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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

العدد: 16358

24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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 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
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 ¢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’
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ال��ن��م��و  م����ن  ج����دي����دة  ح��ق��ب��ة  ي���د����ش���ن  م�����ش��ر   ABC ب���ن���ك 
ب��ل��وم م�شر ب��ن��ك  م���ع  ال��ق��ان��ون��ي  االن���دم���اج  ا���ش��ت��ك��م��ال  ب��ع��د 

تعزيزا للعالقات الوثيقة بني ال�شركات اخلليجية العاملة يف قطاع النفط والغاز

بابك��و ت�شت�شي��ف وف�دا من �ش�رك�ة البت�رول الك�ويتي�ة الع�المي�ة

في  المستمر  الــبــنــك  دور  مــع  تــمــاشــًيــا 
تعزيز شراكته المجتمعية من خالل تقديم 
ــات ومـــنـــتـــجـــات مــصــرفــيــة مــصــمــمــة  خــــدمــ
تم  عــمــالئــه،  احــتــيــاجــات  لتلبية  خصيصا 
مــؤخــرا تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بــيــن بــنــك البركة 
ورويــال  هيلث  كيمز  ومستشفى  اإلسالمي 
البحرين لتوفير خدمات تمويلية للعمالء 
بمعدل ربح منخفض وتهدف إلى تسهيل 
المدفوعات الطبية لجميع عمالء البنك.

وتمت مراسم التوقيع بحضور فاطمة 
ــيـــس الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة  الـــعـــلـــوي، رئـ
ــراد بــبــنــك الـــبـــركـــة اإلســــالمــــي، علي  لــــأفــ
ببنك  والمبيعات  الــفــروع  رئــيــس  الــــدرازي 
الراشد،  أحمد  الدكتور  اإلسالمي،  البركة 
كيمز  فــي  للعمليات  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 

هيلث ورويال البحرين.
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، صـــرحـــت فــاطــمــة  ــهــ وبــ
ــيـــس الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة  الـــعـــلـــوي، رئـ
لـــأفـــراد بــبــنــك الــبــركــة اإلســـالمـــي: »نحن 
فــــــخــــــورون بـــــــأن نــــكــــون أحـــــــد الــــمــــزوديــــن 

الرائدين لبرامج تمويل الخدمات الطبية 
حيُث  بالبحرين.  المصرفي  الــقــطــاع  فــي 
تتماشى مبادراتنا مع جهودنا الرامية إلى 
للتطبيق  قابلة  بــخــيــارات  عمالئنا  تــزويــد 
لتمويل تكلفة اإلجراءات الطبية وتبسيط 
عملية الحصول على الخدمات من أفضل 
يسرنا  كما  المملكة.  في  الطبية  المرافق 
ــال  ورويــ هــيــلــث  كــيــمــز  مستشفى  يــكــون  أن 
الصحية  الــرعــايــة  شبكة  ضمن  البحرين 
الشراكات  من  المزيد  إلى  ونتطلع  لدينا، 
مــن شأنها  والــتــي  قــريــًبــا،  الــمــثــمــرة معهم 
توفير خدمات قيمة لعمالء البنك الكرام«.

ــــد،  ـــراشـ وأضـــــــــاف الــــدكــــتــــور أحــــمــــد الــ
ــذي لـــلـــعـــمـــلـــيـــات فــي  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ ــيــــس الــ ــرئــ الــ
واثقون  »نحن  البحرين:  رويــال  مستشفى 
لتمويل  اإلســالمــي  البركة  برنامج  أن  مــن 
فرصة  لمرضانا  الطبية سيوفر  الخدمات 
ــات واإلجــــــــراءات  ــدمـ ــخـ الـــحـــصـــول عــلــى الـ
الطبية بسهولة، ما سينعكس إيجاًبا على 

صحتهم واحتياجاتهم بشكل أفضل«.

وزي���ر ال�شناع��ة يجتم����ع مع وزي���ر ال�شن��اع��ة 
الها�شمي��ة بالمملك��ة االأردني�ة  والتجارة والتموين 

ي��ع��ر���ش��ون  ال��ع��رب��ي��ة  واالإم��������ارات  ال��ب��ح��ري��ن  م���ن  اأع���م���ال  رواد  خ��م�����ش��ة 
م�����ش��اري��ع��ه��م ل��ا���ش��ت��ث��م��ار ع���ل���ى ال���م���و����ش���م ال���ث���ان���ي م����ن ب��ي��ب��ان

البور�ش�ة ت�ش��در ق��رار اإدراج اأذون��ات الخ�زين�ة 
و�شك��وك الت�اأجي��ر االإ�شامي��ة الق�شي�رة االأج���ل 

 ABC بنك  مجموعة  أعلنت 
المصرفية  الــعــربــيــة  )الــمــؤســســة 
عــــن اكـــتـــمـــال عــمــلــيــة االنــــدمــــاج 
بلوم  »بنك  من  كل  بين  القانوني 
حيث  مصر«،   ABC و»بنك  مصر« 
تم دمج البنكين في كيان قانوني 
واحــــد وذلــــك بــعــد اســتــكــمــال كل 
الموافقات الرقابية المعنية، بما 
فــي ذلـــك مــوافــقــة كــل مــن البنك 
ــري، والــهــيــئــة  ــمــــصــ ــزي الــ ــركــ ــمــ الــ
الـــعـــامـــة لــالســتــثــمــار والــمــنــاطــق 
الــحــرة. تــأتــي هـــذه الــخــطــوة بعد 
حصة  على   ABC بنك  اســتــحــواذ 
مصر  بلوم  بنك  فــي   %99.5 تبلغ 
أكـــدت  وقـــد  أغــســطــس 2021.  فـــي 
ــرار الــبــنــكــيــن  ــمـ ــتـ الــمــجــمــوعــة اسـ
للعمالء  تــقــديــم خــدمــاتــهــمــا  فــي 
ــاء الــعــمــل  ــنـ بــالــشــكــل الــمــعــتــاد اثـ
منتجاتهما  دمــج  استكمال  على 

وخدماتهما بشكل كامل.
ــرح  ــة، صــ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ ــذه الــ ــ ــهــ ــ وبــ
الـــصـــديـــق عـــمـــر الـــكـــبـــيـــر، رئــيــس 
بــنــك  مـــجـــمـــوعـــة  إدارة  مـــجـــلـــس 
ــاج  ــ ــدمـ ــ االنـ ــال  ــمــ ــتــ اكــ »أن   ABC:
ــوة مــهــمــة  ــطـ الـــقـــانـــونـــي يــمــثــل خـ
نــحــو تــعــزيــز وجـــودنـــا فـــي الــســوق 
المصري، ونتطلع إلى تقديم نوع 
المصرفية  الــتــجــارب  مــن  جــديــد 

لعمالئنا من خالل االستفادة من 
بنك  لمجموعة  الدولي  االنتشار 
ABC وخبراتها المدعومة بأحدث 
 . المبتكرة  والخدمات  التقنيات 
ويــســاعــدنــا االنـــدمـــاج بــيــن هذين 
الناجحين  المحليين  البنكين 
في تعزيز تنوع منتجاتنا وتوسيع 
حــضــورنــا بــمــا يــتــيــح لــنــا المضي 

نحو تحقيق طموحاتنا للنمو«.
 يـــــوفـــــر الــــــســــــوق الــــمــــصــــري 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــفــرص 
الــــواعــــدة لــتــأســيــس بــنــك حــديــث 
كتلك  قوية  دولية  بشبكة  يتمتع 
بتقديم  ونــلــتــزم  نمتلكها.  الــتــي 

ــا لــديــنــا مـــن إمــكــانــيــات  أفـــضـــل مـ
المحلي  الـــســـوق  لــخــدمــة  دولـــيـــة 
بــــهــــدف تـــســـهـــيـــل الــــــوصــــــول إلــــى 
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة وتــوفــيــر 
أحـــــــدث الــــخــــدمــــات الــمــصــرفــيــة 

الرقمية المتطورة. 
إلــــــــى أن  وتــــــجــــــدر اإلشــــــــــــــارة 
االنــــدمــــاج الـــقـــانـــونـــي يــســهــم في 
لبنك  الــســوقــيــة  الــحــصــة  زيــــــادة 
أضعاف  ثالثة  بواقع  مصر   ABC
ورفــــع إجــمــالــي األصـــــول إلــــى 67 
مليار جنيه مصري، كما أنه يؤدي 
ــل الـــخـــدمـــات الــتــي  لــجــمــع أفـــضـ
يقدمها البنكان لتوفير مجموعة 

ــن الـــخـــدمـــات  ــ ــل مـ ــ ــضـ ــ أوســــــــع وأفـ
البنك  لجميع عمالء  المصرفية 
الموحد، مدعومة بشبكة أكبر من 
الــفــروع وأجــهــزة الــصــراف اآللــي. 
من  المزيد  لتقديم  نخطط  كما 
بما  المبتكرة،  الرقمية  الخدمات 
فـــي ذلــــك الــبــنــك الــرقــمــي »إلــــى« 
للهواتف الذكية التابع لمجموعة 
، باإلضافة إلى حلول   ABC بنك 
الدفع الرائدة التي توفرها شركة 
 )AFS( الخدمات المالية العربية

التابعة للمجموعة.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال صـــائـــل 
ــري، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ ــوعــ ــ الــ
بالوكالة:   ABC بنك  لمجموعة 
عالميًا،  مصرفيًا  كيانًا  »بصفتنا 
منصة  تأسيس  فــي  نجحنا  فقد 
قوية تضمن لنا النمو المستدام، 
مـــع تــوفــيــر مـــــوارد أكـــبـــر لــتــســريــع 
وتيرة االبتكار وشبكة أوسع لدعم 
لقد شرعنا  العمالء.  المزيد من 
المستقبل.  بنك  لبناء  رحلة  في 
أفــضــل تجربة  لــتــقــديــم  ونــطــمــح 
مــصــرفــيــة لــلــعــمــالء مـــع االلـــتـــزام 
بــــأعــــلــــى مــــســــتــــويــــات الــــمــــرونــــة 

والكفاءة واالبتكار«.
فيما عقب عمرو ثروت، العضو 
الــمــنــتــدب والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

لــنــا  »يـــتـــيـــح  مـــصـــر:   ABC لــبــنــك 
ــاج، االســـتـــفـــادة من  ــ ــدمـ ــ هــــذا االنـ
الدولية  وقدراتنا  عملياتنا  حجم 
ــا الــبــشــريــة الــمــشــتــركــة،  ــ ــواردنـ ــ ومـ
ــر الــــذي يــمــّكــنــنــا مــن تقديم  األمــ
تجربة مصرفية فريدة في السوق 
لنصبح  مكانتنا  وتعزز  المصري 
أن  أود  للعمالء.  المفّضل  البنك 
بــمــواصــلــة تقديم  الــتــزامــنــا  أؤكـــد 
خـــــدمـــــات مـــتـــكـــامـــلـــة ومـــســـتـــمـــرة 
التكامل  عملية  طـــوال  لعمالئنا 

بين أعمال البنكين«.
اإلشراف  مسؤولية  وسيتوّلى 
ــال الــبــنــكــيــن  ــ ــمـ ــ عـــلـــى تـــكـــامـــل أعـ
ــادة  ــيــ قــ وفــــــريــــــق  إدارة  مـــجـــلـــس 
جميع  ستواصل  بينما  جديدين، 
الـــفـــروع وأجـــهـــزة الـــصـــراف اآللـــي 
وبنك  مصر   ABC لبنك  التابعة 
بــــلــــوم مـــصـــر تـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 
طــوال  للعمالء  المعتاد  بالشكل 
تغيير  وســيــتــم  الــتــكــامــل.  عملية 
وأجهزة  لفروع  التجارية  العالمة 
بلوم مصر  لبنك  اآللــي  الــصــراف 
الــمــقــبــلــة لتحمل  خـــالل األشـــهـــر 
العالمة التجارية لبنكABC ، مع 
الحالية  خدماتها  توفير  تواصل 
من دون أي انقطاع حتى االنتهاء 

من عملية التكامل.

} الصديق عمر الكبير. } صائل الوعري. 

اســـتـــضـــافـــت شـــركـــة نــفــط 
البحرين )بابكو( يوم الثالثاء 
وفــدا   2023 يناير   3 الــمــوافــق 
الكويتية  الــبــتــرول  شــركــة  مــن 
المهندس  بــرئــاســة  العالمية 
ــي الــــعــــجــــمــــي الـــرئـــيـــس  ــ ــافـ ــ شـ

التنفيذي للشركة.
الوفد  استقبال  فــي  وكـــان 
عبدالرحمن  الــدكــتــور  الــزائــر 
التنفيذي  الرئيس  جــواهــري 
اإلدارة  وأعــضــاء  بابكو  لشركة 
التنفيذية، حيث رّحب الدكتور 
جــــواهــــري بــضــيــوف الــشــركــة، 
الــــزيــــارة هي  هــــذه  أن  مــــؤكــــدًا 
لتعريف  قيمة  فرصة  بالفعل 
الكبيرة  بالتطورات  الضيوف 
والــمــتــســارعــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
شـــركـــة بــابــكــو وعـــلـــى األخـــص 
ــي  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــروع االســ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ الــ
لــتــطــويــر الــمــصــفــاة بــاعــتــبــاره 

تاريخ  فــي  األضــخــم  المشروع 
الشركة.

ــاد الــدكــتــور جــواهــري  وأشــ

الوثيقة  الثنائية  بــالــعــالقــات 
الـــتـــي تـــربـــط بـــيـــن الـــشـــركـــات 
ــاز  ــ ــغـ ــ ــفـــط والـ ــنـ ــلـ ــة لـ ــيــ ــنــ ــوطــ الــ

الـــتـــعـــاون  ــلـــس  مـــجـ دول  فـــــي 
الــخــلــيــجــي، مــثــنــيــًا عــلــى رؤيــة 
الــــقــــيــــادة فـــــي كـــــال الـــبـــلـــديـــن 

لتعزيز  الداعمة  وتوجيهاتهم 
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الــــــعــــــالقــــــات مـــــــع الـ
هــذا  فــي  الــعــامــلــة  الخليجية 

القطاع االستراتيجي.
وقـــد أبـــدى أعــضــاء الــوفــد 
إعــجــابــهــم بــالــتــقــدم والــتــطــور 
تشهده صناعة  الــذي  الــالفــت 
البحرين،  مملكة  في  الطاقة 
ــٍو خـــاص  مــشــيــديــن عـــلـــى نـــحـ
ــديـــث مــصــفــاة  ــحـ ــج تـ ــامـ ــرنـ ــبـ بـ
ــا أثـــــــنـــــــوا عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــو، كـ ــ ــكــ ــ ــابــ ــ بــ
التطور  من  العالي  المستوى 
في  العاملة  للقوى  والحرفية 
مرافق هذا القطاع الصناعي.

ــان،  ــبــ ــانــ ــجــ ــق الــ ــ ــفـ ــ وقـــــــد اتـ
فــــــي خـــــتـــــام الـــــــــزيـــــــــارة، عــلــى 
تـــبـــادل الــمــزيــد مـــن الـــزيـــارات 
ــارف  ــعـ ــمـ واالســـــتـــــفـــــادة مــــن الـ
المشتركة  الــخــبــرات  وتـــبـــادل 

لتعزيز التعاون الثنائي.

عــــرض أمــــس بـــيـــبـــان، وهــــو بــرنــامــج 
واقــعــي تحت عــنــوان ريـــادة األعــمــال من 
إنتاج مشاريع األمل، الذراع االستثمارية 
موسمه  حلقات  أولـــى  األمـــل،  لصندوق 

الثاني المرتقب.
ويتمحور برنامج بيبان المدعوم من 
 nogaholding(( الشركة القابضة للنفط
حول رواد األعمال الذين يقومون بعرض 
مشاريعهم أمام لجنة من المستثمرين 
اإلقليميين للفرص االستثمارية وفرص 
تطوير المشاريع االستراتيجية، ويهدف 
ــــى تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى  الـــبـــرنـــامـــج إلـ
االستثمار  وتيسير  الــواعــدة  الــمــشــاريــع 
الخاص  القطاع  جــانــب  إلــى  المشترك 
العالية  اإلمــكــانــيــات  ذات  الــشــركــات  فــي 
لتسريع نمو أعمالهم بشكل استراتيجي 

لأسواق اإلقليمية والدولية.
خمسة  األولــى  الحلقة  واستضافت 
الـــبـــحـــريـــن  مـــمـــلـــكـــة  ــن  ــ مـ ــال  ــ ــمـ ــ أعـ رواد 
الشقيقة  المتحدة  العربية  واإلمــــارات 
مـــاســـتـــرز، شـــركـــة مصنعة  ــم: ســتــيــل  ــ وهـ
لمعدات الشواء مؤسسة من قبل مهدي 
طاهري وحسين يوسف، ذا كولكتر، وهي 
تقسيمات  تنفيذ  في  متخصصة  شركة 
بــأســعــار معقولة  لــلــخــزنــة  راقــيــة وذكــيــة 
مــؤســســة مـــن قــبــل مــحــمــد نـــهـــاد ونــهــاد 
عيسى، وسكني وهو تطبيق عقاري يتيح 
لــلــعــمــالء الــبــحــث والـــعـــثـــور عــلــى عــقــار، 
وفــروزن  مؤسس مــن قبل علي ســرحــان، 
ــات الـــصـــحـــيـــة وهـــي  ــبــ ــوجــ ــوتـــرشـــن الــ ــيـ نـ
منصة تقدم الفواكه الطازجة المجمدة 
بــدون  الــســمــوم  مــن  التخلص  ومكعبات 
قبل  مــن  مؤسسة  أو سكر  مــواد حافظة 

محمد العرادي، وآي تدوير وهي منصة 
العمليات  تنظم  السحابة  على  قائمة 
وتسهل  التدوير  إعــادة  لجهات  اليدوية 
الـــتـــواصـــل مـــع عــمــالئــهــا مـــن الــشــركــات 

مؤسسة من قبل جعفر الحمد.
ــذه الـــمـــشـــاريـــع الــخــمــســة  ــ ــوم هـ ــقــ وتــ
من  لجنة  أمــام  الحلقة  أثناء  بالعرض 
صــالــح،  رؤيــــا  مــن  مــكــونــة  المستثمرين 
مــؤســس ســلــســلــة مــطــاعــم فــيــال مــامــاز، 
ــالـــي، الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي  ــعـ ومــحــمــد الـ
المتحدة،  المشاريع  شركات  لمجموعة 
مــالئــكــي،  مستثمر  الــقــصــيــبــي،  وســهــيــل 
ويشارك أيمن بن توفيق المؤيد، رئيس 
كعضو  األمـــــل  صـــنـــدوق  إدارة  مــجــلــس 
منسق في اللجنة وكممثل الستثمارات 

»مشاريع األمل«.
إدارة  مــديــر  ريــــس،  آل  خــالــد  وقــــال 
ــاريـــع األمــــــل بــهــذه  الـــمـــشـــاريـــع فــــي مـــشـ

ـــــالن عـــن بث  الــمــنــاســبــة: »يـــســـرنـــي اإلعـ
أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج 
االستعدادات  من  أشهر  عدة  بعد  بيبان 
والتحضير، ستضم الحلقة رواد أعمال 
ــدة مــن  ــ ــواعـ ــ مــتــمــيــزيــن ومـــشـــاريـــعـــهـــم الـ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن واإلمــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة الشقيقة، باإلضافة إلى لجنة 
من نخبة المستثمرين من ذوي الخبرة، 
نــتــرقــب مــشــاهــدة الــجــمــهــور لــلــبــرنــامــج 
ومــتــابــعــة قــصــص الــنــجــاح وهـــي تخلق، 
لهم  إلهام  تكون مصدر  نتطلع ألن  كما 
ريــادة  فــي  الخاصة  برحالتهم  للمبادرة 

األعمال«.
ــد نـــــهـــــاد، رائـــــد  ــمـ ــا شــــــــارك مـــحـ كــــمــ
األعمال المشارك من اإلمارات العربية 
بيبان:  برنامج  على  تجربته  المتحدة، 
»جاءت مشاركتنا في الموسم الثاني من 
بتنمية  نتيجة لطموحنا  بيبان  برنامج 

مشروعنا وتوسيعه خارج حدود اإلمارات 
العربية المتحدة، وكانت تجربة مفيدة 
تدريبيا  معسكرا  خضنا  حيث  بالفعل، 
تطوير  فــي  أسهم  التصوير  قبل  مكثفا 
ــن لــجــنــة  ــروع، كـــمـــا اســـتـــفـــدنـــا مــ ــشــ ــمــ الــ
يــشــاهــد  ونـــتـــطـــلـــع ألن  الــمــســتــثــمــريــن 

الجميع حلقتنا«.
برنامج  مــن  الثاني  الموسم  ويعتز 
ــه الـــمـــتـــمـــثـــلـــيـــن بــشــركــة  ــاتــ ــرعــ بـــيـــبـــان بــ
ــاز  ــغــ ــابـــضـــة لــلــنــفــط والــ ــبـــحـــريـــن الـــقـ الـ
الــبــحــريــن،  وتــمــكــيــن   ،)nogaholding(
ومــنــتــجــع وســبــا قــصــر الــعــريــن، وشــركــة 
تراكس، وBeyon Money، وزين البحرين، 
وبيت  المتحد،  األهلي  والبنك   ،GMIو
وشركة  )الــبــحــريــن(،  الكويتي  التمويل 
بـــنـــفـــت، وشـــــركـــــة الـــبـــحـــريـــن لـــمـــواقـــف 
ــن(، وبـــنـــك الـــســـالم،  ــ ــاكــ ــ ــارات )أمــ ــيــ ــســ الــ
اللتزامهم الراسخ بتمكين رواد األعمال 
خالل  من  نموهم  وتسريع  البحرينيين 
االســـتـــثـــمـــار والـــمـــعـــرفـــة والــــوصــــول إلــى 

فرص األعمال.
كــمــا يــشــكــر بــيــبــان شـــركـــاء الــحــلــقــة 
األولى منتجع وسبا قصر العرين قصر 
العرين لتوفير فرص استراتيجية لرواد 

األعمال في هذه الحلقة.
برنامج  مــن  جــديــدة  حلقة  تــعــرض 
بــيــبــان كــل يـــوم أربــعــاء مــن هـــذا الشهر، 
ــاهـــدة الــحــلــقــة الـــقـــادمـــة  يــمــكــنــكــم مـــشـ
بتاريخ 11 يناير 2023 في تمام الساعة 
البحرين  تلفزيون  السادسة على قناتي 
والراي، أو أي وقت يناسبكم على منصة 
على  األول  الــطــلــب  بــحــســب  الــفــيــديــو، 

مستوى اإلقليم، شاهد.

أصدرت بورصة البحرين 
يوم الثالثاء الموافق 3 يناير 
رقــم )1( لسنة  الــقــرار   2023
ــات  ــ أذونـ إدراج  بـــشـــأن   2023
التأجير  وصــكــوك  الخزينة 
األجل  القصيرة  اإلسالمية 
القرار  ويقضي   ،2023 للعام 
بــــــــــإدراج أذونــــــــــات الــخــزيــنــة 
الحكومية وصكوك التأجير 
اإلســــــالمــــــيــــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
القصيرة األجل الصادرة عن 
المركزي  البحرين  مصرف 
حــكــومــة مملكة  عـــن  نــيــابــًة 
في   2023 لــلــعــام  الــبــحــريــن 
بورصة البحرين عند تاريخ 

إصدارها.
سيتم  الــقــرار،  وبموجب 
ألذونــــات  ــدارًا  ــ ــ اصـ  64 إدراج 
و12  الــحــكــومــيــة  الـــخـــزيـــنـــة 

إصــــــدارا لــصــكــوك الــتــأجــيــر 
اإلســــــالمــــــيــــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
القصيرة األجل خالل العام 
2023 ما لم تصدر تعليمات 

أخرى خالف ذلك.
وتبلغ القيمة اإلجمالية 
الخزينة  أذونـــات  إلصـــدارات 

مــلــيــارات   4.42 الــحــكــومــيــة 
ــا  ــمـ ــيـ ديــــــــنــــــــار بـــــحـــــريـــــنـــــي فـ
تــبــلــغ الـــقـــيـــمـــة اإلجـــمـــالـــيـــة 
إلصدارات الصكوك التأجير 
اإلســــــالمــــــيــــــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
القصيرة األجل 312 مليون 

دينار بحريني.

ــر  ــ ــن عــــــــادل فــــخــــرو وزيـ ــ ــداهلل بـ ــ ــبـ ــ أّكــــــــد عـ
األخوية  العالقات  عمق  والتجارة  الصناعة 
ــي تــجــمــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــتـ الـــوطـــيـــدة الـ
الشقيقة على  الهاشمية  األردنية  والمملكة 
كــل الــمــســتــويــات، فــي ظــل مــا تحظى بــه من 
الجاللة  صاحب  حضرة  من  واهتمام  رعاية 
بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ملك  الــمــلــك حــمــد 
الـــبـــالد الــمــعــظــم، وأخـــيـــه صـــاحـــب الــجــاللــة 
الــمــلــك عــبــداهلل الــثــانــي بــن الــحــســيــن ملك 

المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة.
جاء ذلك خالل استقبال وزير الصناعة 
المهندس  أمـــس،  صــبــاح  بمكتبه  والــتــجــارة، 
ــر الــصــنــاعــة  ــ يـــوســـف مــحــمــود الــشــمــالــي وزيـ
والـــتـــجـــارة والـــتـــمـــويـــن بــالــمــمــلــكــة األردنـــيـــة 

الهاشمية.
وخـــــالل االجـــتـــمـــاع نـــــّوه فـــخـــرو بــأهــمــيــة 

االستفادة من الخبرات وتبادل التجارب في 
المجال الصناعي والتجاري بين المملكتين 
الــتــعــاون  تــعــزيــز  عــلــى  والــعــمــل  الشقيقتين، 
الثنائي في هذا الجانب بما يلّبي التطلعات 
انعقاد  أن  إلــى  الفتًا  المشتركة،  والمصالح 
ملتقى األعمال البحريني األردني المشترك 
الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين 
يــصــب فـــي اتـــجـــاه تــطــويــر الــتــعــاون الــثــنــائــي 
وخــصــوصــًا بــيــن الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي كلتا 

المملكتين. 
تدعيم  سبل  بحث  اللقاء  خــالل  وجـــرى 
ــيــــة  الـــعـــالقـــات األخــــويــــة الــبــحــريــنــيــة األردنــ
الــوطــيــدة، واســتــعــراض آفـــاق الــتــعــاون وعــدد 
المشترك،  االهــتــمــام  ذات  الــمــوضــوعــات  مــن 
ومــنــاقــشــة آخــــر الـــتـــطـــورات والــمــســتــجــدات 

االقتصادية العالمية.

