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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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حـــضـــر الـــشـــيـــخ خــــالــــد بــن 
الــديــوان  وزيــر  آل خليفة  أحمد 
الــمــلــكــي، حــفــل تــدشــيــن كــتــاب 
سمو الشيخ عبداهلل بن خالد آل 
خليفة طيب اهلل ثراه، )الداعية، 
المؤرخ، المفكر(، والذي أقامته 
للمتقاعدين  الحكمة  جمعية 
صــبــاح أمـــس بــرعــايــة وبــحــضــور 
الــفــريــق طــبــيــب الــشــيــخ محمد 
بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة  رئــيــس 
ــى لــلــصــحــة،  ــ ــلـ ــ ــلـــس األعـ ــمـــجـ الـ
والــشــيــخ خــالــد بـــن عـــبـــداهلل آل 
خــلــيــفــة نـــائـــب رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وعـــدد  ــ ووزيـ
ــوزراء،  والــ المسؤولين  كــبــار  مــن 
وأعـــضـــاء الــســلــك الــدبــلــومــاســي 

والمدعوين.
وزيــر  أكــد  المناسبة،  وبــهــذه 
الــــديــــوان الــمــلــكــي أهــمــيــة هــذا 
ــذي يـــتـــنـــاول ســيــرة  ــ ـــدار الـ ـــ اإلصـ
سمو الشيخ عبداهلل بن خالد آل 
خليفة وعطاءه وجهوده الكبيرة 
فــــي خـــدمـــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
ــات مــخــتــلــفــة مــنــهــا  ــاعـ ــطـ ــي قـ فــ
ــا يــتــصــل بــالــعــمــل الــحــكــومــي  مـ
والــــفــــكــــر والـــثـــقـــافـــة والــــتــــاريــــخ 
ــل الـــخـــيـــري  ــمـ ــعـ ــانــــب الـ إلــــــى جــ
واإلنساني، منوًها بهذه الخطوة 
من  المهمة  وااللتفاتة  الكبيرة 
للمتقاعدين  الحكمة  جمعية 
الكتاب،  وإعــداد هــذا  تأليف  في 
والذي سيبقى مرجًعا مهًما في 
كتابة سير الشخصيات الوطنية 

وإضــــافــــة قــيــمــة إلـــــى الــمــكــتــبــة 
الوطنية البحرينية.

وأكد على ما حظي به هذا 
ــاٍم من  اإلصـــــدار مــن اهــتــمــام ســ
الملك  الجاللة  حضرة صاحب 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الـــبـــالد الــمــعــظــم، لــحــفــظ سير 
الشخصيات الوطنية ذات األثر 
فــي مختلف  الــوطــن  تنمية  فــي 

المجاالت.
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الــفــريــق 
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
الــمــجــلــس  ــيــــس  رئــ خــلــيــفــة  آل 
لــلــصــحــة خـــالل كلمته  األعـــلـــى 
ــد الــكــبــيــر  ــهـ ــجـ ــة الـ ــيـ ــاحـ ــتـ ــتـ االفـ
ــذول فــــي تــجــمــيــع ســيــرة  ــبــ ــمــ الــ
الراحل منذ الخمسينيات حتى 
اآلن، مستذكًرا مسيرته في تقلد 
المناصب الرسمية ودوره كمؤرخ 
ومــهــتــم بــالــتــاريــخ الــشــفــوي، ثم 
اهــتــمــامــه بحفظ  عـــن  تـــحـــدث 
تراث البحرين من خالل مجلة 
المجالت  مــن  وغيرها  الوثيقة 

المهمة في تاريخ المملكة.
ــخ خـــــالـــــد بــن  ــيــ ــشــ وقـــــــــام الــ
رئيس  نائب  خليفة  آل  عبداهلل 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الــبــنــيــة 
ــيـــة بـــتـــوقـــيـــع الــنــســخــة  ــتـ ــتـــحـ الـ
األولى من الكتاب، وإهدائه إلى 
المسؤولين  كــبــار  مــن  الــحــضــور 

والدبلوماسيين.
مــــن جـــانـــبـــه عـــبـــر الـــدكـــتـــور 
ســــعــــيــــد الــــــســــــمــــــاك الــــرئــــيــــس 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــمـــؤســـســـة مـــركـــز 
عــــــبــــــداهلل بــــــن خـــــالـــــد لـــرعـــايـــة 
رئيس مجلس  ونائب  الوالدين، 
ســعــادتــه  ــن  عــ الــجــمــعــيــة  إدارة 
التاريخي  الــكــتــاب  هــذا  بــصــدور 
ــق مـــحـــطـــات حـــيـــاة  ــوثــ الــــــــذي يــ
ــيــــزت بــعــطــائــهــا  ــمــ شـــخـــصـــيـــة تــ
مشيرا  الــمــحــدود،  وغير  الكبير 
ــى أن الــكــتــاب يـــعـــرض ســيــرة  إلــ
رجل قدم الكثير من اإلنجازات 
ــة  ــريـ ــرة ثـ ــيــ ــســ ــه وهـــــــي مــ ــنــ ــوطــ لــ
ــنــــوات طـــويـــلـــة مــن  ــتـــمـــرت ســ اسـ

العمل والعطاء.
الفقيد  مــنــاقــب  »إن  وقــــال: 
وخـــدمـــاتـــه الــجــلــيــلــة وتــاريــخــه 
حـــافـــل بـــالـــعـــطـــاء فــــي مــســيــرة 
يعتبر  إذ  الــوطــنــيــة،  الــتــنــمــيــة 
التي ستبقى  الشخصيات  أحد 
ــدة  ــالــ ــم ومـــــآثـــــرهـــــم خــ ــ ــ ــراهـ ــ ــ ذكـ
ــرة الـــوطـــن، كــمــا يتميز  فــي ذاكــ
بــشــخــصــيــة اســتــبــاقــيــة تــمــيــزت 
للغاية،  مــتــقــدمــة  ورؤيــــة  بــفــكــر 
فــالــراحــل الــكــبــيــر حـــرص على 
الــعــطــاء لــســنــوات طــويــلــة ولــم 
بداية  يــأتــي  والــكــتــاب  يتقاعد، 
لـــســـلـــســـلـــة مـــــــن اإلصـــــــــــــــدارات 
بشخصيات  المتعلقة  القادمة 

ذات ثقل وتاريخ وطني كبير«.
الكتاب  أن هــذا  إلــى  ــار  وأشـ
ــًرا لـــــرواد  ــديــ ــقــ ــأتــــي تــ ــهـــم يــ الـــمـ
ــي ورجــــــــــاالت  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الــــعــــمــــل الـ
البحرين الكرام الذين أسهمت 
ســـواعـــدهـــم فـــي إرســــــاء دعــائــم 

الــنــهــضــة الــشــامــلــة وكــانــت لهم 
ومواقف مشرفة  رائدة  بصمات 
المملكة  تــاريــخ  فــي  ومــشــهــودة 
الـــعـــريـــق، حــيــث قــــام اإلعــالمــي 
خـــــالـــــد عــــــبــــــداهلل أبــــــــو أحـــمـــد 
معلومات  يــقــدم  وهــو  بتأليفه، 
والــمــفــكــريــن  للباحثين  مــهــمــة 
والـــمـــهـــتـــمـــيـــن بـــتـــاريـــخ الــعــمــل 
يعتبر  كما  واإلنساني،  الوطني 
ــة لـــــرصـــــد عــــطــــاءاتــــه  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ مـ
للعديد  تأسيسه  منها  المهمة 

ــات كــجــمــعــيــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ ــمـ ــ مــــــن الـ
ــــالل األحــــمــــر،  ــهــ ــ ــكـــمـــة والــ الـــحـ
ــام بـــــمـــــبـــــادرات خـــيـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ والـ
دور  وإنــشــاء  مهمة  واجتماعية 
العبادة وخدمة القرآن الكريم، 
ــة  ــدايــ ــهــ ــي الــ ــتـ ــلـ ــجـ وإصـــــــــــــدار مـ
والوثيقة، والتي ستظل مخلدة 
في مسيرة عمله، فالكتاب يعد 
المكتبة  إلـــى  حقيقية  إضــافــة 
الــــبــــحــــريــــنــــيــــة والـــخـــلـــيـــجـــيـــة 

والعربية.

} جانب من حفل تد�شين الكتاب.

خالل تد�شين كتاب )الداعية والم�ؤرخ والمفكر( بجمعية الحكمة للمتقاعدين..

وزي�����ر ال����دي�����ان ال��م��ل��ك��ي ي����ؤك���د اأه���م���ي���ة ال���ك���ت���اب ال���ذي 

خليفة اآل  خ���ال���د  ب���ن  ع���ب���داهلل  ال�����ش��ي��خ  ���ش��ي��رة  ي���ت���ن���اول 

وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي�����ش��ت��ع��ر���ض

م�����ع ق���ن�������ش���ل ال���م���م���ل���ك���ة ف��ي 

الثنائي���ة العالق���ات  ك��ن����غ  ه�����نغ 
وزيــر  الــزيــانــي،  راشـــد  بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور  استقبل 
الخارجية، في مقر وزارة الخارجية أمس، السيد أوسكار شاو، 
القنصل الفخري لمملكة البحرين في هونغ كونغ، بحضور 
الخارجية  وزارة  وكــيــل  بــهــزاد،  علي  محمد  الــدكــتــور  السفير 

للشؤون القنصلية واإلدارية. 
ــم خـــالل الــلــقــاء، بــحــث عــالقــات الــصــداقــة والــتــعــاون   وتـ
مختلف  في  كونغ  وهونغ  البحرين  مملكة  بين  تجمع  التي 
بين  والــتــشــاور  التواصل  استمرار  أهمية  وتأكيد  الــمــجــاالت، 
ــاء بـــه إلـــى مــســتــويــات أشــمــل بــمــا يحقق  ــقــ الــجــانــبــيــن واالرتــ
المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات 

المتعلقة بالشؤون القنصلية.

} وزير الخارجية خالل لقاء قن�شل المملكة في هونغ كونغ.

 يشارك الشيخ خليفة بن أحمد بن عبداهلل 
آل خليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
في االجتماع السادس والعشرين لوزراء الثقافة 
العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون  مجلس  بـــدول 
العربية  بالمملكة  الرياض  بمدينة  يعقد  الذي 

السعودية الشقيقة.
يتناول االجتماع مناقشة توصيات االجتماع 
مجلس  فــي  الثقافة  وزراء  لــوكــالء  التحضيري 
التعاون، كما تقام على هامش االجتماع فعالية 
في  والباحثين  المتخصصين  لتكريم  خــاصــة 
مــجــاالت الــفــنــون األدبـــيـــة والــثــقــافــيــة والــفــنــيــة، 
وكانت مملكة البحرين قد رشحت كاًل من حسن 

سلمان محمد كمال لتكريمه في مجال الفنون 
األدبية وعائشة خليفة مطر لتكريمها في مجال 

الحرف والصناعات التقليدية. 
ويتطرق االجتماع السادس والعشرون لوزراء 
إلـــى مجموعة  الــتــعــاون  بـــدول مجلس  الــثــقــافــة 
المشتركة،  الخليجية  الثقافية  الــمــلــفــات  مــن 
المختصة  السنوية  الخطة  مراجعة  جانب  إلى 
بالفعاليات واألنشطة الثقافية، ولوائح وأنظمة 
في  الدولي  والتعاون  المشترك  الثقافي  العمل 
تنفيذ  متابعة  إلــى  باإلضافة  الثقافي  المجال 
ــوزراء  ــ ــادرة عـــن االجـــتـــمـــاع 25 لـ ــصــ الــــقــــرارات الــ

الثقافة بدول المجلس.

رئ���ي�������ض ه��ي��ئ��ة ال���ث���ق���اف���ة ي�������ش���ارك ف��ي 

ال��خ��ل��ي��ج��ي��ي��ن ال��ث��ق��اف��ة  وزراء  اج���ت���م���اع 

تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم برقية شكر 
األمير  الملكي  السمو  صاحب  أخيه  من  جوابية 
ولي  ســعــود  آل  عبدالعزيز  بــن  سلمان  بــن  محمد 
العربية  بالمملكة  ــوزراء  الــ مجلس  رئــيــس  العهد 
السعودية الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة 
الـــتـــي بــعــث بــهــا جــاللــتــه إلـــيـــه بــمــنــاســبــة تعيين 
العربية  بالمملكة  الـــوزراء  لمجلس  رئيسًا  سموه 

السعودية.
وأعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لجاللة 
الــمــعــظــم عــلــى مــشــاعــر جــاللــتــه الكريمة  الــمــلــك 
يمتع  أن  تــعــالــى  اهلل  ســائــال  الـــصـــادقـــة،  ودعــــواتــــه 
جاللته بموفور الصحة والسعادة، وأن يديم على 
شعب مملكة البحرين تحقيق المزيد من التقدم 

واالزدهار.

سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  وتلقى 
ــي الــعــهــد رئــيــس مجلس  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولـ
الوزراء برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو 
الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل 
سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة 
العربية السعودية الشقيقة، وذلك رًدا على برقية 
التهنئة التي بعث بها سموه إليه بمناسبة تعيين 
العربية  بالمملكة  الـــوزراء  لمجلس  رئيًسا  سموه 

السعودية.
وأعرب سموه عن بالغ شكره وتقديره لصاحب 
الــوزراء  مجلس  رئيس  العهد  ولي  الملكي  السمو 
عــلــى مــشــاعــر ســمــوه الــكــريــمــة ودعـــواتـــه الــصــادقــة، 
بموفور  سموه  يمتع  أن  القدير  العلي  اهلل  سائال 
مملكة  شعب  على  يــديــم  وأن  والــســعــادة،  الصحة 

البحرين تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار.

الملك وولي العهد رئي�ض ال�زراء يتلقيان برقيتي �شكر 

ج�ابيتي�ن م�ن ول�ي العهد رئي��ض ال��زراء ال�ش�ع�دي

} جاللة الملك المعظم.

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل الــــــــدكــــــــتــــــــور 
الزياني  راشد  بن  عبداللطيف 
الــخــارجــيــة، أمـــس بمقر  وزيــــر 
هند  الشيخة  الخارجية،  وزارة 
رئيسة  خليفة  اَل  سلمان  بنت 
االتـــحـــاد الــعــالــمــي لــصــاحــبــات 

األعمال والمهن البحرينية. 
ــــالل الـــلـــقـــاء بــحــث  ــم خـ ــ وتـ
مـــجـــاالت الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
المشترك بين وزارة الخارجية 
لصاحبات  الــعــالــمــي  واالتـــحـــاد 
البحرينية  والــمــهــن  األعـــمـــال 
ــات الـــخـــارجـــيـــة  ــاركــ ــشــ ــمــ فــــي الــ
والداخلية المتعلقة باألنشطة 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــة واالقـ ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
وريادة األعمال، واستعراض دور 

وجهود الجانبين المتميزة في 
البحرين  مملكة  مكانة  تعزيز 
التنموية  بــمــســيــرتــهــا  والـــدفـــع 
الشاملة على كافة المستويات. 

ــر الــــلــــقــــاء الـــســـفـــيـــر  حــــضــ
طـــالل عــبــدالــســالم األنـــصـــاري 
وزارة  لــــشــــؤون  ــعــــام  الــ الـــمـــديـــر 

الخارجية. 

وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي�����ش��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����ش��ة 

الت���ح���اد ال��ع��ال��م��ي ل�����ش��اح��ب��ات الأع���م���ال

األمير  الملكي  السمو  صاحب  عن  صدر 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
 2022 لسنة   )56( رقــم  قـــرار  الــــوزراء  مجلس 
للتعمير  التنظيمية  االشــتــراطــات  بــإصــدار 
الــبــحــريــن،  مــمــلــكــة  فـــي  الــمــنــاطــق  بمختلف 
ــان  ــكــ ــاًء عـــلـــى عــــــرض وزيـــــــر اإلســ ــ ــنـ ــ وذلـــــــك بـ
والتخطيط العمراني، وبعد موافقة مجلس 

الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

التنظيمية للتعمير  ُيعمل باالشتراطات 
المرافقة  المملكة  فــي  المناطق  بمختلف 

لهذا القرار.
المادة الثانية

ُيصدر وزير اإلسكان والتخطيط العمراني 
قرارات اعتماد الخرائط التفصيلية لمناطق 
فـــي مملكة  الــمــنــاطــق  بــمــخــتــلــف  الــتــعــمــيــر 

البحرين.
المادة الثالثة

للتعمير  التنظيمية  االشــتــراطــات  ُتلغى 
الــصــادرة  الــمــمــلــكــة  فــي  الــمــنــاطــق  بمختلف 

بالقرار رقم )28( لسنة 2009.
المادة الرابعة

على المعنيين - كٌل فيما يخصه - تنفيذ 
أحكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 

قرارا  ي�شدر  ال��زراء  رئي��ض  ال�ع�ه�د  ول�ي 

للتعمي�ر  التنظيمي�ة  ال�شتراط��ات  باإ�ش�دار 

أكـــد صــاحــب الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بن 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
عمق العالقات المتميزة التي تربط مملكة البحرين 
ما  ظــل  فــي  الشقيقة  الــســعــوديــة  العربية  والمملكة 
يجمعهما من أواصر أخوية راسخة وتاريخية وثيقة 
به من دعٍم واهتمام من حضرة صاحب  وما تحظى 
آل خليفة ملك  عــيــســى  بــن  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة 
الشريفين  الحرمين  خـــادم  وأخــيــه  المعظم،  الــبــالد 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة 

العربية السعودية.
وأشاد سموه بإعالن صاحب السمو الملكي األمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد 
السعودية  العربية  بالمملكة  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
فـــي نسختها  االســـتـــثـــمـــار  مــســتــقــبــل  ــادرة  ــبــ مــ خــــالل 
الــســادســة بــشــأن قــيــام صــنــدوق االســتــثــمــارات العامة 
بتأسيس خمس شركات إقليمية تستهدف االستثمار 
في عدد من الدول بما فيها مملكة البحرين،  والتي 
ستستثمر في عدة قطاعات استراتيجية من ضمنها: 

الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، والــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، والــتــعــديــن، 
والــرعــايــة الــصــحــيــة، والــخــدمــات الــمــالــيــة، واألغــذيــة 
وغيرها  والتقنية،  واالتصاالت  والتصنيع،  والزراعة، 
ــأن هــذا  مـــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة، مــنــوهــًا ســـمـــوه بــ
الــمــبــذولــة مــن قبل  انــعــكــاســًا للجهود  يــأتــي  اإلعـــالن 
ما  الــبــحــريــنــي،  ويــؤكــد  الــســعــودي  التنسيق  مجلس 
تتمتع به مملكة البحرين من فرص استثمارية كبيرة 
حرصها  جانب  إلــى  لالستثمارات  جاذبة  وتسهيالت 
ما من شأنه  بكل  التحتية  البنية  رفد  مواصلة  على 
عن  سموه  معربا  العالمية،  للمعايير  مواكبة  جعلها 
شكره ألخيه صاحب السمو الملكي األمير محمد بن 
سلمان آل سعود وترحيبه بهذه المبادرة التي ستدعم 

التوجهات التنموية المشتركة للبلدين.
وقـــــال ســـمـــوه إن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
لصالح  الخالقة  المبادرات  صاحبة  دائمًا  الشقيقة 
دول المنطقة ومواطنيها، والجميع ُيقدر ما تضطلع 
بــه مــن إســـهـــاٍم فــاعــل فــي تــعــزيــز اســتــقــرار االقــتــصــاد 
المنطقة  واستقرار  أمن  الكبير في  ودورهــا  العالمي، 

والعالم.
العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب  سموه  وهنأ 
السعودية  العربية  بالمملكة  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
في  االستثمار  مستقبل  مبادرة  نجاح  على  الشقيقة 
الــنــجــاح  هـــذا  أن  ســمــوه  مـــؤكـــدًا  الـــســـادســـة،  نسختها 

المملكة  التي تحققها  النجاحات  ركب  إلى  سينضم 
مبادراتها  مختلف  فــي  الشقيقة  السعودية  العربية 
للتنمية  الجامعة  لــلــمــبــادرات  المنطلق  غــدت  حتى 
للمملكة  سموه  متمنيًا  والعالم،  للمنطقة  والتطور 

العربية السعودية الشقيقة دوام التوفيق والسداد.

ول���ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����ض م��ج��ل�����ض ال�������زراء ي�����ش��ك��ر ول���ي ال��ع��ه��د ال�����ش��ع���دي 

وي�����ش��ي��د ب����اإع����الن ت��اأ���ش��ي�����ض ����ش���رك���ات ال����ش���ت���ث���م���ار الإق��ل��ي��م��ي��ة

����ش���م����ه: ال���ب���ح���ري���ن ت��م��ت��ل��ك ف���ر����ش���ا ا����ش���ت���ث���م���اري���ة ك���ب���ي���رة وج���اذب���ة

ال�شع�دية �شاحبة المبادرات الخالقة ل�شالح دول المنطقة

} �شمو ولي العهد ال�شعودي.} �شمو ولي العهد رئي�س الوزراء.

} وزير المالية خالل لقاء االأمين العام لمجل�س التعاون الخليجي ومحافظ �سندوق اال�ستثمارات العامة ال�سعودي.
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استقبلت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى 
الـــعـــام لمجلس  األمـــيـــن  آل خــلــيــفــة  دعـــيـــج  بـــن 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليم العالي، األستاذ الدكتور وهيب الخاجة 
رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية، 
ــتـــاذ الــدكــتــور غــســان عــــواد رئــيــس جامعة  واألسـ
منتسبي  وجميع  مهنئتهم  التطبيقية،  العلوم 
على  وطلبة  وأكاديميين  إداريــيــن  من  الجامعة 
الجامعة بحصولها على  الذي حققته  اإلنجاز 
العربية  المملكة  قبل  مــن  الــرســمــي  االعــتــراف 
السعودية كجامعة معترف بها وموصى للطلبة 

السعوديين بالدراسة فيها.
وأكــــــدت األمـــيـــن الـــعـــام لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم 
العالي أن هذا اإلنجاز جاء نتاج حرص الجامعة 
المستمر في تحسين وتطوير مخرجات التعليم 
للطلبة  الــمــنــاســبــة  التعليمية  الــبــيــئــة  وتــوفــيــر 
البحث  مجال  فــي  الجامعيين  األســاتــذة  ودعــم 
بحسب  العالمية،  المعايير  واستيفاء  العلمي، 
التصنيفات الدولية، مشيرًة إلى ان هذا اإلنجاز 
البحرين  فــي  الــعــالــي  التعليم  مــؤســســات  يضع 
لـــدى الــطــلــبــة مــن دول مجلس  كــخــيــار مــفــضــل 

التعاون.
وبــّيــنــت أن نــتــائــج الــجــامــعــة خـــال الــثــاث 
المتسارع  التطور  مدى  تظهر  الماضية  سنوات 
الـ37 عربيًا في  المرتبة  للجامعة، حين احتلت 
عام 2020، وفي العام الذي يليه صعدت 8 مراتب 
ـــ29 عــربــيــًا، وفـــي عـــام 2022  ــ لــتــحــتــل الــمــركــز الـ
وتفوقت  ملحوظ  بشكل  الجامعة  أداء  تحسن 
على 7 جامعات أخرى لتصل إلى المركز الـ 22، 
الصحيح  مــســارهــا  فــي  الجامعة  اســتــمــرار  ومــع 
بدرجة  وطنية  لجامعة  نتيجة  أفــضــل  حققت 
 2023 لسنة  الــعــام  الــمــعــدل  فــي   100 مــن   63,5

والذي يعد افضل  الـ19  المرتبة  محققة بذلك 
تصنيف  في  وطنية  لجامعة  تحقيقه  تم  مركز 

»كيو إس«.
الـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة  ــافــــت أن جــامــعــة  وأضــ
والتطور  التقدم  في  مستمرة  كــوادرهــا  وبفضل 
ــل الــتــوفــيــق  واإلنــــــجــــــاز، مــتــمــنــيــة لــلــجــامــعــة كــ
وتحقيق المزيد من النجاح والتميز في تخريج 
العمل، مؤكدة دعم مجلس  كوادر مؤهلة لسوق 
التعليم العالي لجميع الجامعات لتحقيق نقلة 
نوعية في مجال التعليم العالي بما يواكب رؤية 
ثّمن  جانبه،  مــن   .2030 االقتصادية  البحرين 
التطبيقية  العلوم  جامعة  أمناء  رئيس مجلس 
األستاذ الدكتور وهيب الخاجة الجهود المبذولة 
والحرص المستمر من مجلس التعليم العالي 
بن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  الــدكــتــورة  بــرئــاســة 
دعيج آل خليفة األمين العام لمجلس التعليم 
العالي، مشيدًا بدور المجلس في دعم الجامعة 
ــة الـــدولـــيـــة  ــاديـ ــمـ ــتـ ومـــســـانـــدتـــهـــا لــتــحــقــيــق االعـ
قــّدم  اللقاء،  ختام  وفــي  األكاديمية.  لبرامجها 
رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية، 
إلــــى األمـــيـــن الـــعـــام لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الجامعات  لتصنيف  إس«  »كيو  منظمة  شــهــادة 
الـ19  المرتبة  في  الجامعة  تصنيف  المتضمن 
ويأتي  الجامعة.  حققته  الــذي  واإلنــجــاز  عربيًا 
ضمن  التطبيقية  الــعــلــوم  بــجــامــعــة  االعـــتـــراف 
والموصى  بها  المعترف  المصنفة  الجامعات 
بعد  بها،  للدراسة  السعوديين  الطلبة  بالتحاق 
في  الشهادات  لمعادلة  العامة  اإلدارة  قــررت  أن 
السعودية  العربية  المملكة  فــي  التعليم  وزارة 
االعتراف في الجامعة والمؤهات التي تقدمها 
والــدراســات  الــبــكــالــوريــوس  بــرامــج  فــي  لطلبتها 

العليا.

اأمي���ن ع���ام التعلي���م العال���ي ت�ش���يد بالتطور

التط�����بيقية الع�����لوم  لجامع���ة  المتوا�ش���ل 

كتبت: فاطمة علي 
الحكومية  المستشفيات  أعلنت 
ــاء اســتــشــاريــيــن  ــبـ عـــن انــضــمــام 8 أطـ
الــخــاص بمجمع  إلــى عــيــادات الطب 
الــســلــمــانــيــة الـــطـــبـــي خـــــال أكــتــوبــر 
التسجيل  بـــاب  فــتــح  تــم  إذ  الـــجـــاري، 
الطبية  االســـتـــشـــارة  مــواعــيــد  لــطــلــب 
ــة لــــكــــل مـــــن اســـتـــشـــاريـــة   ــيــ ــاجــ ــعــ والــ
الدكتورة  االطفال  روماتيزم  أمــراض 
وفاء مدن المتخصصة في تشخيص 
التفاعلي  الــمــفــاصــل  الــتــهــاب  وعـــاج 
ــلــــف أنــــــواعــــــه  ــتــ والـــــطـــــفـــــولـــــي بــــمــــخــ
كــــذلــــك تـــشـــخـــيـــص وعــــــــاج الــحــمــى 
ــاج مـــتـــازمـــة ما  ــ الــرومــاتــيــزمــيــة وعـ
ــا عــنــد األطــــفــــال، إضــافــة  ــورونـ بــعــد كـ
ــة الــمــســالــك  ــى اســـتـــشـــاري جــــراحــ ــ إلـ

ــادر  الــبــولــيــة والــتــنــاســلــيــة الـــدكـــتـــور نـ
ــواد الــمــتــخــصــص فــي عـــاج العقم  عــ
ــعـــف  واألمـــــــــــــراض الـــــذكـــــوريـــــة والـــضـ
العقم  الجنسي وعاج جميع حاالت 
األولى والثانوي كذلك عاج وجراحة 

ــات الــربــط  ــراحــ ــي الــخــصــيــة وجــ ــ دوالــ
الضعف  عاج  إلى  إضافة  وترجيعها 
الــجــنــســي واالنـــتـــصـــاب عــنــد الــرجــال 
التعويضية  األجــهــزة  جميع  وتركيب 
لحاالت الضعف الجنسي الى جانب 

عـــــاج وتـــشـــخـــيـــص حــــصــــوات الــكــلــي 
والمثانة  وتضخم البروستات.

المستشفيات  أفـــادت  وان  وسبق 
الطب  نــظــام  فعلت  بأنها  الحكومية 
ــاص بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات مــجــمــع  ــ ــخـ ــ الـ
يمكن  جــديــدة  آلــيــة  وفـــق  السلمانية 
ــادات خــاصــة  ــ ــيـ ــ ــا فـــتـــح عـ مــــن خـــالـــهـ
بـــاألطـــبـــاء داخـــــل الــمــجــمــع، الــهــدف 
للعمل  ــفـــاءات  ــكـ الـ اســتــقــطــاب  مــنــهــا 
موضحة  الحكومية،  بالمستشفيات 
ــب الـــخـــاص  ــطـ ــام الـ ــظـ ــأن تــفــعــيــل نـ ــ بـ
ــيــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــفــ ــتــــشــ ــمــــســ ــي الــ ــ ــ فـ
ــيــــف كـــافـــة  ســـيـــتـــيـــح لـــلـــطـــبـــيـــب تــــوظــ
اإلمــكــانــيــات والــتــجــهــيــزات الــخــاصــة 
وتـــقـــديـــم خـــدمـــات طبية  بــالــمــجــمــع 
على  الحرص  من  وانطاقًا  متميزة، 
للعمل  الطبية  الــكــفــاءات  استقطاب 
واســـتـــخـــدام اإلمــكــانــيــات الــمــتــوفــرة 
فـــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة. 
الحكومية  المستشفيات  وكــشــفــت 
الرسمي قائمة االطباء  عبر حسابها 
ــمــــوا  ــن الــــــذيــــــن انــــضــ ــ ــيـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ االسـ
مــؤخــرا لــعــيــادات الــطــب الــخــاص في 
الــســلــمــانــيــة والــتــي تــضــم  اســتــشــاريــة 
القوقعة  وجــراحــة  والحنجرة  االنـــف 
ــيــــة وامـــــــــــراض االطــــفــــال  ــتــــرونــ ــكــ اإللــ
المتخصصة  الدكتورة مريم سهوان  
والشخير  التنفس  مشاكل  عــاج  فــي 
لـــدى األطـــفـــال والــكــبــار كــذلــك عــاج 
ــار  ــبــ ــكــ ــال والــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــد األطـ ــنــ ــف عــ ــ ــرعــ ــ الــ
ــلــــوز وســحــب  ــراض الــلــحــمــيــة والــ ــ ــ وأمـ
كـــذلـــك  الـــــوســـــطـــــى،  األذن  ــل  ــ ــوائــ ــ ســ
ــة الــعــيــون  ــ ــراحـ ــ ــب وجـ ــة طــ ــاريـ ــشـ ــتـ اسـ

الدكتورة خاتون العبدالرسول للطب 
المتخصصة  بــالــســلــمــانــيــة  الـــخـــاص 
فـــــي تـــشـــخـــيـــصـــي أمــــــــــراض الـــعـــيـــون 
العين  ارتفاع ضغط  وعــاج  بأنواعها 
الماء  عمليات  ــراء  وإجــ والــجــلــوكــومــا 
األبيض واألزرق  إضافة الى عمليات  
ــات مــقــدمــة  ــابــ تــصــحــيــح الــنــظــر واصــ

العين.
استشارية  أيضا  القائمة  وتضم 
ــال  ــفـ ــكــــري األطـ ــغــــدد الـــصـــمـــاء وســ الــ
الــــــدكــــــتــــــورة خــــديــــجــــة عــــلــــي الـــعـــا 
الــمــتــخــصــصــة فـــي تــشــخــيــص وعـــاج 
الــســكــري بــأنــواعــه وعـــاج مــرحــلــة ما 
قــبــل الــســكــري ومــقــاومــة االنــســولــيــن 
بالسلمانية  الخاص  الطب  لعيادات 
حيث ستقدم خدمة تركيب  وبرمجة 
مــضــخــات االنـــســـولـــيـــن وعـــــاج قصر 
لــدى األطــفــال   الــقــامــة وتــأخــر النمو 
ــغــــدة  كــــذلــــك عـــــــاج اضـــــطـــــرابـــــات الــ
ــيــــة والـــنـــخـــامـــيـــة  الــــدرقــــيــــة والــــكــــرضــ
أو  المبكر  الــبــلــوغ  وعـــاج  وتشخيص 
الـــمـــتـــأخـــر كـــذلـــك تــشــخــيــص وعــــاج 
ــات الـــغـــدة  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــيـــن الـــعـــظـــام واضـ لـ
ــلـــقـــاحـــات  ــم الـ ــقــــديــ الــــجــــاردرقــــيــــة وتــ
ــى اســتــشــاري  ــة إلــ ــافـ الــمــوســمــيــة، إضـ
أمــــراض الـــدم الــدكــتــور ثـــروت وجــدي  
الــمــتــخــصــص فـــي تــشــخــيــص وعـــاج 
كذلك  ومسبباته  بــأنــواعــه  الـــدم  فقر 
نـــقـــص الـــصـــفـــائـــح الــــدمــــويــــة وعــــاج 
الدم  وأمــراض سيولة  المناعة  نقص 
وتـــشـــخـــيـــص وعـــــــاج لــوكــيــمــيــا الــــدم 

الحادة والمزمنة.

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل الــــــــدكــــــــتــــــــور 
الزياني،  راشد  بن  عبداللطيف 
أمــــس بمقر  الـــخـــارجـــيـــة،  ــر  ــ وزيـ
تــوم  الــســيــر  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة 
بـــيـــكـــيـــت، الــــمــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
ــي لـــلـــدراســـات  ــ ــدولـ ــ لــلــمــعــهــد الـ
ــيــــة فـــــي الــــشــــرق  ــيــــجــ ــتــــراتــ االســ

األوسط.
ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وجـــــــــــــرى خـــــــــــال الـ
اســـــــــتـــــــــعـــــــــراض الـــــتـــــرتـــــيـــــبـــــات 
لتنظيم  الجارية  والتحضيرات 
دورته  في  المنامة  مؤتمر حوار 
الــثــامــنــة عــشــرة، الــمــقــرر عقده 
خال الفترة من 18-20 نوفمبر 
المعهد  بين  بالتعاون  المقبل 
والـــــــوزارة، كــمــا تــم بــحــث تعزيز 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الــثــنــائــي 
المشترك وفتح آفاق أوسع بين 
وزارة الخارجية والمعهد الدولي 
لـــلـــدراســـات االســتــراتــيــجــيــة في 
مـــجـــال الــتــنــظــيــم لــلــمــؤتــمــرات 
في  المتخصصة  والــمــنــتــديــات 
الــقــضــايــا األمــنــيــة والــســيــاســيــة 

ــلـــى الـــســـاحـــتـــيـــن اإلقــلــيــمــيــة  عـ
والدولية. 

حضر اللقاء السفير طال 
المدير  األنــصــاري  عــبــدالــســام 
الخارجية،  وزارة  لــشــؤون  الــعــام 

والــــســــفــــيــــر نــــانــــســــي عــــبــــداهلل 
ــاع الـــشـــؤون  ــيـــس قـــطـ ــال رئـ ــمـ جـ
صاح  والسفير  االستراتيجية، 
شــهــاب رئــيــس قــطــاع الــمــراســم 

بوزارة الخارجية.

الدرا�شات  معهد  مدير  مع  ي�شتعر�ض  الخارجية  وزير 
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} وزير الخارجية خالل اللقاء.

ــان بـــن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــخ سـ ــيـ ــ ــشـ ــ أكـــــــــد الـ
المالية  ــر  وزيـ خليفة  آل  خليفة 
الــوطــنــي أن مــســيــرة  واالقـــتـــصـــاد 
العمل الخليجي المشترك تشهد 
تطوًرا مستمًرا خاصة فيما يتعلق 
واالقتصادية  المالية  بالمجاالت 
فــي ظــل مــا تحظى بــه مــن رعايٍة 
واهـــتـــمـــام مـــن أصـــحـــاب الــجــالــة 
والسمو قادة دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، مشيًرا إلى 
حرص مملكة البحرين على دعم 
المشترك  التكامل  تعزيز  جهود 
أرحــب  والــدفــع بها نحو مــســارات 
مــن الــنــمــاء واالزدهــــــار بــمــا يعود 
بالنفع والخير على الجميع وفق 

التطلعات المنشودة.
الدكتور  لقاء  لدى  ذلك  جاء 
األمين  الحجرف  فــاح  بن  نايف 
ــاون لـــدول  ــعـ ــتـ الـــعـــام لــمــجــلــس الـ
اليوم في مدينة  العربية  الخليج 
ــاض بـــالـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــريــ ــ الــ

الــــســــعــــوديــــة الـــشـــقـــيـــقـــة، وذلـــــك 
ــبــــادرة  فــــي إطـــــــار مـــشـــاركـــة فــــي مــ
بــالــريــاض،  المنعقدة  االســتــثــمــار 
حــيــث نــــوه مــعــالــي وزيــــر الــمــالــيــة 
واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي بــمــا تحقق 
مــن مــنــجــزات لــصــالــح أبــنــاء دول 
الخليج  ــدول  لــ الــتــعــاون  مــجــلــس 
ما  على  البناء  وأهمية  العربية، 
ُانـــجـــز لــمــواصــلــة تــرســيــخ أســس 
التنسيق المشترك على مختلف 
ــي دعـــم  ــدة بـــمـــا يــســهــم فــ ــ ــعـ ــ األصـ
إلــى  والـــوصـــول  التنمية  مــســارات 
ــتــــصــــادي الــمــرجــو  الـــتـــكـــامـــل االقــ
أبــــنــــاء دول  تـــطـــلـــعـــات  لــتــحــقــيــق 
الخليج  ــدول  لــ الــتــعــاون  مــجــلــس 

العربية في مختلف المجاالت.
ــتـــقـــى وزيـــــــر الــمــالــيــة  ــا الـ كـــمـ
ــــي الـــســـيـــد  ــنـ ــ ــــوطـ ــاد الـ ــ ــصــ ــ ــتــ ــ واالقــ
أدونيس جورجاديس وزير التنمية 
واالستثمار باليونان. وجرى خال 
اللقاء استعراض عاقات التعاون 

الــقــائــمــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وجــمــهــوريــة الـــيـــونـــان الــصــديــقــة، 
ومــا تشهده مــن تــقــدٍم ونــمــاء في 
فيما  وبــاألخــص  المجاالت  شتى 
االقــتــصــاديــة  بــالــمــجــاالت  يتعلق 
واالســـتـــثـــمـــاريـــة، مـــنـــوهـــًا مــعــالــيــه 
تحقق  مــا  على  الــبــنــاء  بمواصلة 
ــاوٍن وعـــمـــٍل مــشــتــرك بين  ــعـ مـــن تـ
البلدين الصديقين والدفع بتلك 
ــاٍق أكــثــر تــطــورًا  الــعــاقــات نحو آفـ
ــوًا بـــمـــا يـــصـــب فــــي تــحــقــيــق  ــ ــمـ ــ ونـ

التطلعات واألهداف المشتركة.
كــمــا أكـــد الــشــيــخ ســلــمــان بن 
المالية  ــر  وزيـ خليفة  آل  خليفة 
واالقتصاد الوطني حرص مملكة 
ــة خــلــق  ــلـ ــواصـ الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى مـ
االستثمارية  الفرص  من  المزيد 
تطوير  فــي  تسهم  الــتــي  الـــواعـــدة 
وتـــنـــمـــيـــة الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة 
وتحفيزها نحو النمو االقتصادي 
الــمــنــشــود، مــشــيــًرا إلـــى مــا توليه 

المملكة من اهتماٍم بالغ لتعزيز 
مــقــومــاتــهــا االقــتــصــاديــة والــدفــع 
بــهــا نــحــو تــحــقــيــق الــتــكــامــل بين 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات بــمــا يصب 
فــــي تــحــقــيــق أهــــــــداف الــمــســيــرة 
حضرة  بقيادة  الشاملة  التنموية 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة، مــلــك الــبــاد 
ــم، وتــــنــــفــــيــــًذا لــخــطــط  ــظــ ــعــ ــمــ الــ
السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ آل خــلــيــفــة، ولـ
ــوزراء. جــاء ذلــك لدى  ــ الـ مجلس 
ــاذ يــــاســــر بــن  ــ ــتـ ــ لــــقــــاء أمـــــس األسـ
الرميان محافظ صندوق  عثمان 
بالمملكة  الــعــامــة  االســتــثــمــارات 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة 
ــن فــي  ــيــ ــؤولــ ــســ ــمــ ــن الــ ــ وعــــــــــــددًا مــ
الدور  على  أكد  الصندوق،  حيث 
البارز الذي تضطلع به الصناديق 
باعتبارها  السيادية  االستثمارية 

ــًا اقــتــصــاديــة ومــحــركــًا فاعًا  ذراعــ
منوهًا  االقــتــصــادي،  النمو  لدعم 
االستثماري  التعاون  بمستويات 
والمملكة  البحرين  مملكة  بين 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة 
وأهـــمـــيـــة مـــواصـــلـــة تـــعـــزيـــزه بــمــا 
يـــحـــقـــق الـــتـــطـــلـــعـــات الــمــشــتــركــة 
ــود بــالــنــمــاء واالزدهــــــــار على  ــعـ ويـ
الصديقين،  والشعبين  البلدين 
مــشــيــدًا فــي هـــذا الــصــدد بــإعــان 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
بن عبدالعزيز  بن سلمان  محمد 
رئـــيـــس  ــد  ــهـ ــعـ الـ ولــــــي  ــود،  ــ ــعـ ــ سـ آل 
رئـــيـــس مجلس  الـــــــوزراء  مــجــلــس 
الـــشـــؤون االقــتــصــاديــة والــتــنــمــيــة 
ــدوق  ــنـ صـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ
االســتــثــمــارات الــعــامــة الـــيـــوم عن 
قيام صندوق االستثمارات العامة 
بتأسيس )5( شركات إقليمية في 
مملكة  ضــمــنــهــا  مـــن  دول  خــمــس 

البحرين.

وزي���ر المالي���ة يلت��ق������ي االأمين الع���ام للتع���اون الخليجي

وم��ح��اف��ظ ���ش��ن��دوق اال���ش��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة ال�����ش��ع��ودي

ا�ستقطابا للكفاءات وتوظيف الإمكانيات...

8 اأطباء ا�شت�شاريين ين�شمون اإلى عيادات الطب الخا�ض بال�شلمانية

تــمــكــنــت مــديــريــة شــرطــة الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة مـــن الــقــبــض على 
بــاالعــتــداء  قيامهما  فــي  مشتبه  إفــريــقــيــة،  جنسية  يــحــمــان  شخصين 
بــالــضــرب عــلــى ســائــق ســـيـــارة أجــــرة »بــحــريــنــي 68 عـــامـــا« وســـرقـــة مبلغ 
إلى  بتوصيلهما  قيامه  بعد  وذلــك  الشخصية،  متعلقاته  وبعض  مالي 
بالواقعة،  الباغ  تلقيها  أثر  أنه على  المديرية  وأوضحت  عالي.  منطقة 
أسفرت  التي  واألدلــة  المعلومات  والتحري وجمع  البحث  أعمال  باشرت 
عــن تــحــديــد هــويــة الــمــذكــوريــن والــقــبــض عليهما، وذلـــك بــالــتــعــاون مع 
مديرية شرطة محافظة العاصمة، كما تبين، مخالفة المذكورين شروط 
أنه  إلى  الشمالية  المحافظة  الباد. وأشارت مديرية شرطة  اإلقامة في 
إلى  عليهما  المقبوض  وإحالة  الازمة،  القانونية  اإلجـــراءات  اتخاذ  تم 

النيابة العامة.

القب�ض على اإفريقيين اعتديا على �شائق بحريني

حول  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  تداوله  يتم  ما  على  تعقيبًا 
 )Unilever( احتواء منتجات »دوف« المصنعة من قبل شركة يونيليفر
على شوائب من مادة »البنزين« المحظورة في صناعة منتجات التجميل، 
بمتابعة  قامت  ذلــك  فــور  أنها  الصحة  بــوزارة  العامة  الصحة  إدارة  أكــدت 

الموضوع وتّم التأكد من خلو األسواق المحلية من هذه المنتجات.
وأوضحت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بأن المنتج الذي قامت 
الشامبو  األســواق هو  دة منه من  يونيليفر بسحب تشغيات محَدّ شركة 
غير  المنتج  بــأن  مضيفة  الشركة،  مــن  أخــرى  منتجات  وليست  الــجــاف، 

متوفر لدى الشركة ولم يتم تزويد األسواق به خال الفترة الماضية.
ودعت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة كافة المواطنين والمقيمين 
لــلــتــواصــل مــعــهــا فـــي حـــال وجــــود أي اســتــفــســار أو مــاحــظــة مـــن خــال 
مــدار  على  والمتاح  »تــواصــل«  والــشــكــاوى  للمقترحات  الوطني  البرنامج 

الساعة وِطوال أيام األسبوع أو عبر االتصال على 17282244.

ال�����ش��ح��ة ت����وؤك����د خ���ل���و االأ�����ش����واق 

م���ن م��ن��ت��ج��ات ال��ت��ج��م��ي��ل ال��م��ل��وث��ة

ب��ج��ائ��زة  ت��ف��وز  ال���م���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة 

اأف�������ش���ل ت����ع����اون ع��م��ل��ي��ات��ي م��ع��ل��وم��ات��ي

ــة  ــحــ ــافــ ــكــ مــ إدارة  فــــــــــــــازت 
الـــــمـــــخـــــدرات بــــــــــــاإلدارة الـــعـــامـــة 
لــلــمــبــاحــث واألدلـــــــــة الــجــنــائــيــة 
أفــضــل  فــئــة  فـــي  األول  بــالــمــركــز 
في  مــعــلــومــاتــي  عملياتي  تــعــاون 
ــال مـــكـــافـــحـــة الــــمــــخــــدرات،  ــجــ مــ
تنظمها  الـــتـــي  ــائـــزة  الـــجـ ضــمــن 
لمجلس  الــعــامــة  األمــانــة  سنويا 
وزراء الداخلية العرب وذلك بعد 
أن كانت اإلدارة قد حققت المركز 

الثاني ألربعة أعوام متتالية .
جــــاء ذلــــك خــــال الــمــؤتــمــر 
مكافحة  أجــهــزة  لـــرؤســـاء   36 ـــ  الـ
ــــدرات بـــــالـــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــــخـ ــمـ ــ الـ

والذي ُعقد في تونس الشقيقة، 
حيث أكد مدير عام اإلدارة العامة 
أن  الجنائية  واألدلــــة  للمباحث 
الــفــوز بــهــذه الــجــائــزة يــأتــي ثمرة 
الشيخ  أول  الــفــريــق  لــتــوجــيــهــات 
آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل  بــــن  راشـــــــد 
الفريق  ومتابعة  الداخلية،  وزير 
ــارق بــن حــســن الــحــســن رئيس  طـ
تتويجًا  يــعــد  كــمــا  الـــعـــام،  األمــــن 
تبذلها  الــتــي  الــكــبــيــرة  لــلــجــهــود 
إدارة  في  ُممثلة  الداخلية،  وزارة 
الـــمـــخـــدرات فـــي سبيل  مــكــافــحــة 
ــة والــتــصــدي  مــكــافــحــة هـــذه اآلفــ
في  المجتمع  على  لمخاطرها 

مجاالت عديدة .
ــاون  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
ــاتــــي  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــــمــــعــــلــــومــــاتــــي والــ
الــمــتــمــيــز بــيــن أجـــهـــزة مــكــافــحــة 
الشقيقة  الـــدول  فــي  الــمــخــدرات 
ــة عـــلـــى الــمــســتــويــات  ــقـ ــديـ والـــصـ
الــعــربــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
مــن  ــد  ــديــ ــعــ الــ ضـــبـــط  إلــــــى  أدى 
جهود  وتعزيز  المخدرات  قضايا 
اســتــمــرار  الـــى  الفــتــا  مكافحتها، 
هـــــــــذا الــــــتــــــعــــــاون وفـــــــــق خـــطـــط 
ــة لــتــحــقــيــق  ــ ــدروسـ ــ ومــنــهــجــيــة مـ
هذا  في  االستراتيجية  األهــداف 

الشأن.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16288/pdf/1-Supplime/16288.pdf?fixed4796
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/1313615
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1313560
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

 أول السطر:
الفائزة في مسابقة  الفكرة  تنفيذ  األشغال  وزير  إعالن 
على  الموظفين  لتحفيز  إيجابية  بــادرة  الحكومي  االبتكار 
اإلبــداع، ونتمنى أن نسمع من الجهات األخرى أين وصلت 
بقية األفكار في النسخة األخيرة من المسابقة، التي وجه 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بدراستها وتنفيذها، 
وخصوصا أن النسخة الخامسة من المسابقة على األبواب.

**حدث في مستشفى خاص..!!:
بتطوير  الرفيع  الحكومي  االهتمام  ونــرى حجم  نــدرك 
من  الحثيثة  الجهود  ونشهد  ونتابع  الصحية..  الخدمات 
الــعــام.. ونالحظ  أجــل دعــم الــمــجــال الصحي فــي الــقــطــاع 
أداء  عن  وشكوى  مالحظة  أي  مع  الرسمي  التفاعل  ونجد 
مــاذا  ولــكــن  الحكومية..  الصحية  والــمــراكــز  المستشفيات 
في  الصحية  الــخــدمــات  وأســعــار  وخــدمــات  أداء  متابعة  عــن 

المستشفيات والعيادات الخاصة؟
إلى  توجهت  الماضية،  األيــام  في  شخصية  تجربة  عن 
)انفلونزا  لعارض صحي  العالج  أجل  مستشفى خاص من 
ــادة(، ولـــأســـف وجــــدت الــتــنــظــيــم والـــرعـــايـــة والــخــدمــات  ــ حــ

مفقودة، وال تستحق أن تطلق على مستشفى »خاص«. 
الفحص الروتيني في غرفة المعالجة تم مرتين بسبب 
الطبيب  غرفة  على  للدخول  االنتظار  التنظيم..  في  خطأ 
المعالج استغرق ساعة كاملة.. توجد أرقام لالنتظار، ولكن 
كل شخص يطرق باب غرفة الطبيب ويدخل، من دون أدنى 
احترام لخصوصية المريض في الداخل، وال احترام لثقافة 
أجل  مــن  طوابير  فيها  الــنــاس  يقف  الصيدلية  االنــتــظــار.. 
الحصول على الدواء.. المشهد أقرب إلى الفوضى منه إلى 

مستشفى خاص..!!
ــارة مــفــاجــئــة من  ــ تــمــنــيــت فـــي تــلــك الــلــحــظــة لـــو تــتــم زيـ
الجهات الصحية الرقابية على المستشفى، لتشاهد بشكل 
الواقع..  التنظيم  وســوء  الحاصل،  اإلهمال  حجم  ميداني 
الــشــكــوى من  ــادة  ــ زيـ الــبــعــض مـــع  يــتــفــاعــل  لـــمـــاذا  أدري  وال 
المستشفيات  بعض  واقــع  فيما  الحكومية،  المستشفيات 
الخاصة يستحق تسليط الضوء عليه أكثر، من أجل جودة 
المنظومة  تطوير  نحو  يسير  بلد  في  الصحية،  الخدمات 

الصحية بشكل شامل.
ــد مــســؤولــي  ــ قـــبـــل مـــغـــادرتـــي الــمــســتــشــفــى شـــكـــوت ألحـ
المستشفى »أجنبي« ما حصل، فقدم لي االعتذار مع ورقة 
الشخصية،  البيانات  مع  عليها  والتوقيع  الشكوى،  لتقديم 
في  للتحقيق  باالتصال  ستقوم  المستشفى  إدارة  أن  وأكــد 
الــشــكــوى، وقـــد مــضــى أكــثــر مـــن ثــالثــة أيــــام وال يــوجــد أي 

اتصال..!
المستشفى  فـــي  الــعــامــلــيــن  مــعــظــم  ــرة..  ــيـ أخـ مــالحــظــة 
الــجــنــســيــات، اآلســيــويــة وحتى  كــانــوا مــن مختلف  الــخــاص 
اإلفـــريـــقـــيـــة، فــيــمــا الــمــوظــفــة الــبــحــريــنــيــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 

شاهدتها كانت تعمل في مكتب االستقبال. 
 آخر السطر: 

مع أن العام الدراسي قد بدأ، إال أن حرص وزير التربية 
والتعليم د. ماجد بن علي النعيمي على استمرار الزيارات 
والطلبة  المدرسية  اإلدارات  وتكريم  للمدارس،  الميدانية 
والــمــراحــل،  الــفــئــات  مختلف  مــن  المتميزين،  والــطــالــبــات 
ــور، يستحق  ــ ــيـــاء األمـ والــتــقــاء الــمــدرســيــن والــعــامــلــيــن وأولـ
الشكر والتقدير، ويستوجب قيام كافة المسؤولين بالزيارات 
الميدانية، والتقاء الناس، وتكريم المجتهدين والمتميزين 
في مؤسساتهم.. الزيارات والتكريم والمتابعة الميدانية من 

شأنها تطوير العمل في أي مؤسسة.

malmahmeed7@gmail.com

حدث في

 م�شت�شفى خا�ص..!!

الــدكــتــور علي بــن فضل  أطــلــق 
الــبــوعــيــنــيــن الـــبـــرنـــامـــج الــتــدريــبــي 
المعنيين  قـــدرات  لتعزيز  الوطني 
ــة حـــــقـــــوق اإلنـــــــســـــــان فــي  ــايــ ــمــ بــــحــ
ــة،  ــيـ ــائـ ــنـ ــة الـــجـ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ مـــنـــظـــومـــة الـ
الـــــــذي تــنــظــمــه وحـــــــدة الــتــحــقــيــق 
ــع بــرنــامــج  ــعـــاون مــ ــتـ ــالـ ــة بـ ــاصـ الـــخـ
الــمــتــحــدة اإلنــمــائــي ومعهد  األمـــم 
الــــدراســــات الــقــضــائــيــة والــقــانــونــيــة 
ــة الــمــلــكــيــة لــلــشــرطــة،  ــيـ ــمـ ــاديـ واألكـ
ــيـــف مـــــن مـــســـؤولـــي  بـــمـــشـــاركـــة لـــفـ
ومــنــتــســبــي الـــمـــؤســـســـات واآللـــيـــات 
واألجهزة الوطنية المعنية بحماية 
حــقــوق اإلنـــســـان والــقــائــمــيــن على 

إنفاذ القانون.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــالل الـــجـــلـــســـة 
االفــتــتــاحــيــة الــتــي انــعــقــدت صــبــاح 
أمس بحضور الدكتور عبداللطيف 
الخارجية،  وزيــر  الزياني  راشــد  بــن 
وهـــــالـــــة بـــنـــت مـــحـــمـــد األنـــــصـــــاري 
األمـــيـــن الـــعـــام لــلــمــجــلــس األعــلــى 
العصفور  أحمد  بن  وأسامة  للمرأة 
وزير التنمية االجتماعية، والفريق 
طــــــارق بــــن حـــســـن الـــحـــســـن رئــيــس 
الــعــام، وذلــك بحضور خالد  األمــن 
الـــمـــقـــود الــمــنــســق الــمــقــيــم لــأمــم 
المتحدة بمملكة البحرين، وفراس 
لبرنامج  المقيم  الممثل  غــرابــيــة 

األمم المتحدة اإلنمائي.
وقـــد أكـــد الــنــائــب الــعــام خــالل 
كـــلـــمـــتـــه االفـــتـــتـــاحـــيـــة لـــفـــعـــالـــيـــات 

حــقــوق  أن  الـــتـــدريـــبـــي  الـــبـــرنـــامـــج 
العمل  مرتكزات  من  باتت  اإلنسان 
لــخــلــق منظومة  الـــالزمـــة  الــوطــنــي 
تحقيق  على  تعمل  متكاملة  عمل 
في  البالد  في  المستدامة  التنمية 
حضرة  قــيــادة  تحت  جوانبها  شتى 
ــلـــك حــمــد  ــمـ ــاحــــب الــــجــــاللــــة الـ صــ
البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن 

المعظم.
الــتــحــقــيــق  وحـــــدة  أن  وأوضــــــح 
ــرز مــنــجــزات  ــد أبــ الــخــاصــة تــعــد أحـ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــمــؤســســيــة في 
ــان،  ــســ مـــجـــال حـــمـــايـــة حـــقـــوق اإلنــ
حيث أثبتت قدرتها كجهاز قضائي 

بمسؤولياتها  القيام  على  مستقل 
باالشتراك مع كل األجهزة واآلليات 
بحقوق  بحماية  المعنية  الوطنية 
ــان فــــي مـــنـــظـــومـــة الـــعـــدالـــة  ــ ــسـ ــ اإلنـ
على  وتآلفها  التحادها  الجنائية، 
إنفاذ  وهــي  وثابتة  واضحة  أهــداف 
ــون، وإعـــــــــالء حـــقـــوق  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ حـــكـــم الـ
وواقــعــًا، ومــن ثم  اإلنــســان مفهومًا 
التي  الحقوقية  الممارسات  ضبط 
َيْعُظم المساس بها حينما يتماس 
بشكل أو بآخر مع إجراءات العدالة.

