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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

بلدي  المجلس  كشف عضو 
الــجــنــوبــيــة لـــلـــدائـــرة الــخــامــســة 
خالد صالح شاجرة عن تفاصيل 
بها  قــام  التي  التفقدية  الجولة 
وزيـــر شـــؤون الــبــلــديــات والــزراعــة 
المهندس وائل بن ناصر المبارك 
المجلس  وأعضاء  رئيس  برفقة 
صــبــاح أمـــس، والــتــي تــم خاللها 
ــم الــمــشــاريــع  ــ االطـــــــالع عـــلـــى أهـ
الــتــطــويــريــة الــقــائــمــة حــالــيــا في 
الــوقــوف  ابــرزهــا  الــرفــاع  منطقة 
عـــلـــى الـــتـــحـــضـــيـــرات الــنــهــائــيــة 
لمشروع السوق المركزي بالرفاع 
ــم تــأكــيــد الــمــوعــد  الـــشـــرقـــي إذ تـ
الــمــقــاول  مـــن  لتسلمه  الــنــهــائــي 
ــقــــررة مــــع نـــهـــايـــة ديــســمــبــر  ــمــ والــ
ــروع  ــشـ ــمـ الـ أن  مــــؤكــــدا  الــــــقــــــادم، 
وضـــمـــن تــصــامــيــمــه الــهــنــدســيــة 
النهائية سيكون واجهة حضارية 
وأكــثــر صــحــيــة وتــســوقــيــة شاملة 
مــــا يـــحـــقـــق احـــتـــيـــاجـــات أهـــالـــي 
ــنـــوبـــيـــة وعـــمـــوم  الـــمـــنـــطـــقـــة الـــجـ

مناطق مملكة البحرين.
وقال عضو المجلس البلدي 
إن  الخليج«  لــ»أخبار  في تصريح 

المركزي  السوق  تطوير  مشروع 
ــر الـــمـــبـــنـــى  ــويــ ــــدف إلـــــــى تــــطــ ــهـ ــ يـ
ــم لـــلـــســـوق عـــلـــى امـــتـــداد  ــديـ ــقـ الـ
فيما  مربًعا،  متًرا   2323 مساحة 
الـــفـــرشـــات 21 فــرشــة  ــدد  ــ بـــلـــغ عـ
بــيــع تــشــمــل ســــوق الـــخـــضـــراوات 
والـــــــفـــــــواكـــــــه، وســـــــــــوق الـــســـمـــك 
والــلــحــوم، وأســـواق الـــزاد، إضافة 
إلــى الــخــدمــات لــمــرتــادي السوق 
وأصــحــاب الــفــرشــات، مــع مراعاة 
التباعد بين الفرشات واستغالل 
المساحة لضمان حرية التحرك 

بينها.
وأشار الى أن المرحلة االولى 
من المشروع على وشك االنتهاء 
وتــأســيــس وصيانة  دعـــم  وتــشــمــل 
ــمــــدة الــرئــيــســة  ــات واالعــ ــاســ األســ
المرحلة  تشمل  فيما  للمشروع، 
الــثــانــيــة تــأهــيــل الــمــبــنــى الــقــائــم 
ــعــــة عــــقــــارات والـــمـــكـــون  عـــلـــى أربــ
مــن أســــواق الــــزاد والــخــضــراوات 
واللحم  السمك  والفاكهة وسوق 
ــة لــلــخــدمــات والـــمـــرافـــق  ــافــ وإضــ
الــعــامــة كــــــدورات الــمــيــاه وغــرفــة 
تقدر  اجــمــالــيــة  بكلفة  الـــحـــارس 

بحوالي 400 ألف دينار.
وأفــــــــاد بـــــأن مــــن الــعــمــلــيــات 

للمشروع  المصاحبة  االنشائية 
ــنــــطــــقــــة  ــل ســــفــــلــــتــــة الــــمــ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ تـ
الـــمـــحـــيـــطـــة بــــالــــســــوق لــتــســهــيــل 
ــى الــــســــوق،  ــ ــة الـــــوصـــــول الــ ــركــ حــ
ــامــــل لــشــبــكــة  ــد كــ ــديـ كــــذلــــك تـــجـ
الـــتـــبـــريـــد والـــتـــكـــيـــيـــف وتــجــديــد 
وشبكة  التحتية  للبنية  جــزئــي 
الـــصـــرف الـــصـــحـــي، مــنــوهــا إلــى 
المقهى  تطوير  ادراج  احتمالية 
وإبــرازه  للسوق  المرافق  الشعبي 
العمليات  يناسب  بما  وتظليلة 

االنشائية للسوق.
وتطرق  العضو البلدي خالد 

الــمــشــروع  تفاصيل  الـــى  شــاجــرة 
الــثــانــي الـــذي كـــان ضــمــن جــدول 
الــجــولــة أال وهــو مــشــروع تطوير 
منتزة الحنينية الذي يضم أقدم 
المملكة  فــي  الــمــوجــودة  الــعــيــون 
ــيـــة«،  ــنـ ــيـ ــنـ الـــحـ ــن  ــ ــيـ ــ »عـ وهـــــــي  أال 
موضحا أن المشروع في مراحله 
االخيرة كونه يعد واحدا من أهم 
والحضارية  التنموية  المشاريع 
ــة  ــافــــظــ ــمــــحــ ــا الــ ــهــ ــتــ ــنــ ــبــ الــــــتــــــي تــ
الجنوبية، حيث ان المشروع جاء 
الحديقة  علي  الــحــفــاظ  بــهــدف 
والــعــيــن وتــحــســيــن الـــوضـــع بــهــا، 
المنطقة  بــلــديــة  مــع  بالتنسيق 
الـــمـــشـــروع  أن  كـــمـــا  الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
يهدف إلى توفير مناطق أللعاب 
مــائــيــة، وشــعــبــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
مــنــطــقــة لــــســــوق شـــعـــبـــي وقـــريـــة 
ــيـــة تـــحـــتـــوي عـــلـــى جــلــســات  تـــراثـ

شعبية ومنطقة للمطاعم.
وأشار إلى  أن مشروع تطوير 
المنتزه يقام على مساحة 7000 
متر مربع  وبكلفة تبلغ 521,789 
ــاًرا،  ويــتــضــمــن مــمــشــى يمر  ــنــ ديــ
ــاء الـــحـــديـــقـــة ومـــســـاحـــات  ــ ــأرجـ ــ بـ
عائلية خاصة، ومدرًجا للجلوس 
على جميع  تطل  علوية  ومنصة 

مـــكـــونـــات الـــعـــيـــن، ومــســطــحــات 
مــتــر   2800 بـــمـــســـاحـــة  خــــضــــراء 
الهضاب،  بعض  تتخللها  مــربــع 
الزينة،  وأشــجــار  مثمرة  وأشــجــار 
ذات طابع مميز،  أقــواس  وهناك 
مــضــيــفــا أنــــه تـــم تــكــثــيــف زراعــــة 
تمت  حيث  بالحديقة،  األشــجــار 
زراعة ما يزيد على 600 شجرة ، 
المشروع يمثل إضافة  ان  مؤكدا 
التي  والحدائق  للمرافق  نوعية 
يــتــم تــنــفــيــذهــا فـــي الــمــحــافــظــة 
مجلس  مــع  بالتعاون  الجنوبية 
بــــلــــدي الـــمـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، 
األســر   احتياجات  سيلبي  حيث 
والمرافق  الخدمات  من  والـــزوار 
ــاب األطــــفــــال  ــ ــعـ ــ الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة وألـ

ومعلم سياحي في المنطقة. 
وأكد ممثل خامسة الجنوبية 
خالد شاجرة أن المشروع يعتبر 
ــة فـــــي الـــمـــشـــاريـــع  ــيــ ــوعــ ــة نــ ــلـ ــقـ نـ
الــتــي تــنــفــذهــا شــــؤون الــبــلــديــات 
مجلس  قبل  من  بدعم  ويحظى 
ــلـــدي الــجــنــوبــيــة لـــمـــا يــحــتــوي  بـ
ــروع مـــــن عـــنـــاصـــر  ــ ــــشـ ــمـ ــ ــيـــه الـ ــلـ عـ
ومكونات جمالية تخلق متنفسا 
ألهــالــي الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، 
تــطــويــر منتزه  بــمــشــروع  مــشــيــدا 
ــذي يــعــتــبــر  ــ ــ عـــيـــن الــحــنــيــنــيــة الـ
ــع الـــمـــتـــمـــيـــزة فــي  ــاريـ ــشـ ــمـ ــن الـ مــ

المحافظة الجنوبية.

} جانب من جولة وزير البلديات ل�سوق الرفاع المركزي.

ممثل خام�سة اجلنوبية لـ»اأخبار اخلليج«:

انتهاء اأعمال تطوير �سوق الرفاع المركزي مع نهاية دي�سمبر المقبل 

} خالد شاجرة.

الغتم  محمد  جاسم  العميد  افتتح 
الــســالمــة  دورة  الــــســــواحــــل  خـــفـــر  قـــائـــد 
الــبــحــريــة الــمــنــعــقــدة بــجــنــاح الــتــدريــب 

البحري.
الدورة  أن  السواحل  قائد خفر  وأكد 
المجتمعية  الشراكة  تأتي تفعيال لمبدأ 
قيادة  بين  المشترك  التعاون  إطــار  وفــي 
نــفــط البحرين  الــســواحــل وشــركــة  خــفــر 
لرفع كفاءة منتسبيها، واالرتقاء بالكوادر 
البشرية للقيام بمهامهم على أكمل وجه 
وتوفير األمن والسالمة ألفراد المجتمع.

لــمــدة  تــســتــمــر  الــــــــدورة  أن  وأوضـــــــح 
ــى مــرحــلــتــيــن  ــ أســـبـــوعـــيـــن، وتـــنـــقـــســـم إلــ
النظرية  المرحلة  وهي  األولى  المرحلة 
ــة الــشــخــصــيــة  ــالمــ ــســ وتـــشـــمـــل مــــــــواد الــ
والــمــســؤولــيــات االجــتــمــاعــيــة، األســالــيــب 
ومــبــادئ  الــبــحــر،  فــي  للبقاء  الشخصية 
الثانية  والــمــرحــلــة  األولـــيـــة،  اإلســعــافــات 
وهي المرحلة العملية وتشمل اإلسعافات 
األولية، مكافحة حرائق السفن والقارب 

المطاطي وعوامة النجاة.
التدريب  جناح  آمــر  االفتتاح  حضر 
ــلـــون عــــن شــــركــــة نــفــط  ــثـ الـــبـــحـــري ومـــمـ

البحرين »بابكو«.

البح���ري�����ة ال���س���الم������ة  دورة  اف�تت��������اح 

استمرارًا لتوجيهات حضرة 
صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حمد 
عــاهــل  آل خــلــيــفــة  عـــيـــســـى  بــــن 
البالد المعظم الرئيس الفخري 
لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
اإلنــســانــيــة، وتــحــت رعــايــة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
لأعمال  الــمــلــك  جــاللــة  ممثل 
اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس 
ضحايا  لدعم  الوطنية  اللجنة 
الزلزال في سوريا وتركيا، أرسلت 
الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
من  الثانية  الشحنة  اإلنسانية 
اإلغاثية  اإلنسانية  المساعدات 
تركيا  جمهورية  إلى  البحرينية 
ــي مــحــنــتــهــم  ــ لـــمـــســـاعـــدتـــهـــم فــ
والتخفيف من آثار الكارثة التي 
يمرون بها جراء الزلزال الكبير 

الذي تعرضت له تركيا.
ــرب األمـــيـــن  ــ مــــن جـــانـــبـــه أعــ
الــــــعــــــام لـــلـــمـــؤســـســـة الـــمـــلـــكـــيـــة 
لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة الـــدكـــتـــور 
مــصــطــفــى الــســيــد عـــن خــالــص 
الشكر والتقدير لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل البالد المعظم 
الـــرئـــيـــس الـــفـــخـــري لــلــمــؤســســة 
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنــســانــيــة 
على مبادرات جاللته اإلنسانية 
المستمرة في مساعدة األشقاء 
المنكوبين  وإغــاثــة  واألصـــدقـــاء 

في  للمحتاجين  العون  يد  ومد 
مــشــيــدًا  الــعــالــم،  بــقــاع  مختلف 
ــــذي تحظى  الـ الــكــبــيــر  بــالــدعــم 
الحكومة  قبل  من  المؤسسة  به 
الملكي  السمو  صاحب  برئاسة 
ــد آل  ــمـ ــــن حـ ــان بـ ــمـ ــلـ ــر سـ ــ ــيـ ــ األمـ
خـــلـــيـــفـــة ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــيـــس 
مجلس الوزراء، ومتابعة حثيثة 
من سمو الشيخ ناصر بن حمد 
الملك  جاللة  ممثل  خليفة  آل 
ــؤون  ــ لــــأعــــمــــال اإلنـــســـانـــيـــة وشــ

الشباب.
وأوضــــح أنـــه بــنــاء عــلــى هــذه 

الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة وبــقــيــادة 
ــر بــــن حــمــد  ــاصـ ســـمـــو الـــشـــيـــخ نـ
الشحنة  ــال  إرســ تــم  خليفة،  آل 
الثانية من المساعدات اإلغاثية 
تركيا  إلـــى جــمــهــوريــة  الــعــاجــلــة 
ــواد  ــمــ ــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى الــ ــ ــتـ ــ والـ
الــطــبــيــة واإلغـــاثـــيـــة والــغــذائــيــة 

والخيام ومواد اإليواء الالزمة.
ــر  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ــالـ ــ كـــــــمـــــــا تـــــــــوجـــــــــه بـ
الـــجـــزيـــل إلــــى أبـــنـــاء الــبــحــريــن 
ــي إنـــجـــاح  عـــلـــى مــســاهــمــتــهــم فــ
ضحايا  لدعم  الوطنية  الحملة 
زلـــزال ســوريــا وتــركــيــا، مــؤكــدًا أن 

ــاعــــدات مــمــلــكــة الــبــحــريــن  مــــســ
ســتــســمــر فـــي دعـــم الــمــتــضــرريــن 
ــزال ومــســاعــدتــهــم في  ــزلــ مـــن الــ
ــذا الــمــصــاب  ــ الــتــخــفــيــف مــــن هـ
األلـــــــــيـــــــــم، وتــــــوفــــــيــــــر مـــخـــتـــلـــف 
ــم فــي  ــ ــي هــ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ االحـ
أمــــس الــحــاجــة إلـــيـــهـــا.. مـــؤكـــدًا 
مستمرة  الــوطــنــيــة  الــحــمــلــة  أن 
والعمل  الــمــســاعــدات  تلقي  فــي 
المشاريع  الــعــديــد  تنفيذ  عــلــى 
وتركيا  ســوريــا  لصالح  اإلغــاثــيــة 
المصاب  بما يخفف عنهم هذا 

األليم.

ال��م��ل��ك��ي��ة ل��الأع��م��ال الإن�����س��ان��ي��ة ت��ر���س��ل ال�����س��ح��ن��ة ال��ث��ان��ي��ة
تركيا زل�����زال  ���س��ح��اي��ا  اإل����ى  الإغ���اث���ي���ة  ال��م�����س��اع��دات  م���ن 

الصحة  منظمة  أعلنت 
العالمية اعتماد »البسيتين 
كــمــديــنــة صحية  والـــســـايـــة« 
ــات  ــ ــراطـ ــ ــتـ ــ وفـــــــق نــــظــــام واشـ
الــمــنــظــمــة بــمــا تــحــويــه من 
صـــــــروح وخـــــدمـــــات صــحــيــة 
ــة  ــيــ ــافــ ــقــ واجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وثــ
وريـــــــاضـــــــيـــــــة، حـــــيـــــث ســـلـــم 
الـــدكـــتـــور أحــمــد الــمــنــظــري 
لمنظمة  اإلقليمي  المدير 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة لــلــشــرق 
االعتماد  شهادة  المتوسط 
ــان بــن  ــمــ ــلــ ــد ســ ــيــ ــســ إلـــــــى الــ
المناعي  هــنــدي  بــن  عيسى 
المحرق  محافظ محافظة 
جليلة  ــورة  ــتـ ــدكـ الـ بــحــضــور 
بـــنـــت الـــســـيـــد جــــــواد وزيـــــرة 
ــور ولـــيـــد  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ ــة والـ ــحـ الـــصـ
الصحة  وزارة  وكيل  المانع 
والعميد عبداهلل بن خليفة 
الــجــيــران نــائــب الــمــحــافــظ 
وزارة  مـــســـؤولـــي  مـــن  وعـــــدد 
الصحة ومدير عام مديرية 
شــرطــة مــحــافــظــة الــمــحــرق 
وممثلي األهالي بالمجلس 

التنسيقي للمحافظة.
وبـــــــــهـــــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة 
ــة أن  ــحـ أكـــــــدت وزيـــــــــرة الـــصـ
اعـــتـــمـــاد مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالــمــيــة يـــأتـــي تــجــســيــدا 
البرنامج  هــذا  فــي  للتوسع 
ــوح وتـــــأكـــــيـــــدا عــلــى  ــ ــمـ ــ ــطـ ــ الـ
المتواصل  والعمل  الجهود 
البحرين  مملكة  لــحــكــومــة 
مضيئة  لــصــفــحــة  وتــوثــيــقــا 
مــــن اإلنــــــجــــــازات الــوطــنــيــة 
ــدة، مـــشـــيـــدة بــجــهــود  ــ ــرائــ ــ الــ
والــفــرق  المحرق  محافظة 
ــدة  ــانــ ــســ ــمــ ــة والــ ــاونــ ــعــ ــتــ ــمــ الــ
ــعــــديــــد  ــقــــقــــت الــ والــــــتــــــي حــ
مــن الـــمـــبـــادرات والــشــراكــات 
والتي  الفاعلة  المجتمعية 
ــان الـــحـــكـــومـــة  ــ ــمـ ــ تـــعـــكـــس إيـ
ــا فــــــي تــحــســيــن  ــ ــودهــ ــ ــهــ ــ وجــ

ــودة الـــحـــيـــاة والـــخـــدمـــات  ــ جـ
ــلـــة فــي  ــاعـ ــاركــــة الـــفـ والــــمــــشــ
الصحية  التغطية  تحقيق 
الشاملة واألهداف والغايات 
ــة  ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــــصـــــحـــــيـــــة والـ

المنشودة.
من جانبه رفع محافظ 
خالص  الــمــحــرق  محافظة 
واالمتنان  والتقدير  الشكر 
إلى المقام السامي لحضرة 
صاحب الجاللة ملك البالد 
الــمــعــظــم وصـــاحـــب الــســمــو 
الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئيس 
أن  مــؤكــدا  الـــــوزراء،  مجلس 
لكافة  الــمــحــافــظــة  تحقيق 
الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة يــأتــي 
والــمــكــارم  االهــتــمــام  بفضل 
الحكيمة  الــقــيــادة  قبل  مــن 
التحتية  البنية  وجـــود  فــي 
والـــصـــروح الــطــبــيــة ومــراكــز 
ــامـــة والـــتـــي  ــعـ الـــخـــدمـــات الـ
االجتماعية  بين  مــا  تتنوع 
ــة والـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ

والعلمية.
ــه أكـــــــد  ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــ ــل ــ وفــــــــــــــي كــ
الـــدكـــتـــور أحــمــد الــمــنــظــري 
لمنظمة  اإلقليمي  المدير 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة لــلــشــرق 
الـــــمـــــتـــــوســـــط بــــــــــأن شـــبـــكـــة 
المدن الصحية اآلخذة في 
ع في البحرين تعكس  التوُسّ
ــد  ــزويـ ــتـ ــة لـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ ــعــــي الـ ســ
الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــحـــضـــريـــة 
بـــــفـــــرص أفـــــضـــــل لــلــتــمــتــع 
مشيرا  والــعــافــيــة،  بالصحة 
البسيتين  مــديــنــة  أن  ــى  إلــ
التقدم  هــذا  عــززت  والساية 
ــنــــذ أجـــــيـــــال عــــــديــــــدة، إذ  مــ
استضافت أول نظام مدرسي 
فـــــي الـــــبـــــالد داخــــــــل أســــــوار 
مدرسة »الهداية الخليفية«، 
الـــتـــي شـــهـــدت انـــطـــالق أول 
النظامي   للتعليم  مدرسة 
تضم  اآلن  وهــي   ،1919 عــام 

إلى  وتقف شامخة  متحًفا، 
جوار اسمها مدرسة حديثة 
دت لترث هذا اإلرث من  ُشِيّ
نجاح  أداة  ليكون  المعرفة 
مهنئا  الـــقـــادمـــة.  ألجــيــالــنــا 
البحرين  ربــوع  في  الجميع 
عـــلـــى نــجــاحــهــم الــمــســتــمــر 
ــنــــمــــيــــة  ــتــ فــــــــي تــــحــــقــــيــــق الــ
ــيـــهـــم  ــة، وســـعـ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــــدؤوب الــــذي يــرتــكــز على 
تحقيق  أجل  من  المجتمع 
للمنظمة  اإلقليمية  الرؤية 
ــة لـــلـــجـــمـــيـــع  ــ ــحـ ــ ــصـ ــ بـــــــــأن الـ

وبالجميع.
ــــظ  ــافــ ــ ــحــ ــ وتــــــــســــــــلــــــــم مــ
الــــــمــــــحــــــرق مــــــــن الــــمــــديــــر 
الصحة  لمنظمة  اإلقليمي 
المتوسط  للشرق  العالمية 
أكد  حيث  االعتماد،  شهادة 
الشهادة  هــذه  أن  المحافظ 
تعتبر دافعا وبداية حقيقية 
لــلــتــوســع فـــي اعــتــمــاد كــافــة 
مـــــــدن وقــــــــرى الـــمـــحـــافـــظـــة 
لــمــا تحويه  كــمــدن صــحــيــة 
ومــشــاريــع  تحتية  بنية  مــن 
الجوانب،  كافة  في  خدمية 
ــكــــر الـــــــى وزيـــــر  رافـــــعـــــا الــــشــ
ــمــــه  ــى دعــ ــ ــلـ ــ الـــــداخـــــلـــــيـــــة عـ
واهـــتـــمـــامـــه بــالــمــحــافــظــات 
والــــــعــــــمــــــل الـــــــــدائـــــــــم عـــلـــى 

تطويرها.