الخ�دم�ات  تم�وي�ل  اتفاقي��ة  ي�وق�ع  الب�رك�ة  بنك 
الطبية مع كيمز هيل�ث وم�شت�شف�ى رويال البح�رين
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ب�����ن�����اء م�����خ�����ازن خ����ا�����س����ة ل������زي������ادة ال���ط���اق���ة 
ال��ت��خ��زي��ن��ي��ة ل��ل�����س��ل��ع ال��غ��ذائ��ي��ة ل��م��ج��م��وع��ة ت��راف��ك��و  شهدنا في بطولة كأس العالم لكرة 

مؤخرا  تنظيمها  تــم  التي   2022 الــقــدم 
دولــة   32 بين  قــويــة  منافسات  قطر  فــي 
تسابقت للفوز بأغلى جائزة عالمية في 
لتحقيق  التنافس  يكن  ولم  القدم،  كرة 
مديري  على  مقتصرًا  والشهرة  المجد 

الفرق والمدربين والالعبين.
كانت  لــقــد  تــصــدقــوا.  أو ال  صــدقــوا 
الفرق تحارب أيضًا من أجل اقتصادات 
الفائز يحصل  وأســواق أسهم دولها هل 
عــلــى كـــل شــــيء؟ لــيــس تــمــامــًا إن حــالــة 
الـــتـــوتـــر الـــتـــي صــاحــبــت األمـــــل بــالــفــوز 
ــكـــأس الـــعـــالـــم وتـــجـــنـــب الـــخـــســـارة قــد  بـ
امــتــدت لــتــؤثــر فــي أداء أســــواق األســهــم 
في الدول المشاركة. فبعد الفوز الرائع 
يــوم  النهائية  الــمــبــاراة  فــي  لألرجنتين 
األحد 18 ديسمبر 2022م شهدت البالد 
ارتفاعا في أسعار أسهمها وسنداتها يوم 
 S&P Merval  اإلثنين. 1 كما ارتفع مؤشر
إلى 168,128.28  بنسبة %1.83  لألسهم 
نــقــطــة مـــدفـــوعـــًا بـــــأداء الـــشـــركـــات الــتــي 

تعمل في مجال الطاقة.
 وبالرغم من ارتفاع األسهم في حالة 
الفوز، لوحظ بالمقابل أثرًا سلبيًا عند 
مباريات  من  ما  لمباراة  الفريق  خسارة 
بطولة كأس العالم. وأظهرت الدراسات2 
أن البلد الذي يخسر مباراته يكون أداء 
ســـوق أســهــمــه دون الــمــســتــوى فــي الــيــوم 

التالي لخسارته للمباراة مباشرًة.
لــقــد جـــذبـــت بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
انــتــبــاه الجميع لــدرجــة أن  الــقــدم  لــكــرة 
مثل  –مثلهم  ــواق  األسـ فــي  المتداولين 
اآلخـــــريـــــن– تـــحـــول اهـــتـــمـــامـــهـــم صـــوب 
المباريات وكان لذلك أثرًا ملحوظًا في 

حركة أسواق المال.
أن  الــــــدراســــــات 3  بـــعـــض  ــرت  ــ ــهـ ــ وأظـ

ســـوق األســهــم يــبــقــى هــادئــا فــي الــدولــة 
الملعب لخوض  التي يكون فريقها في 

المباراة.  
ــان فـــريـــق تــشــيــلــي يلعب  فــعــنــدمــا كــ
في  المتداولين  عــدد  انخفض  مباراته، 
 .%83 بنسبة  تشيلي  فــي  األســهــم  ســـوق 
وفي الواقع كان سوق أسهم دول أمريكا 
مباريات  خــالل  تــأثــرًا  األكــثــر  الجنوبية 

الفرق الوطنية لهذه الدول.
ــدأ فــي  ــبــ ــم تــ ــ ــهـ ــ ــة األسـ ــركــ ــــت حــ ــانـ ــ وكـ
االنحسار قبل انطالق المباراة وتستمر 
إطــالق  مــن  دقيقة   45 بعد  كذلك حتى 
صـــافـــرة الـــنـــهـــايـــة. بــيــنــمــا كـــانـــت حــركــة 
األسهم بين الشوطين تتراوح حول %35 
وكذلك أشارت التقارير إلى المزيد من 
االنحسار في حركة التداول بحوالي %5 

عندما يحرز الفريق هدفًا.

أســـواق  بنتائج  التنبؤ  الــصــعــب  مــن 
األسهم

بالفريق  التنبؤ  أن  ــرون  تـ كنتم  إذا 
صعبا  أمــرا  العالم  بكأس  سيفوز  الــذي 
أمر  األســهــم  أســـواق  بحركة  التنبؤ  فــإن 
ــال فــي  ــحــ ــو الــ أكـــثـــر صـــعـــوبـــة. فــكــمــا هــ
التوقعات تؤثر  القدم، فإن  مباريات كرة 

بشكل كبير في أسواق المال.
ولكن المبادئ في كرة القدم يمكنها 

أن تقود إستراتيجيات االستثمار.
فرق  كل  تدخل  أواًل:  اإلستراتيجية 
بإستراتيجية  المباراة  الناجحة  القدم 
وتشكيلة محددة سلفًا لكي تحقق الفوز. 
وتـــهـــدف اإلســتــراتــيــجــيــة إلـــى اســتــغــالل 
من  واالســتــفــادة  الخصم  ضعف  نــقــاط 

نقاط قوة الفريق.
ــوم عــلــى  ــهــ ــفــ ــمــ ــفــــس الــ ويـــنـــطـــبـــق نــ
لديكم  يكون  أن  االستثمار، حيث يجب 
فــهــمــًا جـــيـــدًا لــمــا ســتــســتــثــمــرون فــيــه. 
وأكــثــر مــن ذلـــك يــجــب أن يــكــون لديكم 

استراتيجية محددة.
تحقيقه  يجب  الــذي  المهم  المبدأ 
التنوع.  هو  الجيدة  اإلستراتيجية  من 
إلى  الــحــاجــة  الــحــالــي تعد  الــوقــت  ففي 

التنوع أهم من أي وقت مضى.
الــتــمــتــع بــالــمــرونــة: يــعــد فــريــق كــرة 
القدم الذي يفوز هو الفريق القادر على 
المتوقعة  غير  التغييرات  مــع  التكيف 

مثل البطاقات الحمراء أو اإلصابات.
وينطبق األمر نفسه مع االستثمار. 
إذ تــحــول الــمــد هــذا الــعــام فــي األســـواق 

بمعدالت أعلى.

 رئيس قسم االستثمار لدى بنك 
HSBC – الخدمات المصرفية الخاصة 
العالمية وإدارة الثروة لجنوب شرق آسيا

يـــوم  الــــعــــام«  الـــبـــحـــريـــن  ــر  »مــــؤشــ ــل  ــفـ أقـ ــة:  ــبــــورصــ الــ أداء 
قــدره   بــارتــفــاع  نقطة   1,891.71 مستوى  عند  األربــعــاء  أمــس 
4.74نقاط مقارنة بإقفاله يوم أمس األول الثالثاء، في حين 
أقفل »مؤشر البحرين اإلسالمي« عند مستوى 660.94  نقطة 

بارتفاع قدره  5.05 نقاط مقارنة بإقفاله السابق.
 735.96 البحرين«  »بورصة  في  المستثمرون  تــداول  وقد 

ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 163.45 ألف دينار بحريني، 
المستثمرون  ركــز  حيث  صفقة،   32 خــالل  مــن  تنفيذها  تــم 
تعامالتهم على أسهم قطاع المال والتي بلغت قيمة أسهمه 
المتداولة 83.96 ألف دينار أي ما نسبته 51.37% من القيـمة 
تم  ســهــم،  ألــف   628.85 قــدرهــا  وبكمية  لــلــتــداول  اإلجمـالية 

تنفيذها من خالل 19 صفقة.

عندما ت�سرب حمى كاأ�س العالم اأ�سواق االأ�سهم

تعلن مجموعة ترافكو أن مجلس إدارتها 
في اجتماعه الدوري بتاريخ 4 يناير 2023 قد 
صادق على توصية اللجنة التنفيذية بإسناد 
مناقصة بناء المستودعات الجديدة المبردة 
والمثلجة التابعة لشركة ترافكو اللوجستية 
في  لــلــمــجــمــوعــة  بــالــكــامــل  الــمــمــلــوكــة  ذ.م.م 
مــنــطــقــة ســمــاهــيــج فـــي الــمــحــرق إلـــى شــركــة 
بالكامل  المملوكة  والخدمات  للتجارة  بانز 
ــز بــقــيــمــة إجـــمـــالـــيـــة قـــدرهـــا  ــانـ لــمــجــمــوعــة بـ
2,650,000 )مليونان وستمائة وخمسون ألف 
على  التوقيع  المتوقع  ومــن  بحريني(  دينار 
عقد المقاولة النهائية خالل األيام القادمة. 
الجديد حوالي  المستودع  تبلغ مساحة 
2000 متر مربع من التخزين للسلع الغذائية 
تتسع  أن  الممكن  ومــن  والمجمدة  الــمــبــردة 
هــذه  تستخدم  وســـوف  حــاويــة   200 لــحــوالــي 
للسلع  التخزينية  الطاقة  لزيادة  المساحات 
الغذائية المستوردة من قبل الشركات التابعة 

للمجموعة والتأجير إلى أطراف أخرى.
النهائية  الكلفة  تكون  أن  المتوقع  من   
دينار  فــي حـــدود 3 ماليين  لــهــذا االســتــثــمــار 
بحريني شاملة المعدات واألعمال اإلضافية 
على  شهرًا   18 حوالي  المشروع  وسيستغرق 
أن يــكــون جــاهــزًا فــي الــربــع الــثــالــث مــن عــام 
ذاتيًا من  المشروع  تمويل  2024 حيث سيتم 

من  االئتمانية  والتسهيالت  الــشــركــة  مـــوارد 
المؤسسات المصرفية. 

بناء  التوسع في  إن هذا  بالذكر  الجدير 
التخزينية  الــطــاقــة  لـــزيـــادة  خــاصــة  مــخــازن 
للسلع الغذائية يتماشى مع توجهات الدولة 
والحرص  الغذائي  األمــن  بسياسة  الخاصة 
ــهــــذه الــســلــع  ــد لــ ــيـ ــر مــــخــــزون جـ ــيـ ــوفـ ــلـــى تـ عـ
األســاســيــة ولــتــلــبــيــة الــطــلــب الــمــتــزايــد على 
التخزين في ضوء مؤشرات السوق اإليجابية 

بالنسبة إلى زيادة حجم األنشطة المتعلقة 
بقطاع األغذية والمؤسسات التموينية.

ترافكو  مجموعة  إدارة  مجلس  ويتقدم   
بــالــشــكــر والــتــقــديــر إلــــى الــجــهــات الــرســمــيــة 
الــتــابــعــة  ــة  ــ إدامـ إدارة شــركــة  إلـــى  وبـــاألخـــص 
المالكة  كونها  الحكومية  ممتلكات  لشركة 
دعمهم  على  سماهيج،  منطقة  فــي  لـــألرض 
للمجموعة  التابعة  الشركات  مــع  وتعاونهم 

وتسهيل تنفيذ هذا المشروع الحيوي. 

} عزام محمد أمين. } إبراهيم زينل.  بقلم: جيمس شاو

في  كلمته  خـــالل  ــاف  وأضــ
أعـــمـــال »الــمــلــتــقــى الــبــحــريــنــي 
تــواصــل  المملكة  إن  ــي«  ــ األردنـ
اقتصادها  تنويع  في  جهودها 
في إطار برنامج عمل حكومي 
ــة  ــرؤيــ مـــتـــكـــامـــل يـــتـــفـــق مــــع الــ
حــيــث   ،2030 ــة  ــ ــاديـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ االقـ
ــي الـــتـــطـــور  ــ ــكــــس ذلـــــــك فــ ــعــ انــ
الــــمــــلــــحــــوظ الــــــــــذي شـــهـــدتـــه 
ــات غــــيــــر الــنــفــطــيــة  ــاعــ ــطــ ــقــ الــ
التعافي  مؤخرًا، وكذلك خطة 
إطالقها  تــم  التي  االقــتــصــادي 
القطاع  كــان  والــتــي   2021 عــام 
ــنـــاعـــي أحـــــد الـــقـــطـــاعـــات  الـــصـ
لتنميتها  يسعى  التي  الواعدة 
ــول إلــــى صــنــاعــات  عــبــر الــــوصــ
مــتــطــورة ومــســتــدامــة مــرتــكــزة 
مــبــتــكــرة تسعى  مـــبـــادرات  عــلــى 
الثورة  نحو  التحول  دعــم  إلــى 
ــة الــــرابــــعــــة، وتـــدعـــم  ــاعـ ــنـ الـــصـ
ــلـــكـــة بـــالـــحـــيـــاد  الــــــتــــــزام الـــمـــمـ

الكربوني بحلول 2060.
ـــر  ـــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب وزيـ مـ
والتموين  والــتــجــارة  الصناعة 
عن  الشمالي  يوسف  األردنـــي، 
أن العالقات المتينة والراسخة 
بين مملكة البحرين والمملكة 
ـــة الــهــاشــمــيــة تــســتــنــد  ــيــ ــ األردنـ
مــشــتــركــة  وإرادة  رؤيــــــــة  ــى  ــ ــ إلـ
لـــلـــقـــيـــادة الــــرشــــيــــدة فـــــي كــال 

الــبــلــديــن، وتـــعـــززهـــا الـــروابـــط 
ــيــــة  ــقــــافــ االقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــثــ
واالجــتــمــاعــيــة الــوثــيــقــة الــتــي 
تعد  حيث  المملكتين،  تجمع 
ــة اســتــراتــيــجــيــة  ــراكـ بــمــثــابــة شـ
وتشمل  مستمرًا  تطورًا  تشهد 

مختلف المجاالت الحيوية.
ونـــــــوه الـــشـــمـــالـــي بــأهــمــيــة 
ــتـــوى وحـــجـــم  ــمـــسـ االرتــــــقــــــاء بـ
ــتــــجــــارة والـــعـــمـــل عـــلـــى رفـــع  الــ
أرقام التبادل التجاري لترتقي 
مؤكدا  الــطــمــوح،  مستوى  إلــى 
كل  لــتــقــديــم  األردن  جــاهــزيــة 
لــزيــادة  المطلوبة  التسهيالت 
الــتــجــاري بين  الــتــبــادل  حــجــم 
وجــود  مــع  الــبــلــديــن، خصوصا 
فرصة في عديد من المجاالت 
الــصــنــاعــيــة وغــيــرهــا لــلــتــعــاون 

فيها مع مملكة البحرين.
ــــي  ــعـ ــ ــسـ ــ وأشـــــــــــــــــــار إلـــــــــــــى الـ
لتحقيق  ــي  ــ األردنــ الــبــحــريــنــي 
ــع  ــ ــرفـ ــ مــــــــــــؤشــــــــــــراٍت أفــــــــضــــــــل لـ
ــبــــادل الـــتـــجـــاري  ــتــ ــعــــدالت الــ مــ
ــوات الـــمـــقـــبـــلـــة،  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ خـــــــالل الـ
ومــواصــلــة الــبــنــاء عــلــى مــا تم 
التعاون  قنوات  وتعزيز  إنجازه، 
االرتــقــاء  لمواصلة  والتنسيق 
يخدم  بما  الثنائية  بالعالقات 
المؤشرات  ويعكس  التطلعات 

االقتصادية اإليجابية.

ــيـــس  ــه أكـــــــد رئـ ــبــ ــانــ مـــــن جــ
اتــــــــحــــــــاد الــــــــغــــــــرف الــــعــــربــــيــــة 
رئــيــس غــرفــة تـــجـــارة وصــنــاعــة 
البحرين، سمير عبداهلل ناس، 
البحرينية  بالعالقات  امتنانه 
األردنية والتي ترسخت بفضل 
البلدين  قــيــادتــي  وجــهــود  رؤى 
المستمر  والــعــمــل  الشقيقين 
لـــتـــطـــويـــر مـــخـــتـــلـــف مـــجـــاالت 
الــتــعــاون وتــعــظــيــم االســتــفــادة 
مؤماًل  المتاحة،  الــفــرص  مــن 
الجانبية  الــلــقــاءات  تشهد  أن 
ــيــــن رجـــــال  ــتــــجــــري بــ الــــتــــي ســ
ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ ــن الــ ــ ــ األعــــــــمــــــــال مـ
كال  فــي  والصناعية  التجارية 
الــبــلــديــن ثــمــارهــا فــي الــشــروع 
استثمارية  مشروعات  بإطالق 

مشتركة.
مــمــلــكــة  أن  إلــــــــى  وأشـــــــــــار 
استراتيجي  شــريــك  البحرين 
مهم لألردن على كل األصعدة، 
رفع  على  المملكة  تحرص  إذ 
ــاون االقـــــتـــــصـــــادي بــيــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
أعلى  مستويات  إلــى  البلدين 
والبناء على الشراكات القائمة 
ــاالت  ــجــ ــمــ ـــد مــــــن الــ ــديــ ــ فــــــي عـ
االســـتـــثـــمـــاريـــة بــــاألخــــص فــي 
قـــطـــاعـــات األغــــذيــــة والــتــعــلــيــم 
والـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والــصــحــة 
والصناعة والتجارة، الفتًا إلى 

أن حجم التبادل التجاري بين 
ارتــفــع  قـــد  واألردن  الــبــحــريــن 

بحوالي 59% في عام 2021.
ونوه خالل انطالق فعاليات 
ــال الــبــحــريــنــي  ــمــ مــلــتــقــى األعــ
األردنــــــي الــــذي تــنــظــمــه غــرفــة 
تــــجــــارة وصـــنـــاعـــة الـــبـــحـــريـــن، 
فــي  الـــــغـــــرفـــــة  دور  ــة  ــيــ ــمــ ــأهــ بــ
الفرص  على  الــضــوء  تسليط 
واإلمــــكــــانــــيــــات االســـتـــثـــمـــاريـــة 
ــادل الـــتـــجـــارب  ــ ــبـ ــ الـــمـــتـــاحـــة وتـ
والخبرات في مجاالت التجارة 

بين  التعاون  مجاالت  وتوسيع 
ــة وبــمــا  ــاريـ ــجـ ــتـ ــات الـ ــاعـ ــطـ ــقـ الـ
البلدين  على  بالمنفعة  يعود 

الشقيقين.
هـــنـــالـــك  أن  إلـــــــى  وأشـــــــــــار 
ــاالت  ــ ــجــ ــ ــمــ ــ الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الــ
والــــــــــفــــــــــرص االســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة 
فــي  األردن  فــــــي  الــــمــــتــــاحــــة 
عـــديـــد مـــن الــقــطــاعــات داعــيــا 
البحرينيين  ــال  ــمـ األعـ رجــــال 
لالستفادة منها، مؤكدًا أهمية 
ــادة الـــصـــادرات األردنــيــة إلى  زيـ

الــــســــوق الــبــحــريــنــيــة والــعــمــل 
ــتـــرك لـــغـــايـــات تــحــقــيــق  الـــمـــشـ
عديد  فــي  الصناعي  التكامل 

من المجاالت.
يشكل  الملتقى  بأن  ولفت 
ــاص  ــ ــخـ ــ فــــــرصــــــة لــــلــــقــــطــــاع الـ
للمضي  ــي  ــ واألردنــ الــبــحــريــنــي 
قـــدمـــًا نــحــو تــحــقــيــق إنـــجـــازات 
ــة فــــي ظــــل الـــوضـــع  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
الــراهــن،  العالمي  االقــتــصــادي 
واالســـــــتـــــــفـــــــادة مــــــن الــــفــــرص 
اإلنــجــازات  وتعظيم  الــمــتــاحــة 

مستقبلية  رؤى  إلــى  للوصول 
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق األهــــــداف 
ــة والـــمـــصـــالـــح  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ االسـ

المشتركة بين الطرفين.
ــبــــه قـــــــال رئـــيـــس  ــانــ مـــــن جــ
فتحي  األردن،  صــنــاعــة  غــرفــة 
تدشين  إلــى  نتطلع  الجغبير، 
مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــعــاون 
العربي،  التكامل  نحو  الــبــنــاء 
عبر  الــغــذائــي  أمــنــنــا  وتحقيق 
إطــــالق الــعــنــان أمــــام شــراكــات 
اقتصادية، باإلضافة إلى تعزيز 

البينية  الــتــجــاريــة  مــســتــويــات 
ــيـــة  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــة اسـ ــ ــراكــ ــ ــر شــ ــبــ عــ
الخاص  القطاع  بين  حقيقية 
الحكومات  مــن  بــدعــم  العربي 

الموقرة.
ــى هـــــامـــــش  ــ ــ ــلـ ــ ــ وجــــــــــــــــرى عـ
ــال الــبــحــريــنــي  ــمــ مــلــتــقــى األعــ
ثــنــائــيــة بين  ــاءات  ــقـ لـ األردنــــــي 
الجانبين  مــن  األعــمــال  رجـــال 
ــة الــــشــــراكــــات  ــ ــامـ ــ ــــن أجــــــل إقـ مـ
وتــعــظــيــم حجم  االقـــتـــصـــاديـــة 
التبادل التجاري بين البلدين.

انطالق ملتقى االأعمال البحريني االأردني للنهو�س بالمجاالت التجارية 
عبداهلل فخرو: 174 مليون دوالر حجم التبادل التجاري بين البحرين واالأردن في 2021
وزير التجارة االأردني: العمل على  تنفيذ مبادرات اقت�سادية لرفع معدالت التبادل التجاري بين البلدين

غرفة  رئيس  العربية  الــغــرف  اتــحــاد  رئيس  افتتح 
بمبنى  ناس،  البحرين، سمير عبداهلل  تجارة وصناعة 
الــتــجــار، صــبــاح أمــس األربــعــاء، ملتقى األعــمــال  بيت 
المشترك،  الــتــعــاون  سبل  لبحث  ــي،  األردنــ البحريني 
الفرص  واســتــعــراض  الــتــجــاري،  التبادل  وزيـــادة حجم 
إلى  باإلضافة  الشقيقين،  البلدين  بين  االستثمارية 
اســتــغــالل الــفــرص الــتــجــاريــة الــمــتــاحــة أمـــام القطاع 
الـــخـــاص لــخــلــق شـــراكـــات اســتــراتــيــجــيــة تــخــدم النمو 
االقــتــصــادي فــي كــال الــجــانــبــيــن وذلــــك بــحــضــور وزيــر 
الــصــنــاعــة والــتــجــارة عــبــداهلل بــن عـــادل فــخــرو، ووزيـــر 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة والــتــمــويــن بــالــمــمــلــكــة األردنـــيـــة 

الهاشمية يوسف الشمالي.
والــتــجــارة عبداهلل  الصناعة  وزيــر  أكــد  ومــن جانبه 
زيادة  على  تعمل  البحرين  مملكة  أن  فخرو  عــادل  بن 
بهدف  األردنــيــة  البحرينية  الــتــجــاريــة  الــعــالقــات  نمو 
رفع حجم التبادل التجاري والذي بلغ في عام 2021 
تفعيل  أهمية  إلــى  مــنــوهــًا  دوالر،  مليون   174 حــوالــي 
في  للحكومة  رئــيــســي  كــشــريــك  الــخــاص  الــقــطــاع  دور 
النمو  مــعــدالت  وتحقيق  االقتصادية  التنمية  تنفيذ 
المستهدفة بما يسهم في تحقيق األهداف المنشودة.
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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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تزامًنا مع احتفاالت احلر�س الوطني بذكرى تاأ�سي�سه.. رئي�س احلر�س الوطني:

متارين »البدر 7« عك�ست م�ستويات متقدمة من التعاون مع اجلي�س الباك�ستاين

ال�سيخ حممد بن عي�سى  الركن �سمو  اأول  الفريق  رعى 

فعاليات  ختام  اأم�س،  الوطني،  احلر�س  رئي�س  خليفة  اآل 

التمرين امل�سرتك )البدر/7( بني احلر�س الوطني واجلي�س 

الوطني  احلر�س  احتفالت  مع  تزامنا  وذلك  الباك�ستاين، 

الفريق  بح�سور  والع�سرين،  ال�ساد�سة  تاأ�سي�سه  بذكرى 

لقوة  الأركان  هيئة  رئي�س  النعيمي  �سقر  بن  ذياب  الركن 

دفاع البحرين، والفريق الركن حممد جرياغ حيدر املفت�س 

العام للتدريب والتقييم بالقيادة العامة للجي�س الباك�ستاين 

ال�سقيق.