ــبـــرنـــامـــج  الـ هــــــذا  أن  وأضـــــــــاف 
ــي يــكــتــســب أهـــمـــيـــتـــه مــن  ــبـ ــدريـ ــتـ الـ
األكاديمية  مع  المشترك  التنظيم 

الــتــي تضطلع  لــلــشــرطــة  الــمــلــكــيــة 
بــدوٍر بالغ األثــر في توجيه وإرشــاد 
في  الــقــانــون،  إنــفــاذ  على  القائمين 
إطــــار الـــتـــعـــاون الــمــثــمــر مـــع معهد 
الــــدراســــات الــقــضــائــيــة والــقــانــونــيــة 
والـــتـــعـــاون الـــفـــعـــال مـــع الــبــرنــامــج 
ــتـــحـــدة، فــي  ــمـ اإلنــــمــــائــــي لـــأمـــم الـ
ظـــل تــضــافــر الــجــهــود إلنـــفـــاذ رؤيـــة 
الــمــمــلــكــة الــمــســتــقــبــلــيــة لــالرتــقــاء 
أهــداف  وتحقيق  اإلنــســان،  بحقوق 
االنسان  لحقوق  الوطنية  الخطة 
رفـــع  خــــــالل  ــــن  مـ  )2026–2022(
مـــســـتـــوى الــــوعــــي الـــقـــانـــونـــي بــهــذه 
الحقوق والتطبيق األمثل لها وفق 
أعلى المعايير الحقوقية الدولية.

فيما أثنى الدكتور عبداللطيف 
ــيـــة خـــالل  الـــزيـــانـــي وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــود الــمــتــمــيــزة  ــهـ ــجـ كــلــمــتــه عـــلـــى الـ
لــــوحــــدة الــتــحــقــيــق الـــخـــاصـــة فــي 
نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان، 
والعمل على ضمان تحقيق العدالة 
ــــي تــــبــــلــــورت فــي  ــتـ ــ واالنــــــــصــــــــاف، الـ
التدريبي  البرنامج  لهذا  تنظيمها 
ــيـــاف  ــاركـــة كــــل أطـ ــي، بـــمـــشـ ــنــ ــوطــ الــ
الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي والــعــامــلــيــن 
فـــي مــخــتــلــف الـــــــــوزارات والــهــيــئــات 
والخاصة  الحكومية  والمؤسسات 
وهو  المدني،  المجتمع  ومنظمات 
ما يحقق خطة المملكة في تعزيز 
التعاون في مجال حقوق اإلنسان، 
ــا الـــــــدائـــــــم عــــلــــى تــلــقــي  ــ ــهـ ــ ــرصـ ــ وحـ
الــمــعــنــيــيــن والــعــامــلــيــن فـــي مــجــال 
حـــمـــايـــة حـــقـــوق االنــــســــان تـــدريـــبـــًا 
المستوى يسهم في  مستمرًا عالي 
بقدراتهم  واالرتقاء  معارفهم  زيــادة 
ــذا الـــمـــجـــال الـــمـــهـــم، بــعــدمــا  فـــي هــ
أصبحت المملكة نموذجًا رائدًا في 
المنطقة في مجال تعزيز واحترام 
اإلنـــســـان، مشيدا  وحــمــايــة حــقــوق 
ــاون بـــرنـــامـــج األمــــم  ــ ــعـ ــ بـــإســـهـــام وتـ
الــمــتــحــدة اإلنـــمـــائـــي واألكــاديــمــيــة 
الملكية للشرطة ومعهد الدراسات 

تنظيم  فــي  والــقــانــونــيــة  القضائية 
المتميز،  التدريبي  البرنامج  هــذا 
والتوفيق  النجاح  للجميع  متمنيًا 

في تحقيق األهداف.
ــا أشــــــــار الــــفــــريــــق طـــــارق  ــمـ ــيـ فـ
الــعــام خالل  األمـــن  رئــيــس  الحسن 
كلمته إلى أن حقوق اإلنسان تشكل 
محورًا أساسيًا في منظومة العمل 
مــشــاركــة  وأن  ــره،  ــويــ ــطــ وتــ ــي  ــنــ األمــ
هــذا  فــي  الــداخــلــيــة  وزارة  منتسبي 
تأتي  الــوطــنــي  التدريبي  البرنامج 
وأهــداف  تنفيذ متطلبات  إطــار  في 
االنسان  لحقوق  الوطنية  الخطة 
قاعدة  من  وانطالقًا   )2026-2022(
الـــشـــراكـــة وتــعــزيــز آلـــيـــات الــتــدريــب 
الــتــي أصبحت مــحــورًا أســاســيــًا في 
تـــطـــويـــر الـــعـــمـــل األمــــنــــي، فــــي ظــل 
األكاديمية  بها  تقوم  التي  البرامج 
الــمــلــكــيــة لــلــشــرطــة والـــتـــي تــهــدف 
التدريبية  المنظومة  تطوير  إلــى 
الذي  النحو  على  األمنية؛  للكوادر 
يــســهــم فـــي تــرســيــخ ثــقــافــة حــقــوق 
اإلنــســان فــي الــعــمــل األمــنــي كونها 
الميداني،  األداء  من  أصياًل  جــزًءا 
ــه بــــــاإلعــــــراب عــن  ــثـ ــديـ ــتــــتــــم حـ واخــ
الخاصة  التحقيق  لوحدة  تقديره 
التدريبي  البرنامج  هذا  لتنظيمها 

الوطني الطموح.
مــــــن جــــانــــبــــه أعــــــــــرب فــــــراس 
لبرنامج  المقيم  الممثل  غرابية 
باإلنابة  اإلنمائي  المتحدة  األمــم 
عـــن ســـعـــادتـــه بـــالـــتـــواجـــد فـــي هــذا 
تنظمه  الـــــذي  الــعــلــمــي  الــمــحــفــل 
وحــــدة الــتــحــقــيــق الــخــاصــة، الــتــي 
تـــعـــتـــبـــر أحـــــــد مــــنــــجــــزات مــمــلــكــة 
البحرين الداعمة لسيادة القانون، 
كما أشاد بالدور الفعال الذي تقوم 
بـــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي تــطــويــر 
الــوطــنــيــة  الــحــمــايــة  آلـــيـــات  أدوار 
والــعــدالــة اإلصــالحــيــة، مــن خــالل 
إنشاء آليات وأجهزة حماية وطنية 
وســـبـــل إنـــصـــاف إداريـــــــة وقــضــائــيــة 

ــعــــمــــل عــــلــــى تــــأمــــيــــن الــــحــــقــــوق  تــ
بالرقابة  وتعنى  الــحــريــات،  وصــون 
الفاعلة على أجهزة إنفاذ القانون 
كلمته  ختام  في  وتطلع  الوطنية، 
بين  الفعال  التعاون  استمرار  إلى 
اإلنــمــائــي  الــمــتــحــدة  األمـــم  مكتب 
بغية  الــخــاص؛  التحقيق  ــدة  ووحــ
العمل على تحقيق أهداف التنمية 
الـــمـــســـتـــدامـــة الـــخـــاصـــة بــالــســالم 

والعدل والمؤسسات القوية.
خالد  محمد  اســتــعــرض  وقـــد 
المحامي  بــأعــمــال  الــقــائــم  الــهــزاع 
ــيــــس وحــــــــدة الــتــحــقــيــق  ــام رئــ ــ ــعـ ــ الـ
الــــخــــاصــــة تـــفـــاصـــيـــل الـــبـــرنـــامـــج 
الــــتــــدريــــبــــي الــــوطــــنــــي ومـــــحـــــاوره 
ــدافـــــه، الـــــذي مـــن الـــمـــقـــرر أن  وأهـــ
ويتضمن  أشــهــر  ستة  مــدة  يستمر 
العديد من ورش العمل والجلسات 
الــتــي يــتــحــدث خاللها  الــنــقــاشــيــة، 
ــرات  ــبــ ــة مـــــن أصـــــحـــــاب الــــخــ ــبـ ــخـ نـ
القانونية في مجال حماية حقوق 
ــك بــمــشــاركــة لفيف  اإلنـــســـان، وذلــ
قـــانـــونـــي وحـــقـــوقـــي مــــن الـــقـــضـــاة 
وأعــضــاء الــنــيــابــة الــعــامــة وأعــضــاء 
ــيـــات  ومــنــتــســبــي الــمــؤســســات واآللـ
واألجهزة الوطنية المعنية بحماية 
العديد  بحضور  اإلنــســان،  حــقــوق 
العام من  قــوات األمــن  من أعضاء 
مختلف اإلدارات والمراكز األمنية 
مشاركين  عن  فضاًل  واإلصالحية، 
ــواب،  ــنــ ــورى والــ ــشــ مـــن مــجــلــســي الــ
اإلسالمية  والــشــؤون  العدل  ووزارة 
الـــخـــارجـــيـــة،  ووزارة  واألوقـــــــــــــاف، 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة،  الـــتـــنـــمـــيـــة  ووزارة 
القانوني،  والــرأي  التشريع  وهيئة 
والمجلس األعلى للمرأة، والعديد 
والمجالس  الحقوقية  اللجان  من 
المجتمع  ومنظمات  التخصصية 

المدني ذات الصلة.

اإط�����اق ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��دري��ب��ي ال��وط��ن��ي ل��ت��ع��زي��ز ق����درات 

الجنائي���ة العدال���ة  ف���ي  الإن������شان  حق���وق  بحماي���ة  المعنيي���ن 

الإن�سان  حقوق  حماية  في  الموؤ�س�سية  المنجزات  اأبرز  الخا�سة«  »التحقيقات  العام:  النائب 

} جانب من فعاليات اإطالق البرنامج التدريبي.

خلف  عبدالحسين  بن  يوسف  السيد  استقبل 
الــمــحــامــي حسن  الــقــانــونــيــة بمكتبه  الــشــؤون  وزيـــر 
البحرينية  المحامين  جمعية  رئيس  بديوي  أحمد 

وأعضاء مجلس اإلدارة ومدير الجمعية.
وتم خالل اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق 
القانوني في  العمل  الــوزارة والجمعية لتطوير  بين 

المملكة.
وأشــــاد وزيــــر الـــشـــؤون الــقــانــونــيــة بــــدور جمعية 

المحاماة  بمهنة  بــاالرتــقــاء  البحرينية  المحامين 
تبذلها  الــتــي  الجهود  مثمنًا  تمثلها،  الــتــي  والقيم 
الجمعية في سبيل تحقيق العدالة وتكريس مبادئ 
ــانـــون. مـــن جــانــبــه اســـتـــعـــرض الــمــحــامــي  ــقـ حــكــم الـ
وأنشطتها وسعيها  الجمعية  حسن بديوي مبادرات 
المستمر لدعم تطوير منظومة القوانين في مملكة 
ــى تــقــديــم خــدمــاتــهــا لجميع  إلــ ــة  ــافـ الــبــحــريــن إضـ

المنتسبين إليها.

وزير ال�شوؤون القانونية ي�شتقبل »المحامين البحرينية«

ــن  ــ ــركـ ــ ــق الـ ــ ــريــ ــ ــفــ ــ اســــتــــقــــبــــل الــ
عـــبـــداهلل بـــن حــســن الــنــعــيــمــي وزيـــر 
ــاع وفــــد مـــن مــوظــفــي  ــدفــ شـــــؤون الــ
مجلسي النواب والشيوخ بالواليات 
صباح  وذلــك  األمريكية،  المتحدة 

أمس األربعاء 26 أكتوبر 2022م.
ورحب وزير شؤون الدفاع بوفد 
والشيوخ  النواب  مجلسي  موظفي 
ــالـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة،  بـ
العالقات  اللقاء  خــالل  واستعرض 
ــيـــن مــمــلــكــة  ــة بـ ــمـ ــائـ ــقـ الـــثـــنـــائـــيـــة الـ
ــبـــحـــريـــن والــــــواليــــــات الــمــتــحــدة  الـ

األمريكية.
ــواء الـــركـــن  ــلــ حـــضـــر الـــلـــقـــاء الــ
بــــحــــري يــــوســــف أحــــمــــد مــــــال اهلل 
ــــس هـــيـــئـــة األركـــــــــان  ــيـ ــ ــد رئـ ــاعــ ــســ مــ

الركن  والــلــواء  والتموين،  لــإمــداد 
بــحــري أنـــور عــبــداهلل الــجــودر مدير 

والــلــواء  الفني،  والــتــزويــد  الصيانة 
آل  بــن خالد  الشيخ سلمان  الــركــن 

خليفة مدير التخطيط والتنظيم 
ــواء الــــركــــن طــيــار  ــ ــلـ ــ والـــتـــقـــنـــيـــة، والـ

الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة 
مدير التعاون العسكري.

رئي�ص الأركان ي�شتقبل وفد موظفي النواب وال�شيوخ الأمريكيين

} جانب من اللقاء.

لمجلس  العامة  األمانة  استضافت 
النواب أمس األربعاء وفد الكلية الملكية 
ــاع الــوطــنــي،  ــدفــ لــلــقــيــادة واألركــــــــان والــ
المجلس  مـــن حـــرص  انــطــالقــًا  وذلــــك 
والمثمر  البناء  الــتــعــاون  على  النيابي 
في  والمساهمة  الــجــهــات،  مختلف  مــع 
والبرلمانية  السياسية  الثقافة  تعزيز 

لدى جميع فئات المجتمع.

رؤية  تأكيدًا على  الزيارة  وُتعد هذه 
ــواب، فــــي ضـــــــرورة تــفــعــيــل  ــ ــنـ ــ مــجــلــس الـ
ــاون والـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة مع  ــعـ ــتـ الـ
مختلف المؤسسات والجهات الرسمية 
والسعي  البحرين،  في مملكة  واألهلية 
لنشر الثقافة البرلمانية، عبر التعريف 
ــه مــجــلــس  ــ ــدور الـــــــــذي يـــنـــهـــض بــ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
الديمقراطية  العملية  ضــمــن  الــنــواب 

البحرينية.
وخـــالل الـــزيـــارة اســتــعــرض األســتــاذ 
خالد البدر من إدارة الشؤون القانونية 
باألمانة العامة، عرضًا تعريفيًا اشتمل 
على أهم محطات المسيرة التشريعية 
والــنــيــابــيــة بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، ونــبــذة 
مختصرة عن تأسيس المجلس النيابي 
والـــعـــديـــد مــــن الــتــفــاصــيــل الــمــتــعــلــقــة 

بالعمل التشريعي والرقابي، وآلية عمل 
والنوعية،  الدائمة  واللجان  المجلس 
إضـــافـــة إلــــى ســلــســلــة مـــن الــمــعــلــومــات 

القانونية والبرلمانية ذات العالقة.
ــات الــثــقــافــة  ــيـ ــاسـ كــمــا تـــم شــــرح أسـ
ــة  ــوريـ ــتـ الـــدسـ واألدوات  ــة،  ــيـ ــانـ ــمـ ــرلـ ــبـ الـ
لــلــُمــشــرعــيــن، وجــانــب مــمــا تــنــص عليه 

الالئحة الداخلية لمجلس النواب. 

اأمانة النواب ت�شت�شيف وفد الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16288/pdf/1-Supplime/16288.pdf?fixed4796
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/1313660
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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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استقبلت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى 
الـــعـــام لمجلس  األمـــيـــن  آل خــلــيــفــة  دعـــيـــج  بـــن 
التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس 
التعليم العالي، األستاذ الدكتور وهيب الخاجة 
رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية، 
ــتـــاذ الــدكــتــور غــســان عــــواد رئــيــس جامعة  واألسـ
منتسبي  وجميع  مهنئتهم  التطبيقية،  العلوم 
على  وطلبة  وأكاديميين  إداريــيــن  من  الجامعة 
الجامعة بحصولها على  الذي حققته  اإلنجاز 
العربية  المملكة  قبل  مــن  الــرســمــي  االعــتــراف 
السعودية كجامعة معترف بها وموصى للطلبة 

السعوديين بالدراسة فيها.
وأكــــــدت األمـــيـــن الـــعـــام لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم 
العالي أن هذا اإلنجاز جاء نتاج حرص الجامعة 
المستمر في تحسين وتطوير مخرجات التعليم 
للطلبة  الــمــنــاســبــة  التعليمية  الــبــيــئــة  وتــوفــيــر 
البحث  مجال  فــي  الجامعيين  األســاتــذة  ودعــم 
بحسب  العالمية،  المعايير  واستيفاء  العلمي، 
التصنيفات الدولية، مشيرًة إلى ان هذا اإلنجاز 
البحرين  فــي  الــعــالــي  التعليم  مــؤســســات  يضع 
لـــدى الــطــلــبــة مــن دول مجلس  كــخــيــار مــفــضــل 

التعاون.
وبــّيــنــت أن نــتــائــج الــجــامــعــة خـــال الــثــاث 
المتسارع  التطور  مدى  تظهر  الماضية  سنوات 
الـ37 عربيًا في  المرتبة  للجامعة، حين احتلت 
عام 2020، وفي العام الذي يليه صعدت 8 مراتب 
ـــ29 عــربــيــًا، وفـــي عـــام 2022  ــ لــتــحــتــل الــمــركــز الـ
وتفوقت  ملحوظ  بشكل  الجامعة  أداء  تحسن 
على 7 جامعات أخرى لتصل إلى المركز الـ 22، 
الصحيح  مــســارهــا  فــي  الجامعة  اســتــمــرار  ومــع 
بدرجة  وطنية  لجامعة  نتيجة  أفــضــل  حققت 
 2023 لسنة  الــعــام  الــمــعــدل  فــي   100 مــن   63,5

والذي يعد افضل  الـ19  المرتبة  محققة بذلك 
تصنيف  في  وطنية  لجامعة  تحقيقه  تم  مركز 

»كيو إس«.
الـــعـــلـــوم الــتــطــبــيــقــيــة  ــافــــت أن جــامــعــة  وأضــ
والتطور  التقدم  في  مستمرة  كــوادرهــا  وبفضل 
ــل الــتــوفــيــق  واإلنــــــجــــــاز، مــتــمــنــيــة لــلــجــامــعــة كــ
وتحقيق المزيد من النجاح والتميز في تخريج 
العمل، مؤكدة دعم مجلس  كوادر مؤهلة لسوق 
التعليم العالي لجميع الجامعات لتحقيق نقلة 
نوعية في مجال التعليم العالي بما يواكب رؤية 
ثّمن  جانبه،  مــن   .2030 االقتصادية  البحرين 
التطبيقية  العلوم  جامعة  أمناء  رئيس مجلس 
األستاذ الدكتور وهيب الخاجة الجهود المبذولة 
والحرص المستمر من مجلس التعليم العالي 
بن  عيسى  بنت  رنــا  الشيخة  الــدكــتــورة  بــرئــاســة 
دعيج آل خليفة األمين العام لمجلس التعليم 
العالي، مشيدًا بدور المجلس في دعم الجامعة 
ــة الـــدولـــيـــة  ــاديـ ــمـ ــتـ ومـــســـانـــدتـــهـــا لــتــحــقــيــق االعـ
قــّدم  اللقاء،  ختام  وفــي  األكاديمية.  لبرامجها 
رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية، 
إلــــى األمـــيـــن الـــعـــام لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الجامعات  لتصنيف  إس«  »كيو  منظمة  شــهــادة 
الـ19  المرتبة  في  الجامعة  تصنيف  المتضمن 
ويأتي  الجامعة.  حققته  الــذي  واإلنــجــاز  عربيًا 
ضمن  التطبيقية  الــعــلــوم  بــجــامــعــة  االعـــتـــراف 
والموصى  بها  المعترف  المصنفة  الجامعات 
بعد  بها،  للدراسة  السعوديين  الطلبة  بالتحاق 
في  الشهادات  لمعادلة  العامة  اإلدارة  قــررت  أن 
السعودية  العربية  المملكة  فــي  التعليم  وزارة 
االعتراف في الجامعة والمؤهات التي تقدمها 
والــدراســات  الــبــكــالــوريــوس  بــرامــج  فــي  لطلبتها 

العليا.

اأمي���ن ع���ام التعلي���م العال���ي ت�ش���يد بالتطور

التط�����بيقية الع�����لوم  لجامع���ة  المتوا�ش���ل 

كتبت: فاطمة علي 
الحكومية  المستشفيات  أعلنت 
ــاء اســتــشــاريــيــن  ــبـ عـــن انــضــمــام 8 أطـ
الــخــاص بمجمع  إلــى عــيــادات الطب 
الــســلــمــانــيــة الـــطـــبـــي خـــــال أكــتــوبــر 
التسجيل  بـــاب  فــتــح  تــم  إذ  الـــجـــاري، 
الطبية  االســـتـــشـــارة  مــواعــيــد  لــطــلــب 
ــة لــــكــــل مـــــن اســـتـــشـــاريـــة   ــيــ ــاجــ ــعــ والــ
الدكتورة  االطفال  روماتيزم  أمــراض 
وفاء مدن المتخصصة في تشخيص 
التفاعلي  الــمــفــاصــل  الــتــهــاب  وعـــاج 
ــلــــف أنــــــواعــــــه  ــتــ والـــــطـــــفـــــولـــــي بــــمــــخــ
كــــذلــــك تـــشـــخـــيـــص وعــــــــاج الــحــمــى 
ــاج مـــتـــازمـــة ما  ــ الــرومــاتــيــزمــيــة وعـ
ــا عــنــد األطــــفــــال، إضــافــة  ــورونـ بــعــد كـ
ــة الــمــســالــك  ــى اســـتـــشـــاري جــــراحــ ــ إلـ

ــادر  الــبــولــيــة والــتــنــاســلــيــة الـــدكـــتـــور نـ
ــواد الــمــتــخــصــص فــي عـــاج العقم  عــ
ــعـــف  واألمـــــــــــــراض الـــــذكـــــوريـــــة والـــضـ
العقم  الجنسي وعاج جميع حاالت 
األولى والثانوي كذلك عاج وجراحة 

ــات الــربــط  ــراحــ ــي الــخــصــيــة وجــ ــ دوالــ
الضعف  عاج  إلى  إضافة  وترجيعها 
الــجــنــســي واالنـــتـــصـــاب عــنــد الــرجــال 
التعويضية  األجــهــزة  جميع  وتركيب 
لحاالت الضعف الجنسي الى جانب 

عـــــاج وتـــشـــخـــيـــص حــــصــــوات الــكــلــي 
والمثانة  وتضخم البروستات.

المستشفيات  أفـــادت  وان  وسبق 
الطب  نــظــام  فعلت  بأنها  الحكومية 
ــاص بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات مــجــمــع  ــ ــخـ ــ الـ
يمكن  جــديــدة  آلــيــة  وفـــق  السلمانية 
ــادات خــاصــة  ــ ــيـ ــ ــا فـــتـــح عـ مــــن خـــالـــهـ
بـــاألطـــبـــاء داخـــــل الــمــجــمــع، الــهــدف 
للعمل  ــفـــاءات  ــكـ الـ اســتــقــطــاب  مــنــهــا 
موضحة  الحكومية،  بالمستشفيات 
ــب الـــخـــاص  ــطـ ــام الـ ــظـ ــأن تــفــعــيــل نـ ــ بـ
ــيــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــفــ ــتــــشــ ــمــــســ ــي الــ ــ ــ فـ
ــيــــف كـــافـــة  ســـيـــتـــيـــح لـــلـــطـــبـــيـــب تــــوظــ
اإلمــكــانــيــات والــتــجــهــيــزات الــخــاصــة 
وتـــقـــديـــم خـــدمـــات طبية  بــالــمــجــمــع 
على  الحرص  من  وانطاقًا  متميزة، 
للعمل  الطبية  الــكــفــاءات  استقطاب 
واســـتـــخـــدام اإلمــكــانــيــات الــمــتــوفــرة 
فـــــي الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــحـــكـــومـــيـــة. 
الحكومية  المستشفيات  وكــشــفــت 
الرسمي قائمة االطباء  عبر حسابها 
ــمــــوا  ــن الــــــذيــــــن انــــضــ ــ ــيـ ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ االسـ
مــؤخــرا لــعــيــادات الــطــب الــخــاص في 
الــســلــمــانــيــة والــتــي تــضــم  اســتــشــاريــة 
القوقعة  وجــراحــة  والحنجرة  االنـــف 
ــيــــة وامـــــــــــراض االطــــفــــال  ــتــــرونــ ــكــ اإللــ
المتخصصة  الدكتورة مريم سهوان  
والشخير  التنفس  مشاكل  عــاج  فــي 
لـــدى األطـــفـــال والــكــبــار كــذلــك عــاج 
ــار  ــبــ ــكــ ــال والــ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــد األطـ ــنــ ــف عــ ــ ــرعــ ــ الــ
ــلــــوز وســحــب  ــراض الــلــحــمــيــة والــ ــ ــ وأمـ
كـــذلـــك  الـــــوســـــطـــــى،  األذن  ــل  ــ ــوائــ ــ ســ
ــة الــعــيــون  ــ ــراحـ ــ ــب وجـ ــة طــ ــاريـ ــشـ ــتـ اسـ

الدكتورة خاتون العبدالرسول للطب 
المتخصصة  بــالــســلــمــانــيــة  الـــخـــاص 
فـــــي تـــشـــخـــيـــصـــي أمــــــــــراض الـــعـــيـــون 
العين  ارتفاع ضغط  وعــاج  بأنواعها 
الماء  عمليات  ــراء  وإجــ والــجــلــوكــومــا 
األبيض واألزرق  إضافة الى عمليات  
ــات مــقــدمــة  ــابــ تــصــحــيــح الــنــظــر واصــ

العين.
استشارية  أيضا  القائمة  وتضم 
ــال  ــفـ ــكــــري األطـ ــغــــدد الـــصـــمـــاء وســ الــ
الــــــدكــــــتــــــورة خــــديــــجــــة عــــلــــي الـــعـــا 
الــمــتــخــصــصــة فـــي تــشــخــيــص وعـــاج 
الــســكــري بــأنــواعــه وعـــاج مــرحــلــة ما 
قــبــل الــســكــري ومــقــاومــة االنــســولــيــن 
بالسلمانية  الخاص  الطب  لعيادات 
حيث ستقدم خدمة تركيب  وبرمجة 
مــضــخــات االنـــســـولـــيـــن وعـــــاج قصر 
لــدى األطــفــال   الــقــامــة وتــأخــر النمو 
ــغــــدة  كــــذلــــك عـــــــاج اضـــــطـــــرابـــــات الــ
ــيــــة والـــنـــخـــامـــيـــة  الــــدرقــــيــــة والــــكــــرضــ
أو  المبكر  الــبــلــوغ  وعـــاج  وتشخيص 
الـــمـــتـــأخـــر كـــذلـــك تــشــخــيــص وعــــاج 
ــات الـــغـــدة  ــ ــرابـ ــ ــطـ ــ ــيـــن الـــعـــظـــام واضـ لـ
ــلـــقـــاحـــات  ــم الـ ــقــــديــ الــــجــــاردرقــــيــــة وتــ
ــى اســتــشــاري  ــة إلــ ــافـ الــمــوســمــيــة، إضـ
أمــــراض الـــدم الــدكــتــور ثـــروت وجــدي  
الــمــتــخــصــص فـــي تــشــخــيــص وعـــاج 
كذلك  ومسبباته  بــأنــواعــه  الـــدم  فقر 
نـــقـــص الـــصـــفـــائـــح الــــدمــــويــــة وعــــاج 
الدم  وأمــراض سيولة  المناعة  نقص 
وتـــشـــخـــيـــص وعـــــــاج لــوكــيــمــيــا الــــدم 

الحادة والمزمنة.

اســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل الــــــــدكــــــــتــــــــور 
الزياني،  راشد  بن  عبداللطيف 
أمــــس بمقر  الـــخـــارجـــيـــة،  ــر  ــ وزيـ
تــوم  الــســيــر  الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة 
بـــيـــكـــيـــت، الــــمــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
ــي لـــلـــدراســـات  ــ ــدولـ ــ لــلــمــعــهــد الـ
ــيــــة فـــــي الــــشــــرق  ــيــــجــ ــتــــراتــ االســ

األوسط.
ــاء  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وجـــــــــــــرى خـــــــــــال الـ
اســـــــــتـــــــــعـــــــــراض الـــــتـــــرتـــــيـــــبـــــات 
لتنظيم  الجارية  والتحضيرات 
دورته  في  المنامة  مؤتمر حوار 
الــثــامــنــة عــشــرة، الــمــقــرر عقده 
خال الفترة من 18-20 نوفمبر 
المعهد  بين  بالتعاون  المقبل 
والـــــــوزارة، كــمــا تــم بــحــث تعزيز 
الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الــثــنــائــي 
المشترك وفتح آفاق أوسع بين 
وزارة الخارجية والمعهد الدولي 
لـــلـــدراســـات االســتــراتــيــجــيــة في 
مـــجـــال الــتــنــظــيــم لــلــمــؤتــمــرات 
في  المتخصصة  والــمــنــتــديــات 
الــقــضــايــا األمــنــيــة والــســيــاســيــة 

ــلـــى الـــســـاحـــتـــيـــن اإلقــلــيــمــيــة  عـ
والدولية. 

حضر اللقاء السفير طال 
المدير  األنــصــاري  عــبــدالــســام 
الخارجية،  وزارة  لــشــؤون  الــعــام 

والــــســــفــــيــــر نــــانــــســــي عــــبــــداهلل 
ــاع الـــشـــؤون  ــيـــس قـــطـ ــال رئـ ــمـ جـ
صاح  والسفير  االستراتيجية، 
شــهــاب رئــيــس قــطــاع الــمــراســم 

بوزارة الخارجية.

الدرا�شات  معهد  مدير  مع  ي�شتعر�ض  الخارجية  وزير 
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} وزير الخارجية خالل اللقاء.

ــان بـــن  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــخ سـ ــيـ ــ ــشـ ــ أكـــــــــد الـ
المالية  ــر  وزيـ خليفة  آل  خليفة 
الــوطــنــي أن مــســيــرة  واالقـــتـــصـــاد 
العمل الخليجي المشترك تشهد 
تطوًرا مستمًرا خاصة فيما يتعلق 
واالقتصادية  المالية  بالمجاالت 
فــي ظــل مــا تحظى بــه مــن رعايٍة 
واهـــتـــمـــام مـــن أصـــحـــاب الــجــالــة 
والسمو قادة دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، مشيًرا إلى 
حرص مملكة البحرين على دعم 
المشترك  التكامل  تعزيز  جهود 
أرحــب  والــدفــع بها نحو مــســارات 
مــن الــنــمــاء واالزدهــــــار بــمــا يعود 
بالنفع والخير على الجميع وفق 

التطلعات المنشودة.
الدكتور  لقاء  لدى  ذلك  جاء 
األمين  الحجرف  فــاح  بن  نايف 
ــاون لـــدول  ــعـ ــتـ الـــعـــام لــمــجــلــس الـ
اليوم في مدينة  العربية  الخليج 
ــاض بـــالـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــ ــريــ ــ الــ

الــــســــعــــوديــــة الـــشـــقـــيـــقـــة، وذلـــــك 
ــبــــادرة  فــــي إطـــــــار مـــشـــاركـــة فــــي مــ
بــالــريــاض،  المنعقدة  االســتــثــمــار 
حــيــث نــــوه مــعــالــي وزيــــر الــمــالــيــة 
واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي بــمــا تحقق 
مــن مــنــجــزات لــصــالــح أبــنــاء دول 
الخليج  ــدول  لــ الــتــعــاون  مــجــلــس 
ما  على  البناء  وأهمية  العربية، 
ُانـــجـــز لــمــواصــلــة تــرســيــخ أســس 
التنسيق المشترك على مختلف 
ــي دعـــم  ــدة بـــمـــا يــســهــم فــ ــ ــعـ ــ األصـ
إلــى  والـــوصـــول  التنمية  مــســارات 
ــتــــصــــادي الــمــرجــو  الـــتـــكـــامـــل االقــ
أبــــنــــاء دول  تـــطـــلـــعـــات  لــتــحــقــيــق 
الخليج  ــدول  لــ الــتــعــاون  مــجــلــس 

العربية في مختلف المجاالت.
ــتـــقـــى وزيـــــــر الــمــالــيــة  ــا الـ كـــمـ
ــــي الـــســـيـــد  ــنـ ــ ــــوطـ ــاد الـ ــ ــصــ ــ ــتــ ــ واالقــ
أدونيس جورجاديس وزير التنمية 
واالستثمار باليونان. وجرى خال 
اللقاء استعراض عاقات التعاون 

الــقــائــمــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وجــمــهــوريــة الـــيـــونـــان الــصــديــقــة، 
ومــا تشهده مــن تــقــدٍم ونــمــاء في 
فيما  وبــاألخــص  المجاالت  شتى 
االقــتــصــاديــة  بــالــمــجــاالت  يتعلق 
واالســـتـــثـــمـــاريـــة، مـــنـــوهـــًا مــعــالــيــه 
تحقق  مــا  على  الــبــنــاء  بمواصلة 
ــاوٍن وعـــمـــٍل مــشــتــرك بين  ــعـ مـــن تـ
البلدين الصديقين والدفع بتلك 
ــاٍق أكــثــر تــطــورًا  الــعــاقــات نحو آفـ
ــوًا بـــمـــا يـــصـــب فــــي تــحــقــيــق  ــ ــمـ ــ ونـ

التطلعات واألهداف المشتركة.
كــمــا أكـــد الــشــيــخ ســلــمــان بن 
المالية  ــر  وزيـ خليفة  آل  خليفة 
واالقتصاد الوطني حرص مملكة 
ــة خــلــق  ــلـ ــواصـ الـــبـــحـــريـــن عـــلـــى مـ
االستثمارية  الفرص  من  المزيد 
تطوير  فــي  تسهم  الــتــي  الـــواعـــدة 
وتـــنـــمـــيـــة الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة 
وتحفيزها نحو النمو االقتصادي 
الــمــنــشــود، مــشــيــًرا إلـــى مــا توليه 

المملكة من اهتماٍم بالغ لتعزيز 
مــقــومــاتــهــا االقــتــصــاديــة والــدفــع 
بــهــا نــحــو تــحــقــيــق الــتــكــامــل بين 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات بــمــا يصب 
فــــي تــحــقــيــق أهــــــــداف الــمــســيــرة 
حضرة  بقيادة  الشاملة  التنموية 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة، مــلــك الــبــاد 
ــم، وتــــنــــفــــيــــًذا لــخــطــط  ــظــ ــعــ ــمــ الــ
السمو  صاحب  برئاسة  الحكومة 
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ آل خــلــيــفــة، ولـ
ــوزراء. جــاء ذلــك لدى  ــ الـ مجلس 
ــاذ يــــاســــر بــن  ــ ــتـ ــ لــــقــــاء أمـــــس األسـ
الرميان محافظ صندوق  عثمان 
بالمملكة  الــعــامــة  االســتــثــمــارات 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة 
ــن فــي  ــيــ ــؤولــ ــســ ــمــ ــن الــ ــ وعــــــــــــددًا مــ
الدور  على  أكد  الصندوق،  حيث 
البارز الذي تضطلع به الصناديق 
باعتبارها  السيادية  االستثمارية 

ــًا اقــتــصــاديــة ومــحــركــًا فاعًا  ذراعــ
منوهًا  االقــتــصــادي،  النمو  لدعم 
االستثماري  التعاون  بمستويات 
والمملكة  البحرين  مملكة  بين 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة الــشــقــيــقــة 
وأهـــمـــيـــة مـــواصـــلـــة تـــعـــزيـــزه بــمــا 
يـــحـــقـــق الـــتـــطـــلـــعـــات الــمــشــتــركــة 
ــود بــالــنــمــاء واالزدهــــــــار على  ــعـ ويـ
الصديقين،  والشعبين  البلدين 
مــشــيــدًا فــي هـــذا الــصــدد بــإعــان 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
بن عبدالعزيز  بن سلمان  محمد 
رئـــيـــس  ــد  ــهـ ــعـ الـ ولــــــي  ــود،  ــ ــعـ ــ سـ آل 
رئـــيـــس مجلس  الـــــــوزراء  مــجــلــس 
الـــشـــؤون االقــتــصــاديــة والــتــنــمــيــة 
ــدوق  ــنـ صـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ
االســتــثــمــارات الــعــامــة الـــيـــوم عن 
قيام صندوق االستثمارات العامة 
بتأسيس )5( شركات إقليمية في 
مملكة  ضــمــنــهــا  مـــن  دول  خــمــس 

البحرين.

وزي���ر المالي���ة يلت��ق������ي االأمين الع���ام للتع���اون الخليجي

وم��ح��اف��ظ ���ش��ن��دوق اال���ش��ت��ث��م��ارات ال��ع��ام��ة ال�����ش��ع��ودي

ا�ستقطابا للكفاءات وتوظيف الإمكانيات...

8 اأطباء ا�شت�شاريين ين�شمون اإلى عيادات الطب الخا�ض بال�شلمانية

تــمــكــنــت مــديــريــة شــرطــة الــمــحــافــظــة الــشــمــالــيــة مـــن الــقــبــض على 
بــاالعــتــداء  قيامهما  فــي  مشتبه  إفــريــقــيــة،  جنسية  يــحــمــان  شخصين 
بــالــضــرب عــلــى ســائــق ســـيـــارة أجــــرة »بــحــريــنــي 68 عـــامـــا« وســـرقـــة مبلغ 
إلى  بتوصيلهما  قيامه  بعد  وذلــك  الشخصية،  متعلقاته  وبعض  مالي 
بالواقعة،  الباغ  تلقيها  أثر  أنه على  المديرية  وأوضحت  عالي.  منطقة 
أسفرت  التي  واألدلــة  المعلومات  والتحري وجمع  البحث  أعمال  باشرت 
عــن تــحــديــد هــويــة الــمــذكــوريــن والــقــبــض عليهما، وذلـــك بــالــتــعــاون مع 
مديرية شرطة محافظة العاصمة، كما تبين، مخالفة المذكورين شروط 
أنه  إلى  الشمالية  المحافظة  الباد. وأشارت مديرية شرطة  اإلقامة في 
إلى  عليهما  المقبوض  وإحالة  الازمة،  القانونية  اإلجـــراءات  اتخاذ  تم 

النيابة العامة.

القب�ض على اإفريقيين اعتديا على �شائق بحريني

حول  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  تداوله  يتم  ما  على  تعقيبًا 
 )Unilever( احتواء منتجات »دوف« المصنعة من قبل شركة يونيليفر
على شوائب من مادة »البنزين« المحظورة في صناعة منتجات التجميل، 
بمتابعة  قامت  ذلــك  فــور  أنها  الصحة  بــوزارة  العامة  الصحة  إدارة  أكــدت 

الموضوع وتّم التأكد من خلو األسواق المحلية من هذه المنتجات.
وأوضحت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة بأن المنتج الذي قامت 
الشامبو  األســواق هو  دة منه من  يونيليفر بسحب تشغيات محَدّ شركة 
غير  المنتج  بــأن  مضيفة  الشركة،  مــن  أخــرى  منتجات  وليست  الــجــاف، 

متوفر لدى الشركة ولم يتم تزويد األسواق به خال الفترة الماضية.
ودعت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة كافة المواطنين والمقيمين 
لــلــتــواصــل مــعــهــا فـــي حـــال وجــــود أي اســتــفــســار أو مــاحــظــة مـــن خــال 
مــدار  على  والمتاح  »تــواصــل«  والــشــكــاوى  للمقترحات  الوطني  البرنامج 

الساعة وِطوال أيام األسبوع أو عبر االتصال على 17282244.

ال�����ش��ح��ة ت����وؤك����د خ���ل���و االأ�����ش����واق 

م���ن م��ن��ت��ج��ات ال��ت��ج��م��ي��ل ال��م��ل��وث��ة

ب��ج��ائ��زة  ت��ف��وز  ال���م���خ���درات  م��ك��اف��ح��ة  اإدارة 

اأف�������ش���ل ت����ع����اون ع��م��ل��ي��ات��ي م��ع��ل��وم��ات��ي

ــة  ــحــ ــافــ ــكــ مــ إدارة  فــــــــــــــازت 
الـــــمـــــخـــــدرات بــــــــــــاإلدارة الـــعـــامـــة 
لــلــمــبــاحــث واألدلـــــــــة الــجــنــائــيــة 
أفــضــل  فــئــة  فـــي  األول  بــالــمــركــز 
في  مــعــلــومــاتــي  عملياتي  تــعــاون 
ــال مـــكـــافـــحـــة الــــمــــخــــدرات،  ــجــ مــ
تنظمها  الـــتـــي  ــائـــزة  الـــجـ ضــمــن 
لمجلس  الــعــامــة  األمــانــة  سنويا 
وزراء الداخلية العرب وذلك بعد 
أن كانت اإلدارة قد حققت المركز 

الثاني ألربعة أعوام متتالية .
جــــاء ذلــــك خــــال الــمــؤتــمــر 
مكافحة  أجــهــزة  لـــرؤســـاء   36 ـــ  الـ
ــــدرات بـــــالـــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــــخـ ــمـ ــ الـ

والذي ُعقد في تونس الشقيقة، 
حيث أكد مدير عام اإلدارة العامة 
أن  الجنائية  واألدلــــة  للمباحث 
الــفــوز بــهــذه الــجــائــزة يــأتــي ثمرة 
الشيخ  أول  الــفــريــق  لــتــوجــيــهــات 
آل خــلــيــفــة  عــــبــــداهلل  بــــن  راشـــــــد 
الفريق  ومتابعة  الداخلية،  وزير 
ــارق بــن حــســن الــحــســن رئيس  طـ
تتويجًا  يــعــد  كــمــا  الـــعـــام،  األمــــن 
تبذلها  الــتــي  الــكــبــيــرة  لــلــجــهــود 
إدارة  في  ُممثلة  الداخلية،  وزارة 
الـــمـــخـــدرات فـــي سبيل  مــكــافــحــة 
ــة والــتــصــدي  مــكــافــحــة هـــذه اآلفــ
في  المجتمع  على  لمخاطرها 

مجاالت عديدة .
ــاون  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ أن  وأوضـــــــــــــــــــح 
ــاتــــي  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــــمــــعــــلــــومــــاتــــي والــ
الــمــتــمــيــز بــيــن أجـــهـــزة مــكــافــحــة 
الشقيقة  الـــدول  فــي  الــمــخــدرات 
ــة عـــلـــى الــمــســتــويــات  ــقـ ــديـ والـــصـ
الــعــربــيــة واإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
مــن  ــد  ــديــ ــعــ الــ ضـــبـــط  إلــــــى  أدى 
جهود  وتعزيز  المخدرات  قضايا 
اســتــمــرار  الـــى  الفــتــا  مكافحتها، 
هـــــــــذا الــــــتــــــعــــــاون وفـــــــــق خـــطـــط 
ــة لــتــحــقــيــق  ــ ــدروسـ ــ ومــنــهــجــيــة مـ
هذا  في  االستراتيجية  األهــداف 

الشأن.

شــــاركــــت طــــيــــران الــخــلــيــج 
لمملكة  الــوطــنــيــة  الــنــاقــلــة   -
ــيــــران األكـــثـــر  الـــبـــحـــريـــن والــــطــ
 2022 للعام  العالم  في  تــطــورًا 
- فــي أعــمــال االجــتــمــاع الــعــام 
لالتحاد  والخمسين  الخامس 
)آكـــو(  الــجــوي  للنقل  الــعــربــي 
بالعاصمة  مــؤخــًرا  أقيم  الــذي 
الفترة  في  أبوظبي  اإلماراتية 
23 - 26 أكتوبر الجاري؛ حيث 
تــــرأس وفـــد الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة 
الــقــائــم بأعمال  فــي االجــتــمــاع 
القبطان  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
ــذا الـــحـــدث  ــ ــيـــد الـــعـــلـــوي. هـ ولـ
الذي تعقده )آكو( سنوًيا يشهد 
الــنــاقــالت األعــضــاء في  تجمع 
االتـــحـــاد لــلــمــشــاركــة والــتــشــاور 
فــيــمــا يـــخـــص شــــــؤون صــنــاعــة 
ــيــــران. الــــحــــدث الـــمـــذكـــور  الــــطــ
تــضــمــن حــفــل االفــتــتــاح الــعــام 
لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، وجــلــســات 

عــمــل الــجــمــعــيــة الــعــامــة الــتــي 
الــعــام  األمـــيـــن  تــقــريــر  تخللها 
لالتحاد العربي للنقل الجوي 

عن حال صناعة الطيران.
تــعــقــد الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
لالتحاد العربي للنقل الجوي 
االتــحــاد للطيران،  مــن  بــدعــوة 
 200 مــــــن  أكـــــثـــــر  ــة  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ وبـ
تنفيذيين  رؤســـاء  مــن  شخص 

ــيـــران األعـــضـــاء  لـــشـــركـــات الـــطـ
بـــاالتـــحـــاد، وشـــركـــات الــطــيــران 
ــكـــة، وشــــركــــاء االتـــحـــاد  الـــشـــريـ
ــاعـــة مــــن مــصــّنــعــي  ــنـ فــــي الـــصـ
طـــائـــرات ومــحــركــات، وشــركــات 
وتقنية  العالمية  التوزيع  نظم 
ــات، وغــــيــــرهــــم مــن  ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ الــ
ــات الــمــعــنــيــة بــصــنــاعــة  ــركـ الـــشـ

الطيران العربي والدولي.

العدد )16288( - السنة السابعة واألربعون - الخميس 2 ربيع اآلخر 1444هـ - 27 أكتوبر 2022م 10

اإنجاز البحرين ُيّد�شن »انطلق« مع  بنك البحرين الوطني 

لدى م�ساركته يف جل�سة حوارية �سمن مبادرة م�ستقبل اال�ستثمار بالريا�ض 

وزيـر المـاليـة واالقت�شـاد الوطنـي: البحريـن توا�شـل م�شاعيهـا الهـادفـة 

منتج  اإلى  م�شتهلك  اقت�شاد  من  واالنتقال  االقت�شادية  قاعدتها  تنويع  اإلى 

.. ويلتقـــــــي رئيـــــ�س مجلــــــ�س اإدارة �شــــركـــــة STC ال�شعـــــوديـــة

ابتداء من االأول من نوفمرب.. الت�سجيل العقاري اإلكرتوين

رئي�س »الم�شاحة والت�شجيل العقاري«: عملية التحديث من اأجل 

�شخ�شي ح�شور  هناك  يكون  ولن  المواطنيـن..  على  الت�شهيل 

الرئي�ض التنفيذي لال�ستثمار مبجل�ض التنمية االقت�سادية على هام�ض موؤمتر مبادرة م�ستقبل اال�ستثمار: 

اأمريكي مليارات دوالر   9.8 بلغت  البحرين  في  التراكمية  ال�شعودية  اال�شتثمارات 

ــن خــلــيــفــة آل  أكـــــد الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــ
الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  وزيـــر  خليفة 
أن مملكة البحرين تواصل تعزيز مساعيها 
االقتصادية  قاعدتها  تنويع  إلــى  الــهــادفــة 
اقتصاد مستهلك )يستورد(  واالنتقال من 
فــي مختلف  )يــصــدر(  اقــتــصــاد منتج  إلـــى 
ــى أن  ــ الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة، مــــشــــيــــًرا إلــ
والخبرات  المهارات  تطوير  في  االستثمار 
والطموحات  التطلعات  كل  لبلوغ  مستمٌر 
االقــتــصــاد  تنمية  مــواصــلــة  فــي  يسهم  بــمــا 
وخلق الفرص الواعدة للمواطنين تحقيًقا 
ألهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صــاحــب  حــضــرة 
المعظم،  الــبــالد  مــلــك  خليفة  آل  عــيــســى 
ومــتــابــعــة صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد 

رئيس مجلس الوزراء.
ــة الـــشـــيـــخ  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ جـــــــاء ذلـــــــك لـــــــدى مـ
المالية  وزير  آل خليفة  بن خليفة  سلمان 
واالقتصاد الوطني في جلسة حوارية حول 
»التمويل والقرارات المؤثرة عالمًيا« ضمن 
مستقبل  مبادرة  من  الثاني  اليوم  جلسات 
المنعقدة  الــســادســة  بنسختها  االستثمار 
السعودية  العربية  بالمملكة  الــريــاض  في 
الــشــقــيــقــة تــحــت عـــنـــوان »االســـتـــثـــمـــار في 

جديد«،  عالمي  نظام  تمكين   - اإلنسانية 
وذلــــك إلـــى جــانــب مــحــمــد الــجــدعــان وزيــر 
الــمــالــيــة بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
األمريكي  الخزانة  وزير  منوشين  وستيفن 
ليبرتي  لشركة  اإلداري  والشريك  السابق 

ستراتيجيك.
وأشــــار الـــوزيـــر إلـــى أهــمــيــة تــوحــيــد كل 
التضخم  آثار  المبذولة للحد من  الجهود 
ومـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات ســـالســـل اإلمــــــــدادات 
الطاقة  أسعار  رفع  إلى  أدت  التي  العالمية 
ــانــــب تــوفــيــر  ــيــــة، إلـــــى جــ والـــــمـــــواد الــــغــــذائــ
التمويل المالئم لدعم التغيرات المناخية 
ودعم مختلف  الكربون  انبعاثات  وتقليص 
بما  االقتصادي  للنمو  المعززة  القطاعات 
يشمل القطاعات غير النفطية، التي تشهد 
نــمــوًا ملحوظًا خــالل هــذه الــفــتــرة، مــؤكــًدا 
أهــمــيــة االســـتـــفـــادة مـــن الـــفـــرص الــمــتــاحــة 
لــبــنــاء اقــتــصــاد قـــوي ومــســتــدام قــائــم على 

التنوع في عملية اإلنتاج.
ــيــــة واالقــــتــــصــــاد  ــالــ وثـــــّمـــــن وزيــــــــر الــــمــ
الــوطــنــي فــي هـــذا الــصــدد مـــبـــادرة صاحب 
سلمان  بــن  محمد  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولي  آل سعود  عبدالعزيز  بن 
مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية 
اإلمــداد  مــبــادرة سالسل  الشقيقة إلطــالق 

العالمية التي تعد مهمة لكل الدول حول 
تعزيز  من  والتأكد  فيها  للمشاركة  العالم 
جــهــود دعــم ســالســل اإلمــــداد والــتــوريــد في 

هذه الدول والمنطقة.
ــا يــمــثــلــه تــبــاطــؤ  ــى مـ ــار الـــوزيـــر إلــ ــ وأشــ
األنــشــطــة االقــتــصــاديــة فــي عــدة دول حول 
ــكـــاســـات عـــلـــى االقـــتـــصـــاد  ــعـ ــن انـ ــم مــ ــالـ ــعـ الـ
العالمي، باإلضافة إلى التحديات المالية 
التي تواجهها بعض الدول بسبب تداعيات 
جائحة فيروس كورونا التي أثرت على عدد 
الوصول  قبل  االقتصادية  القطاعات  مــن 
إلـــى الــتــعــافــي الــمــنــشــود، الفــتــًا إلـــى أهمية 
هذه  لمواجهة  المشتركة  الجهود  مواصلة 
الـــتـــحـــديـــات لــمــواصــلــة عــمــلــيــات الــتــنــمــيــة 
ــر المالية  فــي كــافــة الــمــجــاالت. ولــفــت وزيـ
واالقــتــصــاد الــوطــنــي إلــى أن اســتــمــرار نمو 
الــتــحــديــات  ــم  رغـ الخليجية  االقـــتـــصـــادات 
الــرؤى  بفضل  جــاء  الــعــالــم  يواجهها  الــتــي 
قادة  والسمو  الجاللة  ألصحاب  الحكيمة 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
ــار وتــداعــيــات  الــتــي اســهــمــت فـــي تــقــلــيــل آثــ
إلى جانب  المختلفة،  العالمية  التحديات 
الــدول من كــوادر وطنية  ما تتمتع به هــذه 
جميع  فــي  أســاســي  بشكل  اسهمت  مؤهلة 
مسارات الحد من تداعيات هذه التحديات 

بكل عزم وإخالص.
الوطني  واالقتصاد  المالية  وزير  وأكد 
نجاٍح  قصص  سطرت  البحرين  مملكة  أن 
التي  التحديات  كافة  مواجهة  في  متميزة 
)كوفيد- كــورونــا  فــيــروس  جائحة  فرضتها 
بفضل  ــة،  ــاديـ ــتـــصـ االقـ وانــعــكــاســاتــهــا   )19
في  الوطنية  الــكــوادر  مــن  أبنائها  عــطــاءات 
مصلحة  وضعت  التي  القطاعات  مختلف 
الوطن والمواطن أولوية دائمة، مشيًرا إلى 
برئاسة  البحرين  لفريق  الوطنية  الجهود 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب 
مجلس الـــــوزراء، الــتــي أســهــمــت فــي اتــخــاذ 
الوقائية  والتدابير  االستباقية  الخطوات 
ــة لــلــتــصــدي لــلــجــائــحــة مـــن خــالل  الــــالزمــ
وضع الخطط واالستراتيجيات المختلفة 
ومواءمتها مع متطلبات النمو االقتصادي 

الستمرار مساعي التنمية بكل مساراتها.
االستثمار  مستقبل  مــبــادرة  أن  ُيــذكــر 
تـــــهـــــدف إلــــــــى االســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــــفــــرص 
االستثمارية لدفع عجلة النمو االقتصادي 
ودعم االستثمار المستدام، وتمكين اإلبداع 
المختلفة،  التحديات  لمواجهة  واالبتكار 
ــلـــى تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى  ــا تـــعـــمـــل عـ ــمـ كـ
القطاعات الناشئة المساهمة في مستقبل 

االقتصاد العالمي.

واالقتصاد  المالية  وزيــر  خليفة  آل  خليفة  بن  سلمان  الشيخ  أكد 
القطاعات  أحد  يعد  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  قطاع  أن  الوطني 
ذات األولوية في مملكة البحرين، والتي تحظى باهتماٍم كبير لمواصلة 
في  يسهم  بما  لها  الداعمة  السبل  كافة  وتهيئة  تنميتها  على  العمل 
تحقيق أهداف خطة التعافي االقتصادي وتحقيق الغايات والتطلعات 

المنشودة.
األمير محمد  الملكي  السمو  أمس صاحب  لقائه  لدى  ذلك  جاء 
STC السعودية،  بن خالد العبداهلل الفيصل رئيس مجلس إدارة شركة 
المنعقدة  االستثمار  مستقبل  مبادرة  في  مشاركته  هامش  على  وذلك 
مواصلة  أهمية  إلى  الوطني  واالقتصاد  المالية  وزير  وأشار  بالرياض. 
وتقنية  االتـــصـــاالت  لــقــطــاع  الــداعــمــة  الــرقــمــيــة  التحتية  الــبــنــيــة  دعـــم 
المعلومات، وتعزيز جاهزيتها بما يحفز تنافسيتها ويمكنها من مواكبة 
التطور التكنولوجي والذي سينعكس أثره على رفد االقتصاد الوطني، 
مستعرضًا سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك على صعيد المشاريع 

التكنولوجية. 

