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 د. عبدالـله يو�سف املطوع

 من ذاكرة املدر�سة

امل�ساركات الفنية

ومن ذكريات املدار�س يف خم�سينيات و�ستينيات 

م�ساركات  هناك  املا�سي،  القرن  �سبعينيات  حتى 

مملكة  مدار�س  طالب  فيها  ُي�سارك  عاملية  فنية 

تعك�س  فنية  بلوحات  واخلا�سة  احلكومية  البحرين 

امل�سابقات يف  هذه  عن  ُيعلن  حيث  البحرينية،  البيئة 

املدار�س ويقوم املعلمون بحث الطالب على امل�ساركة، 

الطلبة بلوحات فنية يتم فرزها  العديد من  اإذ يتقدم 

خارج  اأكان  �سواء  املخت�سة  اجلهات  اإىل  واإر�سالها 

مملكة البحرين مثل �سنكر العاملية عام 1970م وعام 

حملية  وم�سابقات  1982م،  عام  و�سيوؤول  1973م، 
املجل�س  مع  بالتعاون  الأطفال(  ر�سوم  )معر�س 

الثقايف الربيطاين وم�سابقة التلوين التي تعدها �سركة 

جريدة  خالل  من  -بابكو-  املحدودة  البحرين  نفط 

النجمة الأ�سبوعية، وهذه امل�سابقات مو�سمية وح�سب 

املنا�سبات، مثل م�سابقة يوم املرور العاملي بالتعاون 

مع وزارة الرتبية والتعليم بعنوان »�سق على اليمني« 

عام 1968م، حيث يح�سل الطالب على جوائز قيمة 

هذه  املحلي،  امل�ستوى  وعلى  العاملي  امل�ستوى  على 

امل�ساركة  على  الطلبة  ت�سجيع  اإىل  تهدف  امل�سابقات 

اأفرزت هذه  الفنية، حيث  واإبراز مواهبهم وقدراتهم 

امل�سابقات العديد من الفنانني يف جمال الفن الت�سكيلي، 

كما تعك�س هذه امل�سابقات الهتمام من جانب وزارة 

بالفن  املهتمة  الأخرى  واملوؤ�س�سات  والتعليم  الرتبية 

الت�سكيلي.

واجلدير بالذكر اأن هذه املادة تلقى اهتماماً بالغاً 

اإقامة  خالل  من  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من 

اأو  الر�سم  يف  اأكان  �سواء  ال�سنوية،  الفنية  املعار�س 

من  البالغ  بالهتمام  حظيت  التي  اليدوية  الأ�سغال 

كاملقاطع  والأدوات  واخلامات  املعدات  توفري  خالل 

واملنا�سري والطني والأخ�ساب والق�س وخيوط ال�سوف 

واملعادن،  والفخار  اخلزف  واأدوات  امللون  والقما�س 

وما  للمدار�س  فنية  معار�س  اإقامة  اأفرز  الذي  الأمر 

بالعديد  املدار�س  فيه  تتناف�س  راٍق  مب�ستوى  تزال 

من الأعمال الفنية من لوحات ونقو�س على اخل�سب 

كل  باأنواعها،  واخلطوط  والزخارف  املعادن  وطرق 

التاريخي  الإرث  لتعك�س  جاءت  اإمنا  الأمور  هذه 

حل�سارة مملكة البحرين، حيث اأ�سبحت رائدة يف هذا 

الفنية  وامل�ساركات  املعار�س  اأكان يف  �سواء  اجلانب 

املحلية والإقليمية والدولية، واإىل ذاكرة اأخرى.

احلجري: ر�سد قمر جمادى الآخرة 

متكن الباحث الفلكي البحريني علي احلجري 

العام  لهذا  الآخرة  جمادى  �شهر  قمر  ر�شد  من 

ال�شبت  اأم�س  ليوم  الظهر  اأذان  رفع  مع   1444

املوافق 24 دي�شمرب 2022، وبالتحديد يف متام 

عي�شى  مدينة  اأفق  من  ظهًرا،   )11:35( ال�شاعة 

يف مملكة البحرين.

�شباح  منذ  القمر  ر�شد  يف  احلجري  وتاأخر 

اأم�س ب�شبب وجود ال�شحب يف الأفق، ما اأثر �شلًبا 

التل�شكوب  لت�شبيط  ال�شم�س  موقع  حتديد  على 

متفرقة  غيوم  ظهرت  اأن  اإىل  الر�شد،  عملية  يف 

يف  وا�شح  غري  ال�شم�س  ظهور  اأن  اإل  الأفق  يف 

التل�شكوب  توجيه  بذلك  لي�شتغّل  التل�شكوب، 

على حدة  للرتكيز  الزهرة وعطارد  كوكبي  على 

القمر  اإىل  التوجيه  ثم  ومن  ال�شورة  تو�شيح 

لر�شده بو�شوح.

جمادى  هالل  �شيكون  اإنه  احلجري  وقال 

اأم�س  م�شاء  يف  املجردة  العني  مرمى  يف  الآخرة 

ب�شرط  ال�شم�س،  غروب  بعد  ب�شهولة  ال�شبت 

�شفاء اجلو التام لالأفق.

�ست�سمل تقدمي اخلدمات ال�سحية دون �سقف مايل

مراكز �سحية تبداأ توزيع »بطاقة �سحتي« على املواطنني

جامعة اخلليج العربي تنعى رئي�سها الأول الدكتور حممود �سفر

»املعلومات« و»املالية« و»م�سرف البحرين« 

يبحثون �سبل تطوير م�ساهمة القطاع املايل يف الناجت املحلي

مقارنة بالعام املا�سي

»اجلمارك«: ارتفاع �سبطيات املواد واحلبوب املخدرة بن�سبة 48 %

خديجة العرادي:

بطاقة  بتوزيع  اأولية  ال�شحية  رعاية  مراكز  �شرعت 

املراكز،  تلك  على  واملرتّددين  املواطنني  على  »�شّحتي« 

وذلك �شمن اإطار تطبيق برنامج »اخرت طبيبك«، والتوّجه 

امل�شتقبلي بتطبيق ال�شمان ال�شحي الوطني الذي يهدف 

اإىل تقدمي خدمات �شحية فّعالة وباأف�شل جودة، وكفالة 

احلرية للجميع يف اختيار مقّدم اخلدمة ال�شحية، ف�شالً 

اإطار  �شمن  وتناف�شية  عادلة  �شحية  خدمات  تقدمي  عن 

يحمي حقوق الأطراف كافة.

وتوقعت م�شادر بدء تفعيل البطاقة يف العام 2024 

مع تطبيق برنامج ال�شمان ال�شحي الوطني.

ومن املزمع اأن تت�شمن البطاقة عّدة مزايا، من اأبرزها 

احل�شول على جميع اخلدمات ال�شحية الأ�شا�شية، ومتّكن 

من الدخول على امللف ال�شحي حلامل البطاقة مبا ي�شمن 

احلديثة  التقنيات  ا�شتثمار  يعني  وهذا  خ�شو�شيته، 

التي تت�شمنها ال�شريحة الإلكرتونية بالبطاقة للنفاذ اإىل 

ال�شجل ال�شحي للمري�س من اأجل متكني الأطباء ومقّدمي 

اخلدمات ال�شحية من تقدمي اأف�شل خدمة عالجية حلامل 

النفاذ  من  ال�شحية  اخلدمة  مقّدم  متّكن  والتي  البطاقة، 

اإىل املعلومات املرتبطة بال�شجل ال�شحي حلامل البطاقة 

العالجي  القرار  لتخاذ  ومراجعتها  احلالة  وت�شخي�س 

املنا�شب.

كما توفر بطاقة 

ميزة  »�شحتي« 

بطبيب  التعريف 

اخلا�س  العائلة 

البطاقة،  بحامل 

وتوؤهله للح�شول 

اخلــدمــات  على 

الـــ�ـــشـــحـــيـــة 

ــة،  ــي ــش ــا� ــش الأ�

ــي الــرزمــة  وه

ــة  ــي ــح ــش ــ� ال

الإلــــزامــــيــــة 

�شحية  خدمات  تقدمي  ت�شمل  والتي  للمواطنني، 

وُتعد  �شقف،  اأو  مادي  مقابل  اأي  دون  من  وذلك  �شاملة، 

البطاقة  بحامل  اخلا�س  العائلة  بطبيب  التعريف  ميزة 

مهمة من اأجل متكني مقّدم اخلدمة ال�شحية من الوقوف 

على البيانات الأ�شا�شية املرتبطة بحامل البطاقة والرزمة 

املحددة لتلقيه العالج و�شجله ال�شحي بهذا ال�شاأن، ويف 

حالة عدم املبادرة اإىل اختيار طبيب للعائلة �شيتم توزيع 

املر�شى على ح�شب القوائم املتوافرة يف املركز ال�شحي.