حمافظ املحرق ت�سلم �سهادة االعتماد

ال�سح��ة العالمي��ة تعتم��د الب�س��يتين وال�س��اية
م��دي��ن��ة ���س��ح��ي��ة وف����ق ن���ظ���ام ال��م��ن��ظ��م��ة

} محافظ المحرق.
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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
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 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
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 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
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 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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2022 لعام  ال�سنوية  المالية  النتائج  مجموعة ترافكو تعلن 
أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة تــرافــكــو 
متعلقة  ــاح صــافــيــة  ــ أربـ تــحــقــيــق 
بمساهمي ترافكو قدرها 80 ألف 
الرابع  الربع  في  بحريني  دينار 
ألف   161 مقابل   2022 عــام  مــن 
ديـــنـــار بــحــريــنــي تــحــقــقــت خــال 
ــام 2021،  ــ عـ مــــن  الــــرابــــع  الــــربــــع 

بانخفاض قدره %50.
وبلغت ربحية السهم الواحد 
2022م 1  مــن سنة  الــرابــع  للربع 
فلس مقارنة مع 3 فلوس خال 

نفس الفترة من العام السابق.
ــالـــي الـــدخـــل  كـــمـــا بـــلـــغ اجـــمـ
الشامل للربع الرابع 2022 مبلغ 
سالبًا  بحريني  ديــنــار  ألــف   466
مــقــارنــة بــمــبــلــغ 213 ألـــف ديــنــار 
بحريني سالبًا في العام السابق 
مجموعة  بمساهمي  والمتعلق 

ترافكو بانخفاض قدره %119.
ــل،  ــ ــنـ ــ وصـــــــــــرح إبــــــراهــــــيــــــم زيـ
مجموعة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
ترافكو، بأن الزيادة العالمية في 
أســعــار الــســلــع تــعــود إلـــى أســبــاب 

مــخــتــلــفــة كــــان لــهــا تــأثــيــر على 
الهامش اإلجمالي وال سيما في 
ذلك،  ومع  الغذائية.  الصناعات 
كمجموعة  ترافكو  تمكنت شركة 
ــالـــي  ــمـ ــاظ عــــلــــى اجـ ــفــ ــحــ مـــــن الــ
وتحقيق  بأكمله  للعام  إيراداتها 

ربح أفضل للمساهمين.

ــة إلـــــــــى الـــســـنـــة  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ وبـ
 ،2022 ديسمبر   31 في  المنتهية 
ربــح  صــافــي  المجموعة  حققت 
بقيمة  ترافكو  مساهمي  يخص 
بــحــريــنــي  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ــون  ــيـ ــلـ مـ  1,54
ديــنــار  مــلــيــون  مـــع 1,30  مــقــارنــة 
ــق،  ــابـ ــسـ ــام الـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ بـــحـــريـــنـــي فـ

بارتفاع قدره %18.
وبلغت ربحية السهم الواحد 
لــلــعــام 21 فــلــســا مــقــارنــة مــع 18 

فلسا في العام السابق.
وبــــــلــــــغ الـــــــدخـــــــل الــــشــــامــــل 
ــى مــســاهــمــي  ــ ــائـــد إلـ لــلــســنــة الـــعـ
دينار  بقيمة 1,87 مليون  ترافكو 
بحريني مقارنة مع 1,79 مليون 
دينار بحريني في العام السابق، 

بارتفاع قدره %4.
ــلـــغ اجـــمـــالـــي حــقــوق  ــا بـ كـــمـ
حقوق  )بــاســتــثــنــاء  المساهمين 
 2022 ديسمبر   31 فــي  األقــلــيــة( 
مبلغ 28,36 مليون دينار بحريني 
دينار  مليون   27,48 مــع  مــقــارنــة 
بحريني في نهاية العام السابق، 
مــدعــومــة   %3,2 قــــــدره  بــــارتــــفــــاع 
بشكل رئيسي من الربح الصافي 

والدخل الشامل.
وبــلــغ اجــمــالــي الــمــوجــودات 
مــبــلــغ   2022 ديـــســـمـــبـــر   31 فــــي 
بــحــريــنــي  ديـــنـــار  مــلــيــون   52,79
دينار  مليون   47,63 مــع  مقارنة 

بحريني في نهاية العام السابق 
بارتفاع قدره %10,83.

اإلدارة  مـــجـــلـــس  وأوصــــــــــى 
 %15 قدرها  نقدية  أربــاح  بتوزيع 
من رأس المال )ما يعادل 15 فلسا 
يــعــادل  مــا  أي  الـــواحـــد(  للسهم 
 1,112,844 مــبــلــغ  مــجــمــوعــه  مــا 
دينار بحريني على المساهمين 
الــشــركــة  ســجــل  فــي  المسجلين 
وتخضع  االستحقاق.  تاريخ  في 
هذه التوصية لموافقة مساهمي 
الجمعية  اجــتــمــاع  فــي  الــشــركــة 
والجهات  القادم  العادية  العامة 
المختصة. وصرح عزام مطرجي 
للمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
بـــأنـــه يــســعــدنــا أن نــنــهــي الــســنــة 
المالية بصافي أرباح أعلى، وقد 
يــســاهــم االســتــحــواذ عــلــى شركة 
تحسين  في  للمواشي  البحرين 
صـــــافـــــي أربــــــــــــاح الــــمــــجــــمــــوعــــة، 
ونـــحـــن عــلــى ثــقــة بـــأنـــه ســيــعــزز 
الـــدخـــل الــمــســتــقــبــلــي واألربــــــاح 

للمساهمين.

 } عزام مطرجي.} إبراهيم زينل.

»الأهلي المتحد« يح�سد جائزة غلوبال فاينان�س لأف�سل 
مـزود لخـدمات تمــويل التجـارة فـي البحـريـن 2023 

فـــــــــــاز الــــــبــــــنــــــك األهــــــلــــــي 
مزود  أفضل  بجائزة  المتحد 
في  التجارة  تمويل  لخدمات 
البحرين لعام 2023 من مجلة 

غلوبال فاينانس.
وتم اختيار الفائزين بناًء 
على دراسة مستفيضة أجرتها 
آراء  ــى  ــ إلــ إضــــافــــة  ــة،  ــلـ ــمـــجـ الـ
نــخــبــة مـــن خـــبـــراء االقــتــصــاد 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا. وشـــمـــلـــت 
مـــعـــايـــيـــر اخـــتـــيـــار الـــفـــائـــزيـــن 
حــــجــــم الــــمــــعــــامــــات، نـــطـــاق 
الــتــغــطــيــة، خـــدمـــة الــعــمــاء، 
واالبتكار. وتعد جوائز غلوبال 
ــًا  ــوقـ ــوثـ ــارًا مـ ــيــ ــعــ ــانـــس مــ ــنـ ــايـ فـ
للتميز في القطاع المصرفي 

حول العالم.
قــال  ذلـــك،  عــلــى  وتعليقًا 
عثمان حجازي، نائب الرئيس 
ــــذي لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة  ــيـ ــرفـ ــمـــصـ الـ ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ  –
لــلــشــركــات فــي الــبــنــك األهــلــي 
بإحرازنا  »فــخــورون  المتحد: 
هذا اللقب من مجلة غلوبال 
على  يشهد  والـــذي  فاينانس، 
تمويل  لقسم  المتميز  األداء 
الـــتـــجـــارة فـــي الــبــنــك األهــلــي 
تعزيز  إلـــى  نتطلع  الــمــتــحــد. 

عاقتنا مع عمائنا وشركائنا 
فـــي مـــجـــال تــمــويــل الــتــجــارة، 
وتحقيق المزيد من النمو في 
وإدراكــًا  الحيوي.  القطاع  هذا 
التحول  تحقيق  لضرورة  منا 
الشامل في هذا القطاع، فإننا 
نعمل على إدخال األتمتة في 
عملياتنا بهدف دعم عمائنا 
ــة.  ــيــ ــدولــ ــم الــ ــهـ ــامـــاتـ ــعـ ــي مـ ــ فـ
يــشــهــد عــالــمــنــا الـــيـــوم تــحــواًل 
المعامات  أتمتة  سريعًا نحو 
أنواعها،  بمختلف  المصرفية 
إلــى االرتــفــاع المطرد  ونــظــرًا 
فــي حــجــم الــتــجــارة الــدولــيــة، 
ــون عــلــى تــقــديــم  ــازمــ فــإنــنــا عــ
حلول تواكب الطلب المتزايد 
المزيد  لتحقيق  أداة  وتــكــون 

من النمو في المستقبل«.
آخر  الجائزة  هذه  وتمثل 
إضافة إلى سلسلة طويلة من 
البنك  أحرزها  التي  الجوائز 

ــن الـــمـــجـــات  ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــن عـ ــ مــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ والـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات الـ
ــة،  ــوقـ ــرمـ ــمـ الــمــتــخــصــصــة والـ
كـــان مــن بينها جــائــزة  والــتــي 
ــمـــؤســـســـات  ــلـ أفـــــضـــــل بــــنــــك لـ
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة فــي 
غــلــوبــال  مــن  الــبــحــريــن 2023 
مزود  أفضل  جائزة  فاينانس، 
فــي  ــنـــقـــد  الـ إدارة  لـــخـــدمـــات 
مــجــلــة  مــــن   2023 الـــبـــحـــريـــن 
غلوبال فاينانس، أفضل مزود 
ــارة  ــتـــجـ لـــخـــدمـــات تـــمـــويـــل الـ
فاينانس،  غــلــوبــال  مــن   2022
تمويل  لخدمات  بنك  أفضل 
 2022 ــيـــا(  ــالـــمـ )عـ الـــتـــصـــديـــر 
جائزة  فاينانس،  غلوبال  من 
ــنـــك فــــي الــبــحــريــن  أفــــضــــل بـ
فاينانس،  غــلــوبــال  مــن   2022
وجـــــــائـــــــزة أفـــــضـــــل بــــنــــك فــي 
مــجــلــة  مــــن   2022 الـــبـــحـــريـــن 

يوروماني.

الوراثية ال�سيف« تدعم الجمعية الأهلية لأمرا�س الدم  »عقارات 
تبرعها  السيف  عــقــارات  شركة  أعلنت 
ألمـــراض  األهــلــيــة  للجمعية  مــالــي  بمبلغ 
مبادرات  لدعم  البحرين  في  الوراثية  الدم 
ــة الــفــعــالــيــات  ــ ــايـ ــ ــج الــجــمــعــيــة ورعـ ــ ــرامـ ــ وبـ
الخاصة بمرضى الدم الوراثي وذويهم. وقام 
بتسليم الدعم عيسى محمد نجيبي رئيس 
إلــى  الــســيــف  عـــقـــارات  شــركــة  إدارة  مجلس 
الجمعية  رئيسة  العريض  الدكتورة شيخة 
في مقر الشركة بمجمع السيف – ضاحية 
مصطفى  الــدكــتــور  بحضور  وذلــك  السيف 
نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس  السيد، 
لجنة المسؤولية االجتماعية لدى الشركة 
التنفيذي  الرئيس  يوسف  أحمد  والسيد 

لشركة عقارات السيف. 
وتأتي هذه المنحة المالية انطاقًا من 
المسؤولية  دعــم  فــي  الشركة  استراتيجية 
الـــــدؤوب من  وضــمــن سعيها  االجــتــمــاعــيــة 
أجـــل تــوطــيــد عـــرى الــتــعــاون مـــع مختلف 
المملكة  فــي  العاملة  األهــلــيــة  الجمعيات 
الرعاية  مجال  في  المتخصصة  وبخاصة 
الــصــحــيــة واالعـــتـــنـــاء بــمــرضــى األمـــــراض 
الــمــزمــنــة والــــوراثــــيــــة ومـــســـانـــدة عــوائــلــهــم 
وذويهم، وذلك بما يسهم في ترسيخ مبادئ 
الممارسات  وأفضل  المجتمعي  التضامن 

في عمل الخير.  
ألمـــراض  األهــلــيــة  الجمعية  أن  يــذكــر 
الدم الوراثية في البحرين تأسست في عام 
المواطنين  بــيــن  الــوعــي  بــث  بــهــدف   1991
وتجميع  وحصر  الوراثية،  األمـــراض  حــول 
كل المعلومات المتوفرة حول أمراض الدم 
الخليج  وفي  البحرين خاصة  الوراثية في 
الصحية  الــمــشــورة  وتقديم  عــامــة،  العربي 
العامة حول أمراض الدم الوراثية، إضافة 
إلـــى تــقــديــم الــســنــد الــمــعــنــوي والــعــاطــفــي 

بهدف  األمــراض  بهذه  المصابين  لعائات 
إلى  السعي  عليهم،  المرض  وقــع  تخفيف 
تــضــمــيــن الــكــتــب الــمــدرســيــة بــالــمــعــلــومــات 
بأسلوب  الوراثية  األمـــراض  عن  األساسية 
علمي مبسط، والقيام بالدراسات المسحية 

ألمراض الدم الوراثية.
محمد  عيسى  صــّرح  المناسبة،  وبهذه 
عقارات  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نجيبي 
السيف بالقول: »نحن سعداء بدعم واحدة 
على  نشاطا  األهلية  الجمعيات  أكــثــر  مــن 

تحمله من  ما  إلى  نظرًا  المملكة  مستوى 
رؤية وأهداف نبيلة لزيادة التوعية بأمراض 
الدم الوراثية في البحرين وتعزيز التعاون 
مــع كــل الــمــؤســســات والــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــال مــكــافــحــة أمـــــــراض فـــقـــر الــــدم  فــــي مـــجـ
الوراثية األخرى. ونحن بدورنا  واألمراض 
فــي الــشــركــة مــلــتــزمــون بــمــســانــدة كــل جهد 
وطني حميد يخدم المجتمع المحلي في 
والتعليمية  الصحية  القطاعات  مختلف 

والتنموية«.
مــن جــهــتــهــا، أعــربــت الــدكــتــورة شيخة 
الـــعـــريـــض رئــيــســة الــجــمــعــيــة عـــن شــكــرهــا 
وتــقــديــرهــا لــجــهــود شــركــة عــقــارات السيف 
لتفعيل  الجمعية  دعم  إطــار  في  المبذولة 
الصحية  للبرامج  االجتماعية  مسؤوليتها 
الــهــادفــة لــلــوقــايــة مــن األمــــراض الــوراثــيــة، 
الــدعــم ليس األول من  إلــى أن هــذا  الفــتــة 
التي  السيف  عقارات  شركة  قبل  من  نوعه 
لــطــالــمــا كـــانـــت مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة خير 
داعم ومساند ألنشطة وفعاليات الجمعية، 
مساهمة  سيسهم  الــدعــم  هـــذا  أن  مــؤكــدة 
الجمعية  أنشطة  تسيير  في  وفعالة  كبيرة 
بما يعود بالفائدة على المصابين بأمراض 

الدم الوراثية. 

وزيـــر ال�سنـــاعــــة: البحـريـــن تــدخـــل للمـــرة الأولـــى مجــــــال 
�سنـــاعــة ال�سيــارات الكهــربـائيــة والأدويــة والمحـــاليـــل الطبيـــة

ــادل فــــخــــرو وزيــــر  ــ ــ أكـــــد عــــبــــداهلل بــــن عـ
في  الصناعة  قطاع  أن  والــتــجــارة  الصناعة 
بـــدعـــم مستمر  الــبــحــريــن يــحــظــى  مــمــلــكــة 
بــاعــتــبــاره أحـــد الــقــطــاعــات الـــواعـــدة ضمن 
خــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي، والــتــي تسهم 
بــشــكــل أســـاســـي فـــي رفـــد أهـــــداف الــمــســيــرة 
صاحب  حــضــرة  بقيادة  الشاملة  التنموية 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك الباد المعظم، وبالمتابعة المستمرة 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  من 
ــي الـــعـــهـــد رئــيــس  ــ بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـ

مجلس الوزراء.
تـــرؤســـه وفــــد مملكة  لــــدى  جــــاء ذلــــك 
اجتماعات  أعــمــال  فــي  الــمــشــارك  البحرين 
العليا للشراكة  واللجنة  التنفيذية  اللجنة 
اقــتــصــاديــة  لتنمية  الــتــكــامــلــيــة  الــصــنــاعــيــة 
مستدامة، والمنعقد في العاصمة األردنية 
 ،2023 فبراير   26  -  25 الفترة  عّمان خال 
من  كــل  فــي  الصناعة  وزراء  بحضور  وذلــك 
المتحدة،  العربية  ــارات  اإلمـ دولــة  األشــقــاء 
وجمهورية  الهاشمية،  األردنــيــة  والمملكة 

مصر العربية.
وقال وزير الصناعة والتجارة إن انضمام 
الصناعية  الــشــراكــة  إلــى  البحرين  مملكة 
الــتــكــامــلــيــة لــتــنــمــيــة اقــتــصــاديــة مــســتــدامــة 

أســهــم فــي تــعــزيــز تــطــور الــقــطــاع الصناعي 
لمشاريع صناعية  مقترحات   10 من  بأكثر 
لاستثمارات  التقديرية  القيمة  تــجــاوزت 

األولية فيها 2 مليار دوالر.
وأضــــاف: »لــعــل األبــــواب الــتــي فتحتها 
هـــذه الــشــراكــة تــكــمــن فــي الــصــنــاعــات التي 
األولى  للمرة  البحرين  مملكة  فيها  تدخل 
والتي نفخر  الكهربائية  السيارات  كصناعة 
تكنولوجيات  تــطــويــر  ــى  إلـ بــاإلضــافــة  بــهــا، 
حــديــثــة فــي مــجــاالت الــصــنــاعــات الــدوائــيــة 
والــتــي تعتبر نــتــاج بــحــث وتــطــويــر وابــتــكــار 
اكتشافها  على  العمل  فريق  عكف  صناعي 
تمهيدًا لإلعان عنها، فكنا وال نزال نراهن 
ــا الــوطــنــيــة الـــتـــي جــعــلــت من  ــوادرنــ عــلــى كــ

التحديات فرصًا«.
مــن جــانــبــه عــلــق عـــارف رحــيــمــي رئيس 
تــكــون  أن  »يــســرنــا  جــارمــكــو:  إدارة  مــجــلــس 
الشركة جزءًا من هذه الشراكة المهّمة في 
وأن  الكهربائية،  الــســيــارات  صناعة  مــجــال 
الرئيسي  المزود  تكون  اختيار جارمكو ألن 
وجــودة  كــفــاءة  يعكس  الرئيسية  للمصانع 
المنتجات التي تتميز بها الشركة. ونهدف 
من خال هذا االتفاق إلى العمل جنبًا إلى 
جنب وبشكل وثيق لتجديد وتقييم الفرص 
ــادرات الــشــركــة، والــتــي  ــ الــمــتــاحــة لـــزيـــادة صـ

بقيمة  سنويًا  طــن  ألــف   115 حــوالــي  بلغت 
450 مليون دوالر لعام 2023، والتي بدورها 
ستدعم تعزيز مكانة الشركاء وإضافة قيمة 
أكبر لزبائننا في األسواق المجاورة والشرق 
األوســـط وحـــول الــعــالــم، والـــذي سيكون له 

مردود إيجابي على االقتصاد البحريني«.
وعقب محمد رفيع الرئيس التنفيذي 
لشركة جارمكو قائًا: »لقد أتاحت الشراكة 
الصناعية التكاملية فرصًة ذهبية لمصنعنا 
في خضّم إعادة هيكلته، حيث تعتبر اتفاقية 
التوريد الناتجة عن شراكتنا مع »إم غلوري« 
عمل  استمرارية  تضمن  اتفاقيًة  اإلماراتية 
المصنع  أن  مبينًا  واســتــدامــتــهــا«،  الــشــركــة 
استثماريٍة  فــرٍص  دراســة  على  حاليًا  يعمل 
أخـــــرى تــحــت مــظــلــة الـــشـــراكـــة الســتــكــمــال 
سلسلة القيمة المضافة لتصنيع السيارات 

الكهربائية.
ــيـــس  ــرئـ ــيــــن نــــــــزار عــــــــــدوان الـ بــــــــــدوره بــ
اهتمام  أّن  بايوتك  ألفا  لمصنع  التنفيذي 
وزارة الصناعة والتجارة بالقطاع الصناعي 
الطموحة  االستراتيجية  ظــل  فــي  مــؤخــرًا 
ــة لــلــصــنــاعــات الــصــغــيــرة  ــبـ فـــتـــح آفــــاقــــًا رحـ
ــار طــــريــــق الــنــمــو  ــصــ ــتــ والـــمـــتـــوســـطـــة الخــ
انضمام مملكة  أن  إلى  واالستدامة، منّوهًا 
الــبــحــريــن إلــــى هــــذه الـــشـــراكـــة الــصــنــاعــيــة 

التكاملية يفتح أسواقًا خارج الحدود تقّدر 
واردات  الــدوالرات وفرصًا إلحال  بمليارات 

دول الشراكة.
كما عبر د. وقار أحمد المدير اإلداري 
الشركة  الــتــزام  عــن  بــيــوتــك  جــلــف  لمصنع 
ــاع الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة مــن  ــطـ بــتــحــســيــن قـ
خــــال تــطــويــر وتـــوفـــيـــر مــجــمــوعــة واســعــة 
مــــن الـــلـــقـــاحـــات فــــي األســــــــواق الــرئــيــســيــة، 
تلبية  فــي  سيسهم  الــلــقــاحــات  مــشــروع  وإن 

احتياجات المنطقة واكتفائها ذاتيًا.
ــدد مــن  ــ ــاع إعـــــــان عــ ــمــ ــتــ ــلـــل االجــ وتـــخـ
أهمها  الــشــراكــات،  عــن  الناتجة  الــمــشــاريــع 
توريد صفائح األلمنيوم من قبل »جارمكو« 
لتصنيع السيارات الكهربائية بالشراكة مع 
ــاراتــــي، وعــــدد من  مــصــنــع »إم غـــلـــوري« اإلمــ
مذكرات التفاهم إلنتاج المنتجات الدوائية 
الفعالة  الصيدالنية  والمكونات  النهائية 
لتلبية  ــوتـــك«  ــايـ بـ »ألـــفـــا  قــبــل مــصــنــع  مـــن 
بالشراكة  الطلب  عليها  المتزايد  الطلبات 
الـــدواء مــن األردن  دار  مــع بعض مــع شركة 
وإيبيكو من مصر، عاوًة على اتفاقية نقل 
تــكــنــولــوجــيــا بــيــن مــصــنــع »جــلــف بــايــوتــك« 
وأحــد  الــدوائــيــة  الــصــنــاعــات  فــي  المختص 
المصانع المصرية بقيمة استثمارات تزيد 

على 600 مليون دوالر أمريكي.