عــلــى هــامــش مــؤتــمــر مــبــادرة 
المنعقدة  االســتــثــمــار  مستقبل 
بـــالـــريـــاض، أكــــد عــلــي الــمــديــفــع 
ــيـــذي لــتــطــويــر  ــنـــفـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
األعـــــــمـــــــال بـــمـــجـــلـــس الـــتـــنـــمـــيـــة 
ــارات  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ أن  االقـــتـــصـــاديـــة 
السعودية التراكمية في البحرين 
بلغت 9,8 مليارات دوالر أمريكي، 
وهــــو مـــا يــشــكــل مـــا نــســبــتــه %29 
االستثمارات  حجم  إجمالي  من 
المباشرة التراكمية في البحرين 
مليار   33,5 حجمها  يبلغ  والــتــي 

دوالر أمريكي.
التنفيذي  الــرئــيــس  وأضــــاف 
لـــالســـتـــثـــمـــار بــمــجــلــس الــتــنــمــيــة 
االقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، بــــــأنــــــه جـــــــاءت 
النوعية  السعودية  االستثمارات 
الــــتــــي ســـعـــى مـــجـــلـــس الــتــنــمــيــة 
ــه إلــــى  ــ ــائــ ــ ــركــ ــ االقـــــتـــــصـــــاديـــــة وشــ

استقطابها وتشجيعها نتيجة لما 
االستثماري  الــتــعــاون  إليه  وصــل 
بــيــن الــبــحــريــن والــســعــوديــة إلــى 
مراتب متقدمة ودعم من القيادة 
الرشيدة في البلدين الشقيقين، 
عدد  االستثمارات  هــذه  تشمل  إذ 
مـــن الـــقـــطـــاعـــات الــحــيــويــة مثل 
وتكنولوجيا  الــمــالــيــة  الــخــدمــات 
والصناعة  االتــصــاالت  معلومات 
ــات الــلــوجــســتــيــة وهـــي  ــدمــ ــخــ والــ
مـــن بــيــن الــقــطــاعــات الــتــي يــركــز 
مجلس التنمية االقتصادية على 
استقطاب االستثمارات المباشرة 
إلـــيـــهـــا بـــغـــرض تــنــمــيــتــهــا وخــلــق 
الـــفـــرص الــوظــيــفــيــة فـــي الــســوق 
المديفع  علي  وأوضــح  المحلية. 
هو  المالية  الخدمات  قطاع  بــأن 
هذه  األكبر من  النصيب  صاحب 
ومــن  بــنــســبــة %68  االســـتـــثـــمـــارات 

بعده قطاع الصناعة بنسبة %19.
ــع إلـــــــى أن  ــفــ ــمــــديــ وأشــــــــــار الــ
مجلس التنمية االقتصادية لمس 
المستثمرين  من  كبيرًا  اهتماما 

البحرين  تقدمه  بما  السعوديين 
من العديد من المزايا التنافسية 
التشغيلية  الــكــلــفــة  فـــي  مــمــثــلــة 
وتـــــوافـــــر الــــكــــفــــاءات والـــمـــواهـــب 
المحلية المتخصصة إلى جانب 
المتطورة  التشريعية  المنظومة 
التي  المتقدمة  التحتية  والبنية 

تربط كال المملكتين.
وتـــوقـــع الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــالســتــثــمــار بــمــجــلــس الــتــنــمــيــة 
البحرين  تشهد  أن  االقــتــصــاديــة 
الـــــمـــــزيـــــد مـــــــن االســـــتـــــثـــــمـــــارات 
الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل 
تشهده  ما  مع  خصوصًا  القريب 
المملكة من زيادة وتيرة التعاون 
ــن  ــديـ ــلـ ــبـ ــن الـ ــيــ االســـــتـــــثـــــمـــــاري بــ
الــشــقــيــقــيــن إلــــى جـــانـــب إطـــالق 
ــافــــي االقــــتــــصــــادي  ــعــ ــتــ ــة الــ خــــطــ
ــاريـــع تــنــمــويــة  ــي تــتــبــنــى مـــشـ ــتـ الـ

 30 قيمتها  تــفــوق  اســتــراتــيــجــيــة 
يخلق  مما  أمريكي،  دوالر  مليار 
ــدة في  ــديـ ــا اســتــثــمــاريــة جـ ــرًصـ فـ
ذات  والقطاعات  التحتية  البنية 

األولوية.
وبــلــغ إجــمــالــي االســتــثــمــارات 
ــرة الــــتــــي اســتــقــطــبــهــا  ــاشــ ــبــ ــمــ الــ
األشهر  التسعة  خــالل  المجلس 
األولى من هذا العام 921 مليون 
 66 مــــن  ــأتــــي  وتــ أمـــريـــكـــي،  دوالر 
شــركــة فـــي عــــدد مـــن الــقــطــاعــات 
الحيوية التي تتضمن الخدمات 
والخدمات  والصناعة،  المالية، 
ــة، والـــــســـــيـــــاحـــــة،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــوجـ ــ ــلـ ــ الـ
ــا الــــمــــعــــلــــومــــات  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ وتـ
تسهم  أن  ويــتــوقــع  واالتــــصــــاالت، 
أكــثــر مــن 4700 فرصة  فــي خــلــق 
الثالث  السنوات  خــالل  وظيفية 

القادمة.

} علي المديفع.

الخام�س  العام  االجتماع  في  ت�شارك  الخليج  طيران 

والخم�شين لالتحـاد العربـي للنقـل الجـوي باأبوظبـي

بــن حمد آل  بــن عــبــداهلل  أّكــد الشيخ سلمان 
خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
العقاري  التنظيم  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
طرح  أجــل  مــن  الجهود  مضاعفة  على  الــحــرص 
تسهم  أن  شأنها  من  التي  المشاريع  من  المزيد 
في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين 
والمقيمين باستمرار ووفق أعلى معايير الجودة 
ويرفد  والتقدم،  التطوير  ركب  مع  يتناسب  وبما 
أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
خليفة ملك البالد المعظم، وإنفاذًا للتوجيهات 
الــمــســتــمــرة مــن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان 

مجلس الوزراء.
وقال إن جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
المتقدمة  التقنيات  أفــضــل  تبّني  على  يــحــرص 
نهج  وهــو  والتحديث،  التطوير  عملية  ومــواكــبــة 
وبخاصة  أسسه،  على  ونعمل  به،  ملتزمون  عمل 
فيما يتعلق بتوظيف التكنولوجيا المتطورة في 
يسهل  وبما  الخدمات،  وتقديم  العمليات  جميع 

الطلبات  وأصــحــاب  المواطنين  على  اإلجـــراءات 
والــمــتــعــامــلــيــن والــمــســتــفــيــديــن مـــن الــخــدمــات 

المقدمة.
المساحة  جــهــاز  إعـــالن  بمناسبة  ذلـــك  جـــاء 
ــارًا مــــن األول  ــبــ ــتــ ــه اعــ ــ والــتــســجــيــل الـــعـــقـــاري أنـ
تسجيل  عملية  ســتــتــم   2022 نــوفــمــبــر  شــهــر  مــن 
الـــعـــقـــارات إلـــكـــتـــرونـــيـــًا بــكــامــل مـــراحـــلـــهـــا، حيث 
إجــراء  مــن  التسجيل  طلبات  أصــحــاب  سيتمكن 
معامالتهم إلكترونيًا فقط من دون الحاجة إلى 
الــحــضــور الــشــخــصــي، وذلـــك عــبــر الـــدخـــول على 
متوافر  برنامج  وهو   ،)erws( اإللكتروني  النظام 
على الموقع اإللكتروني الخاص بجهاز المساحة 
ــال جميع  ــ ــن ثـــم إدخــ ــقـــاري، ومــ ــعـ والــتــســجــيــل الـ
سوف  كــذلــك  المطلوبة،  والمستندات  البيانات 
تتم عملية دفع الرسوم اإلدارية ورسوم التسجيل 
عــبــر الــمــوقــع االلــكــتــرونــي ولــيــس عــبــر الــحــضــور 
الشخصي، وستترك فقط عملية استالم الوثيقة 
خيارًا لصاحب الطلب إن كان يود استالمها عبر 
البريد المسجل أو الحضور الشخصي إلى مقر 

الجهاز لالستالم.

»تمكين« يدعم توظيف مئات البحرينيين في م�شت�شفى »الملك حمد-االإر�شالية االأمريكية« الجديد 
أعلن صندوق العمل تمكين تقديم الدعم لمستشفى 
عالي  فــي  الجديد  األمريكية«  حمد-اإلرسالية  »الملك 
وذلــــك كــجــزء مـــن الــجــهــود الــمــســتــمــرة فـــي دعــــم جميع 
الرعاية  قطاع  يعد  التي  الــواعــدة،  سيما  وال  القطاعات 
الصحية المتخصصة أحد هذه القطاعات، وذلك تماشيا 

مع األولويات الوطنية وخطة التعافي االقتصادي.
وسيسهم دعم تمكين في توظيف حوالي 200 بحريني 
فرص  خلق  بهدف  التخصصية  المجاالت  من  عــدد  في 
المستشفى  سيعمل  حيث  ومــســتــدامــة.  نوعية  وظيفية 
 )RCSI( بالتعاون مع الكلية الملكية للجراحين بإيرلندا
إلنشاء أول مركز مبتكر للرعاية الصحية في المنطقة. 
إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، ســيــتــم الــتــعــاون مـــع عـــيـــادة مــايــو في 
أبــرز  إحـــدى  تعتبر  الــتــي  األمــريــكــيــة،  المتحدة  الــواليــات 
الــمــراكــز الــطــبــيــة فـــي الــعــالــم مـــا ســيــعــزز مــكــانــة مملكة 
والــســيــاحــيــة، حيث  الصحية  لــلــرعــايــة  كــمــركــز  الــبــحــريــن 
ستمثل هذه المبادرة فرصة للشركات الناشئة في مجال 
وسيتمحور  المنطقة.  فــي  المبتكرة  الصحية  الــرعــايــة 
هـــذا الــتــعــاون عــلــى جـــودة الــخــدمــات الــمــقــدمــة والبحث 
وتدريب الكوادر الوطنية، كما سيتم االتفاق على التعاون 

.)CHOP( المشترك مع مستشفى األطفال في فيالدلفيا
المستشفيات  أقــدم  أحــد  البحرين  مملكة  وتمتلك 
األمريكية  اإلرسالية  مستشفى  وجــود  مع  المنطقة  في 
الملك  لمستشفى  الــجــديــد  الــمــبــنــى  ويــعــد   .1903 عـــام 
حــمــد-اإلرســالــيــة األمــريــكــيــة فـــي مــنــطــقــة عــالــي الــفــرع 
بــه،  الــخــاصــة  المستشفيات  مــجــمــوعــة  ضــمــن  الــخــامــس 
حديثة  تقنيات  على  يعتمد  إذ  نــوعــه،  مــن  األول  انــه  اال 
كما  الشمسية،  بالطاقة  تشغيلها  يتم  للبيئة  وصديقة 

يحظى المركز ببنية تقنية متقدمة تواكب االحتياجات 
توفير  سيتم  حيث  الــذكــيــة،  للمستشفيات  المستقبلية 
مــركــزا لــالبــتــكــار الــطــبــي ألول مـــرة فــي الــبــحــريــن والـــذي 
سيتم من خالله تدريب الجراحين البحرينيين على يد 
في  الدقيقة  التقنيات  فريق طبي متخصص الستعمال 
المستشفى  مرافق  تشمل  كما  الصحية.  الرعاية  مجال 
غرًفا فردية للعناية المركزة، ومركًزا للخصوبة واإلنجاب، 
ومدرًجا يتسع لـ270 شخص لتقديم الورش والمحاضرات 

الــتــدريــبــيــة، ومـــركـــًزا لــرعــايــة وتــأهــيــل األطــفــال مــن ذوي 
االحتياجات الخاصة.

ويوظف القطاع الخاص للرعاية الصحية نسبة %2 
من إجمالي القوى العاملة ويسهم بنسبة 1.5% في الناتج 
قطاع  فــي  التوسع  ويــأتــي  للمملكة.  اإلجــمــالــي  المحلي 
لتزايد  استجابة  الخاصة  والــعــيــادات  الصحية  الرعاية 
الصحية  الــرعــايــة  إلـــى  الملحة  والــحــاجــة  الــســكــان  عـــدد 
قطاع  في  المتزايد  التطور  إلى  باإلضافة  المتخصصة، 
المريض،  الذي يرتكز على احتياجات  الرعاية الصحية 
مــع وجـــود الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة لــلــخــدمــات االفــتــراضــيــة، 
مــدفــوعــة بــالــبــيــانــات والــتــحــلــيــالت، ومــتــطــورة مــن خــالل 

التقنيات الطبية الجديدة.
وتعليًقا على هذه المبادرة أشاد خالد البيات المدير 
التنفيذي لتطوير األعمال بهذا المشروع حيث قال: »يأتي 
لمستشفى  التشغيلية  والتكاليف  التوظيف  نحو  دعمنا 
توجهاتنا  من  كجزء  األمريكية  حمد-اإلرسالية  الملك 
االســتــراتــيــجــيــة فـــي تــقــديــم الـــدعـــم لــجــمــيــع الــقــطــاعــات 
تتضمن  التي  الواعدة  القطاعات  سيما  وال  االقتصادية 
هذا  وسيوفر  المتسارع.  النمو  ذات  الصحية  المجاالت 

والمستدامة  الجودة  عالية  الوظائف  مئات  المستشفى 
سيضع  كما  الــطــبــي،  الــمــجــال  فــي  البحرينية  للكفاءات 
مملكة البحرين على خارطة الدول التي تقدم الخدمات 
بالعمل مع  ونحن فخورون  والمبتكرة.  الحديثة  الطبية 
المشروع  البحرين لتنفيذ هذا  الشركاء ضمن فريق  كل 
العمل  فــي  إلــى االســتــمــرار  األكــمــل ونتطلع  الــوجــه  على 
لتحقيق المزيد من األهداف االستراتيجية ضمن خطة 

التعافي االقتصادي«.
مـــن جــانــبــه أعــــرب الــدكــتــور جــــورج شـــريـــان الــرئــيــس 
اعتزازه  عن  األمريكية  اإلرسالية  لمستشفى  التنفيذي 
بهذا الدعم الذي يحظى به المشروع وقال: »سيؤدي هذا 
الخدمات  بجودة  االرتــقــاء  إلــى  نوعه  من  الفريد  المركز 
من  يعزز  مــا  المملكة،  فــي  تقديمها  يتم  التي  الصحية 
في  العالجية  للسياحة  إقليمية  كوجهة  البحرين  مكانة 
من  وتــحــولــه  المستشفى  تــطــور  شــهــدنــا  لــقــد  المنطقة. 
إلــــى أول  ــام 1895  الــمــنــامــة عــ عـــيـــادة صــغــيــرة فـــي ســــوق 
ونــحــن   .1902 عـــام  فـــي  ــك  وذلــ الــمــنــطــقــة  فـــي  مستشفى 
التحديث  لمواصلة  ريــاديــة  بـــروح  العمل  فــي  مستمرون 

والتطوير الشامل للخدمات التي 

كــشــف بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي عـــن تــعــاونــه 
»انطلق«،  برنامج  لتدشين  البحرين  إنــجــاز  مــع 
الذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة بــمــنــطــقــة الـــشـــرق 
تمكين  على  والــعــمــل  إفريقيا،  وشــمــال  األوســـط 
األدوات  منحهم  طريق  عن  الموهوبين  الشباب 

الالزمة لتطوير أفكارهم التجارية.
رواد األعـــمـــال  بـــدعـــم  الـــتـــزامـــه  وكـــجـــزء مـــن 
مع  الــوطــنــي  البحرين  بنك  تــعــاون  المبتدئين، 
القائم  »انطلق«  برنامج  لطرح  البحرين  إنــجــاز 
برنامج  أكــمــلــوا  مــحــددة ممن  فــرق  اخــتــيــار  على 
بنجاح  البحرين  إنجاز  لمؤسسة  التابع  »شركة« 
بــغــيــة مــســانــدتــهــم وتــطــويــرهــم. ســيــحــظــى طلبة 
»انطلق«  في  المشاركين  والخريجين  الجامعات 
على  حصولهم  الــى  بــاإلضــافــة  مــبــدئــي،  بتمويل 
ــرات فـــي هــذا  ــبـ ــادة مـــن الـــخـ ــفــ ــتــ الــتــوجــيــه واالســ
الـــمـــجـــال لــدعــمــهــم فـــي إطـــــالق أعـــمـــالـــهـــم. كما 
ــفـــرق عــلــى إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــى  ســتــحــصــل الـ
بما في ذلك عدد من موظفي  ُمرشدين خبراء، 
مــجــمــوعــة بـــنـــك الـــبـــحـــريـــن الــــوطــــنــــي، لــفــرصــة 
والمستثمرين،  األعــمــال  ــرواد  لـ أعمالهم  عــرض 
الضرورية  الخبرة  اكتساب  على  ُيساعدهم  مما 
األعــمــال  وإدارة  لتأسيس  المطلوبة  والــمــعــرفــة 

التجارية.
الشيخة  الــمــنــاســبــة، صـــّرحـــت ســمــو  وبـــهـــذه 
حصة بنت خليفة آل خليفة، رئيس مجلس إدارة 
إنجاز البحرين قائلة: »ُيعد برنامج »انطلق« مع 
إنجاز - بدعم من بنك البحرين الوطني، جزًءا 
وتنمية  نمو  الرامية لالستثمار في  من مبادرتنا 
رواد األعمال البحرينيين الشباب وتسريع وتيرة 
شراكتنا  خــالل  ومــن  الناشئة.  شركاتهم  تأسيس 
مع بنك البحرين الوطني، سيتمكن رواد األعمال 
ــن إثــــــراء مــعــرفــتــهــم  الــمــوهــوبــيــن والـــواعـــديـــن مـ

من  مستقباًل  ُيمكنهم  مما  بالقطاع،  وخبرتهم 
دفع عجلة النمو االقتصادي للمملكة«.

ومـــن جــانــبــه، قـــال الــدكــتــور عــصــام عــبــد اهلل 
البحرين  بنك  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  فخرو 
الوطني: »يسعدنا أن نتعاون مع إنجاز البحرين 
إلطالق أحدث مبادرة لرواد األعمال البحرينيين 
من فئة الشباب، حيث سيتمكن المشاركون الذين 
تم اختيارهم من الوصول إلى نخبة متمرسة من 
الشركات  دعــم  فــي  الــقــطــاع، مما سيسهم  صــنــاع 
الناشئة ونجاحها في األسواق. كما اننا فخورون 
التي  البحرين  إنــجــاز  مــع  المستمرة  بشراكتنا 
 2030 االقتصادية  الرؤية  تحقيق  لصالح  تصب 
البحرين  مملكة  مكانة  تعزيز  طريق  عن  وذلــك 

كمركز رائد لألعمال«.
تم تصميم برنامج »انطالق« لتعزيز المواهب 
إمكانيات  من  قدر  بأكبر  تتمتع  التي  البحرينية 
لهم.  واالستشاري  المالي  الدعم  وتقديم  النمو 
الــضــوء على  إلــى تسليط  الــبــرنــامــج  يــهــدف  كما 
أهــمــيــة تــمــكــيــن الــشــبــاب الــبــحــريــنــي وتــزويــدهــم 

بالموارد الالزمة لتطوير مشاريعهم.
ويــتــبــع نــمــوذج »انــطــلــق« نــهــًجــا مــؤلــًفــا مــن 3 
مراحل: التوظيف، وفترة حضانة وتوجيه مدة 4 
أشهر، والنتائج النهائية. وقد تم اختيار المشاريع 
التالية للمشاركة في البرنامج: »ReQahwa، شركة 
شــركــة   ،»CAN Company»و الــبــن  تـــدويـــر  ــادة  ــ إعـ
شركة   ،»Upcycled«و الــفــخــار  زجــاجــات  لصناعة 
تحويل النفايات غير القابلة إلعادة التدوير إلى 

منتجات ذات قيمة عالية.
وعــلــى مـــدى 45 يـــوًمـــا، ســيــقــوم الــمــشــاركــون 
ضــمــن الـــفـــرق الــمــخــتــارة فـــي بــرنــامــج »انــطــلــق« 
سيتم  الختام،  وفي  للعامة.  ألعمالهم  بالترويج 
عرض إنجازاتهم أمام ممثلين عن بنك البحرين 

الوطني وإنجاز البحرين.
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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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تــمــثــل االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
مــحــطــة   2022 لــــعــــام  ــة  ــلــــديــ ــبــ والــ
جـــــديـــــدة فـــــي مــــســــيــــرة الـــتـــجـــربـــة 
ــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
ألكثر  انقطاع  دون  من  المستمرة 
مــن عقدين مــن الــزمــان فــي إطــار 
مــبــاشــرة  مــن  الــمــواطــنــيــن  تمكين 
حــقــوقــهــم الــســيــاســيــة الــتــي ينص 
عــلــيــهــا الـــدســـتـــور، ومــــن الـــواضـــح 
قــد ترسخت  االنــتــخــابــات  أن هـــذه 
أقدامها وحظيت بثقة المواطنين 
بالرغم من كل المحاوالت اليائسة 
أو المساس  لتشويه هذه التجربة 
رئيسية  أســبــاب  لثالثة  وذلـــك  بها 
نوضحها بشكل مفصل فيما يلي:

بــشــكــل  الـــــدولـــــة  ــاح  ــجــ نــ أوال: 
واضح ال لبس فيه في تنظيم هذه 
قانونية  أســـس  عــلــى  االنــتــخــابــات 
ــمـــرت  ــتـ ومـــنـــطـــقـــيـــة وعـــالنـــيـــة واسـ
انقطاع  دون  من  االنتخابات  هــذه 
ــرة األزمــــــــات بــمــا  ــتـ ــــالل فـ حـــتـــى خـ
التجربة  تراجع عن هذه  يعني ال 
باستمرار  وتطويرها  تعزيزها  بل 
التجربة  ثوابت  من  ثابتا  لتصبح 
الديمقراطية في مملكة البحرين.

ــة  ــلـ ــامـ ــكـ ــا: الـــــنـــــزاهـــــة الـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ثـ
أجريت  التي  المؤكدة  والشفافية 
فيها هذه االنتخابات في الدورات 
الــخــمــس الــمــاضــيــة ولــــم يــتــم في 
جميعها أي تشكيك في نزاهتها أو 
الطعن في نتائجها ما يعني الثقة 
وآلــيــات  التجربة  هــذه  فــي  الــتــامــة 

تنفيذها.
الكامل  القضاء  إشراف  ثالثا: 
االنتخابية  العملية  عــلــى  والــتــام 
بما يعزز الثقة فيها وفي نتائجها.

ــا: الـــنـــتـــائـــج الــمــلــمــوســة  ــ ــعـ ــ رابـ
ــدور الــمــؤســســة الــتــشــريــعــيــة كما  لــ
المشاركة  في  البلدية  للمجالس 
ــي الــتــنــمــيــة وخـــدمـــة  الـــوطـــنـــيـــة فــ
المواطنين والرقابة على السلطة 
ال  وبــيــن  واضـــح  بشكل  التنفيذية 

يشكك فيه أحد.
المواطنين  استفادة  خامسا: 
بالنسبة  التجربة خاصة  من هذه 
إلى المجالس البلدية التي تتابع 
اليومية  الــمــواطــنــيــن  احــتــيــاجــات 
ــي مــنــاطــقــهــم وأثــــــر ذلـــــك عــلــى  فــ
الــخــدمــات الــمــقــدمــة لــهــم ونفس 
نــســوقــهــا  أن  يـــمـــكـــن  ــة  ــمـــالحـــظـ الـ
كان  الــذي  البرلمان  إلــى  بالنسبة 
وراء العديد من المشروعات التي 
تخدم المواطنين سواء في مجال 
الخدمات  مــجــال  فــي  أو  اإلســكــان 
االجتماعية والصحية والتعليمية 

من  للعديد  القانوني  التنظيم  أو 
العامة  التي تهم الحياة  الجوانب 

والخاصة.
المهم  الرقابي  الــدور  ســادســا: 
السلطة  تــمــارســه  أصــبــحــت  الـــذي 
ــا أعـــطـــاهـــا مــكــانــة  الــتــشــريــعــيــة مــ
التنفيذية  السلطة  وجــعــل  كبيرة 
تــحــســب لــذلــك ألــــف حــســاب وقــد 
ــالل الــــعــــشــــريــــن ســنــة  ــ ــ شــــهــــدنــــا خـ
الماضية حوارات كبيرة وقوية في 
البرلمان سواء في لجان التحقيق 
أو عن طريق األسئلة واالقتراحات 
التي تقدمها السلطة التشريعية.

أخرى  عديدة  أسباب  وهنالك 
مقال  فــي  جميعا  ســردهــا  يصعب 
تــجــعــل مــن الــتــجــربــة االنــتــخــابــيــة 
مستحقة  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة  فـــي 
الجميع  مـــن  والــتــقــديــر  ــادة  لـــإشـ
ــات  ــافــ ــخــ ــر عـــــــن ســ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــــض الـ ــغـ ــ بـ
المعارضة وأشباه المعارضة الذين 
إلى  ــاءة  اإلســ باستماتة  يــحــاولــون 
دون  منها  والتقليل  التجربة  هذه 
تــقــريــبــا يستمع  ــدوى فـــال أحـــد  جــ
المصداقية،  فــقــدوا  ألنــهــم  إليهم 
جــمــيــعــهــا  مـــواقـــفـــهـــم  أن  وتـــبـــيـــن 
ســــواء فــي االنــتــخــابــات أو مــن أي 
جــانــب مــن جــوانــب الــحــيــاة دائــمــا 
تــقــوم على  تــكــون مــعــاديــة وال  مـــا 
أو  ســيــاســي  أو  منطقي  أســـاس  أي 
يرددونه  ما  فأغلب  صحيح  فكري 
ــنـــونـــه قـــائـــمـــا عـــلـــى الـــكـــذب  ــلـ ــعـ ويـ
واالفــتــراء وفــبــركــة األكــاذيــب التي 
التشكيك  خــاللــهــا  مــن  يــحــاولــون 
فـــي هـــذه االنــتــخــابــات الــتــي سبق 
دورات  فـــي  فــيــهــا  شـــاركـــوا  أن  لــهــم 
ســابــقــة وأشــــــــادوا بــهــا وبــنــزاهــتــهــا 

وهــــا هـــم الـــيـــوم يـــدعـــون إلــــى عــدم 
ألن  ــدوى  ــ جــ دون  مــــن  الـــمـــشـــاركـــة 
هذا  أبناء  من  الساحقة  األغلبية 
الــبــلــد الــطــيــب يــرفــضــونــهــم ألنهم 
عليها  واعــتــادوا  أكاذيبهم  يعرفون 
في شيء  فيهم  تؤثر  ال  وأصبحت 

فهي من دون أي مفعول تقريبا.
فــي  االنـــتـــخـــابـــات  تـــجـــربـــة  إن 
مملكة البحرين عالمة من عالمات 
البحرينية  الــديــمــقــراطــيــة  نــجــاح 
والصعوبات  التحديات  وتجاوزها 
األحيان  بعض  فــي  شهدتها  التي 
وخــاصــة فــي عـــام2011 الــذي شهد 
أحـــداثـــا مــؤســفــة ومــحــزنــة نتيجة 
لــلــمــحــاولــة االنــقــالبــيــة الــفــاشــلــة 
التي شارك فيها هؤالء بدعم من 
البحريني  الشعب  وانتبه  الــخــارج 
الــطــيــب إلـــى هـــذه الــجــريــمــة التي 
البالد  تقسيم  أســـاس  على  قــامــت 
إلى  استنادا  فئات  إلى  والمجتمع 
ومزيفة  مهلكة  طائفية  شــعــارات 
الــبــحــريــن  شــعــب  أن  والـــحـــمـــد هلل 
ــد تــمــكــن مـــن إســقــاط  الـــمـــوحـــد قـ
بوحدته  وتجاوزها  المحاولة  هذه 
أمــان  صمام  تعتبر  التي  الوطنية 

الماضي والحاضر والمستقبل.
إنــــنــــا نــــؤكــــد مـــــجـــــددا أهـــمـــيـــة 
الــــــــحــــــــفــــــــاظ عـــــــلـــــــى تــــجــــربــــتــــنــــا 
الديمقراطية وتعزيزها وتطويرها 
استمرار  ويؤمن  بلدنا  يحمي  بما 
ــة عـــلـــى نــحــو  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــاة الـ ــيــ ــحــ الــ
نــعــيــشــه  نــــــزال  الــــــذي عـــشـــنـــاه وال 
وقيادة جاللة  اليوم بفضل حكمة 
الملك المعظم الحكيمة وبفضل 
وعــــي الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي بكل 

انتماءاته وطوائفه.

الـــــــصـــــــورة فــــــي أصــــلــــهــــا ولــــــدت 
دالــة  لتكون  اهلل.  أوجــدهــا  طبيعية. 
على عظمته، وبديع صنعه. ولتكون 
األســـــــاس لـــعـــالـــم اإلنــــســــان الـــمـــادي 
الــمــنــظــور. فـــي صـــحـــوه هـــي تحيط 
بـــه مـــن كـــل صــــوب. وفـــي مــنــامــه هي 
الفرح  تمنحه  أحــالمــه.  فــي  تالحقه 
الحزن  إليه  وتجلب  حينا،  والجمال 
بكم  عقله  وتغزو  آخر.  والقبح حينا 
ــن الــمــعــلــومــات والــمــعــرفــة.  هـــائـــل مـ
لتشكل في مجملها ما أصبح يعرف 

بثقافة الصورة.
الخاطر   فما هي عالقة مبارك 
بثقافة الصورة، وهو المؤرخ واألديب 
والشاعر البحريني الراحل، المنتمي 

إلى ثقافة الكلمة وأحد فرسانها؟
ــارك الـــخـــاطـــر فـــي اهــتــمــامــه  ــبـ مـ
بالصورة، لم يكن في بدايته يختلف 
أنه  الــنــاس. إال  كثيرا عــن غــيــره مــن 
حــيــنــمــا شــــرع يــجــمــع ويـــوثـــق كـــل ما 
الثقافي،  البحرين  بتاريخ  عالقة  له 
الخاص،  الثقافي  في إطار مشروعه 
هي  الفوتوغرافية  الــصــورة  أن  وجــد 
ــاريـــخ، ولــهــا  ــتـ ــد مــكــونــات ذلــــك الـ أحــ
أهــمــيــتــهــا فـــي إثـــــراء الـــنـــص، بــمــا ال 
ما  وهــو  بــه.  تــقــوم  أن  للكلمة  يمكن 
ثقافة  بأهمية  لوعيه  إرهــاصــا  شكل 
على  الــوقــوف  يمكننا  التي  الــصــورة. 
نوعين أساسيين منها. وهي الصورة 
الفوتوغرافية، والصورة المسرحية. 

والصورة في جوهرها، هي عبارة 
عن تثبيت للزمن عند لحظة معينة. 
يــتــم خــاللــهــا الــتــقــاط تــفــاصــيــل ما 
هــو مــعــروض أمـــام عــدســة الــكــامــيــرا، 
أهميتها  وتكمن  إطــار محدد.  ضمن 
التعلم  أهم وسائل  تعد من  أنها  في 
واكتساب المعرفة، وهي وسيلة مهمة 
للتواصل بين البشر. ولديها القدرة 
على إثارة االنتباه، وعلى اإلقناع أكثر 
ــا قـــالـــه عنها  مـــن الـــنـــص. ويــكــفــي مـ
الــفــيــلــســوف الــصــيــنــي كــونــفــوشــيــوس 

بأن الصورة تعادل ألف كلمة.
ــر  ــاطـ ــبــــر مـــــبـــــارك الـــخـ ولــــقــــد عــ
ــبـــر مــا  ــتـــمـــامـــه بــــالــــصــــورة، عـ عــــن اهـ
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــن الــ ــ تـــضـــمـــنـــتـــه كـــتـــبـــه مـ
الـــصـــور الــفــوتــوغــرافــيــة. ألشــخــاص 
وأماكن ووثائق. تكتسب أهميتها في 
تاريخية  وثيقة  باعتبارها  حاضرنا، 
مــهــمــة، تــمــنــحــنــا إحــســاســا بــالــزمــان 
والــمــكــان، الــقــديــمــيــن. مــا يــوفــر لنا 
إمـــكـــانـــيـــة تـــكـــويـــن الــــصــــور الــذهــنــيــة 
ــداث الــمــتــصــلــة بــالــشــخــصــيــات  لـــأحـ
واألماكن. بما تختزنه من معلومات 
مشاعر.  من  فينا  تبثه  وما  متنوعة، 
ومــــا يــمــكــن اســتــخــالصــه مــنــهــا من 

المعاني واألفكار والقيم الجمالية.
وبــالــرجــوع إلـــى تــســعــة مــن كتب 
محتوياتها،  عبر  والبحث  الخاطر، 
)نــابــغــة  كــتــابــه األول  فـــي  أنــــه  نــجــد 
ــداهلل الــــــزايــــــد( فــي  ــ ــبـ ــ ــبــــحــــريــــن، عـ الــ
طبعته األولى عام 1972 كان قد زود 
الكتاب بصورة واحدة فقط لعبداهلل 
بينما  األوروبـــــــي،  بــالــلــبــاس  الــــزايــــد، 
كــان   1988 عـــام  الــثــانــيــة  الطبعة  فــي 
صــورة.  عشرة  بثالث  الكتاب  زود  قــد 

الرئيس  )القاضي  الثاني  وفي كتابه 
الــشــيــخ قــاســم الــمــهــزع( الـــصـــادر في 
عام 1975 تضمن الكتاب تسع صور، 
الــمــهــزع.  قــاســم  للشيخ  صـــورة  منها 
األولى  )الكتابات  الثالث  كتابه  وفي 
عام  في  الــصــادر  البحرين(  لمثقفي 
1978 كانت هناك ثالث عشرة صورة، 
الرابع  كتابه  وفــي  لوثائق.  جميعها 
)المنتدى اإلسالمي( الصادر في عام 
فقط  الكتاب صورتين  تضمن   1981
لوثائق. وفي كتابه الخامس )األديب 
ــام 1982  ــ عــ فــــي  الـــــصـــــادر  ــاتــــب(  ــكــ الــ
ثــــالث صـــــور، منها  الـــكـــتـــاب  تــضــمــن 
تعود  الــخــيــري  نــاصــر  للكاتب  صـــورة 
السادس  كتابه  إلى عام 1905م. وفي 
)المغمورون الثالثة( الصادر في عام 
واحــدة  صــورة  الكتاب  تضمن  1989م 
النبهاني،  حــمــد  بــن  لخليفة  فــقــط 
ــام 1342 هــجــريــة. وفــي  ــى عـ تــعــود إلـ
ــد( الــــذي قــام  ــزائـ )ديـــــوان عــبــداهلل الـ
ــر بــجــمــع قــصــائــده  ــاطـ ــخـ ــارك الـ ــبــ مــ
وتحقيقه، تضمن الكتاب سبع صور، 
الزايد باللباس  منها صورة لعبداهلل 
الـــعـــربـــي. إضـــافـــة إلــــى خــمــس صــور 
عبداهلل  للفنان  سريالية،  لرسومات 
المحرقي. وهي صور تمثل نقلة في 
مــجــال تــوظــيــف الـــصـــورة تــشــيــر إلــى 
أنــواع  مختلف  على  الخاطر  انفتاح 
وجـــودهـــا ضمن  أن  الـــصـــور، طــالــمــا 
الــكــتــاب يــخــدم الــنــص. وكـــان لوجود 
معبرة  الـــديـــوان،  ضمن  الــصــور  تلك 
عن موضوع عدد من القصائد، دورها 
ــوازي لــجــمــال الــصــور  ــمـ الــجــمــالــي الـ
الــشــعــريــة الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا قــصــائــد 
ــورة واحـــدة  الـــديـــوان. إضــافــة الـــى صـ
لــوثــيــقــة. وفــــي كــتــابــه )الــمــؤســســات 
الثقافية األولى في الكويت( تضمن 
الكتاب أربع صور لشخصيات كويتية. 
أما كتابه عن المسرح التاريخي في 
عشرة  اثنتي  تضمن  فقد  البحرين، 
صورة، أربع منها لشخصيات شاركت 
فـــي تــمــثــيــل الـــمـــســـرحـــيـــات، وخــمــس 
صــور لــوثــائــق، وثـــالث صــور ألمــاكــن. 
ــــي،  ــــالمـ ــــي مـــبـــنـــى الـــمـــنـــتـــدى اإلسـ هـ
ومبنى المقر األول لنادي البحرين، 

ومبنى مدرسة اإلصالح األهلية.
الــفــوتــوغــرافــيــة  الـــصـــور  إن هــــذه 
ــن والـــوثـــائـــق،  ــاكــ لــلــشــخــصــيــات واألمــ
ــر عـــلـــى أن  ــاطــ ــخــ ــي حــــــرص الــ ــ ــتـ ــ والـ
يضمنها كتبه. قد كان لها دورها في 
سمات  ذات  بمعلومات  ثقافتنا  رفــد 
مــعــيــنــة، تــعــتــمــد عــلــى مــكــونــات تلك 
برغم  ودالالتــهــا.  وعناصرها  الــصــور 
انتمائه  وبحكم  الخاطر،  مبارك  أن 
فيما   - يكن  لــم  الكلمة،  ثقافة  الــى 
يبدو - معنيا بتأطير ثقافة الصورة، 
في  تمثله  الــذي  والمفهوم  بالمعنى 
وقــتــنــا الــحــاضــر. وأقــــول هـــذا الــكــالم 
انـــطـــالقـــا مـــن مــعــرفــتــي الــشــخــصــيــة 
أجد  لــم  إنني  حيث  بــه.  المتواضعة 
بمتابعة  كبيرا  اهتماما  مثال،  لديه 
ــذي يــمــثــل  ــ بــــرامــــج الـــتـــلـــيـــفـــزيـــون، الــ
المجال األكبر لثقافة الصورة. برغم 
مــشــاركــتــه فــي الــعــديــد مــن الــبــرامــج 

الحوارية التليفزيونية.

ــر  ــاطـ أمـــــــا عــــالقــــة مـــــبـــــارك الـــخـ
بالصورة المسرحية، فيمكن رصدها 
عبر كتابه عن المسرح التاريخي في 
الـــصـــادر فــي عـــام 1985م،  الــبــحــريــن، 
ــن ســيــرتــه  والـــــــذي تــضــمــن جــــــزءا مــ
كان  حيث  طفولته،  فــي  الشخصية 
لديه اهتمام كبير بالمسرح، وشارك 
التي  المسرحيات  بعض  تمثيل  في 
كانت تقدمها المدارس واألندية في 
القرن  الثالثينيات واألربعينيات من 
الماضي. واستمر اهتمامه بالمسرح 
ــا بـــعـــد انـــغـــمـــاســـه فــــي مــجــال  ــى مــ ــ إلـ
بالبحث  وانــشــغــالــه  الــكــلــمــة،  ثــقــافــة 
المتنوعة.  الكتب  وإصــدار  والتأليف 
التاريخي،  المسرح  عن  كتابه  ومنها 
الــــذي يــتــضــح لــنــا مــن خــاللــه، مــدى 
العرض  بتفاصيل  الخاطر  اهتمام 
الصور  من  بعدد  مدعما  المسرحي، 
وأمــاكــن  لشخصيات  الــفــوتــوغــرافــيــة، 
ووثــــائــــق. مــنــهــا صـــــورة لــلــمــشــاركــيــن 
بــمــالبــســهــم  ــار  ــ قـ فــــي مــســرحــيــة ذي 
التاريخية وسيوفهم، والتي عرضتها 
عام  فــي  الخليفية  الــهــدايــة  مــدرســة 
من  لــمــنــظــر  ــورة  ــ صـ وكـــذلـــك  1938م 
مــســرحــيــة الـــمـــروءة الــمــقــنــعــة، الــتــي 
عرضتها المدرسة الثانوية بالمنامة 
لـــمـــدرســـات  ــورة  ــ ــ وصـ  .1954 بـــتـــاريـــخ 
مـــدرســـة خــديــجــة بــالــمــحــرق، والــتــي 
قـــدمـــت الـــعـــديـــد مــــن الــتــمــثــيــلــيــات. 
وصورة للمقر األول لنادي البحرين 
عـــدة  احـــتـــضـــن  الــــــذي  1938م،  عـــــام 
تتضمن  لوثيقة  وصــورة  مسرحيات. 
الــعــالء  لمسرحية  االفــتــتــاح  خــطــاب 
ــاه مــؤلــف  ــ ــقـ ــ ــرمـــي. كــتــبــه وألـ الـــحـــضـ
ــر  ــاعــ ــشــ ومــــــخــــــرج الــــمــــســــرحــــيــــة، الــ
إلى  إضــافــة  الــمــعــاودة.  عبدالرحمن 
المشاركين  أســمــاء  تضمنت  وثــيــقــة 
في التمثيل، وأدوارهم التي يؤدونها. 

وهي بخط يد الشاعر المعاودة.
الفوتوغرافية  الــصــور  تــلــك  إن   
وبرغم  وديــكــورات،  وممثلين  لمناظر 
إال جزءا  أنها ال تشكل  إال  أهميتها، 
بمفهومها  المسرحية،  الــصــورة  مــن 
ــي تــشــمــل  ــتــ لـــــدى الــمــخــتــصــيــن، والــ
الصورة اللغوية المنطوقة، والصورة 
السينوغرافية، والتشكيلية، والزمنية 
واأليقونية.  والــضــوئــيــة،  اإليــقــاعــيــة، 
ــورة الــجــســد واألزيــــاء  إضــافــة إلـــى صـ

والمكياج.

بــــأن مــبــارك  الـــجـــزم  وال يــمــكــن 
الــخــاطــر وهـــو يــوثــق لتلك األعــمــال 
الــتــمــثــيــلــيــة، كــــان عــلــى إلـــمـــام كــاف 
بــمــفــهــوم الـــصـــورة الــمــســرحــيــة، كما 
ــو الــــذي  ــ يـــطـــرحـــه الـــمـــخـــتـــصـــون، وهـ
انـــصـــب اهـــتـــمـــامـــه فــــي كـــتـــابـــه، عــلــى 
ــه بــمــا  ــ ــيـــق. غـــيـــر أنـ ــوثـ ــتـ الـــتـــأريـــخ والـ
منها  معلومات،  من  الكتاب  تضمنه 
شهادات لمعاصرين، تناولت تفاصيل 
اإلخراج،  التمثيليات. شملت عملية 
ــتــــي كـــــان لـــلـــشـــاعـــر عــبــدالــرحــمــن  الــ
والممثلين  فيها.  كبير  دور  المعاودة 
ديكور  منها  تميز  التي  والــديــكــورات، 
مسرحية عبدالرحمن الناصر، الذي 
بتصميمه  قاسم  يوسف  الفنان  قــام 
وتــنــفــيــذه. إضــافــة إلـــى مــا ذكــــره عن 
قاعات العرض والجمهور. فإنه يكون 
قــد أســهــم بــقــدر مــعــقــول، فــي تكوين 
المسرحي  للنشاط  مسرحية  صــورة 
المميز  دورهــا  لها  بداياته، يظل  في 

في خلق نوع من ثقافة الصورة.
الخاطر  مــبــارك  بــه  تميز  ومــمــا 
أنه كان يرسم،  في عالقته بالصورة، 
عبر الكلمات، صورا من نوع آخر. ال 
يدركها البصر، وإنما تدرك عبر العقل 
ــدان. فــهــو بــأســلــوب الــكــتــابــة  ــ ــوجـ ــ والـ
الــوصــفــيــة، بــوظــيــفــتــيــهــا اإلعــالمــيــة 
ــالـــصـــور  والــــتــــصــــويــــريــــة، مــــدعــــمــــة بـ
الــفــوتــوغــرافــيــة، أســهــم فــي اســتــعــادة 
بــعــضــا مـــن مــكــونــات تــلــك الــظــاهــرة 
في  البحرين  عرفتها  التي  الثقافية 
بـــدايـــة نــهــضــتــهــا الــحــديــثــة. لــيــربــط 

الماضي بالحاضر.
الـــخـــاطـــر  ــارك  ــ ــبـ ــ مـ ــام  ــمــ ــتــ اهــ إن 
بــالــصــورة الــتــاريــخــيــة، وعــرضــهــا عبر 
ــه تــأثــيــره  ــان لــ ــ كــتــبــه الــمــخــتــلــفــة، كـ
غــيــر الــمــبــاشــر عــلــى ثــقــافــة الــصــورة 
مرجعا  شكلت  حيث  التليفزيونية. 
ــعــــدي الـــبـــرامـــج  ــّتـــاب، ومــ ــلـــكـ مــهــمــا لـ
ــة الــثــقــافــيــة  الــتــلــيــفــزيــونــيــة. وخـــاصـ
مــنــهــا والــتــســجــيــلــيــة والـــوثـــائـــقـــيـــة، 
لشخصيات  صــور  مــن  تضمنته  بما 
وأماكن ووثائق. وكان الخاطر ينظر 
ــورة الــتــلــيــفــزيــونــيــة  الــــى ثــقــافــة الـــصـ
نـــظـــرة فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن الــتــقــديــر، 
إلى  المنتمين  مــن  البعض  بــخــالف 
ثقافة الكلمة، الذين يصنفون ثقافة 
ــورة الــتــلــيــفــزيــونــيــة عـــلـــى أنــهــا  ــصــ الــ

ثقافة سطحية.
الــــمــــؤرخ  ــر،  ــاطــ الــــخــ مــــبــــارك  إن 
واألديــــب والــشــاعــر، وبــرغــم مــا تبين 
كمصدر  بــالــصــورة،  اهتمامه  مــن  لنا 
ال  هـــذا  فـــإن  والــتــوثــيــق،  للمعلومات 
الــصــورة  ثقافة  يضع  كــان  أنــه  يعني 
ثقافة  مــع  فيها  تــتــســاوى  مكانة  فــي 
الكلمة. إال أنه بما قدمه عبر كتبه من 
الفوتوغرافية  وخاصة  الصور،  أنــواع 
ــادرت عــالــمــنــا،  ــ مــنــهــا، لــشــخــصــيــات غـ
وأمــاكــن انــدثــرت، ووثــائــق أهملت قد 
أسهم إسهاما فعاال في رفد المكتبة 
المعلومات،  من  بالكثير  البحرينية 
التي كان لها دورهــا في إثــراء ثقافة 

الصورة.
} كاتب ومؤلف بحريني

وطن�ي واج�ب  االنتخاب�ات  ف�ي  الم�ش�اركة 

بقلم:
 د. نبيل العسومي

ــــدوق  ــنـ ــ بـــتـــنـــظـــيـــم ورعــــــــايــــــــة مـــــــن صـ
الملك  مــركــز  شهد  العامة  االســتــثــمــارات 
الرياض  بمدينة  للمؤتمرات  عبدالعزيز 
أكــتــوبــر/2022 انطالق  الــثــالثــاء 25/  يــوم 
في  االســتــثــمــار  مـــبـــادرة مستقبل  مــؤتــمــر 
»االستثمار  شعار  تحت  السادسة  نسخته 
فـــي اإلنــســانــيــة - تــمــكــيــن نـــظـــام عــالــمــي 
جديد«، بمشاركة نحو )6( آالف مشارك، 
قـــطـــاعـــات  مــــن  ــتـــحـــدث  مـ  )500( ــو  ونــــحــ
مختلفة من داخل وخارج المملكة العربية 
ــأن نــســخــة الــمــؤتــمــر  الـــســـعـــوديـــة، عــلــمــا بــ
أكتوبر 2017،  األولى عقدت في )26-24( 
العالمية  الصحافة  عليه  أطلقت  والــذي 
وقــد  الــصــحــراء،  دافــــوس  بمؤتمر  حينها 
المملكة  أن  تؤكد  العالم  إلى  بعث رسالة 
مشروعها  في  ماضية  السعودية  العربية 
اإلصـــالحـــي االســتــراتــيــجــي الــكــبــيــر وفقا 
الــتــي  الــمــمــلــكــة 2030  لــمــا رســمــتــه رؤيــــة 

ــرى، ليسهم  أطــلــقــت عـــام 2016 مــن نــاحــيــة، ومـــن نــاحــيــة أخــ
األعــمــال  لقطاعات  مميز  تنموي  حـــراك  خلق  فــي  المؤتمر 
أبرز برامج ومبادرات وفرص الرؤية،  واالستثمار، عبر عرضه 
وتطلعات القيادة السعودية لإصالح والتطوير على مختلف 
عن  وتمخض  واالجــتــمــاعــيــة،  واالقــتــصــاديــة  التقنية  الصعد 
»المنطقة  مثل  االستراتيجية  المشاريع  من  المؤتمر حزمة 
إلى  إضافة  الترفيهي«،  القدية  و»مــشــروع  نيوم«  االقتصادية 
توقيع مشاريع مستقبلية مع مجموعة من الشركات العالمية 
 )25-23( المدة  في  الثانية  نسخته  انطلقت  فيما  وغيرها، 
حققتها  الــتــي  الــبــاهــرة  الــنــجــاحــات  ليستكمل   2018 أكــتــوبــر 
ــن الـــمـــزيـــد من  ــام 2017 عــبــر الــكــشــف عـ ــى عــ ــ نــســخــتــه األولــ
الفرص التنموية المستدامة والمواكبة لالتجاهات العالمية 
والنابعة من الرؤية ذاتها، مع التركيز على القطاعات الناشئة 
من  الثالثة  النسخة  عقدت  فيما  المستقبلية،  األبــعــاد  ذات 
نوفمبر   2  - أكــتــوبــر   29( لــلــمــدة  االســتــثــمــار  مـــبـــادرة  مــؤتــمــر 
على  المستجدات  مــن  العديد  مناقشة  على  وركـــزت   ،)2019
عن  اإلجــابــة  ومنها  االقــتــصــاديــة،  والــســيــاســات  الفكر  صعيد 
الجديد  العصر  في  االقتصادي  للطموح  يمكن  كيف  ســؤال: 
التحركات  وأي  المقبل؟  العقد  خــالل  االقــتــصــاد  يشكل  أن 
المخرجات  لتعظيم  األعــمــال  ستستعملها  االستراتيجية 
الملك  الشريفين  الحرمين  خادم  من  وبتوجيه  اإليجابية؟، 
ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز تــحــولــت مــبــادرة االســتــثــمــار فــي هــذه 
الرعاية  إلى مؤسسًة مستقلًة وغير ربحية تركز على  الــدورة 
الروبوت،  وعلوم  االصطناعي  والــذكــاء  واالستدامة  الصحية 
وتضطلع بمهام البحث واالبتكار والشراكات الفكرية وإصدار 
المنشورات العلمية، إضافة إلى االستثمار في مشاريع ناشئة 
ومؤتمرات  ملتقيات  عــدة  تنظيم  بجانب  اإلنــســانــيــة،  تــخــدم 
والمفكرين  األعمال  ورواد  والقادة  السياسيين  تجمع  وقمم 

ــدار الـــعـــام، فيما  ــ واألكـــاديـــمـــيـــيـــن عــلــى مـ
انعقد مؤتمر مبادرة مستقبل االستثمار 
 )28  -  27( الــفــتــرة  فــي  الــرابــعــة  بنسخته 
الــنــجــاح  مــســيــرة  ليستكمل   2021 يــنــايــر 
ركزت  فقد  الــثــالث،  دوراتـــه  التي حققتها 
االتجاهات  استكشاف  على  الـــدورة  هــذه 
ــــرص الــمــســتــقــبــلــيــة،  ــفـ ــ االقـــتـــصـــاديـــة والـ
وآثــارهــا  تطوراتها  على  الــضــوء  وتسليط 
الــمــحــتــمــلــة عــلــى الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
ــع إبــــــراز مــعــالــم الــنــهــضــة  ــي الـــعـــالـــم، مـ فـ
في  المملكة  فــي  الــجــديــدة  االقــتــصــاديــة 
إطار ظهور آليات ومعالم القتصاد عالمي 
بكثير  بعد مخاض عسير عصف  جديد، 
مـــن اقـــتـــصـــادات الــعــالــم بــفــعــل الــظــروف 
االستثنائية التي أحدثتها جائحة كورونا 
دقيق  استشراف  تطلب  ما  )كــوفــيــد-19(، 
ــواعــــدة وســيــاســات  لــلــفــرص الــتــنــمــويــة الــ
مــحــكــمــة لــمــواجــهــة الــتــحــديــات الــطــارئــة 
المؤتمر  مثل  وقــد  نفسه.  الــوقــت  فــي  البشرية  تــواجــه  الــتــي 
الجديدة  االستثمارية  النجاحات  أبرز  لعرض  مميزة  منصة 
المتحققة بالمملكة على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، 
كما تضمن مناقشات عميقة ألبرز فواعل التطور االقتصادي 
لالبتكار،  المعززة  المعرفة  باقتصاد  والمتمثلة  المستقبلي 
والتكنولوجيا،  االصــطــنــاعــي،  والــذكــاء  الــرقــمــي،  واالقــتــصــاد 
البديلة  والــطــاقــة  الــبــشــري،  الــمــال  الــمــالــي، ورأس  والــشــمــول 

والمتجددة والسياحة والترفيه، وغيرها.
وانطلقت النسخة الخامسة من المؤتمر في المدة )26-

28( أكتوبر 2021 تحت شعار »االستثمار في اإلنسانية«، متزامنة 
المملكة،  في  لالستثمار  الوطنية  االستراتيجية  إطــالق  مع 
ومــؤتــمــر مــبــادرة الــســعــوديــة الــخــضــراء، ومــؤتــمــر قمة الشرق 
الكبيرة،  التنموية  اإلنجازات  من  وغيرها  األخضر،  األوســط 
االستثمار  حــول  تفاعلية  قمة  جلسات  عــدة  تضمنت  فيما 
البيئية  الحوكمة  معايير  وفــي  والميتافيرس،  التعليم،  فــي 
الرئيسية  الجلسات  إلــى  إضافة  والمؤسسية،  واالجتماعية 
في  واالستثمار  والحكومات،  لأعمال  المتطور  الــدور  حــول 
للكربون،  الدائري  واالقتصاد  الطبية  واالبتكارات  المساواة 
والــتــكــيــف مــع تــبــعــات تــغــيــر الــمــنــاخ، واالســتــثــمــار فــي األمــن 
الغذائي والهيدروجين األخضر، ومستقبل الشركات الناشئة 
الحالية  النسخة  جــاءت  فيما  النظيفة،  الطاقة  مجال  فــي 
الكبيرة  واإلنــجــازات  النجاحات  تحقيق  لتواصل  )السادسة( 
تنموي مميز  السابقة في خلق حــراك  دوراتــه  التي حققتها 
لقطاعات األعمال واالستثمار وسط تفاؤل كبير بما استطاع 
الفائقة  وبقدراته  إنجازات،  السعودي تحقيقه من  االقتصاد 
على تجاوز التحديات مهما كان مبعثها، وللموضوع بقية في 

مقاالت قادمة إن شاء اهلل. 
} أكاديمي وخبير اقتصادي

اأ�س�اء على م�ؤتمر مبادرة م�ستقبل اال�ستثمار )1(

بقلم: 
د. أسعد حمود السعدون }

السيارات  من  للملوثات  نسمح  عندما 
والـــمـــصـــانـــع ومـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء 
بذلك  فإننا  الــجــوي  الــهــواء  إلــى  باالنبعاث 
بصحتنا  نضر  وال  فــقــط،  أنفسنا  نـــؤذي  ال 
فــحــســب، وإنــمــا نــعــرض أيــضــًا حــيــاة أبنائنا 
وأحــفــادنــا واألجـــيـــال الــالحــقــة لخطر هــذه 
العقيمة  الصحية  والــتــهــديــدات  الــمــلــوثــات 

التي تنجم عنها.
ومصدر  الخطر،  منبع  يكمن  هنا  ومــن 
إلى  إضافة  الحالية  أجيالنا  على  التهديد 
ــال الـــالحـــقـــة الــمــســتــقــبــلــيــة، فــنــحــن  ــيــ األجــ
ُنورثهم بيئة غير مستدامة وغير قادرة على 
والكمية،  النوعية  الناحيتين  مــن  الــعــطــاء 
ــًا عــمــيــقــًا  وفــــي الـــوقـــت نــفــســه نــرتــكــب جـــرمـ
تهاوننا  بسبب  عليهم  ونــجــنــي  حــقــهــم،  فــي 
التي تصدر  العصيبة  للتهديدات  وتجاهلنا 
عــن الــتــلــوث مــن مـــصـــادره الــتــي ال تــعــد وال 
تحصى، فنورثهم إضافة إلى مكوناٍت بيئية 
األجيال،  عبر  فاسدة  بشرية  مريضة صحة 

ــراض الــمــزمــنــة والــمــســتــعــصــيــة عــلــى الــعــالج،  ــ ونــســبــب لــهــم األمــ
وجسدية،  عقلية،  بأمراٍض  والدتهم  عند  ذلك  نتيجة  فيصابون 

وإعاقات َخْلقية تالحقهم ويعانون منها طوال سنوات حياتهم.
فمسيرة الملوثات وخط سيرها وانتقالها تبدأ أواًل بانبعاث 
هذه السموم إلى الهواء الجوي، ومنها االنتقال إلى أعضاء جسم 
اإلنــســان إمــا عــن طــريــق الجلد مــبــاشــرة، وإمـــا عــن طــريــق الغزو 
اإلنسان  عند  األول  المواجهة  خــط  األنـــف، حيث  إلــى  والــزحــف 
ُيحدد مسار  ورئيس  وهناك عامل مهم جــدًا  الملوثات.  مع هذه 
الولوج في  ُقدرتها على  األنف ومدى  بعد دخولها من  الملوثات 
أعماق أعضاء الجسم الداخلية، فكلما صغر حجم هذه الملوثات 
في  نجاحها  نسبة  وارتفعت  حظوظها  زادت  قطرها  نصف  وقــل 
وتخطي  التنفسي  الجهاز  من  السفلي  الجزء  إلــى  أواًل  التوغل 
الــعــقــبــات األولــــى فــي الــجــزء الــعــلــوي واالنــتــقــال بالتحديد إلــى 
إلى  الــوصــول  ثــم  الرئتين،  فــي  الصغيرة  الهوائية  الحويصالت 
الدورة الدموية ومجرى الدم في جسم اإلنسان، ومنها االنتقال 
إلى مثواها األخير في مقبرة الجسم، وهي خاليا جسم اإلنسان 
في كل األعضاء مهما كانت صغيرة أو بعيدة وموجودة في مناطق 
سير  خط  من  النهائية  المرحلة  تأتي  وأخــيــرًا  ونائية.  محصنة 
والتضخم  التراكم  في  البدء  وهــي  اإلنــســان  جسم  في  الملوثات 
وارتـــفـــاع الــتــركــيــز فــي األنــســجــة والــخــاليــا وإصــابــتــهــا بمشكالت 

صحية مزمنة ال ُتحمد عواقبها.
أما في حالة المرأة الحامل، فإن هذه المعضلة تتعقد كثيرًا 
وتتشابك مع عوامل أخرى، ومسيرة الملوثات تختلف عن الرجل 
أو المرأة غير الحامل، فالضحية هنا التي تسقط فريسة سهلة 
للملوثات لن يكون الشخص نفسه فقط الذي تعرض للملوثات 
ــراض الــمــزمــنــة، وإنما  فــي الــهــواء الــجــوي فيقع فــي شــبــاك األمــ
أو  المرأة من جنين  الثانية ستكون ما تحمله  الضحية األخرى 
أجنة في بطنها، وفي هذه الحالة أيضًا فإن تأثيرات التلوث تكون 
عامة وشاملة وأشد وطأة وتنكياًل على البشرية أجمع، ولها عالقة 

على المدى البعيد باستدامة حياة اإلنسان على وجه األرض.
المرموقة  الدولية  الطبية  المجلة  في  ُنشرت  دراسة  وهناك 
 )The Lancet Planetary Health( الالنست، صحة الكوكب
الحامل  األم  »تعرض  عــنــوان:  تحت   ،2022 أكتوبر  من  األول  في 
لجسيمات الكربون األسود في الهواء الجوي ووجودها في أعضاء 
الجنين«. وهذه الدراسة تتناول مسيرة حياة نوٍع واحٍد فقط من 
لها  والتي  الجوي  الهواء  في  الموجودة  الكثيرة  الملوثات  أنــواع 
أو  الــدخــان األســـود،  نــوع مــن  تنبعث منها، وهــو  مــصــادر متنوعة 
بجسيمات  وُتــعــرف  الصغر،  في  المتناهية  الدقيقة  الجسيمات 
ما  قطرها  يــتــراوح  الــتــي   )black carbon( األســـود  الــكــربــون 
بين 10 إلى 400 نانوميتر. وهذه الجسيمات الكربونية الصغيرة 
تــحــتــوي عــلــى عــنــصــر الــكــربــون بــأشــكــالــه الــمــتــعــددة، وتــنــتــج عن 
االحتراق غير الكامل لمشتقات الوقود األحفوري في السيارات، 
ســواء  التدخين،  وأثــنــاء  والمصانع،  الكهرباء،  توليد  ومحطات 
السجائر التقليدية أو الشيشة، وحرق الفحم عند شواء اللحم، 
إضافة إلى حرق البخور والعود في المنازل والمساجد وغيرهما، 

الدخان  لهذا  يتعرض  اإلنسان  أن  يعني  ما 
في  أو  المنزل  داخــل  أكــان  ســواء  الكربوني، 

البيئات الخارجية.
وقـــد تــوصــلــت هـــذه الـــدراســـة الــتــي ُتعد 
األولـــــى مـــن نــوعــهــا إلــــى عــــدة اســتــنــتــاجــات 
خطيرة تنذر بوقوع أزمات صحية ليست لنا 
حٍد  على  القادمة  لأجيال  وإنــمــا  فحسب، 

سواء، ومن هذه االستنتاجات ما يلي: 
بــالــتــحــالــيــل  الــــــدراســــــة  ــتـــت  ــبـ أثـ أواًل: 
الـــكـــربـــونـــيـــة  ــيـــمـــات  الـــجـــسـ أن  ــبـــريـــة  الـــمـــخـ
الــصــغــيــرة الــحــجــم تــنــتــقــل مـــن الـــهـــواء إلــى 
وبالنسبة  اإلنـــســـان،  جــســم  أعـــضـــاء  أعـــمـــاق 
المرأة الحامل فإن هذا السم يتخطى  إلى 
جسم  في  الفطرية  الطبيعية  الحواجز  كل 
داخل جسم  فيتحرك حرًا طليقًا  اإلنسان، 
الدقيق  المشيمة  خيط  عبر  ويــمــر  الــمــرأة 
الــمــرأة وجنينها،  بــيــن  الـــذي يــربــط حــيــويــًا 
هذا  جسد  فــي  الــمــطــاف  نهاية  فــي  فيمكث 
ألي  الــحــســاســيــة  شــديــد  الضعيف  الجنين 

تغيير خارجي.
ثــانــيــًا: أكـــد الــبــحــث أن هـــذه الــجــســيــمــات الــتــي تــعــبــر حبل 
المشيمة وتدخل إلى الجنين، فإنها خالل أسابيع قليلة تتراكم 
األســود في  الكربون  اكُتشف هذا  الجنين، حيث  أعضاء هذا  في 

أنسجة كبد األجنة والرئة والمخ.
ثــالــثــًا: هــنــاك عــالقــة بــيــن شـــدة الــتــلــوث فــي الـــهـــواء الــجــوي 
وتركيز الملوثات في أعضاء الجسم، حيث أكدت الدراسة أنه كلما 
تعرضت المرأة الحامل لتراكيز أعلى من الكربون األسود، انعكس 

ذلك على زيادة تركيزه في أعضاء األجنة.
رابعًا: تم اكتشاف الكربون األسود في عينات كثيرة مرتبطة 
السري،  الحبل  ودم  المشيمة،  أنسجة  في  وجــوده  منها  بالوالدة، 

ودم الوالدة.  
ــارت الــدراســة إلــى أن وجـــود الــتــلــوث فــي أعضاء  خــامــســًا: أشـ
وبخاصة  الحمل،  أثــنــاء  ــات  وأزمـ تعقيدات  إلــى  ســيــؤدي  الجنين 
وفي  الــوالدة  في  إلى مشكالت  إضافة  نمو الجنين،  إلى  بالنسبة 
صحة الجنين المولود، من حيث الوالدة المبكرة، أو عدم اكتمال 
نمو أعضاء الجنين، أو انخفاض وزن الجنين، أو إصابة الجنين 
بإعاقات جسدية عضوية مزمنة طوال سنوات الحياة وال يمكن 

التكهن بها ومعرفتها.
التي  الدراسات  مئات  من  ومثيالتها  الحالية  الدراسة  فهذه 
وتأثيرها  أجسادنا  أعضاء  لجميع  الملوثات  غــزو  ووثقت  أكــدت 
الحاد والمزمن على صحة هذه األعضاء، كقنبلة الدمار الشامل 
النووية التي تدمر كل شيء أمامها، من المفروض أن تكون دافعًا 
قويًا لنا إلى االهتمام بجودة الهواء الجوي الذي يستنشقه كل 
إنسان وجعل هذه القضية في المرتبة األولى من سلم األولويات، 
ــادر فـــســـاد الـــهـــواء الـــجـــوي، ثـــم في  ــــك مـــن خــــالل مــنــع مـــصـ وذلـ
المرتبة الثانية من األولويات خفض نسبة االنبعاثات من جميع 
أو  الكهرباء،  توليد  أو محطات  السيارات،  أكانت  سواء  المصادر، 
المصانع، أو مصادر تلويث البيئات الداخلية كتدخين السجائر 

والشيشة والسجائر اإللكترونية.
وجدير بالذكر فإن مجلس الوزراء الموقر ناقش في االجتماع 
المنعقد في 26 ديسمبر 2021 المذكرة المرفوعة من وزير شؤون 
مجلس الوزراء بشأن تقرير المجلس األعلى للبيئة حول جودة 
الهواء في مملكة البحرين لعام 2021، حيث أفادت المذكرة بأن 
يتم رصد جودة الهواء عبر محطات متخصصة وتحليل بياناتها 
وفق منهجيات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، كما أكدت 
المذكرة أن النتائج والتحاليل أظهرت أن معظم مكونات الهواء 

في مملكة البحرين ضمن المعدالت الطبيعية. 
اننا نتطلع إلى استمرار المتابعة ونشر المعلومات المتعلقة 
بــجــودة الــهــواء بــشــكــٍل دوري مــن خـــالل وســائــل اإلعــــالم ووســائــل 
االتصال االجتماعي الجماعي حتى يتعرف المواطن على نوعية 
على  األهلية  والجمعيات  الحكومية  الجهات  مع  فيعمل  الهواء 

تحسين نوعية الهواء ومنع التلوث من منبعه.

bncftpw@batelco.com.bh

التل��ث! ب�س�بب  خط�ر  ف�ي  الم�س�تقبل  اأجي�ال 

الم�ؤرخ البحريني الراحل مبارك الخاطر وثقافة ال�س�رة

بقلم: 
راشد حسن اجلودر }

بقلم:
 د. إسماعيل محمد املدني
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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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توحيد اجلهود للحّد من الت�شخم ومواجهة �شال�شل االإمدادات.. وزير املالية:

االنتقــال باالقت�شـــاد مــن م�شتـــورد مل�شـــّدر
خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأكد 

مملكة  اأن  الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير 

اإىل  الهادفة  م�ساعيها  تعزيز  توا�سل  البحرين 

من  والنتقال  القت�سادية،  قاعدتها  تنويع 

اقت�ساد م�ستهلك »ي�ستورد« اإىل اقت�ساد منتج 

»ي�سدر« يف خمتلف القطاعات احليوية.