ولدى و�سول راعي احلفل رئي�س احلر�س الوطني ملقر 

الحتفال، يرافقه الفريق الركن ال�سيخ عبدالعزيز بن �سعود 

ا�ستقبال  يف  كان  الوطني،  احلر�س  اأركان  مدير  خليفة  اآل 

اجلي�س  و�سباط  الوطني  احلر�س  �سباط  كبار  �سموه 

اإذ جرى  الأمنية،  الأجهزة  من  ال�سباط  الباك�ستاين، وكبار 

عزف ال�سالم امللكي ململكة البحرين، وتالوة اآيات من القراآن 

الكرمي. 

بن  حممد  بن  �سلمان  ال�سيخ  �سمو  الركن  املقدم  واألقى 

العمليات اخلا�سة كلمة رفع  اآل خليفة قائد وحدة  عي�سى 

احتفالت  مبنا�سبة  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  فيها 

والع�سرين،  ال�ساد�سة  تاأ�سي�سه  بذكرى  الوطني  احلر�س 

ومب�سرية هذا ال�سرح الوطني الذي ي�ستنري بروؤية ح�سرة 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد 

املعظم القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، والذي اأ�سبح بقيادة 

الفريق اأول الركن �سمو ال�سيخ حممد بن عي�سى اآل خليفة 

�سيادة  عن  للدفاع  حامية  قوة  الوطني،  احلر�س  رئي�س 

اأمنية  ودرع  البحرين  دفاع  لقوة  ع�سكري  كعمق  الوطن، 

لقوات الأمن العام.

واأ�ساف اأن �سرح احلر�س الوطني يرتقي بدعم وروؤية 

اأعلى م�ستويات  لذلك حقق  امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد 

وحدات  جميع  م�ستوى  على  واجلاهزية  والكفاءة  التطور 

وكتائب احلر�س الوطني يف فرتة تنظيمية قيا�سية، ليكون 

ندائه،  وتلبية  الوطن  هذا  خدمة  ميادين  كل  يف  حا�سرا 

ويقف �سدا منيعا يف الدفاع عن الوطن وحماية مكت�سباته 

واحلفاظ على اأمن مواطنيه ومقيميه. 

وعرب عن �سكره للجي�س الباك�ستاين على م�ساركتهم يف 

تنفيذ مترين )البدر/  7( مع اإخوانهم من منت�سبي احلر�س 

دورهم  على  البحريني،  امللكي  اجلو  ول�سالح  الوطني، 

الفاعل يف الإ�سناد اجلوي لتنفيذ مراحل التمرين امل�سرتك. 

الباك�ستانية  اخلا�سة  القوة  كتيبة  قائد  األقى  كما 

الن�سخة  تنفيذ  ي�سهد  الذي  التمرين  عن  اإيجازا  امل�ساركة 

مكافحة  يف  اجلانبني  بني  اخلربات  لتبادل  منه،  ال�سابعة 

الإرهاب، من خالل تطبيق عدد من الفر�سيات الأمنية. 

التمرين  فعاليات  ختام  احلفل  راعي  �سهد  بعدها، 

امل�سرتك )البدر/  7(، وت�سمن احلفل عر�سا لنزول املظليني 

من فريق احلر�س الوطني للقفز احلر باملظالت، ومب�ساركة 

فريق القفز احلر من اجلي�س الباك�ستاين.

ال�سيخ حممد  �سمو  الركن  اأول  الفريق  منح  ذلك  اأعقب 

تقدير  و�سام  الوطني  احلر�س  رئي�س  اآل خليفة  عي�سى  بن 

ل�سباط  والثانية  الأوىل  الدرجتني  من  الع�سكرية  اخلدمة 

و�سباط �سف احلر�س الوطني، وذلك مبوجب الأمر امللكي 

ال�سامي رقم )46( ل�سنة 2022. 

احلر�س  رئي�س  �سمو  م�سابقة  كاأ�س  �سموه  �سلم  كما 

بن  �سلمان  ال�سيخ  �سمو  الركن  للمقدم  للرماية،  الوطني 

حممد اآل خليفة قائد وحدة العمليات اخلا�سة. 

ورفع الفريق اأول الركن �سمو ال�سيخ حممد بن عي�سى 

التهاين  اآيات  اأ�سمى  الوطني  احلر�س  رئي�س  خليفة  اآل 

والتربيكات اإىل مقام ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�سى اآل خليفة ملك مملكة البحرين املعظم القائد الأعلى 

للقوات امل�سلحة، واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

للقوات  الأعلى  القائد  نائب  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

احلر�س  منت�سبي  واإىل  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  امل�سلحة 

بذكرى  الوطني  احلر�س  احتفالت  مبنا�سبة  الوطني، 

تاأ�سي�سه ال�ساد�سة والع�سرين. 

الدائمة  الرعاية  اأن  الوطني  واأكد �سمو رئي�س احلر�س 

من ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

للحر�س  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  املعظم  البالد  ملك 

تلبية  يف  والكفاءة  اجلاهزية  حتقيق  من  مكنته  الوطني، 

نداء الواجب الوطني، والتكامل مع منظومة الدفاع والأمن 

الوطني لرت�سيخ الأمن وال�ستقرار يف مملكة البحرين. 

التطوير  مب�ستويات  اعتزازه  عن  �سموه  عرب  كما 

خطط  وفق  الوطني،  احلر�س  ي�سهدها  التي  والتحديث 

ا�سرتاتيجية ثابتة �سملت كافة قطاعاته القيادية والتدريبية 

ملنجزات  حامية  قوة  لتكون  واللوج�ستية،  والعملياتية 

ومكت�سبات العهد الزاهر حل�سرة �ساحب اجلاللة. 

ملكافحة  )البدر(  متارين  �سل�سلة  اأن  �سموه  واأ�ساف 

الع�سكري  التعاون  متقدمة من  الإرهاب عك�ست م�ستويات 

وتبادل اخلربات مع اجلي�س الباك�ستاين وفق بروتوكولت 

اجلاهزية  م�ستويات  لرفع  اجلانبني،  بني  املوقعة  التعاون 

وتبادل اخلربات بني اجلانبني. 

)البدر/  7(،  امل�سرتك  التمرين  بنجاح  �سموه  واأ�ساد 

واجلي�س  الوطني  احلر�س  من  امل�ساركة  القوات  مهنئا 

الباك�ستاين، على ما قدموه من دقة وكفاءة عالية يف تنفيذ 

معا�سل التمرين.

اأكدت اأهمية الزيارات الثنائية لدى لقائها بنظريها االأردين 

وزيرة ال�سحة تدعو اإىل تعزيز التعاون ال�سحي مع االأردن

ال�سحة  وزيرة  اأكدت 

ال�سيد  بنت  جليلة  الدكتورة 

موا�سلة  اأهمية  ح�سن  جواد 

بني  ال�سحي  التعاون  تعزيز 

مملكة البحرين واململكة الأردنية 

الأ�سعدة  ال�سقيقة على  الها�سمية 

بني  يجمع  ملا  امتداًدا  كافة، 

روابط  من  ال�سقيقني  البلدين 

لتقدم  م�سرتك  وحر�س  عميقة 

التاريخية. الثنائية  العالقات 

مع  لقائها  خالل  ذلك  جاء 

وزير  الهواري  فرا�س  الدكتور 

رّحبت  اإذ  الأردين،  ال�سحة 

الزيارات  اأهمية  موؤكدة  بالوزير، 

التعاون  توطيد  يف  الثنائية 

مبا  اخلربات  وتبادل  الثنائي 

اأو�سع  اآفاق  فتح  يف  ي�سهم 

يعود  مبا  امل�سرتك  للتن�سيق 

وال�سعبني  البلدين  على  بالنفع 

ال�سقيقني.

اللقاء  خالل  وجرى 

التعاون  م�سارات  ا�ستعرا�س 

امل�سرتكة،  والربامج  امل�سرتك 

املوا�سيع  من  عدد  جانب  اإىل 

امل�ستويني  على  الراهنة  ال�سحية 

الإقليمي والعاملي.

الدكتور  اأ�ساد  جانبه،  من 

ال�سحة  وزير  الهواري  فرا�س 

القطاع  ي�سهده  مبا  الأردين 

من  البحرين  مملكة  يف  ال�سحي 

اخلدمات  من حيث جودة  تطور، 

والإمكانيات  املقدمة  ال�سحية 

الطبية  والكفاءات  املتوافرة 

ا�ستعداد  موؤكًدا  والتمري�سية، 

بالده لتدعيم التعاون يف خمتلف 

يحقق  مبا  ال�سحية  املجالت 

الأهداف الثنائية امل�سرتكة.

رئي�س هيئة الثقافة 

يوؤكد عمق العالقات الثقافية مع االأردن

اآل  عبداهلل  بن  اأحمد  بن  ال�سيخ خليفة  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  رئي�س  ا�ستقبل 

الأردنية  باململكة  الثقافة  وزيرة   ،2023 يناير   4 املوافق  اأم�س  الهيئة  مقر  يف  خليفة، 

الها�سمية ال�سقيقة هيفاء النجار. 

عمق  موؤكًدا  الثقافة،  بوزيرة  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  اأحمد  بن  خليفة  ال�سيخ  ورّحب 

العالقات الثقافية التي تربط مملكة البحرين باململكة الأردنية الها�سمية. 

وقال اإن ال�سنوات املا�سية �سهدت تنامًيا يف برامج التبادل الثقايف، وهو ما اأثمر عن 

م�ساريع م�سرتكة اأثرت التجربة الثقافية يف كال البلدين ال�سقيقني. 

عريق  عربي  اإرث  من  حتت�سنه  وما  والتاريخية  احل�سارية  الأردن  مبكانة  واأ�ساد 

وحراك متنوع، معرًبا عن اأمله اأن ي�سهد العام اجلديد تعاوًنا اأكرب ما بني املوؤ�س�سات يف كل 

من اململكتني يف خمتلف املجالت الثقافية.
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انعقاد منتدى الأعمال البحريني الأردين بغرفة التجارة.. وزير التجارة الأردين:

174 مليون دولر حجم التبادل التجاري بني البلدين

خالد مو�سى:

قال وزير ال�سناعة والتجارة والتموين الأردين يو�سف 

ال�سمايل اإن التبادل التجاري بني البحرين والأردن )174 

الإمكانات  اإىل م�ستوى  يرقى  مليون دولر يف 2021( ل 

ا�ستعداد  موؤكًدا  البلدين،  كال  يف  الأعمال  لقطاع  املتوافرة 

الأعمال  لرجال  الالزمة  الت�سهيالت  كل  لتقدمي  بالده 

عالقات  يف  الدخول  اأو  بال�ستثمار  الراغبني  البحرينيني 

جتارية م�سرتكة مع نظرائهم الأردنيني.

الأردين  البحريني  الأعمال  له خالل منتدى  ويف كلمة 

بغرفة جتارة و�سناعة البحرين اأم�س، اأكد الوزير ال�سمايل 

اأهمية تعزيز التعاون القت�سادي بني الأردن والبحرين من 

ا  خالل تفعيل اتفاقيات التعاون امل�سرتكة ذات ال�سلة، واأي�سً

من  كالً  ت�سم  التي  العربية«  الرباعية  »مبادرة  اإطار  يف 

اإطاًرا منا�سًبا  الأردن والبحرين والإمارات وم�سر، ومتثل 

الأولوية  اإعطاء  خالل  تكاملي  اقت�سادي  لتعاون  ا  اأي�سً

بع�سها  الأربعة  الدول  هذه  بني  واملنتجات  ال�سلع  لتبادل 

البع�س. واأ�سار يف هذا الإطار اإىل اأن الأردن �سي�ست�سيف 

اأمور عديدة  الجتماع القادم لهذه املبادرة التي تبحث يف 

من بينها اجلانب القت�سادي.

واأعرب عن اأمله يف اأن يكون منتدى الأعمال البحريني 

اأجل  من  التحالف  �سعيد  على  وا�سعة  خطوة  الأردين 

الت�سخم  مثل  العاملية  القت�سادية  التحديات  مواجهة 

وارتفاع الأ�سعار دولًيا، م�سرًيا اإىل اأن املنتدى نافذة ملعرفة 

املزيد من فر�س العمل وترجمتها اإىل م�ساريع واقعية.

ولفت اإىل ال�سعي البحريني الأردين لتحقيق موؤ�سرات 

ال�سنوات  خالل  التجاري  التبادل  معدلت  لرفع  اأف�سل 

املقبلة، وموا�سلة البناء على ما مت اإجنازه، وتعزيز قنوات 

التعاون والتن�سيق ملوا�سلة الرتقاء بالعالقات الثنائية مبا 

يخدم التطلعات ويعك�س املوؤ�سرات القت�سادية الإيجابية. 

بن  عبداهلل  والتجارة  ال�سناعة  وزير  اأكد  جانبه  ومن 

منو  زيادة  على  تعمل  البحرين  مملكة  اأن  فخرو  عادل 

حجم  رفع  بهدف  الأردنية  البحرينية  التجارية  العالقات 

التبادل التجاري والذي بلغ يف العام 2021 حوايل 174 

مليون دولر، فيما بلغت واردات البحرين من الأردن 55 

مليون  البحرين 86  اإىل  الأردن  و�سادرات  دولر،  مليون 

دولر، منوًها باأهمية تفعيل دور القطاع اخلا�س ك�سريك 

وحتقيق  القت�سادية  التنمية  تنفيذ  يف  للحكومة  رئي�سي 

الأهداف  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا  امل�ستهدفة  النمو  معدلت 

املن�سودة. 

البحريني  امللتقى  اأعمال  يف  كلمته  خالل  واأ�ساف 

اقت�سادها  تنويع  يف  جهودها  توا�سل  اململكة  اأن  الأردين 

الروؤية  مع  يتفق  متكامل  حكومي  عمل  برنامج  اإطار  يف 

القت�سادية 2030، حيث انعك�س ذلك يف التطور امللحوظ 

الذي �سهدته القطاعات الغري نفطية موؤخًرا، وكذلك خطة 

والتي   2021 عام  اإطالقها  مت  التي  القت�سادي  التعايف 

كان القطاع ال�سناعي اأحد القطاعات الواعدة التي ي�سعى 

وم�ستدامة  متطورة  ل�سناعات  الو�سول  عرب  لتنميتها 

نحو  التحول  لدعم  ت�سعى  مبتكرة  مبادرات  على  مرتكزة 

باحلياد  اململكة  التزام  وتدعم  الرابعة،  ال�سناعة  الثورة 

الكربوين بحلول 2060.

رئي�س  العربية  الغرف  احتاد  رئي�س  اأكد  جانبه  من 

غرفة جتارة و�سناعة البحرين، �سمري عبداهلل نا�س، على 

متانة العالقات البحرينية الأردنية والتي تر�سخت بف�سل 

امل�ستمر  والعمل  ال�سقيقني  البلدين  قيادتي  وجهود  روؤى 

ال�ستفادة  وتعظيم  التعاون  جمالت  خمتلف  لتطوير 

اجلانبية  اللقاءات  ت�سهد  اأن  موؤمالً  املتاحة،  الفر�س  من 

التجارية  القطاعات  من  الأعمال  رجال  بني  �ستجري  التي 

باإطالق  ال�سروع  يف  ثمارها  البلدين  كال  يف  وال�سناعية 

م�سروعات ا�ستثمارية م�سرتكة.

مهم  ا�سرتاتيجي  �سريك  البحرين  مملكة  اأن  واأو�سح 

رفع  على  اململكة  حتر�س  اإذ  الأ�سعدة،  كل  على  لالأردن 

التعاون القت�سادي بني البلدين اإىل م�ستويات اأعلى والبناء 

على ال�سراكات القائمة يف العديد من املجالت ال�ستثمارية 

بالأخ�س يف قطاعات الأغذية والتعليم والبرتوكيماويات 

اأن حجم التبادل  اإىل  وال�سحة وال�سناعة والتجارة، لفتا 

التجاري بني البحرين والأردن قد ارتفع بحوايل 59% يف 

العام 2021.

واأ�سار خالل انطالق فعاليات ملتقى الأعمال البحريني 

اإىل  البحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة  تنظمه  الذي  الأردين 

اأهمية دور الغرفة بت�سليط ال�سوء على الفر�س والإمكانات 

ال�ستثمارية املتاحة وتبادل التجارب واخلربات يف جمالت 

التجارة وتو�سيع جمالت التعاون بني القطاعات التجارية 

ومبا يعود باملنفعة على البلدين ال�سقيقني.

والفر�س  املجالت  من  العديد  هنالك  اأن  اإىل  ولفت 

القطاعات،  من  العديد  يف  الأردن  يف  املتاحة  ال�ستثمارية 

موؤكًدا  منها،  لال�ستفادة  البحرينيني  العمال  رجال  داعًيا 

على اأهمية زيادة ال�سادرات الأردنية اىل ال�سوق البحرينية 

يف  ال�سناعي  التكامل  حتقيق  لغايات  امل�سرتك  والعمل 

العديد من املجالت.

اخلا�س  للقطاع  فر�سة  ي�سكل  امللتقى  اأن  واأو�سح 

اإجنازات  حتقيق  نحو  قدما  للم�سي  والأردين  البحريني 

الراهن،  العاملي  القت�سادي  الو�سع  ظل  يف  اقت�سادية 

الإجنازات  وتعظيم  املتاحة  الفر�س  من  وال�ستفادة 

الأهداف  حتقيق  اأجل  من  م�ستقبلية  روؤى  اإىل  للو�سول 

ال�سرتاتيجية وامل�سالح امل�سرتكة بني الطرفني.

فتحي  الأردن،  �سناعة  غرفة  رئي�س  قال  جانبه  من 

التعاون  من  جديدة  مرحلة  لتد�سني  »نتطلع  اجلغبري: 

عرب  الغذائي  اأمننا  وحتقيق  العربي،  التكامل  نحو  البناء 

اإىل  بالإ�سافة  اقت�سادية،  �سراكات  اأمام  العنان  اإطالق 

تعزيز م�ستويات التجارية البينية عرب �سراكة ا�سرتاتيجية 

احلكومات  من  بدعم  العربي  اخلا�س  القطاع  بني  حقيقية 

البحريني  الأعمال  ملتقى  هام�س  على  وجرى  املوقرة«. 

الأردين لقاءات ثنائية بني رجال الأعمال من اجلانبني من 

التبادل  حجم  وزيادة  القت�سادية  ال�سراكات  اإقامة  اأجل 

التجاري بني البلدين.

اإدراج �سكوك و�سندات بقيمة 4.732 مليار دينار يف 2023

موؤ�سر »البحرين العام« و»الإ�سالمي« يقفالن على ارتفاع

اأعلنت بور�سة البحرين اأم�س عزمها اإدراج اأذونات خزينة 

الأجل  ق�سرية  حكومية  اإ�سالمية  تاأجري  و�سكوك  حكومية 

بقيمة اإجمالية 4.732 مليار دينار يف العام اجلاري 2023، 

موزعة على 4.42 مليار دينار اأذونات خزينة، و312 مليون 

دينار �سكوك

واأو�سحت البور�سة اأنه �سيتم اإدراج 64 اإ�سداًرا لأذونات 

الإ�سالمية  التاأجري  ل�سكوك  اإ�سداًرا  اخلزينة احلكومية و12 

ُت�سدر  مل  ما   2023 العام  خالل  الأجل  ق�سرية  احلكومية 

تعليمات اأخرى خالف ذلك.

اخلزينة  اأذونات  باإدراج  �سيتم  اأنه  البور�سة  واأو�سحت 

ق�سرية  احلكومية  الإ�سالمية  التاأجري  و�سكوك  احلكومية 

الأجل ال�سادرة عن م�سرف البحرين املركزي نيابًة عن حكومة 

مملكة البحرين للعام 2023 يف بور�سة البحرين عند تاريخ 

اإ�سدارها.

اأم�س  يوم  العام«  البحرين  »موؤ�سر  اأقفل 

بارتفاع   1،891.71 م�ستوى  عند  الأربعاء 

يوم  باإقفاله  مقارنة  نقطة   4.74 وقدره 

البحرين  »موؤ�سر  اأقفل  الثالثاء، يف حني  اأم�س 

بارتفاع   660.94 م�ستوى  عند  الإ�سالمي« 

وقدره 5.05 نقطة مقارنة باإقفاله ال�سابق.

»بور�سة  يف  امل�ستثمرون  تداول  وقد 

البحرين« 735.96 األف �سهم، بقيمة اإجمالية 

قدرها 163.45 األف دينار بحريني، مت تنفيذها 

امل�ستثمرون  ركز  اإذ  �سفقة،   32 خالل  من 

بلغت  والتي  املال  قطاع  اأ�سهم  تعامالتهم على 

اأي  دينار  األف   83.96 املتداولة  اأ�سهمه  قيمة 

الإجمـالية  القيـمة  من   %51.37 ن�سبته  ما 

للتداول وبكمية قدرها 628.85 األف �سهم، مت 

تنفيذها من خالل 19 �سفقة.

املركز  يف  )األبا(  البحرين  اأملنيوم  جاءت 

الأول، اإذ بلغت قيمة اأ�سهمها املتداولة 51.47 

األف دينار اأي ما ن�سبته 31.49% من اإجمايل 

قدرها 46.80  وبكمية  املتداولة  الأ�سهم  قيمة 

األف �سهم، مت تنفيذها من خالل 5 �سفقات.

بقيمة  ال�سالم  لبنك  فكان  الثاين  املركز  اأما 

ن�سبته  ما  اأي  دينار  األف   37.78 قدرها 

املتداولة  الأ�سهم  قيمة  اإجمايل  من   %23.11

وبكمية قدرها 372.22 األف �سهم، مت تنفيذها 

مـن خالل 9 �سفقات.

ثم جاءت »اإيه بي اإم تريمينالز« البحرين 

بقيمة قدرها 12.46 األف دينار اأي ما ن�سبته 

املتداولة  الأ�سهم  قيـمة  اإجمايل  من   %7.62

تنفيذها  �سهم، مت  األف  قدرها 10.09  وبكمية 

من خالل �سفقتني.

فخرو: ال�ستفادة من تبادل اخلربات يف املجال 

ال�سناعي والتجاري بني البحرين والأردن

وزير  فخرو  عادل  بن  عبداهلل  اأكد 

العالقات  عمق  على  والتجارة  ال�سناعة 

مملكة  جتمع  التي  الوطيدة  الأخوية 

الها�سمية  الأردنية  واململكة  البحرين 

ما  ظل  امل�ستويات، يف  كل  ال�سقيقة  على 

حتظى به من رعاية واهتمام من ح�سرة 

اآل  �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

خليفة ملك البالد املعظم، واأخيه �ساحب 

احل�سني  بن  الثاين  عبداهلل  امللك  اجلاللة 

ال�سقيقة،  الها�سمية  الأردنية  اململكة  ملك 

حفظهما اهلل ورعاهما.

وزير  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء 

ال�سناعة والتجارة، مبكتبه �سباح اأم�س 

وزير  ال�سمايل  يو�سف حممود  للمهند�س 

باململكة  والتموين  والتجارة  ال�سناعة 

الها�سمية. الأردنية 

باأهمية  فخرو  نّوه  الجتماع  وخالل 

ال�ستفادة من اخلربات وتبادل التجارب 

بني  والتجاري  ال�سناعي  املجال  يف 

ال�سقيقتني، والعمل على تعزيز  اململكتني 

مبا  اجلانب  هذا  يف  الثنائي  التعاون 

امل�سرتكة،  وامل�سالح  التطلعات  يلّبي 

الأعمال  ملتقى  انعقاد  اأن  اإىل  لفًتا 

تنظمه  الذي  امل�سرتك  الأردين  البحريني 

ي�سب  البحرين  و�سناعة  جتارة  غرفة 

الثنائي  التعاون  تطوير  اجتاه  يف 

كال  يف  اخلا�س  القطاع  بني  ا  وخ�سو�سً

اململكتني. 

وجرى خالل اللقاء بحث �ُسبل تدعيم 

الأردنية  البحرينية  الأخوية  العالقات 

التعاون  اآفاق  وا�ستعرا�س  الوطيدة، 

الهتمام  ذات  املو�سوعات  من  وعدد 

التطورات  اآخر  ومناق�سة  امل�سرتك، 

العاملية. وامل�ستجدات القت�سادية 
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أك��دت وزيرة الصحة الدكت��ورة جليلة 
السيد، أهمية مواصلة تعزيز التعاون 
الصحي بين مملكة البحرين والمملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة على كافة 
األصع��دة، امت��دادًا لم��ا يجم��ع بين 
البلدين الش��قيقين من روابط عميقة 
وح��رص مش��ترك لتق��دم العالق��ات 

الثنائية التاريخية.
ج��اء ذلك، خ��الل لقائها وزي��ر الصحة 
اله��واري،  ف��راس  الدكت��ور  األردن��ي 
حيث أك��دت أهمية الزي��ارات الثنائية 
في توطي��د التعاون الثنائ��ي وتبادل 
الخبرات بما يسهم في فتح آفاق أوسع 
للتنس��يق المش��ترك بما يعود بالنفع 

على البلدين والشعبين الشقيقين.
وجرى خالل اللقاء، استعراض مسارات 
التعاون المشترك والبرامج المشتركة 
إل��ى جانب عدد من المواضيع الصحية 
الراهن��ة عل��ى المس��تويين اإلقليمي 

والعالمي.
من جانبه، أش��اد الهواري بما يشهده 
القطاع الصحي في البحرين من تطور 

م��ن حي��ث ج��ودة الخدم��ات الصحية 
المتواف��رة  واإلمكاني��ات  المقدم��ة 
والكفاءات الطبية والتمريضية، مؤكدًا 

اس��تعداد بالده لتدعي��م التعاون في 
مختل��ف المجاالت الصحي��ة بما يحقق 

األهداف الثنائية المشتركة.