ــل  ــرج ــي ل ــربـ ــعـ ــي الـ ــبـ ــذهـ ــل الـ ــ ــرج ــ ــزة ال ــ ــائ ــ ج
نــا�ــســر محمد ــن والإعـــامـــي  ــي الأم خــالــد  الأعـــمـــال 

كـــرمـــت مــؤســســة مــصــر لــلــصــحــة والــتــنــمــيــة 
البحريني  األعــمــال  رجــل  بالقاهرة  المستدامة 
خــالــد عــلــي األمـــيـــن واإلعـــامـــي نــاصــر محمد، 
ــبـــي الــعــربــي  ــل الـــذهـ ــرجــ ــزة الــ ــائــ ومــنــحــتــهــمــا جــ
من  اآلخرين  في  والمؤثرين  الملهمين  للرجال 
المؤثرة  وإنجازاتهم  االقتصادية  األعمال  خال 
وفي  والعربي  المحلي  االقتصاد  في  واإليجابية 
العربي  المنتدى  وذلـــك خــال  األعــمــال،  شــبــاب 
بــرعــايــة  اإلنــســانــيــة  ــال  ــمـ واألعـ والــبــيــئــة  للصحة 

العربية  الــــدول  لجامعة  الــســابــق  الــعــام  األمــيــن 
ــعـــرابـــي وزيـــر  عـــمـــرو مـــوســـى وحـــضـــور مــحــمــد الـ
خارجية مصر السابق.  ونوه نائب رئيس مجلس 
أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة 
المؤتمر  الخارجية في حزب  العاقات  ومسؤول 
الدكتور سامح لطفي،  العربية  بجمهورية مصر 
بــالــجــودة الـــبـــارزة لــرجــل األعــمــال خــالــد األمــيــن 
أو  الــمــجــاالت المختلفة ســـواء االقــتــصــاديــة  فــي 

الغذائية أو المسؤولية االجتماعية.

»الم�سهــد  نــدوة  البحــرين تنظـم  اإم جـي  كي بي 
ال�سريبـي المتغيــر في البحـــريـــن والإمـــارات«

جــي  إم  ــي  ــ بــ ــي  ــ كــ ــم  ــّظــ ــنــ تــ
لمناقشة  نـــدوًة  البحرين  فــي 
في  الــشــركــات  ضريبة  تطبيق 
اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى الـــشـــركـــات 
ــة الـــــتـــــي تــــــــزاول  ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
دولة  في  عملياتها  من  بعًضا 
الفعالية  ستغطي  اإلمـــــارات. 
كـــــذلـــــك اإلطـــــــــــاق الـــمـــمـــكـــن 
لــنــظــام الــفــوتــرة اإللــكــتــرونــيــة 
ــة، وســــيــــتــــم  ــ ــكــ ــ ــ ــل ــ ــمــ ــ ــمــ ــ فـــــــــي الــ
ــوء عـــلـــى كــيــف  ــضــ تــســلــيــط الــ
يــمــكــن لــلــشــركــات االســتــعــداد 
لــتــطــبــيــقــه. وســُتــعــقــد الـــنـــدوة 
اإللــكــتــرونــيــة يـــوم األربـــعـــاء 8 
الــقــادم فــي فندق داون  مــارس 

تـــاون روتـــانـــا تــحــت عــنــوان »الــمــشــهــد الضريبي 
المتغّير في البحرين واإلمارات«.

قد  اإلمـــارات  دولــة  في  المالية  وزارة  وكانت 
أعــلــنــت مـــؤخـــًرا أن الــمــرســوم بــقــانــون اتــحــادي 
على  الضريبة  شــأن  فــي   2022 لسنة   )47( رقــم 
للسنوات  نـــافـــًذا  سيصبح  واألعـــمـــال  الــشــركــات 
المالية التي تبدأ بتاريخ األول من يونيو 2023 
لــإليــرادات  الوطني  الجهاز  ينظر  بــعــده.  مــا  أو 
الفوترة  نظام  إطاق  إمكانية  في  البحرين  في 
اإللــكــتــرونــيــة. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، دعـــا الــجــهــاز 
االســتــشــاريــيــن لــتــقــديــم عــــروض تــتــعــّلــق بــإطــار 
مع  تــشــاور  جلسات  نظم  كما  القانوني،  العمل 
الخاضعة للضريبة.  وسيكون  الكبرى  الجهات 
مــبــيــن قــــادر الــشــريــك ورئـــيـــس قــســم الــضــرائــب 
وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي في 
الرئيسيين  المتحدثين  ضمن  مــن  البحرين، 
خـــال الـــنـــدوة اإللــكــتــرونــيــة. وحـــول ذلـــك قــال: 

في  الشركات  ضريبة  »تطبيق 
ــر شــبــه  ــ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن أمـ
رأينا  سنقّدم  ولــذلــك،  حتمي 
بــشــأن اإلطـــــار الــزمــنــي الـــذي 
للمملكة  فــيــه  الـــمـــرّجـــح  ــن  مـ
إنـــفـــاذ هــــذه الــضــريــبــة وكــيــف 
يــمــكــن لــلــشــركــات االســتــعــداد 
فإّني  المنطلق،  هذا  من  لها. 
أشـــــّجـــــع قــــــــادة األعــــــمــــــال فــي 
الــبــحــريــن عــلــى حـــضـــور هــذه 
الـــنـــدوة الــمــمــتــدة عــلــى نصف 
ــاع عـــلـــى كــيــفــيــة  ــ ــاطـ ــ يــــــوم لـ
الشركات  ضريبة  قانون  تأثير 
ــي دولـــــة اإلمــــــارات  الـــجـــديـــد فـ
واإلطــــــاق الــمــحــتــمــل لــنــظــام 
ــة فــي  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الــــفــــوتــــرة اإللــ

البحرين، في أعمالهم«. 
كما سيناقش وسيم شاهين الشريك ورئيس 
قــســم ضــريــبــة الــشــركــات فــي كــي بــي إم جــي في 
ــارات خـــال هـــذه الــفــعــالــيــة، نــطــاق ضريبة  ــ اإلمـ
والضريبة  الــمــتــوافــرة،  واإلعـــفـــاءات  الــشــركــات، 
على شركات المنطقة الحرة، وأرصدة الضريبة 
األجـــنـــبـــيـــة، واألثـــــــر الـــمـــتـــوّقـــع عـــلـــى الـــشـــركـــات 
البحرينية. إلى ذلك، سيتم استعراض خطوات 
اليوم  عملية يمكن للشركات اتخاذها بدًءا من 
إلى  الــخــطــوات  هــذه  وتستند  مستعدة،  لتكون 
القانون الذي تّم نشره وإلى الدروس المستقاة 

من أفضل الممارسات العالمية. 
ُيرجى  المعلومات،  من  ولمزيد  للتسجيل 
الــتــواصــل مــع خــالــد ســيــادي مــســؤول التسويق 
الرئيسي في شركة كي بي إم جي في البحرين، 
kseyadi@kpmg. على البريد اإللكتروني التالي

.com

} مبين قادر.

العدد )16411( - السنة الثامنة واألربعون - اإلثنين 7 شعبان 1444هـ - 27 فبراير 2023م 10

2022 لعام  ال�سنوية  المالية  النتائج  مجموعة ترافكو تعلن 
أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة تــرافــكــو 
متعلقة  ــاح صــافــيــة  ــ أربـ تــحــقــيــق 
بمساهمي ترافكو قدرها 80 ألف 
الرابع  الربع  في  بحريني  دينار 
ألف   161 مقابل   2022 عــام  مــن 
ديـــنـــار بــحــريــنــي تــحــقــقــت خــال 
ــام 2021،  ــ عـ مــــن  الــــرابــــع  الــــربــــع 

بانخفاض قدره %50.
وبلغت ربحية السهم الواحد 
2022م 1  مــن سنة  الــرابــع  للربع 
فلس مقارنة مع 3 فلوس خال 

نفس الفترة من العام السابق.
ــالـــي الـــدخـــل  كـــمـــا بـــلـــغ اجـــمـ
الشامل للربع الرابع 2022 مبلغ 
سالبًا  بحريني  ديــنــار  ألــف   466
مــقــارنــة بــمــبــلــغ 213 ألـــف ديــنــار 
بحريني سالبًا في العام السابق 
مجموعة  بمساهمي  والمتعلق 

ترافكو بانخفاض قدره %119.
ــل،  ــ ــنـ ــ وصـــــــــــرح إبــــــراهــــــيــــــم زيـ
مجموعة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس 
ترافكو، بأن الزيادة العالمية في 
أســعــار الــســلــع تــعــود إلـــى أســبــاب 

مــخــتــلــفــة كــــان لــهــا تــأثــيــر على 
الهامش اإلجمالي وال سيما في 
ذلك،  ومع  الغذائية.  الصناعات 
كمجموعة  ترافكو  تمكنت شركة 
ــالـــي  ــمـ ــاظ عــــلــــى اجـ ــفــ ــحــ مـــــن الــ
وتحقيق  بأكمله  للعام  إيراداتها 

ربح أفضل للمساهمين.

ــة إلـــــــــى الـــســـنـــة  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ وبـ
 ،2022 ديسمبر   31 في  المنتهية 
ربــح  صــافــي  المجموعة  حققت 
بقيمة  ترافكو  مساهمي  يخص 
بــحــريــنــي  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ــون  ــيـ ــلـ مـ  1,54
ديــنــار  مــلــيــون  مـــع 1,30  مــقــارنــة 
ــق،  ــابـ ــسـ ــام الـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ بـــحـــريـــنـــي فـ

بارتفاع قدره %18.
وبلغت ربحية السهم الواحد 
لــلــعــام 21 فــلــســا مــقــارنــة مــع 18 

فلسا في العام السابق.
وبــــــلــــــغ الـــــــدخـــــــل الــــشــــامــــل 
ــى مــســاهــمــي  ــ ــائـــد إلـ لــلــســنــة الـــعـ
دينار  بقيمة 1,87 مليون  ترافكو 
بحريني مقارنة مع 1,79 مليون 
دينار بحريني في العام السابق، 

بارتفاع قدره %4.
ــلـــغ اجـــمـــالـــي حــقــوق  ــا بـ كـــمـ
حقوق  )بــاســتــثــنــاء  المساهمين 
 2022 ديسمبر   31 فــي  األقــلــيــة( 
مبلغ 28,36 مليون دينار بحريني 
دينار  مليون   27,48 مــع  مــقــارنــة 
بحريني في نهاية العام السابق، 
مــدعــومــة   %3,2 قــــــدره  بــــارتــــفــــاع 
بشكل رئيسي من الربح الصافي 

والدخل الشامل.
وبــلــغ اجــمــالــي الــمــوجــودات 
مــبــلــغ   2022 ديـــســـمـــبـــر   31 فــــي 
بــحــريــنــي  ديـــنـــار  مــلــيــون   52,79
دينار  مليون   47,63 مــع  مقارنة 

بحريني في نهاية العام السابق 
بارتفاع قدره %10,83.

اإلدارة  مـــجـــلـــس  وأوصــــــــــى 
 %15 قدرها  نقدية  أربــاح  بتوزيع 
من رأس المال )ما يعادل 15 فلسا 
يــعــادل  مــا  أي  الـــواحـــد(  للسهم 
 1,112,844 مــبــلــغ  مــجــمــوعــه  مــا 
دينار بحريني على المساهمين 
الــشــركــة  ســجــل  فــي  المسجلين 
وتخضع  االستحقاق.  تاريخ  في 
هذه التوصية لموافقة مساهمي 
الجمعية  اجــتــمــاع  فــي  الــشــركــة 
والجهات  القادم  العادية  العامة 
المختصة. وصرح عزام مطرجي 
للمجموعة  التنفيذي  الرئيس 
بـــأنـــه يــســعــدنــا أن نــنــهــي الــســنــة 
المالية بصافي أرباح أعلى، وقد 
يــســاهــم االســتــحــواذ عــلــى شركة 
تحسين  في  للمواشي  البحرين 
صـــــافـــــي أربــــــــــــاح الــــمــــجــــمــــوعــــة، 
ونـــحـــن عــلــى ثــقــة بـــأنـــه ســيــعــزز 
الـــدخـــل الــمــســتــقــبــلــي واألربــــــاح 

للمساهمين.

 } عزام مطرجي.} إبراهيم زينل.

»الأهلي المتحد« يح�سد جائزة غلوبال فاينان�س لأف�سل 
مـزود لخـدمات تمــويل التجـارة فـي البحـريـن 2023 

فـــــــــــاز الــــــبــــــنــــــك األهــــــلــــــي 
مزود  أفضل  بجائزة  المتحد 
في  التجارة  تمويل  لخدمات 
البحرين لعام 2023 من مجلة 

غلوبال فاينانس.
وتم اختيار الفائزين بناًء 
على دراسة مستفيضة أجرتها 
آراء  ــى  ــ إلــ إضــــافــــة  ــة،  ــلـ ــمـــجـ الـ
نــخــبــة مـــن خـــبـــراء االقــتــصــاد 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا. وشـــمـــلـــت 
مـــعـــايـــيـــر اخـــتـــيـــار الـــفـــائـــزيـــن 
حــــجــــم الــــمــــعــــامــــات، نـــطـــاق 
الــتــغــطــيــة، خـــدمـــة الــعــمــاء، 
واالبتكار. وتعد جوائز غلوبال 
ــًا  ــوقـ ــوثـ ــارًا مـ ــيــ ــعــ ــانـــس مــ ــنـ ــايـ فـ
للتميز في القطاع المصرفي 

حول العالم.
قــال  ذلـــك،  عــلــى  وتعليقًا 
عثمان حجازي، نائب الرئيس 
ــــذي لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
ــة  ــيـ ــرفـ ــمـــصـ الـ ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ  –
لــلــشــركــات فــي الــبــنــك األهــلــي 
بإحرازنا  »فــخــورون  المتحد: 
هذا اللقب من مجلة غلوبال 
على  يشهد  والـــذي  فاينانس، 
تمويل  لقسم  المتميز  األداء 
الـــتـــجـــارة فـــي الــبــنــك األهــلــي 
تعزيز  إلـــى  نتطلع  الــمــتــحــد. 

عاقتنا مع عمائنا وشركائنا 
فـــي مـــجـــال تــمــويــل الــتــجــارة، 
وتحقيق المزيد من النمو في 
وإدراكــًا  الحيوي.  القطاع  هذا 
التحول  تحقيق  لضرورة  منا 
الشامل في هذا القطاع، فإننا 
نعمل على إدخال األتمتة في 
عملياتنا بهدف دعم عمائنا 
ــة.  ــيــ ــدولــ ــم الــ ــهـ ــامـــاتـ ــعـ ــي مـ ــ فـ
يــشــهــد عــالــمــنــا الـــيـــوم تــحــواًل 
المعامات  أتمتة  سريعًا نحو 
أنواعها،  بمختلف  المصرفية 
إلــى االرتــفــاع المطرد  ونــظــرًا 
فــي حــجــم الــتــجــارة الــدولــيــة، 
ــون عــلــى تــقــديــم  ــازمــ فــإنــنــا عــ
حلول تواكب الطلب المتزايد 
المزيد  لتحقيق  أداة  وتــكــون 

من النمو في المستقبل«.
آخر  الجائزة  هذه  وتمثل 
إضافة إلى سلسلة طويلة من 
البنك  أحرزها  التي  الجوائز 

ــن الـــمـــجـــات  ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــن عـ ــ مــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ والـــــــمـــــــؤســـــــســـــــات الـ
ــة،  ــوقـ ــرمـ ــمـ الــمــتــخــصــصــة والـ
كـــان مــن بينها جــائــزة  والــتــي 
ــمـــؤســـســـات  ــلـ أفـــــضـــــل بــــنــــك لـ
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة فــي 
غــلــوبــال  مــن  الــبــحــريــن 2023 
مزود  أفضل  جائزة  فاينانس، 
فــي  ــنـــقـــد  الـ إدارة  لـــخـــدمـــات 
مــجــلــة  مــــن   2023 الـــبـــحـــريـــن 
غلوبال فاينانس، أفضل مزود 
ــارة  ــتـــجـ لـــخـــدمـــات تـــمـــويـــل الـ
فاينانس،  غــلــوبــال  مــن   2022
تمويل  لخدمات  بنك  أفضل 
 2022 ــيـــا(  ــالـــمـ )عـ الـــتـــصـــديـــر 
جائزة  فاينانس،  غلوبال  من 
ــنـــك فــــي الــبــحــريــن  أفــــضــــل بـ
فاينانس،  غــلــوبــال  مــن   2022
وجـــــــائـــــــزة أفـــــضـــــل بــــنــــك فــي 
مــجــلــة  مــــن   2022 الـــبـــحـــريـــن 

يوروماني.