جاء ذلك لدى م�ساركته يف جل�سة حوارية 

عاملًيا«،  املوؤثرة  والقرارات  »التمويل  حول 

يف  ال�ستثمار  م�ستقبل  مبادرة  جل�سات  �سمن 

توحيد  اأهمية  اإىل  الوزير  واأ�سار  ال�سعودية. 

جميع اجلهود املبذولة للحد من اآثار الت�سخم 

ومواجهة حتديات �سال�سل الإمدادات العاملية.

القت�سادات  منو  ا�ستمرار  اإىل  ولفت 

يواجهها  التي  التحديات  رغم  اخلليجية، 

العامل.

ابتداًء من االأول من نوفمرب

الت�شجيل العقاري بكامل مراحله اإلكرتونًيا

تراأ�ض اجتماع اللجنة العليا ملعر�ض الطريان.. عبدالـله بن حمد:

البحرين مو�شع ثقة ال�شركات العاملية
اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  اأكد 

امللك  جلاللة  ال�سخ�سي  املمثل  خليفة 

املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  املعظم، 

اأن  للطريان،  الدويل  البحرين  ملعر�س 

دورته  الدويل يف  البحرين  معر�س  اإقامة 

ال�ساد�سة، ومرور 10 �سنوات من النجاح، 

وبكل  البحرين  اإليه  و�سلت  ما  على  يدّل 

فخر من نه�سة تنموية ح�سارية كبرية يف 

عهد ملك البالد املعظم.

العليا  اللجنة  تروؤ�سه  خالل  واأكد، 

للطريان،  الدويل  البحرين  ملعر�س  املنظمة 

لل�سّناع  ثقة  مو�سع  اأ�سبحت  البحرين  اأن 

ما  الطريان،  جمال  يف  العاملية  وال�سركات 

يعزز النمو القت�سادي الوطني.

حمد  بن  عبداهلل  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأكد 

اآل خليفة  رئي�س جهاز امل�ساحة والت�سجيل 

موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العقاري، 

م�ساعفة  على  احلر�س  العقاري،  التنظيم 

امل�ساريع  من  املزيد  طرح  اأجل  من  اجلهود 

التي من �ساأنها اأن ت�سهم يف  حت�سني جودة 

واملقيمني.  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات 

امل�ساحة  جهاز  اإعالن  مبنا�سبة  ذلك  جاء 

والت�سجيل العقاري اأنه ابتداًء من الأول من 

�سهر نوفمرب 2022، �ستتم عملية ت�سجيل 

اإذ  مراحلها،  بكامل  اإلكرتونًيا  العقارات 

من  الت�سجيل  طلبات  اأ�سحاب  �سيتمكن 

اإجراء معامالتهم اإلكرتونًيا.

�شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد 

معايل وزير الديوان امللكي لدى رعايته حفل تد�شني الكتاب

 ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل 

وزير املالية لدى م�شاركته يف جل�شات مبادرة م�شتقبل اال�شتثمار

06

»            « تدعم توظيف مئات البحرينيني

يف م�شت�شـــــفى االإر�شاليـــــة االأمريكيـــــة

اآالف االإيرانيني يحيون ذكرى وفاة اأميني

هجوم م�شّلح على اأحد املراقد يف اإيران

ا  �سخ�سً  15 عن  يقل  ل  ما  ُقتل 

على  هجوم  يف  اآخرون  ع�سرة  واأُ�سيب 

�سريح �ساه جراغ يف �سرياز.

 3 اإن  الإيرانية  ال�سلطات  وقالت 

ال�سريح وت�سّرفوا مثل  م�سلحني دخلوا 

اإىل  اإ�سارة  يف  التكفرييني«،  »الإرهابيني 

جماعات متطّرفة مثل داع�س. وقال اإعالم 

اإيراين ر�سمي: »الهجوم امل�سلح يف �سرياز 

نفذه 3 م�سلحني مت اعتقال 2 منهم«. اإىل 

النار  الإيرانية  الأمن  قوات  اأطلقت  ذلك، 

متظاهرين  على  للدموع  امل�سيل  والغاز 

يف �سقز، م�سقط راأ�س مه�سا اأميني، بعد 

جتّمعهم لإحياء ذكرى الأربعني لوفاتها.

ويف حتدٍّ لالإجراءات الأمنية املكثفة، 

حمافظة  يف  مقربة  يف  اإيرانيون  جتّمع 

ال�سابة  فيها  ُدفنت  الإيرانية،  كرد�ستان 

مه�سا اأميني، مبنا�سبة مرور اأربعني يوًما 

على وفاتها.

اآالف يتحدون النظام ويحيون ذكرى وفاة اأميني

»البحرين والكويت« يحقق 

44.5 مليون دينار اأرباًحا يف 9 اأ�شهر

املالية  نتائجه  والكويت  البحرين  بنك  اأعلن 

�سبتمرب 2022،  املنتهية يف 30  الت�سعة  لالأ�سهر 

مبا يف ذلك الربع الثالث من عام 2022.

 وحقق البنك �سايف ربح من�سوب مل�ساهمي البنك 

الأ�سهر  ت�سعة  يف  بحريني  دينار  مليون   44.5 قدره 

املنتهية يف 30 �سبتمرب 2022، مقابل 40.5 مليون دينار 

بزيادة  ال�سابق،  العام  من  الفرتة  نف�س  يف  بحريني 

قدرها %9.9.

مل�ساهمي  من�سوب  ربح  �سايف  البنك  وحقق 

مقابل  بحريني  دينار  مليون   14.0 بلغ  البنك 

من  الفرتة  نف�س  بحريني يف  دينار  مليون   12.4

العام املا�سي، وبزيادة قدرها 12.9%، بينما بلغت 

ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�سة 9 فلو�س مقابل 

8 فلو�س خالل نف�س الفرتة من العام املا�سي. وقد 

البنك  مل�ساهمي  العائد  ال�سامل  الدخل  اإجمايل  بلغ 

12.3 مليون دينار بحريني خالل الربع الثالث من 

عام 2022.

ال�شعودية تعلن اإن�شاء �شندوق ا�شتثماري يف البحرين ودول اأخرى.. ويل العهد رئي�ض الوزراء:

فر�ض ا�شتثمارية كبرية وت�شهيالت جاذبة بالبحرين
اأ�ساد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

باإعالن  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبد 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  �سعود  اآل  العزيز 

م�ستقبل  مبادرة  خالل  ال�سعودية،  العربية  باململكة 

العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  قيام  ب�ساأن  ال�ستثمار، 

ال�ستثمار  ت�ستهدف  اإقليمية  �سركات  خم�س  بتاأ�سي�س 

اإذ  البحرين،  مملكة  فيها  مبا  الدول،  من  عدد  يف 

�ست�ستثمر يف عدة قطاعات ا�سرتاتيجية.

مبيًنا �سموه اأن هذا الإعالن ياأتي انعكا�ًسا للجهود 

املبذولة من قبل جمل�س التن�سيق ال�سعودي البحريني، 

ا�ستثمارية  فر�س  من  البحرين  به  تتمتع  ما  ويوؤكد 

جانب  اإىل  لال�ستثمارات،  جاذبة  وت�سهيالت  كبرية 

حر�سها على موا�سلة رفد البنية التحتية بكل ما من 

�ساأنه جعلها مواكبة للمعايري العاملية.

حتت رعاية معايل وزير الديوان امللكي

تد�شني كتاب »الداعية، املوؤرخ، املفكر«

ح�سر معايل ال�سيخ خالد بن اأحمد اآل خليفة وزير الديوان امللكي حفل تد�سني كتاب 

الذي  املفكر(،  املوؤرخ،  )الداعية،  اآل خليفة طيب اهلل ثراه  ال�سيخ عبداهلل بن خالد  �سمو 

اأقامته جمعية احلكمة للمتقاعدين �سباح اأم�س برعاية معاليه.

واأكد معايل وزير الديوان امللكي اأهمية هذا الإ�سدار الذي يتناول �سرية �سمو ال�سيخ 

عبداهلل بن خالد اآل خليفة وعطائه وجهوده الكبرية يف خدمة مملكة البحرين يف قطاعات 

خمتلفة، منها ما يت�سل بالعمل احلكومي والفكر والثقافة والتاريخ، اإىل جانب العمل 

اخلريي والإن�ساين، منوًها معاليه بهذه اخلطوة الكبرية واللتفاتة املهمة من جمعية 

الذي �سيبقى مرجًعا مهًما يف كتابة  الكتاب  تاأليف واإعداد هذا  احلكمة للمتقاعدين يف 

�سري ال�سخ�سيات الوطنية، واإ�سافة قّيمة للمكتبة الوطنية البحرينية.

ويل العهد ال�شعوديويل العهد رئي�س الوزراء

06

03

10

02

11
14

04

 مراد علي مراد د.عبدالرحمن �شيف

03حمليات www.alayam.com

اخلمي�س 2 ربيع الآخر 1444 ـ العدد 12255

Thursday 27th October 2022 - No. 12255

رعى تد�شني كتاب »الداعية، املوؤرخ، املفكر«.. معايل وزير الديوان امللكي:

 الكتاب �شيبقى مرجًعا مهًما واإ�شافة قّيمة للمكتبة الوطنية البحرينية

اآل  اأحمد  بن  خالد  معايل  ال�شيخ  ح�شر 

خليفة وزير الديوان امللكي حفل تد�شني كتاب 

�شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة طيب 

والذي  املفكر(،  املوؤرخ،  )الداعية،  ثراه  اهلل 

�شباح  للمتقاعدين  احلكمة  جمعية  اأقامته 

اأم�س برعاية معاليه، بح�شور الفريق طبيب 

رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ 

بن  خالد  وال�شيخ  لل�شحة،  الأعلى  املجل�س 

عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س الوزراء ووزير 

امل�شوؤولني  كبار  من  وعدد  التحتية،  البنية 

الدبلوما�شي  ال�شلك  واأع�شاء  والوزراء، 

واملدعوين. 

وبهذه املنا�شبة، اأكد معايل وزير الديوان 

يتناول  الذي  الإ�شدار  هذا  اأهمية  امللكي 

�شرية �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة 

مملكة  خدمة  يف  الكبرية  وجهوده  وعطائه 

البحرين يف قطاعات خمتلفة، منها ما يت�شل 

والتاريخ  والثقافة  والفكر  احلكومي  بالعمل 

منوًها  والإن�شاين،  اخلريي  العمل  جانب  اإىل 

واللتفاتة  الكبرية  اخلطوة  بهذه  معاليه 

يف  للمتقاعدين  احلكمة  جمعية  من  املهمة 

تاأليف واإعداد هذا الكتاب الذي �شيبقى مرجًعا 

الوطنية  ال�شخ�شيات  �شري  كتابة  يف  مهًما 

البحرينية.  الوطنية  للمكتبة  قيمة  واإ�شافة 

الإ�شدار  هذا  به  حظي  ما  على  معاليه  واأكد 

�شاٍم من ح�شرة �شاحب اجلاللة  اهتمام  من 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

املعظم، حلفظ �شري ال�شخ�شيات الوطنية ذات 

املجالت.  خمتلف  يف  الوطن  تنمية  يف  الأثر 

ال�شيخ حممد  الفريق طبيب  نّوه  من جانبه، 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

باجلهد  الفتتاحية،  كلمته  خالل  لل�شحة، 

منذ  الراحل  �شرية  املبذول يف جتميع  الكبري 

اخلم�شينيات حتى الآن، م�شتذكًرا م�شريته يف 

تقلد املنا�شب الر�شمية ودوره كموؤرخ ومهتم 

اهتمامه  عن  حتدث  ثم  ال�شفوي،  بالتاريخ 

بحفظ تراث البحرين من خالل جملة الوثيقة 

وغريها من املجالت املهمة يف تاريخ اململكة. 

خليفة  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  وقام 

البنية  وزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 

الكتاب،  من  الأوىل  الن�شخة  بتوقيع  التحتية 

امل�شوؤولني  كبار  من  احل�شور  اإىل  واإهدائه 

الدكتور  عرب  جانبه،  من  والدبلوما�شيني. 

ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  ال�شماك  �شعيد 

مركز عبداهلل بن خالد لرعاية الوالدين، نائب 

�شعادته  عن  اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

يوثق  الذي  التاريخي  الكتاب  هذا  ب�شدور 

بعطائها  متيزت  �شخ�شية  حياة  حمطات 

الكتاب  اأن  اإىل  م�شرًيا  املحدود،  غري  الكبري 

يعر�س �شرية رجل قدم الكثري من الإجنازات 

لوطنه، وهي م�شرية ثرية ا�شتمرت ل�شنوات 

طويلة من العمل والعطاء. 

وقال: »اإن مناقب الفقيد وخدماته اجلليلة 

التنمية  م�شرية  يف  بالعطاء  حافل  وتاريخه 

التي  ال�شخ�شيات  اإحدى  ُيعد  اإذ  الوطنية، 

ذاكرة  يف  خالدة  وماآثرهم  ذكراهم  �شتبقى 

ا�شتباقية  ب�شخ�شية  يتميز  كما  الوطن، 

متيزت بفكر وروؤية متقدمة للغاية، فالراحل 

طويلة  ل�شنوات  العطاء  على  حر�س  الكبري 

ومل يتقاعد، والكتاب ياأتي بداية ل�شل�شلة من 

املتعلقة ب�شخ�شيات ذات  القادمة  الإ�شدارات 

ثقل وتاريخ وطني كبري«.

ياأتي  املهم  الكتاب  هذا  اأن  اإىل  واأ�شار   

ورجالت  الوطني  العمل  لرواد  تقديًرا 

يف  �شواعدهم  اأ�شهمت  الذين  الكرام  البحرين 

لهم  وكانت  ال�شاملة  النه�شة  دعائم  اإر�شاء 

ب�شمات رائدة ومواقف م�شرفة وم�شهودة يف 

اإذ قام الإعالمي خالد  تاريخ اململكة العريق، 

عبداهلل اأبواأحمد بتاأليفه، وهو يقدم معلومات 

بتاريخ  واملهتمني  واملفكرين  للباحثني  مهمة 

حماولة  ُيعد  كما  والإن�شاين،  الوطني  العمل 

للعديد  تاأ�شي�شه  منها  املهمة  عطاءاته  لر�شد 

والهالل  احلكمة  منها جمعية  املوؤ�ش�شات  من 

الأحمر، والقيام مببادرات خريية واجتماعية 

القراآن  وخدمة  العبادة  دور  واإن�شاء  مهمة 

والوثيقة،  الهداية  جملتي  واإ�شدار  الكرمي، 

عمله،  م�شرية  يف  خملدة  �شتظل  والتي 

البحرينية  للمكتبة  حقيقية  اإ�شافة  فالكتاب 

واخلليجية والعربية.

مبنا�شبة تد�شني الإ�شدار اخلا�ص للمغفور له باإذن الـله تعاىل.. زينل:

عبدالـله بن خالد من اأبرز ُبناة الدولة احلديثة يف عهد امللك املعظم

رئي�ص ال�شورى: اإ�شهامات الراحل 

عبدالـله بن خالد تبقى حا�شرة يف تاريخ البحرين

فوزية  النواب  جمل�س  رئي�شة  اأ�شادت 

بنت عبداهلل زينل مبناقب املغفور له باإذن اهلل 

بن علي  بن خالد  ال�شيخ عبداهلل  �شمو  تعاىل 

اآل خليفة طيب اهلل ثراه، موؤكدة اأن �شموه كان 

يف  امل�شهمة  الوطنية  ال�شخ�شيات  اأبرز  من 

بناء الدولة احلديثة ململكة البحرين يف عهد 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

اآل خليفة ملك البالد املعظم، ف�شالً عن كونه 

والثقافية  والأدبية  العلمية  ال�شخ�شيات  من 

واملتحدث  ال�شاعر  فهو  واملرموقة،  البارزة 

واملوؤرخ واملوثق والكاتب والأديب.

جمل�س  رئي�شة  م�شاركة  خالل  ذلك  جاء 

الإ�شدار  تد�شني  يف  اأم�س،  �شباح  النواب، 

�شمو  تعاىل  اهلل  باإذن  له  للمغفور  اخلا�س 

رحمه  خليفة  اآل  خالد  بن  عبداهلل  ال�شيخ 

خالد  ال�شيخ  معايل  من  كرمية  برعاية  اهلل، 

امللكي،  الديوان  وزير  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  ومب�شاركة 

عبداهلل  مركز  مبوؤ�ش�شة  خليفة،  اآل  عبداهلل 

جمعية  مبنى  يف  الوالدين  لرعاية  خالد  بن 

احلكمة للمتقاعدين ب�شند.

النواب  جمل�س  رئي�شة  وا�شتذكرت 

عبداهلل  ال�شيخ  ل�شمو  والفكري  الثقايف  الدور 

العلمية  حمطاته  واأبرز  خليفة  اآل  خالد  بن 

وجهوده الوطنية كموؤ�ش�س لأول مكتبة عامة 

يف البحرين، وهي املكتبة اخلليفية، وتاأ�شي�س 

�شموه يف العام 1962 لبلدية الرفاع، ورئا�شة 

والتن�شيق،  للتخطيط  جمل�س  لأول  �شموه 

اإ�شافة لت�شديه ملهمة تاأ�شي�س ورئا�شة مركز 

-رحمه  �شموه  وت�شلم  التاريخية،  الوثائق 

امليثاق  و�شياغة  اإعداد  جلنة  رئا�شة  اهلل- 

و�شياغة  اإعداد  جلنة  رئا�شة  ثم  الوطني، 

�شموه  جهود  وتوجت   ،2002 د�شتور 

عي�شى  مركز  تاأ�شي�س  على  باإ�شرافه  الثقافية 

وهي  الوطنية،  املكتبة  ي�شم  الذي  الثقايف 

اأ�شخم مكتبة يف تاريخ مملكة البحرين.

 واأعربت رئي�شة جمل�س النواب عن عميق 

ال�شكر والمتنان جلاللة امللك املعظم، اإذ �شبق 

اأن اأمر جاللته بتخليد �شرية الفقيد عرب تف�شل 

باإن�شــاء  ال�شامــي  اأمره  باإ�شدار  جاللته 

للدرا�شــات  خالد  بن  عبداهلل  كلية  وتنظيم 

يف  والفكـر  املعرفة  لتن�شر  الإ�شالميــة 

والإ�شالمي،  العربــي  عاملنــا  اأرجـــاء 

الفقيد  دائًما  له  ي�شعى  كــان  ملا  انعكا�ًشا 

الراحل رحمة اهلل عليه.

اأكد رئي�س جمل�س ال�شورى علي بن �شالح ال�شالح اأن الإ�شهامات 

القيمة التي قدمها املغفور له �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة، 

العطرة  �شريتها  وتبقى  بارزة،  وطنية  �شخ�شية  جت�شد  اهلل،  رحمه 

حا�شرة وخالدة يف تاريخ مملكة البحرين احلديث وم�شرية النه�شة 

العهد  اإىل  و�شولً  وتطورها،  تقدمها  يف  �شموه  اأ�شهم  التي  والنماء 

ملك  اآل خليفة  بن عي�شى  امللك حمد  الزاهر حل�شرة �شاحب اجلاللة 

البالد املعظم، م�شيًدا بالعطاءات اخلرية ل�شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد، 

وجهوده وخرباته التي �شخرها يف خدمة الوطن، والنهو�س مبختلف 

جمالت التنمية والزدهار.

تد�شني  ال�شورى يف حفل  رئي�س جمل�س  م�شاركة  ذلك خالل  جاء 

كتاب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد »الداعية، املفكر، املوؤرخ«، الذي اأقيم 

اأم�س الأربعاء يف مركز ال�شيخ عبداهلل بن خالد لرعاية الوالدين بجمعية 

احلكمة للمتقاعدين، برعاية كرمية من معايل ال�شيخ خالد بن اأحمد اآل 

خليفة وزير الديوان امللكي، وبح�شور الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن 

عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى لل�شحة ورئي�س جمل�س اإدارة 

موؤ�ش�شة مركز ال�شيخ عبداهلل بن خالد لرعاية الوالدين، وال�شيخ خالد 

بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س الوزراء ووزير البنية التحتية.

ونوه رئي�س جمل�س ال�شورى مبناقب �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد 

اآل خليفة، رحمه اهلل، و�شرية حياته املليئة مبحطات الإجناز والتميز، 

املوؤ�ش�شات  من  العديد  وتاأ�شي�س  اإن�شاء  يف  امل�شهــودة  وب�شماته 

اخلري  يحقق  ما  لكل  والداعمة  الثابتة  مواقفه  جانــب  اإىل  الوطنية، 

ململكة البحرين.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12255/PDF/INAF_20221027004107212.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/first/984600/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/984600/News.html


العدد:  12255

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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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�سفري �لبحرين لدى �أملانيا يقيم ماأدبة 

ع�ساء لوزير �لإعالم و�لثقافة �ليمني

�ملحكمة �لد�ستورية توؤّجل

 �لنظر يف دعاوى �ملنازعة �لعّمالية

غلق م�سار على �مللف �ملوؤدي من �سارع

 خليفة �لكبري �إىل ج�سر �ل�سيخ حمد باملحرق

مملكة  �سفري  عبداهلل  عبداللطيف  عبداهلل  ال�سفري  اأقام 

البحرين لدى جمهورية اأملانيا الحتادية ماأدبة ع�ساء على 

وال�سياحة  والثقافة  الإعالم  وزير  الإرياين  معمر  �سرف 

ر�سمية  بزيارة  يقوم  الذي  ال�سقيقة  اليمنية  باجلمهورية 

�سفراء  بح�سور  وذلك  الحتادية،  اأملانيا  جمهورية  اإىل 

دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املعتمدين يف 

برلني، والأمني العام لغرفة التجارة وال�سناعة العربية - 

جمهورية  لدى  اليمنية  ال�سفارة  باأعمال  والقائم  الأملانية، 

اأملانيا الحتادية.

ومت خالل اللقاء التطرق اإىل اآخر امل�ستجدات والتطورات 

على ال�ساحة اليمنية، والتاأكيد على اأهمية تعزيز التعاون 

والتن�سيق الثنائي امل�سرتك على كل امل�ستويات، بالإ�سافة 

اإىل احلديث حول نتائج اجتماعات وزير الإعالم والثقافة 

وال�سياحة اليمني مع امل�سوؤولني الأملان يف اأثناء زيارته اإىل 

مدينة برلني.

املوافـق  الأربعاء  اأم�س  الد�سـتورية،  املحكمة  عـقدت 

عبداهلل  امل�ست�سار  برئا�سة  جل�ستها   ،2022 اأكتوبر   26

الق�ساة  وع�سوية  املحكمة،  رئي�س  البوعينني  ح�سن  بن 

املحكمة،  رئي�س  نائب  املال  را�سد  اإبراهيم  اأحمد  امل�ست�سار 

علي عبداهلل الدوي�سان، عي�سى بن مبارك الكعبي، الدكتورة 

الدو�سري،  عبداهلل  اأحمد حمد  الكواري،  منى جا�سم حممد 

نظرت  اإذ  ح�ساين،  عبدالعزيز  عمر  ال�سر  اأمني  وبح�سور 

املحكمة الدعوى الد�ستورية رقم )م.ت/ 1/ 2022( ب�ساأن 

الد�ستورية  املحكمة  حكم  تنفيذ  يف  بامل�سي  احلكم  طلب 

رقم  امللكية  والإحالة  )د/ 1/ 2020(  الدعوى  يف 

التحكيم  هيئة  بحكم  العتداد  وعدم  )اإ.ح.م/ 1/ 2009(، 

العمالية  املنازعة  دعاوى  يف  ال�سادر  العمايل  النزاع  يف 

رقم 1/ 2007 و2/ 2020م، وقررت املحكمة تاأجيل نظر 

ل�سم   2022 /11 /16 املوافق  الأربعاء  جلل�سة  الدعوى 

ملف الدعوى املو�سوعية.

العامة  الإدارة  مع  بالتن�سيق  الأ�سغال،  وزارة  تعلن 

للمرور بوزارة الداخلية، اأن اأعمال �سيانة فوا�سل اجل�سر 

ج�سر  اإىل  الكبري  خليفة  �سارع  من  املوؤدي  للملف  العلوي 

على  واحد  م�سار  غلق  ت�ستدعي  باملحرق  حمد  ال�سيخ 

مراحل، وتوفري م�سار للحركة املرورية.

من  ابتداًء  املذكور  املوقع  يف  العمل  يتم  و�سوف 

الأحد  يوم  اإىل   2022 /10 /27 املوافق  اخلمي�س  اليوم 

 5 ال�ساعة  اىل  م�ساًء   11 ال�ساعة  من   2022 /10 /30

بالقواعد  اللتزام  الكرام  ال�سائقني  من  يرجى  لذا  �سباًحا، 

املرورية؛ وذلك حفاًظا على �سالمة اجلميع.

»متكني« تدعم توظيف مئات �لبحرينيني يف م�ست�سفى »�مللك حمد - �لإر�سالية �لأمريكية« �جلديد

تقدمي  متكني  العمل  �سندوق  اأعلن 

الإر�سالية   - حمد  »امللك  مل�ست�سفى  الدعم 

الأمريكية« اجلديد يف عايل، وذلك جزًءا من 

اجلهود امل�ستمرة يف دعم جميع القطاعات 

ل �سيما الواعدة، والذي يعد قطاع الرعاية 

ال�سحية املتخ�س�سة اأحد هذه القطاعات، 

الوطنية  الأولويات  مع  بالتما�سي  وذلك 

وخطة التعايف القت�سادي.

توظيف  يف  متكني  دعم  و�سي�سهم 

من  عدد  يف  بحريني   200 حوايل 

بهدف  التخ�س�سية  املجالت 

نوعية  وظيفية  فر�س  خلق 

�سيعمل  اإذ  وم�ستدامة، 

مع  بالتعاون  امل�ست�سفى 

للجراحني  امللكية  الكلية 

باأيرلندا )RCSI( على اإن�ساء 

للرعاية  مبتكر  مركز  اأول 

اإ�سافة  املنطقة.  ال�سحية يف 

لذلك، �سيتم التعاون مع عيادة 

مايو يف الوليات املتحدة الأمريكية، التي 

ُتعد اإحدى اأبرز املراكز الطبية يف العامل، 

مركزا  البحرين  مملكة  مكانة  �سيعزز  ما 

�ستمثل  اإذ  وال�سياحية،  ال�سحية  للرعاية 

النا�سئة  لل�سركات  فر�سة  املبادرة  هذه 

يف  املبتكرة  ال�سحية  الرعاية  جمال  يف 

على  التعاون  هذا  و�سيتمحور  املنطقة. 

املقدمة والبحث وتدريب  جودة اخلدمات 

�سيتم  كما  الوطنية،  الكوادر 

التفاق على التعاون امل�سرتك 

يف  الأطفال  م�ست�سفى  مع 

.)CHOP( فيالدلفيا

للرعاية  اخلا�س  القطاع  ويوظف 

القوى  اإجمايل  من   %2 ن�سبة  ال�سحية 

الناجت  يف   %1.5 بن�سبة  وي�سهم  العاملة 

التو�سع  وياأتي  للمملكة.  الإجمايل  املحلي 

والعيادات  ال�سحية  الرعاية  قطاع  يف 

ال�سكان  عدد  لتزايد  ا�ستجابة  اخلا�سة 

ال�سحية  الرعاية  اإىل  امللحة  واحلاجة 

املتخ�س�سة، اإ�سافة اإىل التطور املتزايد يف 

على  يرتكز  الذي  ال�سحية  الرعاية  قطاع 

التقنيات  وجود  مع  املري�س،  احتياجات 

مدفوعة  الفرتا�سية  للخدمات  احلديثة 

من  ومتطورة  والتحليالت،  بالبيانات 

خالل التقنيات الطبية اجلديدة.

وتعليًقا على هذه املبادرة، اأ�ساد خالد 

الأعمال  لتطوير  التنفيذي  املدير  البيات 

نحو  دعمنا  »ياأتي  قائال:  امل�سروع،  بهذا 

التوظيف والتكاليف الت�سغيلية مل�ست�سفى 

امللك حمد - الإر�سالية الأمريكية جزءا من 

الدعم  تقدمي  يف  ال�سرتاتيجية  توجهاتنا 

�سيما  ل  القت�سادية،  القطاعات  جلميع 

املجالت  تت�سمن  التي  الواعدة  القطاعات 

ال�سحية ذات النمو املت�سارع. و�سيوفر هذا 

اجلودة  عالية  الوظائف  مئات  امل�ست�سفى 

وامل�ستدامة للكفاءات البحرينية يف املجال 

على  البحرين  �سي�سع مملكة  كما  الطبي، 

خريطة الدول التي تقدم اخلدمات الطبية 

فخورون  ونحن  واملبتكرة.  احلديثة 

فريق  �سمن  كافة  ال�سركاء  مع  بالعمل 

البحرين لتنفيذ هذا امل�سروع على الوجه 

العمل  يف  لال�ستمرار  ونتطلع  الأكمل 

ال�سرتاتيجية  الأهداف  من  املزيد  لتحقيق 

�سمن خطة التعايف القت�سادي«.

جمل�ض �أمناء »در��سات« ي�ستعر�ض �لإجناز�ت يف �لربع �لثالث من �لعام �جلاري

اأن مملكة  الأمناء  اأكد رئي�س جمل�س  اأوًل: 

البحرين بف�سل التوجيهات احلكيمة حل�سرة 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

�ساحب  ومتابعة  وبدعم  املعظم،  البالد  عاهل 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

كل  هياأت  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

عر�ًسا  اململكة  ت�سهد  كي  والمكانات  املقومات 

و�سفاف،  اآمن  مناخ  يف  دميقراطًيا  انتخابًيا 

عملية  يف  ال�سعبية  امل�ساركة  يكر�س  ومبا 

�سناعة القرار.

و�سدد الدكتور ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل 

خليفة على اأهمية اإ�سهام مركز »درا�سات« يف 

ال�ستحقاق النتخابي، وذلك من خالل توظيف 

اأدوات البحث العلمي املتاحة، م�سريا  خمتلف 

لراأي  ا�ستطالًعا  حاليا  يجري  املركز  اأن  اإىل 

والبلدية  النيابية  النتخابات  حول  املواطنني 

جمتمعية  م�سوؤولية  من  انطالًقا  املقبلة، 

و�سراكة نوعية يف م�سرية العمل الوطني.

ثانًيا: ثمن رئي�س جمل�س الأمناء ا�ست�سافة 

»حوار  البحرين  ملتقى  البحرين،  مملكة 

الإن�ساين«  التعاي�س  اأجل  من  والغرب  ال�سرق 

الأمر  امل�ستوى،  رفيع  وفكري  ديني  بح�سور 

الذي يعك�س �سدارة اململكة يف جمالت تعزيز 

الأديان،  بني  احلوار  وت�سجيع  ال�سالم  ثقافة 

حتى باتت منوذًجا عاملًيا يف احت�سان التنوع 

الديني والفكري والتعاي�س ال�سلمي، مبينا اأن 

وقيمه  ركائزه  ي�ستمد  الذي  »درا�سات«  مركز 

من الروؤى ال�سامية جلاللة عاهل البالد املعظم 

يف  ت�سب  التي  املبادرات  من  العديد  اأطلق 

حتقيق هذه الغاية النبيلة.

بن  عبداهلل  ال�سيخ  الدكتور  دعا  ثالًثا: 

اأحمد اآل خليفة اإىل ا�ستمرار تر�سيخ دور مركز 

للموؤ�س�سات  ا�سرتاتيجي  كحليف  »درا�سات« 

التنمية  حتقيق  يف  ي�سب  مبا  الوطنية، 

القت�سادي،  التعايف  خطة  ودعم  امل�ستدامة 

املوقرة  البحرين  مملكة  حكومة  اأن  اإىل  لفتا 

برئا�سة �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء جنحت يف تنفيذ ا�سرتاتيجية 

عملية  لإدارة  متكاملة  واقت�سادية  تنموية 

الإ�سالح املايل والتطوير القت�سادي، وتعزيز 

التناف�سية وريادة الأعمال، وحتويل التحديات 

اإىل فر�س واإجنازات.

فحوى  على  املجل�س  اطلع  رابًعا: 

لرئي�س  اخلارجية  والجتماعات  اللقاءات 

خالل  املعنيني،  امل�سوؤولني  مع  الأمناء  جمل�س 

يف  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اجتماعات 

نيويورك،  يف  وال�سبعني  ال�سابعة  دورتها 

والوليات  وكندا  اليابان  من  كل  اإىل  وجولته 

لقاءات  تخللها  والتي  الأمريكية،  املتحدة 

وحوارات مع قيادات وم�سوؤويل مراكز فكرية 

وكذلك  الدول،  هذه  يف  مرموقة  وبحثية 

بولية  لالأمن  »اأ�سنب«  منتدى  يف  م�ساركته 

كولورادو الأمريكية، وكلمته يف ندوة تفاعلية 

والبحوث  للدرا�سات  الإمارات  مركز  نظمها 

التجمع  مظلة  مع  بالتعاون  ال�سرتاتيجية، 

بعنوان  والإرهاب  التطرف  ملكافحة  الأوروبي 

العربي:  اخلليج  منطقة  يف  الإيراين  »الدور 

خلفياته، خماطره، م�ستقبله«.

»مكتبة  اإطالق  املجل�س  ثمن  خام�ًسا: 

اإ�سدارات  �ستوفر  التي  الرقمية«  درا�سات 

عرب  والأبحاث  والدوريات  الكتب  من  املركز 

ال�سيخ  الدكتور  واأو�سح  الر�سمي.  موقعه 

اخلطوة  هذه  اأن  خليفة  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل 

ملختلف  املعرفة  م�سادر  اإتاحة  اإىل  تهدف 

املجالت،  �ستى  يف  واملهتمني  الباحثني  فئات 

اإ�سافة  ت�سكل  كما  الرقمية،  التطورات  باأحدث 

مملكة  عن  متخ�س�سة  درا�سات  لإجناز  مهمة 

البحرين ومنطقة اخلليج العربي.

�بتد�ًء من �لأول من نوفمرب

جهـــاز �مل�ساحـــة و�لت�سجيــل �لعقاري مبر�حلـه كـافـة �إلكتـرونـيٌّ

خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل  بن  �سلمان  ال�سيخ  اأكد 

رئي�س  العقاري  والت�سجيل  امل�ساحة  جهاز   رئي�س 

على  العقاري احلر�س  التنظيم  موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 

م�ساعفة اجلهود من اأجل طرح املزيد من امل�ساريع التي 

من �ساأنها اأن ت�سهم يف  حت�سني جودة اخلدمات املقدمة 

معايري  اأعلى  ووفق  با�ستمرار،  واملقيمني  للمواطنني 

اجلودة ومبا يتنا�سب مع ركب التطوير والتقدم، ويرفد 

اأهداف امل�سرية التنموية ال�ساملة بقيادة ح�سرة �ساحب 

البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

املعظم، واإنفاًذا للتوجيهات امل�ستمرة من �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء.

 وقال اإن جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري يحر�س 

عملية  ومواكبة  املتقدمة  التقنيات  اأف�سل  تبّني  على 

التطوير والتحديث، وهو نهج عمل ملتزمني به،ونعمل 

على اأ�س�سه، خا�سة فيما يتعلق بتوظيف التكنولوجيا 

ومبا  اخلدمات،  وتقدمي  العمليات  جميع  يف  املتطورة 

الطلبات  واأ�سحاب  املواطنني  على  الإجراءات  ي�سهل 

واملتعاملني وامل�ستفيدين من اخلدمات املقدمة.

 جاء ذلك مبنا�سبة اإعالن جهاز امل�ساحة والت�سجيل 

الأول من �سهر نوفمرب 2022  ابتداًء من  اأنه  العقاري 

بكامل  اإلكرتونًيا  العقارات  ت�سجيل  عملية  �ستتم 

من  الت�سجيل  طلبات  اأ�سحاب  �سيتمكن  اإذ  مراحلها، 

اإجراء معامالتهم اإلكرتونًيا فقط دون احلاجة للح�سور 

الإلكرتوين  النظام  على  الدخول  وذلك عرب  ال�سخ�سي، 

الإلكرتوين  املوقع  على  متوافر  برنامج  وهو   ،)erws(

العقاري، وبالتايل  امل�ساحة والت�سجيل  اخلا�س بجهاز 

وكذلك  املطلوبة،  وامل�ستندات  البيانات  جميع  اإدخال 

عملية دفع الر�سوم الإدارية ور�سوم الت�سجيل �سوف تتم 

عرب املوقع الإلكرتوين ولي�س عرب احل�سور ال�سخ�سي، 

ل�ساحب  خياًرا  فقط  الوثيقة  ا�ستالم  عملية  و�سترتك 

اأو  امل�سجل  الربيد  عرب  ا�ستالمها  يود  كان  اإن  الطلب 

احل�سور ال�سخ�سي ملقر اجلهاز لال�ستالم.

والت�سجيل  امل�ساحة  جهاز  يكون  اخلطوة  وبهذه   

العقاري قد حتول اإلكرتونًيا بال�سكل الكامل فيما يخ�س 

اإجراءات ت�سجيل العقارات واإ�سدار اخلرائط والوثائق 

والربامج  اخلطط  تنفيذ  من خاللها  ليتحقق  العقارية، 

تطوير  نحو  البحرين  مملكة  حكومة  تتبناها  التي 

التاأكيد على �سمان  اإلكرتونية، مع  اخلدمات وتقدميها 

احلفاظ على جودة اخلدمة وموثوقية الوثيقة العقارية 

التي ي�سدرها جهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري، ومبا 

تقدمي  يف  وي�سهم  املن�سودة،  والروؤى  التطلعات  يحقق 

اأف�سل اخلدمات املي�سرة وامل�سهلة على املواطنني الكرام 

ومبا  العقاري،  القطاع  يف  ال�ستثمار  على  وامل�سجعة 

الدولية  املوؤ�سرات  البحرين يف  موقع مملكة  من  يعزز 

املتعلقة بهذا اجلانب.

 ال�سيخ �سلمان بن عبداهلل

عقد جمل�س اأمناء مركز البحرين للدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية والطاقة »درا�سات« اجتماعه اخلام�س، اأم�س، برئا�سة الدكتور 

ال�سيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة رئي�س جمل�س االأمناء، وبح�سور كل من االأع�ساء الدكتور حممد اإبراهيم الع�سريي، والدكتور خليفة 

بن علي الفا�سل، والدكتورة ال�سيخة منرية بنت خليفة اآل خليفة، اإ�سافة اإىل الدكتور حمد اإبراهيم العبداهلل املدير التنفيذي للمركز.

وخالل االجتماع، ا�ستعر�س جمل�س االأمناء ما مت اإجنازه خالل الربع الثالث من العام اجلاري، وناق�س املو�سوعات املدرجة على 

جدول اأعماله، وذلك على النحو االآتي:

�سفري �لبحرين لدى �إيطاليا ي�سارك يف 

�جلل�سة �حلو�رية »�تفاق مبادئ �إبر�هيم«

مملكة  �سفري  البلو�سي  حممد  نا�سر  الدكتور  �سارك 

الإيطالية يف اجلل�سة احلوارية  البحرين لدى اجلمهورية 

مركز  نظمها  اإبراهيم«،  مبادئ  »اتفاق  عنوان  حتت 

الدرا�سات الأمريكية يف روما �سمن مهرجان الدبلوما�سية 

الثالث ع�سر »Diplomacy Festival« خالل الفرتة 20-

28 اأكتوبر 2022، مب�ساركة ال�سفري األون بار �سفري دولة 

اإ�سرائيل لدى اجلمهورية الإيطالية. 

النتائج والفوائد  اأهم  وا�ستعر�س ال�سفري يف مداخلته 

اتفاق مبادئ  املنبثقة عن توقيع  القت�سادية والجتماعية 

ال�سالم  واإر�ساء  الأمن  ن�سر  �ساأنه  من  ما  كل  يف  اإبراهيم 

والزدهار القت�سادي والجتماعي يف املنطقة. 

وا�ستف�سارات طرحها طالب  اأ�سئلة  وت�سمنت اجلل�سة 

درا�سات احلوكمة العاملية من بلدان خمتلفة من جامعة تور 

فريغاتا يف روما.
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بالإدارة  املخدرات  مكافحة  اإدارة  فازت 

العامة للمباحث والأدلة اجلنائية باملركز الأول 

يف  معلوماتي  عملياتي  تعاون  اأف�ضل  فئة  يف 

التي  اجلائزة  �ضمن  املخدرات،  مكافحة  جمال 

وزراء  ملجل�س  العامة  الأمانة  �ضنوًيا  تنظمها 

الداخلية العرب، وذلك بعد اأن كانت الإدارة قد 

حققت املركز الثاين لأربعة اأعوام متتالية.

لروؤ�ضاء  الـ36  املوؤمتر  خالل  ذلك  جاء 

اأجهزة مكافحة املخدرات بالدول العربية والذي 

ُعقد يف تون�س ال�ضقيقة، اإذ اأكد مدير عام الإدارة 

العامة للمباحث والأدلة اجلنائية اأن الفوز بهذه 

اأول  الفريق  لتوجيهات  ثمرة  ياأتي  اجلائزة، 

ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، 

ومتابعة الفريق طارق بن ح�ضن احل�ضن رئي�س 

الكبرية  للجهود  تتويًجا  ُيعد  كما  العام،  الأمن 

اإدارة  يف  ُمثلة  الداخلية،  وزارة  تبذلها  التي 

مكافحة املخدرات يف �ضبيل مكافحة هذه الآفة 

املجتمع يف جمالت  على  والت�ضدي ملخاطرها 

عديدة.

يف جائزة ينظمها �سنوًيا جمل�س وزراء الداخلية العرب

اإدارة مكافحة املخدرات تت�سدر نظرياتها العربية بفئة اأف�سل تعاون عملياتي

من  ال�ضمالية  املحافظة  �ضرطة  مديرية  متّكنت 

اأفريقية،  جن�ضية  يحمالن  �ضخ�ضني  على  القب�س 

�ضائق  على  بال�ضرب  بالعتداء  قيامهما  يف  م�ضتبه 

مبلغ  و�ضرقة  عاًما«   68 »بحريني  اأجرة  �ضيارة 

قيامه  بعد  وذلك  ال�ضخ�ضية،  متعلقاته  وبع�س  مايل 

بتو�ضيلهما اإىل منطقة عايل.

بالًغا  تلقيها  اإثر  على  اأنه  املديرية  واأو�ضحت 

وجمع  والتحري  البحث  اأعمال  با�ضرت  بالواقعة، 

هوية  حتديد  عن  اأ�ضفرت  التي  والأدلة  املعلومات 

مع  بالتعاون  وذلك  عليهما،  والقب�س  املذكورين 

تبنّي خمالفة  كما  العا�ضمة،  �ضرطة حمافظة  مديرية 

املذكورين ل�ضروط الإقامة يف البالد.

اإىل  ال�ضمالية  املحافظة  �ضرطة  مديرية  واأ�ضارت 

واإحالة  الالزمة،  القانونية  الإجراءات  اتخاذ  مت  اأنه 

املقبو�س عليهما اإىل النيابة العامة.

ال�سحة: خلّو الأ�سواق من منتجات 

ال�سامبو اجلاف ل�سركة »يونيليفري«

التوا�ضل  و�ضائل  عرب  تداوله  مت  ما  على  تعقيًبا 

من  امل�ضنعة  »دوف«  منتجات  احتواء  حول  الجتماعي 

»البنزين«  مادة  من  �ضوائب  على  »يونيليفر«  �ضركة  قبل 

اإدارة  اأكدت  التجميل،  منتجات  �ضناعة  يف  املحظورة 

ال�ضحة العامة بوزارة ال�ضحة اأنها فور ذلك قامت مبتابعة 

هذه  من  املحلية  الأ�ضواق  خلّو  من  التاأكد  ومت  املو�ضوع، 

املنتجات.

اأن  ال�ضحة  بوزارة  العامة  ال�ضحة  اإدارة  واأو�ضحت 

املنتج الذي قامت �ضركة يونيليفر ب�ضحب ت�ضغيالت حمّددة 

منتجات  ولي�ضت  اجلاف،  ال�ضامبو  هو  الأ�ضواق  من  منه 

لدى  متوافر  غري  املنتج  اأن  م�ضيفة  ال�ضركة،  من  اأخرى 

ال�ضركة ومل يتم تزويد الأ�ضواق به خالل الفرتة املا�ضية.

ودعت اإدارة ال�ضحة العامة بوزارة ال�ضحة كل املواطنني 

اأو  ا�ضتف�ضار  اأي  وجود  حال  معها يف  للتوا�ضل  واملقيمني 

مالحظة من خالل الربنامج الوطني للمقرتحات وال�ضكاوى 

»توا�ضل« املتاح على مدار ال�ضاعة وطوال اأيام الأ�ضبوع، اأو 

عرب الت�ضال على 17282244.

القب�س على 5 اآ�سيويني ل�سرقتهم اأ�سالًكا 

واأدوات منازل قيد الإن�ساء ب�سرق احلد

�ضرطة  اأن  املحرق  حمافظة  �ضرطة  مديرية  اأفادت 

لتورطهم  اآ�ضيويني،   5 على  القب�س  من  متكنت  املديرية 

قيد  منازل  من  بناء  واأدوات  كهربائية  اأ�ضالك  ب�ضرقة 

الإن�ضاء مبنطقة �ضرق احلد.

مفادها  لبالغات  املديرية  تلقي  اإثر  اأنه  واأو�ضحت 

احلد  �ضرق  الإن�ضاء مبنطقة  قيد  املنازل  من  عدد  تعر�س 

لل�ضرقة، مت ت�ضكيل فريق لتكثيف عمليات البحث والتحري 

تو�ضلت  وقد  البالغات،  هذه  حول  املعلومات  وجمع 

ال�ضرطة اإىل ك�ضف هوية املذكورين والقب�س عليهم.

واأ�ضافت مديرية �ضرطة حمافظة املحرق اأنه مت اتخاذ 

اإىل  الق�ضية  لإحالة  متهيًدا  كافة  القانونية  الإجراءات 

النيابة العامة.

القب�س على �سخ�سني لعتدائهما 

على �سائق �سيارة اأجرة و�سرقته

»الرثوة احليوانية« تنفي

 اإدخال �سحنة اأغنام م�سابة باجلدري  

نفت وزارة �ضوؤون البلديات والزراعة ما يثار اإعالمًيا 

من وجود �ضحنة اأغنام م�ضابة مبر�س اجلدري يف ملكة 

البحرين.

واأكدت الوزارة اأن املحجر البيطري اتخذ كل الإجراءات 

بح�ضب النظم املحددة يف قانون احلجر البيطري املوحد مع 

دول اخلليج العربية ولئحته التنفيذية وجميع الإجراءات 

املحجرية اخلا�ضة بدخول الإر�ضاليات احليوانية، وذلك كما 

هو معمول به يف دول العامل كافة، اإذ اإن املحاجر البيطرية 

لها الدور املهم يف الك�ضف عن الإر�ضاليات احليوانية، وهذا 

ما اأكدته املنظمات العاملية امل�ضوؤولة عن ال�ضحة احليوانية، 

اإذ اأكدت اأن املحاجر البيطرية تعترب خط الدفاع الأول �ضد 

دخول الأمرا�س ال�ضارية واملتناقلة والعابرة للحدود.

واللحوم  احليوانات  جميع  اأن  الوزارة  وطماأنت 

امل�ضتوردة التي يتم الإفراج النهائي وال�ضماح بتداولها يتم 

املخ�ض�ضة،  احلجر  فرتة  واإكمال  املختربي،  الفح�س  بعد 

�ضليمة  حيوانات  وهي  مر�ضية،  اأعرا�س  اأي  ظهور  وعدم 

وخالية من الأمرا�س.

لالنتخابات  التح�ضريات  اإطار  يف 

ُعقد  ال�ضاد�س،  الت�ضريعي  للف�ضل  النيابية 

م�ضرتك  تن�ضيقي  اجتماع  الأربعاء  اأم�س 

التنفيذية  والإدارة  اخلارجية  وزارة  بني 

مب�ضاركة   ،2022 النيابية  لالنتخابات 

والبعثات  القن�ضليات  وروؤ�ضاء  �ضفراء 

فيها  �ضُيجرى  التي  الـ37  الدبلوما�ضية 

الكرام  البحرين  ملكة  ملواطني  القرتاع 

اإجراوؤها  واملقرر  اخلارج،  يف  املوجودين 

يوم الثالثاء املوافق 8 نوفمرب املقبل.

وخالل الجتماع الذي ُنظم عرب تقنية 

هيئة  رئي�س  ا�ضتعر�س  املرئي،  الت�ضال 

التنفيذي  املدير  القانوين  والراأي  الت�ضريع 

 2022 والبلدية  النيابية  لالنتخابات 

الإجراءات  حمزة  عبداهلل  نواف  امل�ضت�ضار 

املتبعة قبل ويف اأثناء وبعد عملية القرتاع 

الإ�ضراف  ظل  يف  املقررة  لالآليات  وفًقا 

الق�ضائي الكامل.

لالنتخابات  التنفيذي  املدير  واأكد 

التنظيمية  اجلهود  تعزيز  على  احلر�س 

�ضمن ال�ضتعدادات لتخاذ كل ما من �ضاأنه 

بكل  و�ضريها  النتخابية  العملية  ت�ضهيل 

عملية  ان�ضيابية  ل�ضمان  و�ضهولة،  ي�ضر 

مبا  اململكة،  خارج  يف  للمواطنني  القرتاع 

يكفل متكينهم من اأداء حقهم الدميقراطي يف 

اختيار مثليهم لع�ضوية جمل�س النواب.