ياأتي  طبيبك«،  »اخرت  م�شروع  اأن  بالذكر  اجلدير 

متا�شًيا مع اخلطة الوطنية لل�شحة 2016-2025 التي 

اأقّرها جمل�س الوزراء، وتتوافق مع تنفيذ روؤية البحرين 

ي�شهم  مبا   ،2030 القت�شادية 

اخلــدمــات  ا�شتدامة  يف 

ب�شكل  وتقدميها  ال�شحية 

تناف�شي.

برنامج  تطبيق  ومت 

»اخرت طبيبك« يف 6 مراكز 

مركز  من  انطالًقا  �شحية 

عايل ال�شحي يف مطلع العام 

املا�شي، تلته 5 مراكز �شحية 

البحرين  بنك  مــركــز  هــي 

عــراد،  يف  ال�شحي  الوطني 

ال�شحي،  القدمي  بــالد  مركز 

ال�شحي،  عي�شى  مدينة  مركز 

مركز اأحمد علي كانو ال�شحي، ومركز الكويت ال�شحي، 

الربنامج على  تعميم  ال�شحة حالًيا على  وتعمل وزارة 

باقي املراكز ال�شحية يف اململكة.

وقد مت فتح باب الت�شجيل للربنامج خالل هذا العام 

البحرين  بنك  مركز  هي  اأخــرى،  �شحية  مراكز   8 يف 

والكويت ال�شحي يف احلد، ومركز بنك البحرين الوطني 

ال�شحي،  بوماهر  حالة  ومركز  الدير،  يف  ال�شحي 

ومركز ال�شيخ �شباح ال�شامل ال�شحي، ومركز جدحف�س 

البديع  ومركز  ال�شحي،  جابر  ال�شيخ  ومركز  ال�شحي، 

ال�شحي، ومركز مدينة حمد ال�شحي.

الأول  موؤ�ش�شها  العربي  اخلليج  اأ�شرة جامعة  تنعى 

الدكتور حممود بن حممد بن �شفر، الذي انتقل اإىل رحمة 

اهلل تعاىل اأم�س ال�شبت املوافق 24 دي�شمرب 2022.

الهيئة  يف  ع�شو  هو  �شفر  الدكتور  اأن  اإىل  ي�شار 

ال�شت�شارية للمجل�س الأعلى مبجل�س التعاون اخلليجي 

عن اململكة العربية ال�شعودية، وكان وزيرا للحج.

وتلقى   ،1940 اأكتوبر   27 املكرمة  مكة  يف  ولد 

ودر�س  ال�شعودية،  العربية  باململكة  العام  تعليمه 

مبكة  الفالح  مبدر�شة  والثانوية  واملتو�شطة  البتدائية 

من  املدنية  الهند�شة  بكالوريو�س  على  وح�شل  املكرمة، 

كلية الهند�شة بجامعة القاهرة يف العام 1964، ثم نال 

درجة املاج�شتري يف ميكانيكا الرتبة وهند�شة الأ�شا�شات 

املتحدة  بالوليات  بكاليفورنيا  �شتانفورد  جامعة  من 

الأمريكية، وح�شد »الدكتوراه« يف الهند�شة اجليوتقنية 

املتحدة  بالوليات  ال�شمالية  كارولينا  ولية  جامعة  من 

العليا  الإدارة  دبلوم  ونال   ،1972 العام  يف  الأمريكية 

املتحدة  بالوليات  بكاليفورنيا  �شتانفورد  جامعة  من 

الأمريكية يف العام 1980.

عمل املغفور له باإن اهلل تعاىل معيدا بكلية الهند�شة 

بجامعة امللك �شعود خالل عامي 1964 اإىل 1965.

بجامعة  بالتدري�س  قام  املهنية،  م�شريته  و�شمن 

كارولينا ال�شمالية، وعني اأ�شتاذا م�شاعدا ملادة »ميكانيكا 

الرتبة وهند�شة الأ�شا�شات« بكلية الهند�شة بجامعة امللك 

بجامعة  الهند�شة  كلية  مبجل�س  ع�شوا  واختري  �شعود، 

امللك �شعود.

كما عني عميدا ل�شوؤون الطالب بجامعة امللك �شعود 

بجانب عمله الأكادميي، واأ�شبح ع�شوا باملجل�س الأعلى 

بعمل  بالقيام  كلف  ثم  بالريا�س،  �شعود  امللك  جلامعة 

الأمني العام للمجل�س الأعلى للجامعات.

عاما  اأمينا  بتعيينه  الوزراء  جمل�س  قرار  و�شدر 

من  بقرار  العايل  التعليم  لوزارة  وكيال  وعني  للمجل�س، 

جمل�س الوزراء، وكان اأول وكيل للوزارة بعد تاأ�شي�شها، 

للجامعات،  الأعلى  للمجل�س  عاما  اأمينا  عمله  بجانب 

اجلامعية  ال�شهادات  معادلت  للجنة  رئي�شا  عني  بعدها 

بوزارة التعليم العايل.

جمل�س  ع�شوية  يف  ال�شعودية  العربية  اململكة  مثل 

املجل�س  وتراأ�س  العربي،  اخلليج  لدول  العايل  التعليم 

لأربع دورات متتالية، وتوىل من�شب نائب رئي�س الهيئة 

العليا جلائزة امللك في�شل العاملية.

هذا، ورقي اإىل مرتبة اأ�شتاذ للهند�شة املدنية بجامعة 

امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران، ثم اختري باإجماع 

البحرين  يف  العربي  اخلليج  جلامعة  املوؤ�ش�شة  الدول 

العام  من  مايو  للجامعة يف  موؤ�ش�س  رئي�س  اأول  ليكون 

 1988 العام  حتى  مذاك  املن�شب  هذا  و�شغل   ،1984

ليعود للعمل اأ�شتاذا بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن 

العربي  رئي�شا جلامعة اخلليج  اإعارته  انتهاء فرتة  بعد 

يف البحرين.

طالب  بع�س  على  الإ�شراف  يف  و�شارك  اأ�شرف 

والدكتوراه  املاج�شتري  درجات  لنيل  العليا  الدرا�شات 

بجامعة امللك فهد للبرتول واملعادن.

وع�شرات  العلمية  الأبحاث  ع�شرات  له  للمغفور 

ال�شاطع  النجم  املوؤلفات والكتب، وقد ح�شل على و�شام 

العام 1978،  الوطنية يف  ال�شني  رئي�س جمهورية  من 

جامعة  من  الوطن  خدمة  يف  املتميز  الإجناز  و�شهادة 

كارولينا يف العام 1978، و�شهادة متيز وتقدير من اأمري 

البحرين يف العام 1988، ثم و�شام الفار�س ال�شجاع من 

ملك ماليزيا مع لقب »توان �شري« يف 1999.

عقدت كل من هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية 

البحرين  وم�شرف  الوطني  والقت�شاد  املالية  ووزارة 

املركزي اجتماًعا م�شرتًكا مببنى الرب�شاء التابع للهيئة 

�شبل  بهدف بحث ومناق�شة  املحرق، وذلك  يف حمافظة 

تطوير م�شاهمة القطاع املايل يف الناجت املحلي الإجمايل، 

وذلك متا�شًيا مع ا�شرتاتيجية خطة التعايف القت�شادي 

-2022( املالية  اخلدمات  قطاع  تطوير  وا�شرتاتيجية 

.)2026

وقد مت خالل الجتماع مناق�شة عدد من املو�شوعات 

اآلية  بحث  جرى  اإذ  الجتماع،  جدول  على  املدرجة 

واملعايري  الطرق  وفق  الإجمايل  الناجت  احت�شاب 

املعتمدة دولًيا، والت�شنيف ال�شناعي املطبق يف عملية 

)التنقيح(  ال�شناعي  الت�شنيف  الأن�شطة وهو  احت�شاب 

الدولية  البيانات  بني  املقارنات  اإجراء  من  والذي ميكن 

الإر�شادات  من  جمموعة  وا�شتخال�س  والوطنية، 

الأنظمة  الوطنية وتعزيز وتطوير  الت�شنيفات  لتطوير 

الإح�شائية الوطنية.