وزير الداخلية: جهود لتعزيز العمل األمني حماية للمكتسبات الوطنية

 تشكيل لجنة أمنية
بحرينية أردنية لتنفيذ مذكرة التفاهم

اتف��ق وزي��ر الداخلية الفري��ق أول 
الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة 
الداخلي��ة  ووزي��ر  الداخلي��ة،  وزي��ر 
الهاش��مية  األردني��ة  بالمملك��ة 
الشقيقة مازن الفراية، على تشكيل 
لجنة أمنية مش��تركة، تكون معنية 
بتنفي��ذ مذكرة التفاه��م الموقعة 

بين الجانبين. 
واس��تقبل الفريق أول الش��يخ راشد 
بن عب��داهلل آل خليفة أم��س، وزير 
األردني��ة  بالمملك��ة  الداخلي��ة 
الهاش��مية الش��قيقة، والذي يقوم 
حاليًا بزيارة إلى البحرين للمشاركة 
العلي��ا  اللجن��ة  اجتماع��ات  ف��ي 
المش��تركة،  األردني��ة  البحريني��ة 
وذل��ك بحضور رئي��س األمن العام 

الفريق طارق الحس.
العالق��ات  بعم��ق  الوزي��ر  وأش��اد 
األخوي��ة والتاريخي��ة الت��ي تجم��ع 
البلدي��ن الش��قيقين، بفض��ل دعم 
الجالل��ة  ورعاي��ة حض��رة صاح��ب 
الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة، 
مل��ك مملك��ة البحري��ن المعظ��م، 
وأخيه صاحب الجاللة الملك عبداهلل 
الثاني بن الحس��ين، ملك المملكة 

الش��قيقة،  الهاش��مية  األردني��ة 
مضيفًا أن هذه العالقات الراس��خة، 
تس��تند إلى واق��ع تاريخ��ي أصيل، 
قائم عل��ى وحدة اله��دف والمصير 

المشترك.
وأع��رب وزير الداخلية ع��ن تقديره 

لمس��يرة التعاون والتنسيق األمني 
بي��ن البلدين الش��قيقين، والجهود 
العم��ل األمني  المبذول��ة لتعزي��ز 
بم��ا يضم��ن حماي��ة  المش��ترك، 
المكتس��بات الوطنية وتعزيز األمن 

اإلقليمي.

وت��م خ��الل اللق��اء، بح��ث مجاالت 
التعاون والتنسيق األمني وعدد من 
الموضوعات التي تسهم في تطوير 
آلي��ات العمل المش��ترك ومواجهة 
التحدي��ات األمنية على الس��احتين 

اإلقليمية والدولية.

عقد االجتماع الوزاري التحضيري الجتماع اللجنة العليا المشتركة 

 وزير الخارجية: توسيع آفاق التعاون
والتنسيق مع األردن في مختلف المجاالت

أك��د وزي��ر الخارجية الدكت��ور عبداللطي��ف الزياني 
الجه��ود الت��ي تب��ذل لتعزي��ز وتنمي��ة العالق��ات 
والتع��اون الثنائي بين مملك��ة البحرين والمملكة 
األردني��ة الهاش��مية الش��قيقة، تأكي��دًا للح��رص 
المش��ترك على توس��يع آف��اق التعاون والتنس��يق 
المش��ترك في مختلف المجاالت بم��ا يعكس عمق 
العالقات األخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين 

البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك، خالل االجتم��اع التحضيري للجنة الوزارية 
المش��تركة بين مملكة البحرين والمملكة األردنية 
الهاشمية الشقيقة أمس، الجتماع الدورة الخامسة 
للجن��ة العليا المش��تركة بين البلدين الش��قيقين 
المقرر عقده اليوم برئاس��ة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجل��س ال��وزراء، ورئيس ال��وزراء وزي��ر الدفاع في 
المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة دولة الدكتور 

بشر هاني الخصاونة.
وت��رأس جانب مملك��ة البحرين ف��ي االجتماع وزير 
الخارجي��ة، بينم��ا ت��رأس جانب المملك��ة األردنية 
الهاش��مية وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير 
العمل يوسف الشمالي، بحضور عدد من الوزراء من 
الجانبين وكبار المس��ؤولين من الوزارات المختصة 

في كال البلدين.
وألقى الزياني كلمة رحب فيه��ا بانعقاد االجتماع، 
ال��ذي يأت��ي ترجم��ة لس��عي البلدين الش��قيقين 
وحرصهم��ا المس��تمر لتوطي��د العالق��ة األخوي��ة 
التاريخية الوثيقة  بينهما، في ظل الرعاية السامية 
والتوجيه��ات الس��ديدة م��ن لدن حض��رة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحري��ن المعظ��م، وأخيه حضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك عبداهلل الثاني ابن الحس��ين عاهل المملكة 

األردنية الهاشمية الشقيقة. 
وأعرب وزي��ر الخارجية عن االعت��زاز بانعقاد أعمال 
اجتم��اع الدورة الخامس��ة للجنة العليا المش��تركة 
بي��ن البحري��ن واألردن، برئاس��ة صاح��ب الس��مو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجل��س الوزراء، ورئيس ال��وزراء وزير الدفاع 
في المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة دولة بشر 

هاني الخصاونة.
وأشاد بالجهود التي تبذل لتعزيز وتنمية العالقات 

والتع��اون الثنائي بي��ن البلدين، تأكي��دًا للحرص 
المش��ترك على توس��يع آف��اق التعاون والتنس��يق 
المش��ترك في مختلف المج��االت، بما يعكس عمق 
العالقات األخوية التاريخية الوطيدة والمتميزة بين 

البلدين والشعبين الشقيقين.
كما ألقى الشمالي كلمة أشاد فيها بطبيعة العالقة 
النموذجي��ة بين المملكتين وما تمتاز به العالقات 
عل��ى مس��توى القيادة من تمي��ز، منوه��ًا بانعقاد 
أعم��ال اللجنة العليا المش��تركة البحرينية األردنية 
وم��ا تتيح��ه من فرص��ة لالتف��اق عل��ى جملة من 
المش��اريع لتطوير العالقات بين البلدين واالرتقاء 

بها إلى مستويات أشمل.
وأوض��ح أن البلدي��ن يتفقان دائمًا ف��ي مواقفهما 
في جملة م��ن القضايا، وبخاص��ة الموقف الموحد 
تجاه القضية الفلسطينية، وهي قضيتنا المركزية، 
وموق��ف البلدي��ن دائمًا يدع��و إلى ح��ل الدولتين 
وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني 
على خط��وط الرابع من يوني��و وعاصمتها القدس 
الش��رقية، موضح��ًا أن األردن يثم��ن دائم��ًا موقف 

مملك��ة البحري��ن للرعاي��ة والوصاي��ة الهاش��مية 
على المقدسات اإلس��المية والمسيحية داخل أرض 

فلسطين. 
ونوه بافتتاح ملتقى رجال األعمال البحريني األردني 
أمس في غرفة تجارة وصناعة البحرين، مش��يرًا إلى 
اإلمكان��ات المتاحة الموجودة بي��ن قطاع األعمال 

في كال البلدين.
وأك��د الحاجة إلى توس��يع آفاق التعاون المش��ترك 
والتجاري��ة  االقتصادي��ة  المج��االت  مختل��ف  ف��ي 
واالستثمارية، من أجل تحقيق أهداف اللجنة العليا 
المش��تركة برئاس��ة صاح��ب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئي��س مجلس الوزراء ودول��ة رئيس الوزراء 

وزير الدفاع في المملكة األردنية الهاشمية. 
واس��تعرضت اللجن��ة الموضوع��ات المدرج��ة على 
ج��دول أعمالها، وما ت��م التوصل إليه من توصيات 
م��ن اللج��ان الفرعية ف��ي مج��ال تعزي��ز وتطوير 
التع��اون المش��ترك ف��ي مختل��ف المج��االت ذات 
االهتمام المشترك، وقررت رفعها إلى اللجنة العليا 

المشتركة العتمادها.

  الشمالي: موقف موحد تجاه 
القضية الفلسطينية يدعو إلى حل الدولتين

 رئيس الوزراء
وزير الدفاع األردني يصل البالد

بناًء على دعوة كريمة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، وصل 
إل��ى البالد أم��س رئيس ال��وزراء وزير الدفاع األردن��ي الدكتور 
بش��ر الخصاونة والوفد المراف��ق، في زي��ارة لمملكة البحرين 
للمش��اركة ف��ي االجتم��اع الخامس للجن��ة العليا المش��تركة 

البحرينية األردنية. 
وكان في اس��تقباله ل��دى وصوله مطار البحري��ن الدولي وزير 
الخارجي��ة رئيس بعثة الش��رف د. عبداللطي��ف الزياني، ووزير 
ش��ؤون مجلس الوزراء حمد المالكي، ومحافظ المحرق سلمان 
بن هندي، وعميد الس��لك الدبلوماسي سفير المملكة األردنية 
لدى مملكة البحرين رامي العدوان، وسفير مملكة البحرين لدى 
األردن أحم��د الرويعي، ومدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء 
حمد المحميد، وعدد م��ن كبار الضباط من قوة دفاع البحرين 

ووزارة الداخلية والحرس الوطني وعدد من المستقبلين.

وزير الصناعة: عالقات أخوية 
وطيدة تجمع البحرين باألردن

أّكد وزير الصناعة والتجارة عبداهلل فخرو، على عمق العالقات 
األخوي��ة الوطي��دة الت��ي تجمع مملك��ة البحري��ن والمملكة 
األردنية الهاش��مية الش��قيقة  على كافة المستويات، في ظل 
م��ا تحظى به من رعاية واهتمام م��ن حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظم، وأخيه 
صاحب الجاللة الملك عبداهلل الثاني بن الحسين ملك المملكة 
األردني��ة الهاش��مية الش��قيقة. جاء ذل��ك، خالل اس��تقباله 
أمس، وزي��ر الصناعة والتجارة والتموي��ن بالمملكة األردنية 
الهاشمية يوسف الش��مالي، حيث نّوه بأهمية االستفادة من 
الخبرات وتبادل التجارب في المج��ال الصناعي والتجاري بين 
المملكتين الش��قيقتين، والعمل على تعزيز التعاون الثنائي 

في هذا الجانب بما يلّبي التطلعات والمصالح المشتركة.
ولف��ت إل��ى أن انعق��اد ملتق��ى األعم��ال البحرين��ي األردني 
المش��ترك الذي تنظمه غرفة البحرين يصب في اتجاه تطوير 
التع��اون الثنائ��ي وخصوص��ًا بي��ن القطاع الخ��اص في كال 

المملكتين.
وجرى خ��الل اللق��اء، بحث س��بل تدعي��م العالق��ات األخوية 
البحرينية األردنية الوطيدة، واس��تعراض آفاق التعاون وعدد 
م��ن الموضوع��ات ذات االهتمام المش��ترك، ومناقش��ة آخر 

التطورات والمستجدات االقتصادية العالمية.
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 وزير التربية يبحث 
ونظيره األردني إطالق برنامج 

تنفيذي مشترك بالتعليم

بحث وزي��ر التربي��ة والتعليم الدكت��ور محمد مب��ارك، خالل 
لقائ��ه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي بالمملكة 
األردنية الهاشمية الش��قيقة الدكتور عزمي محافظة، تعزيز 
التع��اون القائم بين البلدين الش��قيقين في مج��ال التعليم 

العام والتعليم العالي.
كما ت��م التباحث حول إط��الق برنامج تنفيذي مش��ترك بين 
حكومة البلدين يشمل تبادل التعاون بين مؤسسات التعليم 
العالي في البلدي��ن في المجاالت العلمي��ة والبحثية وتبادل 
البعث��ات الدراس��ية والزيارات التعليمية به��دف االطالع على 
التط��ورات البحثي��ة، باإلضافة إل��ى تعزيز مش��اركة الوفود 

الطالبية في األنشطة التربوية.

 وزيرة الصحة: مواصلة تعزيز 
التعاون الصحي بين البحرين واألردن

انطالق ملتقى األعمال بين البلدين 

 وزير الصناعة: 174 مليون دوالر 
حجم التبادل التجاري مع األردن في 2021

افتتح رئي��س اتحاد الغ��رف العربية رئيس 
غرفة تجارة وصناعة البحرين، س��مير ناس، 
بمبنى بي��ت التجار، أم��س، ملتقى األعمال 
البحرين��ي األردن��ي، لبح��ث س��بل التعاون 
المش��ترك، وزي��ادة حجم التب��ادل التجاري، 
بي��ن  االس��تثمارية  الف��رص  واس��تعراض 
البلدي��ن، باإلضاف��ة إلى اس��تغالل الفرص 
التجارية المتاحة أمام القطاع الخاص لخلق 
شراكات استراتيجية تخدم النمو االقتصادي 
في كال الجانبين وذلك بحضور وزير الصناعة 
والتج��ارة عب��داهلل فخ��رو، ووزي��ر الصناعة 
والتجارة والتموين األردني يوسف الشمالي. 
وأك��د وزير الصناعة والتج��ارة عبداهلل فخرو 
أن مملك��ة البحرين تعمل عل��ى زيادة نمو 
األردني��ة  البحريني��ة  التجاري��ة  العالق��ات 
به��دف رفع حج��م التب��ادل التج��اري والذي 
بل��غ ف��ي الع��ام 2021 حوال��ي 174 مليون 
دوالر، منوه��ًا إلى أهمية تفعيل دور القطاع 
الخاص كشريك رئيسي للحكومة في تنفيذ 
التنمية االقتصادية وتحقيق معدالت النمو 
المستهدفة بما يسهم في تحقيق األهداف 

المنشودة. 
وأضاف خ��الل كلمته في أعم��ال »الملتقى 
البحرين��ي األردن��ي« أن المملك��ة تواص��ل 
جهوده��ا ف��ي تنوي��ع اقتصادها ف��ي إطار 
برنام��ج عم��ل حكوم��ي متكام��ل يتفق مع 
الرؤي��ة االقتصادي��ة 2030، حي��ث انعكس 
ذلك ف��ي التط��ور الملحوظ الذي ش��هدته 
القطاع��ات غي��ر النفطي��ة مؤخ��رًا، وكذلك 
خط��ة التعافي االقتصادي التي تم إطالقها 

عام 2021 والتي كان القطاع الصناعي أحد 
القطاع��ات الواعدة التي يس��عى لتنميتها 
عبر الوصول لصناعات متطورة ومس��تدامة 
مرتكزة على مبادرات مبتكرة تس��عى لدعم 
التحول نحو الثورة الصناعة الرابعة، وتدعم 
الت��زام المملك��ة بالحي��اد الكربوني بحلول 

.2060
م��ن جانبه، ق��ال وزي��ر الصناع��ة والتجارة 
والتموي��ن األردن��ي، يوس��ف الش��مالي إن 
العالق��ات المتينة والراس��خة بي��ن مملكة 
البحري��ن واألردن تس��تند إلى رؤي��ة وإرادة 
وتعززه��ا  البلدي��ن،  لقيادت��ي  مش��تركة 
الروابط االقتصادية والثقافية واالجتماعية 
الوثيقة التي تجم��ع المملكتين، حيث تعد 
بمثابة ش��راكة استراتيجية تش��هد تطورًا 

مستمرًا وتشمل مختلف المجاالت الحيوية.
ون��وه إلى أهمي��ة االرتقاء بمس��توى وحجم 
التج��ارة والعم��ل على رف��ع أرق��ام التبادل 
التجاري لترتقي لمس��توى الطموح، مؤكدا 
التس��هيالت  كل  لتقدي��م  األردن  جاهزي��ة 

المطلوب��ة لزي��ادة حج��م التب��ادل التجاري 
بين البلدين، خصوص��ا مع وجود فرصة في 
العدي��د م��ن المج��االت الصناعي��ة وغيرها 

للتعاون فيها مع مملكة البحرين.
وأشار إلى السعي البحريني األردني لتحقيق 
مؤش��راٍت أفض��ل لرف��ع مع��دالت التبادل 
التج��اري خالل الس��نوات المقبلة، ومواصلة 
البن��اء على م��ا تم إنج��ازه، وتعزي��ز قنوات 
االرتق��اء  لمواصل��ة  والتنس��يق  التع��اون 
بالعالق��ات الثنائي��ة بما يخ��دم التطلعات 

ويعكس المؤشرات االقتصادية اإليجابية. 
من جانبه أكد رئي��س اتحاد الغرف العربية 
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير 
ن��اس، عل��ى متان��ة العالق��ات البحريني��ة 
األردنية والتي ترس��خت بفضل رؤى وجهود 
قيادتي البلدين والعمل المس��تمر لتطوير 
مختلف مجاالت التعاون وتعظيم االستفادة 
م��ن الف��رص المتاح��ة، مؤماًل أن تش��هد 
اللق��اءات الجانبية التي س��تجري بين رجال 
األعمال م��ن القطاعات التجارية والصناعية 

في كال البلدين ثمارها في الش��روع بإطالق 
مشروعات استثمارية مشتركة.

وقال إن مملكة البحرين ش��ريك استراتيجي 
هام لألردن عل��ى كافة األصعدة، إذ تحرص 
المملك��ة عل��ى رف��ع التع��اون االقتصادي 
بي��ن البلدين إلى مس��تويات أعل��ى والبناء 
عل��ى الش��راكات القائم��ة ف��ي العديد من 
المجاالت االستثمارية باألخص في قطاعات 
األغذية والتعليم والبتروكيماويات والصحة 
والصناع��ة والتج��ارة، الفت��ًا إل��ى أن حج��م 
التبادل التج��اري بين البحري��ن واألردن قد 

ارتفع بحوالي 59% في العام 2021.
ونوه خ��الل انطالق فعاليات ملتقى األعمال 
البحريني األردني ال��ذي تنظمه غرفة تجارة 
وصناع��ة البحرين، على أهمي��ة دور الغرفة 
بتس��ليط الضوء على الف��رص واإلمكانيات 
التج��ارب  وتب��ادل  المتاح��ة  االس��تثمارية 
والخب��رات ف��ي مج��االت التج��ارة وتوس��يع 
مجاالت التع��اون بين القطاع��ات التجارية 

وبما يعود بالمنفعة على البلدين.

وأش��ار إلى أن هنالك العدي��د من المجاالت 
والفرص االس��تثمارية المتاح��ة في األردن 
ف��ي العدي��د م��ن القطاع��ات داعي��ا رجال 
األعمال البحرينيين لالستفادة منها، مؤكدًا 
عل��ى أهمية زي��ادة الص��ادرات األردنية إلى 
الس��وق البحرينية والعمل المشترك لغايات 
تحقي��ق التكامل الصناعي ف��ي العديد من 

المجاالت.
ولفت إلى أن الملتقى يشكل فرصة للقطاع 
الخاص البحريني واألردني للمضي قدمًا نحو 
تحقيق إنج��ازات اقتصادية ف��ي ظل الوضع 
الراهن، واالس��تفادة  العالمي  االقتص��ادي 
من الف��رص المتاح��ة وتعظي��م اإلنجازات 
للوصول إلى رؤى مستقبلية من أجل تحقيق 
األهداف االستراتيجية والمصالح المشتركة 

بين الطرفين.
من جانبه قال رئي��س غرفة صناعة األردن، 
فتح��ي الجغبي��ر، نتطل��ع لتدش��ين مرحلة 
جدي��دة م��ن التع��اون البناء نح��و التكامل 
العرب��ي، وتحقيق أمنن��ا الغذائي عبر إطالق 
العنان أمام ش��راكات اقتصادية، باإلضافة 
إلى تعزيز مس��تويات التجاري��ة البينية عبر 
ش��راكة اس��تراتيجية حقيقية بي��ن القطاع 
الخ��اص العرب��ي بدع��م م��ن الحكوم��ات 

الموقرة.
وجرى على هامش ملتقى األعمال البحريني 
األردني لق��اءات ثنائية بين رج��ال األعمال 
م��ن الجانبين م��ن أج��ل إقامة الش��راكات 
االقتصادي��ة وتعظيم حجم التبادل التجاري 

بين البلدين.

تأسيس شراكات بحرينية أردنية للنهوض بالتبادالت التجارية واالستثمارية 

ناس: 59٪ ارتفاعًا بحجم نمو التبادل التجاري بين المنامة وعّمان

السياحة واألغذية والتعليم والصحة من القطاعات الواعدة بين البلدين

وزير التجارة األردني: مبادرات اقتصادية لرفع التبادل التجاري مع البحرين

 رنا بنت عيسى: االستفادة من خبرات
مؤسسات التعليم العالي في األردن

أك��دت األمي��ن الع��ام لمجلس 
التعلي��م العال��ي نائ��ب رئيس 
مجلس أمن��اء مجل��س التعليم 
العال��ي الدكت��ورة الش��يخة رنا 
بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، 
عل��ى أهمي��ة االس��تفادة م��ن 
األكاديمية ومؤسسات  الخبرات 
األردن،  ف��ي  العال��ي  التعلي��م 
واالس��تفادة من تجرب��ة مركز 
القب��ول الموح��د وال��ذي يعنى 
الخريجين  المبتعثين  بالطلب��ة 
الراغبين في االلتحاق بالجامعة. 
ج��اء ذلك، خ��الل لقائه��ا أمين 
العال��ي  التعلي��م  وزارة  ع��ام 
المملكة  ل��دى  العلمي  والبحث 
الدكت��ور  الهاش��مية  األردني��ة 
مأمون الدبعي، حيث استعرض 
الطرفان على هامش اجتماعات 
التحضيري��ة  الوزاري��ة  اللجن��ة 
للجن��ة العليا البحرينية األردنية 
المشتركة، سبل تعزيز التعاون 

المش��ترك في مجاالت التعليم 
العالي والبحث العلمي، وتعزيز 
العلم��ي  االس��تثمار  ف��رص 
بي��ن البلدي��ن بما يحق��ق رؤى 
الش��قيقين.  البلدين  وتطلعات 
بينم��ا أع��رب أمين ع��ام وزارة 

التعليم العالي والبحث العلمي 
ف��ي األردن، ع��ن تقديره ألمين 
أهمية  المجل��س، مؤك��دًا  عام 
التعاون والتنس��يق المش��ترك 
بين البلدين بما يعزز العالقات 

الثنائية واستدامتها.

06l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t السنة 18  |   العدد 6235   |   الخميس 12 جمادى اآلخر 1444هـ  |   Thu 05 Jan 2023أخبار الوطن

 خليفة بن أحمد: عالقات ثقافية 
قوية تربط بين البحرين واألردن

اس��تقبل رئي��س هيئ��ة البحرين للثقاف��ة واآلثار الش��يخ 
خليفة بن أحمد بن عبداهلل آل خليفة أمس، وزيرة الثقافة 
بالمملكة األردنية الهاش��مية الشقيقة هيفاء النجار، حيث 
أك��د عمق العالقات الثقافية التي ترب��ط مملكة البحرين 

بالمملكة األردنية الهاشمية. 
وق��ال إن »الس��نوات الماضية ش��هدت تناميًا ف��ي برامج 
التبادل الثقافي، وهو ما أثمر عن مش��اريع مشتركة أثرت 

التجربة الثقافية في كال البلدين الشقيقين«. 
وأش��اد بمكانة األردن الحضاري��ة والتاريخية وما تحتضنه 
م��ن إرث عرب��ي عريق وح��راك متنوع، معربًا ع��ن أمله أن 
يش��هد العام الجديد تعاونًا أكبر ما بين المؤسس��ات في 

كل من المملكتين في مختلف المجاالت الثقافية. 
فيما أش��ادت النج��ار بما تبذل��ه البحرين م��ن جهد دائم 
لتعزيز أواصر األخوة اإلنس��انية والعالق��ات الثقافية التي 
تربطها بكافة الدول العربية الشقيقة، مؤكدة على أهمية 

تاريخ وثقافة وحضارة البحرين للحراك الثقافي العربي. 
ونوه��ت إلى أن التعاون الثقافي م��ا بين األردن والبحرين 
يساهم على الدوام في االرتقاء بكافة الجوانب الثقافية في 
كال البلدين، مؤكدة أنها ستعمل على تشجيع ودعم كافة 
المشاريع الثقافية التي من شأنها التقريب ما بين شعبي 
األردن والبحري��ن بم��ا يلب��ي الطموحات وال��رؤى الوطنية 

المشتركة.
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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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 جامعة البحرين: طلبة
 ذوي الهمم يتمتعون
بروح ومعنويات عالية

أكدت رئيس��ة جامعة البحرين الدكت��ورة جواهر المضاحكة، 
عل��ى الروح والمعنوي��ات العالية التي يتمت��ع بها طلبة ذوي 
الهمم بالجامع��ة، في مواجهة التحديات والقدرة على تذليل 
الصعاب، معتبرة أن ما يحققه الطلبة ذوي الهمم من إنجازات 

رياضية وثقافية، يبعث على الفخر واالعتزاز. 
جاء ذل��ك أثناء اس��تقبالها الطالب عيس��ى الش��ريفي الفائز 
بالمرك��ز األول ف��ي س��باق الس��رعة 200 متر على الكرس��ي 
المتح��رك، في بطول��ة م��دارس وجامعات البحري��ن أللعاب 
القوى.  وأكدت أن هذه الفئ��ة تحظى برعاية واهتمام خاص 
ف��ي جامعة البحرين، وأن الجامعة تس��عى دائم��ًا إلى توفير 
كاف��ة التس��هيالت والمس��اعدة لهم، م��ن أج��ل أن يحظون 

بفرصة التحصيل الدراسي، واالجتماعي. 