حمزة  عبداهلل  نواف  امل�ضت�ضار  وقال 

الت�ضريعي  للف�ضل  القادمة  النتخابات  اإن 

واعدة  دميقراطية  حمطة  ت�ضكل  ال�ضاد�س 

بقيادة  ال�ضاملة  التنموية  امل�ضرية  ظل  يف 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة 

املعظم،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�ضى 

الأمري  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب  ومتابعة 

�ضلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء.

التنفيذي  املدير  حث  ذلك،  اإىل 

يف  املوجودين  املواطنني  لالنتخابات 

اأع�ضاء  انتخاب  يف  للم�ضاركة  اخلارج 

 8 املوافق  الثالثاء  يوم  النواب  جمل�س 

تقت�ضي  التي  احلالت  املقبل، ويف  نوفمرب 

 15 املوافق  الثالثاء  يوم  النتخاب  اإعادة 

من ال�ضهر نف�ضه.

الدكتور  ال�ضفري  اأ�ضاد  جانبه،  من 

بالدور  الجتماع  خالل  بهزاد  علي  حممد 

البارز واملهم الذي ت�ضطلع به للجنة العليا 

لالإ�ضراف على �ضالمة النتخابات بالتعاون 

ملكة  لدى  احلكومية  الأجهزة  كل  مع 

املخل�ضة  الدوؤوبة  البحرين، مثمًنا اجلهود 

كل  توفري  اأجل  من  املتوا�ضل  وال�ضعي 

ل�ضمان  النتخابية  للعملية  الدعم  اأ�ضكال 

�ضالمتها وان�ضيابيتها.

اخلارجية  وزارة  وكيل  اأكد  كما 

وزارة  اأن  والإدارية  القن�ضلية  لل�ضوؤون 

لتقدمي  ال�ضتعداد  اأهبة  على  اخلارجية 

الت�ضهيالت املمكنة كافة، واأف�ضل اخلدمات 

لنجاح  اخلارج  يف  البحرينيني  للمواطنني 

نزاهة  بكل  الإنتخابية  العملية  �ضري 

و�ضفافية.

اخلارجية  وزارة  وكيل  واأو�ضح 

ملكة  اأن  والإدارية  القن�ضلية  لل�ضوؤون 

اجلاللة  �ضاحب  ح�ضرة  بقيادة  البحرين 

امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة عاهل البالد 

املعظم، وبدعم وم�ضاندة من �ضاحب ال�ضمو 

خليفة  اآل  حمد  بن  �ضلمان  الأمري  امللكي 

قد  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

�ضخرت اإمكاناتها كافة لتعزيز ودعم القيم 

الدميقراطية وحتقيق م�ضالح ال�ضعب.

الرتتيبات  بحث  الجتماع  خالل  ومت 

الأعمال  لكافة  الالزمة  والتح�ضريات 

لالنتخابات  الالزمة  والتقنية  الإدارية 

ململكة  الدبلوما�ضية  البعثات  يف  النيابية 

اإجراوؤها يف 8  البحرين يف اخلارج املقرر 

نوفمرب املقبل، والتاأكيد على حر�س وزارة 

اخلارجية بالتعاون مع اجلهات املعنية يف 

والدعم  الت�ضهيالت  كل  تقدمي  على  اململكة 

الالزم لإجناح العملية النتخابية.

ال�ضرييف  جعفر  بنت  فاطمة  اأكدت 

الذي ينه�س  الدور  اأهمية  ال�ضياحة  وزيرة 

به القطاع اخلا�س يف ال�ضتثمار بامل�ضاريع 

ما متتلكه ملكة  ظل  وذلك يف  ال�ضياحية، 

للجذب  نوعية  مقومات  من  البحرين 

ال�ضياحي، بامتالكها مواقع تاريخية وجزرا 

ومتاحف ومنتجعات �ضياحية وفنادق ذات 

�ضمعة العاملية، عالوة على ما متتاز به من 

بنية حتتية عالية امل�ضتوى.

جتارة  لغرفة  زيارتها  خالل  ذلك  جاء 

حيث  اأم�س،  يوم  البحرين،  و�ضناعة 

جمل�س  رئي�س  نا�س  عبداهلل  �ضمري  التقت 

جمل�س  اأع�ضاء  من  وعدًدا  الغرفة  اإدارة 

التجاري يف ملكة  القطاع  الإدارة ومثلي 

البحرين.

خالل  ال�ضياحة  وزيرة  وا�ضتعر�ضت 

وامل�ضروعات  اخلطط  من  حزمة  اللقاء 

اأن  املقرر  من  التي  امل�ضتقبلية  ال�ضياحية 

مبا  املقبلة،  الفرتة  خالل  اململكة  ت�ضهدها 

عدد  ارتفاع  يف  ملحوظ  ب�ضكل  �ضي�ضهم 

ال�ضياح والزوار للبحرين.

واأ�ضادت بجهود غرفة جتارة و�ضناعة 

تطوير  على  الدائم  وحر�ضها  البحرين 

التعاون امل�ضرتك مع وزارة ال�ضياحة وهيئة 

وال�ضعي  واملعار�س،  لل�ضياحة  البحرين 

نحو الرتقاء بالقطاع اخلا�س والعمل على 

رفع معدلت التنمية القت�ضادية.

نا�س  عبداهلل  �ضمري  اأكد  جانبه،  من 

البحرين  و�ضناعة  جتارة  غرفة  رئي�س 

جذب  بعوامل  تتمتع  البحرين  ملكة  اأن 

مق�ضًدا  جتعلها  كبرية  ومقومات  �ضياحية 

اخلليج  دول  من  لالأ�ضقاء  ميًزا  �ضياحًيا 

الأمن  اأهمها  ولعل  العامل،  ودول  العربي 

مع  وتعاي�ضهم  امل�ضياف  و�ضعبها  والأمان 

التنوع احل�ضاري والثقايف والإن�ضاين بكل 

احرتام وحمبة، واأو�ضح اأن قطاع ال�ضياحة 

اأبرز الدعائم  اأحد  يف وقتنا احلا�ضر ي�ضكل 

ب�ضكل  ت�ضهم  و�ضناعة  املهمة،  القت�ضادية 

من  للعديد  القومي  الدخل  رفد  يف  رئي�س 

اأدواتها وا�ضتثمار  الدول من خالل توظيف 

توؤهل  التي  القوة  ومكامن  مقومات 

لال�ضتفادة منها بال�ضكل الأمثل.

من جانبهم، عرب اأع�ضاء غرفة البحرين 

عن بالغ �ضعادتهم مببادرة وزيرة ال�ضياحة 

ومقرتحات  لآراء  ال�ضتماع  على  وحر�ضها 

قطاع  يف  وامل�ضتثمرين  الأعمال  رجال 

اآلية  حول  معهم  الروؤى  وتبادل  ال�ضياحة 

احلكومي  القطاع  بني  امل�ضرتك  التعاون 

املجال  هذا  يخدم  مبا  اخلا�س،  والقطاع 

ويعمل  وعاملًيا  خليجًيا  للبحرين  وي�ضّوق 

على ا�ضتقطاب مزيد من ال�ضياح والزوار من 

كل مكان يف العامل.

يف اجتماع تن�سيقي بني اخلارجية والإدارة التنفيذية لالنتخابات

بحث التح�سريات لالنتخابات النيابية يف البعثات الدبلوما�سية باخلارج

بحث تعزيز دور القطاع ال�سياحي يف القت�ساد الوطني.. وزيرة ال�سياحة:

دور كبري للقطاع اخلا�س يف ال�ستثمار بامل�ساريع ال�سياحية

�ضروط  تنفيذ  يف  ال�ضنية  الأوقاف  اإدارة  دور  من  انطالًقا 

اأقر جمل�س  ال�ضنوية،  للعادة  التعليم وجرًيا  الواقفني يف جمال 

خمتلف  يف  جامعي  وطالبة  طالًبا   73 كفالة  ال�ضنية  الأوقاف 

 ،2023-2022 الدرا�ضية  لل�ضنة  البحرين  ملكة  جامعات 

مبيزانيه قدرها 200 األف دينار حتى التخرج.

ويف هذا ال�ضدد، اأو�ضح ال�ضيخ د. را�ضد بن حممد بن فطي�س 

الهاجري رئي�س جمل�س الأوقاف ال�ضنية حر�س جمل�س الأوقاف 

املجتمع  تنمية  يف  اخلريي  الوقف  اأهداف  حتقيق  على  ال�ضنية 

بتنفيذ م�ضروع حيوي من خالل الربنامج ال�ضنوي لكفالة الطلبة 

�ضهدا  واجلاري  املا�ضي  الدرا�ضي  العام  اأن  م�ضيًفا  اجلامعيني، 

زيادة يف عدد الطلبة الذين متت كفالتهم يف خمتلف التخ�ض�ضات 

ال�ضرعية والأدبية والعلمية والتقنية والإدارية.

 73 كفالة  اأقر  قد  الإدارة  جمل�س  اأن  الهاجري  د.  ووا�ضل 

وتكلفة  دينار،  األف   48 وقدرها  �ضنوية  بكلفة  وطالبة  طالًبا 

اإجمالية حتى التخرج 200 األف دينار، اإذ توزعوا على عدد من 

البحرين،  جامعة  منها  البحرين،  املعتمدة يف ملكة  اجلامعات 

الإ�ضالمية،  للدرا�ضات  خالد  بن  عبداهلل  وكلية  وبوليتكنك، 

اخلليجية،  واجلامعة  اململكة،  وجامعة  التطبيقية،  واجلامعة 

وكلية البحرين للتكنولوجيا.

ا�ضتجابًة  ياأتي  امل�ضروع  هذا  اأن  الهاجري  د.  واأ�ضاف 

من  تعترب  التي  املجتمعية  وال�ضراكة  الجتماعي  التكافل  ملبداأ 

اأ�ضا�ضيات بناء املجتمعات املتما�ضكة واملتكاتفة، مو�ضًحا اأن هذا 

يوليها جمل�س  التي  امل�ضاريع اخلريية  اأعمدة  اأحد  هو  امل�ضروع 

الأوقاف ال�ضنــية جل اهتمامه ورعايته ويخ�ض�س له ميزانيته 

ال�ضنوية من ريــع الأوقاف اخلريية التي اأوقفها اأ�ضحابها على 

طلب العلم.

مبيزانية قدرها 200 األف دينار

 الأوقاف ال�سنية تكفل 73 طالًبا وطالبة جامعيني حتى التخّرج

ال�شيخ د. را�شد بن حممد الهاجري

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12255/PDF/INAF_20221027004107212.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/984602/News.html
https://www.alayam.com/online/local/984500/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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تعاونها  ا�ستمرار  عن  بتلكو  �سركة  اأعلنت 

مع �سركة فعاليات لدعم بطولة الرجل احلديدي 

كونها  البحرين،  يف  الأو�سط  لل�سرق   70.3

البالتيني  والداعم  احل�سري  الت�سالت  �سريك 

املرتقب،  الريا�سي  للبطولة. �سيقام هذا احلدث 

الذي تقوم بتنظيمه �سركة فعاليات، بتاريخ 9 

اتفاقية  توقيع  مّت  الريف.  جزيرة  يف  دي�سمرب 

التعاون يف املقر الرئي�سي ل�سركة بتلكو من قبل 

التنفيذي لالت�سال وال�ستدامة ب�سركة  الرئي�س 

بتلكو ال�سيخ بدر بن را�سد اآل خليفة، والع�سو 

فعاليات  �سركة  اإدارة  جمل�س  وع�سو  املنتدب 

ال�سيدة اأمل املرباطي.

لل�سرق  الرجل احلديدي 70.3  تعد بطولة 

الن�سخة  العام  لهذا  البحرين  يف  الأو�سط 

�سباق  عن  عبارة  وهي  نوعها،  من  ال�ساد�سة 

من  ميل   70.3 يبلغ  والذي  ترايثلون  ن�سف 

الدراجات واجلري. واجلدير  ال�سباحة وركوب 

ال�سوء  ي�سلط  املرموق  احلدث  هذا  اأن  بالذكر 

كموقع  اخلريطة  يف  البحرين  مملكة  على 

ُيعد  والذي  احلديدي  الرجل  لبطولة  رئي�سي 

حدًثا اأ�سا�سًيا يف الروزنامة الريا�سية ال�سنوية 

للمملكة.

التفاقية،  توقيع  اأعقاب  على  حديثه  ويف 

الرئي�س  خليفة،  اآل  را�سد  بن  بدر  ال�سيخ  علق 

بتلكو  ب�سركة  وال�ستدامة  لالت�سال  التنفيذي 

تعاونها  توا�سل  اأن  بتلكو  �سركة  »ي�سر  قائالً: 

مع �سركة فعاليات لدعم بطولة الرجل احلديدي 

�سعبية  زيادة  يف  �ساهمت  التي  ال�سنوية 

كما  البحرين،  مملكة  يف  الرتايثلون  فعاليات 

�سجعت الأفراد من خمتلف الأعمار على ممار�سة 

الريا�سية كال�سباحة وركوب  الأن�سطة  خمتلف 

هذه  ملثل  دعمنا  وياأتي  واجلري.  الدراجات 

الأحداث الريا�سية بالتما�سي مع التزامنا بدعم 

قطاع ال�سباب والريا�سة يف اململكة والت�سجيع 

وريا�سي جلميع  �سحي  حياة  اتباع منط  على 

اأفراد املجتمع«.

جمل�س  وع�سو  املنتدب  الع�سو  و�سرحت 

اإدارة فعاليات اأمل املرباطي بهذه املنا�سبة قائلة: 

الت�سالت  �سريك  بتلكو  تكون  اأن  »ي�سرفنا 

 70.3 احلديدي  الرجل  لبطولة  احل�سري 

البحرين. كما �سكل دعمهم  الأو�سط يف  لل�سرق 

هائالً  جناًحا  الريا�سي  احلدث  لهذا  امل�ستمر 

على مر ال�سنني. ونتطلع اإىل يوم ال�سباق الذي 

نرحب فيه بالريا�سيني الأعزاء من جميع اأنحاء 

العامل«. وُيعترب حدث الرجل احلديدي لل�سرق 

الأو�سط 70.3 يف البحرين مبثابة احتفال مليء 

اأ�سبوع  نهاية  عطلة  العائلية خالل  بالفعاليات 

بطولة  �ستقام  حيث  دي�سمرب،   7 من  تبداأ  التي 

عبارة  دي�سمرب وهي  تاريخ 8  كيدز يف  اآيرون 

عن �سباق جري يهدف اإىل تعزيز اأ�سلوب حياة 

�سي�سمل  �سًنا.  الأ�سغر  الريا�سيني  بني  �سحي 

اإليها  �ستن�سم  حيث  اإك�سبو  قرية  ا  اأي�سً احلدث 

على  منتجاتها  لعر�س  ال�سركات  من  العديد 

اجلماهري املحلية والدولية.

»يو�سف وعائ�سة املوؤيد للأعمال اخلريية« ت�سارك يف التوعية ب�سرطان الثدي
املوؤيد  وعائ�سة  »يو�سف  �ساركت 

لالأعمال اخلريية« يف امل�سرية للتوعية 

بال�سرطان الثدي الذي عقد يف دملونيا. 

يو�سف  �سركة  موظفي  من  عدد  ح�سر 

واأفراد  واأ�سرف  واأولده،  املوؤيد  خليل 

اأ�سرهم لدعم ق�سية احلدث.

جلنة  قبل  من  امل�سرية  تنظيم  مت 

يو�سف وعائ�سة املوؤيد لالأعمال اخلريية 

بالتن�سيق مع ثينك بينك البحرين. كان 

زيادة  هو  احلدث  من  الرئي�سي  الهدف 

ومدى  الثدي  �سرطان  مبر�س  الوعي 

اأهمية عالجه يف مراحله املبكرة.

بالتعاون مع مركز لندن جلراحة الثدي

»ديـــار املحــــرق« تقّدم الدعـــم ملر�ســى �سرطـــان الثــدي
�سركات  اأكرب  اإحدى  املحرق،  ديار  اأبرمت 

موؤخًرا  البحرين،  العقاري يف مملكة  التطوير 

الثدي  لندن جلراحة  مركز  تعاون مع  اتفاقية 

�سهر  مع  متزامن  ب�سكل  وذلك  البحرين،  يف 

التوعية ب�سرطان الثدي. 

وقد وّقع التفاقية من جانب ديار املحرق 

التنفيذي  الرئي�س  العمادي  اأحمد  املهند�س 

املركز  جانب  ومن  املحرق،  ديار  ل�سركة 

الطبي  واملدير  املالك  الريفي  �سارة  الدكتورة 

ملركز لندن جلراحة الثدي، حيث مّتت مرا�سم 

التوقيع يف املقر الرئي�سي ل�سركة ديار املحرق، 

وذلك يوم الإثنني املوافق 24 اأكتوبر 2022.

وحول توقيع هذه التفاقية، �سّرح املهند�س 

التنفيذي ل�سركة ديار  الرئي�س  العمادي  اأحمد 

ديار  �سركة  عن  نيابة  »ي�سّرين  قائالً:  املحرق 

املحرق، اأن اأعلن عن هذه املبادرة اجلديدة التي 

لتفعيل  املوجهة  ا�سرتاتيجيتنا  من  جزًءا  ُتعد 

عرب  لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية  مبداأ 

تقدمي امل�ساهمات اخلريية«. 

ومن جانبها، اأعربت الدكتور �سارة الريفي 

املالك واملدير الطبي ملركز لندن جلراحة الثدي 

قائلة: »نثّمن  املبادرة  بهذه  عن مدى �سرورها 

ديار  بها  تف�سلت  التي  الكرمية  البادرة  هذه 

ب�سرطان  امل�سابات  دعم  واملتمثلة يف  املحرق، 

�سيوًعا  الأكرث  ال�سكل  ُيعد  الذي  الثدي، 

لل�سرطان يف مملكة البحرين«.

»فور�سيزونز خليج البحرين« يرّحب 

»INTI« بكم لتجربة طعام جديدة يف

ترحب بكم ال�سيف البريوفية يوفاين 

البريويف  املطبخ  من  اأطباق  مع  جيفارا 

فندق  يف   »INTI« مطبخ  اإىل  الأ�سيل 

من  ابتداًء  البحرين  خليج  فور�سيزونز 

دولة  طهاة  اأن  تعلم  هل  اأكتوبر.   19

بريو؟  لثقافة  �سفراء  يعتربون  البريو 

ا  خ�سو�سً جًدا،  �سغوف  بريو  �سعب 

عندما يتعلق الأمر بالطعام والطبخ. 

على  خا�سة  اأجواء  و�سط  جل�سات 

جل�سات  تقع  حيث  اأزور،  بركة  جانب 

فور�سيزونز  فندق  يف   »INTI«
ال�سم  هذا  عليه  اأطلق  البحرين.  خليج 

والتميز  والدفء  لل�سم�س  يرمز  الذي 

والأطباق  البريويف  للرتاث  والأ�سالة 

املح�سرة التي ُتعد من بني اأكرث الأطباق 

اأ�سالة يف العامل.

جيفريا،  يوفاين  ال�سيف  ُتعد 

كوردون  لو  دبلوم  على  احلا�سلة 

يف  الطهاة  كبار  اأهم  اأحد  املرموق،  بلو 

 2020 اإك�سبو  يف  البريويف  اجلناح 

يف  عاًما   12 ملدة  تاألقها  بجانب  دبي، 

اأرقى املطاعم البريوفية يف العامل، وقد 

يف  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  اأم�ست 

ال�سرق الأو�سط.

فندق  يف   »INTI« جل�سات  يف 

تقدم  البحرين،  خليج  فور�سيزونز 

ال�سيف يوفاين الأطباق الأ�سيلة لبلدها. 

تقليدي  بطاط�س  طبق  وهو  كوزا  مثل 

اأ�سفر  )فلفل  اأماريلو  اأجي  من  م�سنوع 

بريويف(، وُيعد هذا الطبق من الأطباق 

املحبوبة جًدا من قبل البريوفيني.

»�سوليدرتي« البحرين تد�ّسن نادي التو�ستما�سرتز

متا�سًيا مع جهودها امل�ستمرة لتنمية 

املواهب الب�سرية ومتكني موظفيها مهنًيا 

البحرين،  �سوليدرتي  اأعلنت  وقيادًيا، 

اإحدى كربيات �سركات التاأمني يف مملكة 

التابعة  ال�سركات  واإحدى  البحرين 

عن  القاب�سة،  �سوليدرتي  ملجموعة 

ملوظفي  التو�ستما�سرتز  نادي  تاأ�سي�س 

ال�سركة.

مع  متا�سًيا  املبادرة  هذه  تاأتي 

املهارات  لتعزيز  ال�سركة  ا�سرتاتيجية 

اإمكانات،  عن  الك�سف  من خالل  القيادية 

الدعم  وتقدمي  املوظفني  مهارات  ورعاية 

الالزم لتنمية املهارات القيادية لديهم.

منظمة  مع  وبالتعاون   

التو�ستما�سرتز العاملية، مت اإطالق النادي 

اللجنة  واأع�ساء  م�سكور  حممد  برئا�سة 

نائب  رناويرا  ت�ساناكا  من:  املوؤلفني 

نائب  ال�سرتي  وفاطمة  التعليم،  رئي�س 

نائب  املرزوق  ومنى  الع�سوية،  رئي�س 

رئي�س العالقات العامة.

ويف هذا ال�سياق، علّق حممد عواجي، 

الدعم  لوحدة  العام  املدير  م�ساعد 

املوؤ�س�سي يف �سركة �سوليدرتي البحرين 

مع  بتعاوننا  فخورون  »نحن  قائاًل: 

لتد�سني  العاملية  التو�ستما�سرتز  منظمة 

للتو�ستما�سرتز«.  �سوليدرتي  نادي 

لتعزيز  دائًما  »ن�سعى  قائالً:  واأ�ساف 

بيئة تعليمية ت�سّجع موظفيها على النمو 

ال�ستثمار  على  نحر�س  حيث  والتطور، 

وتدريب كوادرنا الب�سرية ومتكينهم من 

حتقيق النجاح يف حياتهم املهنية. وُيعد 

النادي جزًءا من ا�سرتاتيجية دعم النمو 

عامالً  كونه  �سوليدرتي،  يف  الوظيفي 

رئي�سًيا، ُي�سهم يف �سقل مهارات التوا�سل 

عمل  ور�س  عقد  طريق  عن  والقيادة 

وا�ست�سافة دورات تدريبية خمتلفة«.

 حممد عواجي

بنـــك البحريــــن الوطنـــي ُيد�ســـّن »انطلـــق« مع اإجنـــاز البحريــــن
ك�سف بنك البحرين الوطني عن تعاونه مع اإجناز البحرين لتد�سني برنامج 

»انطلق«، والذي يهدف للم�ساهمة يف حتقيق التنمية الجتماعية والقت�سادية 

مبنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، والعمل على متكني ال�سباب املوهوبني 

عن طريق منحهم الأدوات الالزمة لتطوير اأفكارهم التجارية.

وبهذه املنا�سبة، �سّرحت �سمو ال�سيخة ح�سة بنت خليفة اآل خليفة، رئي�س 

اإدارة اإجناز البحرين قائلة: »ُيعد برنامج »انطلق« مع اإجناز - بدعم  جمل�س 

من بنك البحرين الوطني، جزًءا من مبادرتنا الرامية لال�ستثمار يف منو وتنمية 

النا�سئة.  تاأ�سي�س �سركاتهم  ال�سباب وت�سريع وترية  البحرينيني  الأعمال  رواد 

ومن خالل �سراكتنا مع بنك البحرين الوطني، �سيتمكن رواد الأعمال املوهوبون 

والواعدون من اإثراء معرفتهم وخربتهم بالقطاع، مما مُيكنهم م�ستقبالً من دفع 

عجلة النمو القت�سادي للمملكة«.

ومن جانبه، قال الدكتور ع�سام عبداهلل فخرو نائب رئي�س جمل�س اإدارة بنك 

البحرين الوطني: »ي�سعدنا اأن نتعاون مع اإجناز البحرين لإطالق اأحدث مبادرة 

الذين  امل�ساركون  �سيتمكن  حيث  ال�سباب،  فئة  من  البحرينيني  الأعمال  لرواد 

�سي�سهم  القطاع، مما  اإىل نخبة متمّر�سة من �سناع  الو�سول  اختيارهم من  مت 

يف دعم ال�سركات النا�سئة وجناحها يف الأ�سواق. كما اإننا فخورون ب�سراكتنا 

القت�سادية  الروؤية  حتقيق  ل�سالح  ت�سب  التي  البحرين  اإجناز  مع  امل�ستمرة 

2030، وذلك عن طريق تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رائد لالأعمال«.

يف دي�سمرب القادم بجزيرة الريف 

»بتلكو« تتعاون مع �سركة فعاليات لدعم بطولة الرجل احلديدي

اأمل املرباطي ال�شيخ بدر بن را�شد
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تعاونها  ا�ستمرار  عن  بتلكو  �سركة  اأعلنت 

مع �سركة فعاليات لدعم بطولة الرجل احلديدي 

كونها  البحرين،  يف  الأو�سط  لل�سرق   70.3

البالتيني  والداعم  احل�سري  الت�سالت  �سريك 

املرتقب،  الريا�سي  للبطولة. �سيقام هذا احلدث 

الذي تقوم بتنظيمه �سركة فعاليات، بتاريخ 9 

اتفاقية  توقيع  مّت  الريف.  جزيرة  يف  دي�سمرب 

التعاون يف املقر الرئي�سي ل�سركة بتلكو من قبل 

التنفيذي لالت�سال وال�ستدامة ب�سركة  الرئي�س 

بتلكو ال�سيخ بدر بن را�سد اآل خليفة، والع�سو 

فعاليات  �سركة  اإدارة  جمل�س  وع�سو  املنتدب 

ال�سيدة اأمل املرباطي.

لل�سرق  الرجل احلديدي 70.3  تعد بطولة 

الن�سخة  العام  لهذا  البحرين  يف  الأو�سط 

�سباق  عن  عبارة  وهي  نوعها،  من  ال�ساد�سة 

من  ميل   70.3 يبلغ  والذي  ترايثلون  ن�سف 

الدراجات واجلري. واجلدير  ال�سباحة وركوب 

ال�سوء  ي�سلط  املرموق  احلدث  هذا  اأن  بالذكر 

كموقع  اخلريطة  يف  البحرين  مملكة  على 

ُيعد  والذي  احلديدي  الرجل  لبطولة  رئي�سي 

حدًثا اأ�سا�سًيا يف الروزنامة الريا�سية ال�سنوية 

للمملكة.

التفاقية،  توقيع  اأعقاب  على  حديثه  ويف 

الرئي�س  خليفة،  اآل  را�سد  بن  بدر  ال�سيخ  علق 

بتلكو  ب�سركة  وال�ستدامة  لالت�سال  التنفيذي 

تعاونها  توا�سل  اأن  بتلكو  �سركة  »ي�سر  قائالً: 

مع �سركة فعاليات لدعم بطولة الرجل احلديدي 

�سعبية  زيادة  يف  �ساهمت  التي  ال�سنوية 

كما  البحرين،  مملكة  يف  الرتايثلون  فعاليات 

�سجعت الأفراد من خمتلف الأعمار على ممار�سة 

الريا�سية كال�سباحة وركوب  الأن�سطة  خمتلف 

هذه  ملثل  دعمنا  وياأتي  واجلري.  الدراجات 

الأحداث الريا�سية بالتما�سي مع التزامنا بدعم 

قطاع ال�سباب والريا�سة يف اململكة والت�سجيع 

وريا�سي جلميع  �سحي  حياة  اتباع منط  على 

اأفراد املجتمع«.

جمل�س  وع�سو  املنتدب  الع�سو  و�سرحت 

اإدارة فعاليات اأمل املرباطي بهذه املنا�سبة قائلة: 

الت�سالت  �سريك  بتلكو  تكون  اأن  »ي�سرفنا 

 70.3 احلديدي  الرجل  لبطولة  احل�سري 

البحرين. كما �سكل دعمهم  الأو�سط يف  لل�سرق 

هائالً  جناًحا  الريا�سي  احلدث  لهذا  امل�ستمر 

على مر ال�سنني. ونتطلع اإىل يوم ال�سباق الذي 

نرحب فيه بالريا�سيني الأعزاء من جميع اأنحاء 

العامل«. وُيعترب حدث الرجل احلديدي لل�سرق 

الأو�سط 70.3 يف البحرين مبثابة احتفال مليء 

اأ�سبوع  نهاية  عطلة  العائلية خالل  بالفعاليات 

بطولة  �ستقام  حيث  دي�سمرب،   7 من  تبداأ  التي 

عبارة  دي�سمرب وهي  تاريخ 8  كيدز يف  اآيرون 

عن �سباق جري يهدف اإىل تعزيز اأ�سلوب حياة 

�سي�سمل  �سًنا.  الأ�سغر  الريا�سيني  بني  �سحي 

اإليها  �ستن�سم  حيث  اإك�سبو  قرية  ا  اأي�سً احلدث 

على  منتجاتها  لعر�س  ال�سركات  من  العديد 

اجلماهري املحلية والدولية.

»يو�سف وعائ�سة املوؤيد للأعمال اخلريية« ت�سارك يف التوعية ب�سرطان الثدي
املوؤيد  وعائ�سة  »يو�سف  �ساركت 

لالأعمال اخلريية« يف امل�سرية للتوعية 

بال�سرطان الثدي الذي عقد يف دملونيا. 

يو�سف  �سركة  موظفي  من  عدد  ح�سر 

واأفراد  واأ�سرف  واأولده،  املوؤيد  خليل 

اأ�سرهم لدعم ق�سية احلدث.

جلنة  قبل  من  امل�سرية  تنظيم  مت 

يو�سف وعائ�سة املوؤيد لالأعمال اخلريية 

بالتن�سيق مع ثينك بينك البحرين. كان 

زيادة  هو  احلدث  من  الرئي�سي  الهدف 

ومدى  الثدي  �سرطان  مبر�س  الوعي 

اأهمية عالجه يف مراحله املبكرة.

بالتعاون مع مركز لندن جلراحة الثدي

»ديـــار املحــــرق« تقّدم الدعـــم ملر�ســى �سرطـــان الثــدي
�سركات  اأكرب  اإحدى  املحرق،  ديار  اأبرمت 

موؤخًرا  البحرين،  العقاري يف مملكة  التطوير 

الثدي  لندن جلراحة  مركز  تعاون مع  اتفاقية 

�سهر  مع  متزامن  ب�سكل  وذلك  البحرين،  يف 

التوعية ب�سرطان الثدي. 

وقد وّقع التفاقية من جانب ديار املحرق 

التنفيذي  الرئي�س  العمادي  اأحمد  املهند�س 

املركز  جانب  ومن  املحرق،  ديار  ل�سركة 

الطبي  واملدير  املالك  الريفي  �سارة  الدكتورة 

ملركز لندن جلراحة الثدي، حيث مّتت مرا�سم 

التوقيع يف املقر الرئي�سي ل�سركة ديار املحرق، 

وذلك يوم الإثنني املوافق 24 اأكتوبر 2022.

وحول توقيع هذه التفاقية، �سّرح املهند�س 

التنفيذي ل�سركة ديار  الرئي�س  العمادي  اأحمد 

ديار  �سركة  عن  نيابة  »ي�سّرين  قائالً:  املحرق 

املحرق، اأن اأعلن عن هذه املبادرة اجلديدة التي 

لتفعيل  املوجهة  ا�سرتاتيجيتنا  من  جزًءا  ُتعد 

عرب  لل�سركات  الجتماعية  امل�سوؤولية  مبداأ 

تقدمي امل�ساهمات اخلريية«. 

ومن جانبها، اأعربت الدكتور �سارة الريفي 

املالك واملدير الطبي ملركز لندن جلراحة الثدي 

قائلة: »نثّمن  املبادرة  بهذه  عن مدى �سرورها 

ديار  بها  تف�سلت  التي  الكرمية  البادرة  هذه 

ب�سرطان  امل�سابات  دعم  واملتمثلة يف  املحرق، 

�سيوًعا  الأكرث  ال�سكل  ُيعد  الذي  الثدي، 

لل�سرطان يف مملكة البحرين«.

»فور�سيزونز خليج البحرين« يرّحب 

»INTI« بكم لتجربة طعام جديدة يف

ترحب بكم ال�سيف البريوفية يوفاين 

البريويف  املطبخ  من  اأطباق  مع  جيفارا 

فندق  يف   »INTI« مطبخ  اإىل  الأ�سيل 

من  ابتداًء  البحرين  خليج  فور�سيزونز 

دولة  طهاة  اأن  تعلم  هل  اأكتوبر.   19

بريو؟  لثقافة  �سفراء  يعتربون  البريو 

ا  خ�سو�سً جًدا،  �سغوف  بريو  �سعب 

عندما يتعلق الأمر بالطعام والطبخ. 

على  خا�سة  اأجواء  و�سط  جل�سات 

جل�سات  تقع  حيث  اأزور،  بركة  جانب 

فور�سيزونز  فندق  يف   »INTI«
ال�سم  هذا  عليه  اأطلق  البحرين.  خليج 

والتميز  والدفء  لل�سم�س  يرمز  الذي 

والأطباق  البريويف  للرتاث  والأ�سالة 

املح�سرة التي ُتعد من بني اأكرث الأطباق 

اأ�سالة يف العامل.

جيفريا،  يوفاين  ال�سيف  ُتعد 

كوردون  لو  دبلوم  على  احلا�سلة 

يف  الطهاة  كبار  اأهم  اأحد  املرموق،  بلو 

 2020 اإك�سبو  يف  البريويف  اجلناح 

يف  عاًما   12 ملدة  تاألقها  بجانب  دبي، 

اأرقى املطاعم البريوفية يف العامل، وقد 

يف  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  اأم�ست 

ال�سرق الأو�سط.

فندق  يف   »INTI« جل�سات  يف 

تقدم  البحرين،  خليج  فور�سيزونز 

ال�سيف يوفاين الأطباق الأ�سيلة لبلدها. 

تقليدي  بطاط�س  طبق  وهو  كوزا  مثل 

اأ�سفر  )فلفل  اأماريلو  اأجي  من  م�سنوع 

بريويف(، وُيعد هذا الطبق من الأطباق 

املحبوبة جًدا من قبل البريوفيني.

»�سوليدرتي« البحرين تد�ّسن نادي التو�ستما�سرتز

متا�سًيا مع جهودها امل�ستمرة لتنمية 

املواهب الب�سرية ومتكني موظفيها مهنًيا 

البحرين،  �سوليدرتي  اأعلنت  وقيادًيا، 

اإحدى كربيات �سركات التاأمني يف مملكة 

التابعة  ال�سركات  واإحدى  البحرين 

عن  القاب�سة،  �سوليدرتي  ملجموعة 

ملوظفي  التو�ستما�سرتز  نادي  تاأ�سي�س 

ال�سركة.

مع  متا�سًيا  املبادرة  هذه  تاأتي 

املهارات  لتعزيز  ال�سركة  ا�سرتاتيجية 

اإمكانات،  عن  الك�سف  من خالل  القيادية 

الدعم  وتقدمي  املوظفني  مهارات  ورعاية 

الالزم لتنمية املهارات القيادية لديهم.

منظمة  مع  وبالتعاون   

التو�ستما�سرتز العاملية، مت اإطالق النادي 

اللجنة  واأع�ساء  م�سكور  حممد  برئا�سة 

نائب  رناويرا  ت�ساناكا  من:  املوؤلفني 

نائب  ال�سرتي  وفاطمة  التعليم،  رئي�س 

نائب  املرزوق  ومنى  الع�سوية،  رئي�س 

رئي�س العالقات العامة.

ويف هذا ال�سياق، علّق حممد عواجي، 

الدعم  لوحدة  العام  املدير  م�ساعد 

املوؤ�س�سي يف �سركة �سوليدرتي البحرين 

مع  بتعاوننا  فخورون  »نحن  قائاًل: 

لتد�سني  العاملية  التو�ستما�سرتز  منظمة 

للتو�ستما�سرتز«.  �سوليدرتي  نادي 

لتعزيز  دائًما  »ن�سعى  قائالً:  واأ�ساف 

بيئة تعليمية ت�سّجع موظفيها على النمو 

ال�ستثمار  على  نحر�س  حيث  والتطور، 

وتدريب كوادرنا الب�سرية ومتكينهم من 

حتقيق النجاح يف حياتهم املهنية. وُيعد 

النادي جزًءا من ا�سرتاتيجية دعم النمو 

عامالً  كونه  �سوليدرتي،  يف  الوظيفي 

رئي�سًيا، ُي�سهم يف �سقل مهارات التوا�سل 

عمل  ور�س  عقد  طريق  عن  والقيادة 

وا�ست�سافة دورات تدريبية خمتلفة«.

 حممد عواجي

بنـــك البحريــــن الوطنـــي ُيد�ســـّن »انطلـــق« مع اإجنـــاز البحريــــن
ك�سف بنك البحرين الوطني عن تعاونه مع اإجناز البحرين لتد�سني برنامج 

»انطلق«، والذي يهدف للم�ساهمة يف حتقيق التنمية الجتماعية والقت�سادية 

مبنطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا، والعمل على متكني ال�سباب املوهوبني 

عن طريق منحهم الأدوات الالزمة لتطوير اأفكارهم التجارية.

وبهذه املنا�سبة، �سّرحت �سمو ال�سيخة ح�سة بنت خليفة اآل خليفة، رئي�س 

اإدارة اإجناز البحرين قائلة: »ُيعد برنامج »انطلق« مع اإجناز - بدعم  جمل�س 

من بنك البحرين الوطني، جزًءا من مبادرتنا الرامية لال�ستثمار يف منو وتنمية 

النا�سئة.  تاأ�سي�س �سركاتهم  ال�سباب وت�سريع وترية  البحرينيني  الأعمال  رواد 

ومن خالل �سراكتنا مع بنك البحرين الوطني، �سيتمكن رواد الأعمال املوهوبون 

والواعدون من اإثراء معرفتهم وخربتهم بالقطاع، مما مُيكنهم م�ستقبالً من دفع 

عجلة النمو القت�سادي للمملكة«.

ومن جانبه، قال الدكتور ع�سام عبداهلل فخرو نائب رئي�س جمل�س اإدارة بنك 

البحرين الوطني: »ي�سعدنا اأن نتعاون مع اإجناز البحرين لإطالق اأحدث مبادرة 

الذين  امل�ساركون  �سيتمكن  حيث  ال�سباب،  فئة  من  البحرينيني  الأعمال  لرواد 

�سي�سهم  القطاع، مما  اإىل نخبة متمّر�سة من �سناع  الو�سول  اختيارهم من  مت 

يف دعم ال�سركات النا�سئة وجناحها يف الأ�سواق. كما اإننا فخورون ب�سراكتنا 

القت�سادية  الروؤية  حتقيق  ل�سالح  ت�سب  التي  البحرين  اإجناز  مع  امل�ستمرة 

2030، وذلك عن طريق تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رائد لالأعمال«.

يف دي�سمرب القادم بجزيرة الريف 

»بتلكو« تتعاون مع �سركة فعاليات لدعم بطولة الرجل احلديدي

اأمل املرباطي ال�شيخ بدر بن را�شد
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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لدى رعايته تدشين كتاب »الداعية المؤرخ المفكر« بجمعية الحكمة للمتقاعدين

 وزير الديوان الملكي: حفظ ِسَير 
الشخصيات الوطنية المؤثرة في تنمية البحرين

 حض��ر وزير الدي��وان الملكي الش��يخ خالد ب��ن أحمد 
آل خليفة، حفل تدش��ين كتاب س��مو الش��يخ عبداهلل 
ب��ن خالد آل خليفة طيب اهلل ث��راه، )الداعية، المؤرخ، 
المفكر(، والذي أقامت��ه جمعية الحكمة للمتقاعدين 
صب��اح أم��س برعايت��ه، وبحض��ور رئي��س المجلس 
 األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 
آل خليفة، ونائب رئيس ال��وزراء ووزير البنية التحتية 
الش��يخ خالد ب��ن عب��داهلل آل خليفة، وع��دد من كبار 
المس��ؤولين والوزراء، وأعضاء الس��لك الدبلوماس��ي 

والمدعوين.
وبهذه المناس��بة، أك��د وزير الدي��وان الملكي أهمية 
هذا اإلصدار الذي يتناول س��يرة س��مو الشيخ عبداهلل 
ب��ن خال��د آل خليف��ة وعط��اءه وجه��وده الكبيرة في 
خدمة مملكة البحرين ف��ي قطاعات مختلفة منها ما 
يتص��ل بالعمل الحكوم��ي والفكر والثقاف��ة والتاريخ 
إل��ى جان��ب العمل الخيري واإلنس��اني، منوه��ًا بهذه 
الخط��وة الكبي��رة وااللتفات��ة الهام��ة م��ن جمعية 

الحكم��ة للمتقاعدين في تأليف وإع��داد هذا الكتاب، 
والذي سيبقى مرجعًا مهمًا في كتابة ِسَير الشخصيات 

الوطنية وإضافة قيمة للمكتبة الوطنية البحرينية.
وأك��د على ما حظي به هذا اإلصدار من اهتمام س��اٍم 
م��ن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك البالد المعظم، لحفظ ِس��ير الش��خصيات 
الوطني��ة ذات األث��ر ف��ي تنمي��ة الوطن ف��ي مختلف 

المجاالت.
من جانبه، أكد رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق 
طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة خالل كلمته 
االفتتاحي��ة الجه��د الكبير المبذول في تجميع س��يرة 
الراحل منذ الخمسينيات حتى اآلن، مستذكًرا مسيرته 
ف��ي تقلد المناصب الرس��مية ودوره كم��ؤرخ ومهتم 
بالتاريخ الشفوي، ثم تحدث عن اهتمامه بحفظ تراث 
البحري��ن من خالل مجلة الوثيقة وغيرها من المجالت 

المهمة في تاريخ المملكة.
وقام نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير البنية التحتية 

الش��يخ خالد ب��ن عب��داهلل آل خليفة بتوقيع النس��خة 
األول��ى م��ن الكتاب، وإهدائ��ه إلى الحض��ور من كبار 

المسؤولين والدبلوماسيين.
م��ن جانبه عب��ر الرئي��س التنفيذي لمؤسس��ة مركز 
عبداهلل ب��ن خال��د لرعاي��ة الوالدين، ونائ��ب رئيس 
مجلس إدارة الجمعية س��عيد الس��ماك عن سعادته 
بص��دور ه��ذا الكتاب التاريخ��ي الذي يوث��ق محطات 
حياة ش��خصية تميزت بعطائها الكبير وغير المحدود، 
مش��يرا إلى أن الكتاب يعرض س��يرة رجل قدم الكثير 
م��ن اإلنج��ازات لوطنه وهي مس��يرة ثرية اس��تمرت 

لسنوات طويلة من العمل والعطاء.
وق��ال: »إن مناقب الفقيد وخدمات��ه الجليلة وتاريخه 
حافل بالعطاء في مس��يرة التنمية الوطنية، إذ يعتبر 
أحد الشخصيات التي ستبقى ذكراهم ومآثرهم خالدة 
ف��ي ذاكرة الوطن، كما ويتميز بش��خصية اس��تباقية 
تمي��زت بفكر ورؤية متقدمة للغاي��ة، فالراحل الكبير 
ح��رص عل��ى العطاء لس��نوات طويل��ة ول��م يتقاعد، 

والكتاب يأتي بداية لسلس��لة من اإلصدارات القادمة 
المتعلقة بشخصيات ذات ثقل وتاريخ وطني كبير«.

وأش��ار إلى أن هذا الكتاب المهم يأت��ي تقديًرا لرواد 
العم��ل الوطن��ي ورج��االت البحري��ن الك��رام الذي��ن 
أسهمت سواعدهم في إرساء دعائم النهضة الشاملة 
وكانت لهم بصمات رائدة ومواقف مشرفة ومشهودة 
ف��ي تاريخ المملكة العريق، حيث ق��ام اإلعالمي خالد 
أب��و أحم��د بتأليف��ه، وه��و يق��دم معلوم��ات مهمة 
للباحثي��ن والمفكري��ن والمهتمي��ن بتاري��خ العمل 
الوطني واإلنساني، كما يعتبر محاولة لرصد عطاءاته 
المهم��ة كتأسيس��ه للعدي��د من المؤسس��ات منها 
جمعي��ة الحكمة واله��الل األحمر، والقي��ام بمبادرات 
خيرية واجتماعية مهمة وإنش��اء دور العبادة وخدمة 
الق��رآن الكري��م، وإص��دار مجلتي الهداي��ة والوثيقة، 
والتي س��تظل مخل��دة في مس��يرة عمل��ه، فالكتاب 
يعتبر إضاف��ة حقيقية للمكتب��ة البحرينية والخليجية 

والعربية.

سموه يشكر ولي العهد السعودي على مبادرة االستثمار في البحرين

 ولي العهد رئيس الوزراء: السعودية 
صاحبة مبادرات خالقة لصالح دول المنطقة

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء على عمق العالق��ات المتميزة التي 
ترب��ط مملكة البحري��ن والمملكة العربية 
الس��عودية في ظل ما يجمعهما من أواصر 
أخوية راس��خة وتاريخية وثيق��ة وما تحظى 
ب��ه من دع��ٍم واهتمام من حض��رة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
البالد المعظم، وخادم الحرمين الش��ريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل 

المملكة العربية السعودية.
وأشاد س��موه بإعالن صاحب السمو الملكي 
 األمي��ر محمد ب��ن س��لمان ب��ن عبدالعزيز 
آل س��عود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بالمملكة العربية الس��عودية خالل مبادرة 
مس��تقبل االستثمار في نس��ختها السادسة 
بش��أن قيام صن��دوق االس��تثمارات العامة 
بتأس��يس خمس شركات إقليمية تستهدف 
االس��تثمار ف��ي عدد م��ن الدول بم��ا فيها 
مملكة البحرين، والتي ستس��تثمر في عدة 
قطاع��ات اس��تراتيجية من ضمنه��ا البنية 
التحتي��ة، والتطوي��ر العق��اري، والتعدين، 
المالي��ة،  والخدم��ات  الصحي��ة،  والرعاي��ة 
واألغذي��ة والزراعة، والتصني��ع، واالتصاالت 

والتقنية، وغيرها من القطاعات الحيوية.
ونوه س��موه بأن هذا اإلعالن يأتي انعكاسًا 
للجهود المبذولة من قبل مجلس التنس��يق 

الس��عودي البحريني، ويؤكد م��ا تتمتع به 
مملكة البحرين من فرص استثمارية كبيرة 
وتسهيالت جاذبة لالس��تثمارات إلى جانب 
حرصه��ا على مواصل��ة رفد البني��ة التحتية 
بكل ما من ش��أنه جعلها مواكبة للمعايير 
العالمية، معربا س��موه عن شكره لصاحب 
 الس��مو الملك��ي األمي��ر محمد بن س��لمان 
آل س��عود وترحيب��ه به��ذه المب��ادرة التي 
س��تدعم التوجه��ات التنموية المش��تركة 
للبلدي��ن. وقال س��موه إن المملكة العربية 

الس��عودية دائمًا صاحبة المبادرات الخالقة 
لصالح دول المنطق��ة ومواطنيها، والجميع 
ُيق��در ما تضطل��ع به من إس��هاٍم فاعل في 
تعزيز اس��تقرار االقتصاد العالمي، ودورها 

الكبير في أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وهن��أ س��موه صاحب الس��مو الملك��ي ولي 
العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء بالمملكة 
العربي��ة الس��عودية عل��ى نج��اح مب��ادرة 
مستقبل االس��تثمار في نسختها السادسة، 
مؤكدًا سموه بأن هذا النجاح سينضم لركب 

النجاحات الت��ي تحققها المملك��ة العربية 
الس��عودية ف��ي مختل��ف مبادراته��ا حت��ى 
غدت المنطلق للمب��ادرات الجامعة للتنمية 

والتط��ور للمنطقة والعالم، متمنيًا س��موه 
للمملكة العربية الس��عودية دوام التوفيق 

والسداد.

ولي العهد السعوديسمو ولي العهد رئيس الوزراء

 عالقات متميزة وأواصر 
راسخة وتاريخية تربط البحرين والسعودية 

 البحرين حريصة على رفد 
البنية التحتية بما يواكب المعايير العالمية

 مبادرة محمد بن سلمان 
ستدعم التوجهات التنموية للبلدين

 السعودية تضطلع بإسهاٍم
 فاعل في تعزيز استقرار االقتصاد العالمي

 البحرين تتمتع بفرص استثمارية
 كبيرة وتسهيالت جاذبة لالستثمارات 

 مبادرة مستقبل االستثمار
 تنضم لركب نجاحات السعودية

 السعودية غدت منطلقًا للمبادرات
 الجامعة للتنمية والتطور للمنطقة والعالم

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العه��د رئيس مجلس 
الوزراء على عم��ق العالق��ات المتميزة التي 
ترب��ط مملك��ة البحرين والمملك��ة العربية 
الس��عودية في ظل م��ا يجمعهما من أواصر 
راس��خة وثيقة. وأشاد س��موه بإعالن صاحب 
الس��مو الملك��ي األمي��ر محمد بن س��لمان 
بن عبدالعزيز آل س��عود ول��ي العهد رئيس 
مجلس الوزراء بالمملكة العربية الس��عودية 
خالل مبادرة مس��تقبل االستثمار بشأن قيام 
صن��دوق االس��تثمارات العامة بتأس��يس 5 
ش��ركات إقليمية تس��تهدف االس��تثمار في 
ع��دد من ال��دول بما فيها مملك��ة البحرين، 
والتي ستس��تثمر في قطاعات إس��تراتيجية 
منها البني��ة التحتي��ة، والتطوي��ر العقاري، 
والخدمات  الصحي��ة،  والرعاي��ة  والتعدي��ن، 

المالية.
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 »تمكين«: دعم توظيف 200 بحريني 
بـ »الملك حمد-اإلرسالية األمريكية« 

 تسجيل العقارات إلكترونيًا  
بالكامل من مطلع نوفمبر
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دعوة 4 آالف طالب لدخول ساحة العائالت مجانًا

إعفاء األطفال من رسوم الدخول لساحة العائالت
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السعودية تؤسس 5 شركات إقليمية تستثمر في دول بينها البحرين

 ولي العهد رئيس الوزراء: فرص استثمارية 
كبيرة في البحرين بتسهيالت جاذبة 

لدى رعايته تدشين كتاب »الداعية المؤرخ المفكر«
 وزير الديوان الملكي: 

حفظ ِسَير الشخصيات الوطنية

استضافة 120 وفدًا مدنيًا وعسكريًا

 عبداهلل بن حمد: استقطاب
100 طائرة بمعرض الطيران

أكد س��مو الش��يخ عبداهلل بن حم��د آل خليف��ة الممثل الش��خصي لجاللة الملك 
المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، أهمية 
اس��تقطاب الع��روض الجوي��ة المتميزة للف��رق الجوية في المعرض، وتش��جيع 
الش��ركات على استقطاب أكبر عدد من الطائرات التي ستتجاوز 100 طائرة هذا 
العام وتمث��ل مختلف القطاعات المدنية والعس��كرية ورج��ال األعمال والهواة. 
وقال س��موه، خالل ترؤس��ه أمس اجتماع اللجنة العلي��ا المنظمة، »إن المعرض 
س��يتضمن عقد منتديات نقاشية حول 4 موضوعات رئيسية ينشغل فيها العالم 
حاليًا، وهي المطارات وش��ركات الطيران، والش��حن الجوي والخدمات اللوجستية، 
مس��اهمة المرأة في مجال الطيران وتمكينها، وعلوم الفضاء ودراسة التطورات 

العالمية فيه«.  سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة

إصدار اشتراطات تنظيمية جديدة للتعمير
ص��در ع��ن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم )56( لس��نة 2022 بإصدار االشتراطات 
التنظيمي��ة للتعمير بمختلف المناطق في مملك��ة البحرين، وذلك بناًء على 
عرض وزير اإلسكان والتخطيط العمراني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء 

فيه:
المادة األولى:ُيعمل باالشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في 

المملكة المرافقة لهذا القرار.
الم��ادة الثانية:ُيص��در وزير اإلس��كان والتخطيط العمراني ق��رارات اعتماد 
الخرائط التفصيلية لمناطق التعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين.

المادة الثالثة:ُتلغى االش��تراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في 
المملكة الصادرة بالقرار رقم )28( لسنة 2009.

وزير المالية: 
االنتقال 

من اقتصاد 
 مستهلك 

إلى منتج

النائب العام لـ                 : إحالة 
قضيتي مخالفات انتخابية للمحكمة

أيمن شكل «

كش��ف النائب الع��ام الدكتور علي بن فض��ل البوعينين ع��ن إحالة النيابة 
العامة قضيتين جنائيتين للمحكمة بشأن وقوع مخالفات انتخابية.

وقال البوعينين ل�»الوطن«:  »إن النيابة العامة شكلت لجنة خاصة مهمتها تلقي 
البالغات الخاصة بالمخالفات االنتخابية والعمل على سرعة إحالتها للمحكمة.

وفي س��ياق منفصل أعلنت اإلدارة التنفيذية لالنتخاب��ات النيابية والبلدية 
ع��ن إطالق خدم��ة تقديم طلبات وكالء المترش��حين عبر الموقع الرس��مي 

.www.vote.bh لالنتخابات

فرض��ت وزارة الخزانة األمريكية، أمس، عقوبات على 14 مس��ؤواًل و3 
كيانات إيرانية على خلفية االحتجاجات التي تشهدها إيران اثر مقتل 

الشابة اإليرانية مهسا أميني يوم 16 سبتمبر على يد قوات األمن.
وش��ملت العقوبات األمريكية الجديدة مسؤولين إيرانيين على عالقة 

بالسجون.
وقال��ت وزارة الخزانة األمريكي��ة في بيان إنها فرض��ت عقوبات على 
مس��ؤولين ف��ي الحرس الث��وري اإليراني ومس��ؤولين في الس��جون، 
باإلضافة إلى كيانين متهمين ببذل »جهود لتعطيل الحرية الرقمية« 

في إيران.

 أمريكا تعاقب 14 مسؤواًل 
و3 كيانات إيرانية بسبب االحتجاجات

األمير محمد بن سلمان آل  سعود سمو ولي العهد رئيس الوزراء 03 

04 

03 

03 
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https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/27/watan-20221027.pdf?1666852609
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/1034040
https://alwatannews.net/article/1034040
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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

P  12

Link

P  9

Link

Link

P  7

Link

07 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Thu 27 Oct 2022  |  السنة 17  |   العدد 6165   |  الخميس 02 ربيع الثاني 1444هـ

»البلديات«: ال أغنام مصابة 
بالجدري في المملكة

نفت وزارة شؤون البلديات والزراعة ما يثار إعالميًا عن وجود شحنة 
أغن��ام مصابة بمرض الجدري في مملكة البحرين. وأكدت الوزارة 
أن المحجر البيطري اتخذ كافة اإلجراءات بحس��ب النظم المحددة 
في قانون الحجر البيطري الموحد مع دول الخليج العربية والئحته 
التنفيذية وجميع اإلجراءات المحجرية الخاصة بدخول اإلرساليات 
الحيواني��ة. وذلك كما هو معم��ول به في كافة دول العالم، حيث 
إن المحاجر البيطرية لها الدور المهم في الكش��ف عن اإلرساليات 
الحيواني��ة، وهذا ما أكدت��ه المنظمات العالمية المس��ؤولة عن 
الصح��ة الحيواني��ة، حيث تعتب��ر المحاجر البيطري��ة خط الدفاع 
األول ض��د دخول األمراض الس��ارية والمتناقلة والعابرة للحدود. 
وطمأنت الوزارة أن جميع الحيوانات واللحوم المستوردة التي يتم 
اإلفراج النهائي عنها والس��ماح بتداولها بعد الفحص المختبري، 
وإكمال فت��رة الحجر المخصصة، وعدم ظهور أي أعراض مرضية، 

وهي حيوانات سليمة وخالية من األمراض.

»السنية« تكفل 73 طالبًا 
وطالبة جامعيين حتى التخرج

أقر مجلس األوقاف الس��نية كفالة 73 طالبًا وطالبة جامعيين 
في مختلف جامعات البحرين للس��نة الدراسية 2022 -2023 

بميزانيه قدرها 200 ألف دينار حتى التخرج.
وأوض��ح رئيس مجلس األوقاف الس��نية الش��يخ د . راش��د بن 
محمد ب��ن فطيس الهاجري، حرص  مجلس األوقاف الس��نية 
على تحقيق أهداف الوقف الخيري في تنمية المجتمع بتنفيذ 
مش��روع حيوي من خ��الل البرنامج الس��نوي لكفال��ة الطلبة 
الجامعيي��ن، مضيف��ًا أن العام الدراس��ي الماض��ي والجاري، 
شهدا زيادة في عدد الطلبة الذين تمت كفالتهم في مختلف 

التخصصات الشرعية واألدبية والعلمية والتقنية واإلدارية.
وواص��ل د.الهاج��ري، أن مجل��س اإلدارة ق��د أق��ر كفالة 73 
طالب��ًا وطالبة بكلفة س��نوية وقدرها 48أل��ف دينار، وتكلفة 
إجمالية حت��ى التخرج 200ألف دينار، حي��ث توزعوا على عدد 
من الجامعات المعتمدة في البحرين، منها: جامعة البحرين، 
بوليتكن��ك ، كلي��ة عب��داهلل بن خالد للدراس��ات اإلس��المية، 
الجامع��ة التطبيقية، جامع��ة المملكة، الجامع��ة الخليجية، 

كلية البحرين للتكنولوجيا.
وأض��اف د. الهاجري أن هذا المش��روع يأتي اس��تجابة لمبدأ 
التكاف��ل االجتماع��ي والش��راكة المجتمعي��ة الت��ي تعتبر 
من أساس��يات بن��اء المجتمع��ات المتماس��كة والمتكاتفة، 
موضحًا بأن هذا المش��روع هو أحد أعمدة المش��اريع الخيرية 
الت��ي يوليها مجلس األوقاف الس��نية ج��ل اهتمامه ورعايته 
ويخص��ص له ميزانيته الس��نوية م��ن ريع األوق��اف الخيرية 
الت��ي أوقفه��ا أصحابها على طل��ب العلم، مم��ا يؤكد الدور 
الكبي��ر الذي يضطلع به الوقف الخيري في تنمية المجتمعات 
المس��لمة والتي يشهد التاريخ اإلسالمي لها منذ بعثة النبي 
صلى اهلل عليه وس��لم في صور أوقاف غطت جوانب كثيرة في 

كافة مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية.