املعتمدة  التغطية  حمور  اإىل  التطرق  مت  ذلك  بعد 

الأن�شطة  حيث  من  املايل  للقطاع  عاملًيا  وامل�شنفة 

لتعزيز  ال�شبل  اأف�شل  وبحث  القطاع،  هذا  يف  املندرجة 

اإ�شهام القطاع املايل يف الناجت املحلي الإجمايل. ويف هذا 

اجلانب مت طرح جمموعة من املحاور الأ�شا�شية املتعلقة 

بجودة ودقة البيانات وحتديث البيانات املطلوبة ب�شكل 

دوري، كما مت اأي�شا مناق�شة �شمولية البيانات.

وخالل الجتماع اأعربت نورة ال�شعدون مدير اإدارة 

واحلكومة  املعلومات  بهيئة  القت�شادية  الإح�شاءات 

الإلكرتونية عن بالغ �شكرها مل�شرف البحرين املركزي 

لقاء مبادرتهم ودعمهم املتوا�شل بتزويد الهيئة بالبيانات 

املطلوبة. كما تقدمت بخال�س ال�شكر والتقدير اإىل وزارة 

يف  املتوا�شل  دعمهم  على  الوطني  والقت�شاد  املالية 

احلكومية،  الأجهزة  بني  التن�شيق  وا�شتمرارية  تعزيز 

والتي لها دور كبري يف ر�شد موؤ�شرات القت�شاد الوطني 

الذي يدعم متخذي القرار و�شناع ال�شيا�شات.

الداخلية  وزارة  جهود  اإطار  يف 

اأمن  وحفظ  اجلرمية  ملكافحة 

اآفة  من  وحمايته  املجتمع  و�شالمة 

املخدرات، و�شولً اإىل جمتمع اآمن 

�شوؤون  �شرحت  املخاطر،  كل  من 

عام  خالل  متكنت  باأنها  اجلمارك 

عملية   830 �شبط  من   2022

ومواد  حبوب  تهريب  ملحاولة 

خمدرة عرب منافذ اململكة اجلمركية، 

مقارنة   %48 حوايل  بلغت  زيادة  بن�شبة 

 560 والذي مت خالله �شبط  املا�شي،  بالعام 

حماولة تهريب.

واأو�شحت �شوؤون اجلمارك اأن امل�شبوطات 

املواد  من  كيلوجراًما   )478( حوايل  �شملت 

حبة  األف   )241( وحوايل  املتنوعة،  املخدرة 

من احلبوب املخدرة.

واأ�شافت �شوؤون اجلمارك اأن فعالية نظام 

و�شائل  وا�شتخدام  والنتقائية،  ال�شتهداف 

الفح�س امل�شاعدة والتن�شيق امل�شتمر مع اإدارة 

للمباحث  العامة  بالإدارة  املخدرات  مكافحة 

والأدلة اجلنائية �شاهمت ب�شكل كبري يف ارتفاع 

عمليات ال�شبط يف املنافذ اجلمركية خالل هذا 

حماية  اأن  اجلمارك  �شوؤون  اأكدت  اإذ  العام، 

عمل  اأولويات  من  يعترب  البحريني  املجتمع 

ال�شرتاتيجية  الأهداف  ومن  اجلمارك  �شوؤون 

اأمن  على  املخاطر  ملواجهة  و�شعها  مت  التي 

و�شحة املجتمع.

الدكتور حممود بن حممد بن �سفر
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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

https://www.alayam.com/epaper
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/992737/News.html
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ضمن جهود تطوير البنية التحتية ومواكبًة للتطور العمراني واالستثماري

 »األشغال«: ترسية 13 مناقصة 
بـ10.6 مليون دينار خالل نوفمبر

أّك��د وكي��ل وزارة األش��غال الش��يخ 
مش��عل بن محم��د آل خليف��ة أنه 
ت��م ط��رح 19 مناقص��ة بمختل��ف 
قطاعات الوزارة خالل ش��هر نوفمبر 
م��ن الع��ام 2022، وذل��ك بتكلفة 
إجمالية تصل إل��ى 36 مليونًا و45 
ألف��ًا و715 دينارًا، وتّم ترس��ية 13 
مناقص��ة لع��دد من المش��اريع في 
مختلف القطاع��ات من قبل مجلس 
وبتكلفة  والمزاي��دات،  المناقصات 
إجمالي��ة بلغ��ت 10 ماليين و639 

ألفًا و766 دينارًا.
ت��م  الت��ي  المش��اريع  أن  وبي��ن 
طرحه��ا وترس��يتها تأت��ي ضم��ن 
خطط وجه��ود الوزارة ف��ي تطوير 
البني��ة التحتي��ة لمواكب��ة الحركة 
االستثمارية والعمرانية ورفد عجلة 
التنمي��ة االقتصادي��ة بم��ا يحق��ق 
البحرين  أه��داف حكوم��ة مملك��ة 
بتعزي��ز  المنش��ودة   والتطلع��ات 
والمقيمين،  المواطنين  حياة  جودة 

وتطوير الخدمات العامة.
وأوض��ح أن��ه تم ط��رح 7 مناقصات 
ضم��ن قطاع الط��رق وم��ن أبرزها 
الدراج��ات  مس��ار  إنش��اء  مش��روع 
البحري��ن،  جن��وب  ف��ي  الهوائي��ة 
الدي��ر،  ش��ارع  تطوي��ر  ومش��روع 
وإضافة مس��ار ثالث ف��ي كل اتجاه 

م��ن ش��ارع المح��زورة ف��ي الج��زء 
المحص��ور بين ش��ارع أم النعس��ان 
وتقاطعه مع ش��ارع 37، ومش��روع 
تحسين الوضع البيئي لخليج توبلي، 
وتحويل الخدمات في منطقة الحفر 
المحاذي��ة للجس��ر البح��ري لقن��اة 
المعامي��ر »جس��ر ألب��ا«، وموضحًا 
أّن م��ن بي��ن المش��اريع التي تمت 
ترسيتها والمتعلقة بقطاع الطرق 
هي إنش��اء خدمات البني��ة التحتية 
لمش��روع تطوي��ر منطق��ة الرف��ة 
بمجم��ع 947، ومش��روع الخدم��ات 
»دراس��ة  الهندس��ية  االستش��ارية 
الجدوى« لش��ارع البحرين الشمالي 

بتكلف��ة إجمالية تف��وق 8 ماليين 
دينار بحرين��ي. وأضاف أنه تم طرح 
6 مناقص��ات تتعلق بقطاع الصرف 
الصحي، والتي من أبرزها مش��روع 
محطة معالجة مياه الصرف الصحي 
في مدينة خليف��ة - أعمال التنفيذ 
والتشغيل، ومشروع الخط الرئيسي 
للصرف الصح��ي وخط مياه الصرف 
الصح��ي المعالج��ة لخدم��ة جزيرة 
ش��رق س��ترة، إضافة إلى مش��روع 
توسعة شبكة تصريف مياه األمطار 
في منطقة الرفاع »البحير« بمجمع 
933، حيث تمت ترس��ية 3 مشاريع 
الصحي،  الص��رف  مرتبط��ة بقطاع 
وهي مش��روع إنش��اء ش��بكة صرف 
صح��ي ف��ي منطقة الرف��اع بمجمع 
939، وال��ذي يه��دف إل��ى توصيل 
خدمة الصرف الصحي إلى 43 عقارًا 
في المجمع المذكور، ومشروع إنشاء 
ش��بكة الص��رف الصحي ف��ي مجمع 
1038 بمنطق��ة ص��دد »المرحل��ة 
الثالث��ة« والذي يه��دف إلى خدمة 

108 عقارات.
المبان��ي  بقط��اع  يتعل��ق  وفيم��ا 
والصيانة، أشار وكيل وزارة األشغال 
إلى أنه تم طرح 3 مناقصات لقطاع 
المباني والصيانة، أهمها الخدمات 
االستش��ارية للتصمي��م واإلش��راف 