الوراثية ال�سيف« تدعم الجمعية الأهلية لأمرا�س الدم  »عقارات 
تبرعها  السيف  عــقــارات  شركة  أعلنت 
ألمـــراض  األهــلــيــة  للجمعية  مــالــي  بمبلغ 
مبادرات  لدعم  البحرين  في  الوراثية  الدم 
ــة الــفــعــالــيــات  ــ ــايـ ــ ــج الــجــمــعــيــة ورعـ ــ ــرامـ ــ وبـ
الخاصة بمرضى الدم الوراثي وذويهم. وقام 
بتسليم الدعم عيسى محمد نجيبي رئيس 
إلــى  الــســيــف  عـــقـــارات  شــركــة  إدارة  مجلس 
الجمعية  رئيسة  العريض  الدكتورة شيخة 
في مقر الشركة بمجمع السيف – ضاحية 
مصطفى  الــدكــتــور  بحضور  وذلــك  السيف 
نائب رئيس مجلس اإلدارة ورئيس  السيد، 
لجنة المسؤولية االجتماعية لدى الشركة 
التنفيذي  الرئيس  يوسف  أحمد  والسيد 

لشركة عقارات السيف. 
وتأتي هذه المنحة المالية انطاقًا من 
المسؤولية  دعــم  فــي  الشركة  استراتيجية 
الـــــدؤوب من  وضــمــن سعيها  االجــتــمــاعــيــة 
أجـــل تــوطــيــد عـــرى الــتــعــاون مـــع مختلف 
المملكة  فــي  العاملة  األهــلــيــة  الجمعيات 
الرعاية  مجال  في  المتخصصة  وبخاصة 
الــصــحــيــة واالعـــتـــنـــاء بــمــرضــى األمـــــراض 
الــمــزمــنــة والــــوراثــــيــــة ومـــســـانـــدة عــوائــلــهــم 
وذويهم، وذلك بما يسهم في ترسيخ مبادئ 
الممارسات  وأفضل  المجتمعي  التضامن 

في عمل الخير.  
ألمـــراض  األهــلــيــة  الجمعية  أن  يــذكــر 
الدم الوراثية في البحرين تأسست في عام 
المواطنين  بــيــن  الــوعــي  بــث  بــهــدف   1991
وتجميع  وحصر  الوراثية،  األمـــراض  حــول 
كل المعلومات المتوفرة حول أمراض الدم 
الخليج  وفي  البحرين خاصة  الوراثية في 
الصحية  الــمــشــورة  وتقديم  عــامــة،  العربي 
العامة حول أمراض الدم الوراثية، إضافة 
إلـــى تــقــديــم الــســنــد الــمــعــنــوي والــعــاطــفــي 

بهدف  األمــراض  بهذه  المصابين  لعائات 
إلى  السعي  عليهم،  المرض  وقــع  تخفيف 
تــضــمــيــن الــكــتــب الــمــدرســيــة بــالــمــعــلــومــات 
بأسلوب  الوراثية  األمـــراض  عن  األساسية 
علمي مبسط، والقيام بالدراسات المسحية 

ألمراض الدم الوراثية.
محمد  عيسى  صــّرح  المناسبة،  وبهذه 
عقارات  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نجيبي 
السيف بالقول: »نحن سعداء بدعم واحدة 
على  نشاطا  األهلية  الجمعيات  أكــثــر  مــن 

تحمله من  ما  إلى  نظرًا  المملكة  مستوى 
رؤية وأهداف نبيلة لزيادة التوعية بأمراض 
الدم الوراثية في البحرين وتعزيز التعاون 
مــع كــل الــمــؤســســات والــمــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــال مــكــافــحــة أمـــــــراض فـــقـــر الــــدم  فــــي مـــجـ
الوراثية األخرى. ونحن بدورنا  واألمراض 
فــي الــشــركــة مــلــتــزمــون بــمــســانــدة كــل جهد 
وطني حميد يخدم المجتمع المحلي في 
والتعليمية  الصحية  القطاعات  مختلف 

والتنموية«.
مــن جــهــتــهــا، أعــربــت الــدكــتــورة شيخة 
الـــعـــريـــض رئــيــســة الــجــمــعــيــة عـــن شــكــرهــا 
وتــقــديــرهــا لــجــهــود شــركــة عــقــارات السيف 
لتفعيل  الجمعية  دعم  إطــار  في  المبذولة 
الصحية  للبرامج  االجتماعية  مسؤوليتها 
الــهــادفــة لــلــوقــايــة مــن األمــــراض الــوراثــيــة، 
الــدعــم ليس األول من  إلــى أن هــذا  الفــتــة 
التي  السيف  عقارات  شركة  قبل  من  نوعه 
لــطــالــمــا كـــانـــت مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة خير 
داعم ومساند ألنشطة وفعاليات الجمعية، 
مساهمة  سيسهم  الــدعــم  هـــذا  أن  مــؤكــدة 
الجمعية  أنشطة  تسيير  في  وفعالة  كبيرة 
بما يعود بالفائدة على المصابين بأمراض 

الدم الوراثية. 

وزيـــر ال�سنـــاعــــة: البحـريـــن تــدخـــل للمـــرة الأولـــى مجــــــال 
�سنـــاعــة ال�سيــارات الكهــربـائيــة والأدويــة والمحـــاليـــل الطبيـــة

ــادل فــــخــــرو وزيــــر  ــ ــ أكـــــد عــــبــــداهلل بــــن عـ
في  الصناعة  قطاع  أن  والــتــجــارة  الصناعة 
بـــدعـــم مستمر  الــبــحــريــن يــحــظــى  مــمــلــكــة 
بــاعــتــبــاره أحـــد الــقــطــاعــات الـــواعـــدة ضمن 
خــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي، والــتــي تسهم 
بــشــكــل أســـاســـي فـــي رفـــد أهـــــداف الــمــســيــرة 
صاحب  حــضــرة  بقيادة  الشاملة  التنموية 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك الباد المعظم، وبالمتابعة المستمرة 
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  من 
ــي الـــعـــهـــد رئــيــس  ــ بــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة ولـ

مجلس الوزراء.
تـــرؤســـه وفــــد مملكة  لــــدى  جــــاء ذلــــك 
اجتماعات  أعــمــال  فــي  الــمــشــارك  البحرين 
العليا للشراكة  واللجنة  التنفيذية  اللجنة 
اقــتــصــاديــة  لتنمية  الــتــكــامــلــيــة  الــصــنــاعــيــة 
مستدامة، والمنعقد في العاصمة األردنية 
 ،2023 فبراير   26  -  25 الفترة  عّمان خال 
من  كــل  فــي  الصناعة  وزراء  بحضور  وذلــك 
المتحدة،  العربية  ــارات  اإلمـ دولــة  األشــقــاء 
وجمهورية  الهاشمية،  األردنــيــة  والمملكة 

مصر العربية.
وقال وزير الصناعة والتجارة إن انضمام 
الصناعية  الــشــراكــة  إلــى  البحرين  مملكة 
الــتــكــامــلــيــة لــتــنــمــيــة اقــتــصــاديــة مــســتــدامــة 

أســهــم فــي تــعــزيــز تــطــور الــقــطــاع الصناعي 
لمشاريع صناعية  مقترحات   10 من  بأكثر 
لاستثمارات  التقديرية  القيمة  تــجــاوزت 

األولية فيها 2 مليار دوالر.
وأضــــاف: »لــعــل األبــــواب الــتــي فتحتها 
هـــذه الــشــراكــة تــكــمــن فــي الــصــنــاعــات التي 
األولى  للمرة  البحرين  مملكة  فيها  تدخل 
والتي نفخر  الكهربائية  السيارات  كصناعة 
تكنولوجيات  تــطــويــر  ــى  إلـ بــاإلضــافــة  بــهــا، 
حــديــثــة فــي مــجــاالت الــصــنــاعــات الــدوائــيــة 
والــتــي تعتبر نــتــاج بــحــث وتــطــويــر وابــتــكــار 
اكتشافها  على  العمل  فريق  عكف  صناعي 
تمهيدًا لإلعان عنها، فكنا وال نزال نراهن 
ــا الــوطــنــيــة الـــتـــي جــعــلــت من  ــوادرنــ عــلــى كــ

التحديات فرصًا«.
مــن جــانــبــه عــلــق عـــارف رحــيــمــي رئيس 
تــكــون  أن  »يــســرنــا  جــارمــكــو:  إدارة  مــجــلــس 
الشركة جزءًا من هذه الشراكة المهّمة في 
وأن  الكهربائية،  الــســيــارات  صناعة  مــجــال 
الرئيسي  المزود  تكون  اختيار جارمكو ألن 
وجــودة  كــفــاءة  يعكس  الرئيسية  للمصانع 
المنتجات التي تتميز بها الشركة. ونهدف 
من خال هذا االتفاق إلى العمل جنبًا إلى 
جنب وبشكل وثيق لتجديد وتقييم الفرص 
ــادرات الــشــركــة، والــتــي  ــ الــمــتــاحــة لـــزيـــادة صـ

بقيمة  سنويًا  طــن  ألــف   115 حــوالــي  بلغت 
450 مليون دوالر لعام 2023، والتي بدورها 
ستدعم تعزيز مكانة الشركاء وإضافة قيمة 
أكبر لزبائننا في األسواق المجاورة والشرق 
األوســـط وحـــول الــعــالــم، والـــذي سيكون له 

مردود إيجابي على االقتصاد البحريني«.
وعقب محمد رفيع الرئيس التنفيذي 
لشركة جارمكو قائًا: »لقد أتاحت الشراكة 
الصناعية التكاملية فرصًة ذهبية لمصنعنا 
في خضّم إعادة هيكلته، حيث تعتبر اتفاقية 
التوريد الناتجة عن شراكتنا مع »إم غلوري« 
عمل  استمرارية  تضمن  اتفاقيًة  اإلماراتية 
المصنع  أن  مبينًا  واســتــدامــتــهــا«،  الــشــركــة 
استثماريٍة  فــرٍص  دراســة  على  حاليًا  يعمل 
أخـــــرى تــحــت مــظــلــة الـــشـــراكـــة الســتــكــمــال 
سلسلة القيمة المضافة لتصنيع السيارات 

الكهربائية.
ــيـــس  ــرئـ ــيــــن نــــــــزار عــــــــــدوان الـ بــــــــــدوره بــ
اهتمام  أّن  بايوتك  ألفا  لمصنع  التنفيذي 
وزارة الصناعة والتجارة بالقطاع الصناعي 
الطموحة  االستراتيجية  ظــل  فــي  مــؤخــرًا 
ــة لــلــصــنــاعــات الــصــغــيــرة  ــبـ فـــتـــح آفــــاقــــًا رحـ
ــار طــــريــــق الــنــمــو  ــصــ ــتــ والـــمـــتـــوســـطـــة الخــ
انضمام مملكة  أن  إلى  واالستدامة، منّوهًا 
الــبــحــريــن إلــــى هــــذه الـــشـــراكـــة الــصــنــاعــيــة 

التكاملية يفتح أسواقًا خارج الحدود تقّدر 
واردات  الــدوالرات وفرصًا إلحال  بمليارات 

دول الشراكة.
كما عبر د. وقار أحمد المدير اإلداري 
الشركة  الــتــزام  عــن  بــيــوتــك  جــلــف  لمصنع 
ــاع الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة مــن  ــطـ بــتــحــســيــن قـ
خــــال تــطــويــر وتـــوفـــيـــر مــجــمــوعــة واســعــة 
مــــن الـــلـــقـــاحـــات فــــي األســــــــواق الــرئــيــســيــة، 
تلبية  فــي  سيسهم  الــلــقــاحــات  مــشــروع  وإن 

احتياجات المنطقة واكتفائها ذاتيًا.
ــدد مــن  ــ ــاع إعـــــــان عــ ــمــ ــتــ ــلـــل االجــ وتـــخـ
أهمها  الــشــراكــات،  عــن  الناتجة  الــمــشــاريــع 
توريد صفائح األلمنيوم من قبل »جارمكو« 
لتصنيع السيارات الكهربائية بالشراكة مع 
ــاراتــــي، وعــــدد من  مــصــنــع »إم غـــلـــوري« اإلمــ
مذكرات التفاهم إلنتاج المنتجات الدوائية 
الفعالة  الصيدالنية  والمكونات  النهائية 
لتلبية  ــوتـــك«  ــايـ بـ »ألـــفـــا  قــبــل مــصــنــع  مـــن 
بالشراكة  الطلب  عليها  المتزايد  الطلبات 
الـــدواء مــن األردن  دار  مــع بعض مــع شركة 
وإيبيكو من مصر، عاوًة على اتفاقية نقل 
تــكــنــولــوجــيــا بــيــن مــصــنــع »جــلــف بــايــوتــك« 
وأحــد  الــدوائــيــة  الــصــنــاعــات  فــي  المختص 
المصانع المصرية بقيمة استثمارات تزيد 

على 600 مليون دوالر أمريكي.

ــل  ــرج ــي ل ــربـ ــعـ ــي الـ ــبـ ــذهـ ــل الـ ــ ــرج ــ ــزة ال ــ ــائ ــ ج
نــا�ــســر محمد ــن والإعـــامـــي  ــي الأم خــالــد  الأعـــمـــال 

كـــرمـــت مــؤســســة مــصــر لــلــصــحــة والــتــنــمــيــة 
البحريني  األعــمــال  رجــل  بالقاهرة  المستدامة 
خــالــد عــلــي األمـــيـــن واإلعـــامـــي نــاصــر محمد، 
ــبـــي الــعــربــي  ــل الـــذهـ ــرجــ ــزة الــ ــائــ ومــنــحــتــهــمــا جــ
من  اآلخرين  في  والمؤثرين  الملهمين  للرجال 
المؤثرة  وإنجازاتهم  االقتصادية  األعمال  خال 
وفي  والعربي  المحلي  االقتصاد  في  واإليجابية 
العربي  المنتدى  وذلـــك خــال  األعــمــال،  شــبــاب 
بــرعــايــة  اإلنــســانــيــة  ــال  ــمـ واألعـ والــبــيــئــة  للصحة 

العربية  الــــدول  لجامعة  الــســابــق  الــعــام  األمــيــن 
ــعـــرابـــي وزيـــر  عـــمـــرو مـــوســـى وحـــضـــور مــحــمــد الـ
خارجية مصر السابق.  ونوه نائب رئيس مجلس 
أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة 
المؤتمر  الخارجية في حزب  العاقات  ومسؤول 
الدكتور سامح لطفي،  العربية  بجمهورية مصر 
بــالــجــودة الـــبـــارزة لــرجــل األعــمــال خــالــد األمــيــن 
أو  الــمــجــاالت المختلفة ســـواء االقــتــصــاديــة  فــي 

الغذائية أو المسؤولية االجتماعية.

»الم�سهــد  نــدوة  البحــرين تنظـم  اإم جـي  كي بي 
ال�سريبـي المتغيــر في البحـــريـــن والإمـــارات«

جــي  إم  ــي  ــ بــ ــي  ــ كــ ــم  ــّظــ ــنــ تــ
لمناقشة  نـــدوًة  البحرين  فــي 
في  الــشــركــات  ضريبة  تطبيق 
اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا عـــلـــى الـــشـــركـــات 
ــة الـــــتـــــي تــــــــزاول  ــيــ ــنــ ــريــ ــبــــحــ الــ
دولة  في  عملياتها  من  بعًضا 
الفعالية  ستغطي  اإلمـــــارات. 
كـــــذلـــــك اإلطـــــــــــاق الـــمـــمـــكـــن 
لــنــظــام الــفــوتــرة اإللــكــتــرونــيــة 
ــة، وســــيــــتــــم  ــ ــكــ ــ ــ ــل ــ ــمــ ــ ــمــ ــ فـــــــــي الــ
ــوء عـــلـــى كــيــف  ــضــ تــســلــيــط الــ
يــمــكــن لــلــشــركــات االســتــعــداد 
لــتــطــبــيــقــه. وســُتــعــقــد الـــنـــدوة 
اإللــكــتــرونــيــة يـــوم األربـــعـــاء 8 
الــقــادم فــي فندق داون  مــارس 

تـــاون روتـــانـــا تــحــت عــنــوان »الــمــشــهــد الضريبي 
المتغّير في البحرين واإلمارات«.

قد  اإلمـــارات  دولــة  في  المالية  وزارة  وكانت 
أعــلــنــت مـــؤخـــًرا أن الــمــرســوم بــقــانــون اتــحــادي 
على  الضريبة  شــأن  فــي   2022 لسنة   )47( رقــم 
للسنوات  نـــافـــًذا  سيصبح  واألعـــمـــال  الــشــركــات 
المالية التي تبدأ بتاريخ األول من يونيو 2023 
لــإليــرادات  الوطني  الجهاز  ينظر  بــعــده.  مــا  أو 
الفوترة  نظام  إطاق  إمكانية  في  البحرين  في 
اإللــكــتــرونــيــة. وفـــي هـــذا الـــصـــدد، دعـــا الــجــهــاز 
االســتــشــاريــيــن لــتــقــديــم عــــروض تــتــعــّلــق بــإطــار 
مع  تــشــاور  جلسات  نظم  كما  القانوني،  العمل 
الخاضعة للضريبة.  وسيكون  الكبرى  الجهات 
مــبــيــن قــــادر الــشــريــك ورئـــيـــس قــســم الــضــرائــب 
وخدمات الشركات في شركة كي بي إم جي في 
الرئيسيين  المتحدثين  ضمن  مــن  البحرين، 
خـــال الـــنـــدوة اإللــكــتــرونــيــة. وحـــول ذلـــك قــال: 

في  الشركات  ضريبة  »تطبيق 
ــر شــبــه  ــ مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن أمـ
رأينا  سنقّدم  ولــذلــك،  حتمي 
بــشــأن اإلطـــــار الــزمــنــي الـــذي 
للمملكة  فــيــه  الـــمـــرّجـــح  ــن  مـ
إنـــفـــاذ هــــذه الــضــريــبــة وكــيــف 
يــمــكــن لــلــشــركــات االســتــعــداد 
فإّني  المنطلق،  هذا  من  لها. 
أشـــــّجـــــع قــــــــادة األعــــــمــــــال فــي 
الــبــحــريــن عــلــى حـــضـــور هــذه 
الـــنـــدوة الــمــمــتــدة عــلــى نصف 
ــاع عـــلـــى كــيــفــيــة  ــ ــاطـ ــ يــــــوم لـ
الشركات  ضريبة  قانون  تأثير 
ــي دولـــــة اإلمــــــارات  الـــجـــديـــد فـ
واإلطــــــاق الــمــحــتــمــل لــنــظــام 
ــة فــي  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الــــفــــوتــــرة اإللــ

البحرين، في أعمالهم«. 
كما سيناقش وسيم شاهين الشريك ورئيس 
قــســم ضــريــبــة الــشــركــات فــي كــي بــي إم جــي في 
ــارات خـــال هـــذه الــفــعــالــيــة، نــطــاق ضريبة  ــ اإلمـ
والضريبة  الــمــتــوافــرة،  واإلعـــفـــاءات  الــشــركــات، 
على شركات المنطقة الحرة، وأرصدة الضريبة 
األجـــنـــبـــيـــة، واألثـــــــر الـــمـــتـــوّقـــع عـــلـــى الـــشـــركـــات 
البحرينية. إلى ذلك، سيتم استعراض خطوات 
اليوم  عملية يمكن للشركات اتخاذها بدًءا من 
إلى  الــخــطــوات  هــذه  وتستند  مستعدة،  لتكون 
القانون الذي تّم نشره وإلى الدروس المستقاة 

من أفضل الممارسات العالمية. 
ُيرجى  المعلومات،  من  ولمزيد  للتسجيل 
الــتــواصــل مــع خــالــد ســيــادي مــســؤول التسويق 
الرئيسي في شركة كي بي إم جي في البحرين، 
kseyadi@kpmg. على البريد اإللكتروني التالي

.com

} مبين قادر.
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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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عمومية »�ألبا« 

تقّر توزيـع �أرباح 

نقديـة 85.7 فل�س 

عن كل �سهم

24 صفحة .  220 فلًسا
www.alayam.com

 220 فلًسا شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

ت�سّم 21 متهًما من جن�سيات �آ�سيوية

حماكمة �سبكة �إجر�مية الحتيالهم �إلكرتونًيا

اجلرائم  نيابة  رئي�س  �شّرحت 

اأجنزت  العامة  النيابة  باأن  االإلكرتونية 

اإلكرتوين  احتيال  وقائع  يف  حتقيقاتها 

جن�شيات  من  املتهمني  من  عدد  ارتكبها 

�شبكة  بينهم  فيما  ي�شّكلون  اآ�شيوية، 

على  اال�شتيالء  يف  �شت  تخ�شّ اإجرامية 

بيانات  اإىل  ل  التو�شّ خالل  من  االأموال 

بطرق  اأ�شحابها  من  البنكية  احل�شابات 

من  الو�شائل  بتلك  متكنوا  اإذ  احتيالية، 

مالية جاوزت 21  مبالغ  اال�شتيالء على 

النيابة  اأمرت  وقد  بحريني،  دينار  األف 

اإىل  الق�شية  هذه  يف  متهًما   21 باإحالة 

املحكمة الكربى اجلنائية، وحتّدد لنظرها 

جل�شة 6 مار�س 2023.

 2 مليار دوالر �لقيمة �لتقديرية لـ10 م�ساريع مقرتحة.. وزير �ل�سناعة:

�لبحرين تدخل �سناعة �ل�سيـار�ت �لكهربائيـة و�الأدويـة

اأكد عبداهلل بن عادل فخرو وزير ال�شناعة 

البحرين  يف  ال�شناعة  قطاع  اأن  والتجارة 

القطاعات  اأحد  كونه  م�شتمر؛  بدعم  يحظى 

الواعدة �شمن خطة التعايف االقت�شادي.

ال�شناعة  وزير  تروؤ�س  لدى  ذلك  جاء 

يف  امل�شارك  البحرين  مملكة  وفد  والتجارة 

واللجنة  التنفيذية  اللجنة  اجتماعات  اأعمال 

لتنمية  التكاملية  ال�شناعية  لل�شراكة  العليا 

اقت�شادية م�شتدامة، املنعقدة يف االأردن.

البحرين  مملكة  ان�شمام  اإن  وقــال 

لتنمية  التكاملية  ال�شناعية  لل�شراكة 

تطّور  تعزيز  يف  اأ�شهم  م�شتدامة  اقت�شادية 

مقرتحات   10 من  باأكرث  ال�شناعي  القطاع 

مل�شاريع �شناعية، جتاوزت القيمة التقديرية 

لال�شتثمارات االأولية فيها 2 مليار دوالر.

التي  االأبــواب  »لعّل  فخرو:  واأ�ــشــاف 

ال�شناعات  يف  تكمن  ال�شراكة  هذه  فتحتها 

التي تدخل فيها مملكة البحرين للمرة االأوىل 

نفخر  والتي  الكهربائية  ال�شيارات  ك�شناعة 

تكنولوجيات  تطوير  اإىل  باالإ�شافة  بها، 

حديثة يف جماالت ال�شناعات الدوائية والتي 

�شناعي  وابتكار  وتطوير  بحث  نتاج  ُتعد 

متهيًدا  اكت�شافها  على  العمل  فريق  عكف 

على  نراهن  نزال  وال  فكّنا  عنها،  لالإعالن 

التحديات  من  جعلت  التي  الوطنية  كوادرنا 

ا«. فر�شً

24 خمطًطا جاٍر �لعمل على ��ستكمالها.. �لتخطيط �لعمر�ين:

خمـــطـــًطـــا  35 تـــخـــطـــيـــط  مـــــن  �النـــــتـــــهـــــاء 

التخطيط  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 

والتطوير العمراين اأحمد عبدالعزيز اخلياط 

اأظهرت تقدًما  املن�شرم  العام  اإح�شاءات  اأن 

ملمو�ًشا يف اإجناز املخططات، اإذ مت االنتهاء 

خالل  تف�شيلًيا  خمطًطا   35 تخطيط  من 

2022، والبدء يف تنفيذ 3 خمططات، كما 

اأن العمل جاٍر حالًيا من اأجل ا�شتكمال 24 

هذا  خالل  اعتمادها  املتوقع  ومن  خمطًطا، 

العام بح�شب االإجراءات املتبعة، وذلك وفق 

اال�شرتاتيجي  الهيكلي  املخطط  معطيات 

ململكة البحرين.