في جائزة ينظمها سنويًا مجلس وزراء الداخلية العرب 

 »مكافحة المخدرات« تفوز بفئة 
أفضل تعاون عملياتي معلوماتي

المخ��درات  مكافح��ة  إدارة  ف��ازت 
ب��اإلدارة العامة للمباح��ث واألدلة 
الجنائي��ة بالمرك��ز األول ف��ي فئة 
أفضل تع��اون عملياتي معلوماتي 
في مجال مكافحة المخدرات، ضمن 
الجائزة التي تنظمها سنويا األمانة 
الداخلي��ة  وزراء  لمجل��س  العام��ة 
العرب وذلك بع��د أن كانت اإلدارة 
ق��د حقق��ت المركز الثان��ي ألربعة 

أعوام متتالية.
ج��اء ذل��ك خ��الل المؤتم��ر ال� 36 
المخدرات  أجهزة مكافحة  لرؤس��اء 
بال��دول العربي��ة وال��ذي ُعقد في 

تونس.
وأك��د مدي��ر ع��ام اإلدارة العام��ة 
أن  الجنائي��ة  واألدل��ة  للمباح��ث 

الف��وز به��ذه الجائزة يأت��ي ثمرة 
لتوجيه��ات وزير الداخلي��ة الفريق 
أول الش��يخ راش��د ب��ن عب��داهلل آل 

خليف��ة، ومتابع��ة رئي��س األم��ن 
الع��ام الفريق طارق الحس��ن، كما 
يعد تتويجًا للجه��ود الكبيرة التي 

تبذلها وزارة الداخلي��ة، ُممثلة في 
إدارة مكافحة المخدرات في س��بيل 
والتص��دي  اآلف��ة  ه��ذه  مكافح��ة 
ف��ي  المجتم��ع  عل��ى  لمخاطره��ا 

مجاالت عديدة.
المعلوماتي  التع��اون  أن  وأوض��ح 
بي��ن  المتمي��ز  والعمليات��ي 
ف��ي  المخ��درات  أجه��زة مكافح��ة 
ال��دول الش��قيقة والصديق��ة على 
المس��تويات العربي��ة واإلقليمي��ة 
والدولي��ة، أدى إلى ضب��ط العديد 
وتعزي��ز  المخ��درات  قضاي��ا  م��ن 
إل��ى  الفت��ا  مكافحته��ا،  جه��ود 
اس��تمرار هذا التعاون وفق خطط 
ومنهجية مدروسة لتحقيق األهداف 

االستراتيجية في هذا الشأن.

الخدمات المالية يستحوذ على النصيب األكبر بـ٪68

 »التنمية االقتصادية«: 9.8 مليار دوالر 
االستثمارات السعودية التراكمية في البحرين

لتطوي��ر  التنفي��ذي  الرئي��س  أك��د 
األعمال بمجلس التنمية االقتصادية 
االس��تثمارات  أن  المديف��ع،  عل��ي 
الس��عودية التراكمي��ة ف��ي البحرين 
بلغت 9.8 مليار دوالر، وهو ما يش��كل 
م��ا نس��بته 29% م��ن إجمال��ي حجم 
التراكمية في  االستثمارات المباشرة 
البحري��ن والت��ي يبلغ حجمه��ا 33.5 

مليار دوالر.
وأضاف، على هام��ش مؤتمر مبادرة 
المنعق��دة  االس��تثمار  مس��تقبل 
بالرياض، أن االستثمارات السعودية 
النوعية التي سعى المجلس وشركائه 
إلى اس��تقطابها وتش��جيعها، جاءت 
التع��اون  إلي��ه  وص��ل  لم��ا  نتيج��ة 
االستثماري بين البحرين والسعودية 
إلى مراتب متقدمة ودعم من القيادة 

في البلدين الشقيقين.
وأوضح المديفع، أن هذه االستثمارات 

تش��مل، عددًا من القطاعات الحيوية 
مث��ل الخدم��ات المالي��ة وتكنولوجيا 
والصناع��ة  االتص��االت  معلوم��ات 
والخدمات اللوجس��تية وهي من بين 
القطاع��ات التي يرك��ز المجلس على 

اس��تقطاب االس��تثمارات المباش��رة 
إليها بغ��رض تنميتها وخلق الفرص 
الوظيفية في الس��وق المحلية، مبينًا 
أن قطاع الخدمات المالية هو صاحب 
النصيب األكبر من هذه االستثمارات 
قط��اع  بع��ده  وم��ن   %68 بنس��بة 

الصناعة بنسبة %19.
وأشار إلى أن المجلس لمس اهتمامًا 
كبيرًا من المس��تثمرين السعوديين 
بم��ا تقدم��ه البحري��ن م��ن العديد 
م��ن المزاي��ا التنافس��ية ممثل��ة في 
الكلفة التش��غيلية وتواف��ر الكفاءات 
المتخصص��ة  المحلي��ة  والمواه��ب 
إل��ى جان��ب المنظوم��ة التش��ريعية 
المتقدمة  التحتية  والبنية  المتطورة 

التي تربط  المملكتين.
وتوق��ع أن تش��هد البحري��ن المزي��د 
م��ن االس��تثمارات الس��عودية ف��ي 
المس��تقبل القري��ب خصوص��ًا مع ما 

تش��هده المملك��ة من زي��ادة وتيرة 
التع��اون االس��تثماري بي��ن البلدين 
الش��قيقين إل��ى جانب إط��الق خطة 
التعاف��ي االقتص��ادي الت��ي تتبن��ى 
مش��اريع تنموية اس��تراتيجية تفوق 
قيمته��ا 30 ملي��ار دوالر، مم��ا يخلق 
فرصًا اس��تثمارية جديدة ف��ي البنية 

التحتية والقطاعات ذات األولوية.
وبلغ إجمالي االس��تثمارات المباشرة 
خ��الل  المجل��س  اس��تقطبها  الت��ي 
األش��هر ال�9 األول��ى من ه��ذا العام 
921 مليون دوالر، ضختها 66 ش��ركة 
ف��ي ع��دد م��ن القطاع��ات الحيوي��ة 
تتضمن الخدمات المالية، والصناعة، 
والخدم��ات اللوجس��تية، والس��ياحة، 
وتكنولوجي��ا المعلومات واالتصاالت، 
ويتوقع أن تس��اهم في خلق أكثر من 
4700 فرص��ة وظيفية خ��الل األعوام 

ال�3 القادمة.

علي المديفع

في جلسة نقاشية نظمها »التنمية السياسية«.. المدرس:

 التعديالت األخيرة على الئحة النواب 
تزيد من كفاءة العمل التشريعي وتنظيمه

أك��د أس��تاذ القان��ون العام المش��ارك ف��ي كلية 
الحقوق بجامعة البحرين، الدكتور مروان المدرس، 
على أهمية التعديالت األخيرة الصادرة بمرس��وم 
بقان��ون رق��م ) 38( لس��نة 2022 بش��أن الالئحة 
الداخلية لمجلس الن��واب، والتي تهدف إلى زيادة 
كف��اءة العمل التش��ريعي وتنظيمه بن��اء على ما 

تراكم من خبرات سابقة.
جاء ذلك خالل الجلسة النقاشية التي أقامها معهد 
البحري��ن للتنمي��ة السياس��ية، أم��س، لمناقش��ة 
التعديالت الصادرة بالمرس��وم بقانون رقم )38( 
لس��نة 2022 بتعدي��ل بع��ض أح��كام المرس��وم 
بقان��ون رق��م )54( لس��نة 2002 بش��أن الالئحة 
الداخلي��ة لمجلس النواب، بحض��ور أعضاء مجلس 

األمناء ونخبة من األكاديميين والمهتمين.
واس��تعرض المدرس آلية التعديالت، والتي جاءت 
م��ن خالل المرس��وم بقانون، وهو إح��دى األدوات 
الدس��تورية المنصوص عليها في دس��تور مملكة 
البحري��ن، وتحدي��ًدا المادة )38( منه، مش��يرًا إلى 
أن المرس��وم بقانون البد أن يعرض على مجلسي 
الش��ورى والن��واب إلقراره خالل ش��هر م��ن تاريخ 
أول اجتم��اع، م��ا يعن��ي أن القرار النهائي بش��أن 

التعديالت بيد المجلسين.
وأش��ار إلى أن التعدي��الت األخيرة على المرس��وم 
بقان��ون الالئح��ة الداخلية لمجلس الن��واب جاءت 
به��دف زيادة كف��اءة العمل التش��ريعي للمجلس 
وتنظيمه، مستفيًدا من خبرة الفصول التشريعية 
الس��ابقة، والحف��اظ على وق��ت المجل��س، ومنح 
الجلس��ات  إدارة  لضب��ط  اختصاص��ات  الرئي��س 

والحفاظ على السرية في الجلسات السرية.
كما تهدف التعديالت، حسب المدرس، إلى تنظيم 
آلية سن القوانين والحد من االقتراحات االرتجالية 
غير المدروس��ة التي تتم أثناء مناقش��ة مش��اريع 
القواني��ن، وممارس��ة المجل��س لصالحي��ة إب��داء 

الرغب��ات بعد إقرار برنامج الحكومة، وأخيًرا حس��م 
مصير مش��اريع القوانين من الفصول التش��ريعية 

السابقة.
وأك��د أن تعديل المادة )21( من الالئحة لم يحرم 
الن��واب م��ن حق تش��كيل لجان مؤقت��ه؛ بل جعل 
تقديم الطل��ب منوطًا برئي��س المجلس باعتباره 
من يتولى اختصاص مراقب��ة لجان المجلس وفقًا 
للم��ادة )12( من الالئحة، فإذا وج��د الرئيس من 
خ��الل ه��ذه المراقب��ة أو طلب من��ه مجموعة من 
أعضاء المجلس الحاجة الى تش��كيل لجنة مؤقتة، 
بادر بتقديم طلب تشكيل اللجنة المؤقتة إذا وجد 
أن هنالك حاجة لهذا األمر، فالتعديل الجديد أناط 
به ه��ذا االختصاص، علمًا أن ق��رار الموافقة على 

تشكيل اللجان المؤقتة بيد المجلس.
وبشأن التعديل الوارد في المادة )23( من الالئحة، 
والذي أوجب اشتراك عضو مجلس النواب في إحدى 
لجان المجلس النوعية، أش��ار إلى أن التعديل جاء 
به��دف ضمان مش��اركة جمي��ع األعض��اء باللجان 
النوعي��ة الدائمة، ألن النص بصيغته الس��ابقة ال 
يش��ترط اللجان النوعية وإنما إمكانية االش��تراك 

في أي لجنة ومنها اللجان المؤقتة فقط.
وأكد أهمية وض��رورة التعديل عل��ى المادة )38( 
م��ن الالئح��ة، ك��ون الرئي��س والحكوم��ة أطرافًا 
مهمة في الجلس��ة، فإذا وجد أن الموضوع يتطلب 
مزي��دًا م��ن الدراس��ة أو التأجي��ل كان لهما ذلك، 
وه��و ما قد يرفع الحرج عن رئي��س اللجنة والمقرر 
ألن طلبهم��ا بإعادة التقرير إل��ى اللجنة قد يجابه 
بنق��د من أعضاء اللجنة على أس��اس أن اللجنة لم 
تِف بالموضوع حقه من الدراس��ة، مش��يرًا إلى أن 
التعديل يصب في مصلحة الموضوع ويمنح اللجنة 
فرصة أخرى لدراس��ته على ضوء المالحظات التي 

تطرح في الجلسة.
وانتقل المدرس لمناقش��ة التعديالت على المواد 

)64، 66، 67، 68(، مؤكدًا أنها وس��عت صالحيات 
الرئيس من أجل تمكينه من ضبط الجلسة، وهي 
تتواف��ق مع الم��ادة 12 من الالئح��ة التي حددت 

مهام رئيس المجلس.
وبهدف إضفاء مزيد من التنظيم على العالقة بين 
الس��لطة التنفيذية والتش��ريعية، أوضح المدرس 
أن تعديل الم��ادة )102( كان ضروريًا، ألن المادة 
تهدف لحس��م مش��اريع القواني��ن المتراكمة في 
المجل��س الوطني من��ذ الفصل التش��ريعي األول 

لعدم وجود آلية قانونية سابقة.
في حي��ن جاء تعدي��ل المادة )105( م��ن الالئحة 
ليعالج الخلل الموج��ود فيها، إذ إن لجان المجلس 
تدرس مش��اريع القوانين لم��دد طويلة قد تقارب 
الس��نة في اجتماعات مطولة مع الحكومة والخبراء 
والمستشارين، ثم يفاجأ المجلس بتعديل شفهي 
يقدم م��ن أحد أعض��اءه أثناء الجلس��ة الذي قد ال 
يمل��ك المعلومات الكافية حول مش��روع القانون، 
لذلك فإن التعديل س��يؤدي إلى الح��د من اقتراح 
التعدي��الت االرتجالية وغير المدروس��ة، وفي ذات 
الهدف جاء تعديل المادة )106( أيضًا سعيًا إلحالة 
التعديالت المس��تعجلة التي تقدم أثناء الجلس��ة 

إلى اللجان لمزيد من الدراسة.
وأوضح أن المادة )108( تتعلق بنص المادة )74( 
المنظمة لمناقشة االقتراحات، حيث تبدأ بتوصية 
اللجن��ة ثم ما ق��دم من تعديالت األعضاء حس��ب 
أسبقيتها، وإذا رفضت هذه التعديالت يؤخذ الرأي 

على النص األصلي.
وع��ن مبررات تعدي��ل المادة )127( م��ن الالئحة 
الداخلية، أوضح المدرس أن الحكومة ال تس��تطيع 
النظ��ر برغبات النواب قبل إق��رار برنامج الحكومة، 
فقد تكون الرغبات جزءًا من برنامجها أو تتعارض 
مع سياس��تها المالي��ة، لذا ال يمك��ن أن تقدم أي 

رغبات إال بعد إقرار برنامج الحكومة.

 رئيس الغرفة: 
 توحيد الجهود لجذب 

السياح للمملكة

أك��دت وزيرة الس��ياحة فاطم��ة الصيرفي أهمي��ة الدور الذي 
ينهض به القطاع الخاص في االستثمار بالمشاريع السياحية، 
وذلك في ظل ما تمتلكه مملكة البحرين من مقومات نوعية 
للجذب الس��ياحي، بامتالكه��ا مواقع تاريخي��ة وجزر ومتاحف 
ومنتجعات س��ياحية وفنادق ذات س��معة عالمية، عالوة على 

ما تمتاز به من بنية تحتية عالية المستوى.
ج��اء ذلك خالل زيارتها لغرفة تج��ارة وصناعة البحرين أمس 
حي��ث التقت رئي��س مجلس إدارة الغرفة س��مير ناس، وعدد 
من أعضاء مجلس اإلدارة وممثلي القطاع التجاري في مملكة 

البحرين.
واس��تعرضت الوزي��رة خ��الل اللق��اء حزم��ة م��ن الخط��ط 
والمش��روعات الس��ياحية المس��تقبلية التي م��ن المقرر أن 
تش��هدها المملكة خالل الفترة المقبلة، بما سيسهم بشكل 

ملحوظ في ارتفاع عدد السياح والزوار للبحرين.
وأشادت بجهود غرفة تجارة وصناعة البحرين وحرصها الدائم 
عل��ى تطوير التعاون المش��ترك م��ع وزارة الس��ياحة وهيئة 
البحرين للس��ياحة والمعارض والسعي نحو االرتقاء بالقطاع 

الخاص والعمل على رفع معدالت التنمية االقتصادية.
م��ن جانبه أكد رئيس غرف��ة تجارة وصناعة البحرين س��مير 
ن��اس، أن مملك��ة البحري��ن تتمت��ع بعوامل جذب س��ياحية 
ومقومات كبيرة تجعلها مقصًدا س��ياحًيا مميزا لألش��قاء من 
دول الخلي��ج العربي ودول العالم، ولعل أهمها األمن واألمان 
وش��عبها المضياف وتعايشهم مع التنوع الحضاري والثقافي 

واإلنساني بكل احترام ومحبة.
وأوضح أن قطاع الس��ياحة في وقتنا الحاضر يش��كل أحد أبرز 
الدعائم االقتصادية المهمة، وصناعة تساهم بشكل رئيس 
في رف��د الدخل القومي للعديد من ال��دول من خالل توظيف 
أدواته��ا واس��تثمار مقوم��ات ومكام��ن القوة الت��ي تؤهل 

لالستفادة منها بالشكل األمثل.
من جانبهم عبر أعضاء غرفة البحرين عن سعادتهم بمبادرة 
وزيرة الس��ياحة وحرصها على االستماع آلراء ومقترحات رجال 
األعم��ال والمس��تثمرين في قطاع الس��ياحة وتب��ادل الرؤى 
معه��م حول آلية التعاون المش��ترك بين القط��اع الحكومي 
والقط��اع الخ��اص، بما يخدم ه��ذا المجال ويس��ّوق للبحرين 
خليجي��ًا وعالمي��ًا ويعمل على اس��تقطاب مزيد من الس��ياح 

والزوار من كل مكان في العالم.

تعقيبًا على ما يتم تداوله حول تلّوث منتجات »دوف«

 »الصحة«: منتجات الشامبو الجاف 
لشركة »يونيليفير« ال توجد بالبحرين

تعقيبًا على ما يتم تداوله عبر وس��ائل التواصل 
االجتماعي حول احتواء منتجات »دوف« المصنعة 
من قبل شركة يونيليفر )Unilever( على شوائب 
م��ن م��ادة »البنزي��ن« المحظ��ورة ف��ي صناعة 
منتج��ات التجميل، أك��دت إدارة الصح��ة العامة 
ب��وزارة الصح��ة أنها ف��ور ذلك قام��ت بمتابعة 

الموضوع وتّم التأكد من خلو األس��واق المحلية 
م��ن هذه المنتج��ات. وأوضح��ت أن المنتج الذي 
دة  قامت ش��ركة يونيليفر بسحب تشغيالت محدَّ
من��ه من األس��واق هو الش��امبو الجاف، وليس��ت 
منتجات أخرى من الش��ركة، مضيف��ة أن المنتج 
غير متوفر لدى الش��ركة ولم يتم تزويد األسواق 

به خالل الفترة الماضية.
ودع��ت كافة المواطني��ن والمقيمي��ن للتواصل 
معها في حال وجود أي استفس��ار أو مالحظة من 
خ��الل البرنامج الوطن��ي للمقترحات والش��كاوى 
»تواصل« والمتاح على مدار الس��اعة وِطوال أيام 

األسبوع أو عبر االتصال على 17282244.
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بزيادة 9.9٪ مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي

44.5 مليون دينار صافي ربح »البحرين والكويت« في 9 أشهر
أعل��ن بن��ك البحري��ن والكوي��ت عن 
نتائج��ه المالي��ة لألش��هر التس��عة 
المنتهية في 30 س��بتمبر 2022، بما 

في ذلك الربع الثالث من 2022.
وحق��ق البن��ك ف��ي الرب��ع الثالث من 
2022، صافي ربح منسوب لمساهمي 
البنك بل��غ 14.0 ملي��ون دينار مقابل 
12.4 ملي��ون دينار ف��ي نفس الفترة 
من الع��ام الماضي، وبزي��ادة قدرها 
12.9%، فيم��ا بلغ��ت ربحية الس��هم 
األساسية والمخفضة 9 فلوس مقابل 
8 فلوس خالل نفس الفترة من العام 
الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل 
12.3 مليون  العائد لمساهمي البنك 
دين��ار خ��الل الربع الثال��ث من 2022 
مقارن��ة م��ع 7.0 مليون دين��ار خالل 
نفس الفترة من العام الماضي، وهو 
ما يمثل زيادة بنس��بة 75.7%. ويعود 
س��بب االرتف��اع ف��ي إجمال��ي الدخل 
الش��امل بش��كل رئي��س إل��ى ارتفاع 
قيم��ة األوراق المالي��ة االس��تثمارية 

خالل الفترة، وارتفاع صافي الربح.
وُيع��زى النمو في صاف��ي الربح خالل 
الربع الثال��ث إلى الزي��ادة الملحوظة 
في الدخل من األنش��طة األساس��ية، 
حيث ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 
23.6% ليصل إل��ى 26.2 مليون دينار 
»المقارنة م��ع 21.2 مليون دينار في 
الفترة المماثلة من العام الماضي«، 
بس��بب الزي��ادة ف��ي أس��عار الفائدة 
واإلدارة الفاعلة للميزانية العمومية. 
إضافة إل��ى ذلك، ارتف��ع صافي دخل 
الرس��وم والعم��والت بنس��بة %29.4 
ليصل إلى 4.4 مليون دينار مقابل 3.4 

مليون دينار خالل الفترة المماثلة من 
العام الماضي، ويرجع ذلك أساسًا إلى 
رف��ع الحدود على الرس��وم التي كانت 
س��ارية خ��الل 2020 و2021 لتخفيف 
أث��ر جائحة كورونا على قطاع األعمال 

في السوق المحلي.
إجمال��ي  ارتف��ع  آخ��ر  جان��ب  م��ن 
المصروفات التشغيلية بنسبة %13.1 
إل��ى 16.4 مليون دين��ار مقابل 14.5 
ملي��ون دينار خالل نف��س الفترة من 
الع��ام الماض��ي، بس��بب االس��تثمار 
المستمر في تطوير الموارد البشرية، 
االس��تراتيجية  المب��ادرات  وتنفي��ذ 
ومبادرات األعمال الجديدة، بينما بلغ 
صافي المخصصات 3.4 مليون دينار، 
مقابل 1.7 مليون دينار لنفس الفترة 
م��ن الع��ام الماض��ي بزي��ادة قدرها 
100%. وتعود الزي��ادة في متطلبات 
صافي المخصصات إلى سياسة البنك 
الحصيف��ة ف��ي إدارة المخاطر وتعزيز 

المرونة المالية للبنك. 
م��ن  البن��ك  حص��ة  ش��هدت  فيم��ا 
أرب��اح الش��ركات الزميلة والمش��اريع 
المش��تركة انخفاضًا قدره 60% خالل 
الرب��ع الثالث، لتصل إل��ى 0.4 مليون 
دين��ار مقارنًة مع 1.0 مليون دينار في 

الفترة المماثلة من العام الماضي.
أما نتائج األش��هر التس��عة المنتهية 
في 30 س��بتمبر 2022، حق��ق البنك 
صافي ربح منس��وب لمساهمي البنك 
قدره 44.5 مليون دينار، مقابل 40.5 
ملي��ون دينار ف��ي نف��س الفترة من 
العام الس��ابق، بزي��ادة قدرها %9.9، 
كما بلغت ربحية الس��هم األساس��ية 

والمخفض��ة 27 فلس��ًا للفترة مقابل 
25 فلس��ًا خالل الفت��رة المماثلة من 

العام الماضي. 
وبلغ إجمال��ي الدخل الش��امل العائد 
لمس��اهمي البن��ك 29.8 مليون دينار 
مقاب��ل 47.6 مليون دينار خالل نفس 
الفترة من الع��ام الماضي بانخفاض 
ق��دره 37.4%، بس��بب االنخفاض في 
قيم��ة األوراق المالي��ة االس��تثمارية 

بسبب التقلبات في األسواق المالية.
وترجع الزيادة الكبيرة في صافي الربح 
إلى االرتفاع ف��ي صافي دخل الفوائد 
بنسبة 10.1% ليصل إلى 68.8 مليون 
دين��ار مقارنة مع 62.5 ملي��ون دينار 
خالل نفس الفترة من العام الماضي، 
وزيادة بنسبة 23.9% في صافي دخل 
الرس��وم والعموالت لتصل إلى 13.5 
مليون دينار مقابل 10.9 مليون دينار 

في العام الماضي.
م��ن  البن��ك  حص��ة  ش��هدت  فيم��ا 

أرب��اح الش��ركات الزميلة والمش��اريع 
حي��ث  ملحوظ��ًا،  نم��وًا  المش��تركة 
ارتفعت إل��ى 3.2 مليون دينار مقابل 
0.3 مليون دينار في الفترة المماثلة 

من العام الماضي بزيادة %966.7. 
من ناحية أخ��رى، ارتفعت المصاريف 
التش��غيلية اإلجمالي��ة بنس��بة %8.3 
إل��ى 47.2 مليون دين��ار مقابل 43.6 
ملي��ون دينار خالل نف��س الفترة من 
العام الماضي نتيجة الجهود الحثيثة 
التي يبذله��ا البنك لتنفي��ذ مبادرات 
اس��تراتيجية ومبادرات أعمال جديدة، 
واالس��تثمار ف��ي الم��وارد البش��رية، 
وتعزيز قن��وات التوزيع، إضافة لزيادة 

مستحقات ضريبة القيمة المضافة. 
وف��ي ض��وء الوضع الحال��ي لالقتصاد 
العالم��ي، ق��ام البن��ك بزي��ادة مبلغ 
صاف��ي المخصصات إل��ى 5.0 مليون 
دينار مقاب��ل 2.1 ملي��ون دينار خالل 
الع��ام الماضي بزي��ادة 138.1% على 

الرغ��م م��ن التحس��ن الملح��وظ في 
مؤشرات جودة أصول البنك.

كم��ا بلغ إجمالي حقوق المس��اهمين 
نهاي��ة  ف��ي  دين��ار  ملي��ون   541.5
س��بتمبر 2022، مقارن��ًة م��ع 542.8 
مليون دينار في نهاية 2021 ما يمثل 
انخفاض��ًا ق��دره 0.2%، إضافة لذلك، 
فق��د ارتف��ع إجمالي األصول بنس��بة 
3.1% ليص��ل إل��ى 3,786.3 ملي��ون 
دينار )31 ديس��مبر الماضي 3,672.7 
ملي��ون دين��ار(، ويرج��ع ذل��ك لزيادة 
النقد واألرصدة لدى البنوك المركزية 
 394.3 إل��ى  لتص��ل   %38.4 بنس��بة 
ملي��ون دين��ار )31 ديس��مبر الماضي  
284.8 ملي��ون دينار( وزيادة القروض 
والسلف للعمالء بنس��بة 4.4% لتصل 
 31( دين��ار  ملي��ون   1,678.7 إل��ى 
ديس��مبر الماض��ي 1,607.2 ملي��ون 
دينار(، وتم تمويل النمو في الميزانية 
العمومية بش��كل أساس��ي من خالل 
النمو ف��ي ودائع العم��الء التي زادت 
بنس��بة 3.4% لتص��ل إل��ى 2,198.9 
ملي��ون دين��ار )31 ديس��مبر الماضي 
وأع��رب  دين��ار(.  ملي��ون   2,125.6
مجلس إدارة البنك برئاس��ة مراد علي 
م��راد، ع��ن ارتياحه للنتائ��ج المالية، 
والتط��ور  الق��وي  األداء  أن  مؤك��دًا 
المضط��رد ف��ي عملي��ات البن��ك هي 
شواهد على الرؤية الواضحة ونموذج 
األعمال القوي واالستراتيجية الفعالة 
والمرن��ة التي يت��م تنفيذه��ا بأعلى 
المعايير، موجهًا الشكر للزبائن على 
والئهم، وللمس��اهمين على دعمهم، 
وإل��ى فري��ق اإلدارة والموظفين على 

تفانيهم المستمر.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي لمجموعة 
بن��ك البحرين والكوي��ت الدكتور عبد 
ف��ي  التحس��ن  »إن  الرحم��ن س��يف: 
أداء البن��ك وارتف��اع صاف��ي األرب��اح 
هم��ا نتيجة لجهودنا المس��تمرة في 
تحقيق نم��و مت��وازن، ولق��د واصلنا 
االس��تثمار في العديد من المبادرات 
التي تهدف  الجدي��دة  االس��تراتيجية 
إل��ى تحقيق النم��و الش��امل والعائد 

المجزي لجميع األطراف المعنية«.
وأضاف: »اعتمدنا نهجًا مستدامًا في 
جمي��ع عملياتنا، ودع��م قضايا البيئة 
بوضعه��ا ضمن األولوي��ات القصوى، 
حي��ث أطلقنا تقرير االس��تدامة األول 
مؤخ��رًا وقدمنا حل��واًل جذابة لتمويل 
األف��راد  م��ن  لعمالئن��ا  االس��تدامة 
والش��ركات، عالوة على ذل��ك، واصلنا 
دعم مبادرات اإلس��كان المختلفة في 
المملك��ة من خ��الل توس��يع تمويل 
الرهن العقاري الخ��اص بنا والتعاون 
مع العديد من المشاريع العقارية في 

المملكة لتوفير حلول التمويل«.
وقال: »يس��عدني رؤي��ة جهودنا في 
مصرفي��ة  بتجرب��ة  زبائنن��ا  تزوي��د 
متمي��زة أثمرت في حصول البنك على 
العديد م��ن الجوائ��ز المرموقة منها 
جائ��زة اس��تراتيجية تجرب��ة العمالء 
 The Digital الرقمي��ة المتميزة م��ن
بن��ك م��ن حي��ث  Banker، وأفض��ل 
الخدم��ات الرقمية ف��ي البحرين لعام 
2022 من االتحاد العالمي للمصارف 
وإدارة  االمتث��ال  وجائ��زة  العربي��ة، 
البنوك من مؤسسة التميز الدولية«.

د. عبدالرحمن سيف  مراد علي مراد 

سلمان بن عبداهلل: عملية التحديث نهج نعمل على أسسه

تسجيل كافة العقارات إلكترونيًا مطلع نوفمبر
أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أن 
عملية تس��جيل العق��ارات إلكترونيًا بكامل 
مراحلها س��تبدأ مطلع نوفمبر المقبل، دون 

الحاجة للحضور الشخصي.
وأّك��د رئي��س الجه��از رئيس مجل��س إدارة 
مؤسس��ة التنظيم العقاري الش��يخ سلمان 
ب��ن عبداهلل ب��ن حم��د آل خليف��ة، الحرص 
عل��ى مضاعفة الجهود من أجل طرح المزيد 
من المش��اريع التي من شأنها أن تشسهم 
ف��ي تحس��ين ج��ودة الخدم��ات المقدم��ة 
باس��تمرار ووفق  والمقيمي��ن  للمواطني��ن 
أعلى معايير الجودة وبما يتناس��ب مع ركب 
التطوي��ر والتقدم، ويرفد أهداف المس��يرة 
التنموي��ة الش��املة بقيادة حض��رة صاحب 

الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك البالد المعظ��م، وإنف��اذًا للتوجيهات 
المستمرة من صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وقال: »إن الجهاز يح��رص على تبّني أفضل 
التقنيات المتقدمة ومواكبة عملية التطوير 
والتحدي��ث، وه��و نهج عم��ل ملتزمون به، 
ونعمل على أسس��ه، وبخاص��ة فيما يتعلق 
بتوظي��ف التكنولوجيا المتط��ورة في جميع 
العملي��ات وتقديم الخدمات، وبما يس��هل 
اإلجراءات على المواطنين وأصحاب الطلبات 
والمتعاملين والمس��تفيدين من الخدمات 

المقدمة«.

وسيتمكن أصحاب طلبات التسجيل من إجراء 
معامالته��م إلكتروني��ًا فق��ط دون الحاجة 
للحضور الشخصي، عبر الدخول على النظام 
اإللكتروني »erws« وهو برنامج متوفر على 
الموقع اإللكتروني الخاص بجهاز المس��احة 
والتس��جيل العقاري، ومن ث��م إدخال جميع 

البيانات والمستندات المطلوبة.
وس��تتم عملية دفع الرسوم اإلدارية ورسوم 
التسجيل عبر الموقع االلكتروني وليس عبر 
الحضور الش��خصي، وس��تترك فقط عملية 
اس��تالم الوثيقة خي��ارًا لصاح��ب الطلب إن 
كان يود اس��تالمها عبر البريد المس��جل أو 

الحضور الشخصي لمقر الجهاز لالستالم.
وبه��ذه الخط��وة يك��ون الجهاز ق��د تحول 

إلكترونيًا بالشكل الكامل فيما يخص إجراءات 
تسجيل العقارات وإصدار الخرائط والوثائق 
العقارية ليتحقق من خاللها تنفيذ الخطط 
والبرام��ج التي تتبناها حكومة البحرين نحو 
تطوير الخدمات وتقديمه��ا إلكترونية، مع 
التأكي��د عل��ى ضم��ان الحفاظ عل��ى جودة 
الخدم��ة وموثوقية الوثيق��ة العقارية التي 
يصدرها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، 
وبم��ا يحق��ق التطلعات والرؤى المنش��ودة 
ويسهم في تقديم أفضل الخدمات الميسرة 
والمسهلة على المواطنين والمشجعة على 
االس��تثمار في القطاع العق��اري، وبما يعزز 
من موق��ع البحرين في المؤش��رات الدولية 

المتعلقة بهذا الجانب. الشيخ سلمان بن عبداهلل آل خليفة
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تماشيًا مع األولويات الوطنية وخطة التعافي االقتصادي

 »تمكين« يدعم توظيف 200 بحريني
في »الملك حمد-اإلرسالية األمريكية« الجديد

أعل��ن صندوق العمل تمكي��ن عن تقديم 
الدعم لمستشفى »الملك حمد-اإلرسالية 
األمريكية« الجديد ف��ي عالي، وذلك كجزء 
من الجه��ود المس��تمرة في دع��م جميع 
القطاع��ات وال س��يما الواع��دة، حيث يعد 
قط��اع الرعاية الصحي��ة المتخصصة أحد 
هذه القطاعات، بالتماش��ي مع األولويات 
الوطني��ة وخط��ة التعاف��ي االقتص��ادي، 
إذ سيس��هم دع��م »تمكين« ف��ي توظيف 
حوالي 200 بحريني في عدد من المجاالت 
التخصصي��ة لخلق ف��رص وظيفية نوعية 

ومستدامة.
وسيعمل المستشفى بالتعاون مع الكلية 
الملكي��ة للجراحين بأيرلندا »RCSI« على 
إنش��اء أول مركز مبتك��ر للرعاية الصحية 
ف��ي المنطق��ة. إضاف��ة إلى ذلك، س��يتم 
التع��اون م��ع عي��ادة ماي��و ف��ي الواليات 
المتح��دة األمريكي��ة، والت��ي تعتب��ر من 
أبرز المراكز الطبية في العالم، ما س��يعزز 
مكان��ة البحرين كمرك��ز للرعاية الصحية 

والسياحية. 
وس��تمثل هذه المبادرة فرصة للش��ركات 
الصحي��ة  الرعاي��ة  مج��ال  ف��ي  الناش��ئة 
المبتكرة ف��ي المنطقة. وس��يتمحور هذا 
التع��اون حول ج��ودة الخدم��ات المقدمة 
والبح��ث وتدري��ب الك��وادر الوطنية، كما 
س��يتم االتفاق عل��ى التعاون المش��ترك 
م��ع مستش��فى األطف��ال ف��ي فيالدلفي��ا 

.»CHOP«
وتمتلك البحرين أحد أقدم المستش��فيات 
في المنطقة مع وجود مستشفى اإلرسالية 
المبن��ى  ويع��د   .1903 ع��ام  األمريكي��ة 
الجديد لمستش��فى الملك حمد-اإلرسالية 
األمريكية في منطقة عالي الفرع الخامس 
ضم��ن مجموع��ة المستش��فيات الخاصة 
ب��ه، إال أن��ه األول م��ن نوع��ه، إذ يعتمد 

على تقنيات حديث��ة وصديقة للبيئة يتم 
تش��غيلها بالطاقة الشمسية، كما يحظى 
المرك��ز ببني��ة تقني��ة متقدم��ة تواك��ب 
االحتياج��ات المس��تقبلية للمستش��فيات 

الذكية. 
وس��يتم توفير مركز لالبت��كار الطبي ألول 
مرة في البحرين، وسيتم من خالله تدريب 
الجراحين البحرينيين على أيدي فريق طبي 
متخصص الس��تعمال التقني��ات الدقيقة 

في مجال الرعاية الصحية. 
كم��ا تش��مل مراف��ق المستش��فى غرف��ًا 
فردية للعناية المركزة، ومركزًا للخصوبة 
واإلنج��اب، ومدرجًا يتس��ع ل�270 ش��خصًا 
لتقديم ال��ورش والمحاض��رات التدريبية، 

ومركزًا لرعاية وتأهي��ل األطفال من ذوي 
االحتياجات الخاصة. 

ويوظ��ف القطاع الخ��اص للرعاية الصحية 
نس��بة 2% م��ن إجمال��ي الق��وى العاملة 
ويس��اهم بنس��بة 1.5% في الناتج المحلي 
اإلجمال��ي للمملك��ة. ويأتي التوس��ع في 
قط��اع الرعاية الصحية والعيادات الخاصة 
اس��تجابة لتزايد ع��دد الس��كان والحاجة 
الملحة إل��ى الرعاية الصحية المتخصصة، 
باإلضاف��ة إلى التط��ور المتزايد في قطاع 
عل��ى  يرتك��ز  وال��ذي  الصحي��ة  الرعاي��ة 
احتياج��ات المري��ض، مع وج��ود التقنيات 
الحديث��ة للخدمات االفتراضي��ة، مدفوعة 
بالبيانات والتحليالت، ومتطورة من خالل 

التقنيات الطبية الجديدة.
وق��ال المدي��ر التنفيذي لتطوي��ر األعمال 
خال��د البيات: »يأتي دعمن��ا نحو التوظيف 
والتكاليف التش��غيلية للمستش��فى كجزء 
م��ن توجهاتنا اإلس��تراتيجية ف��ي تقديم 
الدع��م لجمي��ع القطاع��ات االقتصادي��ة، 
والسيما القطاعات الواعدة التي تتضمن 

المجاالت الصحية ذات النمو المتسارع«.
وأضاف أن هذا المستش��فى سيوفر مئات 
والمس��تدامة  الج��ودة  عالي��ة  الوظائ��ف 
للكف��اءات البحريني��ة في المج��ال الطبي، 
كم��ا س��يضع البحرين على خارط��ة الدول 
الت��ي تق��دم الخدم��ات الطبي��ة الحديثة 

والمبتكرة. 

وق��ال: »نحن فخ��ورون بالعم��ل مع كافة 
الش��ركاء ضم��ن فري��ق البحري��ن لتنفيذ 
هذا المش��روع على الوجه األكمل ونتطلع 
إل��ى االس��تمرار في العم��ل لتحقيق مزيد 
م��ن األه��داف اإلس��تراتيجية ضمن خطة 

التعافي االقتصادي«.
م��ن جانب��ه، أع��رب الرئي��س التنفي��ذي 
لمستش��فى اإلرس��الية األمريكية الدكتور 
جورج شريان عن اعتزازه بهذا الدعم الذي 

يحظى به المشروع.
 وقال: »س��يؤدي هذا المرك��ز الفريد من 
نوعه إلى االرتقاء بجودة الخدمات الصحية 
التي يتم تقديمها ف��ي المملكة، ما يعزز 
م��ن مكان��ة البحري��ن كوجه��ة إقليمي��ة 

للسياحة العالجية في المنطقة«.
وأضاف قائاًل: »ش��هدنا تطور المستشفى 
وتحول��ه م��ن عي��ادة صغي��رة في س��وق 
المنام��ة ع��ام 1895 إلى أول مستش��فى 
ف��ي المنطق��ة، وذل��ك ف��ي ع��ام 1902. 
ونحن مس��تمرون في العمل بروح ريادية 
لمواصل��ة التحدي��ث والتطوي��ر الش��امل 

للخدمات التي نقدمها«.
يذك��ر أن »تمكين« دع��م القطاع الصحي 
من خالل المبادرات والفعاليات المختلفة 
حي��ث أعلن مؤخ��رًا عن دعمه مستش��فى 
الدكت��ور ب��اري البيطري، أول مستش��فى 
ف��ي  بيط��ري تخصص��ي متكام��ل  ط��ب 
البحرين لتدريب وتوظيف الكوادر المحلية 
المختصة في البيطرة، والتي من ش��أنها 
المس��اهمة ف��ي إث��راء تجرب��ة الك��وادر 
المحلية من خالل برامج الدعم المختلفة. 
وتم تطوير برامج »تمكين«، بعد سلسلة 
من الجلس��ات التش��اورية مع ممثلين من 
مختلف القطاعات لتلبية متطلبات السوق، 
بما يتماش��ى مع اتجاه األولويات الوطنية 

وخطة التعافي االقتصادي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/27/watan-20221027.pdf?1666852609
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/1034030
https://alwatannews.net/article/1034093
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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وليد صبري «

كشفت رئيس قسم الموارد الطبيعية 
العرب��ي  الخلي��ج  بجامع��ة   والبيئ��ة 
د. س��مية يوسف حس��ن، عن أن حجم 
س��وق إدارة المخلف��ات العالمية بلغ 
نح��و 400 ملي��ار دوالر بنهاي��ة ع��ام 
2021، موضح��ة أن حجم س��وق إدارة 
العالمية س��وف  الصناعية  المخلفات 

يص��ل إل��ى 200 ملي��ار دوالر بنهاية 
عام 2022، مش��يرة إلى أن هناك نحو 
ملياري ط��ن مخلفات صلب��ة عالمية 

سنويًا.
ودع��ت إل��ى ض��رورة االس��تثمار في 
تدوي��ر المخلفات، الس��يما ما يتعلق 
بتدوير المخلفات الصلبة، موضحة أن 
أنواع المخلفات الصلبة عديدة ومنها 
المخلف��ات البلدي��ة، ومخلف��ات مياه 
الصرف الصح��ي، والمخلفات الناتجة 
والبن��اء،  اله��دم  عملي��ات 
الزراعي��ة  والنفاي��ات 
ت  ي��ا لنفا ا و

الصناعية.
ونوه��ت إلى أهمي��ة االس��تثمار في 
تدوي��ر المخلفات الس��يما المخلفات 
الصلب��ة، متحدث��ة ع��ن م��ا يس��مى 
والذي يهدف  الدائ��ري«  ب�»االقتصاد 
إلى القض��اء على الهدر واالس��تخدام 
المستمر للموارد، حيث تستخ�������دم 
األنظم��ة الدائرية إعادة االس��تخدام 
والمشاركة واإلصالح والتجديد وإعادة 
التصنيع وإعادة التدوير إلنشاء نظام 

حلقة مغلقة.
وقالت إن هناك منهجية جديدة تسمى 
»االقتص��اد الدائ��ري«، حي��ث يعتمد 
عل��ى تدوير الموارد واألموال وبالتالي 
التوج��ه الع��ام والمتطابق مع أهداف 
التنمية المس��تدامة ه��و منهجية 
ذلك النوع من االقتصاد، ومن 
بينها تدوي��ر المخلفات، 
االقتص��اد  وبالتال��ي 
م��ن  يب��دأ  الدائ��ري 
من  والتقليل  المن��ع 
المصدر قبل الوصول 
التدوي��ر  مرحل��ة  إل��ى 
متكامل��ة  إدارة  يع��د  وبالتال��ي 
لقطاع المخلف��ات واإلدارة المتكاملة 
أي أنن��ا نم��ر بمجموعة م��ن المراحل 
تبدأ بالمنع والتقليل من المصدر من 

خالل التوعية واالس��تهالك المسؤول 
من األس��اس، ومنع إنت��اج المخلفات 
من خالل س��لوكيات إيجابي��ة وتجنب 
عمليات الش��راء الالمس��ؤولة وأنماط 
الحي��اة غي��ر المس��تدامة، لذلك البد 
أن يك��ون توجهن��ا نح��و االس��تهالك 
يتعل��ق  باألم��ر  المس��ؤول، وكذل��ك 
باإلنت��اج أيض��ًا، حي��ث إن المطل��وب 
هو االس��تثمار في االقتص��اد الدائري 
وإع��ادة تدوير الم��واد الخ��ام األولية 

التي تستخدم في الصناعات.
وتابع��ت أن ذلك كله مرتبط بحلقات 
وسالسل، تسمى سلس��لة التزويد أي 

أنه��ا الب��د أن تك��ون مس��تدامة من 
بداي��ة إنتاج الس��لعة وحتى وصولها 
إل��ى األرفف في المتاج��ر ثم وصولها 
إل��ى المس��تهلك والتخل��ص منه��ا، 

وبالتالي مرورًا بكل تلك المراحل. 
وذك��رت أن ذل��ك ي��ؤدي إل��ى تقليل 
اس��تخدام مدخالت الم��وارد إلى الحد 
األدن��ى ويخّفض انبعاث��ات النفايات 
والتلوث وانبعاثات الكربون، واصف��ة 
إي����اه بأن��ه يع��د االقتص��اد األمثل 
ل��إدارة المس��تدامة للمخلفات حيث 
إنه يع��ود بفوائد كبي��رة على البيئة 

واالقتصاد والمجتمع.
وقال��ت إن العال��م ينت��ج س��نويا نحو 
ملياري طن م��ن المخلف��ات الصلبة، 
مخلف��ات  حج��م  أن  ع��ن  كاش��فة 
البالس��تيك وحده��ا، على المس��توى 
العالمي، من تلك المخلفات الصلبة، 
يصل إلى 400 مليون طن سنويًا، يتم 

تدوير نحو 17% فقط سنويًا.
وأوضحت د. س��مية حس��ن أن نس��بة 
مخلفات األغذية واألطعمة تصل إلى 
نحو 50% من المخلفات عالميًا، أي ما 
يقارب الملي��ار طن مخلف��ات غذائية 

وأطعمة.
المخلف��ات  حج��م  أن  إل��ى  وأش��ارت 
اإللكتروني��ة يصل إلى 54 مليون طن 
سنويًا، متحدثة عن وصولها إلى نحو 
74 ملي��ون ط��ن مخلف��ات إلكترونية 

بحلول عام 2030.
وأوضحت أن حجم سوق إدارة المخلفات 
العالمي��ة بل��غ 384 ملي��ار دوالر ف��ي 
ع��ام 2020، وم��ن المتوق��ع أن ينمو 
بنس��بة 5% خالل فترة التوقعات بين 
عام��ي 2021 و2026، حي��ث بلغ حجم 
س��وق إدارة المخلف��ات العالمية نحو 
400 ملي��ار دوالر بنهاي��ة عام 2021، 
في حي��ن بل��غ س��وق إدارة المخلفات 
الصناعي��ة العالمي��ة 125 مليار دوالر 

أمريكي ف��ي 2018، وفي الوقت ذاته، 
تش��ير اإلحصائيات إلى أن حجم سوق 
إدارة المخلف��ات الصناعي��ة العالمية 
200 ملي��ار دوالر  إل��ى  س��وف يص��ل 
بنهاية 2022، ومن المتوقع أن يصل 

إلى 250 مليار دوالر بحلول 2025.
وتوقعت أن يزيد حجم سوق المخلفات 
الصناعي��ة العالمية س��نويًا بنحو %6 

بين عامي 2019، و2025.
وفي رد على سؤال حول أبرز التقنيات 
الصلبة،  المخلفات  إلدارة  المستدامة 
أفادت بأنه��ا تتضمن تقنيات تحويل 
المخلفات إلى طاقة من خالل التخمر 
دون  المتط��ور  والح��رق  الالهوائ��ي، 
انبعاث��ات، حي��ث تعد م��ن التقنيات 
المجدية اجتماعي��ًا واقتصاديًا وبيئيًا 
ومن ثم يج��ب االس��تثمار فيها، كما 
أن مش��اريع التس��ميد تعتب��ر فعالة 
لتحوي��ل المخلف��ات العضوي��ة إل��ى 

سماد يستخدم في الزراعة.
وخلص��ت إل��ى ض��رورة وج��ود اإلدارة 
خ��الل  م��ن  للمخلف��ات  المتكامل��ة 
تعتم��د  مس��تدامة  اس��تراتيجية 
سياس��ات المنع والتقليل من المصدر 

كأولوية حيث تعتبر هي األفضل.

الطب البديل
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نرحب باستقبال المشاركات والمقاالت على:
waleedsabry2014@gmail.com

@waleedsabry2011

تصوير الرحم بالصبغة: هو اختبار األش��عة الس��ينية من أجل تحديد الش��كل الداخلي للرحم وإظهار ما إذا كانت قناتا فالوب مسدودتين، كما أنه يمكن االستعانة بإجراء تصوير الرحم بالصبغة من أجل معرفة إن كان داخل الرحم 
حجمًا وش��كاًل طبيعيًا أم ال، وهنالك مجموعة من األس��باب الصحية التي تجعل الطبيب المختص يلجأ إلى تصوير الرحم بالصبغة للكش��ف عنها وتش��خيصها كما يجب مثل صعوبة الحمل، وانس��داد قناة فالوب، واإلصابة باألورام 

الليفية الرحمية، والتشوهات، وااللتصاقات، والمشاكل الخلقية، واألورام.

 »المر« عالج فعال 
للجهاز التنفسي والمفاصل

م��اّدة صمغي��ة  الم��ر  عش��بة 
ويت��مُّ  بالزي��وت،  ممزوج��ة 
اس��تخراجها ع��ن طريق تجريح 
س��اق ش��جرة المر. وقد أثبتت 
دراس��ات طبي��ة تتعلق بالطب 
البديل، م��دى الفوائد الصحية 
والطبي��ة له��ا، حي��ث تخف��ف 
التهاب المفاص��ل عبر تطبيق 
كمادات من مطح��ون المر مع 
الزيت��ون، وتعالج أمراض  زيت 
التنفس��ي، م��ن خالل  الجه��از 
تن��اول ملعق��ة زي��ت الم��ر مع 
كوب ماء دافئ، وتخفض نسبة 
الكولس��ترول ف��ي ال��دم، كما 
تنظ��م نس��بة الس��كر، وتعالج 
والجروح،بملعق��ة  الح��روق، 
صغي��رة م��ن العس��ل األبيض 
مع مطح��ون المر، كم��ا تعالج 
م��ن  وتح��دُّ  الكب��د،  أم��راض 
أمراض الجه��از الهضمي، مثل 

اإلمس��اك واإلس��هال عبر شرب 
منقوع عش��بة المر، كما تعالج 

مشاكل اللثة والتهاباتها.
مص��درًا  الم��ر  عش��بة  وتع��د 
رئيس��ًا من مضادات األكس��دة 
تحم��ي  كم��ا  الطبيعي��ة، 
م��ن اإلصاب��ة ببع��ض أن��واع 

م��ن  وتح��د  الس��رطانات، 
أمراض الرح��م مثل االلتهابات 
تقلل من  والس��رطانات، كم��ا 
إف��رازات المهب��ل، إضاف��ة إلى 
أنه��ا تقل��ل م��ن أل��م ال��دورة 
الش��هرية عندما ُتشرب مرتين 

يوميًا.

250 مليار دوالر سوق إدارة المخلفات الصناعية بحلول 2025

االقتصاد الدائري السبيل األمثل لإلدارة المستدامة للمخلفات

مليار طن حجم المخلفات الغذائية العالمية سنويًا

5٪ نسبة زيادة إدارة المخلفات العالمية بين 2021 و2025

54 مليون طن حجم المخلفات اإللكترونية العالمية سنويًا

6٪ نسبة زيادة سوق المخلفات الصناعية العالمية سنويًا
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مليارا طن مخلفات صلبة عالمية سنويًا

 سمية يوسف: 200 مليار دوالر 
سوق إدارة المخلفات الصناعية عالميًا في 2022

د. سمية يوسف

»أكتوبر«.. المنبه الزهري
حدثتني إحدى الُمقِدمات على محاربة السرطان أنها 
في رحلة بحث حالية عن أنس��ب وجهة لتلقي العالج، 
أثارني هدوؤها وعقالنيتها وكثير مما بدا عليها من 

الثبات والرصانة.
أهو إيماٌن أم استسالم أم شيء آخر ال أدركه؟!

دفعن��ي الفض��ول الذي ال يش��بهني إل��ى أن أبادرها 
بالسؤال فَأردفت:

نعم، جميع ما س��بق من إيمان واستسالم ورضا بما 
قسمه اهلل لي، أضيفي إليه شعور االطمئنان.

اس��توقفني األخير، وش��دني فضولي الدخيل مجددًا 
للتعم��ق، فأجاب��ت مبتس��مة: أج��ل.. وع��ُي فإقدام 

فاطمئنان.
وع��ٌي بضرورة بل بإلزامي��ة وحتمية الفحص الدوري 
الموصى به من قبل الجهات المختصة، وإقدام عليه، 
حتى يش��اء اهلل عز وجل أن أكتشف إصابتي بسرطان 
الثدي في مرحلة مبكرة جدًا، ومن ثم االطمئنان إلى 

االستشفاء منه بنسبة تامة بإذن اهلل.
انتهى حديثنا ها هنا. لتب��دأ هي رحلتها في العالج. 
وأواص��ل أن��ا رحلة التعمق ف��ي مدى التأثي��ر الكبير 
للوعي على عبور بعض مطبات الحياة بسالم، وهو ما 
تحرص عليه مملكة البحرين ممثلة في وزارة الصحة 

فيما تقدم��ه من خط��ط وبرامج تثقيفي��ة، وإقامة 
وتنظيم العديد من الفعاليات واألنش��طة والحمالت 
التوعوية والمساهمة في إطالق المبادرات التي يتم 
تنظيمه��ا بالتعاون م��ع مختلف الجه��ات الحكومية 
والخاص��ة، م��ع التأكيد عل��ى أهمية متابع��ة نتائج 
األبحاث والدراس��ات التي تقوم به��ا الكوادر الطبية 
المؤهلة بغية الحد من انتشار مرض سرطان الثدي 
في المجتمع ونش��ر الوعي الالزم حول س��بل الوقاية 
منه، في ظل توافر كافة الخدمات واإلمكانات المتاحة 
إلجراء الفحوص��ات الوقائية المجانية بمختلف مراكز 

الرعاية الصحية األولية والثانوية في المملكة.
ويأتي ش��هر أكتوبر في كل عام ليبرز الدور اإلعالمي 
المصاح��ب لتل��ك الحم��الت التوعوي��ة ض��د مرض 
س��رطان الثدي أكان في وس��ائل اإلعالم التقليدية، 
أم عبر س��ائل التواصل االجتماعي الحديثة، مشجعًا 
بذلك الفئ��ات المس��تهدفة على إج��راء الفحوصات 
الدورية والوقائية، وهو ما يعزز دور االكتشاف المكبر 
للم��رض في زيادة ف��رص التعافي اس��تجابًة لمنبه 

أكتوبر الزهري. 

 * باحثة دكتوراه - 
اختصاصي إعالم أول بوزارة األشغال

نادية إسماعيل حاجي

في المختبر

تكشف طريقة لخفض كلفة استخدام الوقود الهيدروجيني

 مجلة عالمية تنشر دراسة 
لطالب ماجستير في جامعة البحرين

نش��رت مجلة »علم المواد إلنتاج الموّصالت« العلمية العالمية دراس��ة علمية لمساعد بحث وتدريس 
الطالب في برنامج الماجس��تير في قس��م الكيمي��اء، بكلية العلوم في جامع��ة البحرين، تمحورت حول 
تشجيع استخدام تكنولوجيا النانو الحديثة في إنتاج محفزات للطاقة المستدامة الخضراء بكلفة قليلة 

وعلى نطاق صناعي.
الدراس��ة التي أجراها الطالب الباح��ث عبدالرحمن عبدالكريم اللنكاوي، عنونت ب�»تطبيقات فوس��فيد 
الب��ورون بهيئة قفص النان��و في دعامة المع��ادن االنتقالية لتحفيز تفاعل إصدار األكس��جين«. وتم 
اختبار عينات الدراسة دون إصدار أي نوع من النفايات الكيميائية أو المخلفات الجانبية الضارة بالبيئة، 
إذ اعتمدت على طرق الحوسبة الكيميائية الكمية. وهدفت الدراسة إلى تطوير وخفض كلفة استخدام 
الوقود الهيدروجيني، الذي يعد من أهم مصادر الطاقة الخضراء، من دون أن يصدر أي غاز من الغازات 

الدفيئة، التي تساهم في رفع درجة حرارة المناخ على عكس الوقود األحفوري.
ذكر أن مجلة »علم المواد إلنتاج الموصالت« مجلة علمية عالمية س��جلت معيارًا متقدمًا في سكوبس 
وه��ي قاعدة بيانات، تحتوي على ملخصات ومراجع من مقاالت منش��ورة في مجالت أكاديمية محكمة، 

عبدالرحمن اللنكاويحيث وصل المعيار إلى 6.7 عام 2021.