عل��ى أعم��ال البناء لمجمع س��فارة 
مملكة البحرين في مسقط، وتمت 
أبرزه��ا  م��ن  مش��اريع،   5 ترس��ية 
أعمال الصيانة الش��املة لمدرس��ة 
الديه االبتدائي��ة اإلعدادية للبنات 
االبتدائي��ة  الس��نابس  ومدرس��ة 
للبنات، ومش��روع ألعم��ال الصيانة 
البس��يتين  لمدرس��ة  الش��املة 
ومدرس��ة  للبن��ات  االبتدائي��ة 
البسيتين االبتدائية للبنين، إضافة 
إلى مشروع أعمال الصيانة الشاملة 
لمدرس��ة الرفاع الشرقي االبتدائية 
للبن��ات ومدرس��ة الخلي��ج العرب��ي 
االبتدائي��ة للبن��ات، الفت��ًا إلى أنه 
بلغت التكلفة اإلجمالية لمش��اريع 
صيانة الم��دارس الحكومية مليونًا 
و109 آالف و768 دينارًا ، كما تمت 
ترس��ية مش��روع الصيانة الشاملة 
لمستش��فى البديع البيطري بقيمة 

161 ألفًا و460 دينارًا.
وبالنس��بة لقطاع الخدمات الفنية، 
لف��ت وكي��ل األش��غال إلى أن��ه تّم 
ط��رح 3 مناقص��ات مرتبطة بقطاع 
الخدم��ات، وترس��ية 3 مناقص��ات، 
م��ن أبرزها مناقص��ة توريد أجهزة 
الحاس��ب اآللي والبرام��ج المرخصة 
وكذلك مناقصة ترقية بدالة هاتف 

الوزارة.

الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة

خالل اجتماع بين »هيئة المعلومات« و»المالية« و»المركزي«

 بحث ُسبل تطوير ُمساهمة 
القطاع المالي في الناتج المحلي اإلجمالي

عق��دت كل من هيئ��ة المعلومات 
ووزارة  اإللكتروني��ة  والحكوم��ة 
المالية واالقتصاد الوطني ومصرف 
البحرين المركزي اجتماعًا مشتركًا، 
بهدف بحث ومناقش��ة ُسبل تطوير 
مساهمة القطاع المالي في الناتج 
المحل��ي اإلجمالي، وذلك تماش��يًا 
م��ع اس��تراتيجية خط��ة التعاف��ي 
تطوير  واس��تراتيجية  االقتص��ادي 
قط��اع الخدمات المالي��ة »2022-

.»2026
وتم خ��الل االجتماع مناقش��ة عدد 
م��ن الموضوع��ات المدرج��ة على 
ج��دول االجتم��اع، إذ ج��رى بح��ث 
النات��ج اإلجمال��ي  آلي��ة احتس��اب 
وف��ق الطرق والمعايي��ر المعتمدة 
الصناع��ي  والتصني��ف  دولي��ا، 
احتس��اب  عملي��ة  ف��ي  المطب��ق 
األنش��طة وهو التصني��ف الصناعي 
»التنقيح« وال��ذي ُيمكن من إجراء 
الدولية  البيان��ات  بي��ن  المقارنات 
مجموعة  واس��تخالص  والوطني��ة، 
من اإلرش��ادات لتطوير التصنيفات 
الوطنية وتعزي��ز وتطوير األنظمة 

اإلحصائية الوطنية.
بع��د ذلك ت��م التطرق إل��ى محور 
التغطي��ة المعتم��دة والمصنف��ة 
عالمي��ًا للقط��اع المال��ي من حيث 

األنشطة المندرجة في هذا القطاع، 
وبحث أفضل الُسبل لتعزيز إسهام 
القط��اع المالي ف��ي الناتج المحلي 
اإلجمالي، وفي هذا الجانب تم طرح 
مجموع��ة م��ن المحاور األساس��ية 
المتعلق��ة بج��ودة ودق��ة البيانات 
المطلوب��ة  البيان��ات  وتحدي��ث 
بش��كل دوري كما تم أيضا مناقشة 

شمولية البيانات.
مدي��ر  أعرب��ت  االجتم��اع  وخ��الل 
االقتصادي��ة  اإلحص��اءات  إدارة 
والحكوم��ة  المعلوم��ات  بهيئ��ة 
اإللكتروني��ة ن��ورة الس��عدون عن 
بال��غ ش��كرها لمص��رف البحري��ن 

المركزي لق��اء مبادرتهم ودعمهم 
المتواصل بتزويد الهيئة بالبيانات 
المطلوب��ة، كما تقدم��ت بخالص 
الش��كر والتقدير إلى وزارة المالية 
الوطني عل��ى دعمهم  واالقتص��اد 
المتواصل في تعزيز واس��تمرارية 
التنس��يق بين األجه��زة الحكومية، 
والتي لها دور كبير في رصد مؤشرات 
يدع��م  ال��ذي  الوطن��ي  االقتص��اد 
متخ��ذي القرار وصناع السياس��ات. 
الجدير بالذكر أن هيئة المعلومات 
ممثل��ة  اإللكتروني��ة  والحكوم��ة 
االقتصادي��ة  اإلحص��اءات  ب��إدارة 
تعمل بصورة مستمرة وبالشراكة 

الحكومي��ة  الجه��ات  م��ع مختل��ف 
المختص��ة م��ن أجل تس��خير كافة 
الجهود واإلمكانية لتوفير البيانات 
واإلحص��اءات الموثوق��ة والداعمة 
لالقتصاد الوطني، عبر اس��تمرارية 
تنظي��م اللق��اءات التنس��يقية م��ع 
الجه��ات، والس��عي ال��دؤوب م��ن 
التقني��ات  وتوظي��ف  تبن��ي  أج��ل 
والمعتمدة  الحديث��ة  اإلحصائي��ة 
المس��وحات وإصدار  دوليًا، وتنفيذ 
التقارير االقتصادية والتي تعكس 
حجم مس��اهمة مختل��ف القطاعات 
المحل��ي  النات��ج  ف��ي  الوطني��ة 

اإلجمالي.

العصفور: دور إيجابي 
لمؤسسات المجتمع المدني 

في تعزيز برامج التنمية
أّكد وزير التنمية االجتماعية أس��امة العصفور على أهمية تعزيز 
الش��راكة المجتمعية لتحقيق المزيد من اإلنجازات والمكتسبات 
النوعية التي تصب في صال��ح الوطن والمواطن، منوهًا في هذا 
السياق بالدور اإليجابي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني 
لمساندة الجهود الحكومية لتعزيز برامج التنمية المستدامة في 

مملكة البحرين.
جاء ذلك لدى اس��تقباله، في مكتبه، رئيس مجلس إدارة جمعية 
الحكمة للمتقاعدين س��عيد الس��ماك، بحضور ع��دد من أعضاء 

مجلس اإلدارة.
ون��ّوه الوزي��ر بالجه��ود الت��ي تضطل��ع به��ا الجمعي��ة لرعاية 
ش��ؤون المتقاعدي��ن، وحرصها على اس��تثمار خب��رات ومهارات 
المتقاعدي��ن لم��ا قدموه من ب��ذل وعطاء لخدم��ة مجتمعهم، 
مشيدًا بالمبادرات االجتماعية التي تطلقها الجمعية لمنتسبيها 
وس��عيها لالستفادة من خبراتهم النوعية المكتسبة في مختلف 

مجاالت الحياة.
من جانبه، نّوه الس��ماك بالتعاون المستمر الذي توليه حكومة 
مملكة البحرين لمؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا على أهمية 
االس��تمرار في تعزيز الجهود وتضافرها بين مختلف مؤسس��ات 

المجتمع من أجل تحقيق التطلعات والغايات المنشودة.