واأ�شار اإىل اأن الهيئة عملت على تنظيم 

املخططات  هذه  يف  العقارات  و�شعية 

والبنية  وال�شوارع  الطرق  �شبكات  وتوفري 

زيادة  يف  ي�شهم  مبا  واخلدمات،  التحتية 

البناء  الأعمال  املهّياأة  االأرا�شي  ر�شيد 

بعجلة  ويدفع  اململكة،  يف  والتعمري 

اال�شتثمار العقاري والنمو العمراين.

�إ�سد�ر 1400 �سجّل يف يناير 

�لبحرين يف  ن�سط  جتاري  �سجّل  �ألف   80
اأ�شماء عبداهلل:

والتجارة  ال�شناعة  وزارة  ك�شفت 

اإجمايل  اأن  االقت�شادي«  لـ»االأيام 

�شهر  يف  ال�شادرة  التجارية  ال�شجالت 

يناير 2023 بلغ 1400 �شجالت، بينما 

الن�شطة  التجارية  ال�شجالت  اإجمايل  بلغ 

نحو 84081 �شجالً.

واأكدت الوزارة البدء باإعداد الن�شخة 

 ،2023 يف  �شجالت  نظام  من  الرابعة 

الن�شخة  تد�شني  من  االنتهاء  بعد  وذلك 

الثالثة.

واأ�شافت الوزارة اأن العمل جاٍر على 

�شمن  »�شجالت«  نظام  واجهة  حتديث 

تد�شينه  �شيتم  والذي  الثالثة،  الن�شخة 

جهوًدا  النظام  هذا  لقي  اإذ  مراحل،  على 

رامية لتعزيز ودعم ال�شبل الكفيلة بزيادة 

واال�شتثمارية  التجارية  االأن�شطة  حجم 

ت�شهيل  خالل  من  البحرين،  مملكة  يف 

اآليات تاأ�شي�س هذه االأن�شطة.

�مللك ورئي�س �الإمار�ت ونائب رئي�س �لدولة يح�سـرون ماأدبـة �أقامها �سموه.. نا�سر بن حمد:  

ال م�ستحيـــل فــي طــــريـــق �إعــــالء �لبحـــــريـن

فنادق �خلليج حتقق 6.6 

مليون دينار �أرباًحا �سافية 

1.54 مليون دينار �سايف 
�أرباح جمموعة تر�فكو يف 2022

»�مل�سرف �ملركزي«: �سالمة �الإ�سد�ر�ت 

�لنقدية كافة وقابليتها للتد�ول
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وزير ال�صناعة والتجارة
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التقرير السنوي لطلبات هيئة التخطيط 
والتطوير العمراني 2022

%91
العدد اإلجمالي للطلبات

متوسط نسبة إنجاز
المعامالت في الهيئة

اإللتزام بالمدة الزمنية المحددة

ام
 ع

ت
لبا

ط
20

21

طلب6,690
عدد الطلبات ال تتضمن

االستشارات واستفسارات المراجعين
%95

الطلبات المقدمة عبر منصة "تخطيط"

%92
اإللتزام بالمدة المحددة

بمتوسط 60يوم

%70
انخفاض المدة الزمنية لإلنجاز 

مقارنة بعام 2021

289
طـلـب

تقاسيم األراضي

%79
اإللتزام بالمدة المحددة

بمتوسط 15يوم

%58
انخفاض المدة الزمنية لإلنجاز 

مقارنة بعام 2021

76
طـلـب

دمج األراضي

%100
اإللتزام بالمدة المحددة

بمتوسط 77 يوم

%66
انخفاض المدة الزمنية لإلنجاز 

مقارنة بعام 2021

215
طـلـب

تغيير تصنيف

%100
اإللتزام بالمدة

المحددة 30
طـلـب

إزالة تجميد العقار

تعديل وضعية األراضي

%99
اإلنجاز ضمن المدة المحددة

بمتوسط 145يوم

138
طـلـب

%100
اإلنجاز ضمن المدة المحددة

بمتوسط 60يوم

37
طـلـب

%98
اإلنجاز ضمن المدة المحددة

بمتوسط 37 يوم

3٫390
طـلـب

إستشارة تخطيطيةدراسات التأثيرات والسالمة المرورية

اإلنجاز في تخطيط المناطق غيـر المخططـة 
(الخطة لسنة 2020 - 2024) - 96 مخطط

خدمــات الـزبـائــن

1234

نمــو خدمــات متــابعــة الطـلبــات واالستـفــســارات العــامـة
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3٫124

معـاملـــــة
7٫804

معـاملـــــة
2٫269

معـاملـــــة
851

معـاملـــــة
453

معـاملـــــة
3٫450

معـاملـــــة
5٫435

معـاملـــــة
2٫889

معـاملـــــة
845

معـاملـــــة
504
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24
قيد التخطيط

27
المعتـمـد

42
قيد التنفيذ

3
قيد اإلعتماد

14
مخطط قيد اإلعتماد

32
مخطط تم إعتماده

االنجاز مقارنة بالعام 2021

3
يف حماولة الإغالق مد�ر�س �لبنات مخطط قيد التنفيذ

�إيـــــــــــــر�ن: تـــ�ـــســـمـــيـــم مــــئــــات �لـــتـــلـــمـــيـــذ�ت

ا  اأ�شخا�شً اإن  االأحد  �شحية  هيئة  قالت 

قاموا بت�شميم مئات التلميذات يف واحدة من 

االأخرية،  االأ�شهر  يف  االإيرانية  املدن  كربى 

يف حماولة الإغالق مدار�س البنات.

ومنذ نهاية نوفمرب، اأفادت و�شائل اإعالم 

التنف�شي  اجلهاز  يف  ت�شّمم  بحاالت  حملية 

ع�شر  عمرهن  يناهز  اللواتي  الفتيات  ملئات 

�شنوات يف مدار�س قم )و�شط(. ومت اإدخال 

عدد منهن اإىل امل�شت�شفى لفرتة وجيزة.

اأمام  فرباير   14 يف  االأهايل  وجتّمع 

جمل�س املدينة لـ»املطالبة باإي�شاحات« من 

»اإرنا«  اأنباء  لوكالة  وفًقا  ال�شلطات،  قبل 

الر�شمية.

با�شم  املتحدث  اأعلن  التايل،  اليوم  ويف 

احلكومة علي بهدوري جهرمي اأن »وزارتي 

لك�شف  تتعاونان«  والتعليم  اال�شتخبارات 

م�شدر الت�شّمم.

واأ�شافت »اإرنا« اأنه عقب هذا التحقيق، 

»اأكد نائب وزير ال�شحة اأن ت�شميم طالب قم 

كان متعّمًدا«.

نا�صر بن حمد متّوًجا بكاأ�س البطولةامللك ورئي�س الإمارات وحممد بن را�صد خالل ماأدبة الغداء التي اأقامها نا�صر بن حمد

09حمليات www.alayam.com
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العمل جاٍر حالًيا من اأجل ا�ستكمال 24 خمطًطا

»التخطيط العمراين«: االنتهاء من تخطيط 35 خمطًطا خالل 2022

التخطيط  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اأكد 

والتطوير العمراين اأحمد عبدالعزيز اخلياط اأن 

اإح�شائيات العام املن�شرم اأظهرت تقدًما ملمو�ًشا 

يف اإجناز املخططات، اإذ مت االنتهاء من تخطيط 

يف  والبدء   2022 خالل  تف�شيلًيا  خمطًطا   35

تنفيذ 3 خمططات، كما اأن العمل جاٍر حالًيا من 

اأجل ا�شتكمال 24 خمطًطا، ومن املتوقع اعتمادها 

خالل هذا العام بح�شب االإجراءات املتبعة، وذلك 

اال�شرتاتيجي  الهيكلي  املخطط  معطيات  وفق 

ململكة البحرين.

تنظيم  على  عملت  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�شار 

وتوفري  املخططات  هذه  يف  العقارات  و�شعية 

التحتية  والبنية  وال�شوارع  الطرق  �شبكات 

واخلدمات، مبا ي�شهم يف زيادة ر�شيد االأرا�شي 

املهيئة الأعمال البناء والتعمري يف اململكة، ويدفع 

بعجلة اال�شتثمار العقاري والنمو العمراين.

اإطار  يف  ت�شب  النتائج  هذه  اأن  واأو�شح 

التنموية  اال�شرتاتيجيات  لتنفيذ  الهيئة  جهود 

يف  املتوازن  احل�شري  االإمناء  لتحقيق  الهادفة 

التنمية  م�شرية  دفع  بهدف  القطاعات،  خمتلف 

ال�شاملة التي ت�شهدها مملكة البحرين.

الطلبات  عدد  اأن  االإح�شاءات    واأظهرت 

الواردة للهيئة خالل العام 2022 بلغ 6690 

املعامالت  اإجناز  ن�شبة  متو�شط  و�شل  اإذ  طلًبا، 

باملدة  االلتزام  ن�شبة  وبلغت   ،%91 الهيئة  يف 

الزمنية املحددة %95.

الهيئة ت�شعى لتقدمي  اأن  اإىل  واأ�شار اخلياط 

عالية  جودة  وذات  متميزة  تخطيطية  خدمات 

الزمنية  املدد  وخف�س  وامل�شتثمرين،  للمواطنني 

 Planning تخطيط  من�شة  عرب  لالإجراءات 

نحو  الرامية  احلكومية  التوجهات  مع  متا�شًيا 

اإذ  اخلدمات،  تقدمي  يف  ال�شامل  الرقمي  التحول 

حققت خدمة »اإزالة التجميد عن العقار« وخدمة 

»تغيري ت�شنيف« ن�شبة 100% يف اإجناز الطلبات 

�شمن املدة الزمنية املحددة، تليها خدمة »تقا�شيم 

االأرا�شي« التي بلغت ن�شبة اإجناز الطلبات فيها 

92%، واأخرًيا خدمة »دمج االأرا�شي« التي بلغت 

موكًدا  الطلبات،  اإجناز  يف   %79 فيها  الن�شبة 

احلر�س على حتقيق ا�شتدامة كل اخلدمات التي 

تقدمها الهيئة وت�شريع ن�شبة االإجناز وفق اأعلى 

م�شتويات اجلودة والكفاءة.

االأخرى  التخطيطية  اخلدمات  حققت  وقد 

على  للهيئة  االإلكرتوين  املوقع  عرب  املقدمة 

www.upda.gov.bh ن�شًبا عالية يف االإجناز، 
وال�شالمة  التاأثريات  »درا�شات  خدمة  حققت  اإذ 

الطلبات  اإجناز  يف   %100 ن�شبة  املرورية« 

�شمن املدة الزمنية املحددة، تليها خدمة »تعديل 

و�شعية االأرا�شي« بن�شبة 99%، واأخرًيا خدمة 

»اال�شت�شارات التخطيطية« التي حققت %98.

خدمات  مركز  �شهد   2022 عام  وخالل   

ا يف عدد الطلبات  الزبائن التابع للهيئة انخفا�شً

بن�شبة  االإلكرتوين  الربيد  عرب  واال�شتف�شارات 

هذا  وياأتي   ،2021 بالعام  مقارنة   %21

يف  الرقمي  التحول  جناح  نتيجة  االنخفا�س 

الطلبات  اأغلب  اإن  اإذ  تقدمي اخلدمات احلكومية، 

اأ�شبح ت�شتلم عن طريق من�شة تخطيط. هذا وقد 

النظام  عرب  املنجزة  املعامالت  ن�شبة  انخف�شت 

»توا�شل«  وال�شكاوى  للمقرتحات  الوطني 

املقدمة  الطلبات  يخ�س  فيما  اأما   ،%10 بن�شبة 

فقد  الهيئة  ملقر  ال�شخ�شي  احل�شور  طريق  عن 

ا بن�شبة %9. �شهدت انخفا�شً

االت�شال  عرب  امل�شتلمة  الطلبات  وحول 

مقارنة   %44 اإىل  ن�شبتها  ارتفعت  فقد  الهاتفي، 

املنجزة  املعامالت  عدد  زاد  كما   ،2021 بعام 

الرئي�س  اأو�شح  اإذ   ،%1 بن�شبة  »وات�شاب«  عرب 

م�شتمر  ب�شكل  ت�شعى  الهيئة  اأن  التنفيذي 

ر�شا  م�شتوى  ورفع  اخلدمات  جودة  لتح�شني 

العمالء جتاه اخلدمات التي تقدمها.

على  االطالع  الكرمي  للجمهور  ميكن  كما 

جميع  تت�شمن  والتي  احلملة  اأخبار  اآخر 

جانب  اإىل  التوعوية  واالإر�شادات  املعلومات 

خمتلف  عرب  واملقابالت  لالأخبار  تغطيات 

ح�شابها  زيارة  خالل  من  االإعالمية،  القنوات 

»اإن�شتغرام«  االجتماعي  التوا�شل  موقع  يف 
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التقرير السنوي لطلبات هيئة التخطيط 
والتطوير العمراني 2022

%91
العدد اإلجمالي للطلبات

متوسط نسبة إنجاز
المعامالت في الهيئة

اإللتزام بالمدة الزمنية المحددة
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ت
لبا

ط
20

21

طلب6,690
عدد الطلبات ال تتضمن

االستشارات واستفسارات المراجعين
%95

الطلبات المقدمة عبر منصة "تخطيط"

%92
اإللتزام بالمدة المحددة

بمتوسط 60يوم

%70
انخفاض المدة الزمنية لإلنجاز 

مقارنة بعام 2021

289
طـلـب

تقاسيم األراضي

%79
اإللتزام بالمدة المحددة

بمتوسط 15يوم

%58
انخفاض المدة الزمنية لإلنجاز 

مقارنة بعام 2021

76
طـلـب

دمج األراضي

%100
اإللتزام بالمدة المحددة

بمتوسط 77 يوم

%66
انخفاض المدة الزمنية لإلنجاز 

مقارنة بعام 2021

215
طـلـب

تغيير تصنيف

%100
اإللتزام بالمدة

المحددة 30
طـلـب

إزالة تجميد العقار

تعديل وضعية األراضي

%99
اإلنجاز ضمن المدة المحددة

بمتوسط 145يوم
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طـلـب

%100
اإلنجاز ضمن المدة المحددة

بمتوسط 60يوم

37
طـلـب

%98
اإلنجاز ضمن المدة المحددة

بمتوسط 37 يوم

3٫390
طـلـب

إستشارة تخطيطيةدراسات التأثيرات والسالمة المرورية
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االنجاز مقارنة بالعام 2021

3
مخطط قيد التنفيذ

بنخبة من املتحدثني االإقليميني وم�ساركة خليجية

»غرفة البحرين« ترعى املنتدى اخلليجي لل�سركات العائلية

اخلليجي  املنتدى  اأعمال  تنطلق 

لل�شركات العائلية حتت رعاية غرفة جتارة 

و�شناعة البحرين يف الفرتة من 8 اإىل 9 

�شاراي  رويال  فندق  يف   2023 مار�س 

البحرين، بتنظيم من �شركة »اك�شرب�شنز« 

املعنية  اجلهات  املنتدى  وي�شم  ميديا. 

وحوكمتها،  العائلية  ال�شركات  با�شتدامة 

احلكومية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  بح�شور 

وم�شاركة  وبدعم  احلكومية،  وغري 

البحرينية  العائلية  ال�شركات  من  العديد 

واخلليجية.

ويحظى املنتدى ب�شراكات ا�شرتاتيجية 

متكني  تدعم  اإذ  مميزة،  واإقليمية  حملية 

�شيتم  كما  نوعه،  من  الفريد  املنتدى  هذا 

املركز  بني  م�شرتكة  تفاهم  اتفاقية  توقيع 

اململكة  من  العائلية  للمن�شاآت  الوطني 

العربية ال�شعودية وغرفة جتارة و�شناعة 

البحرين على هام�س املنتدى. كما اأ�شهمت 

منظمة ثروات من االإمارات العربية املتحدة 

بالتح�شري للمنتدى، اإىل جانب دعم �شركة 

الذهبية،  بالرعاية  كانو  خليل  اإبراهيم 

الربكة  جمموعة  من  الف�شية  والرعاية 

امل�شرفية.

ومن املقرر اأن يقام املنتدى على مدى 

عمل  بور�شة  مار�س   8 يف  يبداأ  يومني 

يف  القادة  من  القادم  اجليل  ن�شاأة  عن 

ع�شاء  ماأدبة  تتبعه  العائلية،  ال�شركات 

جلميع امل�شاركني. وتبداأ اأعمال املنتدى يوم 

املنتدى  راعي  بكلمة  مار�س   9 اخلمي�س 

�شمري بن عبداهلل نا�س رئي�س جمل�س اإدارة 

غرفة جتارة و�شناعة البحرين، كما يلقي 

الكلمة الرئي�شة الدكتور رودريغو با�شكو 

بروفي�شور وموؤلف يف اجلامعة االمريكية 

بال�شارقة يف علم حوكمة ال�شركات العائلي.

واأوىل جل�شات املنتدى عبارة عن حلقة 

نقا�شية عن التحول يف ال�شركات العائلية 

اخلليجية، يناق�شها عبداهلل بن عادل فخرو 

اإبراهيم  ووليد  وال�شناعة،  التجارة  وزير 

كانو ع�شو جمل�س اإدارة تنفيذي يف غرفة 

نائب  املجدوعي  علي  وعبداهلل  البحرين، 

املجدوعي  جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

باململكة العربية ال�شعودية. ويقّدم م�شعل 

جمموعة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  كانو  حمد 

عمل  ورقة  وعمان  االإمارات  يف  كانو 

يف  االإحالل  لعملية  التخطيط  اأهمية  عن 

ال�شركات العائلية.

اجلامعات اجتازت التقييم من جانب خرباء منظمة ال�سحة 

5 جامعات تت�سّلم �سهادات »اجلامعات ال�سحية« يف البحرين
نظمت وزارة ال�شحة بالتن�شيق مع جمل�س 

التعليم العايل حفل ت�شليم �شهادات اجلامعات 

ال�شيخ  طبيب  الفريق  رعاية  حتت  ال�شحية، 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

االأعلى لل�شحة.

بنت  جليلة  الدكتورة  االحتفال  وح�شرت 

ال�شيد جواد ح�شن وزيرة ال�شحة، والدكتورة 

خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى  بنت  رنا  ال�شيخة 

نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  االأمني 

العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء  جمل�س  رئي�س 

العاملية  ال�شحة  ملنظمة  االإقليمي  واملدير 

العاملية ل�شرق املتو�شط الدكتور اأحمد بن �شامل 

املنظري، وعدد من كبار امل�شوؤولني واملعنيني.

االعتماد  �شهادة  جامعات   5 وت�شلمت 

جامعات �شحية بح�شب املعايري واال�شرتاطات 

املعتمدة.

جليلة  الدكتورة  عرّبت  املنا�شبة،  وبهذه   

ال�شحة  وزيرة  ح�شن  جواد  ال�شيد  بنت 

للجامعات  ال�شهادات  بت�شليم  �شرورها  عن 

ال�شحية،  ا�شتحقاق اجلامعات  احلا�شلة على 

التي  املتميزة  املبادرة  هذه  تنفيذ  �شمن  وذلك 

تهدف  كونها  لل�شحة  �شامالً  مفهوًما  تتبنى 

تنظيمية  وثقافة  تعليمية  بيئة  تاأ�شي�س  اإىل 

ُتعزز من �شحة ورفاهية وا�شتدامة جمتمعها، 

اإمكاناتهم،  كامل  االأفراد من حتقيق  كما متّكن 

ال�شحية  اجلامعات  هذه  اعتماد  اأن  اإىل  الفتًة 

يج�شد  العاملية  ال�شحة  منظمة  ِقبل  من 

هذه  اأن  كما  البحرين،  ململكة  الرفيعة  املكانة 

تاأتي  املتوا�شلة  املتميزة  والربامج  النجاحات 

حل�شرة  ال�شديدة  والروؤى  للتوجيهات  ثمرًة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

ملك مملكة البحرين املعظم، ومتابعة احلكومة 

�شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 

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

الوزراء.

من  اأن  ال�شحة  وزيرة  واأو�شحت   

تعزيز  هو  ال�شحية  اجلامعات  اأهداف  اأبرز 

يف  امل�شتدام  ال�شحي  والتخطيط  ال�شيا�شات 

عمل  بيئة  وتوفري  اجلامعة،  اأنحاء  جميع 

و�شمان  �شحية  تعليمية  وبيئة  �شحية 

وم�شتدامة،  �شحية  واجتماعية  مادية  بيئة 

بالتطورات  اأو�شع  اأكادميي  اهتمام  وت�شجيع 

يف جمال تعزيز ال�شحة، وتطوير الروابط مع 

املجتمع، اإىل جانب �شمان اإثبات تاأثري حت�شن 

عند  اجلامعة  يف  االأكادميي  واالأداء  اخلدمات 

دعم املعايري ال�شحية، اإذ تتمثل جماالت العمل 

بيئات  وا�شتحداث  �شحية،  �شيا�شة  بناء  يف 

م�شاندة، باالإ�شافة اإىل تعزيز العمل املجتمعي 

توجيه  واإعادة  ال�شخ�شية،  املهارات  وتطوير 

اخلدمات ال�شحية.