وليد صبري «

كشفت رئيس قسم الموارد الطبيعية 
العرب��ي  الخلي��ج  بجامع��ة   والبيئ��ة 
د. س��مية يوسف حس��ن، عن أن حجم 
س��وق إدارة المخلف��ات العالمية بلغ 
نح��و 400 ملي��ار دوالر بنهاي��ة ع��ام 
2021، موضح��ة أن حجم س��وق إدارة 
العالمية س��وف  الصناعية  المخلفات 

يص��ل إل��ى 200 ملي��ار دوالر بنهاية 
عام 2022، مش��يرة إلى أن هناك نحو 
ملياري ط��ن مخلفات صلب��ة عالمية 

سنويًا.
ودع��ت إل��ى ض��رورة االس��تثمار في 
تدوي��ر المخلفات، الس��يما ما يتعلق 
بتدوير المخلفات الصلبة، موضحة أن 
أنواع المخلفات الصلبة عديدة ومنها 
المخلف��ات البلدي��ة، ومخلف��ات مياه 
الصرف الصح��ي، والمخلفات الناتجة 
والبن��اء،  اله��دم  عملي��ات 
الزراعي��ة  والنفاي��ات 
ت  ي��ا لنفا ا و

الصناعية.
ونوه��ت إلى أهمي��ة االس��تثمار في 
تدوي��ر المخلفات الس��يما المخلفات 
الصلب��ة، متحدث��ة ع��ن م��ا يس��مى 
والذي يهدف  الدائ��ري«  ب�»االقتصاد 
إلى القض��اء على الهدر واالس��تخدام 
المستمر للموارد، حيث تستخ�������دم 
األنظم��ة الدائرية إعادة االس��تخدام 
والمشاركة واإلصالح والتجديد وإعادة 
التصنيع وإعادة التدوير إلنشاء نظام 

حلقة مغلقة.
وقالت إن هناك منهجية جديدة تسمى 
»االقتص��اد الدائ��ري«، حي��ث يعتمد 
عل��ى تدوير الموارد واألموال وبالتالي 
التوج��ه الع��ام والمتطابق مع أهداف 
التنمية المس��تدامة ه��و منهجية 
ذلك النوع من االقتصاد، ومن 
بينها تدوي��ر المخلفات، 
االقتص��اد  وبالتال��ي 
م��ن  يب��دأ  الدائ��ري 
من  والتقليل  المن��ع 
المصدر قبل الوصول 
التدوي��ر  مرحل��ة  إل��ى 
متكامل��ة  إدارة  يع��د  وبالتال��ي 
لقطاع المخلف��ات واإلدارة المتكاملة 
أي أنن��ا نم��ر بمجموعة م��ن المراحل 
تبدأ بالمنع والتقليل من المصدر من 

خالل التوعية واالس��تهالك المسؤول 
من األس��اس، ومنع إنت��اج المخلفات 
من خالل س��لوكيات إيجابي��ة وتجنب 
عمليات الش��راء الالمس��ؤولة وأنماط 
الحي��اة غي��ر المس��تدامة، لذلك البد 
أن يك��ون توجهن��ا نح��و االس��تهالك 
يتعل��ق  باألم��ر  المس��ؤول، وكذل��ك 
باإلنت��اج أيض��ًا، حي��ث إن المطل��وب 
هو االس��تثمار في االقتص��اد الدائري 
وإع��ادة تدوير الم��واد الخ��ام األولية 

التي تستخدم في الصناعات.
وتابع��ت أن ذلك كله مرتبط بحلقات 
وسالسل، تسمى سلس��لة التزويد أي 

أنه��ا الب��د أن تك��ون مس��تدامة من 
بداي��ة إنتاج الس��لعة وحتى وصولها 
إل��ى األرفف في المتاج��ر ثم وصولها 
إل��ى المس��تهلك والتخل��ص منه��ا، 

وبالتالي مرورًا بكل تلك المراحل. 
وذك��رت أن ذل��ك ي��ؤدي إل��ى تقليل 
اس��تخدام مدخالت الم��وارد إلى الحد 
األدن��ى ويخّفض انبعاث��ات النفايات 
والتلوث وانبعاثات الكربون، واصف��ة 
إي����اه بأن��ه يع��د االقتص��اد األمثل 
ل��إدارة المس��تدامة للمخلفات حيث 
إنه يع��ود بفوائد كبي��رة على البيئة 

واالقتصاد والمجتمع.
وقال��ت إن العال��م ينت��ج س��نويا نحو 
ملياري طن م��ن المخلف��ات الصلبة، 
مخلف��ات  حج��م  أن  ع��ن  كاش��فة 
البالس��تيك وحده��ا، على المس��توى 
العالمي، من تلك المخلفات الصلبة، 
يصل إلى 400 مليون طن سنويًا، يتم 

تدوير نحو 17% فقط سنويًا.
وأوضحت د. س��مية حس��ن أن نس��بة 
مخلفات األغذية واألطعمة تصل إلى 
نحو 50% من المخلفات عالميًا، أي ما 
يقارب الملي��ار طن مخلف��ات غذائية 

وأطعمة.
المخلف��ات  حج��م  أن  إل��ى  وأش��ارت 
اإللكتروني��ة يصل إلى 54 مليون طن 
سنويًا، متحدثة عن وصولها إلى نحو 
74 ملي��ون ط��ن مخلف��ات إلكترونية 

بحلول عام 2030.
وأوضحت أن حجم سوق إدارة المخلفات 
العالمي��ة بل��غ 384 ملي��ار دوالر ف��ي 
ع��ام 2020، وم��ن المتوق��ع أن ينمو 
بنس��بة 5% خالل فترة التوقعات بين 
عام��ي 2021 و2026، حي��ث بلغ حجم 
س��وق إدارة المخلف��ات العالمية نحو 
400 ملي��ار دوالر بنهاي��ة عام 2021، 
في حي��ن بل��غ س��وق إدارة المخلفات 
الصناعي��ة العالمي��ة 125 مليار دوالر 

أمريكي ف��ي 2018، وفي الوقت ذاته، 
تش��ير اإلحصائيات إلى أن حجم سوق 
إدارة المخلف��ات الصناعي��ة العالمية 
200 ملي��ار دوالر  إل��ى  س��وف يص��ل 
بنهاية 2022، ومن المتوقع أن يصل 

إلى 250 مليار دوالر بحلول 2025.
وتوقعت أن يزيد حجم سوق المخلفات 
الصناعي��ة العالمية س��نويًا بنحو %6 

بين عامي 2019، و2025.
وفي رد على سؤال حول أبرز التقنيات 
الصلبة،  المخلفات  إلدارة  المستدامة 
أفادت بأنه��ا تتضمن تقنيات تحويل 
المخلفات إلى طاقة من خالل التخمر 
دون  المتط��ور  والح��رق  الالهوائ��ي، 
انبعاث��ات، حي��ث تعد م��ن التقنيات 
المجدية اجتماعي��ًا واقتصاديًا وبيئيًا 
ومن ثم يج��ب االس��تثمار فيها، كما 
أن مش��اريع التس��ميد تعتب��ر فعالة 
لتحوي��ل المخلف��ات العضوي��ة إل��ى 

سماد يستخدم في الزراعة.
وخلص��ت إل��ى ض��رورة وج��ود اإلدارة 
خ��الل  م��ن  للمخلف��ات  المتكامل��ة 
تعتم��د  مس��تدامة  اس��تراتيجية 
سياس��ات المنع والتقليل من المصدر 

كأولوية حيث تعتبر هي األفضل.

الطب البديل

معلومة

18r @ a l w a t a n n e w s . n e t طب وعلوم

إشراف: وليــد صبــري

3 9 4 1 7 6 5 5

نرحب باستقبال المشاركات والمقاالت على:
waleedsabry2014@gmail.com

@waleedsabry2011

تصوير الرحم بالصبغة: هو اختبار األش��عة الس��ينية من أجل تحديد الش��كل الداخلي للرحم وإظهار ما إذا كانت قناتا فالوب مسدودتين، كما أنه يمكن االستعانة بإجراء تصوير الرحم بالصبغة من أجل معرفة إن كان داخل الرحم 
حجمًا وش��كاًل طبيعيًا أم ال، وهنالك مجموعة من األس��باب الصحية التي تجعل الطبيب المختص يلجأ إلى تصوير الرحم بالصبغة للكش��ف عنها وتش��خيصها كما يجب مثل صعوبة الحمل، وانس��داد قناة فالوب، واإلصابة باألورام 

الليفية الرحمية، والتشوهات، وااللتصاقات، والمشاكل الخلقية، واألورام.

 »المر« عالج فعال 
للجهاز التنفسي والمفاصل

م��اّدة صمغي��ة  الم��ر  عش��بة 
ويت��مُّ  بالزي��وت،  ممزوج��ة 
اس��تخراجها ع��ن طريق تجريح 
س��اق ش��جرة المر. وقد أثبتت 
دراس��ات طبي��ة تتعلق بالطب 
البديل، م��دى الفوائد الصحية 
والطبي��ة له��ا، حي��ث تخف��ف 
التهاب المفاص��ل عبر تطبيق 
كمادات من مطح��ون المر مع 
الزيت��ون، وتعالج أمراض  زيت 
التنفس��ي، م��ن خالل  الجه��از 
تن��اول ملعق��ة زي��ت الم��ر مع 
كوب ماء دافئ، وتخفض نسبة 
الكولس��ترول ف��ي ال��دم، كما 
تنظ��م نس��بة الس��كر، وتعالج 
والجروح،بملعق��ة  الح��روق، 
صغي��رة م��ن العس��ل األبيض 
مع مطح��ون المر، كم��ا تعالج 
م��ن  وتح��دُّ  الكب��د،  أم��راض 
أمراض الجه��از الهضمي، مثل 

اإلمس��اك واإلس��هال عبر شرب 
منقوع عش��بة المر، كما تعالج 

مشاكل اللثة والتهاباتها.
مص��درًا  الم��ر  عش��بة  وتع��د 
رئيس��ًا من مضادات األكس��دة 
تحم��ي  كم��ا  الطبيعي��ة، 
م��ن اإلصاب��ة ببع��ض أن��واع 

م��ن  وتح��د  الس��رطانات، 
أمراض الرح��م مثل االلتهابات 
تقلل من  والس��رطانات، كم��ا 
إف��رازات المهب��ل، إضاف��ة إلى 
أنه��ا تقل��ل م��ن أل��م ال��دورة 
الش��هرية عندما ُتشرب مرتين 

يوميًا.

250 مليار دوالر سوق إدارة المخلفات الصناعية بحلول 2025

االقتصاد الدائري السبيل األمثل لإلدارة المستدامة للمخلفات

مليار طن حجم المخلفات الغذائية العالمية سنويًا

5٪ نسبة زيادة إدارة المخلفات العالمية بين 2021 و2025

54 مليون طن حجم المخلفات اإللكترونية العالمية سنويًا

6٪ نسبة زيادة سوق المخلفات الصناعية العالمية سنويًا
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مليارا طن مخلفات صلبة عالمية سنويًا

 سمية يوسف: 200 مليار دوالر 
سوق إدارة المخلفات الصناعية عالميًا في 2022

د. سمية يوسف

»أكتوبر«.. المنبه الزهري
حدثتني إحدى الُمقِدمات على محاربة السرطان أنها 
في رحلة بحث حالية عن أنس��ب وجهة لتلقي العالج، 
أثارني هدوؤها وعقالنيتها وكثير مما بدا عليها من 

الثبات والرصانة.
أهو إيماٌن أم استسالم أم شيء آخر ال أدركه؟!

دفعن��ي الفض��ول الذي ال يش��بهني إل��ى أن أبادرها 
بالسؤال فَأردفت:

نعم، جميع ما س��بق من إيمان واستسالم ورضا بما 
قسمه اهلل لي، أضيفي إليه شعور االطمئنان.

اس��توقفني األخير، وش��دني فضولي الدخيل مجددًا 
للتعم��ق، فأجاب��ت مبتس��مة: أج��ل.. وع��ُي فإقدام 

فاطمئنان.
وع��ٌي بضرورة بل بإلزامي��ة وحتمية الفحص الدوري 
الموصى به من قبل الجهات المختصة، وإقدام عليه، 
حتى يش��اء اهلل عز وجل أن أكتشف إصابتي بسرطان 
الثدي في مرحلة مبكرة جدًا، ومن ثم االطمئنان إلى 

االستشفاء منه بنسبة تامة بإذن اهلل.
انتهى حديثنا ها هنا. لتب��دأ هي رحلتها في العالج. 
وأواص��ل أن��ا رحلة التعمق ف��ي مدى التأثي��ر الكبير 
للوعي على عبور بعض مطبات الحياة بسالم، وهو ما 
تحرص عليه مملكة البحرين ممثلة في وزارة الصحة 

فيما تقدم��ه من خط��ط وبرامج تثقيفي��ة، وإقامة 
وتنظيم العديد من الفعاليات واألنش��طة والحمالت 
التوعوية والمساهمة في إطالق المبادرات التي يتم 
تنظيمه��ا بالتعاون م��ع مختلف الجه��ات الحكومية 
والخاص��ة، م��ع التأكيد عل��ى أهمية متابع��ة نتائج 
األبحاث والدراس��ات التي تقوم به��ا الكوادر الطبية 
المؤهلة بغية الحد من انتشار مرض سرطان الثدي 
في المجتمع ونش��ر الوعي الالزم حول س��بل الوقاية 
منه، في ظل توافر كافة الخدمات واإلمكانات المتاحة 
إلجراء الفحوص��ات الوقائية المجانية بمختلف مراكز 

الرعاية الصحية األولية والثانوية في المملكة.
ويأتي ش��هر أكتوبر في كل عام ليبرز الدور اإلعالمي 
المصاح��ب لتل��ك الحم��الت التوعوي��ة ض��د مرض 
س��رطان الثدي أكان في وس��ائل اإلعالم التقليدية، 
أم عبر س��ائل التواصل االجتماعي الحديثة، مشجعًا 
بذلك الفئ��ات المس��تهدفة على إج��راء الفحوصات 
الدورية والوقائية، وهو ما يعزز دور االكتشاف المكبر 
للم��رض في زيادة ف��رص التعافي اس��تجابًة لمنبه 

أكتوبر الزهري. 

 * باحثة دكتوراه - 
اختصاصي إعالم أول بوزارة األشغال

نادية إسماعيل حاجي

في المختبر

تكشف طريقة لخفض كلفة استخدام الوقود الهيدروجيني

 مجلة عالمية تنشر دراسة 
لطالب ماجستير في جامعة البحرين

نش��رت مجلة »علم المواد إلنتاج الموّصالت« العلمية العالمية دراس��ة علمية لمساعد بحث وتدريس 
الطالب في برنامج الماجس��تير في قس��م الكيمي��اء، بكلية العلوم في جامع��ة البحرين، تمحورت حول 
تشجيع استخدام تكنولوجيا النانو الحديثة في إنتاج محفزات للطاقة المستدامة الخضراء بكلفة قليلة 

وعلى نطاق صناعي.
الدراس��ة التي أجراها الطالب الباح��ث عبدالرحمن عبدالكريم اللنكاوي، عنونت ب�»تطبيقات فوس��فيد 
الب��ورون بهيئة قفص النان��و في دعامة المع��ادن االنتقالية لتحفيز تفاعل إصدار األكس��جين«. وتم 
اختبار عينات الدراسة دون إصدار أي نوع من النفايات الكيميائية أو المخلفات الجانبية الضارة بالبيئة، 
إذ اعتمدت على طرق الحوسبة الكيميائية الكمية. وهدفت الدراسة إلى تطوير وخفض كلفة استخدام 
الوقود الهيدروجيني، الذي يعد من أهم مصادر الطاقة الخضراء، من دون أن يصدر أي غاز من الغازات 

الدفيئة، التي تساهم في رفع درجة حرارة المناخ على عكس الوقود األحفوري.
ذكر أن مجلة »علم المواد إلنتاج الموصالت« مجلة علمية عالمية س��جلت معيارًا متقدمًا في سكوبس 
وه��ي قاعدة بيانات، تحتوي على ملخصات ومراجع من مقاالت منش��ورة في مجالت أكاديمية محكمة، 

عبدالرحمن اللنكاويحيث وصل المعيار إلى 6.7 عام 2021.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/27/watan-20221027.pdf?1666852609
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/1034137
https://alwatannews.net/article/1034136
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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التعاون االقتصادي البحريني الســعودي مؤشر يعكس 
عمق العالقات األخوية بين المملكتين.
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»ناسا« ترصد »مواقع مهمة« تهدد األرض
ف��ي إنجاز يأم��ل العلماء أن يس��اهم ف��ي الحد من 
انبعاثات غ��از الميثان المس��اهم بدرجة كبيرة في 
االحت��رار المناخي، كش��فت مهمة جدي��دة لوكالة 
»ناس��ا« األميركية من الفضاء عن عشرات المواقع 

المسؤولة عن انبعاثات فائقة من الغاز.
وترتبط هذه االنبعاثات بش��كل عام بمواقع إلنتاج 
الوق��ود األحف��وري أو معالج��ة النفاي��ات أو حت��ى 

بقطاعات الزراعة.
وق��د ُأطلقت مهم��ة إمي��ت )EMIT( الفضائية في 
يولي��و وتم تثبيته��ا على محطة الفض��اء الدولية، 
وكانت تهدف في البداية إل��ى مراقبة كيفية تأثير 

حركة الغبار المعدني على المناخ.
لك��ّن ه��ذه األداة أثبتت أيضًا فائدته��ا في مهمة 
حاس��مة أخرى، إذ رصدت أكثر من 50 موقعًا ُيصدر 
مس��تويات انبعاث��ات فائق��ة في آس��يا الوس��طى 

والشرق األوسط وجنوب غرب الواليات المتحدة.
وأش��ارت وكالة »ناس��ا« إلى أن إيميت )EMIT( هي 
»األولى من فئة جديدة من أجهزة التصوير الطيفي 

الرامية إلى مراقبة األرض«.
وق��ال رئيس وكالة »ناس��ا« بيل نيلس��ون إن هذه 
القدرة »لن تساعد العلماء في تحديد مصدر تسرب 
الميثان بشكل أفضل فحس��ب، لكنها تساعد أيضًا 

في فهم كيفية معالجة ذلك وبسرعة«.
وأوضح أندرو ثورب من مختب��ر الدفع النفاث التابع 
لوكالة »ناسا«، في بيان أن بعض سحب االنبعاثات 

الت��ي تم اكتش��افها كانت »من األكب��ر من نوعها 
على اإلطالق«.

في تركمانستان، حددت األداة اثنتي عشرة سحابة 
انبعاثات مصدرها منش��آت للبنية التحتية النفطية 
والغازي��ة في ش��رق مدينة هزار الس��احلية، ويمتد 
بعض هذه الس��حب التي تنتش��ر في اتجاه الغرب 

على مسافة 32 كيلومترًا.
وفي والية نيو مكسيكو األمريكية، اكُتشفت سحابة 

انبعاثات أخرى بطول يقرب من 3.3 كيلومترات في 
أحد أكبر حقول النفط في العالم.

وف��ي إي��ران، جن��وب طه��ران، لوحظت س��حابة ال 
يقل طولها ع��ن 4.8 كيلومت��رات، مصدرها مجمع 

لمعالجة النفايات.
تشير تقديرات العلماء إلى أن هذه المواقع الثالثة 
و8500  و18300   50400 التوال��ي  عل��ى  تطل��ق 

كيلوغرام من الميثان في الساعة.

 بيع  أنثى شاهين بمليون
 دوالر بعد تنافس شرس

تابع محبو الصقور بش��غف، مزادًا علنيًا عل��ى مواقع التواصل 
االجتماعي لبيع صقر شاهين نادر في ليبيا، وصل ثمنه إلى 4 
ماليين دينار و700 ألف )مليون دوالر تقريبا(، لتبقى ليبيا من 

أكثر دول العالم التي بيعت فيها أغلى األنواع من الصقور.
وحس��ب ما يوضح��ه مربي صق��ور ليبي لموقع »س��كاي نيوز 
عربي��ة«، فإن واقعة بيع الش��اهين بمبلغ طائ��ل هي الثانية 
خالل عام، س��بقها بيع صقر بملي��ون دينار، وعادة ما يتم بيع 

هذا النوع بأثمان باهظة لندرة وجوده وصعوبة صيده.
المزاد الذي اس��تغرق ساعات شهد تنافس��ًا كبيرًا بين محبي 
اقتن��اء الصق��ور، ألن الصق��ر من ن��وع أنثى الش��اهين، وهو 
أش��هر أنواع صقور العالم، ومن السالالت النقية، حسب وصف 

المربيين.
واس��تطاع رجل أعمال ليبي يدعى »حاتم بوقلة« شراء الصقر 
ال��ذي تتزاحم حوله األعين، بعد وض��ع قيمة له وصلت إلى 4 

ماليين و700 ألف دينار.

النحل بإمكانه التسبب في عواصف رعدية
اكتش��ف فري��ق م��ن العلم��اء من 
نح��ل  أن  »بريس��تول«،  جامع��ة 
العس��ل يمكن أن ينتج ق��درًا كبيرًا 
ف��ي  الكهربائي��ة  الش��حنات  م��ن 
الغ��الف الجوي، مماثل��ة لما يمكن 

أن تولدها عاصفة رعدية.
وبحس��ب موق��ع gestion، توص��ل 
العلم��اء إلى ه��ذا االس��تنتاج بعد 
قياس الحق��ول الكهربائية بالقرب 
من أس��راب النحل، مس��جلين قفزة 
كبي��رة في الش��حنة الكهربائية في 
الغالف الجوي عل��ى الرغم من عدم 

وجود نشاط للعواصف.
وقال إي��الرد هانتنج، عال��م األحياء 
بجامعة »بريستول«، إن الهدف من 
البحث هو معرفة كيفية اس��تخدام 

الكائنات الحية المختلفة للمجاالت 
الموج��ودة  الس��اكنة  الكهربائي��ة 

فعليًا في كل مكان في البيئة«.

اكتش��ف فري��ق  الدراس��ة،  وخ��الل 
البحث أن أسراب نحل العسل يمكن 
أن تسبب تغييرًا في كهرباء الغالف 

الجوي بمقدار 100 إلى 1000 فولت 
لكل متر.

وأكد العلماء أنه كان من المعروف 
عن النحل حمله ش��حنات كهربائية 
فردي��ة صغيرة، لكن لم يتم توثيق 

جهد بهذا الحجم.
وم��ن خ��الل تحلي��ل أس��راب النحل 
عند تقاربها م��ن بعضها البعض، 
وج��د الفريق أنه كلم��ا زادت كثافة 
الس��رب، كان المج��ال الكهربائ��ي 

أقوى.
وفي بع��ض األمثلة، كان��ت كثافة 
ش��حنة األس��راب ثماني��ة أضع��اف 
كثاف��ة الس��حابة الرعدي��ة وس��تة 
العاصفة  كثاف��ة ش��حنة  أضع��اف 

الترابية المكهربة.

»عقار ثوري« يوقف نمو السرطان
أظهر عقار تجريب��ي ألول مرة قدرته 
على منع جين مهم يسبب نمو العديد 
من الس��رطانات، األمر ال��ذي اعتبره 
متابع��ون »اختراقًا علمي��ًا محتماًل«، 
حس��ب م��ا كش��فت صحيف��ة »ديلي 
مي��ل« البريطانية. وق��ال المصدر إن 
-OMO« الع��الج، المع��روف باس��م

103«، يعم��ل ع��ن طري��ق تثبي��ط 
جي��ن »MYC«، الذي ينظم الرس��ائل 
التي توصي الخلية باالنقسام والنمو 
المستمر. و»التثبيط« يقصد به كبح 
عم��ل عض��و من أعض��اء الجس��م، أو 
إنزي��م من اإلنزيمات، م��ن خالل منع 
إتمام التفاعل أو النشاط أو الوظيفة.

وخ��الل دراس��ة أجريت على عش��رات 
المرض��ى الذي��ن يعانون م��ن أنواع 
مختلفة من الس��رطان الذي يصعب 
عالج��ه، كان ال��دواء ق��ادرًا على وقف 
نم��و ال��ورم ل��دى ثماني��ة مرض��ى.

م��ن بي��ن ه��ؤالء، كان اثن��ان منهم 

مصابين بسرطان البنكرياس، وثالثة 
بس��رطان القولون، وواحد بس��رطان 
الرئة، واآلخر مصاب بس��رطان الغدد 
اللعابي��ة. ويقول العلم��اء إن الخاليا 
الطبيعية تصنع البروتين فقط عندما 
يحي��ن وق��ت التكاثر، عك��س الخاليا 

الس��رطانية الت��ي تنتجه��ا بكميات 
كبي��رة وباس��تمرار، مما ي��ؤدي إلى 
»نم��و غير مت��زن«. وأوضحت مؤلفة 
الدراس��ة الرئيس��ية، الدكتورة إيلينا 
غارالدا، مديرة وح��دة تطوير األدوية 
المبك��رة ف��ي معه��د ف��ال ديب��رون 
لألورام )VHIO( في برش��لونة: »يعد 
MYC أح��د أكثر األه��داف المطلوبة 
في مجال السرطان«. وأضافت: »هذا 
الجين يلعب دورا رئيس��يا في القيادة 
والحف��اظ عل��ى العدي��د م��ن أنواع 
السرطان الشائعة لدى اإلنسان، مثل 
الثدي والبروس��تاتا والرئة  س��رطان 

والمبيض«.

 النيابة الكويتية تحجز 
 خادمة وضعت مسحوق 
تنظيف في أدوية طفلة

باش��رت النيابة العامة التحقيق مع عاملة منزلية ش��رعت في قتل طفلة 
بوضع مس��حوق تنظيف في األدوية الخاصة بالطفلة التي تبلغ من العمر 

3 أشهر.
وقالت النيابة العامة عبر حس��ابها في تويتر: »ورد بالغ من مخفر شرطة 
العدان يفيد قيام عاملة منزلية من الجنس��ية اآلس��يوية بوضع مس��حوق 

تنظيف في األدوية«.
وعل��ى إثر ذلك، باش��رت النيابة إجراءات التحقيق بس��ؤال والدي الطفلة، 
فيما تم طلب تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بإرس��ال الطفلة 

إلى إدارة الطب الشرعي ومركز حماية الطفل.
وقامت النيابة باستجواب المتهمة عن تهمة الشروع بقتل الطفلة، حيث 

أصدرت قرارًا بحجزها إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.

ثعبان ضخم يبتلع سيدة 
بالكامل في إندونيسيا

 خرجت س��يدة ولكنها لم تعد إلى منزلها، حيث  كانت وجبة غداء 
لثعبان ضخم، فقد أكل الثعبان الذي يبلغ طوله 22 قدمًا السيدة 
في إندونيس��يا، بعد ذهابها إلى الغابة لجمع المطاط. واختفت 
الجه��راء )54 عام��ًا( لي��ل الجمع��ة في غاب��ة بالقرب م��ن منزل 
عائلتها في مقاطعة جامبي بجزيرة س��ومطرة الغربية. وأرس��ل 
الس��كان المحلي��ون مجموعات بحث وبعد يومي��ن وجدوا ثعبانًا 
ضخمًا في غابة بمعدة منتفخة، وعندما فتحوها وجدوا جس��دها 
بالداخل.و ق��ال أنطو، رئيس قرية جارا، ال��ذي -مثل العديد من 
اإلندونيس��يين- يستخدم اس��مًا واحدًا فقط ل�»ديلي ميل«: »إن 
الثعبان قتلها على األرجح باس��تخدام جس��ده لخنقها«، وبعد أن 
قتل السكان الثعبان وشرحوا بطنه. اندهش الجميع. حيث اتضح 

أن المرأة التي كنا نبحث عنها كانت في معدة الثعبان.

ألعاب الفيديو تحّسن أداء األطفال المعرفي
أّكد ُمعّد الدراس��ة الرئيس��ي بدر الشعراني، وهو أستاذ مس��اعد في الطب النفسي لدى جامعة 
فيرمونت، أّن الدراسات السابقة، وتحديدًا تلك التي تستند إلى التصوير الدماغي، كانت محدودة 
بسبب قلة المشاركين فيها. وحّلل الشعراني إلى جانب زمالئه بيانات تابعة للدراسة الواسعة 
التي تتمحور على التطور المعرفي لدماغ المراهقين، بتمويل من المعاهد الصحية األمريكية. 
وراجعوا إجابات المشاركين في الدراسة ونتائج االختبارات المعرفية التي ُأجريت لهم باإلضافة 
إلى التصوير الدماغي لنحو ألَفْي طفل تتراوح أعمارهم بين تس��ع س��نوات وعش��ر، ُقّس��موا إلى 
مجموعتين: اأُلولى تضّم األطفال الذين ال يلعبون بألعاب الفيديو مطلقًا، والثانية تش��مل َمن 
يلعب بهذه األلعاب ثالث س��اعات أو أكثر يوميًا. واختيرت هذه المّدة ألّنها تتجاوز الس��اعة أو 
الساعتين التي توصي بها األكاديمية األمريكية لطب األطفال ِلَمن هم أكبر سّنًا بقليل. وأوكل 
إل��ى كلتا المجموعتين تنفيذ اختبارين. ويتمّثل األّول في عرض أس��هم موجهة يمينًا ويس��ارًا 
أمام األطفال الذين عليهم أن يضغطوا الزر المناسب لها في أسرع ما يمكن. وكان عليهم عدم 
نقر أي زر إذا ظهرت عالمة »توقف« بدل األس��هم. ويش��ّكل هذا االختبار وسيلة لقياس قدرتهم 
ا االختبار الثاني، فيتمّثل في عرض وجهين أمامهم بشكل متتاٍل،  على التحكم في أنفسهم. أمَّ
وعليهم أن يش��يروا ما إذا كانت الصورتان تعودان إلى الشخص نفسه. ويهدف هذا العمل إلى 

اختبار الذاكرة العاملة لديهم، وهي ذاكرة تعالج المعلومات بصورة مؤقتة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/27/watan-20221027.pdf?1666852609
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
الزيانـــي، أمـــس بمقـــر وزارة الخارجيـــة، 
لصاحبـــات  العالمـــي  االتحـــاد  رئيســـة 
األعمال والمهن البحرينية الشـــيخة هند 

بنت سلمان َال خليفة.
 وتم خالل اللقاء، بحث مجاالت التعاون 
والتنسيق المشترك بين وزارة الخارجية 
العالمـــي لصاحبـــات األعمـــال  واالتحـــاد 
المشـــاركات  فـــي  البحرينيـــة  والمهـــن 

الخارجية والداخلية المتعلقة باألنشطة 
وريـــادة  واالقتصاديـــة  االســـتثمارية 
وجهـــود  دور  واســـتعراض  األعمـــال، 
الجانبيـــن المتميـــزة فـــي تعزيـــز مكانـــة 
بمســـيرتها  والدفـــع  البحريـــن  مملكـــة 
التنموية الشاملة على كافة المستويات.

حضر اللقاء، المدير العام لشـــؤون وزارة 
عبدالســـالم  طـــالل  الســـفير  الخارجيـــة 

األنصاري.

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
مقـــر  فـــي  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
وزارة الخارجيـــة أمـــس، القنصـــل 
فـــي  البحريـــن  لمملكـــة  الفخـــري 
هونغ كونغ أوســـكار شاو، بحضور 
وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 

القنصلية واإلدارية محمد بهزاد.
 وتم خـــالل اللقاء، بحث عالقات 
الصداقـــة والتعـــاون التـــي تجمـــع 

بين مملكة البحرين وهونغ كونج 
فـــي مختلف المجـــاالت، والتأكيد 
علـــى أهميـــة اســـتمرار التواصـــل 
والتشاور بين الجانبين واالرتقاء 
بمـــا  أشـــمل  مســـتويات  إلـــى  بـــه 
يحقـــق المصالـــح المشـــتركة، هذا 
مـــن  عـــدد  مناقشـــة  جانـــب  إلـــى 
الموضوعـــات المتعلقة بالشـــؤون 

القنصلية.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف الزياني، أمس بمقـــر وزارة الخارجيـــة، المدير 
التنفيـــذي للمعهد الدولي للدراســـات االســـتراتيجية في الشـــرق األوســـط الســـير توم 
بيكيـــت.  وجـــرى خالل اللقاء، اســـتعراض الترتيبـــات والتحضيـــرات الجارية لتنظيم 
مؤتمـــر حوار المنامة في دورته الثامنة عشـــرة، المقـــرر عقده خالل الفترة من 18-20 
نوفمبـــر المقبل بالتعاون بين المعهد والوزارة، كما تم بحث تعزيز التعاون والتنســـيق 
الثنائي المشـــترك وفتح آفاق أوســـع بين وزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراســـات 
االســـتراتيجية فـــي مجال التنظيـــم للمؤتمرات والمنتديـــات المتخصصة في القضايا 

األمنية والسياسية على الساحتين اإلقليمية والدولية.
 حضر اللقاء، المدير العام لشـــؤون وزارة الخارجية الســـفير طالل األنصاري، ورئيس 
قطاع الشـــؤون االســـتراتيجية السفير نانســـي عبدهللا جمال، ورئيس قطاع المراسم 

بوزارة الخارجية السفير صالح شهاب.

الزياني يبحث تنسيق المشاركات الخارجية لصاحبات األعمال

االرتقاء بالعالقات لمستويات أشمل مع هونغ كونغ

وزير الخارجية يستعرض التحضيرات لعقد مؤتمر المنامة

حضر وزيـــر الديوان الملكي الشـــيخ خالد 
بـــن أحمـــد آل خليفة، حفل تدشـــين كتاب 
ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن خالـــد آل خليفة 
طيب هللا ثراه، )الداعية، المؤرخ، المفكر(، 
والذي أقامته جمعية الحكمة للمتقاعدين 
صبـــاح أمـــس برعايتـــه، وبحضـــور رئيس 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة الفريـــق طبيب 
الشيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة، ونائب 
رئيـــس الـــوزراء ووزيـــر البنيـــة التحتيـــة 
الشـــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، وعدد 
من كبـــار المســـؤولين والـــوزراء، وأعضاء 

السلك الدبلوماسي والمدعوين.
وأكـــد وزيـــر الديـــوان الملكـــي أهميـــة هذا 
اإلصدار الذي يتناول ســـيرة ســـمو الشيخ 
آل خليفـــة وعطـــاءه  بـــن خالـــد  عبـــدهللا 
مملكـــة  خدمـــة  فـــي  الكبيـــرة  وجهـــوده 
البحريـــن فـــي قطاعـــات مختلفـــة منها ما 
يتصل بالعمل الحكومـــي والفكر والثقافة 
الخيـــري  العمـــل  جانـــب  إلـــى  والتاريـــخ 
واإلنســـاني، منّوًها بهذه الخطـــوة الكبيرة 
وااللتفاتـــة الهامـــة مـــن جمعيـــة الحكمـــة 
هـــذا  وإعـــداد  تأليـــف  فـــي  للمتقاعديـــن 

ا في  الكتـــاب، والذي ســـيبقى مرجًعـــا مهمًّ
كتابة سير الشـــخصيات الوطنية وإضافة 

قيمة للمكتبة الوطنية البحرينية.
وأكد ما حظي به هذا اإلصدار من اهتمام 
ســـاٍم مـــن ملـــك البـــالد المعّظـــم صاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
لحفـــظ ســـير الشـــخصيات الوطنيـــة ذات 
فـــي مختلـــف  الوطـــن  تنميـــة  فـــي  األثـــر 

المجاالت.
 مـــن جانبـــه، أكـــد رئيس المجلـــس األعلى 

للصحـــة خـــالل كلمتـــه االفتتاحيـــة الجهد 
الكبيـــر المبذول في تجميع ســـيرة الراحل 
منـــذ الخمســـينيات حتـــى اآلن، مســـتذكًرا 
الرســـمية  المناصـــب  تقلـــد  فـــي  مســـيرته 
ودوره كمـــؤرخ ومهتم بالتاريخ الشـــفوي، 
ثـــم تحـــدث عـــن اهتمامـــه بحفـــظ تـــراث 
البحريـــن من خالل مجلة الوثيقة وغيرها 

من المجالت المهمة في تاريخ المملكة.
وقـــام نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء وزير 
البنية التحتية بتوقيع النسخة األولى من 

الكتـــاب، وإهدائـــه إلـــى الحضور مـــن كبار 
المسؤولين والدبلوماسيين.

من جانبه، عّبر الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
مركـــز عبدهللا بن خالـــد لرعايـــة الوالدين، 
الجمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ونائـــب 
ســـعيد الســـماك عن ســـعادته بصـــدور هذا 
الكتـــاب التاريخـــي الـــذي يوّثـــق محطات 
حيـــاة شـــخصية تميـــزت بعطائهـــا الكبيـــر 
وغيـــر المحـــدود، مشـــيًرا إلـــى أن الكتـــاب 
مـــن  الكثيـــر  قـــّدم  رجـــل  ســـيرة  يعـــرض 

ثريـــة  لوطنـــه وهـــي مســـيرة  اإلنجـــازات 
العمـــل  مـــن  طويلـــة  لســـنوات  اســـتمرت 

والعطاء.
وخدماتـــه  الفقيـــد  مناقـــب  “إن  وقـــال:   
فـــي  بالعطـــاء  وتاريخـــه حافـــل  الجليلـــة 
مســـيرة التنميـــة الوطنيـــة، إذ يعتبـــر أحد 
ذكراهـــم  ســـتبقى  التـــي  الشـــخصيات 
ومآثرهـــم خالـــدة فـــي ذاكرة الوطـــن، كما 
ويتميز بشخصية اســـتباقية تميزت بفكر 
ورؤيـــة متقدمـــة للغايـــة، فالراحـــل الكبير 

حرص علـــى العطاء لســـنوات طويلة ولم 
يتقاعد، والكتاب يأتي بداية لسلســـلة من 
اإلصدارات القادمة المتعلقة بشـــخصيات 

ذات ثقل وتاريخ وطني كبير”.
وأشـــار إلـــى أن هـــذا الكتـــاب المهـــم يأتي 
تقديـــًرا لـــرواد العمـــل الوطنـــي ورجـــاالت 
البحرين الكرام الذين أســـهمت سواعدهم 
في إرســـاء دعائم النهضة الشاملة وكانت 
مشـــرفة  ومواقـــف  رائـــدة  بصمـــات  لهـــم 
ومشـــهودة فـــي تاريـــخ المملكـــة العريـــق، 
حيـــث قـــام اإلعالمـــي خالـــد عبـــدهللا أبـــو 
معلومـــات  يقـــدم  وهـــو  بتأليفـــه،  أحمـــد 
مهمـــة للباحثيـــن والمفكريـــن والمهتميـــن 
بتاريـــخ العمـــل الوطنـــي واإلنســـاني، كمـــا 
ويعتبـــر محاولـــة لرصـــد عطاءاتـــه المهمة 
منهـــا تأسيســـه للعديـــد مـــن المؤسســـات 
منهـــا جمعيـــة الحكمـــة والهـــالل األحمـــر، 
واجتماعيـــة  خيريـــة  بمبـــادرات  والقيـــام 
مهمة وإنشـــاء دور العبادة وخدمة القرآن 
الكريم، وإصدار مجلتي الهداية والوثيقة، 
والتـــي ســـتظل مخلدة في مســـيرة عمله، 
فالكتـــاب يعتبر إضافـــة حقيقيـــة للمكتبة 

البحرينية والخليجية والعربية.

المنامة - بنا

“الداعية.. المؤرخ.. المفكر” سيبقى مرجًعا في كتابة سير الشخصيات الوطنية
الكتاب حظي باهتمام ساٍم من الملك المعّظم... وزير الديوان الملكي:

جدة - ديوان الرقابة المالية اإلدارية

الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس  شـــارك 
الماليـــة واإلداريـــة الشـــيخ أحمد بن 
محمـــد آل خليفـــة، فـــي اجتماعـــات 
للجمعيـــة  عشـــرة  الرابعـــة  الـــدورة 
العامـــة للمنظمـــة العربيـــة لألجهـــزة 
العليـــا للرقابـــة الماليـــة والمحاســـبة 
فـــي  عقـــدت  والتـــي  )األرابوســـاي(، 
العربيـــة  بالمملكـــة  جـــدة  مدينـــة 

السعودية الشقيقة.
العموميـــة  الجمعيـــة  وصادقـــت 
فـــي  الرقابـــة  أجهـــزة  تضـــم  التـــي 
الـــدول العربيـــة األعضـــاء بجامعـــة 
الـــدول العربية، على جـــدول أعمال 
تقريـــر  وعلـــى  الســـابق،  االجتمـــاع 
المجلس التنفيذي عن متابعة نشاط 
المنظمة واإلجراءات التي اتخذها؛ 
لضمـــان تنفيـــذ برنامج العمـــل الذي 
ُأقـــر في الدورة الســـابقة، كما مررت 
تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن 
الوضـــع المالـــي للمنظمـــة والبيانات 
المالية المدققة عن الدورة الماضية.

ترأســـه  الـــذي  االجتمـــاع  ووافـــق 
الديـــوان العـــام للمحاســـبة بالمملكة 

العربية الســـعودية الشـــقيقة )رئيس 
الـــدورة الحاليـــة لمـــدة 3 ســـنوات(، 
علـــى اســـتضافة ديـــوان المحاســـبة 
بدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة 
للـــدورة المقبلة )الخامســـة عشـــرة(، 

وتعيينه نائبا ثانيا.
لجنـــة  تقريـــر  فـــي  ونظـــرت كذلـــك 
عـــن  االســـتراتيجي  المخطـــط 
 ،2022  –  2018 للفتـــرة  إنجازاتهـــا 
واعتمـــدت المخطط االســـتراتيجي 
للفتـــرة 2023 – 2028، كمـــا أقـــّرت 
برنامـــج عمـــل المنظمـــة وبرنامجهـــا 

المالي.
وانتخبـــت الجمعيـــة العامـــة أعضاء 
المجلس التنفيذي الجديد، ورؤساء 
اللجان الرئيسية للمنظمة، كما اعتمد 

24 مايو اليوم العربي لألجهزة العليا 
للرقابة المالية والمحاسبة.

وتضمـــن اليوم الثانـــي لالجتماعات 
عقد ندوة فنية بحثت 3 محاور هي 
“أهداف وغايات التحول إلى أساس 
االســـتحقاق المحاســـبي ودوره في 
تحسين أداء المالية العامة”، و ”آثار 
أســـاس االســـتحقاق  إلـــى  التحـــول 
الرقابـــي  العمـــل  علـــى  المحاســـبي 
والتحديـــات”،  الفـــرص  الحكومـــي: 
و ”خارطـــة الطريق لتحقيـــق التميز 
في تطويـــر منهجيـــات العمل وبناء 
القـــدرات: الحلول واألســـاليب”، أما 
اليـــوم الثالـــث فســـيتخلله اجتمـــاع 
المجلس التنفيذي الجديد، وتشكيل 

لجنة المخطط اإلستراتيجي.

استضافتها السعودية... وبحثت النهوض بالعمل الرقابي العربي

أحمد بن محمد يشارك في اجتماعات منظمة “األرابوساي”
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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.
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تــحــت رعـــايـــة صــاحــبــة 
حصة  الشيخة  الــســمــو 
خليفة  آل  ــد  خــال بــنــت 
إدارة  مــجــلــس  عـــضـــو 
الـــلـــجـــنـــة األولـــمـــبـــيـــة 
 )BOC( الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
المرأة في  رئيسة لجنة 
االتحاد البحريني لكرة 

 )BFA( القدم
 يــقــيــم نـــــادي روتـــــاري 
السيف البحرين فعالية 
ــهـــة  ــمـــوجـ الــــتــــحــــدي الـ
لمرض  الــوعــي  لـــزيـــادة 
والحد  الــثــدي  ســرطــان 
مــن خــطــورتــه واتــخــاذ 

للكشف  والتوجيه  الدعم  على  المرأة  حصول  ضمان  نحو  للقياس  قابلة  خطوات 
المبكر عنه باإلضافة إلى سبل العالج والوقاية منه 

وذلك يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر 2022. 
 10 الساعة  بين  وتقام  الثدي،  بسرطان  التوعية  شهر  مع  تماشيا  الفعالية  وتأتي   
ستجرى  حيث  الجفير،  في  الواقع  الرياضي  النجمة  نــادي  في  مساًء  و4  صباًحا 
التي تروج ألسلوب حياة صحي ونشط،  النسائية  الرياضية  البطوالت  العديد من 
إضافة للندوات والمحادثات النسائية، وجلسات التوعية والتثقيف،  كما سيصاحب 

الفعالية أعمال البستنة وأنشطة األطفال المجتمعية.
يشار إلى أن نادي روتاري السيف البحرين، أحد نوادي الروتاري األربعة في المملكة، 
المجتمعية  المشروعات  لتنفيذ  مكرس  خدمي،  نــاٍد  هو  الدولي  الــروتــاري  وعضو 

وتعزيز االحترافية وتحقيق االستدامة في جميع أنشطته. 

“روتاري السيف البحرين” ينظم فعالية 
كبيرة مخصصة للتوعية بسرطان الثدي روح الفريق الواحد طريق النجاح لتنظيم أكبر دورة ألعاب مدرسية

إلظهار المسابقة بأفضل صورة ممكنة... إسحاق عبداهلل:

التنفيذي  الرئيس  عبدهللا،  إسحاق  أكد 
ــة الـــتـــي  ــيــ ــدرســ ــمــ ــ لـــــــــدورة األلـــــعـــــاب ال
أكتوبر  في  البحرين  مملكة  تستضيفها 
سامية  ملكية  برعاية   ،2024 العام  من 
من عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أهمية 
ــواحــد لتحقيق  ــروح الــفــريــق ال الــعــمــل بـ
نجاح جديد ُيضاف لمملكة البحرين من 
ــــدورة األكــبــر مــن حيث  ال خــالل تنظيم 
عدد األلعاب الرياضية وعدد المشاركين، 
المراكز  تحقيق  فــي  التميز  جانب  إلــى 
األولى خالل الدورة ووضع بصمة التميز 
البحرينية في سجل الرياضة المدرسية 

الدولية. 
جــاء ذلــك خــالل االجتماع الــذي عقدته 
دورة  لتنظيم  لإلعداد  التنفيذية  اللجنة 
االتحادات  مع   2024 المدرسية  األلعاب 
ــمــشــاركــة، بــقــاعــة عــبــدهللا  الــريــاضــيــة ال
التطبيقية،  الــعــلــوم  جــامــعــة  فــي  ــاس  نـ
التنفيذية  اللجنة  أعضاء  وذلك بحضور 

وممثلي االتحادات الوطنية المشاركة. 
الذي  المستمر  الدعم  إّن  إسحاق  وقــال 
الرياضة والرياضيين بمملكة  تحظى به 
المعظم،  الــبــالد  ملك  لــدن  مــن  البحرين 

والــتــوجــيــهــات الــدائــمــة مــن ولـــي العهد 
السمو  صاحب  الـــوزراء  مجلس  رئيس 
ــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل  ال
والتعاون  القطاع  بهذا  لالهتمام  خليفة، 
ــــى جــانــب الــمــتــابــعــة  مـــع مــؤســســاتــه، إل
الحثيثة من ممثل جاللة الملك لألعمال 
الشيخ  سمو  الشباب  وشؤون  اإلنسانية 
ناصر بن حمد آل خليفة، واهتمام النائب 
للشباب  األعلى  المجلس  لرئيس  األول 
للرياضة  العامة  الهيئة  رئيس  والرياضة 
البحرينية سمو  األولمبية  اللجنة  رئيس 
أمــور  خليفة،  آل  حمد  بــن  خالد  الشيخ 
تشكل حافًزا ودافــًع لتحقيق كل ما هو 

إيجابي في البطولة الدولية. 

للعام  المدرسية  األلعاب  دورة  أن  وتابع 
من  الــشــبــاب  تمكين  إلــى  تــهــدف   2024
وتسليط  ــتــعــلــيــم،  وال الـــريـــاضـــة  خــــالل 
ــضــوء عــلــى الــســيــاحــة الــريــاضــيــة في  ال
ــدة من  ــاعـ ــاء قـ ــنـ مــمــلــكــة الــبــحــريــن، وبـ
الرياضيين وصناعة جيل ذهبي جديد، 
الرياضي  القطاع  تطوير  إلــى  باإلضافة 
البحرين.  مملكة  فــي  التحتية  وبنيته 
تنظيم  الكاملة في  بثقته  ونــّوه إسحاق 
دورة ألعاب مدرسية استثنائية ومميزة، 
قال  حيث  ــدورة،  ــ ال حجم  مــع  تتناسب 
“نــحــن عــلــى ثــقــة كــبــيــرة بــنــجــاح مملكة 
ــــدورة  الــبــحــريــن فــي اســتــضــافــة هـــذه ال
تشرف  ممكنة  صورة  بأفضل  وإظهارها 

خصوًصا  عالًيا،  اسمها  وتــرفــع  المملكة 
في ظل العالقة الوثيقة والتعاون الكبير 
القائم بين اللجنة التنفيذية واالتحادات 
والتي  التنظيم  في  المشاركة  الوطنية 
استضافة  في  الكبيرة  الخبرات  تمتلك 

مختلف األحداث الرياضية”. 
مــن جــانــبــه، قـــدم نــائــب رئــيــس اللجنة 
الــتــنــفــيــذيــة لــــدورة األلـــعـــاب الــمــدرســيــة 
الرحمن  عــبــد  بــن  أحــمــد  الــشــيــخ   2024
الرئيسة  األهــداف  عن  شرًحا  خليفة  آل 
ــذا الــحــدث الــعــالــمــي،  فــي اســتــضــافــة هـ
نجاح  على  الجميع  حرص  على  مشدًدا 
ألعاب  أكبر دورة  تعد  التي  الــدورة  هذه 
إّن  حيث  المملكة،  تــاريــخ  فــي  رياضية 
مع  وبالتعاون  للدورة  التنفيذية  اللجنة 
جهودها  تكثف  الــريــاضــيــة  االتـــحـــادات 
إلظهار الدورة بأفضل صورة تليق باسم 

البحرين. 
التنفيذية  اللجنة  رئيس  نائب  وأوضــح 
2024 أن هذه  المدرسية  لدورة األلعاب 
إدراج  األولــــى  لــلــمــرة  ستشهد  الـــــدورة 
باإلضافة  رئيسة،  كلعبة  الــبــادل  رياضة 
إلى لعبة كرة اليد التي يتوقع أن تشهد 

مشاركة كبيرة.

الشيخ بدر بن راشد أمل المرباطي

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة

للكرة  البحريني  االتــحــاد  رئــيــس  أشـــاد   
الطائرة الشيخ علي بن محمد بن راشد 
آل خليفة بدعم صندوق العمل )تمكين( 
شريكا  ليكون  االتحاد  وبرامج  ألنشطة 
النجاح  تحقيق  في  فاعال  استراتيجيا 
 -  2021 الــمــنــصــرم  ــريــاضــي  ال لــلــمــوســم 

2022م.
بأعمال  القائم  استقباله  لــدى  ذلــك  جــاء 
ــتــنــفــيــذي لـــصـــنـــدوق الــعــمــل  الـــرئـــيـــس ال
أول  رئيس  بحضور  مفيز  مها  )تمكين( 
ــم الــعــمــالء في  ــ ــراكـــات ودعـ قــســم الـــشـ
رئيس  ونــائــب  جناحي  أحــمــد  )تمكين( 
العام  ــذوادي واألمــيــن  الـ االتــحــاد محمد 

فراس الحلواجي.
ــي بـــن مــحــمــد بن  ــشــيــخ عــل  ورحـــــب ال
ــد آل خــلــيــفــة بــمــهــا مــفــيــر، مــنــوهــا  ــ راشـ
)تمكين(  العمل  لصندوق  الــبــارز  بــالــدور 
السنوات  امتداد  على  االتحاد  دعم  في 

الــمــاضــيــة لــيــشــكــل عــامــال أســاســيــا في 
الرياضية  والمنجزات  النجاحات  جميع 
التي حققها االتحاد، مشيدا بالدور الذي 
مختلف  دعــم  في  العمل  صندوق  يلعبه 
ليصبح  والرياضية  الشبابية  األنشطة 
الشبابي  للقطاعين  الداعمين  أهــم  أحــد 

والرياضي.

ــالـــص شــكــرنــا  وأضــــــاف “نـــعـــرب عـــن خـ
وتقديرنا لصندوق العمل على ما يقدمه 
األثر  أبلغ  لها  لنا من دعم ومساندة كان 
في االرتقاء بأنشطتنا وبرامجنا انطالقا 
ــــدور الــوطــنــي والــمــســؤولــيــة التي  مــن ال
البرامج  فــي دعــم  الــصــنــدوق  بها  يــقــوم 

المجتمعية خصوصا الرياضية”.

لدى استقباله مها مفيز

علي بن محمد : “تمكين” داعم رئيس وشريك استراتيجي التحاد الكرة الطائرة

علي بن محمد أثناء تقديم الدرع التذكاري لمها مفيز

المنظمة  الــفــنــيــة  الــلــجــنــة  بــحــضــور 
ــثــــل الـــالعـــبـــيـــن  ــمــ ــ ومــــجــــمــــوعــــة ت
ــمــشــاركــيــن، تـــجـــرى فـــي الــســاعــة  ال
الــســابــعــة مـــن مــســاء الـــيـــوم قــرعــة 
ـــ 34  ــ مـــبـــاريـــات بــطــولــة “جــيــبــك“ ال
ينظمها  التي  التنس،  في  المفتوحة 
 19 3 إلى  نادي البحرين للتنس من 
نوفمبر المقبل برعاية شركة الخليج 
وكانت  البتروكيماويات.  لصناعة 
قد  للبطولة  المنظمة  الفنية  اللجنة 
قامت مساء أمس “األربعاء“ بفحص 
طلبات االشتراك وتصنيف الالعبين 
البطولة  مسابقات  على  وتوزيعهم 
تــمــهــيــدا  مـــســـابـــقـــات   10 ــا  ــددهــ وعــ

لسحب القرعة مساء اليوم.
اآلن  حتي  البطولة  في  سجل  وقــد 
231 العبا والعبة، وحظيت مسابقة 
مشاركة  نسبة  بأعلى  الرجال  فردي 
حــيــث ســجــل لــلــمــشــاركــة فــيــهــا 50  
45 العبا في مسابقة  العبا، وسجل 
زوجي الرجال، بينما سجل 17 العبا 

و14  الــســوبــر  فـــردي  منافسات  فــي 
السوبر،  زوجـــي  مسابقة  فــي  العــبــا 
45 سنة  الــرواد سن  وفي مسابقتي 
ســجــل 14 العــبــا فــي الـــفـــردي و20 
وفــي مسابقتي  الــزوجــي،  في  العبا 
ــرواد سن 55 سنة  فــردي وزوجــي ال
 36 سجلت  بينما  العــبــا،   35 سجل 
وزوجي  فردي  مسابقتي  في  العبة 

السيدات.
ويشارك في البطولة العبين يمثلون 

باإلضافة  العالم،  دول  من  دولــة   16
إلـــى أبـــطـــال الــتــنــس الــبــحــريــنــيــيــن، 
أسبوعين  مدى  على  وسيتنافسون 
ــة، وأهــمــهــا  ــبــطــول فـــي مــســبــاقــات ال
قــوة وإثــارة  على اإلطــالق وأكثرها 
مــســابــقــتــا فــــردي وزوجــــي الــســوبــر، 
ــفــردي  ــى مــســابــقــتــي ال ــاإلضــافــة إلـ ب
والزوجي رجال، ومسابقات الفردي 
و55  سنة   45 سن  للرواد  والزوجي 
والــزوجــي  ــفــردي  ال ومسابقتا  سنة 

سيدات.
وتــجــرى حــالــيــا االتـــصـــاالت بــصــورة 
لصناعة  الخليج  شركة  بين  يومية 
نـــادي  وإدارة  الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات 
الترتيبات  لــوضــع  للتنس  البحرين 
الــخــاصــة بــافــتــتــاح الــبــطــولــة، الــذي 
سيقام يوم الخميس المقبل برعاية 
ــيــج لــصــنــاعــة  ــخــل ــة ال ــركـ ــيـــس شـ رئـ

البتروكيمايات ياسر العباسي. 

اليوم سحب قرعة بطولة “جيبك“ بنادي البحرين للتنس

ياسر العباسي
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رئيس نادي الرفاع يجتمع بمجلس اإلدارة ويؤكد ثقته بجميع األعضاء

ــادي  نـ إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  عــقــد 
آل  خالد  بن  عبدهللا  الشيخ  الرفاع 
خليفة اجتماًعا اعتيادًيا مع مجلس 
اإلدارة وذلك لمناقشة جميع األمور 
ورحب  بالنادي.  المتعلقة  ــة  اإلداريـ
بداية  في  خالد  بن  عبدهللا  الشيخ 
االجتماع بجميع األعضاء وشكرهم 
ــوهــا في  ــتــي بــذل عــلــى جــهــودهــم ال
الفترة الماضية وحثهم على مواصلة 

العطاء من أجل خدمة نادي الرفاع.
لألعضاء  الرفاع  نــادي  رئيس  وأكــد 
أن التدوير اإلداري الذي حصل في 
الفترة األخيرة يأتي من باب التغيير 
جميع  تشجيع  أجــل  من  االعتيادي 
األعضاء على خدمة النادي بالصورة 
الجميع  فــي  ثقته  مــؤكــًدا  األفــضــل، 
لهذا  خدمة  الجهود  من  مزيد  لبذل 

الكيان الكبير.
وكان مجلس اإلدارة قد عين الشيخ 
أحــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة في 

والشيخ  الــعــام،  السر  أمين  منصب 
مــديــًرا  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
والشيخ  والــمــشــروعــات،  لالستثمار 
رئيًسا  خليفة  آل  سلمان  بــن  خــالــد 
لــجــهــاز كــــرة الـــقـــدم وأحـــمـــد الــجــبــر 
العامة  لــلــعــالقــات  مـــديـــًرا  النعيمي 
واالتصال الخارجي، فيما تم تعيين 
كرة  بجهاز  عــضــًوا  الــحــمــاد  سلطان 
الــقــدم وســلــمــان فــــاروق الــمــعــاودة 

مديًرا للفريق الكروي األول.
ونــاقــش الــشــيــخ عــبــدهللا بــن خالد 

بالكرة  المتعلقة  األمـــور  خليفة  آل 
الرفاعية مع رئيس جهاز كرة القدم 
بـــن سلمان  ــد  الــشــيــخ خــال الــجــديــد 
إلـــى أن خــالــد  مــشــيــًرا  آل خــلــيــفــة، 
الرفاعية  الــكــفــاءات  مــن  سلمان  بــن 
في  نجاحها  أثــبــتــت  الــتــي  الــمــمــيــزة 
مـــواقـــع ومــنــاصــب ريــاضــيــة عـــدة، 
رياضية  شخصية  وجـــود  أن  وأكـــد 
مكسًبا  ُيعد  المنصب  هــذا  في  مثله 
لنادي الرفاع، متمنًيا له التوفيق في 

مهمته الجديدة.