 فاطمة الصيرفي: االستمرار 
في تعزيز الشراكة مع »الخاص« 

دعمًا لجهود تنمية السياحة

أكدت وزيرة الس��ياحة فاطمة الصيرفي، الحرص على االس��تمرار 
ف��ي تعزيز الش��راكة مع القطاع الخاص بما يس��هم في تس��ريع 
جه��ود تنمية القطاع الس��ياحي وتعزيز دوره ف��ي تنويع مصادر 
الدخل وتوفي��ر المزيد من الفرص النوعي��ة ونمو الناتج المحلي 
اإلجمال��ي، في إط��ار تحقيق األه��داف الطموحة لالس��تراتيجية 
الس��ياحية لمملكة البحرين لألع��وام 2022-2026 ضمن خطة 

التعافي االقتصادي.
ج��اء ذلك، خالل اس��تقبالها، بحض��ور الرئيس التنفي��ذي لهيئة 
البحري��ن للس��ياحة والمعارض الدكت��ور ناصر قائ��دي، كال من 
الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة stc ن��زار بانبيله، ونائ��ب الرئيس 
للشؤون الحكومية بش��ركة stc الشيخ زياد بن فيصل آل خليفة، 
حي��ث اس��تمعت إلى ش��رح ع��ن اس��تراتيجية الش��ركة ورؤيتها 
المس��تقبلية، منوه��ة بدوره��ا ف��ي تطوي��ر قط��اع االتصاالت 
وتكنولوجي��ا المعلوم��ات والتركي��ز على االبت��كار وتبني الحلول 
الرقمية والتكنولوجية المتقدم��ة لخدمة مختلف القطاعات بما 

يسهم في دعم جهود النماء والتقدم في مملكة البحرين.
ولفت��ت إلى دور ش��ركات االتص��االت في تزويد منش��آت القطاع 
الس��ياحي بالتطبيق��ات ونظ��م المعلوم��ات المبتك��رة، وتعزيز 
تنافس��ية تلك المنش��آت من خالل دمج تكنولوجي��ا المعلومات 
واالتصاالت في خدماتها ومنتجاتها، بما يس��هم في الدفع قدمًا 

بمسيرة التحول الرقمي في القطاع ككل.
وبح��ث االجتم��اع ع��ددًا م��ن المش��روعات المش��تركة الحالية 
والمس��تقبلية بين الجانبين، بما فيها »فاس��تيفال ستي« الذي 
تنظمه هيئة البحرين للس��ياحة والمعارض بالتعاون مع شركة 
stc ف��ي حلب��ة البحرين الدولي��ة، مع أكثر م��ن 45 عرضًا، وحلبة 
للتزل��ج عل��ى الجليد ف��ي الهواء الطل��ق، والعديد من األنش��طة 
والفعاليات الترفيهية المباشرة التي سيتم اإلعالن عن افتتاحها 

خالل الفترة المقبلة.

 محافظ الجنوبية يّكرم الفائزين ببطولة 
العيد الوطني األولى لرياضة البادل

الوطن��ي  العي��د  اختتم��ت بطول��ة 
األولى لرياض��ة البادل المقامة على 
ملعب »ذا بادل أرينا«، بدعم وحضور 
من محافظ الجنوبية س��مو الش��يخ 
خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، 
وبمش��اركة متمي��زة م��ن الالعبين 
المحترفين والهواة، وذلك تزامنًا مع 
احتف��االت مملكة البحرين بأعيادها 
الوطنية، حيث قام المحافظ بتكريم 

الفائزين في البطولة.
وأكد س��مو الش��يخ خليفة بن علي 
أن المحافظ��ة س��باقة في احتضان 
واالس��تثنائية  المميزة  المب��ادرات 
خالل المناس��بات الوطنية، لضمان 
تعزي��ز الوع��ي بأهمي��ة الرياض��ة 
الف��رد  عل��ى  اإليجاب��ي  وأثره��ا 
والمجتم��ع إل��ى جان��ب تدعيم أطر 
الش��راكة المجتمعي��ة، بم��ا يرفد 
المحافظة ورسائلها لخدمة  أهداف 
مجتمع المحافظ��ة، وإتاحة المجال 
للجمي��ع في إب��راز قدراته الرياضية 
واالجتماعية سواء من محترفين أو 

هواة.
حقق��ت  البطول��ة  أن  إل��ى  ون��وه 
إلى  الرامي��ة  المنش��ودة  أهدافه��ا 
التنافس��ية  المواه��ب  اكتش��اف 
ورعايته��ا، م��ا يس��هم ف��ي إعداد 
جيل م��ن المواهب الواع��دة لتفيد 

مجتمعه��ا ووطنها، وإتاحة المجال 
للجميع إلب��راز قدراته��م الرياضية 
واالجتماعية س��واء م��ن محترفين 
أو ه��واة، مقدم��ًا ش��كره وتقديره 
بالبطولة،  جميعه��م  للمش��اركين 
والقائمي��ن عليه��ا م��ن موظف��ي 
المحافظ��ة والمتعاونين جميعهم 

فيها.
تأتي هذه البطولة ضمن سلس��لة 
م��ن الفعالي��ات الوطني��ة المقامة 
به��ذه المناس��بة العزي��زة، حي��ث 
م��ن  متمي��زة  مش��اركة  ش��هدت 
واله��واة،  المحترفي��ن  الالعبي��ن 

األهال��ي  م��ن  ع��دد  وبحض��ور 
والش��خصيات ومسؤولي المحافظة 
م��ن  غفي��ر  جمه��ور  جان��ب  إل��ى 

المهتمين برياضة البادل.
كما أس��فرت البطول��ة التي أقيمت 
خ��الل الفترة 18-22 ديس��مبر عن 
م��ن مختلف  مس��تويات متقدم��ة 
المتنافس��ين عل��ى لقبه��ا، محققة 
ص��دًى واس��عًا وتفاعاًل كبي��رًا لدى 
له��ذه  والمتابعي��ن  الرياضيي��ن 

البطولة.
واطل��ع س��مو محاف��ظ المحافظ��ة 
الجنوبية على جانب من المنافسات 

المباشرة من قبل الالعبين، بعدها 
بتكري��م  الجنوبي��ة  ق��ام محاف��ظ 
المحافظ��ة  ببطول��ة  الفائزي��ن 
حق��ق  حي��ث  للب��ادل،  الجنوبي��ة 
المركز األول فئة A كل من: حس��ن 
عبدالرضا، وعبداهلل محمد، والمركز 
الثاني فئة B: يوس��ف قائد ، وعمر 
قائ��د، في حين حق��ق المركز األول 
فئ��ة B كل م��ن: كري��م عبدالرضا، 
وعبدالرحم��ن ش��هاب، أم��ا المركز 
الثان��ي فئة B: ويعق��وب مال اهلل، 
جاب��ر عبدالعال، وأم��ا المركز األول 
س��يدات ف��كان م��ن نصي��ب: دالل 
أحمد، ومري��م العمادي، أما المركز 
الثان��ي س��يدات فحققت��ه كل من: 
نورة خالد، ومريم القالف، أما أفضل 
فريق متطور فجاء من نصيب: علي 

جناحي، ومحمود القاسمي.
 من جانبهم، أش��اد القائمون على 
البطول��ة وكافة المش��اركين بدور 
س��مو المحاف��ظ على ه��ذه اللفتة 
الكريم��ة في دع��م ه��ذه البطولة 
وإقامته��ا وف��ق أعل��ى مس��تويات 
م��ن  والفن��ي،  اإلداري  التنظي��م 
خ��الل مش��اركة 84 م��ن الالعبين 
كال  م��ن  واله��واة  المحترفي��ن 
الجنسين، و42 فريقًا، باإلضافة إلى 
لجان تحكيم المباريات في البطولة.