طلبة العلوم المساندة بجامعة البحرين 
يعرضون أنواع األشعة واستخداماتها

عرض طلبة قس��م العلوم الصحية 
المس��اندة بكلية العل��وم الصحية 
والرياضي��ة ف��ي جامع��ة البحرين، 
أنواع التصوير الطبي المس��تخدمة 
الح��االت  أن��واع  تش��خيص  ف��ي 
المرضية ف��ي البحرين، وذلك خالل 
نشاط نظمه برنامج تقنية األشعة 
التش��خيصية في الكلية بمناس��بة 

اليوم العالمي لألشعة. 
الدكتورة  الكلية  وافتتحت عمي��دة 
لين��ا خنج��ي، يوم األش��عة في مقر 
الكلي��ة بح��رم الس��لمانية، وحثت 
الطلب��ة -خ��الل جول��ة قام��ت بها 
في المعرض- عل��ى تنظيم المزيد 
بوصفه��ا  النش��اطات  ه��ذه  م��ن 
عام��اًل مش��جعًا لهم عل��ى الخوض 
ف��ي األنش��طة األكاديمي��ة، كم��ا 
البحرين،  انتماءهم لجامع��ة  تعزز 
الت��ي تحتض��ن طلبتها في ش��تى 

المجاالت. 
وش��مل يوم األش��عة أركان��ًا عدة، 
احتوى بعضها على مفهوم الحماية 
اإلش��عاعية التي يتم اتباعها أثناء 

فحوص��ات التصوي��ر الطبي، ومدى 
أهميتها، وكيفية تطبيقها، وشرح 
الطلبة أن��واع التصوير الطبي التي 
يت��م إجراؤه��ا لتش��خيص مختلف 

األش��عة  مثل:  المرضية،  الح��االت 
التلفزيوني��ة،  واألش��عة  العام��ة، 
والموجات فوق الصوتية، والتصوير 
بالرنين المغناطيسي، والفحوصات 
األخ��رى التي يت��م إجراؤها بصورة 
روتينية في المستشفيات والمراكز 

الصحية.
وع��رض الطلب��ة بع��ض األجه��زة 
العمل��ي  المختب��ر  ف��ي  الم��زوَّدة 
لألش��عة أيضًا، مثل: جه��از قياس 
كثاف��ة العظ��ام بالموج��ات ف��وق 
الصوتي��ة، وجهاز التصوير الرباعي 
بالموجات فوق الصوتية، الذي يعدُّ 
جه��ازًا تدريبيًا متقدمًا يس��هم في 

تطوير كفاءة التدريب العملي. 
وتأتي الفعالية في إطار سعي كلية 
العلوم الصحية والرياضية إلى نشر 
ثقافة الوعي باألش��عة الطبية في 

المجتمع. 

في إطار توجيهات وزير الداخلية رئيس لجنة المتابعة 

 المكتب التنفيذي لـ»بحريننا« يكّرم القائمين على
مشروع تأصيل القيم الوطنية في المجتمع البحريني

كّرم المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز 
االنتم��اء الوطن��ي وترس��يخ قي��م المواطنة 
»بحرينن��ا«، القائمين على مش��روع دراس��ة 
تأصيل القيم الوطنية في المجتمع البحريني، 
وذلك في احتفالية عقدت بنادي ضباط األمن 
العام، بحضور الدكتورة جواهر بنت ش��اهين 
المضاحكة رئيسة جامعة البحرين، والعميد 
عادل أمين الوكيل المساعد للموارد البشرية 
ب��وزارة الداخلي��ة، وأعضاء الفري��ق التنفيذي 
القائ��م على الدراس��ة م��ن مختل��ف الجهات 
مب��ادرات  بتنفي��ذ  المعني��ة  والمؤسس��ات 

»بحريننا«.
وأك��د العمي��د محم��د ب��ن دينه، المش��رف 
الع��ام عل��ى المكت��ب التنفيذي أن مش��روع 
دراس��ة تأصيل القيم الوطنية ف��ي المجتمع 
البحرين��ي، يأت��ي في إطار توجيه��ات الفريق 
أول معالي الش��يخ راشد بن عبداهلل آل خليفة 
وزي��ر الداخلية رئي��س لجنة متابع��ة تنفيذ 

الخط��ة الوطني��ة »بحرينن��ا« بالعم��ل على 
إج��راء الدراس��ات العلمي��ة التي تس��هم في 
تحقيق األه��داف المطلوبة وقياس أثر تنفيذ 
المب��ادرات وانعكاس ذلك على أهداف الخطة 

وما تتضمنه من رؤى ومبادئ سامية.
وأش��اد العمي��د محمد ب��ن دين��ه بالتعاون 

الوثي��ق مع الجامعات والمؤسس��ات العلمية 
والبحثي��ة الرفيعة والذي يعد نموذجا متميزا 
للش��راكة المجتمعية، وشكال متقدما لإلنجاز 

المتكامل في أركانه وأهدافه.
وأوضح أن مش��روع الدراس��ة يهدف إلى وضع 
آلي��ة ثابت��ة لتأصي��ل القي��م والس��لوكيات 

اإليجابية حيث تم تحديد ثماني عشرة قيمة 
معياري��ة وتجميعه��ا ضمن أرب��ع فئات هي 
القيم الوطنية، اإلنسانية، االجتماعية، والقيم 
السياسية، مضيفا أن االختبارات الالحقة التي 
تلي المرحل��ة التجريبية س��تعمل على تتبع 

درجة تعزيز القيمة بين أفراد المجتمع.

هذا وقد قام المشاركون ببحث اإلطار النظري 
للمش��روع وتحدي��د األه��داف الت��ي يمكن��ه 
تحقيقه��ا، إذ ق��دم الدكتور رائد بن ش��مس 
مدي��ر عام معه��د اإلدارة العام��ة، نبذة عن 
المشروع واس��تعرضت اللجنة األكاديمية في 
جامعة البحري��ن نتائج الدراس��ة، كما أبدت 
رئيس��ة جامعة البحري��ن، ترحيبها بالتعاون 
بي��ن  القائم��ة  الوطني��ة  والش��راكة  البن��اء 

الجامعة والمكتب التنفيذي ل�«بحريننا«.
يذك��ر أن الخط��ة الوطني��ة لتعزي��ز االنتماء 
الوطني وترس��يخ قيم المواطن��ة »بحريننا«، 
التي تم تدش��ينها في مارس 2019، تش��مل 
أكثر من 100 مبادرة، وتش��ارك في تنفيذها 
27 جهة ومؤسس��ة حكومية، عبر 5 م�سارات 
أساسية، تتمحور في برامج االنتماء، وحمالت 
العالقات العامة، ومبادرات اإلعالم، باإلضافة 
إلى مب��ادرات المناهج والمق��ررات، ومبادرات 

التشريعات واألنظمة.

»سوق العمل«: استمرار الحمالت 
التفتيشية في المحافظات 

بالتنسيق مع »الداخلية«

نفذت هيئة تنظيم س��وق العمل بالتنس��يق م��ع وزارة الداخلية 
ممثلة في ش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة، واإلدارة العامة 
للمباح��ث واألدل��ة الجنائية ومديري��ات المحافظ��ات، 3 حمالت 
تفتيش��ية بمحافظة المحرق والمحافظة الش��مالية والمحافظة 
الجنوبي��ة، وذلك في إط��ار تفعيل األدوات الرقابي��ة التي تكفل 
استقرار سوق العمل وتنظيمه، والقضاء على ظاهرة العمالة غير 
النظامية بما يضمن الحفاظ على تنافسية وعدالة بيئة العمل.

وأس��فرت الحمل��ة عن رص��د عدد م��ن المخالفات الت��ي تتعلق 
بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون اإلقامة بمملكة 

البحرين، واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها.

 رئيسة جامعة البحرين: أهمية
مواكبة مشاريع التخرج للتطورات التقنية

أكدت رئيس��ة جامعة البحرين جواهر المضاحكة 
أهمية مواكبة مش��اريع التخرج لما يس��تجد في 
عالم التقنيات المتس��ارع التغي��رات، إذ تعكس 
المش��اريع حاجة للقطاع��ات المهنية في مملكة 
البحري��ن وتقدم أنواع��ًا من الخدم��ات والحلول 

للمجتمع. 
وأشادت خالل جولة لها بمعرض مشاريع التخرج 
للفصل الدراسي األول من العام الجامعي الحالي 
2022 / 2023، بنوعي��ة ومس��توى مش��روعات 

التخرج لطلبة كلية تقنية المعلومات.
ودع��ت المضاحكة المؤسس��ات ف��ي القطاعين 
الع��ام والخاص إلى االطالع عل��ى تجارب الطلبة 
عبر تطوير مشاريع يمكن أن تسهم في تسهيل 
بع��ض الصعوب��ات والتحدي��ات العملية، الفتة 
إلى أن كثيرًا من الش��ركات تسعى لتبني بعض 
مش��اريع التخ��رج ل��دى طلب��ة جامع��ة البحرين 
نظ��رًا لجودته��ا ولكونها تلبي حاج��ة لدى هذه 

الشركات.
كم��ا أثن��ت على الجه��ود الت��ي يبذله��ا الطلبة 
واألس��اتذة في س��بيل تحقي��ق أه��داف التنمية 
المستدامة ومواكبة أحدث القضايا والموضوعات 
التقنية ما يجعل طالب جامعة البحرين بمستوى 

التحصيل في الجامعات العريقة. 
وتجولت المضاحكة في معرض المش��اريع الذي 
ضم نحو س��تين مش��روعًا في نظم المعلومات، 

وهندسة الحاسوب، وعلوم الحاسوب.
من جانبها قالت عميدة كلية تقنية المعلومات 

حصة الجني��د، إن 165 طالبًا منتس��بين لبرامج 
أكاديمية من تخصصات علم الحاسوب وهندسة 
الحاس��وب ونظم المعلومات، قدموا 57 مشروع 
تخرج هذا الفصل، تنوعت موضوعاتها لتواكب 
التقني��ات المعاص��رة ف��ي المج��االت الحديثة 
والمتطورة مث��ل الذكاء االصطناع��ي، والتعلم 
اآللي، والخوارزميات، وإنترنت األش��ياء، وسلسلة 
الكت��ل، ومعالج��ة اللغ��ة الطبيعي��ة، ومعالجة 
الص��ور، واأللعاب اإللكتروني��ة، تحليل األعمال، 

وتقنيات التعرف على الوجه والكالم.
وأضاف��ت: »يتطلب إنجاز هذه المش��اريع - إلى 
جانب المهارات التقنية - إضافة مهارات إضافية 

كااللت��زام والعمل الجماعي وإدارة الوقت والتي 
تعد أسس��ا ضرورية لبيئات العمل ولتطبيقات 
الحياة الواقعية تؤهل الطلبة لالنخراط بس��وق 
العمل بمسؤولية ومهارات مكتسبة تفتح لهم 

غمار مجاالت ريادة األعمال في المستقبل«. 
وقامت رئيس��ة جامعة البحرين بتكريم الطلبة 
الفائزين في المش��اريع التسعة )ثالثة مشاريع 
من كل تخصص( والتي جرى تحكيمها من قبل 
أعضاء هيئة التدريس وعدد من المشتغلين في 
القطاعين العام والخاص، وقد أش��ادوا باألفكار 
المتجددة التي طرحها الطلبة في السنة األخيرة 

في مشاريع تخرجهم.

 »البركة اإلسالمي« يوقع اتفاقية تمويل
الخدمات الطبية مع »كيمز هيلث« و»رويال البحرين«

تم مؤخ��رًا، توقي��ع اتفاقي��ة بين 
البركة اإلس��امي ومستشفى  بنك 
البحري��ن  وروي��ال  هيل��ث  كيم��ز 
لتوفي��ر خدمات تمويلي��ة للعماء 
بمع��دل رب��ح منخف��ض وته��دف 
إل��ى تس��هيل المدفوع��ات الطبية 
لجميع عماء البنك، وذلك تماش��يًا 
م��ع دور البنك المس��تمر في تعزيز 
ش��راكته المجتمعي��ة م��ن خ��ال 
تقديم خدم��ات ومنتجات مصرفية 
مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات 

عمائه.
وتم��ت توقي��ع االتفاقي��ة بحضور 
المصرفي��ة  الخدم��ات  رئي��س 
العلوي،  لألف��راد بالبن��ك فاطم��ة 
ورئيس الف��روع والمبيعات بالبنك 
التنفيذي  ال��درزي، والرئي��س  علي 
للعملي��ات في كيم��ز هيلث ورويال 

البحري��ن الدكت��ور أحمد الراش��د. 
وقال��ت العلوي: »نفخ��ر بأن نكون 
أح��د المزودي��ن الرائدي��ن لبرامج 

تمويل الخدمات الطبية في القطاع 
المصرفي بالبحرين، حيُث تتماشى 
مبادراتن��ا مع جهودن��ا الرامية إلى 

قابل��ة  بخي��ارات  تزوي��د عمائن��ا 
للتطبي��ق لتمويل تكلفة اإلجراءات 
الطبية وتبس��يط عملي��ة الحصول 
على الخدمات م��ن أفضل المرافق 
الطبية ف��ي المملكة. كما يس��رنا 
أن يك��ون مستش��فى كيم��ز هيلث 
ش��بكة  ضم��ن  البحري��ن  وروي��ال 
الرعاي��ة الصحي��ة لدين��ا، ونتطلع 
إلى المزيد من الش��راكات المثمرة 
معه��م قريًب��ا، والتي من ش��أنها 
توفير خدمات قيمة لعماء البنك«. 
فيما قال الراشد: »نحن واثقون من 
أن برنامج البركة اإلسامي لتمويل 
الخدم��ات الطبية س��يوفر لمرضانا 
فرص��ة الحص��ول عل��ى الخدم��ات 
واإلج��راءات الطبي��ة بس��هولة، ما 
س��ينعكس إيجاب��ًا عل��ى صحتهم 

واحتياجاتهم بشكل أفضل«.

 »التنمية السياسية« وجامعة المملكة 
يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ برامج مشتركة

أعل��ن معهد البحري��ن للتنمية السياس��ية وجامعة 
المملك��ة أمس، ع��ن توقيع مذك��رة تفاهم لتعزيز 
التعاون المشترك بهدف نشر ثقافة الوعي الوطني 
ف��ي المجتمع، ودع��م وتعزي��ز الجان��ب األكاديمي 
والبح��ث العلم��ي والتوعية في مجاالت المش��اركة 
السياس��ية للطلبة في الجامع��ة، حيث مثل المعهد 
ف��ي توقي��ع االتفاقي��ة المدي��ر التنفي��ذي، إيم��ان 
جناحي، ومن جانب الجامعة رئيس��ها الدكتور حسن 

الهجهوج.
وبموج��ب االتفاقي��ة، س��يقوم الطرف��ان بتب��ادل 
المعلوم��ات، والخبرات، والدراس��ات، واألبحاث، بما 
يخدم المصلحة العامة، إضافة لتنفيذ باقة متنوعة 
م��ن الدورات التدريبي��ة وورش العمل والمحاضرات 
والندوات في مختلف المجاالت المش��تركة، وخاصة 
ف��ي مج��ال تعزي��ز ثقاف��ة المواطنة ف��ي المجتمع 
البحرين��ي وتأهيل الكوادر الوطني��ة. وأكدت جناحي 
حرص المعهد على تعزيز التعاون البحثي مع مختلف 
المؤسس��ات األكاديمية، تماشيًا مع أهداف إنشائه 
بنش��ر ثقاف���ة الديمقراطي����ة، ودع��م وترس����يخ 
الس����ليمة،  الديمقراطي����ة  المب����ادئ  مفه����وم 
وتوف��ي��ر برام��ج التدري��ب والدراس����ات والبح��وث 

والقان��ون��ي  الدس����توري  بالمج����ال  المتعلق��ة 
لفئ��ات الش����عب المختلف��ة، إلى جان��ب دوره في 
وض����ع البرام��ج المتعلق��ة بالدراس����ات الخاص��ة 
بحق��وق اإلنس����ان ودع��م البح����وث العلمي��ة في 

مج��ال النظ��م السياس��ية والقان��ون الدس��توري.
من جانب��ه، أكد الهجهوج، أن »م��ا أنجزته البحرين 
في مجال التنمية السياس��ية يجعلها في مركز رائد 
عربيًا، بل وإقليميًا ودوليًا، وإننا في جامعة المملكة 

نسير بثبات وإصرار، ونقّدم كل الدعم، حيث نحرص 
عل��ى إعداد جيل ش��بابي واٍع ذي تحصي��ل أكاديمي 

عاٍل«.
وأك��د الطرف��ان عل��ى أهمي��ة ه��ذا التع��اون الذي 
سيس��اهم في تحقيق األهداف المشتركة، خصوصًا 
ف��ي مج��ال التدري��ب والتطوي��ر وتنمي��ة القدرات، 
ويدعم تبادل الخبرات بين المؤسس��ات الوطنية في 

البحرين.

 »األهلية« تفتح باب
القبول للفصل الدراسي الثاني

األهلي��ة  الجامع��ة  أعلن��ت 
عن فت��ح ب��اب القب��ول في 
جمي��ع برام��ج البكالوريوس 
والدكت��وراه  والماجس��تير 
المس��تجدين  الطلبة  لقبول 
الثان��ي  الدراس��ي  للفص��ل 
الدراس��ي وكذلك  العام  من 
م��ن  المنتقلي��ن  الطلب��ة 
الجامع��ات األخرى من داخل 

البحرين وخارجها.
إمكاني��ة  الجامع��ة  وتتي��ح 
إنه��اء جميع إجراءات القبول 
إلكترونيا  المواد  وتس��جيل 

وضمن مساندة إلكترونية متكاملة للطلبة وأولياء أمورهم، فيما 
تراعي معايير إضافية تتصل بشروط القبول والمستوى العلمي 
للمتقدمين لبرامج الماجستير والدكتوراه. وأشاد رئيس الجامعة 
منص��ور العالي بما تقدم��ه القيادة الحكيمة م��ن دعم ومؤازرة 
لقطاع التعلي��م بجناحيه العام والخاص، مثني��ًا على الدور الذي 
يضطل��ع به مجل��س التعليم العالي وأمانت��ه العامة في تطوير 
التعلي��م الجامع��ي وصيانته بما يتفق مع رؤي��ة البحرين 2030 
ويؤهل المملكة لتتبوأ موقعًا تعليميًا مرموقًا على المس��تويين 

الدولي واإلقليمي.

د. منصور العالي

 »البحرين الطبية« تعلن الفائزين 
بمسابقة األبحاث الجامعية 2022

كرَّم��ت الكلي��ة الملكي��ة للجراحين ف��ي أيرلن��دا - جامعة 
البحرين الطبي��ة »RCSI Bahrain«، الفائزين الثاثة في 
مس��ابقة األبح��اث الجامعية لعام 2022 الت��ي تقام تحت 
برنام��ج الدراس��ة الصيفي��ة للبح��وث وبتوجيه م��ن كلية 

الدراسات العليا والبحوث.
وف��از بالمركز األول الطاب س��انيا ش��بير، وإيم��ان خرام، 
وفيدكا مورثي، ويوس��ف عيس��ى، ع��ن مراجعتهم البحثية 
بعنوان »التفاعل بين األندروجينات واالس��تجابة المناعية 
ف��ي متازمة تكي��س المباي��ض«، وقد تم إرش��ادهم من 
ِقب��ل الدكتورة ألكس��ندرا بتلر، زميل وباح��ث أول بجامعة 
البحري��ن الطبية، والدكت��ور محمد كمال، زمي��ل أبحاث ما 

بعد الدكتوراه سابق. 
وفاز بالمرك��ز الثاني الطاب ويليام جوني��ور خليل، ومريم 
أكبلرس��ان، وآن��ا خ��ان ع��ن مراجعته��م البحثي��ة بعنوان 
»التل��وث البيئي وخط��ر اإلصابة باالضطراب��ات األيضية: 
البدان��ة والس��كري« وقام بإرش��ادهم الدكتورة ألكس��ندرا 

والدكتور أبو صالح معين، زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه.
 وف��از بالمركز الثالث الطالبتي��ن بريانا مينيزيس وإيزابيل 
لورانس ع��ن مراجعتهم��ا البحثية بعن��وان »تقييم تأثير 
كوفي��د-19 عل��ى الصح��ة النفس��ية لألطب��اء - مراجع��ة 

منهجي��ة« وقام بإرش��ادهما الس��يدة شايس��تا س��لمان، 
محاضرة االحت��راف بجامعة البحرين الطبية والبروفيس��ور 
فيزا راش��د-دوبيل، أس��تاذ مشارك س��ابق في علم وظائف 
األعضاء.  وهنأ رئيس الكلية ستيفن أتكين، جميع الفائزين 

والمش��اركين في المسابقة وجائزة النش��ر على جهودهم 
المتميزة وإنجازاتهم المتميزة واتخاذهم الخطوات األولى 
لكي يصبحوا باحثين وقادة مس��تقبليين في مجال الرعاية 
الصحية. وقال: »نش��جع طابنا على المشاركة في األبحاث 
ف��ي وقت مبك��ر م��ن رحلته��م األكاديمية به��دف تطوير 

مهاراتهم البحثية وتعزيز مسيرتهم التعليمية«.
 تت��م دعوة جميع الطاب من كلية الطب وكلية التمريض 
والقبالة س��نويًا بش��كل ف��ردي أو في مجموع��ات لتقديم 
مراجع��ة بحثية ح��ول موضوع م��ن اختيارهم، كم��ا ُيقِدم 
أعض��اء هيئة التدريس والخريجين م��ن الجامعة أو غيرهم 
م��ن الموجهي��ن الخارجيين اإلرش��اد لدعم الط��اب ويتم 
توفي��ر التدريب والموارد عن اس��تراتيجيات البحث والعثور 
على المقاالت والكتب واس��تخدام قواع��د البيانات وكتابة 
المراجع��ات للطاب م��ن ِقبل مكتبة الجامعة. وس��يحصل 
الفائ��زون الثاث��ة األوائل عل��ى مكافآت مالية وش��هادة 

مشاركة.

 »ABC مصر« يدّشن حقبة جديدة من النمو 
بعد استكمال االندماج القانوني مع »بلوم مصر«

أعلنت مجموعة بنك ABC »المؤسسة 
العربي��ة المصرفي��ة ش.م.ب.«، عن 
القانوني  االندم��اج  اكتم��ال عملي��ة 
بين  كل من »بنك بلوم مصر« و«بنك 
ABC مص��ر«، حيث تم دم��ج البنكين 
في كي��ان قانون��ي واح��د وذلك بعد 
اس��تكمال كافة الموافق��ات الرقابية 
المعني��ة، بما ف��ي ذل��ك موافقة كل 
من البنك المركزي المصري، والهيئة 
العام��ة لاس��تثمار والمناطق الحرة. 
تأتي هذه الخطوة بعد استحواذ بنك 
ABC على حصة تبلغ 99.5% في بنك 
بلوم مصر في أغس��طس 2021. وقد 
أكدت المجموعة استمرار البنكين في 
تقدي��م خدماتهما للعماء بالش��كل 
المعت��اد أثناء العمل على اس��تكمال 
بش��كل  وخدماتهما  منتجاتهما  دمج 

كامل. 
وبهذه المناس��بة، صرح الصديق عمر 
الكبير، رئيس مجل��س إدارة مجموعة 
االندم��اج  اكتم��ال  »إن   :ABC بن��ك 
القانون��ي يمث��ل خطوة مهم��ة نحو 
تعزي��ز تواجدنا في الس��وق المصري، 

ونتطل��ع إل��ى تقديم ن��وع جديد من 
التج��ارب المصرفي��ة لعمائن��ا م��ن 
خال االس��تفادة من االنتشار الدولي 
وخبراته��ا   ABC بن��ك  لمجموع��ة 
المدعومة بأحدث التقنيات والخدمات 
المبتك��رة. ويس��اعدنا االندم��اج بين 
الناجحين  البنكي��ن المحليي��ن  هذين 
في تعزي��ز تن��وع منتجاتنا وتوس��يع 
حضورن��ا بما يتي��ح لن��ا المضي نحو 

تحقيق طموحاتنا للنمو«. 
مجموع��ة  المص��ري  الس��وق  يوف��ر 
متنوعة من الفرص الواعدة لتأسيس 
بنك حديث يتمتع بشبكة دولية قوية 
كتلك الت��ي نمتلكها، ونلتزم بتقديم 
أفض��ل ما لدين��ا من إمكان��ات دولية 
لخدمة السوق المحلي بهدف تسهيل 
الوص��ول إل��ى الخدم��ات المصرفي��ة 
وتوفي��ر أح��دث الخدم��ات المصرفية 

الرقمية المتطورة. 
االندم��اج  أن  إل��ى  اإلش��ارة  وتج��در 
القانون��ي يس��اهم في زي��ادة الحصة 
السوقية لبنك ABC مصر بواقع ثاثة 
أضعاف ورف��ع إجمالي األصول إلى 67 
مليار جنيه مصري، كما أنه يؤدي إلى 
جمع أفض��ل الخدمات الت��ي يقدمها 
البنكان لتوفير مجموعة أوسع وأفضل 
من الخدمات المصرفية لجميع عماء 

البنك الموحد، مدعومة بش��بكة أكبر 
من الفروع وأجهزة الصراف اآللي. كما 
نخط��ط لتقديم مزيد م��ن الخدمات 
الرقمية المبتكرة، بما في ذلك البنك 
الرقمي »إلى« للهواتف الذكية التابع 
لمجموع��ة بن��ك ABC، باإلضافة إلى 
حل��ول الدف��ع الرائ��دة الت��ي توفرها 
ش��ركة الخدم��ات المالي��ة العربي��ة 

)AFS( التابعة للمجموعة. 
من جانبه، قال صائل الوعري، الرئيس 
 ABC بن��ك  لمجموع��ة  التنفي��ذي 
بالوكال��ة: »بصفتن��ا كيان��ًا مصرفيًا 
عالميًا، فقد نجحنا في تأسيس منصة 
قوي��ة تضمن لن��ا النمو المس��تدام، 
مع توفي��ر موارد أكبر لتس��ريع وتيرة 
االبتكار وش��بكة أوسع لدعم مزيد من 
العماء. لقد شرعنا في رحلة لبناء بنك 
المس��تقبل، ونطم��ح لتقدي��م أفضل 
تجربة مصرفية للعم��اء مع االلتزام 
بأعلى مس��تويات المرون��ة والكفاءة 

واالبتكار«. 
فيم��ا عق��ب عم��رو ث��روت، العض��و 
المنت��دب والرئي��س التنفي��ذي لبنك 

ABC مص��ر: »يتيح لنا ه��ذا االندماج 
االستفادة من حجم عملياتنا وقدراتنا 
الدولية ومواردنا البشرية المشتركة، 
األمر الذي يمّكننا م��ن تقديم تجربة 
مصرفي��ة فريدة في الس��وق المصري 
وتعزز مكانتنا لنصبح البنك المفّضل 
للعماء. أود أن أؤكد التزامنا بمواصلة 
تقديم خدم��ات متكاملة ومس��تمرة 
لعمائن��ا طيلة عملي��ة التكامل بين 

أعمال البنكين«.
وس��يتوّلى مس��ؤولية اإلش��راف على 
تكام��ل أعمال البنكي��ن مجلس إدارة 
وفريق قيادة جديدين، بينما ستواصل 
جميع الف��روع وأجهزة الص��راف اآللي 
التابعة لبن��ك ABC مصر وبنك بلوم 
مصر توفير الخدمات بالشكل المعتاد 
للعماء طيلة عملية التكامل. وسيتم 
تغيير العامة التجارية لفروع وأجهزة 
الص��راف اآللي لبنك بل��وم مصر خال 
العام��ة  لتحم��ل  المقبل��ة  األش��هر 
التجارية لبنك ABC، مع تواصل توفير 
خدماتها الحالية دون أي انقطاع حتى 

االنتهاء من عملية التكامل.