ال�شحية  للجامعات  الوزيرة  باركت  كما 

للجهود  تتويًجا  ياأتي  الذي  اال�شتحقاق  هذا 

تنفيذ  موا�شلة  اإطار  يف  املبذولة  وامل�شاعي 

والتنموية  ال�شحية  وامل�شاريع  الربامج 

ال�شحة  وزارة  بها  قامت  التي  امل�شرتكة 

ال�شحة  ملنظمة  القطري  املكتب  مع  بالتعاون 

البحرين، من خالل حتديد  العاملية يف مملكة 

التقييم من  اجتازت  التي  جمموعة اجلامعات 

بعد  العاملية  ال�شحة  مبنظمة  اخلرباء  جانب 

ا�شتكمال الزيارات امليدانية وتاأهلها للح�شول 

االعتماد جامعات �شحية معززة  على �شهادة 

لل�شحة بح�شب املعايري واملوؤ�شرات املعتمدة. 

كما توجهت بال�شكر والتقدير اإىل الدكتور 

ال�شحة  ملنظمة  االقليمي  املدير  املنظري  اأحمد 

الداعم  والفريق  املتو�شط  ل�شرق  العاملية 

والكوادر  امل�شهمة  اجلامعات  ولكل  وامل�شاند 

راأ�شها  وعلى  امل�شاركة،  واالأكادميية  االإدارية 

جمل�س التعليم العايل برئا�شة الدكتور حممد 

بن مبارك جمعة وزير الرتبية والتعليم رئي�س 

للجهود  العايل،  التعليم  اأمناء جمل�س  جمل�س 

ال�شحية على  املبادرات  املقدمة يف تنفيذ هذه 

امل�شتويني االإقليمي والعاملي.

بن  حممد  الدكتور  اأكد  ال�شدد،  هذا  ويف 

رئي�س  والتعليم  الرتبية  وزير  جمعة  مبارك 

اأن  العايل  التعليم  جمل�س  اأمناء  جمل�س 

وال�شحية  االأكادميية  املبادرات  يدعم  املجل�س 

به  يقوم  الذي  املهم  الدور  اإىل  الفًتا  املتميزة، 

يف  ال�شحة،  ووزارة  لل�شحة  االأعلى  املجل�س 

تن�شيق اجلهود مع خمتلف موؤ�ش�شات التعليم 

العايل املحلية، من خالل ال�شراكة مع جمل�س 

التعليم العايل، م�شدًدا على اأن املجل�س ي�شعى 

موؤ�ش�شات  لدى  الفاعلة  املمار�شات  تعزيز  اإىل 

التعليم العايل يف خدمة املجتمع واملمار�شات 

القطاع  موؤ�ش�شات  مع  وال�شراكة  ال�شحية 

احلكومي واخلا�س، لالرتقاء بدور املوؤ�ش�شات 

االأكادميي  الدور  عن  ف�شالً  اجلامعية، 

والريادي يف تطوير التعليم.

رنا  ال�شيخة  الدكتورة  اأكدت  جانبها،  من 

العام  االأمني  خليفة  اآل  دعيج  بن  عي�شى  بنت 

جمل�س  رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س 

اأمناء جمل�س التعليم العايل اعتزازها بح�شول 

5 جامعات حملية ل�شهادة اجلامعات ال�شحية، 

م�شيدة بالدور الكبري ملوؤ�ش�شات التعليم العايل 

لكوادرها  املنا�شبة  ال�شحية  البيئة  توفري  يف 

حتقيق  يف  ُي�شهم  مبا  ولطلبتها  التعليمية 

للموارد  االمثل  امل�شتدامة واال�شتخدام  التنمية 

البيئية.

ملنظمة  االإقليمي  املدير  اأ�شاد  بدوره، 

املتو�شط  �شرق  الإقليم  العاملية  ال�شحة 

الدكتور اأحمد بن �شامل املنظري بجهود مملكة 

العمل  موا�شلة  على  وحر�شها  البحرين 

لتطوير املنظومة ال�شحية وتعزيز املمار�شات 

حت�شني  مبداأ  على  تقوم  التي  ال�شحية 

ال�شحية  الربامج  خالل  من  للجميع،  ال�شحة 

والتثقيفية والوقائية املعززة لل�شحة لتوفري 

االأفراد  جلميع  ال�شحية  للحياة  داعمة  بيئة 

تقوم  يف خمتلف مواقع وجودهم، منوًها مبا 

به مملكة البحرين من دور بارز ومتميز على 

املن�شودة  ال�شحية  االأهداف  حتقيق  �شعيد 

احلكيمة  القيادة  ظل  يف  امل�شرتكة،  وامل�شاعي 

رئي�س  العهد  ويل  و�شمو  املعظم  امللك  جلاللة 

جمل�س الوزراء يف مملكة البحرين، ومن خالل 

لل�شحة  االأعلى  املجل�س  بني  الوثيق  التن�شيق 

مبتانة  م�شيًدا  العاملية،  ال�شحة  ومنظمة 

النظام ال�شحي باململكة الذي ي�شمن املحافظة 

على �شحة املواطنني واملقيمني ومب�شتوى عاٍل 

من املهنية.

لالحتفال  �شعادته  املنظري عن  د.   وعرّب 

العاملية  ال�شحة  منظمة  برنامج  باعتماد 

للجامعات ال�شحية يف مملكة البحرين، م�شرًيا 

اإىل اأن االعرتاف بهذه املوؤ�ش�شات املتميزة ُيلقي 

ال�شوء على الدور احليوي للبيئات االأكادميية 

ال�شحية. كما اأن �شعيها املتوا�شل نحو التعلُّم 

�شحة  تعزيز  يف  ملمو�س  اأثر  له  والتنمية 

اإذ تتميز البيئات ال�شحية  ال�شكان وعافيتهم، 

ال�شيا�شي.  والدعم  املجتمعي  االلتزام  بقوة 

ال�شحة  بتح�شني  مًعا  ت�شمح  اأدوات  وهي 

البدنية والنف�شية واالجتماعية والبيئية.

وتابع املنظري: »يف البحرين، ذات التاريخ 

والعائلة  االأ�شدقاء  بني  الرتابط  يف  العريق 

واجلريان، تتجلى ِقَيم املجتمعات ال�شحية يف 

التقدم الذي يعي�شه النا�س، مع جت�شيد الأهمية 

التنمية  ن�شيج  داخل  متنوع  جمتمع  ن�شج 

منظمة  برنامج  اإعداد  خالل  ومن  احل�شرية. 

توا�شل  ال�شحية،  للجامعات  العاملية  ال�شحة 

القيادة يف مملكة البحرين اإبداء االلتزام، لي�س 

يف اإ�شافة قيمة على ال�شعيد الوطني فح�شب، 

ا يف النهو�س بالتنمية امل�شتدامة على  بل اأي�شً

ال�شعيدين االإقليمي والعاملي«.

ي�شتند  تقييم  على  بناًء  اأنه  املنظري  واأكد 

و�شعتها  التي  العاملية  االعتماد  معايري  اإىل 

اجلامعات  فاإن  العاملية،  ال�شحة  منظمة 

البحرين - وهي جامعة  الرائدة يف  ال�شحية 

وجامعة  االأهلية،  واجلامعة  العربي،  اخلليج 

للتكنولوجيا،  البحرين  وجامعة  اململكة، 

يف  للجراحني  االأيرلندية  امللكية  والكلية 

البحرين - �شتكون �شاهًدا على االإ�شهام الذي 

حتقيق  �شبيل  يف  جميًعا  نقدمهه  اأن  ميكن 

الهدف امللياري الثالث ملنظمة ال�شحة العاملية، 

من  مبزيد  �شخ�س  مليار  متّتع  يف  املتمثل 

ال�شحة والعافية.

متكنت من اال�ستيالء على مبالغ مالية جتاوزت 21 األف دينار

اإحالة �سبكة اإجرامية للمحاكمة الحتيالهم اإلكرتونًيا

اجلرائم  نيابة  رئي�س  اأفادت 

اأجنزت  العامة  النيابة  باأن  االإلكرتونية 

اإلكرتوين  احتيال  وقائع  يف  حتقيقاتها 

جن�شيات  من  املتهمني  من  عدد  ارتكبها 

�شبكة  بينهم  فيما  ي�شكلون  اآ�شيوية، 

على  اال�شتيالء  يف  تخ�ش�شت  اإجرامية 

بيانات  اإىل  التو�شل  خالل  من  االأموال 

بطرق  اأ�شحابها  من  البنكية  احل�شابات 

من  الو�شائل  بتلك  متكنوا  اإذ  احتيالية، 

مالية جاوزت 21  مبالغ  على  اال�شتيالء 

النيابة  اأمرت  وقد  بحريني،  دينار  األف 

اإىل  الق�شية  هذه  يف  متهًما   21 باإحالة 

املحكمة الكربى اجلنائية، وحتدد لنظرها 

جل�شة 6 مار�س 2023.

من  تلقت  قد  العامة  النيابة  وكانت 

اإدارة مكافحة اجلرائم االإلكرتونية باالإدارة 

العامة ملكافحة الف�شاد واالأمن االقت�شادي 

م�شمونها  بالغات،  عدة  واالإلكرتوين 

احتيالية  لعمليات  عليهم  جمني  تعر�س 

بهم  االت�شال  طريق  عن  متهمني  قبل  من 

واإيهامهم باأنهم موظفون بالبنوك املحلية 

واأن بياناتهم البنكية حتتاج اإىل حتديث، 

جوائز  ربحوا  قد  اأنهم  لهم  يزعمون  اأو 

االإف�شاح لهم  مالية ويطلبون لتح�شيلها 

اال�شتيالء  ثم  ومن  البنكية،  بياناتهم  عن 

على مبالغ مالية من هذه احل�شابات.
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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

العدد:  12378
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 لل�شاعرة والكاتبة رمي احلمادي

مكتبة الأيام »الك�شكول« ت�شت�شيف اأم�شية وحفل تد�شني ديوان »على مودك«
ا�شت�شافت مكتبة الأيام »الك�شكول« الأم�شية ال�شعرية 

وحفل تد�شني ديوان »على مودك« لل�شاعرة والكاتبة رمي 

قدم  اإذ  عي�شى هجر�س،  الفنان  الأ�شتاذ  بتقدمي  احلمادي، 

لنماذج  خمتارة  واقتبا�شات  لل�شاعرة  الأدبية  ال�شرية 

الإبداعية  لإيحاءاتها  ا�شتعرا�س  مع  الديوان  روائع  من 

الرائعة  الق�شائد  من  عدًدا  ال�شاعرة  األقت  ثم  والبالغية، 

التي اأثارت اإعجاب اجلمهور الكبري الذي ح�شر احلفل من 

كبار ال�شعراء والكتاب واملثقفني، فاأبدى تفاعله املالحظ.

وتاأتي هذه الأم�شية �شمن اجلهود املكثفة التي ُعرفت 

وال�شعري  الأدبي  الن�شاط  يف  كثافة  من  ال�شاعرة  بها 

خا�شة، وهو ما حقق لها مكانتها املرموقة بني �شاعرات 

مملكة البحرين واخلليج يف فرتة قيا�شية.

»الك�شكول«  الأيام  مكتبة  بدور  ال�شاعرة  اأ�شادت  وقد 

البحرين،  مملكة  يف  والإعالم  الثقافة  خدمة  يف  البارز 

الفعاليات  هذه  ملثل  اإعدادها  وجودة  جهودها  وقدرت 

الثقافية.

ت�شوير: حميد جعفر

برعاية كرمية من النائب عبدالـله بن خليفة الرميحي

فريق اأكادميية امل�شعفني يكّرم الداعمني و125 م�شارًكا ومنظًما

امل�شعفني  اأكادميية  فريق  اأقام 

مع�شكر  من  للخريجني  تكرمي  حفل 

الربيع التدريبي لالإ�شعافات الأولية 

بيوم  وامل�شعفني  الثانية  بن�شخته 

�شارك  والذي  الريا�شي،  البحرين 

ر�شمية  جهة  بو�شفه  الفريق  فيه 

بحلبة  الطارئة  احلالت  لإ�شعاف 

البحرين الدولية لعام 2023. 

بداأ احلفل بال�شالم امللكي، ومن 

الكرمي  للقراآن  خا�شعة  تالوة  ثم 

كلمة  تاله  عماد،  اإبراهيم  للقارئ 

راعي احلفل النائب عبداهلل بن خليفة 

اإذ  النواب،  ع�شو جمل�س  الرميحي 

اأكد يف كلمته دعمه جلميع فعاليات 

مب�شلحة  ي�شب  ما  يف  الفريق 

�شكر  بعده  ومن  واملواطن،  الوطن 

فريق  رئي�س  العزيز  جمال  الكابنت 

على  النائب  امل�شعفني  اأكادميية 

التكرمي  حفل  وح�شوره  رعايته 

البالغ  الإيجابي  الأثر  من  فيه  ملا 

والأع�شاء،  امل�شاركني  نفو�س  يف 

واأعرب العزيز عن �شكره مل�شت�شفى 

لتوفريه  التخ�ش�شي  ال�شالم 

�شيارة الإ�شعاف لتدريب امل�شاركني 

مع  والتعامل  الإ�شابات  نقل  على 

احلالت يف املع�شكر، و�شكر جميع 

العمل  يف  تفانيهم  على  املنظمني 

البحرين  ويوم  املع�شكر  لإجناح 

الريا�شي. 

 125 النائب  كرم  ختاًما، 

والداعمني  واإدارًيا ومنظًما  م�شارًكا 

للمع�شكر  رعايتهم  قدموا  الذين 

وهم:  الريا�شي،  البحرين  ويوم 

مركز  الطبي،  كري  �شمارت  مركز 

مطاعم  القاد�شية،  �شباب  متكني 

واحللويات،  للمنا�شف  املزايدة 

مطعم تراث املنارتني، �شالون و�شبا 

املغربي  اأحمد  ال�شوملي،  بثينة 

ج�شميز  مطاعم  �شركة  للعطور، 

العود،  واحة  ال�شريعة،  للوجبات 

�شويطر،  حممد  ح�شني  حلويات 

جمموعة  للعطور،  الدم�شقي  البيت 

البحرين لدراجات ال�شكوتر، مطعم 

الدين،  �شعد  حلويات  عي�س،  حبة 

�شركة  ال�شبابية،  للمبادرات  بادر 

اإك�س  �شركة  الفني،  لالإنتاج  �شيار 

والإعالمي،  الفني  لالإنتاج  ميديا 

�شحيفة »الأيام«.

م�شت�شفى رويال البحرين ُيجري عملية ناجحة 

ل�شتبدال الكتف مبف�شل عك�شي القطبية

عندما دخل عمر عبداهلل اإىل م�شت�شفى 

من  حينها  ي�شتكي  كان  البحرين  رويال 

اأداء  الأمين مينعه من  اأمل �شديد يف كتفه 

روتينه اليومي.

العظام  جراحة  ا�شت�شاري  لحظ 

حممد  الدكتور  العلوية،  والأطراف 

ال�شينية  بالأ�شعة  القيام  عند  الكوهجي، 

لعمر وجود دليل خل�شونة مف�شل الكتف، 

وقّرر حينها اإجراء ت�شوير �شامل بالرنني 

الكوهجي  الدكتور  واأ�شار  املغناطي�شي. 

بالرنني  الت�شوير  نتيجة  »اأكدت  بالقول: 

املغناطي�شي وجود متزق مزمن يف الكفة 

اإن  معاجلته«.  ميكن  ل  تلف  مع  املدورة 

الكفة املدّورة هي جمموعة من الع�شالت 

يف  الكتف  مف�شل  تثبت  التي  والأوتار 

والكتف،  الذراع  بتحريك  وت�شمح  مكانه 

وغالًبا ما ت�شّبب الإ�شابة املزمنة يف الكفة 

وقد  احلركة  تقّيد  اأنها  كما  الأمل،  املدّورة 

مف�شل  يف  وخ�شونة  احتكاك  اإىل  توؤدي 

الكتف.

»بعد  الكوهجي:  الدكتور  واأ�شاف 

املزيد من املناق�شة، قّررنا اإجراء ال�شتبدال 

العك�شي للكتف ب�شبب اأن الأوتار املوجودة 

ل ميكن معاجلتها. ويعد هذا الإجراء هو 

املف�شل  وظيفة  حت�شني  اأجل  من  الأف�شل 

قد  املف�شل  اأن  ا  خ�شو�شً الأمل،  وتخفيف 

تعّر�س خل�شونة منذ ذلك احلني«.

يومني  بعد  امل�شت�شفى  من  عمر  خرج 

م�شي  بعد  الآن  وبداأ  اجلراحة،  من 

اليومية،  باأن�شطته  القيام  يف  اأ�شبوعني 

كما اأن الأمل الذي كان يعاين منه انخف�س 

ب�شكل ملحوظ.

د. حممد الكوهجي

فندق »جولدن توليب البحرين«

يرّحب بفريق »ماكابو« للمالكمة

توليب  جولدن  فندق  اإدارة  تقدم 

الت�شهيالت  جميع  دائ��ًم��ا  البحرين 

الفرق  جلميع  املتميزة  واخل��دم��ات 

والعاملية. اخلليجية  الريا�شية 

جولدن  ف��ن��دق  ا�شت�شاف  وق��د 

من  جمموعة  موؤخًرا  البحرين  توليب 

الريا�شيني املحرتفني والأبطال الدوليني 

�شعدي  ط��ارق  بقيادة  املالكمة،  يف 

لهذه  العاملي  الريا�شي  والوكيل  املدير 

الريا�شة، الذي قام بتنظيم هذا املع�شكر 

�شهر  وملدة  البحرين  مملكة  يف  الدويل 

اللقب  عن  للدفاع  ا�شتعداًدا  تقريًبا، 

ماكابو  اإيلونغا  النا�شئ  للبطل  العاملي 

الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  من 

مدينة  يف  النهائية  امل�شابقة  �شتقام  اإذ 

ال�شعودية. العربية  اململكة  الريا�س يف 

جميع  بذل  فقد  املنا�شبة،  هذه  ويف 

لتقدمي  جهدهم  ق�شارى  الفندق  موظفي 

الالئقة  والت�شهيالت  اخلدمات  اأف�شل 

اأظهروا  الذين  والالعبني  ل��الإداري��ني 

اإقامتهم  اأث��ن��اء  يف  التامة  راحتهم 

بالفندق، وعربوا عن �شكرهم وتقديرهم 

قدمها  التي  والت�شهيالت  اجلهود  لكل 

واإجناح  الالعبني  راحة  اأجل  من  الفندق 

ال�شتعدادات. هذه 

عبدالرحيم  ب��ه  ���ش��رح  م��ا  ه��ذا 

توليب  جولدن  فندق  عام  مدير  ال�شيد، 

البحرين.
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 لل�شاعرة والكاتبة رمي احلمادي

مكتبة الأيام »الك�شكول« ت�شت�شيف اأم�شية وحفل تد�شني ديوان »على مودك«
ا�شت�شافت مكتبة الأيام »الك�شكول« الأم�شية ال�شعرية 

وحفل تد�شني ديوان »على مودك« لل�شاعرة والكاتبة رمي 

قدم  اإذ  عي�شى هجر�س،  الفنان  الأ�شتاذ  بتقدمي  احلمادي، 

لنماذج  خمتارة  واقتبا�شات  لل�شاعرة  الأدبية  ال�شرية 

الإبداعية  لإيحاءاتها  ا�شتعرا�س  مع  الديوان  روائع  من 

الرائعة  الق�شائد  من  عدًدا  ال�شاعرة  األقت  ثم  والبالغية، 

التي اأثارت اإعجاب اجلمهور الكبري الذي ح�شر احلفل من 

كبار ال�شعراء والكتاب واملثقفني، فاأبدى تفاعله املالحظ.

وتاأتي هذه الأم�شية �شمن اجلهود املكثفة التي ُعرفت 

وال�شعري  الأدبي  الن�شاط  يف  كثافة  من  ال�شاعرة  بها 

خا�شة، وهو ما حقق لها مكانتها املرموقة بني �شاعرات 

مملكة البحرين واخلليج يف فرتة قيا�شية.

»الك�شكول«  الأيام  مكتبة  بدور  ال�شاعرة  اأ�شادت  وقد 

البحرين،  مملكة  يف  والإعالم  الثقافة  خدمة  يف  البارز 

الفعاليات  هذه  ملثل  اإعدادها  وجودة  جهودها  وقدرت 

الثقافية.

ت�شوير: حميد جعفر

برعاية كرمية من النائب عبدالـله بن خليفة الرميحي

فريق اأكادميية امل�شعفني يكّرم الداعمني و125 م�شارًكا ومنظًما

امل�شعفني  اأكادميية  فريق  اأقام 

مع�شكر  من  للخريجني  تكرمي  حفل 

الربيع التدريبي لالإ�شعافات الأولية 

بيوم  وامل�شعفني  الثانية  بن�شخته 

�شارك  والذي  الريا�شي،  البحرين 

ر�شمية  جهة  بو�شفه  الفريق  فيه 

بحلبة  الطارئة  احلالت  لإ�شعاف 

البحرين الدولية لعام 2023. 