 »اإلصالح« تنّظم حملة 
تطوعية للتبرع بالدم

نظمت جمعية اإلصالح وبالتنسيق مع بنك الدم - مستشفى حمد 
الجامعي، حملة تطوعية للتبرع بالدم تحت شعار »التبرع بالدم 
بادرة تضامن.. شارك في الجهد وأنقذ األرواح« وذلك انطالقًا من 
ق��ول اهلل تعالى )َوَم��ْن َأْحَياَها َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّ��اَس َجِميعًا(، حيث 

تمت فعاليات الحملة بمقر الجمعية الرئيس بالمحرق.
وق��ال مدي��ر ع��ام جمعية اإلصالح ياس��ر غس��ان العوض��ي، إن 
الحملة القت نجاحًا بمش��اركة 35 متبرع��ًا من موظفي الجمعية 
وأعضائها ومن عموم المجتمع البحريني. وأوضح أن هذه الحملة 
تأتي ضمن الفعاليات الت��ي نظمتها الجمعية لالحتفال باليوم 
الوطني لمملكة البحرين والتي تس��عى م��ن خاللها لتقديم كل 

ما هو مفيد ونافع ويساهم في تنمية البحرين وشعبها الكريم.
كما أكدَّ العوضي عل��ى أن الحملة تأتي في إطار حرص الجمعية 
عل��ى تفعي��ل دور الش��راكة المجتمعي��ة مع مختلف مؤسس��ات 
المملك��ة ف��ي تحقيق النف��ع للوطن والمواطن حي��ث تمت هذه 
الحمل��ة بالتعاون المثمر مع مستش��فى الملك حم��د الجامعي 
إحدى المؤسسات البارزة والناجحة والمتطورة بمملكة البحرين.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار
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»آركابيتا« تحقق نموًا قويًا وتستثمر أكثر 
من 250 مليون دوالر العام المالي 2019

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

https://alwatannews.net/digital/25122022
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/digital/25122022
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زيادة الرواتب وتمديد صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين
خطة إلحالل المواطنين محل الوافدين في الوزارات... الرفاعي يقترح:

أعلــن النائــب محمــد الرفاعــي إطــاق مرئياته بشــأن برنامج عمــل الحكومة، 
ومنهــا مراجعــة اإلجــراءات والقــرارات التــي تنعكــس فــي المســاس بحقوق 
إعــادة  علــى  والعمــل  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  ومكتســباتهم  المواطنيــن 
توجيه الدعم الحكومي ألصحاب الدخل المحدود والمتوســط وإيجاد نظام 

دعم فعال يحقق االستقرار.
واقتـــرح الرفاعـــي زيـــادة الرواتـــب 
واألجـــور والمعاشـــات للعاملين في 
القطـــاع المهم عبر اســـتثمار ارتفاع 
أسعار النفط واالكتشافات النفطية 
ومكامـــن الغـــاز الطبيعـــي الجديـــدة 
ورفـــع  األجيـــال  مســـتقبل  لضمـــان 
الحـــد األدنـــى ألجـــور العامليـــن في 
القطـــاع الخـــاص وتنميـــة صناديـــق 
االســـتثمار الســـيادية لتكـــون ذراعًا 
قويًا مســـتقبالً يدار بشـــكل شـــفاف 
االقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي  ليصـــب 
واالجتماعيـــة، إضافـــة إلـــى تعزيـــز 
الرقابـــة وترســـيخ مبـــادئ النزاهـــة 
وحمايـــة األموال العامة عبر تمكين 
ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة 

بتقديم البالغات والدعاوى للجهات 
القانونية بصورة مســـتقلة في حال 
رصـــد تجـــاوزات ومخالفـــات مالية 

وإدارية.
الرفاعـــي  مرئيـــات  فـــي  وجـــاءت 
مقترح بشـــأن تمديد صرف الزيادة 
للعاميـــن  للمتقاعديـــن  الســـنوية 
الماليين المقبلين والبدء في عملية 
اإلصـــالح الجـــذري لمعالجـــة ضعف 
ومراجعـــة  التقاعـــد  صناديـــق  أداء 
للفوائـــض  االســـتثمارية  السياســـة 
مـــع  الصناديـــق  الســـتدامة  الماليـــة 
اعتماد سياسة الشفافية في عرض 
الوضـــع المالـــي الســـنوي للصناديق، 
تطويـــر هيكلية الرســـوم والضرائب 

بحيث ال تمثـــل عبئًا على محدودي 
الدخل ومتوســـطي الدخل وتقديم 
الدخـــل  ذوي  إلعفـــاء  برامـــج 
لحقـــوق  حمايـــة  منهـــا  المحـــدود 
المواطنين وتقديـــم برامج الصرف 
للضرائـــب والسياســـات االقتصادية 
الموازنـــة  ضمـــن  لهـــا  الموضوعـــة 
العامـــة للدولة، تنفيـــذ خطة وطنية 
إلحالل المواطنين محل الموظفين 
الوافديـــن العامليـــن فـــي الـــوزارات 

والهيئـــات الحكومية، خفض نســـبة 
الجديـــدة  الحلـــول  عبـــر  البطالـــة 
والمبتكـــرة قابلة للتنفيذ في ســـوق 
العمـــل واالســـتفادة مـــن التجـــارب 
المجـــاورة  الـــدول  فـــي  الناجحـــة 
الوظائـــف  توطيـــن  خـــالل  مـــن 
والتخصصـــات فـــي القطاعين العام 
والخاص، تحســـين جـــودة خدمات 
الرعايـــة الصحيـــة عبـــر رفـــع كفاءة 
عمـــل المراكـــز والمستشـــفيات مـــن 
خالل زيادة موازنة القطاع الصحي 
وموازنة ابتعـــاث المواطنين للعالج 
في الخارج، تطوير التعليم، حلحلة 
الملفات اإلســـكانية من خالل زيادة 
عدد المشـــروعات اإلسكانية، تعزيز 
األمـــن الغذائـــي ودعم إســـتراتجية 
البرامـــج  تطويـــر  الغذائـــي،  األمـــن 
وتمكيـــن  لتدريـــب  الحكوميـــة 
الشـــباب، تعزيـــز الوحـــدة الوطنيـــة 
وتعزيـــز  األهلـــي،  الســـلم  وصيانـــة 
الهويـــة الوطنيـــة الموحدة للشـــعب 
وحمايتها من االختراقات الثقافية.

محمد الرفاعي

“التأمينات”: متوسط راتب البحريني 810 دنانير شهريًا
458 ألف أجنبي خاضع لقانون التقاعد... وأجور اإلناث أقل في “الخاص”

كشـــفت أرقـــام الهيئـــة العامـــة للتأميـــن 
االجتماعي أن عدد األجانب الخاضعين 
لقانون التقاعـــد في القطاع الخاص قد 
بلـــغ أكثـــر من 458 ألـــف مشـــترك، بينما 
بلغ عـــدد البحرينيين في كال القطاعين 

العام والخاص 149,321 مشترك. 
وبّينـــت الهيئة في تقريرهـــا اإلحصائي 
أن   2022 العـــام  مـــن  الثالـــث  للربـــع 
متوســـط الراتب الشـــهري للمشـــتركين 
البحرنييـــن الخاضعين لقانـــون التقاعد 
فـــي القطاعيـــن العـــام والخـــاص قد بلغ 

810 دنانير لمتوسط أعمار 36 سنة. 
ووصـــل عـــدد المتقاعديـــن األحياء في 
القطاع العام إلى 34,313، وفي القطاع 
الخاص 44,050، ما مجموعهم 78,363 
المعـــاش  متوســـط  ويصـــل  متقاعـــد. 
الشـــهري لفئة المتقاعديـــن األحياء إلى 
798 دينـــار لمتوســـط أعمـــار 57 ســـنة. 
أما عـــدد أصحاب المعاشـــات المتوفين 
6,250 فـــي القطـــاع  فقـــد وصـــل إلـــى 
العـــام و8,052 في القطـــاع الخاص، ما 
معـــاش  صاحـــب   14,302 مجموعهـــم 

متوفى. 
وبالنســـبة إلى عدد المســـتحقين، الذين 
تقـــرر لهـــم معـــاش بســـبب قرابتهم من 
صاحب المعاش، فقد وصل إلى 11,399 
وإلـــى  العـــام،  القطـــاع  فـــي  مســـتحقًا 
11,761 مســـتحقًا في القطاع الخاص، 
ما مجموعهم 23,160 مستحقًا. ويصل 
متوسط المعاش الشـــهري للمستحقين 
332 دينـــار لمتوســـط األعمـــار التاليـــة: 
األبنـــاء: 32 ســـنة، األرامـــل: 66 ســـنة، 

الفئات األخرى: 68 سنة.
أمـــا اإلحصائيـــات علـــى أســـاس النـــوع 
فقـــد أظهـــرت أن عـــدد المؤمـــن عليهـــم 
مـــن البحرينييـــن الذكـــور فـــي القطـــاع 