نادي الرفاع - المركز اإلعالمي

الشيخ عبدالله بن خالد

 اللجنة اإلعالمية

لحلبة  ميدانية  زيــارة  والرياضة  للشباب  األعلى  المجلس  نظم 
والسياسات  التخطيط  ادارة  مدير  بحضور  الدولية،  البحرين 
والمتابعة نائب رئيس لجنة تكافؤ الفرص مريم عيسى عوض، 
بمناسبة  العامة،  األمانة  ومنتسبي  موظفي  من  عدد  بمشاركة 

مرور 20 عامًا على إنشاء هذا الصرح الكبير.
كال  من  البحرينية  السواعد  دور  على  للتعرف  الزيارة  وتهدف 
استطاعت  والــتــي  الــصــرح،  هــذا  وإدارة  تشييد  فــي  الجنسين 
بفضل كفاءتها وخبرتها السباقة في هذا المجال أن تنظم جميع 
الفعاليات الرياضية واالستعانة بها في السباقات الدولية مثل 
أبو ظبي وأذربيجان وغيرها، إضافة إلى زرع روح التنافس بين 
تحقيق  في  المارشال  فريق  تجارب  على  واالطــالع  الجنسين 

التوزان بين الجنسين الذي ساهم في وصوله إلى العالمية.
الرياضية  المشروعات  أهم  أحد  الدولية  البحرين  وتمثل حلبة 
ما  الفترة  في  يوما   485 إنشاؤها  استغرق  حيث  المملكة،  في 
بين 8 نوفمبر 2002 ولغاية 7 مارس 2004، وذلك بفضل دعم 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  المعظم  البالد  عاهل  واهتمام 

عيسى آل خليفة، وإصرار من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلنجاز 
الباب دخول  فتح  تم  والــذي من خالله  الرياضي،  الصرح  هذا 
رياضة الفورموال 1 للمنطقة، وأخذ البحرين للريادة كأول دولة 

عربية تحتضن هذه النوعية من السباقات العالمية الكبرى.

أعلنت شركة بتلكو عن استمرار تعاونها 
الرجل  بطولة  لدعم  فعاليات  شركة  مع 
في  ــط  ــ األوسـ لــلــشــرق   70.3 الــحــديــدي 
الـــبـــحـــريـــن، كــونــهــا شـــريـــك االتـــصـــاالت 
للبطولة.  البالتيني  ــداعــم  وال الــحــصــري 
المرتقب،  الرياضي  الحدث  وسيقام هذا 
فعاليات،  شــركــة  بتنظيمه  تــقــوم  الـــذي 
بتاريخ 9 ديسمبر في جزيرة الريف. وتّم 
توقيع اتفاقية التعاون في المقر الرئيس 
التنفيذي  الرئيس  قبل  من  بتلكو  لشركة 
بتلكو  بــشــركــة  ــة  ــدامـ ــتـ واالسـ ــالتــصــال  ل
الشيخ بدر بن راشد آل خليفة، والعضو 
شركة  إدارة  مجلس  وعــضــو  الــمــنــتــدب 
بطولة  وتــعــد  الــمــربــاطــي.  أمــل  فعاليات 
األوســط  للشرق   70.3 الحديدي  الرجل 
في البحرين لهذا العام النسخة السادسة 
عبارة عن سباق نصف  نوعها، وهي  من 

من  مــيــاًل   70.3 يبلغ  ــذي  ــ وال تــرايــثــلــون 
السباحة وركوب الدراجات والجري.

خليفة،  آل  راشــد  بــن  بــدر  الشيخ  وعلق 
واالستدامة  لالتصال  التنفيذي  الرئيس 
بتلكو  شركة  “يسر  قــائــالً:  بتلكو  بشركة 
فعاليات  شركة  مــع  تعاونها  تــواصــل  أن 

السنوية  الحديدي  الرجل  بطولة  لدعم 
التي ساهمت في زيادة شعبية فعاليات 
الــتــرايــثــلــون فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن كما 
شجعت األفراد من مختلف األعمار على 
الــريــاضــيــة  األنــشــطــة  مختلف  مــمــارســة 

كالسباحة وركوب الدراجات والجري.

بمناسبة مرور 20 عاما على إنشاء هذا الصرح الكبير يسلط الضوء على المملكة في الخريطة كموقع رئيس للحدث

المجلس األعلى للشباب والرياضة يزور حلبة البحرين “بتلكو” و“فعاليات” تدعمان بطولة “الرجل الحديدي 70.3” بالبحرين
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“القابضة للنفط والغاز” تستضيف سلسلة من المبادرات للتوعية بسرطان الثدي
تماشًيا مع رؤية المجموعة لتفعيل دورها بالمسؤولية المجتمعية

للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة  اســـتضافت 
وشـــركاتها   ) )مقفلـــة  ش.م.ب  والغـــاز 
المبـــادرات  مـــن  سلســـلة  التابعـــة 
واألنشطة لتعزيز ونشر الوعي الصحي 
بأهمية الكشـــف المبكر لســـرطان الثدي 
لدى منتســـبيها، وذلك تماشًيا مع رؤية 
والراميـــة  االســـتراتيجية  المجموعـــة 

المســـؤولية  تجـــاه  دورهـــا  لتفعيـــل 
المجتمعية بطرق ابتكارية ومتنوعة.

 حيـــث قامت الشـــركة برعايـــة مبادرة 
“صـــورة الحياة”، التي أطلقتها صحيفة 
“البـــاد” بغرض نشـــر األمل بين مرضى 
بالكشـــف  والتوعيـــة  الثـــدي  ســـرطان 
المبكـــر. كمـــا وشـــاركت المجموعة في 

تنظيـــم ماراثون المشـــي الهادف لدعم 
مرضـــى ســـرطان الثـــدي فـــي منطقـــة 
موظفـــي  بحضـــور  وذلـــك  عوالـــي، 
المجموعة لدى الشـــركة القابضة للنفط 

والغاز.   
 وتزامًنـــا مـــع هـــذه المناســـبة، نّظمـــت 
القابضـــة  للشـــركة  التابعـــة  الشـــركات 

للنفط والغاز ندوات توعوية لمنتسبيها 
بأهمية الكشـــف المبكر وســـبل الوقاية 
واإلحاطة النفســـية لمحاربـــي المرض، 
إلـــى  الرئيســـي،  مقرهـــم  فـــي  وذلـــك 
جانب العديد من المبـــادرات والبرامج 
ســـبل  لتكثيـــف  الداعمـــة  التثقيفيـــة 

الوقاية الممكنة.

شـــاركت طيـــران الخليـــج، فـــي أعمـــال 
االجتمـــاع العـــام الخامـــس والخمســـين 
)آكـــو(  الجـــوي  للنقـــل  العربـــي  لاتحـــاد 
الـــذي أقيم مؤخـــًرا بالعاصمة اإلماراتية 
أبوظبـــي فـــي الفتـــرة 23 – 26 أكتوبـــر 
الناقلـــة  وفـــد  تـــرأس  حيـــث  الجـــاري؛ 
الوطنيـــة في االجتمـــاع القائـــم بأعمال 
الرئيس التنفيذي القبطان وليد العلوي. 
ا  هـــذا الحـــدث الذي تعقـــده )آكو( ســـنويًّ
يشـــهد تجمـــع الناقـــات األعضـــاء فـــي 
االتحاد للمشاركة والتشاور فيما يخص 
شؤون صناعة الطيران. الحدث المذكور 
تضّمـــن حفـــل االفتتـــاح العـــام للجمعية 
العامة، وجلســـات عمل الجمعية العامة 

التـــي تخللها تقرير األمين العام لاتحاد 
العربـــي للنقـــل الجوي عن حـــال صناعة 

الطيران.
 تعقـــد الجمعيـــة العامة لاتحـــاد العربي 
االتحـــاد  مـــن  بدعـــوة  الجـــوي  للنقـــل 
 200 مـــن  أكثـــر  وبمشـــاركة  للطيـــران، 
شـــخص من رؤســـاء تنفيذيين لشركات 
الطيـــران األعضـــاء باالتحاد، وشـــركات 
االتحـــاد  الشـــريكة، وشـــركاء  الطيـــران 
طائـــرات  مصّنعـــي  مـــن  الصناعـــة  فـــي 
التوزيـــع  نظـــم  وشـــركات  ومحـــركات، 
العالميـــة وتقنيـــة المعلومـــات، وغيرهم 
من الشـــركات المعنية بصناعة الطيران 

العربي والدولي.

“طيران الخليج” تشارك في االجتماع العام 55 لـ”آكو”

ســـنتر  ســـيتي  ويســـتن  فنـــدق  أعلـــن 
البحريـــن عـــن فـــوزه بجائـــزة “أفضـــل 
فنـــدق لرجـــال األعمـــال فـــي البحرين” 
وذلـــك فـــي حفـــل توزيع جوائـــز بزنس 
ترافيلر الشـــرق األوســـط 2022 والذي 
أقيـــم مؤخـــرًا فـــي العاصمـــة األردنيـــة 

عّمان.
العامـــات  أفضـــل  عـــن  الكشـــف  وتـــم 
التجارية للســـفر والســـياحة والضيافة 
فـــي حفل ضخـــم أقيم في فنـــدق ريتز 
كارلتـــون الواقع فـــي العاصمة األردنية 
عّمان، حيُث اجتمعت األضواء الرائدة 
في صناعة الســـفر في الشرق األوسط 
الكتشـــاف مـــن منهـــم قـــد ُتـــوج بلقـــب 

األفضل في المنطقة.
يذكر أن جوائز السفر العالمية تأسست 
في عام 1993، حيث إنها تقوم ســـنويًا 
بتوزيـــع الجوائـــز ومكافـــأة المتميزيـــن 
واالحتفـــاء بهـــم فـــي جميـــع قطاعـــات 

تحظـــى  واليـــوم،  الســـياحة،  صناعـــة 
العامة التجارية لجوائز السفر العالمية 
الســـمة  بوصفهـــا  العالمـــي؛  بالتقديـــر 
المميـــزة للجودة، حيـــث يضع الفائزون 

المعيار الذي يطمح إليه  اآلخرون.
هـــو  البحريـــن  ســـنتر  ســـيتي  ويســـتن 
اإلطـــاق  علـــى  ويســـتن  فنـــادق  أول 
فـــي البحريـــن، وتـــم تصميمـــه بعنايـــة 

مـــع مجموعـــة مـــن المرافـــق الجديـــدة 
والمبتكرة التي تشمل أول هيفنلي سبا 
فـــي المدينة، ويمنـــح الضيوف الفرصة 
لتـــذوق الشـــعور الفريـــد عنـــد اإلقامـــة 
للعمـــل أو الترفيـــه، يقدم الفنـــدق 200 
غرفـــة ضيـــوف مجهـــزة بشـــكل جميل 
فـــي المنامة، بما في ذلك ســـتة أجنحة 

تنفيذية وجناح ملكي واحد.

في حفل جوائز بزنس ترافيلر الشرق األوسط 2022

“ويستن سيتي سنتر” يحرز جائزة “فندق األعمال الرائد”

بزيادة قدرها 9.9 %.. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 541.5 مليون دينار

44.5 
مليون دينار

أعلن بنك البحرين والكويت عن نتائجه المالية لألشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بما في ذلك الربع الثالث 2022. ففي نتائج 
الربــع الثالــث مــن العام 2022، حقق البنك صافي ربح منســوب لمســاهمي البنك بلغ 14.0 مليون دينــار مقابل 12.4 مليون دينار في نفس 
الفتــرة مــن العــام الماضــي، وبزيــادة قدرهــا 12.9 %، فيما بلغت ربحية الســهم األساســية والمخفضة 9 فلس مقابــل 8 فلس خالل نفس 
الفترة من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي الدخل الشــامل العائد لمســاهمي البنك 12.3 مليون دينار خالل الربع الثالث 2022 مقارنة مع 
7.0 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنســبة 75.7 %. ويعود ســبب االرتفاع فــي إجمالي الدخل 

الشامل بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة األوراق المالية االستثمارية خالل الفترة، وكذلك ارتفاع صافي الربح.

 وُيعزى النمو في صافي الربح خال الربع الثالث 
إلـــى الزيـــادة الملحوظة في الدخل من األنشـــطة 
األساسية، حيث ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 
23.6 % ليصـــل إلى 26.2 مليون دينار )بالمقارنة 
مع 21.2 مليـــون دينار في الفترة المماثلة 2021( 
بســـبب الزيادة في أسعار الفائدة واإلدارة الفاعلة 
للميزانيـــة العمومية. إضافة إلـــى ذلك، فقد ارتفع 
صافي دخل الرســـوم والعموالت بنســـبة 29.4 % 
ليصـــل إلـــى 4.4 مليون دينـــار )3.4 مليـــون دينار 
خال الفترة المماثلـــة من العام الماضي(، ويرجع 
ذلك أساًســـا إلـــى رفع الحدود على الرســـوم التي 
كانت سارية خال عامي 2020 و2021 لتخفيف 
أثـــر جائحـــة كورونـــا علـــى قطـــاع األعمـــال فـــي 
الســـوق المحلي.  مـــن جانب آخـــر، ارتفع إجمالي 
إلـــى   %  13.1 بنســـبة  التشـــغيلية  المصروفـــات 
16.4 مليـــون دينـــار )مقابـــل 14.5 مليـــون دينـــار 
خـــال نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضي( بســـبب 

االســـتثمار المســـتمر في تطوير الموارد البشرية، 
ومبـــادرات  االســـتراتيجية  المبـــادرات  وتنفيـــذ 
األعمـــال الجديدة، بينما بلـــغ صافي المخصصات 
3.4 مليـــون دينار، مقابـــل 1.7 مليون دينار لنفس 
الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 100.0 %. 
وتعـــود الزيادة في متطلبات صافي المخصصات 
إلى سياســـة البنك الحصيفة فـــي إدارة المخاطر 
وتعزيز المرونة المالية للبنك. فيما شـــهدت حصة 
البنـــك مـــن أربـــاح الشـــركات الزميلـــة والمشـــاريع 
المشـــتركة انخفاًضـــا قـــدره 60.0 % خـــال الربع 
الثالـــث، لتصـــل إلـــى 0.4 مليون دينـــار مقارنًة مع 
1.0 مليـــون دينـــار في الفتـــرة المماثلة مـــن العام 

الماضي.

نتائج األشهر التسعة المنتهية         

30 سبتمبر 2022

 حقـــق البنـــك صافـــي ربـــح منســـوب لمســـاهمي 

البنـــك قـــدره 44.5 مليـــون دينـــار، مقابـــل 40.5 
مليـــون دينار فـــي نفس الفترة من العام الســـابق، 
بزيـــادة قدرهـــا 9.9 %، كمـــا بلغت ربحية الســـهم 
األساســـية والمخفضة 27 فلًســـا للفترة مقابل 25 
فلًســـا خال الفتـــرة المماثلـــة من العـــام الماضي. 
وبلـــغ إجمالـــي الدخـــل الشـــامل العائد لمســـاهمي 
البنك 29.8 مليون دينار مقابل 47.6 مليون دينار 
خـــال نفس الفتـــرة من العام الماضـــي بانخفاض 
فـــي قيمـــة  بســـبب االنخفـــاض  قـــدره 37.4 %، 
التقلبـــات  بســـبب  االســـتثمارية  الماليـــة  األوراق 
فـــي األســـواق الماليـــة. وترجـــع الزيـــادة الكبيـــرة 
فـــي صافـــي الربح إلى االرتفاع فـــي صافي دخل 
الفوائـــد بنســـبة 10.1 % ليصل إلـــى 68.8 مليون 
دينـــار )62.5 مليون دينار خـــال نفس الفترة من 
العام الماضي(، وزيادة بنسبة 23.9 % في صافي 
دخل الرســـوم والعموالت لتصل إلى 13.5 مليون 
دينـــار )10.9 مليـــون دينـــار فـــي العـــام الماضـــي(، 

فيمـــا شـــهدت حصـــة البنـــك مـــن أرباح الشـــركات 
ا ملحوًظا، حيث  الزميلة والمشاريع المشتركة نموًّ
ارتفعـــت إلـــى 3.2 مليون دينـــار )0.3 مليون دينار 
فـــي الفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الماضـــي( بزيادة 
قدرهـــا 966.7 %. مـــن ناحيـــة أخـــرى، ارتفعـــت 
المصاريف التشغيلية اإلجمالية بنسبة 8.3 % إلى 
47.2 مليون دينار )43.6 مليون دينار خال نفس 
الفترة مـــن العام الماضي( نتيجة الجهود الحثيثة 
التـــي يبذلها البنـــك لتنفيذ مبادرات اســـتراتيجية 
ومبادرات أعمال جديدة، واالســـتثمار في الموارد 
البشـــرية، وتعزيـــز قنـــوات التوزيـــع، إضافـــة الـــى 
زيـــادة مســـتحقات ضريبة القيمـــة المضافة. وفي 
ضوء الوضع الحالي لاقتصاد العالمي، قام البنك 
بزيـــادة مبلغ صافي المخصصات إلـــى 5.0 مليون 
دينـــار )2.1 مليـــون دينـــار خـــال العـــام الماضـــي( 
بزيـــادة قدرها 138.1 % على الرغم من التحســـن 
الملحوظ في مؤشـــرات جـــودة أصول البنك.  كما 
بلغ إجمالي حقوق المساهمين 541.5 مليون دينار 
في نهاية سبتمبر 2022، مقارنًة مع 542.8 مليون 
دينـــار فـــي نهايـــة العام 2021 مـــا يمثـــل انخفاًضا 
قـــدره 0.2 %، إضافـــة لذلـــك، فقد ارتفـــع إجمالي 
 3,786.3 إلـــى  ليصـــل   %  3.1 بنســـبة  األصـــول 
مليون دينار )31 ديســـمبر 2021: 3,672.7 مليون 
دينـــار(، ويرجـــع ذلـــك إلى زيـــادة النقـــد واألرصدة 

لـــدى البنـــوك المركزية بنســـبة 38.4 % لتصل إلى 
394.3 مليـــون دينـــار )31 ديســـمبر 2021: 284.8 
مليـــون دينار( وزيـــادة القروض والســـلف للعماء 
بنســـبة 4.4 % لتصـــل إلـــى 1,678.7 مليون دينار 
)31 ديســـمبر 2021: 1,607.2 مليـــون دينار(، وقد 
تـــم تمويل النمـــو فـــي الميزانية العمومية بشـــكل 
أساســـي من خـــال النمو في ودائـــع العماء التي 
زادت بنســـبة 3.4 % لتصـــل إلـــى 2,198.9 مليون 
دينار )31 ديســـمبر 2021: 2,125.6 مليون دينار(. 
وأعـــرب مجلس إدارة البنك عـــن ارتياحه للنتائج 
المالية، مؤكًدا أن األداء القوي والتطور المضطرد 
فـــي عمليـــات البنـــك هـــي شـــواهد علـــى الرؤيـــة 
الواضحة ونموذج األعمال القوي واالستراتيجية 
الفعالـــة والمرنة التي يتم تنفيذها بأعلى المعايير، 
موجًهـــا الشـــكر للزبائن على والئهم، وللمســـاهمين 
علـــى دعمهـــم، وإلـــى فريـــق اإلدارة والموظفيـــن 
علـــى تفانيهـــم المســـتمر. وقال الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعـــة بنك البحريـــن والكويت، عبـــد الرحمن 
سيف “إن التحسن في أداء البنك وارتفاع صافي 
األرباح هما نتيجة لجهودنا المستمرة في تحقيق 
نمـــو متوازن، ولقـــد واصلنا االســـتثمار في العديد 
من المبادرات االستراتيجية الجديدة التي تهدف 
إلى تحقيق النمو الشـــامل والعائد المجزي لجميع 

األطراف المعنية”.

المؤيـــد  وعائشـــة  يوســـف  شـــاركت 
لألعمال الخيرية في المسيرة للتوعية 
بالسرطان الثدي الذي عقد في دلمونيا. 
حضر عدد من موظفي شـــركة يوسف 

خليل المؤيد وأوالده وأشـــرف وأفراد 
أسرهم لدعم قضية الحدث. تم تنظيم 
المسيرة من قبل لجنة يوسف وعائشة 
المؤيـــد لألعمـــال الخيريـــة بالتنســـيق 

مـــع ثينك بينـــك البحريـــن. كان الهدف 
الرئيســـي من الحدث هو زيادة الوعي 
بمـــرض ســـرطان الثـــدي ومـــدى أهمية 

عاجه في مراحله المبكرة.

بالتنسيق مع ثينك بينك البحرين

“يوسف وعائشة المؤيد” تدعم التوعية بسرطان الثدي

أرباح “البحرين والكويت” في تسعة أشهر من العام 2022

عبد الرحمن سيفمراد علي 

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/10/512627021506.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.albiladpress.com/news/2022/5126/finance/780922.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5126/bahrain/780801.html
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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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للبيـــع فـــي المنطقـــة  عرضـــت الشـــركة العربيـــة للمـــزادات )مـــزاد( فندًقـــا 
الدبلوماســـية بمجمع 317 في مزاد البحرين للعقارات بســـعر يبلغ نحو 1.8 
مليـــون دينـــار، وتصـــل مســـاحته إلى 835 متـــرا مربعا، علـــى أن يتم إغالق 

المزاد يوم االثنين المقبل الموافق 31 أكتوبر.
وكان إجمالـــي عدد العقارات المعروضة للبيع فـــي مزاد البحرين للعقارات، 
وهي عبارة عن مزادات علنية مفتوحة أمام مواطني دول مجلس التعاون، 
قـــد بلـــغ 21 عقاًرا تشـــمل أراضـــي ومباني ســـكنية وتجارية وفلال ســـكنية 
وفندقا في مناطق مختلفة بمملكة البحرين بقيمة إجمالية تجاوزت 7.38 

مليون دينار، وسيتم بيعها في المزاد بحلول نهاية الشهر الجاري.
وعـــرض “مـــزاد” فيـــال ومزرعة بجـــوار متنزه عـــذاري تبلغ مســـاحتها 5068 
متـــرا مربعـــا وبســـعر 912.4 ألف دينـــار تقريًبـــا، وأرضا فضاء فـــي المنطقة 
الدبلوماسية تبلغ مساحتها 882 مترا مربعا بسعر 769.5 ألف دينار، وأرضا 
مبنية في هورة ســـند مســـاحتها تبلغ 4403.9 متر مربع بســـعر 543.5 ألف 
دينار تقريًبا، وبناية سكنية في الحورة مكونة من 3 طوابق تبلغ مساحتها 

541.4 متر مربع بسعر 520.4 ألف دينار.
واشـــتملت العقارات المعروضة في المزاد على فلل سكنية ومنازل وبيوت 
سكنية وأخرى شعبية بلغ عددها 14 بسعر يتجاوز 2.59 مليون دينار، في 
مقابة، العدلية، درة البحرين، البالد القديم، سار، المنامة، النويدرات، القدم 

وعسكر.

فندق بالدبلوماسية معروض 
للبيع بـ 1.8 مليون دينار

كشـــف بنك البحرين الوطنـــي عن تعاونه 
برنامـــج  لتدشـــين  البحريـــن  إنجـــاز  مـــع 
“انطلـــق”، والـــذي يهـــدف للمســـاهمة فـــي 
تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية 
بمنطقة الشرق األوســـط وشمال إفريقيا، 
والعمـــل علـــى تمكين الشـــباب الموهوبين 
الالزمـــة  األدوات  منحهـــم  طريـــق  عـــن 

لتطوير أفكارهم التجارية.
وكجـــزء مـــن التزامه بدعـــم رواد األعمال 
المبتدئيـــن، تعاون بنـــك البحرين الوطني 
مـــع إنجاز البحرين لطرح برنامج “انطلق” 
القائـــم علـــى اختيـــار فـــرق محـــددة ممن 
أكملـــوا برنامـــج “شـــركة” التابع لمؤسســـة 
إنجـــاز البحريـــن بنجـــاح بغية مســـاندتهم 
وتطويرهـــم. ســـيحظى طلبـــة الجامعات 

“انطلـــق”  فـــي  المشـــاركين  والخريجيـــن 
بتمويل مبدئي، باإلضافة لحصولهم على 
التوجيه واالستفادة من الخبرات في هذا 
المجال لدعمهم فـــي إطالق أعمالهم. كما 
ســـتحصل الفرق علـــى إمكانيـــة الوصول 
إلى ُمرشدين خبراء، بما في ذلك عدد من 
موظفـــي مجموعة بنك البحرين الوطني، 
لفرصـــة عـــرض أعمالهـــم لـــرواد األعمـــال 

والمستثمرين.
و قالت ســـمو الشـــيخة حصة بنت خليفة 
آل خليفـــة، رئيـــس مجلـــس إدارة إنجـــاز 
مـــع  “انطلـــق”  برنامـــج  “ُيعـــد  البحريـــن  
إنجـــاز - بدعم من بنـــك البحرين الوطني، 
جزًءا من مبادرتنا الرامية لالســـتثمار في 
نمـــو وتنميـــة رواد األعمـــال البحرينييـــن 

الشباب وتسريع وتيرة تأسيس شركاتهم 
الناشـــئة. ومـــن خـــالل شـــراكتنا مـــع بنك 
البحرين الوطني، ســـيتمكن رواد األعمال 
الموهوبين والواعدين من إثراء معرفتهم 
وخبرتهـــم بالقطاع، مما ُيمكنهم مســـتقبالً 

من دفع عجلة النمو االقتصادي للمملكة”.
ومـــن جانبـــه، قـــال نائـــب رئيـــس مجلس 
إدارة بنـــك البحرين الوطنـــي، عصام عبد 
هللا فخرو “يســـعدنا أن نتعـــاون مع إنجاز 
البحريـــن إلطـــالق أحـــدث مبـــادرة لـــرواد 

األعمـــال البحرينييـــن مـــن فئـــة الشـــباب، 
حيـــث ســـيتمكن المشـــاركون الذيـــن تـــم 
اختيارهم من الوصول إلى نخبة متمرسة 
مـــن صناع القطاع، مما سيســـهم في دعم 
الشـــركات الناشئة ونجاحها في األسواق. 

كما إننا فخورون بشـــراكتنا المستمرة مع 
إنجاز البحرين التي تصب لصالح تحقيق 
عـــن  وذلـــك   2030 االقتصاديـــة  الرؤيـــة 
طريق تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز 

رائد لألعمال”.
ويتبـــع نمـــوذج “انطلـــق” نهًجـــا مؤلًفا من 
وفتـــرة حضانـــة  التوظيـــف،  مراحـــل:   3
وتوجيه لمدة 4 أشـــهر، والنتائج النهائية. 
وقد تم اختيار المشاريع التالية للمشاركة 
في البرنامج: “ReQahwa، شـــركة إعادة 
تدوير البن و”CAN Company” ، شـــركة 
 ”Upcycled“ لصناعة زجاجـــات الفخار و
، شـــركة تحويـــل النفايـــات غيـــر القابلـــة 
إلعـــادة التدوير إلى منتجـــات ذات قيمة 

عالية.

“البحرين الوطني” يدشن برنامج “انطلق” مع “إنجاز البحرين” 
يهدف للمساهمة في تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية

أعلن صندوق العمل )تمكين( عن تقديم الدعم لمستشفى “الملك حمد - اإلرسالية 
األميركيــة” الجديــد فــي عالي، وذلك كجزء من الجهود المســتمرة في دعم جميع 
القطاعــات الســيما الواعــدة، الــذي يعــد قطــاع الرعايــة الصحيــة المتخصصــة 

أحدها، وذلك بالتماشي مع األولويات الوطنية وخطة التعافي االقتصادي.

وسيســـهم دعم تمكين في توظيف نحو 
200 بحرينـــي فـــي عـــدد مـــن المجاالت 
التخصصيـــة بهدف خلق فرص وظيفية 
ســـيعمل  حيـــث  ومســـتدامة،  نوعيـــة 
المستشـــفى بالتعاون مـــع الكلية الملكية 
إلنشـــاء   )RCSI( بإيرلنـــدا  للجراحيـــن 
أول مركـــز مبتكـــر للرعايـــة الصحية في 
المنطقـــة. إضافـــة لذلك، ســـيتم التعاون 
مـــع عيادة مايـــو في الواليـــات المتحدة 
األميركيـــة، والتـــي تعتبـــر إحـــدى أبـــرز 
المراكـــز الطبيـــة فـــي العالـــم، ما ســـيعزز 
مكانـــة مملكـــة البحريـــن كمركـــز للرعاية 
ســـتمثل  حيـــث  والســـياحية،  الصحيـــة 
هـــذه المبادرة فرصة للشـــركات الناشـــئة 
فـــي مجـــال الرعايـــة الصحيـــة المبتكرة 
في المنطقة. وســـيتمحور هـــذا التعاون 
على جودة الخدمـــات المقدمة والبحث 
وتدريـــب الكـــوادر الوطنيـــة، كما ســـيتم 
مـــع  المشـــترك  التعـــاون  علـــى  االتفـــاق 
فيالدلفيـــا  فـــي  األطفـــال  مستشـــفى 

الجديـــد  المبنـــى  ويعـــد   .)CHOP(
اإلرســـالية   - حمـــد  الملـــك  لمستشـــفى 
الفـــرع  عالـــي  منطقـــة  فـــي  األميركيـــة 
الخامـــس ضمن مجموعة المستشـــفيات 
الخاصـــة بـــه، إال أنه األول مـــن نوعه، إذ 
يعتمـــد علـــى تقنيـــات حديثـــة وصديقة 
للبيئة يتم تشـــغيلها بالطاقة الشمســـية، 
كما يحظى المركـــز ببنية تقنية متقدمة 
المســـتقبلية  االحتياجـــات  تواكـــب 
للمستشفيات الذكية. حيث سيتم توفير 
مركـــزا لالبتـــكار الطبـــي ألول مـــرة فـــي 
البحرين والذي سيتم من خالله تدريب 
الجراحيـــن البحرينييـــن علـــى يـــد فريق 
طبـــي متخصـــص الســـتعمال التقنيـــات 
الدقيقة في مجال الرعاية الصحية. كما 
تشـــمل مرافق المستشـــفى غرًفـــا فردية 
للخصوبـــة  ومركـــًزا  المركـــزة،  للعنايـــة 
واإلنجاب، ومدرًجا يتسع لـ270 شخص 
لتقديم الورش والمحاضرات التدريبية، 
ومركـــًزا لرعايـــة وتأهيـــل األطفـــال مـــن 

ذوي االحتياجات الخاصة.
للرعايـــة  الخـــاص  القطـــاع  ويوظـــف 
الصحية نســـبة 2 % مـــن إجمالي القوى 
فـــي   % 1.5 بنســـبة  العاملـــة ويســـاهم 
الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة. ويأتي 
التوســـع فـــي قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة 
والعيـــادات الخاصـــة اســـتجابة لتزايـــد 
إلـــى  الملحـــة  والحاجـــة  الســـكان  عـــدد 
الرعاية الصحية المتخصصة. باإلضافة 

إلى التطـــور المتزايد في قطاع الرعاية 
الصحيـــة والذي يرتكـــز على احتياجات 
المريـــض، مع وجود التقنيـــات الحديثة 
مدفوعـــة  االفتراضيـــة،  للخدمـــات 
بالبيانـــات والتحليـــالت، ومتطـــورة من 

خالل التقنيات الطبية الجديدة.
وأشـــاد خالـــد البيـــات، المديـــر التنفيذي 
لتطويـــر األعمـــال بهذا المشـــروع، وقال 
“يأتي دعمنا نحـــو التوظيف والتكاليف 

حمـــد  الملـــك  لمستشـــفى  التشـــغيلية 
مـــن  كجـــزء  األميركيـــة  اإلرســـالية   -
تقديـــم  فـــي  اإلســـتراتيجية  توجهاتنـــا 
الدعـــم لجميـــع القطاعـــات االقتصاديـــة 
السيما القطاعات الواعدة التي تتضمن 
المجاالت الصحية ذات النمو المتسارع. 
مئـــات  المستشـــفى  هـــذا  وســـيوفر 
الوظائـــف عاليـــة الجـــودة والمســـتدامة 
للكفاءات البحرينية في المجال الطبي، 

كما سيضع البحرين على خارطة الدول 
التـــي تقـــدم الخدمات الطبيـــة الحديثة 
والمبتكـــرة. ونحن فخـــورون بالعمل مع 
جميـــع الشـــركاء ضمـــن فريـــق البحرين 
لتنفيذ هذا المشروع على الوجه األكمل 
ونتطلـــع لالســـتمرار في العمـــل لتحقيق 
مزيد من األهداف اإلســـتراتيجية ضمن 

خطة التعافي االقتصادي”.
مـــن جانبـــه، أعـــرب الرئيـــس التنفيـــذي 
لمستشـــفى اإلرســـالية األميركية جورج 
شـــريان عـــن اعتـــزازه بهذا الدعـــم الذي 
يحظى به المشروع، وقال “سيؤدي هذا 
المركـــز الفريـــد مـــن نوعه إلـــى االرتقاء 
بجـــودة الخدمـــات الصحيـــة التـــي يتم 
تقديمهـــا في المملكة، ما يعزز من مكانة 
للســـياحة  إقليميـــة  كوجهـــة  البحريـــن 
شـــهدنا  لقـــد  المنطقـــة.  فـــي  العالجيـــة 
تطـــور المستشـــفى وتحولـــه مـــن عيادة 
صغيـــرة في ســـوق المنامـــة العام 1895 
إلى أول مستشـــفى فـــي المنطقة وذلك 
فـــي العام 1902. ونحن مســـتمرون في 
العمل بـــروح ريادية لمواصلة التحديث 
التـــي  للخدمـــات  الشـــامل  والتطويـــر 

نقدمها”. 

“تمكين” يدعم توظيف مئات البحرينيين في مستشفى “الملك حمد - اإلرسالية األميركية” 
في عدد من المجاالت التخصصية بهدف خلق فرص نوعية ومستدامة
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“الخريف للبترول” من رواد تصنيع وتسويق المضخات الكهربائية الغاطسة
شاركت في مؤتمر ومعرض الرفع االصطناعي المقام بالبحرين

شـــاركت شـــركة الخريف للبترول، إحدى 
فـــروع مجموعـــة الخريـــف، فـــي مؤتمـــر 
ومعرض الرفـــع االصطناعي والذي أقيم 
فـــي مملكـــة البحريـــن مـــا بيـــن  25 و26 
أكتوبـــر 2022 تحـــت الرعايـــة الســـامية 
لوزيـــر النفـــط والبيئة المبعـــوث الخاص 
لشؤون المناخ  محمد بن دينة، وبحضور 
واســـع لرواد الصناعة في العالم والشرق 
منصـــة  المعـــرض  ويشـــغل  األوســـط. 
مهمـــة لتبـــادل الخبـــرات وعـــرض أحدث 
االبتـــكارات في مجال الرفع االصطناعي 
بمشـــاركة العديد من الشـــركات والعمالء 
مـــن  االختصـــاص  وذوي  االقتصادييـــن 

مختلف أنحاء العالم.
وتعتبـــر شـــركة الخريـــف للبتـــرول رائدة 
فـــي مجالهـــا في الشـــرق األوســـط، ومن 
أكبـــر المنافســـين علـــى مســـتوى العالـــم، 
حيث تعمل منذ إنشـــائها في العام 1980 

الرفـــع  معـــدات  وتوريـــد  تصنيـــع  علـــى 
االصطناعي في آبار الماء والنفط. 

لمجموعـــة  الرســـمي  المتحـــدث  وقـــال 
الخريـــف مديـــر مجلـــس اإلدارة الشـــيخ 
ســـعد الخريف إن مؤتمـــر البحرين للرفع 
االصطناعـــي هو إحدى المحطات المهمة 
لتبـــادل الخبـــرات والتعـــرف على أحدث 

التقنيـــات في مجال إنتاج المياه والنفط 
علـــى مختلـــف  الضـــوء  تســـليط  ومنهـــا 
اإلنجازات الصناعية والمبادرات المحلية 

والدولية في هذا المجال.
تهـــدف  الشـــركة  مســـاعي  “إن  وأضـــاف 
إلـــى إبـــراز التقنيـــة والكفـــاءات التقنيـــة 
لدى الشـــركة في مجال تصنيع وتركيب 

المضخـــات الكهربائيـــة الغاطســـة، وهـــذا 
من خالل المشاركة الفعالة في المعارض 
المحليـــة والمحافل الدوليـــة”. وتابع “إن 
الشـــركة تعمـــل علـــى مضاعفـــة جهودها 
أحـــدث  الـــى  بالمســـاندة  واســـتثماراتها 
التقنيـــات الهندســـية عبـــر مراكـــز البحث 
والتطوير للشـــركة بغية تطوير منتجات 
انظمـــة المضخـــات الغاطســـة وملحقاتها 
والمعاييـــر  المواصفـــات  يوافـــق  بمـــا 

الدولية”. 
يذكـــر أن شـــركة الخريـــف للبتـــرول هـــي 
مـــن رواد تصنيـــع وتســـويق المضخـــات 
فروعهـــا  وعبـــر  الغاطســـة  الكهربائيـــة 
المنتشرة في 12 دولة عبر أرجاء الشرق 
األوســـط وإفريقيـــا، وأميـــركا الالتينيـــة، 
حيـــث إن لديها مصانع ومراكـــز للخدمة 
مجهـــزة بأحدث التقنيات في ثالث مدن 

حول العالم.

السعودية تعلن تأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية
باستثمارات تصل لـ 24 مليار دوالر بعد إطالق “السعودية المصرية”

أعلنـــت المملكـــة العربية الســـعودية عن 
قيـــام صنـــدوق االســـتثمارات العامة 

إقليميـــة  شـــركات   5 بتأســـيس 
كل  فـــي  االســـتثمار  تســـتهدف 
مـــن المملكـــة األردنيـــة الهاشـــمية، 
وجمهوريـــة  البحريـــن،  ومملكـــة 

العـــراق،  وجمهوريـــة  الســـودان، 
بعـــد إطـــالق  وســـلطنة عمـــان، وذلـــك 

لالســـتثمار  المصريـــة  الســـعودية  الشـــركة 
في شـــهر أغســـطس الماضـــي، حيث ســـتبلغ قيمة 
االســـتثمارات المســـتهدفة مـــا يصل إلـــى 90 مليار 

فـــي  دوالر(  مليـــار   24( ســـعودي  ريـــال 
مختلـــف  عبـــر  االســـتثمارية  الفـــرص 

القطاعات. 
وتـــم اإلعـــالن خـــالل اليـــوم الثاني 
لمبـــادرة  السادســـة  النســـخة  مـــن 
مســـتقبل االســـتثمار المنعقـــدة فـــي 
نخبـــة  بحضـــور  الريـــاض،  العاصمـــة 
مـــن المســـتثمرين والمبتكريـــن والقـــادة 
الشـــركات  وستســـتثمر  العالـــم.  أنحـــاء  مـــن 
فـــي قطاعات اســـتراتيجية عدة، مـــن ضمنها على 
ســـبيل المثال ال الحصر، البنية التحتية، والتطوير 

العقـــاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات 
المالية، واألغذية والزراعة، والتصنيع، واالتصاالت 

والتقنية، وغيرها من القطاعات االستراتيجية. 
وســـيعمل تأسيس الشركات الخمس الجديدة على 
تنميـــة وتعزيـــز الشـــراكات االســـتثمارية لصنـــدوق 
االســـتثمارات العامة وشـــركات محفظته، والقطاع 
الخاص الســـعودي لعديد من الفرص االســـتثمارية 
في المنطقة، األمر الذي سُيسهم في تحقيق عوائد 
جذابـــة على المدى الطويـــل، وتطوير أوجه تعاون 
الشـــراكات االقتصاديـــة االســـتراتيجية مع القطاع 

الخاص في كل من الدول اآلنف ذكرها.
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“القابضة للنفط والغاز” تستضيف سلسلة من المبادرات للتوعية بسرطان الثدي
تماشًيا مع رؤية المجموعة لتفعيل دورها بالمسؤولية المجتمعية

للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة  اســـتضافت 
وشـــركاتها   ) )مقفلـــة  ش.م.ب  والغـــاز 
المبـــادرات  مـــن  سلســـلة  التابعـــة 
واألنشطة لتعزيز ونشر الوعي الصحي 
بأهمية الكشـــف المبكر لســـرطان الثدي 
لدى منتســـبيها، وذلك تماشًيا مع رؤية 
والراميـــة  االســـتراتيجية  المجموعـــة 

المســـؤولية  تجـــاه  دورهـــا  لتفعيـــل 
المجتمعية بطرق ابتكارية ومتنوعة.

 حيـــث قامت الشـــركة برعايـــة مبادرة 
“صـــورة الحياة”، التي أطلقتها صحيفة 
“البـــاد” بغرض نشـــر األمل بين مرضى 
بالكشـــف  والتوعيـــة  الثـــدي  ســـرطان 
المبكـــر. كمـــا وشـــاركت المجموعة في 

تنظيـــم ماراثون المشـــي الهادف لدعم 
مرضـــى ســـرطان الثـــدي فـــي منطقـــة 
موظفـــي  بحضـــور  وذلـــك  عوالـــي، 
المجموعة لدى الشـــركة القابضة للنفط 

والغاز.   
 وتزامًنـــا مـــع هـــذه المناســـبة، نّظمـــت 
القابضـــة  للشـــركة  التابعـــة  الشـــركات 

للنفط والغاز ندوات توعوية لمنتسبيها 
بأهمية الكشـــف المبكر وســـبل الوقاية 
واإلحاطة النفســـية لمحاربـــي المرض، 
إلـــى  الرئيســـي،  مقرهـــم  فـــي  وذلـــك 
جانب العديد من المبـــادرات والبرامج 
ســـبل  لتكثيـــف  الداعمـــة  التثقيفيـــة 

الوقاية الممكنة.

شـــاركت طيـــران الخليـــج، فـــي أعمـــال 
االجتمـــاع العـــام الخامـــس والخمســـين 
)آكـــو(  الجـــوي  للنقـــل  العربـــي  لاتحـــاد 
الـــذي أقيم مؤخـــًرا بالعاصمة اإلماراتية 
أبوظبـــي فـــي الفتـــرة 23 – 26 أكتوبـــر 
الناقلـــة  وفـــد  تـــرأس  حيـــث  الجـــاري؛ 
الوطنيـــة في االجتمـــاع القائـــم بأعمال 
الرئيس التنفيذي القبطان وليد العلوي. 
ا  هـــذا الحـــدث الذي تعقـــده )آكو( ســـنويًّ
يشـــهد تجمـــع الناقـــات األعضـــاء فـــي 
االتحاد للمشاركة والتشاور فيما يخص 
شؤون صناعة الطيران. الحدث المذكور 
تضّمـــن حفـــل االفتتـــاح العـــام للجمعية 
العامة، وجلســـات عمل الجمعية العامة 

التـــي تخللها تقرير األمين العام لاتحاد 
العربـــي للنقـــل الجوي عن حـــال صناعة 

الطيران.
 تعقـــد الجمعيـــة العامة لاتحـــاد العربي 
االتحـــاد  مـــن  بدعـــوة  الجـــوي  للنقـــل 
 200 مـــن  أكثـــر  وبمشـــاركة  للطيـــران، 
شـــخص من رؤســـاء تنفيذيين لشركات 
الطيـــران األعضـــاء باالتحاد، وشـــركات 
االتحـــاد  الشـــريكة، وشـــركاء  الطيـــران 
طائـــرات  مصّنعـــي  مـــن  الصناعـــة  فـــي 
التوزيـــع  نظـــم  وشـــركات  ومحـــركات، 
العالميـــة وتقنيـــة المعلومـــات، وغيرهم 
من الشـــركات المعنية بصناعة الطيران 

العربي والدولي.

“طيران الخليج” تشارك في االجتماع العام 55 لـ”آكو”

ســـنتر  ســـيتي  ويســـتن  فنـــدق  أعلـــن 
البحريـــن عـــن فـــوزه بجائـــزة “أفضـــل 
فنـــدق لرجـــال األعمـــال فـــي البحرين” 
وذلـــك فـــي حفـــل توزيع جوائـــز بزنس 
ترافيلر الشـــرق األوســـط 2022 والذي 
أقيـــم مؤخـــرًا فـــي العاصمـــة األردنيـــة 

عّمان.
العامـــات  أفضـــل  عـــن  الكشـــف  وتـــم 
التجارية للســـفر والســـياحة والضيافة 
فـــي حفل ضخـــم أقيم في فنـــدق ريتز 
كارلتـــون الواقع فـــي العاصمة األردنية 
عّمان، حيُث اجتمعت األضواء الرائدة 
في صناعة الســـفر في الشرق األوسط 
الكتشـــاف مـــن منهـــم قـــد ُتـــوج بلقـــب 

األفضل في المنطقة.
يذكر أن جوائز السفر العالمية تأسست 
في عام 1993، حيث إنها تقوم ســـنويًا 
بتوزيـــع الجوائـــز ومكافـــأة المتميزيـــن 
واالحتفـــاء بهـــم فـــي جميـــع قطاعـــات 

تحظـــى  واليـــوم،  الســـياحة،  صناعـــة 
العامة التجارية لجوائز السفر العالمية 
الســـمة  بوصفهـــا  العالمـــي؛  بالتقديـــر 
المميـــزة للجودة، حيـــث يضع الفائزون 

المعيار الذي يطمح إليه  اآلخرون.
هـــو  البحريـــن  ســـنتر  ســـيتي  ويســـتن 
اإلطـــاق  علـــى  ويســـتن  فنـــادق  أول 
فـــي البحريـــن، وتـــم تصميمـــه بعنايـــة 

مـــع مجموعـــة مـــن المرافـــق الجديـــدة 
والمبتكرة التي تشمل أول هيفنلي سبا 
فـــي المدينة، ويمنـــح الضيوف الفرصة 
لتـــذوق الشـــعور الفريـــد عنـــد اإلقامـــة 
للعمـــل أو الترفيـــه، يقدم الفنـــدق 200 
غرفـــة ضيـــوف مجهـــزة بشـــكل جميل 
فـــي المنامة، بما في ذلك ســـتة أجنحة 

تنفيذية وجناح ملكي واحد.

في حفل جوائز بزنس ترافيلر الشرق األوسط 2022

“ويستن سيتي سنتر” يحرز جائزة “فندق األعمال الرائد”

بزيادة قدرها 9.9 %.. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 541.5 مليون دينار

44.5 
مليون دينار

أعلن بنك البحرين والكويت عن نتائجه المالية لألشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022، بما في ذلك الربع الثالث 2022. ففي نتائج 
الربــع الثالــث مــن العام 2022، حقق البنك صافي ربح منســوب لمســاهمي البنك بلغ 14.0 مليون دينــار مقابل 12.4 مليون دينار في نفس 
الفتــرة مــن العــام الماضــي، وبزيــادة قدرهــا 12.9 %، فيما بلغت ربحية الســهم األساســية والمخفضة 9 فلس مقابــل 8 فلس خالل نفس 
الفترة من العام الماضي. وقد بلغ إجمالي الدخل الشــامل العائد لمســاهمي البنك 12.3 مليون دينار خالل الربع الثالث 2022 مقارنة مع 
7.0 مليــون دينــار خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنســبة 75.7 %. ويعود ســبب االرتفاع فــي إجمالي الدخل 

الشامل بشكل رئيسي إلى ارتفاع قيمة األوراق المالية االستثمارية خالل الفترة، وكذلك ارتفاع صافي الربح.

 وُيعزى النمو في صافي الربح خال الربع الثالث 
إلـــى الزيـــادة الملحوظة في الدخل من األنشـــطة 
األساسية، حيث ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 
23.6 % ليصـــل إلى 26.2 مليون دينار )بالمقارنة 
مع 21.2 مليـــون دينار في الفترة المماثلة 2021( 
بســـبب الزيادة في أسعار الفائدة واإلدارة الفاعلة 
للميزانيـــة العمومية. إضافة إلـــى ذلك، فقد ارتفع 
صافي دخل الرســـوم والعموالت بنســـبة 29.4 % 
ليصـــل إلـــى 4.4 مليون دينـــار )3.4 مليـــون دينار 
خال الفترة المماثلـــة من العام الماضي(، ويرجع 
ذلك أساًســـا إلـــى رفع الحدود على الرســـوم التي 
كانت سارية خال عامي 2020 و2021 لتخفيف 
أثـــر جائحـــة كورونـــا علـــى قطـــاع األعمـــال فـــي 
الســـوق المحلي.  مـــن جانب آخـــر، ارتفع إجمالي 
إلـــى   %  13.1 بنســـبة  التشـــغيلية  المصروفـــات 
16.4 مليـــون دينـــار )مقابـــل 14.5 مليـــون دينـــار 
خـــال نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضي( بســـبب 

االســـتثمار المســـتمر في تطوير الموارد البشرية، 
ومبـــادرات  االســـتراتيجية  المبـــادرات  وتنفيـــذ 
األعمـــال الجديدة، بينما بلـــغ صافي المخصصات 
3.4 مليـــون دينار، مقابـــل 1.7 مليون دينار لنفس 
الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 100.0 %. 
وتعـــود الزيادة في متطلبات صافي المخصصات 
إلى سياســـة البنك الحصيفة فـــي إدارة المخاطر 
وتعزيز المرونة المالية للبنك. فيما شـــهدت حصة 
البنـــك مـــن أربـــاح الشـــركات الزميلـــة والمشـــاريع 
المشـــتركة انخفاًضـــا قـــدره 60.0 % خـــال الربع 
الثالـــث، لتصـــل إلـــى 0.4 مليون دينـــار مقارنًة مع 
1.0 مليـــون دينـــار في الفتـــرة المماثلة مـــن العام 

الماضي.
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 حقـــق البنـــك صافـــي ربـــح منســـوب لمســـاهمي 

البنـــك قـــدره 44.5 مليـــون دينـــار، مقابـــل 40.5 
مليـــون دينار فـــي نفس الفترة من العام الســـابق، 
بزيـــادة قدرهـــا 9.9 %، كمـــا بلغت ربحية الســـهم 
األساســـية والمخفضة 27 فلًســـا للفترة مقابل 25 
فلًســـا خال الفتـــرة المماثلـــة من العـــام الماضي. 
وبلـــغ إجمالـــي الدخـــل الشـــامل العائد لمســـاهمي 
البنك 29.8 مليون دينار مقابل 47.6 مليون دينار 
خـــال نفس الفتـــرة من العام الماضـــي بانخفاض 
فـــي قيمـــة  بســـبب االنخفـــاض  قـــدره 37.4 %، 
التقلبـــات  بســـبب  االســـتثمارية  الماليـــة  األوراق 
فـــي األســـواق الماليـــة. وترجـــع الزيـــادة الكبيـــرة 
فـــي صافـــي الربح إلى االرتفاع فـــي صافي دخل 
الفوائـــد بنســـبة 10.1 % ليصل إلـــى 68.8 مليون 
دينـــار )62.5 مليون دينار خـــال نفس الفترة من 
العام الماضي(، وزيادة بنسبة 23.9 % في صافي 
دخل الرســـوم والعموالت لتصل إلى 13.5 مليون 
دينـــار )10.9 مليـــون دينـــار فـــي العـــام الماضـــي(، 

فيمـــا شـــهدت حصـــة البنـــك مـــن أرباح الشـــركات 
ا ملحوًظا، حيث  الزميلة والمشاريع المشتركة نموًّ
ارتفعـــت إلـــى 3.2 مليون دينـــار )0.3 مليون دينار 
فـــي الفتـــرة المماثلـــة مـــن العـــام الماضـــي( بزيادة 
قدرهـــا 966.7 %. مـــن ناحيـــة أخـــرى، ارتفعـــت 
المصاريف التشغيلية اإلجمالية بنسبة 8.3 % إلى 
47.2 مليون دينار )43.6 مليون دينار خال نفس 
الفترة مـــن العام الماضي( نتيجة الجهود الحثيثة 
التـــي يبذلها البنـــك لتنفيذ مبادرات اســـتراتيجية 
ومبادرات أعمال جديدة، واالســـتثمار في الموارد 
البشـــرية، وتعزيـــز قنـــوات التوزيـــع، إضافـــة الـــى 
زيـــادة مســـتحقات ضريبة القيمـــة المضافة. وفي 
ضوء الوضع الحالي لاقتصاد العالمي، قام البنك 
بزيـــادة مبلغ صافي المخصصات إلـــى 5.0 مليون 
دينـــار )2.1 مليـــون دينـــار خـــال العـــام الماضـــي( 
بزيـــادة قدرها 138.1 % على الرغم من التحســـن 
الملحوظ في مؤشـــرات جـــودة أصول البنك.  كما 
بلغ إجمالي حقوق المساهمين 541.5 مليون دينار 
في نهاية سبتمبر 2022، مقارنًة مع 542.8 مليون 
دينـــار فـــي نهايـــة العام 2021 مـــا يمثـــل انخفاًضا 
قـــدره 0.2 %، إضافـــة لذلـــك، فقد ارتفـــع إجمالي 
 3,786.3 إلـــى  ليصـــل   %  3.1 بنســـبة  األصـــول 
مليون دينار )31 ديســـمبر 2021: 3,672.7 مليون 
دينـــار(، ويرجـــع ذلـــك إلى زيـــادة النقـــد واألرصدة 

لـــدى البنـــوك المركزية بنســـبة 38.4 % لتصل إلى 
394.3 مليـــون دينـــار )31 ديســـمبر 2021: 284.8 
مليـــون دينار( وزيـــادة القروض والســـلف للعماء 
بنســـبة 4.4 % لتصـــل إلـــى 1,678.7 مليون دينار 
)31 ديســـمبر 2021: 1,607.2 مليـــون دينار(، وقد 
تـــم تمويل النمـــو فـــي الميزانية العمومية بشـــكل 
أساســـي من خـــال النمو في ودائـــع العماء التي 
زادت بنســـبة 3.4 % لتصـــل إلـــى 2,198.9 مليون 
دينار )31 ديســـمبر 2021: 2,125.6 مليون دينار(. 
وأعـــرب مجلس إدارة البنك عـــن ارتياحه للنتائج 
المالية، مؤكًدا أن األداء القوي والتطور المضطرد 
فـــي عمليـــات البنـــك هـــي شـــواهد علـــى الرؤيـــة 
الواضحة ونموذج األعمال القوي واالستراتيجية 
الفعالـــة والمرنة التي يتم تنفيذها بأعلى المعايير، 
موجًهـــا الشـــكر للزبائن على والئهم، وللمســـاهمين 
علـــى دعمهـــم، وإلـــى فريـــق اإلدارة والموظفيـــن 
علـــى تفانيهـــم المســـتمر. وقال الرئيـــس التنفيذي 
لمجموعـــة بنك البحريـــن والكويت، عبـــد الرحمن 
سيف “إن التحسن في أداء البنك وارتفاع صافي 
األرباح هما نتيجة لجهودنا المستمرة في تحقيق 
نمـــو متوازن، ولقـــد واصلنا االســـتثمار في العديد 
من المبادرات االستراتيجية الجديدة التي تهدف 
إلى تحقيق النمو الشـــامل والعائد المجزي لجميع 

األطراف المعنية”.

المؤيـــد  وعائشـــة  يوســـف  شـــاركت 
لألعمال الخيرية في المسيرة للتوعية 
بالسرطان الثدي الذي عقد في دلمونيا. 
حضر عدد من موظفي شـــركة يوسف 

خليل المؤيد وأوالده وأشـــرف وأفراد 
أسرهم لدعم قضية الحدث. تم تنظيم 
المسيرة من قبل لجنة يوسف وعائشة 
المؤيـــد لألعمـــال الخيريـــة بالتنســـيق 

مـــع ثينك بينـــك البحريـــن. كان الهدف 
الرئيســـي من الحدث هو زيادة الوعي 
بمـــرض ســـرطان الثـــدي ومـــدى أهمية 

عاجه في مراحله المبكرة.

بالتنسيق مع ثينك بينك البحرين

“يوسف وعائشة المؤيد” تدعم التوعية بسرطان الثدي

أرباح “البحرين والكويت” في تسعة أشهر من العام 2022

عبد الرحمن سيفمراد علي 

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/10/512627021506.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.albiladpress.com/news/2022/5126/finance/780925.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/5126/finance/780923.html