عمرو ثروت صائل الوعري الصديق عمر الكبير

ميزة جديدة في »بنفت بي« 
لتعزيز جوانب األمن

أعلن��ت ش��ركة بنف��ت، الش��ركة المبتك��رة والرائدة ف��ي مجال 
التكنولوجيا المالية وخدمة المعام��ات المالية اإللكترونية في 
مملك��ة البحري��ن، عن إضافة تحس��ينات على تطبي��ق بنفت بي 
تهدف إلى تعزيز تجربة المستخدم عند تغيير هواتفهم النقالة.
وتتضم��ن التحس��ينات الجدي��دة ض��رورة أن يقوم المس��تخدم 
بإلغاء تفعيل الحساب المستخدم بتطبيق »بنفت بي« في جهاز 
الهات��ف القديم قبل تفعيله في الجهاز الجديد، مما يعزز جوانب 
األم��ن والحماي��ة وتف��ادي مخاطر االحتي��ال اإللكترون��ي. وقال 
أحمد المهري، رئيس قس��م الخدمات وتطوير األعمال في شركة 
بنف��ت: »إن ش��ركة بنفت تهتم بإجراء التحس��ينات المس��تمرة 
على الخدمات وتقييم أفضل الممارس��ات بهدف تحس��ين تجربة 
المس��تخدم وحمايته، وعليه فقد قمن��ا مؤخرًا بإجراء تغيير على 
آلية تفعيل تطبيق بنفت بي ف��ي هاتف جديد إذ يتطلب اإلجراء 
الجديد بأن يقوم المستخدم أواًل بإلغاء الحساب المفعل بالهاتف 
القديم قبل الشروع بتركيب التطبيق في هاتف جديد، وذلك من 
خال اختي��ار خاصية إلغ��اء التفعي��ل »Deactivate« الموجودة 

ضمن قائمة اإلعدادات »Settings« بالجهاز القديم«.
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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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إيمان عبد العزيز

زيادة الوعي واتخاذ اإلجراءات الالزمة مبكرًا تساعد على تفادي المضاعفات

 بسمة عاطف: إهمال عالج قصور نشاط 
الغدة الدرقية لدى األطفال يؤدي لإلعاقة

هدى عبدالحميد  «

األطف��ال وحديثي  اختصاصي  أكدت 
ال��والدة الدكتورة بس��مة عاطف في 
حديثها أنه في حال عدم عالج قصور 
نش��اط الغدة الدرقية، سيتباطأ نمو 
الدماغ، وقد يعاني الطفل من ضعف 
الق��وى العضلي��ة، ونقص الس��مع، 
التغذية،  وس��وء  اللس��ان،  وضخامة 
وب��كاء مبح��وح، كما يمك��ن لتأخير 
ع��الج الحاالت الش��ديدة م��ن قصور 
الغ��دة الدرقية أن ُي��ؤدي إلى إعاقة 

ذهنية وقصر قامة.
وفي حديثها حول العالقة بين قصور 
الغدة الدرقي��ة واإلعاقة، أوضحت أن 
الغدة الدرقية ه��ي غدة صماء وتقع 
عن��د اإلنس��ان ف��ي مقدم��ة الرقبة 
أسفل تفاحة آدم وتتكون من فصين 
متصلين. ويرتبط الثلثان السفليان 
من الفصين برباط رفيع من األنسجة 
ُيدعى »برزخ الغ��دة الدرقية« وذلك 

بالغدد  المقص��ود  لمعرف��ة  يدع��و 
الصماء. 

وذك��رت عاطف أن الغدد الصّماء هي 
الغدد التي تفرز منتجاتها مباش��رة 
إلى مج��رى الدم عوضًا ع��ن إفرازها 
ع��ن طري��ق قن��وات، وتت��وزع هذه 
الغدد في كل أنحاء الجس��م، وتكون 
إفرازاته��ا عبارة عن م��واد كميائية 
أساس��يًا  دورًا  تلع��ب  وبروتيني��ة 
ف��ي وظيف��ة األعض��اء وف��ي تنظيم 
الكيميائي للجس��م وتسمى  التوازن 

»الهرمونات«.
وأش��ارت إل��ى أن الهرمون��ات الت��ي 
تنتجه��ا الغ��دة الدرقي��ة - ثالث��ي 
والثيروكس��ين   )T3( اليودوثيرونين 
)T4( - وهذه الهرمونات لديها تأثير 
هائ��ل عل��ى صح��ة اإلنس��ان، وعلى 
جميع نواحي األيض، كما تؤثر هذه 
الهرمون��ات أيضًا عل��ى التحكم في 
الوظائ��ف الحيوية مث��ل درجة حرارة 

الجسم ومعدل نبض القلب.

الدرقية  بالغ��دة  المقص��ود  وح��ول 
الخامل��ة، أو قص��ور الدرقي��ة قالت: 
»هي حالة ال تنتج فيها الغدة الدرقية 
م��ا يكف��ي م��ن بع��ض الهرمونات 
ة  المهمة«، موضح��ة أن قصور الُغدَّ

الدرقية يكون أوليًا أو ثانويًا.
ة الدرقية األولي  وبينت أن قصور الُغدَّ

ة الدرقية  ينجم عن��ه اضطراب الُغ��دَّ
نفسها والس��بب األكثر شيوًعا لذلك 
ة الدرقية المناعي  ه��و التهاب الُغ��دَّ

»هاشيموتو«.
األخ��رى  اأَلس��َباب  أن  إل��ى  ولفت��ت 
ة الدرقية األولي تش��مل  لقصور الُغدَّ
ة الدرقي��ة،  كاًل م��ن: الته��اب الُغ��دَّ
ة الدرقية أو  وعالج فرط نش��اط الُغدَّ
ة الدرقية، ونقص اليود،  سرطان الُغدَّ
وتع��رض الرأس والرقبة لإلش��عاع، 
تمنع  التي  الوراثيَّ��ة  واالضطراب��ات 
ة الدرقية من إنت��اج أو إفراز ما  الُغ��دَّ

يكفي من الهرمونات.
ة الدرقي��ة الثانوي،  أم��ا قصور الُغ��دَّ
ة النُّخاِميَّة  فيحدث عندما تفشل الُغدَّ
ف��ي إف��راز ما يكف��ي م��ن الهرمون 
 ،»TSH« الدرقي��ة  للغ��دة  المحف��ز 
ة  والذي يعد ضروريًا لكي تعمل الُغدَّ

الدرقية بصورة طبيعية.
قص��ور  أع��راض  إل��ى  وتطرق��ت 
الغ��دة الدرقية عند األطف��ال، فمن 

المؤش��رات التي ُتثير الش��ك بوجود 
قصور الغ��دة الدرقية عن��د األطفال 
تأخ��ر النم��و، وانخف��اض مس��توى 
التحصيل الدراسي، وتساقط الشعر، 
وحساسية البرد، واإلمساك المستمر، 
إلى جانب اإلحس��اس بالتعب والنوم 

ساعات متواصلة. 
وحول تس��بب قصور الغ��دة الدرقية 
ف��ي اإلعاق��ة، قالت: »ف��ي حال عدم 
عالج قصور نش��اط الغ��دة الدرقية، 
س��يتباطأ نم��و الدماغ، وق��د يعاني 
الطف��ل من ضعف الق��وى العضلية، 
ونق��ص الس��مع، وضخامة اللس��ان، 
وس��وء التغذية، وب��كاء مبحوح، كما 
يمكن لتأخير عالج الحاالت الشديدة 
من قص��ور الغدة الدرقي��ة أن ُيؤدي 

إلى إعاقة ذهنية وقصر قامة.
كما يمكن أن يؤثر أيضًا على معدل 
ضرب��ات القل��ب ما ي��ؤدي إلى بطء 
معدله��ا وكذلك ي��ؤدي إل��ى زيادة 
الوزن، حي��ث يكون التش��خيص عن 

طريق االختب��ارات المعملية لتحديد 
مس��تويات هرمونات الغ��دة بالدم، 
وأيض��ًا مس��توى الهرم��ون المحفز 
للغ��دة الدرقي��ة وأحيان��ًا نحتاج إلى 

االختبارات التصويرية.
وتطرق��ت إل��ى ع��الج قص��ور الغدة 
الدرقي��ة موضح��ة أن��ه يعتمد على 
تعوي��ض نق��ص الهرم��ون بتناول 
هرمون الغ��دة الدرقي��ة البديل، مع 
الحاجة إلى مراقبة مستوى الهرمون 

على فترات.
وقالت: »بما أنه من الصعب الوقاية 
م��ن اإلصابة بقصور الغ��دة الدرقية 
عند األطفال، فإن التشخيص المبكر 
والعالج هو الحل األمثل للوقاية من 
هذه اإلعاقات التي قد يتس��بب فيها 
قص��ور الغدة الدرقي��ة عند األطفال، 
إضاف��ة إل��ى زي��ادة الوع��ي واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة ف��ي الوقت المبكر 
ما يس��اعد عل��ى تف��ادي مضاعفات 

المرض«.

د.  بسمة عاطف

األمم المتحدة: مليار شخص في العالم من ذوي اإلعاقة
أك��د مركز إعالم األمم المتحدة، أن عدد األش��خاص ذوي 
اإلعاق��ة، يبل��غ زهاء مليار ش��خص في العال��م، وهم أقل 
الفئ��ات االجتماعي��ة انتفاع��ا بخدمات الرعاي��ة الصحية 
والتعليم والتوظيف والمشاركة المجتمعية حتى في ظل 
الظروف العادي��ة، كما أنهم أكثر عرضة للوقوع في ربقة 
الفق��ر والمعاناة م��ن العنف واإلهمال وس��وء المعاملة، 
فض��اًل عن أنه��م من بين أكث��ر الفئات تهميًش��ا في أي 

مجتمع متأثر بأي أزمة كانت.
وبمناس��بة اليوم العالمي للغة »براي��ل«، الذي يوافق 4 
يناير م��ن كل عام؛ وتحتفل به األمم المتحدة، تجس��يدًا 
لالهتم��ام بأعمال حق��وق اإلنس��ان للمكفوفين وضعاف 
البصر، ذك��ر المركز، أن المعاقين بصريًا واجهوا بس��بب 
إج��راءات اإلغالق الناتجة عن جائح��ة كورونا )كوفيد 19( 
عددًا من التحدي��ات فيما يتصل باالس��تقاللية والعزلة، 
وبخاصة منه��م الذين يعتمدون على اس��تخدام اللمس 

للتعبير عن احتياجاتهم والحصول على المعلومات.
وأضاف أن جائحة كورونا، أظهرت أهمية إنتاج المعلومات 
الضرورية بأشكال يسهل الوصول إليها، بما في ذلك لغة 
»برايل« والصيغ الس��معية، وبغير ذل��ك يمكن أن يواجه 
األش��خاص ذوو اإلعاق��ة مخاطر أكبر من التلوث بس��بب 
فقدانه��م إرش��ادات واحتياطات الحماية وتقليل انتش��ار 
الوب��اء، وتأكد للعال��م كذلك الحاجة الملح��ة إلى تكثيف 
جمي��ع األنش��طة المتعلقة بالتيس��ير الرقم��ي لضمان 

اإلدماج الرقمي لكافة الناس.
ونف��ذت منظومة األم��م المتحدة، عددًا من الممارس��ات 

الجي��دة -خالل جائح��ة كورون��ا- لتعزيز النهج الش��امل 
والمراعي لمنظ��ور العوق للتصدي لفيروس )كوفيد 19(، 

ونشر المعلومات ذات الصلة بلغة »برايل«.
ووفقًا لبرنامج األم��م المتحدة اإلنمائي، يوجد في مالوي 
نحو 4050 مادة بلغة »برايل« ألغراض التوعية والوقاية 
من فيروس كورون��ا، وفي إثيوبيا، ووزعت مفوضية األمم 

المتح��دة الس��امية لحقوق اإلنس��ان معلومات س��معية 
ومواد تثقيفية وإعالمية على العاملين في مجال اإلعالم، 
كم��ا أعدت نس��خًا من الرس��ائل التثقيفية بلغ��ة برايل، 
وأنتجت »يونيس��ف« مذكرات إرش��ادية بلغ��ات متعددة 
وأش��كال ميس��رة بما في ذلك لغة برايل وصيغة »إيزي - 

تو - ريد«.

فرشاة قاهرة

عندما تالمس النعم الجليلة النفوس واألجس��اد 
كرمًا وتفضاًل من ل��دن المولى جل جالله، يزهر 
موس��م اإلبداع والتفوق لم��ن طالته تلك النعم 
التي يس��بغها اهلل س��بحانه وتعال��ى على خلقه 

دون تمييز.
الهب��ة اإللهية ثروات ش��اخصة ال تحابي أصناف 
البش��ر بأعراقهم وأعمارهم وال تفرق بين سوي 
وضعيف وال غني وفقي��ر، فالجميع ينعم بها من 
دون مقابل، كما للش��خص الس��وي أن يستهلك 
ما يخصه اهلل من مواهب في موضعها الس��ليم، 
ويس��عى لنمائها حتى تصبح هوي��ة تميزه عن 
اآلخري��ن، وق��د يس��ير على نه��ج الس��عي ذاته 
أش��خاص من ذوي الهمم باعتبارهم وسمًا بارزًا 

للعزيمة والتحدي. 
 ذل��ك ما لفتن��ي إعجاب��ًا، حينما كن��ت منخرطة 
ف��ي عملي الصحفي التطوع��ي المؤقت بجريدة 
األيام، حيث قمت بإعداد تقرير صحافي عن أبرز 
الملهمي��ن من ذوي الهمم مم��ن يمثلون صور 
اإلرادة والموهبة خير تمثيل، ومن بينهم الشاب 
)ع.م( وه��و أحد طلب��ة مركز الح��د لتأهيل ذوي 
االحتياج��ات الخاصة من فئة اإلعاق��ة الذهنية، 
والقاب��ل للتعل��م وهو أيضًا رس��ام مب��دع، ينتج 
بفرش��اته العديد من اللوحات الفنية والرس��وم 
والمناظ��ر  الوج��وه  ف��ي  والمتمثل��ة  الرائع��ة 

الطبيعية كاألشجار والزهور والبحار. 
ويفضل الش��اب رسم أش��كال دائرية يبرز منها 
عماًل فنيًا مميزًا بمعية الفرشاة واأللوان المائية 
والزيتي��ة، مراعي��ًا الدق��ة ف��ي رس��م الخطوط 
والمنحنيات وتوظيفها بشكل سليم، وذلك جعله 
ممي��زًا عن س��ائر زمالئه بق��وة اإلرادة واإلصرار 
عل��ى الطرق المبتكرة في الرس��م وتلقي دروس 
إضافي��ة ف��ي كيفية التلوي��ن بمختل��ف األلوان 
مم��ا جعله يخضع للعديد م��ن الدورات والورش 
التدريبية لتطوير مهاراته في الرسم، واالنتقال 
من مرحلة إلى أخرى في اكتساب المعرفة وعدم 

االقتصار على مرحلة واحدة. 
فرش��اة »ع.م« جس��دت صور اإلص��رار والتحدي 
وقهر المستحيل في لوحات فنية مبدعة عرضت 
ف��ي المع��رض الفني ال��ذي أقيم ف��ي ليفربول 
بالمملكة المتحدة، وسنحت له أيضًا بالمشاركة 
في مسابقة الرس��م الخليجية في دولة الكويت، 
ليف��وز بالمركز الثاني على مس��توى دول الخليج 
العرب��ي، كما تم تكريمه م��ن قبل وزير التربية 
والتعليم الدكتور ماجد بن على النعيمي للطلبة 
الموهوبي��ن م��ن ذوي االحتياج��ات الخاصة في 

صرح الميثاق.
ويحظ��ى الش��اب وغي��ره م��ن زمالئ��ه الطلب��ة 
مواهبه��م  لتبن��ي  المالئم��ة  البيئ��ة  بتوفي��ر 
ف��ي الرس��م وغيرها، عب��ر الخدم��ات التعليمية 
والرعاي��ة التأهيلية من قب��ل إدارة المركز، التي 
عبدت الطري��ق لتخطي العقب��ات وتذليل وقهر 
التحديات، وصقل مواهب الطلبة والدفع بها إلى 

األفضل.
البحري��ن تزخ��ر بإنج��ازات أبنائه��ا المبدعي��ن 
ال��ذي رس��موا البحرين عل��ى خارط��ة التميز في 
جميع المحافل، مما جعله��ا تحتل مكانة رائدة 
على المس��توى التعليمي والتدريب واكتس��اب 

المهارات. 
جميل أن ينعم اإلنس��ان بهب��ات تكون المحرك 
الفاع��ل لتمي��زه وتقدم��ه ف��ي مجال م��ا، ليبرز 
إنتاجه الواسع في خدمة مجتمعه ورفعة وطنه.

 والية أمريكية تجري عملية تعقيم 
لـ600 شخص يعانون إعاقات وتبحث تعويضهم

بع��د أن أفق��دت والية كاليفورنيا 600 ش��خص القدرة على اإلنج��اب بتعقيمهم إما ضد 
إرادتهم أو بدون علمهم، تسعى في الوقت الحالي للعثور عليهم حتى تتمكن من سداد 

ما ال يقل عن 15000 دوالر لكل منهم على سبيل التعويض.
إذ سعت حركة تحسين النسل إلى منع بعض األشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية 
أو إعاقات جس��دية من القدرة عل��ى إنجاب أطفال. وكانت والي��ة كاليفورنيا تمتلك أكبر 
برنامج تعقيم قس��ري ف��ي البالد، حيث جرى تعقيم حوالي 20 ألف ش��خص بدءًا من عام 
1909. وبلغ البرنامج من الش��هرة أنه ألهم س��لطات ألمانيا النازي��ة فيما بعد. ولم تلِغ 

الوالية قانون تحسين النسل حتى عام 1979.
لك��ن الوالية، وبعد عام من البحث، لم توافق على تعويض س��وى 51 ش��خصًا فقط من 
أصل 310 طلبات تلقتها. ولم يتبقَّ س��وى عام واحد قبل إغالق البرنامج الذي تبلغ كلفته 
4.5 مليون دوالر وس��ط تحديات قوية. رفض مسؤولو الوالية 103 أشخاص، كما رفضوا 
ثالث��ة طلبات غي��ر مكتملة، فيما تجري معالج��ة 153 طلبًا، لكنهم أش��اروا إلى صعوبة 

التحقق من الطلبات ألن العديد من السجالت فقد أو دمر.
وبحس��ب شروط الوالية يحق لمجموعتين من األشخاص الحصول على تعويض من جرى 
تعقيمهم من قبل الحكومة خالل ما يس��مى بحركة تحس��ين النس��ل التي بلغت ذروتها 
خ��الل الثالثينات، ومجموعة أصغر جرى تعقيمهم أثناء وجودهم في س��جون الدولة منذ 

حوالي عقد من الزمان.
وقالت المديرة التنفيذية لمجلس تعويضات ضحايا كاليفورنيا التي تشرف على البرنامج 
ليندا غليدهي��ل: »نحاول العثور على جميع المعلومات الت��ي يمكن الحصول عليها، وفي 
بعض األحيان ال نملك سوى األمل في عثور شخص على معلومات أكثر تفصياًل بمفرده. 

في بعض األحيان ال نملك القدرة على التحقق مما حدث«.
وكان��ت كاليفورني��ا عام 2021 هي الوالي��ة الثالثة التي توافق عل��ى برنامج تعويضات 
التعقيم القسري، حيث انضمت إلى واليتي كاروالينا الشمالية وفيرجينيا. لكن كاليفورنيا 

كانت أول والية تضم ضحايا جددًا من نظام السجون في الوالية.

ابتكار حقنة تمنع فقدان البصر إثر مرض شائع
يعاني العديد من الناس حول العالم وخاصة المسنين من 
انس��داد الوريد الشبكي الفرعي، الذي يؤدي لفقدان البصر 
تدريجيًا، لك��ن اآلن في انفراجة طبية واعدة ابتكر العلماء 
عق��ارًا يمكنه منع فقدان البصر من خالل 3 جرعات س��نويًا 
فقط. ف��ي حين تعتمد العالجات الحالية النس��داد الوريد 
الش��بكي الفرعي على أخذ حقن في العين كل شهر، تبطئ 
تده��ور البص��ر وال تمنعه بالكامل، يمك��ن للعقار الجديد 
المس��مى »فاريس��يماب« »faricimab«، أن يمن��ع تدهور 

البصر بفاعلية أكبر ودون الحاجة لجرعات شهرية.
العق��ار يمثل »انفراجة كبيرة« لجودة حياة المرضى الذين 
يعانون من انس��داد الوريد الشبكي الفرعي ويحميهم من 
فق��دان البصر ع��ن طريق أخذ حقنة كل 4 أش��هر بداًل من 

قضاء وقت طويل بالمستشفى للعالج.
أثب��ت العقار الجدي��د فاعليته في التج��ارب، لذلك يعتقد 
العلم��اء أن مرض��ى انس��داد الوريد الش��بكي، ال��ذي يعد 
السبب الرئيسي لفقدان البصر لدى المسنين فوق سن 60 

عامًا، لن يحتاجوا سوى 3 حقن سنويًا لمنع تدهور بصرهم 
بسبب المرض.

وفقًا لش��ركة »هوفم��ان-ال روش« السويس��رية المطورة 
للعقار، يعمل فاريس��يماب على خفض مس��تويات مركب 
في الدم يسمى Ang2، ويمكن أن يؤدي إلى حدوث تسرب 

في األوعية الدموية وتفاقم حالة انسداد الوريد الفرعي.
ويقول الخبراء إن هذا العقار يمثل »انفراجة كبيرة« لجودة 
حي��اة المرضى الذين يعانون من هذا المرض التنكس��ي، 
ال��ذي يح��دث عندم��ا يت��م انس��داد أح��د األوردة الدموية 
الصغي��رة في الجزء الخلف��ي من العين بس��بب جلطة، ما 
ي��ؤدي إلى تس��رب الدم والس��وائل األخرى إلى الش��بكية، 

ويتسبب في حدوث كدمات وتورم.
وتق��ول الدكت��ورة »كريس��تيانا داين��ا«، استش��ارية طب 
العيون في جامعة نورث ويس��ت لندن: »تتطلب العالجات 
الحالية قضاء المرضى الكثير من الوقت في المستش��فى، 

في حين يمكن أخذ حقن فاريسيماب كل 4 أشهر فقط«.

إعداد: هدى عبدالحميد
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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

https://alwatannews.net/digital/05012023
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/05012023
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أكـــد عضـــو مجلـــس المحـــرق البلـــدي 
عبدالقادر الســـيد لــــ “البالد” اســـتجابة 
إدارة األوقاف الســـنية مع حادث غرق 
مسجد حفصة بمجمع 210 إثر هطول 

األمطار.
وأوضـــح الســـيد أن المســـجد كان منذ 
فترة بحاجة إلى تركيب عازل األمطار 
)ووتر بروف(، األمر الذي دفع القائمين 

عليه إلى مناشدة الجهات المعنية.
وأشـــار إلى أن إدارة األوقاف الســـنية 
لبـــدء  المقاوليـــن  أحـــد  مـــع  نســـقت 
العمل، وتم البـــدء في العمل الخميس 
الماضـــي، إذ تـــم إزالة عـــوازل األمطار 

الموجودة وتغطية جزء من المســـجد، 
إال أن هطـــول األمطار أثـــر على العمل 
لداخـــل  التوغـــل  مـــن  المـــاء  ومكـــن 

المسجد. 
ولفـــت إلـــى أن العمـــل جـــار علـــى قدم 
وســـاق فـــي هـــذا الخصـــوص، مؤكـــدا 
حرصـــه علـــى المتابعة لحيـــن االنتهاء 

وبشكل كلي.
وثمـــن الســـيد جهـــود إدارة األوقـــاف 
الســـنية ورئيـــس الخدمات الهندســـية 
والصيانة عبدهللا المعيلي وتفاعله مع 
الموضوع إضافة إلـــى جهود القائمين 

عبدالقادر السيدعلى المسجد.