23,110 مؤمـــن عليـــه،  بلـــغ  العـــام قـــد 
بمتوسط راتب شهري قدره 911 دينار، 
لمتوســـط عمر حالي 39 ســـنة، أما عدد 
اإلنـــاث البحرينيـــات فقـــد بلـــغ 26,768 
 826 راتـــب  بمتوســـط  عليهـــا،  مؤمنـــًا 
دينار، لمتوســـط عمر حالي 36 سنة، ما 
مجموعهـــم 49,878 بحرينيًا وبحرينية 
مؤمنـــًا عليهـــم.   وفي القطـــاع الخاص 
بلـــغ عدد المؤمن عليهم من البحرينيين 
الذكور 64,257 مؤمن عليه، بمتوســـط 

راتـــب 867 دينار، لمتوســـط عمر حالي 
34 ســـنة، وبلغ عـــدد اإلناث البحرينيات 
35,186 مؤمـــن عليها، بمتوســـط راتب 
627  دينـــار، لمتوســـط عمـــر حالـــي 34 
ســـنة، مـــا مجموعهـــم 99,443 بحرينيًا 
ويالحـــظ  عليهـــم.   مؤمنـــًا  وبحرينيـــة 
تفـــاوت األجور بين الذكور واإلناث في 
كال القطاعيـــن العـــام والخـــاص، وتقـــل 
أجـــور اإلنـــاث بنســـب أكبر فـــي القطاع 

الخاص عنها في القطاع العام. 

أما بالنســـبة إلى المؤمن عليهم من غير 
البحرينييـــن فقـــد بلـــغ 418,401 مؤمن 
الذكوراألجانـــب، بمتوســـط  مـــن  عليـــه 
راتب شهري قدره 247 دينار، لمتوسط 
عمر حالي 37 ســـنة، وبلـــغ عدد المؤمن 
عليهـــم من اإلنـــاث األجنبيـــات 39,910 
 343 راتـــب  بمتوســـط  عليهـــا،  مؤمنـــًا 
دينـــار، لمتوســـط عمـــر حالي 36 ســـنة، 
مـــا مجموعهـــم 458,311 مؤمنـــًا عليـــه 

ومؤمنًا عليها أجنبي.
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هــدايـــا في العــام الجـــديد
ــام والــــنــــــــــّــــفـــــــــوس بـــــــشـــــــوق ــ ــــ ــ ــعـ ــ أقـــــبـــــل الـ

ــر ــــ ــــ ــــ أجـ دون  ــن  ــ ــــ ــ ــــ ــ ومـ ــا  ــ ــهـ ــ لـ وســــــــأهــــــــدي 
ــدا ــقـ ســـــــوف أهـــــــــدي الـــــــى الـــمـــحــــّـــبـــيـــن عـ

بــحــــــــر قـــــــعـــــــر  فــــــي  أوال  أللــــــــــيء  مــــــن 
ــــــن نـــــــــــجـــــــاحـــــــــــا ــــ ــيـ ــــ ــــ ــبـــدعـ ــــ ــمـ ــلـ ــــ أتــــمـــــــــّنــــى لـ

ــاد بــــــــفــــــــكـــــر ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــب ــ ــــــع ال ــــ ــــــفـ ــــ ــــ ــن يـــنـ ــ ـــ ــ ــم ــ ـــ ــ ول
ــور ــ ــا الـــمـــجـــّديـــــــن بـــــــاقـــــــات زهـ ــنـ ــابـ ــّتـ ــكـ ــــ ولـ

مـــــــــــــن الـــــــــــــــّــــــــــــــريــــــــــــــاض  وعـــــــــــــــــطـــــــــــــــــر
ــــض بـــعـــــــــــــــزم ــريـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــقـ ــ ولــــــمــــــن يــــنــــظــــم الـ

ــر ــعـ عـــــبـــــقـــــري الـــــــرؤى..شـــــــيـــــــاطـــــــيـــــــن شـ
ــن قـــــــــــلـــــــبـــه يـــــــــبــــــــــّــــرح عـــــــــــشـــــــقـــــــــــا  ــ ــــ ــ ــمـ ــ ولـ

ــــود بـــصـــبـــــــــــر ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــــجــ ـــ ــ ـــ ــ ــا ي ــ ــيـ ــ ــافـ ــ بـــلـــســـمـــــــا شـ
ــب صـــــــدرا ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ولـــــــــقـــــــــادات مــــجــــلــــس الـ

ــــــبـــر ــــ ــــ ــى الـــــمـــــعـــــــــــــــــارضـــــات بـــصـ ــ ــّق ــ ـــ ــ ــل ــ ـــ ــ ــت ــ ي
ــــــام ــــ ــــ ــــ ــقـ مـ ــل  ــ ــي ــ ــن ــ ل رشــــــّـــــحـــــــــــوا  مـــــــن  زاد 

فـــيـــــــــــك يــــــا عــــامــــنــــا ومــــــــا كــــنــــت تــــــدري
ــدا ــ ـــ ــ ـــ ــم يـــحـــــــــــقــــــــّـــق وعــ ــهـ ــيـ ــــ ــــ ــعـ أتـــــــــــــرى سـ

ــــدر ـــ ــ ـــ وقــ ــاه   ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــجــ ــ ل تــــــــــــــرى  أم  ــا  ــ ــــ ــ ــادقـ ــ صـ
مــــجــــلــــس يــــصــــنــــع الــــكـــــــــــــــــــام جـــــــمـــــــــــيـــا

ــري ــمـ ــعـ ــر الــــــكــــــام “خـــــــبـــــــزا” لـ ــ ــي ــصــ هــــــل يــ
ــــس” أهـــــــدي ــيـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــن “بـ ــ ــ ـــّ ــ لـــــــــــــــــــأدارات  جــ

زّر كـــــــــــــــــــبـــســـة   الـــتـــــــــــنـــفـــــــــــيـــذ  ــر  ــيــ ــيــــصــ ــ ل
وعـــــــدا يــــطــــيــــقــــون  ال  الـــــــنـــــــاس  ــح  ــ ــ ــب ــ أصــ

بـــمـــهـــــــــــــــــــــــر ..أالّ  الــــــحــــــاجــــــات  ــاء  ــ ــضـ ــ ــقـ ــ لـ
ــن  قـــــــــــرضـــا ــ ــّديـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ولــــعــــــــــــــّمــــالــــنــــا الـ

ــام جــــــــــــــديــــد ..راتــــــــــــــــب شـــهـــــــــــــــــــر ــ ــــ ــ ــــ ــ ــعـ ــ ولـ
ــي مـــــــن الـــــفـــــقـــــر رفـــــــدا ــكــ ــ ــت ــشــ ــ ولـــــــــــمـــــن ي

ــات وبــــــــــّــــر ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــ ــ ــــ ــ مـــــــــــن زكــــــــــــــــــــاة وأعـ
ــي مـــــــزيـــــــدا مـــــــن الــــمـــــــــال ــغــ ــ ــت ــ ــب ــ ولــــــمــــــن ي

بـــوفـــــــر ــى  ــظــ ــحــ ــ ي  .. ــاج  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ ــن  ــ ــي ــعــ ــ ي
مـــثـــلـــي ــي  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ فـــــــي  ــم  ــ ـــّـ ــ ــهـ ــ يـ ــن ال  ــ ــ ــم ــ ــ ول

ــر ــ ــحـ ــ ــى”وسـ ــ ــوسـ ــ ــــســــخــــة مــــــن عـــــصـــــاة “مـ ن
ــــــد ــــ ــــــديـ ــام جـ ــ ـــ ــ ــع ــ ـــ ــ ــــــي ب ــــــفـ ــتـ ــــ ــــ ــن يـــحـ ــ ـــ ــ ــم ــ ـــ ــ ول

ــة تــــــــمــــــــــــــر ــ ـــ ــ ــل ــ ـــّ ــ ـــ لـــــــبـــــــنـــا صـــافـــــــــــيـــــــــــا وســ
ــال شـــعـــبـــا ــ ــــ ــ ــــ ــ ــو طـ ــ ــــ ــ ــم لـ ــ ـــّـ ــ ــعـ ــ ــر يـ ــ ــيـ ــ مـــــــــــــّر خـ

ــر ــــــسـ ــــ ــه تـــــحـــــت جـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ وســـــــــــــرى مــــــــــاء نـ
ــنـــاس ــلـ ــة لـ ــ ــب ــحــ ــمــ ــ لــــيــــس عـــــنـــــدي ســــــــوى ال

