها، سواء من خال جمع البيانات والمعلومات 
الفرديـــة الصحية أو باســـتخدام وســـائل التواصل االجتماعـــي وتحليلها بهدف 
الوقاية من األمراض وتطوير األداء الصحي والطبي، وألجل رفع مؤشر العناية 
الطبية بالمرضى وتحسين بيئتهم ومنحهم سلوكيات حياتية جيدة تساهم في 

تطوير نمط حياتهم.
تحقيق مجتمع صحي يعتمد على أشـــكال مختلفة من رأس المال، والرأســـمال 
البشـــري مـــن الركائـــز المهمة التـــي تحتاجهـــا االقتصـــادات، كونه أغلـــى رؤوس 
األمـــوال، وتكـــون بدايته فـــي التعليم الذي يعـــد بوابة الوصول إلى مســـتويات 
معيشية اجتماعية واقتصادية وصحية أعلى. لذا، فنماء المجتمعات وتطورها 

يعتمد على جودة التعليم والرعاية الصحية فيها.
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