غياب “الووتر بروف” وراء غرق مسجد حفصة بالمحرق

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

نفذت هيئة تنظيم ســـوق العمل بالتنســـيق مع وزارة الداخلية ممثلة في شؤون 
الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة واإلدارة العامـــة للمباحـــث واألدلـــة الجنائيـــة 
ومديريـــات المحافظـــات، 3 حمـــالت تفتيشـــية بمحافظة المحـــرق والمحافظة 
الشـــمالية والمحافظـــة الجنوبية، فـــي إطار تفعيـــل األدوات الرقابية التي تكفل 
اســـتقرار ســـوق العمل وتنظيمه، والقضاء على ظاهرة العمالة غير النظامية بما 
يضمـــن الحفاظ على تنافســـية وعدالة بيئة العمل. وأســـفرت عن رصد عدد من 
المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم ســـوق العمل وقانون اإلقامة 

بمملكة البحرين، واتخاذ اإلجراءات القانونية بشأنها. 
وجددت هيئة تنظيم ســـوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود 
الجهات الحكومية للتصدي للممارســـات غير القانونية في سوق العمل والعمالة 
غيـــر النظاميـــة حمايـــة للمجتمـــع ككل، داعية الجمهـــور لإلبالغ عن أي شـــكاوى 
تتعلق بمخالفات ســـوق العمل والعمالة غير النظامية من خالل ملء االســـتمارة 
اإللكترونية المخصصة لإلبالغ على الموقع الرســـمي للهيئة )www.lmra.bh( أو 

االتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.

“سوق العمل” تنفذ 3 حمالت تفتيشية
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نادية السيد - بلدية المنطقة الجنوبية

10 صهاريج للشوارع الرئيسة و25 للفرعية
بلدية الجنوبية: فرق عمل مستعدة بنوبات متعددة

^ قـــال رئيس المجلـــس البلدي 
للمحافظة الجنوبية عبدهللا إبراهيم 
“وزارة  إن  “البـــالد”  لــــ  فـــي تصريـــح 
صهاريـــج   10 خصصـــت  األشـــغال 
لشـــفط ميـــاه األمطـــار في الشـــوارع 
الرئيســـة للمحافظـــة الجنوبية، بينما 
خصصـــت وزارة البلديـــات أكثـــر من 
25 صهريجـــا تقريًبـــا لشـــفط األمطار 

في الشوارع الفرعية”.
المعنيـــة  “الجهـــات  أن  وأوضـــح 
علـــى  عـــدة  عمـــل  فـــرق  خصصـــت 
وليـــاًل،  مســـاًء،  صباًحـــا،  نوبـــات:   3
ألي  اســـتعداًدا  متكاملـــة  بجهوزيـــة 

ظرف أو مشكلة قد تطرأ”.
وأضـــاف إبراهيـــم “يجـــري التعـــاون 
والتنســـيق المســـتمر بيـــن الـــوزارات 
وإدارة األرصـــاد الجويـــة”، الفًتـــا إلى 

بـــدء  قبـــل  مســـبق  تحضيـــر  وجـــود 
موســـم األمطـــار لضمـــان الجهوزيـــة 

الكاملة”.  
أحمـــد  المجلـــس  عضـــو  وأشـــاد 
العبـــدهللا بجهـــود وزارتـــي األشـــغال 
والبلديات في إدارة موســـم األمطار 
بفعاليـــة واســـتعداد تـــام يظهر حجم 
المســـؤولية الكبيرة التي تضطلع بها 
الجهـــات المعنيـــة التـــي تحرص على 
أكمـــل  علـــى  األمطـــار  موســـم  إدارة 
وجـــه ممكن”، وأردف أنه “بعد موجة 
األمطار األخيرة استيقظ المواطنون 
على شوارع خالية من تجمعات مياه 

األمطار”.
وتم تخصيص خط ساخن الستقبال 
الشـــكاوى والحـــاالت الطارئـــة علـــى 

الرقم )80008188(. رئيس المجلس البلدي متحدثا لـ “البالد”

جلسة بمدة 9 دقائق

إنشاء مغسلة للسيارات بالقرب من ممشى االستقالل
البلـــدي  المجلـــس  وافـــق   ^
طلـــب  علـــى  الجنوبيـــة  للمنطقـــة 
إحـــدى الشـــركات بإنشـــاء مغســـلة 
الســـريعة،  للخدمـــة  للســـيارات 
فـــي الموقـــع المطـــل علـــى مواقف 
سيارات ممشى االستقالل، بحدود 
250 متًرا مربًعا، ما من شأنه زيادة 

إيرادات البلدية.
ورأت اللجنـــة المعنية بالمجلس أخد 
االعتبـــارات التاليـــة: تزويـــد الموقـــع 
شـــغل  عـــدم  األمنيـــة،  بالكاميـــرات 
المواقف الخاص بممشـــى االستقالل 
من قبل الشركة، عمل تصريف للمياه 
المســـتخدمة في غســـيل الســـيارات، 
فـــي  المســـتخدمة  الميـــاه  اســـتغالل 

ممشـــى  مزروعـــات  لـــري  المغســـلة 
االرشـــادات  ومراعـــاة  االســـتقالل، 
بالســـالمة  المتعلقـــة  األساســـية 

المرورية. 
كمـــا وافـــق المجلـــس علـــى تفويـــض 
بوبشـــيت  عبـــدهللا  الرئيـــس  نائـــب 

لإلشراف على اللجان الثالث العاملة 
الخدمـــات،  لجنـــة  بالمجلـــس، وهـــي 
الماليـــة  واللجنـــة  الفنيـــة،  اللجنـــة 
واإلداريـــة. وعـــن ذلك قال بوبشـــيت 
 2022 إلـــى   2018 مـــن  “خبرتـــي 
المســـاعدة  تقديـــم  علـــى  ســـتعينني 
لرئيـــس المجلس نظًرا لكثـــرة المهام 

التي يضطلع بها”. 
وكان المجلس قد رفع جلســـته أمس 
بعـــد مضـــي 9 دقائـــق علـــى انعقادها 
خالًفـــا لمـــا ورد فـــي جـــدول أعمـــال 
تســـتغرق  أن  قـــّدر  الـــذي  المجلـــس، 
الجلسة 25 دقيقة، حيث ُصدق على 
محضر االجتماع الســـابق، ونوقشت 

جميع األجندة في وقت قياسي.

بعد انتهاء الجلسة 

تغطية الجلسة

ريناتا عزمي

تصوير
خليل إبراهيم

^ اســتنكر عضــو المجلــس البلدي للمحافظة الجنوبيــة مبارك فرج عدم 
اســتجابة وزارة الصحــة لمطالبــات المجلــس المتكــررة بضــرورة إيجاد حل 

جذري لمشكلة الحشرات المنتشرة بكامل المحافظة الجنوبية.
وأوضـــح فرج في تصريح لــــ “البالد”: 
لمكافحـــة  جهـــاز  بشـــراء  “بـــادرت 
الحشـــرات مـــن جيبي الخـــاص بكلفة 
80 دينارا، لكنني لم أســـتطع مواجهة 
هـــذا  إن  حيـــث  لوحـــدي،  المشـــكلة 
الجهـــاز بســـيط وســـريع العطـــب، وال 
يمكـــن أن يواجـــه مشـــكلة محافظـــة 
الجهـــاز  تكلفـــة  أن  مبيًنـــا  بأكلمهـــا”، 
الفعال تبلغ 800 دينـــار تقريًبا ، مردًفا 
“مـــن المفتـــرض أن تضطلـــع الـــوزارة 
وزارة  تـــذرع  ونرفـــض  الـــدور،  بهـــذا 

الصحـــة بعدم توافر الـــكادر الوظيفي 
مـــع  “تواصلنـــا  مؤكـــًدا  المطلـــوب”، 
الـــوزارة مـــراًرا لكـــن ما مـــن رد يذكر، 
وســـنوجه األســـئلة للـــوزارة عـــن هذا 
الموضوع في االجتماع المزمع عقده 

في 9 من الشهر الجاري”. 
وانتقد فرج آلية عمـــل وزارة الصحة 
حيـــث  المشـــكلة،  لمواجهـــة  الحاليـــة 
عـــن  المســـؤولة  “الســـيارات  أن  بيـــن 
مكافحة الحشرات توجه قوة أجهزة 
المكافحـــة التي تضـــخ الدخان المبيد 

إلـــى األعلـــى، وهـــذا ال يســـهم بقتـــل 
تجمعـــات الحشـــرات التـــي تتركز في 
األسفل، كما أن هذه السيارات ترفض 

الداخليـــة  الشـــوارع  إلـــى  الدخـــول 
وتكتفـــي بجولة ســـريعة بما ال يحقق 

الغرض المطلوب منها”.

وذكـــر فـــرج أنـــه يســـتقبل اتصـــاالت 
متعددة من أهالي الجنوبية يشـــكون 
تعـــرض أطفالهـــم للدغات الحشـــرات 

التي تسبب حساســـية للجلد، محذًرا 
إلـــى  الحساســـية  هـــذه  تفاقـــم  مـــن 

مشكالت صحية أكثر خطورة.

اشتريـت من جيبي الخــاص جهـــازا بـ ٨0 دينـــــارا
لمكافحة الحشرات المنتشرة بالجنوبية... فرج:

فرج: لدغات الحشرات قد تتطور لمشكالت صحية أكثر خطورةجهاز لمكافحة الحشرات بطاقة بسيطة العضو البلدي مبارك فرج

منال الشيخ

منال الشيخ

يعـــد شـــارع اللـــوزي الجديد الـــذي يربط 
الشـــوارع  مـــن  حمـــد  بمدينـــة  دمســـتان 
الحديثـــة، إال أنـــه علـــى الرغـــم مـــن ذلك 
تعـــرض للغرق قرابـــة 3 مـــرات، وبالتالي 
باتـــت منطقـــة اللـــوزي واحـــدة مـــن أبرز 
المناطق التي تطالها أضرار إثر تســـاقط 
األمطار وسرعان ما تتحول المنطقة إلى 

بحيرة.
ومـــن المزمـــع أن تخضع منطقـــة اللوزي 
المتحـــان اليوم )الخميـــس( واليوم الذي 
يليه، إذ قد يصل معدل تســـاقط األمطار 
إلـــى 35 ملـــم. وكان عدد مـــن البيوت قد 
تضـــرر إثر تســـاقط األمطـــار باللوزي في 
يناير من العام الماضي عالوة عن تعرقل 
حركـــة الســـير وتلـــف كثير مـــن مقتنيات 
األفـــراد، ولذلـــك وجـــه ســـمو ولـــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء بصرف تعويضات 
فـــي الحســـابات المصرفيـــة للمواطنيـــن 
الذين تضررت منازلهم وســـيارتهم وأمر 
بوضـــع حـــل جـــذري مســـتدام لتجمعات 

مياه األمطار بمنطقة اللوزي.

هل تصمد “اللوزي” 
اليوم أمام أمطار 

“الويكند”؟
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تستعد نوال الزغبي لطرح 
أغنيتها الجديدة باللهجة 
المصرية بعنوان “أنا مش 
بتساب” وتجدد نوال من 

خالل أغنية “أنا 
مش بتساب” 

تعاونها مع شركة 
“اليف ستايلز 

ستوديوز” 
بعد النجاحات 

السابقة التي 
جمعتهما، 

وآخرها في العام 
الماضي بأغنيتي 
“لسه باجي على 
بالك” و “حفلة”.

tariq_albahhar

المصرية  الممثلة  قـــررت 
الشابة، منة عرفة، خوض 
ــبــرامــج  تــجــربــة تــقــديــم ال
ألول  الــتــلــفــزيــونــيــة 
ــبـــرنـــامـــج  مــــــرة. والـ
الذي كانت تستعد 
له منة عرفة لمدة 
سيكون  عامين 
اجــــتــــمــــاعــــًيــــا 
تــــرفــــيــــهــــًيــــا، 
وبـــــشـــــكـــــل 

مختلف.
ناحية  مــن 
أخـــــــــــرى، 
تـــشـــارك 
مـــــــنـــــــة 
عــــرفــــة 
فـــــــــــــــــــي 
مـــــــــوســـــــــم 
رمضان 2023، من 
“أم  خــالل مسلسل 
الفنانة  مع  البنات” 
ــزي، كما  ــ ســهــيــر رمـ
ــي عمل  فـ ــارك  ــشـ تـ
آخــر خــالل السباق 
لكنها  الــرمــضــانــي، 
لــــــم ُتــــفــــصــــح عــن 

تفاصيله بعد.

يتصـــدر الموســـم الرابـــع مـــن “Stranger Things” قائمـــة البرامـــج 
التلفزيونيـــة األكثـــر شـــهرة فـــي “Netflix” للعـــام 2022، متغلًبا على 
Wednes� “منافســـة شرســـة من الوافد الجديد على البث مسلسل 

.”day
 ”Netflix“ أخيـــًرا على ”Stranger Things“ وظهـــر الموســـم الـ 4 من
بعد أن اضطر الجمهور إلى االنتظار 3 ســـنوات بعد الموسم الثالث، 
وكانـــت أكبر فجوة بين مواســـم “Stranger Things” قبل اإلصدار 

األخير هي العامين من الموسم الـ2 إلى الموسم الـ3. 
كان على الموســـم الـ4 مـــن “Stranger Things” التعامل مع العديد 
من مشاكل اإلنتاج بسبب الجائحة، ما أدى إلى تأخير المسلسل في 
.”Netflix“ إصداره، قبل ظهوره ألول مرة لتحقيق نجاح هائل في

وأخيـــًرا أصدرت “Netflix” قائمة “األكثر شـــعبية فـــي العام 2022”، 
مـــع حصول الموســـم الــــ 4 مـــن “Stranger Things” علـــى األفضل، 
حيث قدم الموسم األخير من “Stranger Things” الشرير المرعب 
“Vecna”، الذي ســـاعد العرض على االنتشـــار والنجاح على وسائل 

التواصل االجتماعي. 
 Stranger“ جاء مسلســـل ”Netflix“ القائمـــة التـــي أصدرتهـــا

Things” في المركز األول مع قضاء 19 أسبوًعا في أفضل 
10 أســـابيع علـــى المنصـــة، بينمـــا تليهـــا عن كثب سلســـلة 
الوافدين الجدد مسلسل “Wednesday”، والذي ربما كان 
قـــد حصـــل على األفضل لـــو تم عرضه ألول مـــرة قبل 23 

نوفمبر. 
المراكـــز الخمســـة األولـــى هـــي سلســـلة األحداث 
 2 العائـــد   ”Bridgerton“ وموســـم   ،”Dahmer“

.”Inventing Anna“ والسلسلة المحدودة
أثبتـــت مسلســـل “Stranger Things” نفســـه بـــال 
شـــك على مر السنين باعتباره األكثر شعبية في 
“Netflix” وتعكـــس أرقـــام الموســـم 4 شـــعبيته 
عنـــد الجمهـــور فـــي كل مكان، علـــى الرغم من 

أن المسلسل ال يظهر أي عالمات على التباطؤ حيث يبدأ الممثلون 
والطاقم العمل في الموسم الـ 5 من “Strangers Things”، الموسم 
األخير من المسلسل، فقد عينت بيانات أفضل البرامج التلفزيونية 
علـــى “Netflix” للعـــام 2022 خلًفا جديًرا في شـــكل مسلســـل خارق 

 .”Wednesday“ جديد للطبيعة
ينتهـــي الموســـم الـ 4 مـــن “Stranger Things” العـــام 2022 بعنوان 
Netf� “المسلســـل باللغة اإلنجليزية األعلى مشـــاهدة في تاريخ 

lix”، لكن “Wednesday” يريد المركز نفسه.
“Wednesday” مـــن بطولـــة جينـــا أورتيغـــا  مسلســـل 
فـــي دور ”وينزداي أدامز”، اســـتناًدا إلـــى امتياز عائلة 
آدامز، ويتبع المسلسل المظلم ”وينزداي آدامز” وهي 
تحـــاول حل لغـــز ينطوي على وحـــش يقتل الناس 
حـــول مدرســـتها، ســـاهمت الشـــخصية المميـــزة 
الخاليـــة مـــن المشـــاعر يوًما في انتشـــار العديد 
من مشـــاهد المسلســـل على وســـائل التواصل 
االجتماعي، مما أدى أيًضا “Wednesday” إلى 
 ”Stranger Things”تحطيم الرقم القياســـي لـ
المشـــاهدة  ســـاعات  لمعظـــم   ”Netflix“ علـــى 
فـــي أســـبوع لمسلســـل باللغـــة اإلنجليزية، حيث 
 335.1 مقابـــل  ســـاعة  مليـــون   341.2 لخـــص 

مليون ســـاعة. تنافـــس كال العرضين أيًضا على المسلســـالت باللغة 
اإلنجليزية األعلى مشـــاهدة على حالة “Netflix”، حيث جاء عرض 
“Millie Bobby Brown” فـــي المقدمـــة بمـــا يزيـــد قليـــاًل علـــى 100 
 ”Stranger Things 5“ مليون ســـاعة مشـــاهدة. إن إمكانية إصـــدار
وموســـم األربعاء 2 في العام نفســـه يجب أن توفر لـ “Netflix” عاًما 

آخر محطًما لألرقام القياسية.
ال يتباطـــأ إنتـــاج “Netflix” للمسلســـل األصلي فـــي أي وقت قريب، 
حيـــث مـــن المتوقع أن يكـــون عـــام 2023 عاًما آخر للبث المباشـــر. 
واحـــدة مـــن المسلســـالت التـــي مـــن المحتمـــل أن تقاتـــل مـــن أجل 
You Sea�“ هي فيلـــم ”Netflix “الحصـــول علـــى المركـــز األول فـــي 
son 4”، الذي يعيد “Joe Goldberg” لمغامرة في الخارج، ويتخلى 
القاتل المتسلســـل عـــن الواليات المتحدة من أجل لندن. سيســـتمر 
 Netflix’s Stranger Things“ العرض أيًضا في إستراتيجية إطالق
4”، مع تقســـيم الموســـم إلى جزءين يفصل بينهما شهر. عرض آخر 
 The“ شهرة للعام 2023 هو ”Netflix“ يمكن أن يكون أكثر إصدارات
Witcher”، حيـــث ســـتعرض سلســـلة الخيال الموســـم األخير لهنري 
كافيـــل في دور “Geralt” ويجب أن يظهـــر المعجبون بأعداد كبيرة 
ليشـــهدوا وداع الممثل من االمتياز. على الرغم من أنه ال ينبغي أن 
يبـــدأ موســـم “Stranger Things” الجديـــد فـــي العـــام 2023، إال أن 

خدمة “Netflix” جيدة لهذا العام.

المسلسل الجديد “Wednesday” يريد المركز نفسه

“Stranger Things”يتصدر أعمال “Netflix” األكثر شعبية في 2022

مهنــة العطــار أو كما تعرف بـ )الحواج( من المهن البحرينية الشــعبية 
القديمــة، والتــي مازالــت موجــودة ليومنــا هذا على الرغــم من تطور 
أســاليب العــاج واكتشــاف أدويــة تعاصر األمــراض الســارية إال أنه 
مــازال الكثيــر مــن الناس تقبل عليها لعاج األمــراض لما تحتويه من 

مكونات طبيعية آمنة اعتمدها األجداد في السابق.
الحـــواج  مـــع  التقـــت  “البـــالد” 
إحـــدى  المخلـــوق  عبدالحميـــد 
أشـــهر محـــالت العطـــارة بمنطقة 
مهنـــة  ورث  الـــذي  )جدعلـــي(، 
)الْحواَجـــة( قبـــل 146 عاًمـــا مـــن 
أجداده، وبقي محافًظا عليها في 
ظل االنتشار الواسع لطرق العالج 
الحديثـــة، ويقـــول المخلـــوق؛ إن 

مهنة العطار ال تغني 
زيـــارة  عـــن 
لطبيـــب،  ا
فلـــكل 
مـــن 

الطبيب والحـــواج دوره الخاص، 
فللمعـــدات الطبيـــة الحديثة دور 
األمـــراض  اكتشـــاف  فـــي  مهـــم 
واألوبئـــة، وعلـــى الجانـــب اآلخر 
دورهـــا  لهـــا  الشـــعبية  األدويـــة 
الخـــاص بالعالج وكالهمـــا مكمل 
لآلخر، فمن خالل خبرته العميقة 
في هذا المجال يستطيع أن يقرأ 
الزبون ويحدد مرضه، فإذا 
كان المـــرض صعًبا يقوم 
بتوجيهـــه للطبيـــب أمـــا 

إذا كان المرض بسيًطا فيستطيع 
المكونات  باســـتخدام  مســـاعدته 

الطبيعية.
وأكـــد أن العطـــار الجيـــد هو الذي 
يســـتطيع أن يواكـــب المتطلبـــات 
ويشـــخص  للزبائـــن  الجديـــدة 
ليســـتطيع  بدقـــة  مشـــكلته 
إرشـــاده لعالج فعـــال، وأن المهنة 
تحتـــاج إلـــى درايـــة تامـــة وإلمام 
باألعشاب وفوائدها وتفاصيل 
اســـتخدامها، وأشـــار إلى أن 
مصدر الدول التي يستورد 
مختلفـــة،  األعشـــاب  منهـــا 
فلـــكل دولة أعشـــاب محددة 
لعالجـــات محـــددة، فـــال يمكن 
حصر دول محددة لالستيراد.

مهنة “الحواج”... هل تغني عن الطب الحديث؟
شيماء عبدالكريم | تصوير: خليل إبراهيم
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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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الفائدة على القروض الشخصية بأعلى مستوياتها في 10 سنوات
مخاوف من رفع تكلفة التمويالت واإلنفاق

أظهـــرت بيانـــات رســـمية نشـــرت أمـــس 
األربعـــاء، تســـجيل البنـــوك التجارية في 
مملكـــة البحريـــن ألعلـــى معـــدالت فائدة 
يرفـــع  الـــذي  األمـــر  ســـنوات،   10 خـــال 
تكلفـــة الحصـــول على التمويـــات ويزيد 
مســـتوى  علـــى  تأثيـــره  مـــن  المخـــاوف 

اإلنفاق واالستهاك.
وأوضحت النشـــرة اإلحصائيـــة لمصرف 
نوفمبـــر  شـــهر  عـــن  المركـــزي  البحريـــن 
علـــى  الفائـــدة  متوســـط  أن  الماضـــي، 
القـــروض الشـــخصية )بضمـــان الراتـــب( 
فـــي شـــهر نوفمبـــر بلـــغ 6.73 % مقارنـــة 
مـــع 3.94 % فـــي نفس الفتـــرة من العام 

الماضي.
المرتفعـــة  الفائـــدة  معـــدالت  وجـــاءت 
مدفوعـــة بالزيـــادات المتواليـــة التي قام 
األميركـــي  الفيدرالـــي  االحتياطـــي  بهـــا 

لمعدالت الفائدة على الدوالر، والذي دفع 
بـــدوره مصرف البحريـــن المركزي للحذو 
حـــذو نظيـــره األميركـــي، نظـــًرا الرتبـــاط 
الدينار البحريني بالدوالر األميركي ومن 

أجـــل منع المضاربة علـــى العملة والتأثير 
على سعر صرفها.

وارتفعت معـــدالت الفائدة على القروض 
القـــروض  مـــن  أقـــل  بوتيـــرة  العقاريـــة 

الشخصية، حيث تتميز القروض العقارية 
بفترات ســـداد طويلة المـــدى ومبالغ أكبر 
إلى جانب وجود ضمانات قوية للســـداد، 
حيث بلغ متوســـط الفائدة على القروض 
العقاريـــة 5.94 % فـــي نوفمبـــر الماضـــي 

مقارنة مع 5.1 % قبل نحو عام.
هـــي  فشـــهدت  الســـيارات  قـــروض  أمـــا 
األخـــرى زيـــادة ملحوظـــة حيـــث بلغـــت 
بنهايـــة نوفمبر الماضـــي 5.46 % مقارنة 

مع 5.10 % في العام الذي سبقه.
أمـــا قـــروض الشـــركات فقد شـــهدت هي 
األخـــرى زيـــادات ملحوظـــة، إذ ارتفعـــت 
الفائـــدة علـــى قروض الصناعـــة من 3.15 
إلـــى 8.14 % فـــي ذات الفتـــرة، في حين 
زادت قـــروض التجارة مـــن 4.93 % إلى 
8.22 %، مـــا يزيـــد األعباء على قطاعات 
األعمـــال في الحصـــول علـــى التمويات 

الازمة.

وضعـــت دبـــي خطة اقتصادية بقيمـــة 32 تريليون درهـــم )8.7 تريليون دوالر( أمس 
األربعـــاء، تشـــمل مضاعفـــة التجـــارة الخارجية واالســـتثمار على مدى العقـــد المقبل 

لتعزيز مكانتها كمركز مالي عالمي.
عملت دبي بالفعل على تعميق طرق التجارة، وتعمل على جذب الشـــركات العالمية، 
وفًقـــا لما ذكرته “بلومبرغ”. ومن المســـتهدف أن يصل حجـــم التجارة الخارجية إلى 
25.6 تريليـــون درهـــم بحلـــول العـــام 2033، إذ تضيـــف المدينـــة إلى حجم شـــركائها 
العالميين. وكتب حاكم دبي ســـمو الشـــيخ محمد بن راشد على “تويتر”، تسعى دبي 

أيضا لجذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 60 مليار درهم سنوًيا.
يأتـــي ذلـــك فيمـــا واصل اقتصـــاد دبي التعافـــي بعد تفشـــي الوباء العـــام 2022 ونما 
بنسبة 4.6 % سنوًيا في األشهر التسعة األولى من العام الماضي، لكن خطتها للنمو 
طويـــل األجـــل تأتي في الوقـــت الذي يتوقع فيـــه االقتصاديون ســـيناريو اقتصادًيا 
عالمًيـــا قاتًمـــا، إذ يتوقع صندوق النقـــد الدولي أن يكون ثلث االقتصـــاد العالمي في 
حالة ركود هذا العام مع تباطؤ الواليات المتحدة وأوروبا والصين في وقت واحد.