ــــــر ــــ ــــ ــــ ــال وبـــشـ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــر حـ ــ ــي ــ ـــ ــي خــ ــ ــ ــا فـ ــعــ ــيــ ــمــ جــ
ــل نــهـــــــــــر ــ ـــ ــ ــث ــه مــ ــلـ ــــ ــثـ ــــ أنــــــّـــــمـــــا الــــحــــــــــــــّب مـ

يـــســـري   الــــــمــــــّجــــــرات  الــــــــى  فـــــــــضــــاء  ذي 
ــي فـــيـــــــك عـــهـــــــدا  ــــ ــــ ــجـ ــرتـ ــام نـ ــ ـــ ــ ـــ ــعــ ــ أّيـــــهـــــا ال

ــر ـــ ـــ ــّم الـــــســــــّـــــام فـــــــــــي كــــــــــــّـــل قــطـــ ــــ ــعـ ــــ ــيـ لـ
ــــــه ــــ ــعــــى الـــيـ ــســ ــام يــ ــ ــ ـــّ ــ ــســ ــ ــ مـــــــــن يـــــــــريــــد ال

ــل خــيــر ــ ـــّـ ــ ــي الـــمـــلـــــــيـــك, فـــــي كـ ــعــ ــل ســ ــثــ مــ
ــا ـــ ـــ ــب ــل ـــ ــــــل ق ــمـ ــــ ــحـ ــــك الـــجـــلـــيـــــــل يـ ـــ ــ ــي ــ ــل ــمــ ــ وال

ــــــدر ــــ ــا ورفـــــــــــعـــــــــــة قـ ــــ ــــ ــيـ ــاخـ ــــ ــــ حـــــــانـــــــيـــا سـ

تقي محمد البحارنة
ريناتا عزمي

محرر الشؤون المحلية

لجنة تحقيق لضمان عدم تحصيل فواتير كهرباء غير مشروعة
الشركة المسؤولة عن قراءة العدادات تبخس رواتب البحرينيين... عبداألمير تلوِّح:

قالت النائب زينب عبداألمير إنها ستبادر إلى تحريك األدوات الرقابية للتأكد 
مــن عدم تضــرر المواطنين جّراء التجاوزات اإلداريــة المخيفة التي حصلت 

في الشركة المسؤولة عن قراءة عدادات الكهرباء والماء.
وطالبـــت النائـــب عبداألميـــر بضرورة 
هيئـــة  قـــرار  عـــن  الفـــوري  التراجـــع 
الكهربـــاء والمـــاء بخصخصة خدمات 
قـــراءة العـــّدادات موضحـــة أن القرار 
جاء في سياق عشوائي غير مدروس 

وتسبب بسلبيات كبيرة.
وأشـــارت إلـــى أن مـــن بين الســـلبيات 
تراجـــع كبير في بحرنة الوظائف بهذا 
القطـــاع لصالـــح األجانـــب، باإلضافـــة 
إلـــى االحتماليـــة الكبيـــرة في حصول 
فـــي  األخطـــاء والتجـــاوزات الســـيما 
ضـــوء األهميـــة الكبيـــرة التـــي يمثلها 
هـــذا القســـم المرتبـــط بالفواتيـــر التي 

يسّددها المواطنون.
والمـــاء  الكهربـــاء  هيئـــة  أن  وذكـــرت 

دفعـــت العام الماضـــي 788 ألف دينار 
للشـــركة التـــي رســـت عليهـــا مناقصة 
تقـــوم  فـــي حيـــن  العـــّدادات،  قـــراءة 
ضعيفـــة  رواتـــب  بتقديـــم  الشـــركة 
لموظفيها وبنســـب بحرنة قليلة سيما 

في الوظائف القيادية.
ودعـــت النائب عبداألميـــر إلى إرجاع 
خدمـــات قراءة العـــدادات إلى الهيئة، 
وإلـــى بحرنة هذا القطاع بنســـبة 100 
% الســـيما أن المهـــارات التي يتطلبها 
محـــدودة  المجـــال  هـــذا  فـــي  العمـــل 
والبحرينـــي أولـــى بهـــا فـــي ظّل شـــح 
الوظائف وتراجع معدالت التوظيف.

وتســـاءلت عن قـــرار الخصخصة في 
ظل اســـتمرار الهيئة بدفع مبالغ طائلة 

للشـــركة التي رســـت عليها المناقصة، 
مقابل اهتزاز الثقة في الشـــركة نظير 
مـــا تداولتـــه الصحافة المحلية بشـــأن 
بقـــراءة  تتعلـــق  تجـــاوزات  حصـــول 

العدادات.
وتعهـــدت بتحريـــك األدوات الرقابية 
الفواتيـــر  تجـــاوزات  فـــي  للتحقيـــق 

الصادرة للمشتركين.

وشـــددت علـــى أهميـــة بحرنـــة قطاع 
قـــراءة العـــدادات لخصوصيـــة األســـر 

البحرينية.
قـــد  المواطنيـــن  أن  إلـــى  وأشـــارت 
الماضيـــة  األشـــهر  خـــالل  الحظـــوا 
زيـــادة غير منطقية فـــي قيمة فواتير 
يســـتوجب  الـــذي  األمـــر  الكهربـــاء، 
مـــن  للتأكـــد  تحقيـــق  لجنـــة  تشـــكيل 
عـــدم تكبـــد المواطنيـــن أي مبالغ غير 

مشروعة.
لـــن  وأّكـــدت النائـــب عبداألميـــر أّنهـــا 
تدّخر جهًدا في ســـبيل ممارسة عملها 
الرقابـــي بشـــأن التجـــاوزات التـــي تم 
تداولها عـــن الشـــركة، للتأّكد من عدم 
تضـــرر المواطنين من تلك التجاوزات 
في ظّل الظـــروف المعيشـــية الصعبة 
لألســـر البحرينيـــة والتـــي ال تحتمـــل 
أّيـــة أعبـــاء إضافيـــة بســـبب  إضافـــة 
تجاوزات على القانون وفســـاد وخلل 

إداري واضح في تلك الشركة.

المنامة - وزارة الداخلية

الداخليـــة  وزارة  جهـــود  إطـــار  فـــي 
لمكافحة الجريمة وحفظ أمن وســـالمة 
المجتمـــع وحمايته من آفـــة المخدرات، 
مـــن كافـــة  آمـــن  إلـــى مجتمـــع  وصـــوال 
المخاطر، صرحت شـــئون الجمارك بأنها 
تمكنت خالل عام 2022 من ضبط 830 
عمليـــة لمحاولـــة تهريب حبـــوب ومواد 
مخـــدرة عبـــر منافذ المملكـــة الجمركية، 
بنســـبة زيادة بلغت نحـــو 48 % مقارنة 
بالعـــام الماضي، والـــذي تم خالله ضبط 

560 محاولة تهريب.
أن  الجمـــارك  شـــئون  وأوضحـــت 
 )478( نحـــو  شـــملت  المضبوطـــات 
المخـــدرة  المـــواد  مـــن  كيلوجرامـــا 
المتنوعـــة، ونحـــو )241( ألـــف حبـــة من 

الحبوب المخدرة.
وأضافـــت شـــؤون الجمـــارك أن فعاليـــة 
واالنتقائيـــة،  االســـتهداف  نظـــام 
واســـتخدام وســـائل الفحص المساعدة 

والتنســـيق المســـتمر مـــع إدارة مكافحة 
للمباحـــث  العامـــة  بـــاإلدارة  المخـــدرات 
بشـــكل  ســـاهمت  الجنائيـــة  واألدلـــة 
كبيـــر فـــي ارتفـــاع عمليـــات الضبط في 
المنافـــذ الجمركيـــة خـــالل هـــذا العـــام، 
حيث أكدت شـــئون الجمـــارك أن حماية 
المجتمـــع البحريني يعتبـــر من أولويات 
عمـــل شـــئون الجمـــارك ومـــن األهـــداف 
االستراتيجية التي تم وضعها لمواجهة 

المخاطر على أمن وصحة المجتمع.

“الجمارك”: ارتفـــــاع ضبطيــــات 
المخــــدرات 48 % فـــي 2022
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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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