بداأ احلفل بال�شالم امللكي، ومن 

الكرمي  للقراآن  خا�شعة  تالوة  ثم 

كلمة  تاله  عماد،  اإبراهيم  للقارئ 

راعي احلفل النائب عبداهلل بن خليفة 

اإذ  النواب،  ع�شو جمل�س  الرميحي 

اأكد يف كلمته دعمه جلميع فعاليات 

مب�شلحة  ي�شب  ما  يف  الفريق 

�شكر  بعده  ومن  واملواطن،  الوطن 

فريق  رئي�س  العزيز  جمال  الكابنت 

على  النائب  امل�شعفني  اأكادميية 

التكرمي  حفل  وح�شوره  رعايته 

البالغ  الإيجابي  الأثر  من  فيه  ملا 

والأع�شاء،  امل�شاركني  نفو�س  يف 

واأعرب العزيز عن �شكره مل�شت�شفى 

لتوفريه  التخ�ش�شي  ال�شالم 

�شيارة الإ�شعاف لتدريب امل�شاركني 

مع  والتعامل  الإ�شابات  نقل  على 

احلالت يف املع�شكر، و�شكر جميع 

العمل  يف  تفانيهم  على  املنظمني 

البحرين  ويوم  املع�شكر  لإجناح 

الريا�شي. 

 125 النائب  كرم  ختاًما، 

والداعمني  واإدارًيا ومنظًما  م�شارًكا 

للمع�شكر  رعايتهم  قدموا  الذين 

وهم:  الريا�شي،  البحرين  ويوم 

مركز  الطبي،  كري  �شمارت  مركز 

مطاعم  القاد�شية،  �شباب  متكني 

واحللويات،  للمنا�شف  املزايدة 

مطعم تراث املنارتني، �شالون و�شبا 

املغربي  اأحمد  ال�شوملي،  بثينة 

ج�شميز  مطاعم  �شركة  للعطور، 

العود،  واحة  ال�شريعة،  للوجبات 

�شويطر،  حممد  ح�شني  حلويات 

جمموعة  للعطور،  الدم�شقي  البيت 

البحرين لدراجات ال�شكوتر، مطعم 

الدين،  �شعد  حلويات  عي�س،  حبة 

�شركة  ال�شبابية،  للمبادرات  بادر 

اإك�س  �شركة  الفني،  لالإنتاج  �شيار 

والإعالمي،  الفني  لالإنتاج  ميديا 

�شحيفة »الأيام«.

م�شت�شفى رويال البحرين ُيجري عملية ناجحة 

ل�شتبدال الكتف مبف�شل عك�شي القطبية

عندما دخل عمر عبداهلل اإىل م�شت�شفى 

من  حينها  ي�شتكي  كان  البحرين  رويال 

اأداء  الأمين مينعه من  اأمل �شديد يف كتفه 

روتينه اليومي.

العظام  جراحة  ا�شت�شاري  لحظ 

حممد  الدكتور  العلوية،  والأطراف 

ال�شينية  بالأ�شعة  القيام  عند  الكوهجي، 

لعمر وجود دليل خل�شونة مف�شل الكتف، 

وقّرر حينها اإجراء ت�شوير �شامل بالرنني 

الكوهجي  الدكتور  واأ�شار  املغناطي�شي. 

بالرنني  الت�شوير  نتيجة  »اأكدت  بالقول: 

املغناطي�شي وجود متزق مزمن يف الكفة 

اإن  معاجلته«.  ميكن  ل  تلف  مع  املدورة 

الكفة املدّورة هي جمموعة من الع�شالت 

يف  الكتف  مف�شل  تثبت  التي  والأوتار 

والكتف،  الذراع  بتحريك  وت�شمح  مكانه 

وغالًبا ما ت�شّبب الإ�شابة املزمنة يف الكفة 

وقد  احلركة  تقّيد  اأنها  كما  الأمل،  املدّورة 

مف�شل  يف  وخ�شونة  احتكاك  اإىل  توؤدي 

الكتف.

»بعد  الكوهجي:  الدكتور  واأ�شاف 

املزيد من املناق�شة، قّررنا اإجراء ال�شتبدال 

العك�شي للكتف ب�شبب اأن الأوتار املوجودة 

ل ميكن معاجلتها. ويعد هذا الإجراء هو 

املف�شل  وظيفة  حت�شني  اأجل  من  الأف�شل 

قد  املف�شل  اأن  ا  خ�شو�شً الأمل،  وتخفيف 

تعّر�س خل�شونة منذ ذلك احلني«.

يومني  بعد  امل�شت�شفى  من  عمر  خرج 

م�شي  بعد  الآن  وبداأ  اجلراحة،  من 

اليومية،  باأن�شطته  القيام  يف  اأ�شبوعني 

كما اأن الأمل الذي كان يعاين منه انخف�س 

ب�شكل ملحوظ.

د. حممد الكوهجي

فندق »جولدن توليب البحرين«

يرّحب بفريق »ماكابو« للمالكمة

توليب  جولدن  فندق  اإدارة  تقدم 

الت�شهيالت  جميع  دائ��ًم��ا  البحرين 

الفرق  جلميع  املتميزة  واخل��دم��ات 

والعاملية. اخلليجية  الريا�شية 

جولدن  ف��ن��دق  ا�شت�شاف  وق��د 

من  جمموعة  موؤخًرا  البحرين  توليب 

الريا�شيني املحرتفني والأبطال الدوليني 

�شعدي  ط��ارق  بقيادة  املالكمة،  يف 

لهذه  العاملي  الريا�شي  والوكيل  املدير 

الريا�شة، الذي قام بتنظيم هذا املع�شكر 

�شهر  وملدة  البحرين  مملكة  يف  الدويل 

اللقب  عن  للدفاع  ا�شتعداًدا  تقريًبا، 

ماكابو  اإيلونغا  النا�شئ  للبطل  العاملي 

الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  من 

مدينة  يف  النهائية  امل�شابقة  �شتقام  اإذ 

ال�شعودية. العربية  اململكة  الريا�س يف 

جميع  بذل  فقد  املنا�شبة،  هذه  ويف 

لتقدمي  جهدهم  ق�شارى  الفندق  موظفي 

الالئقة  والت�شهيالت  اخلدمات  اأف�شل 

اأظهروا  الذين  والالعبني  ل��الإداري��ني 

اإقامتهم  اأث��ن��اء  يف  التامة  راحتهم 

بالفندق، وعربوا عن �شكرهم وتقديرهم 

قدمها  التي  والت�شهيالت  اجلهود  لكل 

واإجناح  الالعبني  راحة  اأجل  من  الفندق 

ال�شتعدادات. هذه 

عبدالرحيم  ب��ه  ���ش��رح  م��ا  ه��ذا 

توليب  جولدن  فندق  عام  مدير  ال�شيد، 

البحرين.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6288
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استولوا على مبالغ مالية جاوزت 21 ألف دينار

 إحالة شبكة إجرامية إلى المحاكمة 
الجنائية الحتيالهم إلكترونيًا على حسابات بنكية

أكدت رئيس نياب��ة الجرائ��م اإللكترونية، أن 
النيابة العام��ة أنجزت تحقيقاته��ا في وقائع 
احتي��ال إلكتروني ارتكبها عدد من المتهمين 
من جنس��يات آس��يوية يش��كلون فيما بينهم 
ش��بكة إجرامية تخصصت في االس��تيالء على 
األموال من خالل التوصل إلى بيانات الحسابات 
البنكي��ة م��ن أصحابها بط��رق احتيالية، حيث 
تمكن��وا بتل��ك الوس��ائل من االس��تيالء على 
مبال��غ مالية ج��اوزت 21 أل��ف دين��ار، وأمرت 
النياب��ة بإحال��ة 21 متهمًا في ه��ذه القضية 
إلى المحكم��ة الكبرى الجنائية وتحدد لنظرها 

جلسة 6 مارس المقبل. 
وكانت النيابة العامة، تلقت من إدارة مكافحة 

الجرائ��م اإللكترونية باإلدارة العامة لمكافحة 
الفس��اد واألمن االقتص��ادي واإللكتروني عدة 
بالغ��ات مضمونه��ا تع��رض مجن��ي عليه��م 
لعمليات احتيالية من قبل متهمين عن طريق 
االتص��ال به��م وإيهامه��م بأنه��م موظفون 
بالبن��وك المحلية وأن بياناتهم البنكية تحتاج 
إلى تحدي��ث، أو يزعمون لهم بأنهم قد ربحوا 
جوائز مالية ويطلبون لتحصيلها اإلفصاح لهم 
عن بياناتهم البنكية، ومن ثم االس��تيالء على 

مبالغ مالية من هذه الحسابات.
وباش��رت النياب��ة التحقي��ق ف��ور تلقيها تلك 
المجن��ي  لش��هادة  فاس��تمعت  البالغ��ات، 
عليهم ومج��ري التحريات والمس��ؤول بإحدى 

المؤسس��ات المالي��ة التي تمت م��ن خاللها 
عمليات تحويل األم��وال، فيما أصدرت النيابة 
قراراتها للبن��وك المحلية لتتبع أموال المجني 
عليه��م المس��تولى عليه��ا، إل��ى أن توصلت 
للجناة فت��م القبض عل��ى 18 متهمًا، وقامت 
النيابة باستجوابهم وأمرت بحبسهم احتياطيًا 
على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهمة 
جناية اس��تعمال توقيع إلكتروني لغرض غير 
مشروع وجنحة االحتيال اإللكتروني، كما أمرت 
كذلك بالقبض على باقي المتهمين الهاربين، 
وبعد اس��تكمال التحقيقات وجمع األدلة التي 
تثبت ارتكاب المتهمين للواقعة أمرت النيابة 

بإحالتهم إلى المحكمة المختصة.

زوجة ثانية تستغل مرض زوجها 
لتحصل على بيت العائلة كهبة

أيمن شكل «

اكتشف ورثة بحريني أن زوجة أبيهم الثانية 
قد اس��تغلت مرضه وقامت بالحصول على 
وكال��ة من��ه وتحويل البيت ال��ذي يقيمون 
فيه جميعًا باس��مها عن طري��ق الهبة، إال 
أن المحكمة الشرعية قضت بإبطال الهبة 
وم��ا ترتب عليها من قيدها في التس��جيل 
العق��اري، وم��ن خالل حك��م آخ��ر ألزمتها 
المحكمة الكبرى المدنية بتسليم الوثيقة 
العقاري��ة للورث��ة. القص��ة تتحص��ل فيما 
ذك��ره المحام��ي عبدالعظيم حبي��ل وكيل 

الورث��ة في أن مورثهم قد أصابه المرض وله زوجت��ان إحداهما أمهم، وقامت 
الزوج��ة الثانية باس��تغالل مرض زوجه��ا لتحصل منه قبل وفات��ه على توكيل 
ع��ام بالتصرف واإلدارة صادر من المتوفى إليها، وقامت بوهب نفس��ها العقار 
ال��ذي يقيم فيه أبن��اؤه وزوجته األولى دون علمهم واس��تأثرت دون حق بكافة 
أمالكه وأض��رت بالورثة. ودفع المحامي حبيل أمام المحكمة الش��رعية مطالبًا 
بإبط��ال الهب��ة التي حدثت خالل فت��رة مرض الواهب، حي��ث قضت المحكمة 
بإبط��ال الهبة وم��ا ترتب عليها من قيدها في التس��جيل العق��اري، ثم توجه 
وكي��ل الورثة بعد ذلك إلى المحكمة الكبرى المدنية وطالب بتس��ليم المدعى 
عليها للوثيقة العقارية وقال إنها حصلت على الوكالة خالل فترة مرض المورث 
وأس��اءت التصرف بالوكال��ة مما عاد بالضرر على المدعين وتس��بب في تبديد 
حقوقهم الش��رعية ف��ي الميراث خصوصًا أنه��م مازالوا يس��كنون ذلك العقار. 
وأش��ارت المحكمة الكبرى المدني��ة في حيثيات حكمها إل��ى أن المدعى عليها 
»الزوجة الثانية« قد أقرت بأنها ال تمانع في تسليم المدعين الوثيقة العقارية 
مح��ل التداعي وأنها ترتض��ي بالحكم الصادر من المحكمة الش��رعية القاضي 
بإبط��ال الهبة وبطالن كافة اآلثار المترتبة عليها، وإلغاء تس��جيل الهبة ومن 
لم يك��ن طلب المدعين قد ص��ادف صحيح الواقع والقان��ون، وقضت المحكمة 
بإلزام المدعى عليها بتس��ليم الوثيقة العقاري��ة للورثة المتمثلين في الزوجة 

األولى وورثتها.

عبدالعظيم حبيل

 »اإلسكان«: تسليم المواطنين
وحدات »شرق سترة« بأسرع وقت ممكن

أك��دت وزيرة اإلس��كان والتخطي��ط العمراني 
آمن��ة الرميح��ي، أهمي��ة االلت��زام بالج��دول 
الزمن��ي لجمي��ع مراحل مش��روع مدينة ش��رق 
س��ترة المتفق عليها ليتم تسليم المواطنين 
وحداتهم بأس��رع وقت ممكن، مشيرة إلى أن 
وتيرة العمل تس��ير بش��كل مطمئن وبشكل 
متناغ��م جنب��ًا إل��ى جنب م��ع مش��اريع البنية 

التحتية والخدماتية بالمدينة.
ج��اء ذلك، خالل اس��تقبالها مدير عام ش��ركة 
CMEC الصيني��ة المكلف��ة بتنفيذ مش��روع 
مدينة ش��رق سترة فانغ يانشوي رئيس شركة 

CMEC، وعدد من مسؤولي الشركة الصينية، 
إذ تم مناقشة مس��تجدات المشروع والمراحل 

الجديدة المنفذة منه.
وأبدت الرميحي، استعداد الوزارة التام للتعاون 
مع الشركة الصينية، في إطار سياسة االنفتاح 
على تجارب الدول التي تتمتع بخبرة كبيرة في 
مجال العمل اإلس��كاني، لالس��تفادة من تلك 
الخب��رات في إثراء الخطط اإلس��كانية وابتكار 
الحلول المميزة. فيما أبدت الش��ركة الصينية 
التزامها التام بالخطة الزمنية لمشروع تنفيذ 
مدينة ش��رق سترة، مش��يرين إلى أن المرحلة 

األولى من المش��روع تشهد تس��ارعًا ملحوظًا 
وقد شارفت على االنتهاء ليتم بعدها االنتقال 
للمراح��ل األخرى وبذات الس��رعة والتسلس��ل 
المتف��ق عليه في وقت س��ابق ليتماش��ى مع 

المشاريع الخدمية ومشاريع البنية التحتية.
كما أبدت الش��ركة الصينية، تعاونًا كبيرًا في 
مجال توسيع مساهمتها في عمليات التعمير 
واإلنشاء بالمملكة تحت إشراف وزارة اإلسكان 
والتخطي��ط العمران��ي، مس��تعرضين أحدث 
التقنيات في مجال اإلنش��اء التي يتم االعتماد 

عليها في مشاريعهم الكبرى.

68 عارضًا بحرينيًا و108 من الخارج

 مرام بنت عيسى: 25 دولة
تشارك بمعرض البحرين للحدائق 2023

ياسمينا صالح  «

أعلنت األمين الع��ام للمبادرة الوطنية للقطاع 
الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة عن 
مشاركة 176 عارضًا بمعرض البحرين الدولي 
للحدائ��ق للع��ام 2023، منه��م 108 عارضين 
من الخ��ارج، و68 عارضًا محلي��ًا، باإلضافة إلى 
مش��اركة 25 دولة حول العالم. وقالت الشيخة 
م��رام بن��ت عيس��ى آل خليف��ة، خ��الل مؤتمر 
صحفي أمس بمركز عيسى الثقافي في المنامة 
إننا نواصل على ذات الشعار للمعرض السابق، 
وه��و »الم��اء تجديد الحياة« لم��ا في ذلك من 
أهمي��ة كبرى لجمي��ع المؤسس��ات التعليمية 
والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، ويوجد 
عدد من الجهات والخبراء س��يقومون بالتحدث 
ع��ن أهمية المي��اه وكيفية إدارته��ا وتزويدنا 
بمعلومات قيم��ة، منها جامعة الخليج العربي 
 ،»KISR« ومعهد الكوي��ت لألبحاث العلمي��ة

وجمعية المهندسين الزراعيين الكويتية.
وأضافت أن القاعات س��تكون مقس��مة جزأين 
متصلي��ن بعضهم��ا ببع��ض ويص��ل ط��ول 
القاع��ات إل��ى م��ا يق��ارب 19 ألف مت��ر مربع، 
مشيرًة إلى أن هذا المعرض سيكون األكبر في 
المس��احة من المعارض الس��ابقة، الفتًة إلى 
أن الجزء األول مخصص للتوعية واإلرش��اد في 
القاعة رقم 5 والجزء الثاني للشركات التجارية 

في القاعة رقم 6 وجزء من قاعة 5.
 وتابع��ت أنه تم تخصيص زاوية للمش��اركين 
ف��ي المعرض من س��وق المزارعي��ن منها 14 
موقعًا، وتقس��م موقعي��ن للفائزي��ن بجائزة 
الملك حم��د للتنمية الزراعية ع��ام 2018 إلى 
2020 وه��م حس��ين جعف��ر ومحمد محس��ن، 
وبس��بب ظ��روف جائح��ة »كوفي��د-19« ت��م 
إعطاؤه��م دروع��ًا تقديرية ف��ي تجمع صغير، 

ولك��ن هذا الع��ام نتيح له��م الفرصة لعرض 
منتجاتهم في معرض البحرين الدولي، منوهًة 
إل��ى أنه يوج��د أيضا اثنان من المش��اتل و10 
مزارعي��ن، وقد تقدمت 4 مش��اتل للمش��اركة 
في المعرض س��يتم اختيار معرضين بالقرعة 
كم��ا تق��دم 20 مزارع��ًا للمش��اركة وس��يقع 
االختي��ار عل��ى 10 بالقرعة أيض��ًا. وبينت أنه 
سيتم تخصيص زاوية لعمل محاضرات وورش 
للكب��ار للتحدث عن مواضيع متنوعة ومتعددة 
ف��ي مجال الحدائق والزراع��ة، وكذلك لألطفال 
وتسمى »حديقة إخالصي« لغرس حب الزراعة 
ف��ي األطف��ال وإعطائه��م معلوم��ات مفيدة 
وتوفير أعمال يدوية، وذكرت أنه يوجد العديد 
م��ن الجه��ات الداعمة منذ المعرض الس��ابق 
لعام 2020، ومازال دعمهم دائماً؟، ويعملون 
عل��ى مواصل��ة مس��يرة العم��ل ويس��تحقون 
الش��كر والتقدي��ر. وأش��ارت إل��ى أن��ه س��يتم 
عم��ل اجتماع��ات ثنائية لتحقيق ش��راكة بين 
المؤسس��ات المحلية والمؤسسات المشاركة، 
وستكون على عدة فترات في المعرض، للقيام 
به��ذا الغرض، والمعرض قائ��م لتحقيق هذه 
الفك��رة االقتصادية، وهي عم��ل تبادل تجاري 

قوي في مجال الزراع��ة والحدائق ويوجد فريق 
مخصص يعمل على ترتيب المبادرة، باإلضافة 
إل��ى الدع��م من قب��ل غرف��ة تج��ارة وصناعة 
البحري��ن ومن الجمعي��ات التجارية وس��يدات 
األعم��ال ورجال األعم��ال. من جهته��ا، قالت 
رئيس��ة نادي حدائق البحرين زهراء عبدالملك 
إنه تم إنج��از 95% من المس��ابقات للمدارس 
والحدائ��ق المنزلي��ة وفصول الكب��ار والصغار، 
وهذه من أسباب االستمرار والنجاح، وقالت إن 
المس��ابقات جميعها التي قمن��ا بها انعكاس 
ألهمية الش��عار »الم��اء تجديد الحي��اة«، وقد 
قمنا بتشجيع األطفال على االهتمام بالنباتات 
ومتابعتهم في المدرس��ة والمنزل، وذلك من 

عمر 7 أعوام إلى 18 عامًا.
الجدي��ر بالذكر أن االفتتاح الرس��مي لمعرض 
البحرين الدولي للحدائق سيكون يوم الخميس 
9 مارس 2023، وس��يكون المع��رض مفتوحًا 
للجمه��ور في اليوم ذاته من الس��اعة الواحدة 
ظهرًا حتى التاس��عة مس��اًء، وفي األيام اآلتية 
من 10 - 12 مارس 2023 من العاشرة صباحًا 
حتى التاس��عة مس��اًء بمركز البحرين العالمي 

للمعارض في الصخير.

إنجاز 95٪ من مسابقات نادي حدائق البحرين

ورشة تشاورية إلعداد االستعراض 
الطوعي حول أهداف التنمية المستدامة

عقدت وزارة التنمية المس��تدامة أمس ورش��ة عمل تش��اورية م��ع ممثلين من 
القطاع الخاص ضمن خطة إعداد البحرين الستعراضها الوطني الطوعي الثاني 
حول تحقيق أهداف التنمية المس��تدامة، وذلك ضمن سلس��لة الورش التي يتم 
عقده��ا في هذا اإلطار مع مختلف مؤسس��ات المجتمع المعني��ة بتحقيق أجندة 

.2030
وتّم خالل الورشة التشاورية إبراز المبادرات المتبناة والجهود المتحققة في إطار 
أهداف التنمية المستدامة، ومناقش��ة الخطط والتطلعات المستهدفة لتعزيز 
دور المملك��ة في تحقيق هذه األهداف عبر ربطه��ا برؤيتها االقتصادية 2030، 
وخطة التعافي االقتصادي بما يصب أيضًا في رفد المسيرة التنموية الشاملة.