وتسعى اإلمارة إلى تعزيز قطاع التصنيع واللوجستيات كجزء من الخطة. وأضافت 
أن اإلنفاق الحكومي سيرتفع إلى 700 مليار درهم على مدى السنوات العشر المقبلة 

من 512 مليار درهم في العقد السابق.

دبي تطلق خطة اقتصادية بـ 8.7 
تريليون دوالر للعقد المقبل

قال االتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا” إن 
العديد من الـــدول تتجه لفرض إجراءات 
على المسافرين من الصين على الرغم من 
انتشار الفيروس داخل حدودها. وأضاف 
أنـــه من المخيب لآلمـــال للغاية رؤية هذه 
العـــودة المفاجئـــة للتدابيـــر التـــي أثبتـــت 
عدم فعاليتها على مدى الســـنوات الثاث 

الماضية.
علـــى  يجـــب  أنـــه  علـــى  “أياتـــا”  وشـــدد 
الحكومات االستماع إلى نصيحة الخبراء 
بما في ذلك منظمة الصحة العالمية الذين 
ينصحـــون بعدم فرض قيود على الســـفر؛ 
كورونـــا  الازمـــة إلدارة  األدوات  لوجـــود 
دون اللجـــوء إلى تدابيـــر غير فعالة تقطع 

باالقتصـــادات  وتضـــر  الدولـــي  االتصـــال 
الـــدول  الوظائـــف. وارتفـــع عـــدد  وتدمـــر 
التي وضعت شـــروطا على المسافرين من 
الصيـــن إلى أكثر مـــن 17 دولة، بعض منها 
قـــرر منع دخـــول المســـافرين مـــن الصين 
إليها. يأتي ذلك بعد أن قررت الصين فتح 
أبوابهـــا للمســـافرين المغادرين على الرغم 
بفيـــروس  اإلصابـــة  حـــاالت  ارتفـــاع  مـــن 
كورونا خال األســـابيع األخيرة. خســـرت 
شـــركات الطيران عشـــرات المليـــارات من 
بســـبب  و2021   2020 فـــي  الـــدوالرات 
يشـــهد  الجـــوي  الســـفر  أن  إال  الجائحـــة، 
تعافيا بعض الشيء جعل بعض المطارات 

تجد صعوبة في مواكبته.

“أياتا” يدعو لتجنب عودة وضع قيود على السفر

6.3 % نسبة ارتفاع تحويالت العمالة بنهاية الربع الثالث

األجانب يحولون 752 مليون دينار خارج البحرين
ارتفعـــت تحويات العمالة األجنبية إلى خارج 
المملكـــة في الربع الثالث من العام الجاري في 
الوقـــت الـــذي تجتاح فيـــه دول العالـــم موجة 
تضخـــم تاريخيـــة. وأظهـــرت بيانـــات رســـمية 
أمـــس  المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  نشـــرها 
)األربعـــاء( أن تحويـــات العمالـــة األجنبية في 
2022 بنهايـــة الربـــع الثالـــث قـــد ارتفعت بنحو 
6.3 % على أســـاس ســـنوي. وبلغت تحويات 
العمالـــة األجنبيـــة نحـــو 752 مليـــون دينار في 
التســـعة أشـــهر األولى من العـــام 2022 مقارنة 
بـ 707 ماييـــن دينار في ذات الفترة من العام 

السابق له.
وتشـــكل تحويـــات العمالـــة األجنبيـــة خـــارج 
االســـتنزاف  مـــوارد  أكبـــر  إحـــدى  البحريـــن 
لاقتصـــاد الوطني وتشـــكل ضغـــط كبير على 
ميزان المدفوعـــات ومخزون العمات الصعبة 

لدى المملكة.
أو رســـوم علـــى  البحريـــن قيـــود  تفـــرض  وال 

تحويـــات العمالة األجنبيـــة، وذلك في الوقت 
الذي تحرك فيه نواب بحرينيون قبل ســـنوات 
عدة لفرض رســـوم على التحويات األجنبية، 
إال أنهـــا جوبهـــت بالرفـــض مـــن قبـــل الجهـــات 
الرســـمية ورجـــال األعمـــال لعدد من األســـباب 
مـــن بينهـــا خلق قنـــوات غير مشـــروعة لعملية 
تحويـــات  فـــي  االرتفـــاع  وجـــاء  التحويـــل. 
العمالـــة  عـــدد  بارتفـــاع  مدعومـــًا  األجانـــب 

األجنبيـــة فـــي البحريـــن، حيـــث تشـــير بيانات 
هيئة تنظيم ســـوق العمل إلـــى أن عدد العمالة 
األجنبية نما في الربع الثاني 2022 بنسبة 5.5 
% ليبلـــغ 563 ألـــف عامـــل، بينمـــا ســـجل الربع 
األول من نفـــس العام نموًا بمقدر %1. وبلغت 
رخـــص العمل الجديدة فـــي النصف األول من 
العـــام 2022 نحو 91 ألف رخصة عمل جديدة 

بنمو فاق 35 %.

 علي الفردان

“البركة اإلسالمي” يوقع اتفاقية تمويل الخدمات الطبية مع “كيمز هيلث” و “رويال”
لتقديم منتجات مصرفية مصممة للعمالء بمعدل ربح منخفض

تـــم توقيـــع اتفاقيـــة بين بنـــك البركة 
اإلســـامي ومستشـــفى كيمـــز هيلث 
لتوفيـــر  مؤخـــرا  البحريـــن  ورويـــال 
بمعـــدل  للعمـــاء  تمويليـــة  خدمـــات 
ربـــح منخفـــض وتهدف إلى تســـهيل 
المدفوعـــات الطبيـــة لجميـــع عمـــاء 
دور  مـــع  تماشـــًيا  وذلـــك  البنـــك، 
البنـــك المســـتمر فـــي تعزيز شـــراكته 
المجتمعية من خال تقديم خدمات 
ومنتجات مصرفية مصممة خصوصا 

لتلبية احتياجات عمائه.
بحضـــور  التوقيـــع  مراســـم  وتمـــت   
رئيـــس الخدمات المصرفيـــة لألفراد 
فاطمـــة  اإلســـامي  البركـــة  ببنـــك 
العلـــوي، رئيـــس الفـــروع والمبيعـــات 
ببنك البركة اإلســـامي علـــي الدرزي 
فـــي  للعمليـــات  التنفيـــذي  والرئيـــس 
كيمز هيلـــث ورويـــال البحرين أحمد 

الراشد.
رئيـــس  صرحـــت  المناســـبة،  وبهـــذه 
الخدمـــات المصرفيـــة لألفـــراد ببنـــك 
البركة اإلسامي فاطمة العلوي “نحن 
فخـــورون بـــأن نكون أحـــد المزودين 

الرائديـــن لبرامـــج تمويـــل الخدمـــات 
المصرفـــي  القطـــاع  فـــي  الطبيـــة 
بالبحريـــن، حيث تتماشـــى مبادراتنا 
مع جهودنا الرامية إلى تزويد عمائنا 
لتمويـــل  للتطبيـــق  قابلـــة  بخيـــارات 

تكلفـــة اإلجـــراءات الطبية وتبســـيط 
عمليـــة الحصول علـــى الخدمات من 
أفضـــل المرافق الطبية فـــي المملكة. 
كما يســـرنا أن يكون مستشـــفى كيمز 
هيلث ورويال البحرين ضمن شـــبكة 
ونتطلـــع  لدينـــا،  الصحيـــة  الرعايـــة 
إلـــى المزيـــد مـــن الشـــراكات المثمرة 
معهـــم قريًبا، والتي من شـــأنها توفير 

خدمات قيمة لعماء البنك الكرام”.
وأضاف الرئيـــس التنفيذي للعمليات 
في مستشـــفى رويال البحرين أحمد 
الراشـــد “نحن واثقون من أن برنامج 
البركة اإلســـامي لتمويـــل الخدمات 
فرصـــة  لمرضانـــا  ســـيوفر  الطبيـــة 
الحصول على الخدمات واإلجراءات 
الطبية بســـهولة، ما سينعكس إيجاًبا 
على صحتهـــم واحتياجاتهم بشـــكل 

أفضل”.

كشفت شركة إل جي النقاب عن سماعة األذن brid.zzz الجديدة، التي تساعد على 
الخلود إلى النوم بواسطة الذكاء االصطناعي.

وأوضحـــت الشـــركة الكوريـــة الجنوبيـــة أن ســـماعة األذن brid.zzz الجديـــدة، التي 
تعـــرف أيضـــا باســـم Breeze، تأتـــي مـــزودة بمستشـــعرات تخطيط كهربيـــة الدماغ 
)EEG(، التـــي تتيـــح قيـــاس موجات المـــخ، ما يتيح تتبـــع النوم بدقـــة والتأثير على 
موجـــات المـــخ بواســـطة الـــذكاء االصطناعي، الذي يتولـــى اختيار أصوات مناســـبة 
تســـاعد على الخلود إلى النوم. وتأتي سماعة األذن brid.zzz الجديدة مزودة بأكثر 
مـــن 70 نغمـــة من بينها األمواج والتغريدات للمســـاعدة على النوم، مع إمكان إضافة 
نغمـــات بواســـطة التطبيـــق المخصص للهاتـــف الذكي. وتشـــتمل علبة الشـــحن على 

لمبات UV-LEDs لتطهير وتعقيم السماعة بعد كل استخدام.

“إل جي” تطور سماعة تساعد على النوم

“يوســـف وعائشـــة 
لألعمـــال  المؤيـــد 
الخيريـــة” تتـــــبرع لــــ 
ـــارسي” “شـــيخان الفـ
المؤيـــد  وعائشـــة  يوســـف  لجنـــة  قامـــت 
لألعمـــال الخيريـــة بالتنظيـــم واالحتفـــال 
باليـــوم الوطنـــي واليـــوم العالمـــي لـــذوي 
اإلعاقة لمركز شيخان الفارسي للتخاطب 
الشـــامل، إضافة إلى توفير أجهزة منزلية 
لورشـــة التربية األسرية لمســـاعدة الطلبة 

بالتدرب على مهارات الطبخ.

 علي الفردان

P  12P  18

Link

أكد وزيـــر الصناعة والتجارة عبـــدهللا فخرو عمق 
العالقـــات األخويـــة الوطيـــدة التـــي تجمـــع مملكة 
البحرين والمملكة األردنية الهاشمية الشقيقة  على 
كافة المستويات، في ظل ما تحظى به من رعاية 
واهتمام من عاهـــل البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة، وعاهل المملكة 
األردنية الهاشـــمية الشقيقة صاحب الجاللة الملك 

عبدهللا الثاني بن الحسين.
جاء ذلك خالل اســـتقبال وزير الصناعة والتجارة، 
بمكتبه أمـــس، وزير الصناعة والتجـــارة والتموين 
محمـــود  يوســـف  الهاشـــمية  األردنيـــة  بالمملكـــة 

الشمالي.
وخالل االجتماع نوه فخرو بأهمية االستفادة من 
الخبـــرات وتبـــادل التجارب في المجـــال الصناعي 

والتجـــاري بيـــن المملكتيـــن الشـــقيقتين، والعمـــل 
علـــى تعزيز التعـــاون الثنائي في هـــذا الجانب بما 
يلبي التطلعات والمصالح المشـــتركة، الفًتا إلى أن 

انعقاد ملتقى األعمال البحريني األردني المشـــترك 
الـــذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة البحرين يصب 
فـــي اتجاه تطويـــر التعاون الثنائـــي خصوًصا بين 

القطـــاع الخاص في كال المملكتيـــن. وجرى خالل 
األخويـــة  العالقـــات  تدعيـــم  بحـــث ســـبل  اللقـــاء 
البحرينيـــة األردنيـــة الوطيـــدة، واســـتعراض آفاق 

التعـــاون وعـــدد مـــن الموضوعـــات ذات االهتمـــام 
المشترك، ومناقشـــة آخر التطورات والمستجدات 

االقتصادية العالمية.

تبادل الخبرات والتجارب بالمجال الصناعي والتجاري بين البحرين واألردن
مجتمعا مع نظيره بالمملكة األردنية الهاشمية... وزير الصناعة والتجارة:

افتتـــح رئيـــس اتحاد الغـــرف العربيـــة رئيس غرفة 
تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدهللا ناس، بمبنى 
بيـــت التجار، صباح أمس األربعـــاء، ملتقى األعمال 
البحريني األردني؛ لبحث ســـبل التعاون المشـــترك، 
وزيادة حجم التبادل التجاري، واستعراض الفرص 
االســـتثمارية بين البلدين الشـــقيقين، باإلضافة إلى 
اســـتغالل الفـــرص التجاريـــة المتاحة أمـــام القطاع 
الخـــاص؛ لخلق شـــراكات اســـتراتيجية تخدم النمو 
االقتصـــادي فـــي كال الجانبين وذلـــك بحضور وزير 
الصناعـــة والتجارة عبدهللا بـــن عادل فخرو، ووزير 
الصناعـــة والتجـــارة والتمويـــن بالمملكـــة األردنيـــة 

الهاشمية يوسف الشمالي. 
ومـــن جانبه، أكد وزيـــر الصناعـــة والتجارة عبدهللا 
بـــن عـــادل فخـــرو، أن مملكـــة البحريـــن تعمـــل على 
زيادة نمـــو العالقات التجاريـــة البحرينية األردنية؛ 
بهـــدف رفع حجم التبـــادل التجاري والـــذي بلغ في 
العـــام 2021 نحـــو 174 مليـــون دوالر،  منوًهـــا إلـــى 
أهميـــة تفعيـــل دور القطاع الخاص كشـــريك رئيس 
للحكومة فـــي تنفيذ التنميـــة االقتصادية وتحقيق 
معـــدالت النمو المســـتهدفة بما يســـهم فـــي تحقيق 

األهداف المنشودة. 

تطور ملحوظ بالقطاعات غير النفطية

وأضـــاف فخرو خـــالل كلمته فـــي أعمـــال “الملتقى 
البحريني األردني” أن المملكة تواصل جهودها في 
تنويـــع اقتصادهـــا في إطـــار برنامج عمـــل حكومي 
متكامل يتفق مـــع الرؤية االقتصادية 2030، حيث 
انعكـــس ذلـــك فـــي التطـــور الملحوظ الذي شـــهدته 
القطاعـــات غيـــر النفطيـــة مؤخـــًرا، وكذلـــك خطـــة 
التعافـــي االقتصـــادي التـــي تم إطالقها عـــام 2021 
والتي كان القطاع الصناعي أحد القطاعات الواعدة 

لصناعـــات  الوصـــول  عبـــر  لتنميتهـــا  يســـعى  التـــي 
متطورة ومســـتدامة مرتكزة على مبادرات مبتكرة 
تسعى لدعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، 
وتدعـــم التـــزام المملكة بالحيـــاد الكربونـــي بحلول 

.2060
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
والتموين األردني، يوســـف الشـــمالي، عن ســـعادته 
بالعالقات المتينة والراســـخة بيـــن مملكة البحرين 
إلـــى  تســـتند  التـــي  الهاشـــمية  األردنيـــة  والمملكـــة 
رؤية وإرادة مشـــتركة للقيادة الرشـــيدة في كل من 
البلديـــن، وتعززهـــا الروابط االقتصاديـــة والثقافية 
واالجتماعيـــة الوثيقة التي تجمع المملكتين، حيث 
تعـــد بمثابـــة شـــراكة اســـتراتيجية تشـــهد تطـــوًرا 

مستمًرا وتشمل مختلف المجاالت الحيوية.
ونوه الشمالي على أهمية االرتقاء بمستوى وحجم 
التجـــارة والعمـــل على رفـــع أرقام التبـــادل التجاري 
لترتقي لمســـتوى الطمـــوح، مؤكـــدا جاهزية األردن 
لتقديـــم كل التســـهيالت المطلوبـــة لزيـــادة حجـــم 
التبـــادل التجاري بين البلديـــن، خصوصا مع وجود 

فرصة في العديد مـــن المجاالت الصناعية وغيرها 
للتعاون فيها مع مملكة البحرين.

وأشـــار إلـــى الســـعي البحرينـــي األردنـــي لتحقيـــق 
مؤشـــراٍت أفضـــل لرفـــع معـــدالت التبـــادل التجاري 
خالل السنوات المقبلة، ومواصلة البناء على ما تم 
إنجازه، وتعزيز قنوات التعاون والتنسيق لمواصلة 
االرتقـــاء بالعالقـــات الثنائيـــة بما يخـــدم التطلعات 

ويعكس المؤشرات االقتصادية اإليجابية. 
مـــن جانبه، أكد رئيس اتحـــاد الغرف العربية رئيس 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن، ســـمير عبـــدهللا 
نـــاس، علـــى متانـــة العالقـــات البحرينيـــة األردنيـــة 
قيادتـــي  وجهـــود  رؤى  بفضـــل  ترســـخت  والتـــي 
البلدين الشقيقين والعمل المستمر لتطوير مختلف 
مجـــاالت التعـــاون وتعظيم االســـتفادة مـــن الفرص 
المتاحـــة، مؤماًل أن تشـــهد اللقـــاءات الجانبية التي 
تجـــري بين رجال األعمال مـــن القطاعات التجارية 
والصناعيـــة فـــي كال البلديـــن ثمارهـــا في الشـــروع 

بإطالق مشروعات استثمارية مشتركة.
وأشـــار بأن مملكة البحرين شريك استراتيجي مهم 

لألردن على كافة األصعدة، إذ تحرص المملكة على 
رفع التعاون االقتصادي بين البلدين إلى مستويات 
أعلـــى والبنـــاء علـــى الشـــراكات القائمة فـــي العديد 
من المجاالت االســـتثمارية خصوصـــا في قطاعات 
والصحـــة  والبتروكيماويـــات  والتعليـــم  األغذيـــة 
والصناعـــة والتجـــارة، الفًتـــا إلى أن حجـــم التبادل 
التجـــاري بين البحرين واألردن قـــد ارتفع بنحو 59 
% فـــي العـــام 2021. ونوه، خـــالل انطالق فعاليات 
ملتقـــى األعمـــال البحرينـــي األردنـــي الـــذي تنظمـــه 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحرين، علـــى أهمية دور 
الغرفـــة بتســـليط الضوء على الفـــرص واإلمكانيات 
االســـتثمارية المتاحة وتبادل التجـــارب والخبرات 
فـــي مجـــاالت التجـــارة وتوســـيع مجـــاالت التعاون 
بيـــن القطاعـــات التجارية وبما يعـــود بالمنفعة على 
البلدين الشـــقيقين. وأشـــار بـــأن هنالـــك العديد من 
المجاالت والفرص االستثمارية المتاحة في األردن 
فـــي العديـــد مـــن القطاعـــات، داعيا رجـــال األعمال 
البحرينييـــن لالســـتفادة منهـــا، مؤكـــًدا أهمية زيادة 
الصـــادرات األردنية إلى الســـوق البحرينية والعمل 

المشـــترك لغايـــات تحقيـــق التكامـــل الصناعـــي في 
العديـــد من المجـــاالت. ولفـــت بأن الملتقى يشـــكل 
فرصة للقطاع الخـــاص البحريني واألردني للمضي 
قدًمـــا نحـــو تحقيـــق إنجـــازات اقتصاديـــة في ظل 
الوضـــع االقتصـــادي العالمـــي الراهـــن، واالســـتفادة 
مـــن الفرص المتاحـــة وتعظيم اإلنجـــازات للوصول 
إلـــى رؤى مســـتقبلية مـــن أجـــل تحقيـــق األهـــداف 

االستراتيجية والمصالح المشتركة بين الطرفين.
األردن،  غرفـــة صناعـــة  رئيـــس  قـــال  جانبـــه،  مـــن 
فتحي الجغبير “نتطلع لتدشـــين مرحلة جديدة من 
التعـــاون البناء نحو التكامل العربي، وتحقيق أمننا 
الغذائي عبر إطالق العنان أمام شراكات اقتصادية، 
باإلضافة إلى تعزيز مستويات التجارية البينية عبر 
شـــراكة اســـتراتيجية حقيقية بيـــن القطاع الخاص 

العربي بدعم من الحكومات الموقرة”.
وجـــرى علـــى هامـــش ملتقـــى األعمـــال البحرينـــي 
األردنـــي لقـــاءات ثنائيـــة بيـــن رجـــال األعمـــال من 
الجانبيـــن؛ مـــن أجل إقامـــة الشـــراكات االقتصادية 

وتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ناس: 59 % ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين المنامة وعّمان
انطالق الملتقى البحريني األردني في الغرفة للنهوض بالمجاالت التجارية واالستثمارية
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أكـــد رجـــل األعمـــال األردنـــي نضـــال ملـــو 
العيـــن، في تصريح لــــ “صحيفة البالد”، أن 
قطـــاع الســـياحة مـــن القطاعـــات الواعدة 
لالســـتثمار بين مملكة البحريـــن والمملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية؛ وذلـــك لمـــا تتمتـــع به 
وحضـــارة  تاريـــخ  مـــن  البحريـــن  مملكـــة 
ومنتجعـــات وغيرها وكذلك وجود أجواء 
مميزة في فصل الشـــتاء، وكذلك ما تتميز 
بـــه المملكة األردنيـــة الهاشـــمية من تراث 
وحضـــارة وغيرهـــا وأجـــواء جميلـــة فـــي 

فصل الصيف.
وأشـــار خالل وجوده فـــي ملتقى األعمال 

البحرينـــي األردنـــي الذي انعقـــد أمس في 
غرفـــة تجـــارة وصناعـــة البحريـــن إلى أن 
قطاع الخدمات واألمن السيبراني واألمن 
الغذائي من القطاعات الواعدة أيًضا، الفًتا 
إلى أهمية تجـــاوز التحديات االقتصادية 
والمتمثلة في سالسل اإلمداد والتداعيات 
السلبية للتغيرات الجيوسياسية بتحقيق 
التكامـــل االقتصادي بيـــن مملكة البحرين 

والمملكة األردنية الهاشمية.
وأوضـــح أن االقتصـــاد العالمـــي مـــا يـــزال 
يســـتقي ويتعلـــم الـــدروس مـــن الظـــروف 
التـــي مـــر بها خـــالل جائحة كورونـــا، وهو 
مـــا يدفعنـــا اليوم إلى اإلصـــرار على الدفع 

وبقـــوة باالقتصـــاد العربـــي نحـــو التكامل؛ 
بهدف خلق السبل واألطر التي تجعلنا في 

مأمن ومصد من هذا النوع من األزمات.
البحرينـــي  األعمـــال  ملتقـــى  بـــأن  وأفـــاد 
األردنـــي يأتـــي فـــي وقت حســـاس ومهم 
لـــه  للقطاعـــات التجاريـــة، ولمـــا تتعـــرض 
الحركـــة التجاريـــة العالمية من ضغوطات 
هـــذا  خـــالل  مـــن  وسنســـعى  وتحديـــات، 
اقتصاديـــة  شـــراكات  لخلـــق  الملتقـــى 
إســـتراتيجية واســـتثمارات مشـــتركة مـــع 
القطـــاع الخـــاص البحرينـــي وخلـــق دائرة 
اقتصاديـــة قويـــة بمـــا ينعكـــس علـــى رفع 
حجـــم التبادل التجاري لمســـتوى الطموح 

ويحقق التنمية للبلدين.
البلديـــن  بيـــن  العالقـــات  أن  إلـــى  وأشـــار 

وجهـــود  رؤى  بفضـــل  ترســـخت  والتـــي 
ســـتنعكس  الشـــقيقين،  البلديـــن  قيادتـــي 
بصـــورة إيجابيـــة حتًمـــا علـــى المحادثات 
والمشـــاورات التي ســـتجري بيـــن القطاع 
الفًتـــا  واألردنـــي،  البحرينـــي  الخـــاص 
إلـــى التطـــور الكبيـــر الـــذي تشـــهده البيئة 
مـــع  فـــي األردن وتماشـــيها  االســـتثمارية 
الرؤيـــة االقتصاديـــة الواضحـــة للنهـــوض 
أن  وبّيـــن  األردنـــي.  باالقتصـــاد  الشـــامل 
قانون تحسين البيئة االستثمارية األردني 
الجديد يتمتع بمقومات قوية وتسهيالت 
للمســـتثمرين، فضـــاًل عـــن األمـــن واألمـــان 
الـــذي يتمتع بـــه األردن، إذ إن القانون ُيعد 

متكاماًل ويخـــدم المرحلة القادمة، ويقدم 
المزيد من التســـهيالت بالنسبة لالستثمار 
الوطني قبل االســـتثمار األجنبي، ويخدم 
المطلوبـــة  الضمانـــات  الطرفيـــن ويحقـــق 
للمســـتثمرين. ودعـــا إلى ضـــرورة تكثيف 
التعاون المشترك من خالل تكثيف تبادل 
والمشـــاركة  التجاريـــة  الوفـــود  زيـــارات 
بمختلف الفعاليات االقتصادية المشتركة، 
وفتح المزيد من قنوات التعاون التجاري 
والدفـــع بتنميـــة مختلـــف أوجـــه التعـــاون 
االســـتثماري بين الجانبين، خصوًصا فيما 
يتعلق بالجوانب التشـــريعية التي تشـــكل 

أساس االستثمار في كل دولة.

“السياحة والغذاء” قطاعان واعدان أمام المستثمرين البحرينيين واألردنيين
التكامل االقتصادي السبيل لصد التحديات التجارية... ملو العين:

حسن عبدالنبي

نضال ملو العين

المحرر االقتصادي
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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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