وش��ملت الورش��ة كلمة لوزيرة التنمية المستدامة نور بنت علي الخليف، وكلمة 
للرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عبداهلل السادة.

 منظمة الصحة العالمية تعتمد 
»البسيتين والساية« كمدينة صحية

أعلن��ت منظم��ة الصحة العالمي��ة اعتماد 
»البس��يتين والساية« كمدينة صحية وفق 
نظ��ام واش��تراطات المنظمة بم��ا تحويه 
من ص��روح وخدم��ات صحي��ة واجتماعية 
وثقافي��ة ورياضي��ة، حي��ث س��لم المدي��ر 
العالمي��ة  الصح��ة  لمنظم��ة  اإلقليم��ي 
للشرق المتوس��ط أحمد المنظري شهادة 
االعتم��اد إلى محافظ المحرق س��لمان بن 
هندي بحضور وزيرة الصحة جليلة الس��يد 
ووكي��ل وزارة الصح��ة ولي��د المانع ونائب 
المحافظ العميد عبداهلل الجيران وعدد من 
مس��ؤولي وزارة الصحة ومدير عام مديرية 
ش��رطة محافظة المحرق وممثلي األهالي 

بالمجلس التنسيقي للمحافظة.
وبهذه المناس��بة أكدت وزي��رة الصحة أن 
اعتم��اد منظمة الصح��ة العالمي��ة يأتي 
تجس��يدًا للتوسع في هذا البرنامج الطموح 
المتواص��ل  والعم��ل  للجه��ود  وتأكي��دًا 
وتوثيق��ًا  البحري��ن،  مملك��ة  لحكوم��ة 

لصفح��ة مضيئة م��ن اإلنج��ازات الوطنية 
الرائدة، مش��يدًة بجهود محافظة المحرق 
والت��ي  والمس��اندة  المتعاون��ة  والف��رق 
حقق��ت العديد من المبادرات والش��راكات 
المجتمعية الفاعل��ة والتي تعكس إيمان 

الحكوم��ة الموقرة وجهودها في تحس��ين 
جودة الحياة والخدمات والمشاركة الفاعلة 
ف��ي تحقي��ق التغطي��ة الصحية الش��املة 
واأله��داف والغاي��ات الصحي��ة والتنموية 

المنشودة.
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357 مليون دينار الصادرات وطنية المنشأ خالل يناير
بلغ��ت قيمة الواردات الس��لعية خالل يناي��ر الماضي نحو 
465 مليون دينار مقابل 449 مليون دينار لنفس الش��هر 
من العام الس��ابق بارتفاع نس��بته 4%، فيم��ا انخفضت 
قيمة الصادرات وطنية المنشأ بنسبة 8% حيث بلغت 357 
مليون دينار م�ق�اب�ل 387 مليون دينار لنفس الش��هر من 
العام الس��ابق. ووفق��ًا للتقرير األولي الص��ادر عن هيئة 
المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكتروني��ة إلحص��اءات التجارة 
الخارجية لشهر يناير 2023، تمثل واردات أهم 10 دول ما 
نس��بته 68% من إجمالي قيمة الواردات، أما الواردات من 

بقية الدول فتمثل نسبة %32.
وبحس��ب التقرير، تحت��ل واردات الصي��ن المرتبة األولى 
حي��ث بلغ��ت 70 ملي��ون دينار، تليه��ا اإلم��ارات العربية 
المتح��دة بقيمة 44 مليون دينار، بينما تأتي البرازيل في 
المرتب��ة الثالثة من حيث حجم ال��واردات التي ب�ل�غت 43 

مليون دينار.
ويعتبر خامات الحديد ومركزاتها غير مكتلة أكثر الس��لع 
اس���تي�رادًا بقيمة 54 مليون دينار ث�م أوكسيد األلمنيوم 
بقيمة 31 مليون دينار، ي�ل�ي�ه�ما س��بائك الذهب بقيمة 

16 مليون دينار.
فيم��ا تمثل ص��ادرات أه��م 10 دول ما نس��بته 77% من 
إجمال��ي حجم الص��ادرات، بينم��ا مجموع بقي��ة الدول ال 
تتج��اوز نس��بتها 23%، إذ احتلت ال�م�م�لك��ة ال�ع�رب�ي�ة 

ال�س���عودية المرتب��ة األول��ى من حيث حج��م الص�ادرات 
وط�ني�ة ال�من�ش��أ بقيمة 89 مليون دينار، تليها الواليات 
المتح��دة األمريكية بقيمة 45 مليون دين��ار، بينما تأتي 
اإلم��ارات العربية المتحدة في المرتب��ة الثالثة من حيث 
حجم الص��ادرات بقيمة 36 مليون دين��ار. وتعتبر خالئط 

من األلمنيوم الخام أكثر الس��لع تصديرًا خالل ش�ه�ر يناير 
من الع��ام 2023، والتي بلغت قيمتها 133 مليون دينار، 
ويأت��ي في المرتب��ة الثانية خام��ات الحدي��د ومركزاتها 
مكتل��ة التي بلغ��ت ق�يمته��ا 48 مليون دين��ار وتليهما 
ف��ي المرتبة الثالثة أس��الك من األلمني��وم الغير مخلوط 

والتي بلغ��ت قيمتها 17 مليون دينار. وفيما يخص إعادة 
التصدي��ر، ارتفعت قيمة إعادة التصدير بنس��بة 7% حيث 
بلغ��ت 58 ملي��ون دينار مقاب��ل 54 مليون دين��ار لنفس 
الش��هر من العام السابق، ويمثل مجموع أهم 10 دول ما 
تتجاوز نس��بته 87% من إجمالي حجم إعادة التصدير، أما 
بقية الدول فنصيبها 13% فقط من حجم إعادة التصدير.

وتأتي اإلمارات العربية المتح��دة في المرتبة األولى من 
حي��ث حجم إع��ادة ال�تص�دي�ر ال��ذي ب�لغ���ت قي�مته 19 
مليون دينار، تليها المملكة العربية السعودية بقيمة 17 
مليون دينار، ومن ثم تأتي سنغافورة في المرتبة الثالثة 

والتي بلغت قيمة إعادة التصدير لها 3 ماليين دينار.
وتعتب��ر أجزاء لمح��ركات الطائرات أكثر الس��لع من حيث 
إعادة التصدير، وبلغت قيمتها 10 ماليين دينار، تليها في 
المرتبة الثانية آالت رقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات 
والت��ي تصل قيمته��ا إلى 2.1 مليون دين��ار، وتحتل حلي 
ومجوه��رات من الذه��ب المرتبة الثالثة م��ن حيث إعادة 

التصدير، والتي بلغت قيمتها 1.8 مليون دينار.
أم��ا الميزان التج��اري الذي يمث��ل الفرق بي��ن الصادرات 
والواردات، فقد بلغ العجز 51 مليون دينار، مسجاًل ارتفاعا 
في قيمة العجز خالل يناي��ر الماضي، عما عليه في نفس 
الشهر من العام السابق والذي بلغ 8 ماليين دينار بنسبة 
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»األهلي المتحد« أفضل
 مزود لخدمات تمويل 

التجارة في البحرين بـ2023
ت��م اإلعالن عن ف��وز البن��ك األهلي المتح��د بجائ��زة أفضل مزود 
لخدم��ات تمويل التجارة في البحرين لعام 2023 من مجلة غلوبال 
فاينانس. وتم اختيار الفائزين، بناًء على دراسة مستفيضة أجرتها 
المجل��ة، إضافة إلى آراء نخب��ة من خبراء االقتص��اد والتكنولوجيا. 
وش��ملت معايير اختيار الفائزين حجم المعامالت، نطاق التغطية، 
خدم��ة العم��الء، واالبتكار. وتع��د جوائز غلوبال فاينان��س معيارًا 

موثوقًا للتميز في القطاع المصرفي حول العالم.
وق��ال نائب الرئيس التنفي��ذي للمجموعة – الخدم��ات المصرفية 
للش��ركات في البن��ك عثمان حج��ازي: »نتطلع لتعزي��ز عالقتنا مع 
عمالئنا وش��ركائنا في مجال تمويل التج��ارة، وتحقيق المزيد من 
النم��و في هذا القطاع الحي��وي. وإدراكًا منا لضرورة تحقيق التحول 
الش��امل في ه��ذا القط��اع، فإننا نعمل عل��ى إدخ��ال األتمتة في 

عملياتنا بهدف دعم عمالئنا في معامالتهم الدولية«.
وأض��اف قائ��اًل: »يش��هد عالمن��ا اليوم تحواًل س��ريعًا نح��و أتمتة 
المعامالت المصرفية بمختلف أنواعها، ونظرًا لالرتفاع المطرد في 
حجم التجارة الدولية، فإننا عازمون على تقديم حلول تواكب الطلب 

المتزايد وتكون أداة لتحقيق المزيد من النمو في المستقبل«.
يذكر أن هذه الجائزة تمثل آخر إضافة لسلس��لة طويلة من الجوائز 
الت��ي أحرزها البنك من العديد من المجالت والمؤسس��ات المالية 
المتخصص��ة والمرموقة، والتي كان من بينه��ا جائزة أفضل بنك 
للمؤسسات الصغيرة والمتوس��طة في البحرين 2023 من غلوبال 
فاينانس، جائزة أفضل مزود لخدمات إدارة النقد في البحرين 2023 
من مجلة غلوب��ال فاينانس، أفضل مزود لخدم��ات تمويل التجارة 
2022 من غلوبال فاينانس، أفض��ل بنك لخدمات تمويل التصدير 
عالمي��ًا 2022 من غلوبال فاينانس، جائزة أفضل بنك في البحرين 
2022 من غلوبال فاينانس، وجائزة أفضل بنك في البحرين 2022 

من مجلة يوروماني.

10 مقترحات لمشاريع تجاوزت قيمتها ملياري دوالر.. وزير الصناعة: 

 البحرين تدخل للمرة األولى مجال صناعة 
السيارات الكهربائية واألدوية والمحاليل الطبية

أكد وزير الصناع��ة والتجارة عبداهلل فخرو، 
أن انضم��ام البحرين للش��راكة الصناعية 
التكاملي��ة لتنمية اقتصادية مس��تدامة، 
تكمن ف��ي الصناع��ات التي تدخ��ل فيها 
البحرين للمرة األولى كصناعة الس��يارات 
تطوي��ر  إل��ى  باإلضاف��ة  الكهربائي��ة، 
تكنولوجيات حديثة في مجاالت الصناعات 
الدوائية والت��ي تعتبر نتاج بحث وتطوير 
وابت��كار صناع��ي عكف فري��ق العمل على 

اكتشافها تمهيدًا لإلعالن عنها.
ج��اء ذل��ك، ل��دى ترؤس��ه وف��د البحرين 
المش��ارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية 
الصناعي��ة  للش��راكة  العلي��ا  واللجن��ة 
التكاملي��ة لتنمية اقتصادية مس��تدامة، 
والمنعق��د ف��ي العاصمة األردني��ة عّمان 
خ��الل الفترة م��ن 25 وحت��ى 26 فبراير، 
بحضور وزراء الصناعة في كل من األش��قاء 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة 
األردني��ة الهاش��مية، وجمهوري��ة مص��ر 

العربية.
وأض��اف أن قط��اع الصناعة ف��ي البحرين 
أح��د  باعتب��اره  مس��تمر  بدع��م  يحظ��ى 
خط��ة  ضم��ن  الواع��دة  القطاع��ات 
تس��هم  والت��ي  االقتص��ادي،  التعاف��ي 
بش��كل أساس��ي في رفد أهداف المس��يرة 
حض��رة  بقي��ادة  الش��املة  التنموي��ة 
 صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة ملك البالد المعظم، وبالمتابعة 
المس��تمرة م��ن صاح��ب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان بن حم��د آل خليف��ة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوض��ح، أن انضم��ام البحرين للش��راكة 
الصناعي��ة التكاملي��ة لتنمي��ة اقتصادية 

مستدامة، أسهم في تعزيز تطور القطاع 
الصناعي بأكثر من 10 مقترحات لمشاريع 
التقديري��ة  القيم��ة  تج��اوزت  صناعي��ة 
لالس��تثمارات األولية فيه��ا ملياري دوالر، 
والت��ي تختل��ف مراحلها بين مش��اريع في 
مراح��ل متقدمة من النض��ج يُنم عن وعي 
القطاع الخاص لهذه الفرص التي تتواءم 
مع مرتكزات اس��تراتيجية قطاع الصناعة 
التكام��ل  تحقي��ق  ف��ي   2026-2022
الصناع��ي، وصناعاتها المس��تهدفة التي 
تتقاط��ع م��ع الصناعات المس��تهدفة في 

هذه الشراكة.
م��ن جانب��ه، ق��ال رئي��س مجل��س إدارة 
»جارمكو« عارف رحيمي: »يسرنا أن تكون 
الشركة جزءًا من هذه الشراكة الهاّمة في 
مج��ال صناعة الس��يارات الكهربائية، وأن 
اختيار جارمك��و ألن تكون المزود الرئيس 

للمصانع الرئيس��ية يعكس كفاءة وجودة 
المنتجات التي تتميز بها الشركة. 

وأض��اف »نهدف من خ��الل ه��ذا االتفاق 
للعم��ل جنب��ًا إل��ى جن��ب وبش��كل وثيق 
لتجدي��د وتقييم الف��رص المتاحة لزيادة 
صادرات الشركة، والتي بلغت حوالي 115 
ألف طن س��نويًا بقيم��ة 450 مليون دوالر 
للعام 2023، والتي بدورها ستدعم تعزيز 
مكانة الشركاء وإضافة قيمة أكبر لزبائننا 
في األس��واق المجاورة والش��رق األوس��ط 
وح��ول العالم، والذي س��يكون ل��ه مردود 

إيجابي على االقتصاد البحريني«.
الرئيس التنفيذي لش��ركة جارمكو محمد 
رفي��ع ق��ال: »أتاح��ت الش��راكة الصناعية 
التكاملي��ة فرص��ًة ذهبي��ة لمصنعن��ا في 
خضّم إعادة هيكلته، حيث تعتبر اتفاقية 
التوريد الناتجة عن شراكتنا مع »إم غلوري« 

اإلماراتية اتفاقيًة تضمن استمرارية عمل 
الشركة واس��تدامتها«، مبينًا بأن المصنع 
يعمل حاليًا على دراس��ة فرٍص استثماريٍة 
أخ��رى تح��ت مظلة الش��راكة الس��تكمال 
سلسلة القيمة المضافة لتصنيع السيارات 
الكهربائية«. بينما أكد الرئيس التنفيذي 
لمصنع ألفا بايوتك نزار عدوان أّن اهتمام 
ال��وزارة بالقطاع الصناع��ي مؤخرًا في ظل 
االس��تراتيجية الطموحة، فت��ح آفاقًا رحبة 
للصناعات الصغيرة والمتوسطة الختصار 
طري��ق النم��و واالس��تدامة، منّوه��ًا بأن 
انضمام البحرين لهذه الشراكة الصناعية 
التكاملية يفتح أس��واقًا خارج الحدود تقّدر 
بمليارات ال��دوالرات وفرصًا إلحالل واردات 

دول الشراكة.
المدير اإلداري لمصنع جلف بيوتك، الدكتور 
وقار أحمد، أكد التزام الش��ركة بتحس��ين 

قط��اع الرعاية الصحية من خ��الل تطوير 
وتوفير مجموعة واسعة من اللقاحات في 
األسواق الرئيس��ية، وإن مشروع اللقاحات 
سيس��اهم في تلبية احتياج��ات المنطقة 

واكتفائها ذاتيًا.
وتخل��ل االجتم��اع اإلع��الن عن ع��دد من 
المش��اريع الناتجة عن الش��راكات أهمها 
قب��ل  م��ن  األلمني��وم  صفائ��ح  توري��د 
الكهربائية  الس��يارات  لتصنيع  »جارمكو« 
بالشراكة مع مصنع »إم غلوري« اإلماراتي، 
إلنت��اج  التفاه��م  مذك��رات  م��ن  وع��دد 
المنتج��ات الدوائية النهائي��ة والمكونات 
الصيدالنية الفعال��ة من قبل مصنع »ألفا 
بايوتك« لتلبية الطلب��ات المتزايد عليها 
بالش��راكة مع بعض مع ش��ركة دار الدواء 
م��ن األردن وإيبيكو م��ن مصر، عالوًة على 
اتفاقي��ة نقل تكنولوجيا بين مصنع »جلف 
بايوتك« المختص في الصناعات الدوائية 
وأحد المصانع المصرية بقيمة استثمارات 

تزيد عن 600 مليون دوالر.
يذكر أن البحرين انضمت للنظام األساسي 
للش��راكة الصناعي��ة التكاملي��ة لتنمي��ة 
اقتصادية مس��تدامة في أغسطس 2022 
بمرس��وم ملكي رق��م )41( لس��نة 2022 
إلى جانب كل من دول��ة اإلمارات العربية 
المتح��دة، والمملكة األردنية الهاش��مية، 
وجمهوري��ة مصر العربية به��دف تأمين 
سالسل التوريد واالكتفاء الذاتي والتوطين 
وتكامل سالس��ل القيمة وإيجاد الصناعات 
المتكاملة ذات القيمة المضافة إلى جانب 
التنمي��ة االقتصادي��ة والتنوي��ع وتوفي��ر 
الف��رص النوعي��ة والتنمي��ة االقتصادية 

المستدامة في الدول األعضاء.

»بي أم أم آي« تحقق أرباحًا صافية عائدة 
للمساهمين بلغت 6 ماليين دينار خالل 2022

أعلن��ت مجموع��ة »ب��ي أم أم آي« ع��ن تحقيق 
أرب��اح صافية موح��دة عائدة إلى المس��اهمين 
بلغت 0.94 مليون دينار خ��الل الربع األخير من 
ع��ام 2022، أي بتراجع بنس��بة 56% مقارنة مع 
2 ملي��ون دين��ار في الرب��ع المقابل م��ن العام 
2021 )1.2 ملي��ون دين��ار بحرين��ي ف��ي العام 
2020(. وبل��غ العائ��د على الس��هم خ��الل هذا 
الرب��ع 7 فل��وس، متراجعًا بنس��بة 56% مقارنة 
بالربع األخير من عام 2021 حيث كان 15 فلس��ًا 
)8.4 فلس ف��ي 2020(. وتراجع دخل المجموعة 
الشامل العائد إلى المساهمين في الربع األخير 
بنس��بة 54%، م��ن 1.79 مليون دين��ار في عام 
2021 إلى 0.82 مليون دينار بحريني عام 2022 
)0.8 مليون دينار في عام 2020(. وُيعزى تراجع 
صافي األرباح خالل الرب��ع الرابع من عام 2022 
إلى المخصصات التي اتخذت بش��أن التأثيرات 
المش��اريع  وإغ��الق  الش��راكات  ع��ن  الناجم��ة 

الخارجية.
فم��ع إع��ادة فت��ح قط��اع الضيافة وانتعاش��ه 
ورفع القيود على الس��فر، أدى انحس��ار الجائحة 
والتعافي االقتصادي في المجمل إلى زيادة في 
أنش��طة معظم الش��ركات التابعة للمجموعة. 
كما ع��اد وازداد الطلب على الس��لع األساس��ية 
والسلع والخدمات غير األساس��ية. ومع استمرار 
حالة عدم اليقي��ن الكبير بخصوص األثر البعيد 
لألح��داث اإلقليمية والعالمية عل��ى العافيتين 
المجموع��ة  ف��إن  واالجتماعي��ة،  االقتصادي��ة 

تؤمن وبقوة أن استمرارية األعمال يتوقف على 
مدى تمتع عملياتها وموظفيها على حد س��واء 

بالمرونة في مواجهة الشدائد.
ونظرًا لهذه التحديات واستمرارنا في التعافي، 
بل��غ صاف��ي األرباح العائ��دة إلى المس��اهمين 
6 ماليي��ن دينار خالل الع��ام 2022، مقارنة مع 
5.57 مليون دينار في العام 2021 )4.03 مليون 
دين��ار في العام 2019( أي بزيادة نس��بتها %8. 
وبلغ العائد على سهم المجموعة 42 فلسًا عام 
2022 مقارنة ب�39 فلس��ًا ع��ام 2021، ما يمثل 
زيادة بنس��بة 8% )28 فلسًا عام 2019(. وعالوة 
على ما سبق، بلغ مجموع الدخل الشامل العائد 
إلى المس��اهمين 5.66 مليون دينار عام 2022 
مقارن��ة م��ع 2.01 مليون دينار ع��ام 2021، أي 
كثر بنس��بة 181% )2.82 مليون دينار في العام 
2020(. إضاف��ة إل��ى ذل��ك، بلغ مجم��وع حقوق 
الملكية العائد إلى مس��اهمي المجموعة 67.8 
ملي��ون دينار ف��ي نهاي��ة العام، مقاب��ل 66.4 
مليون دين��ار للعام 2021، أي أكثر بنس��بة %2 
)67.98 مليون دينار للعام 2020(. وبلغ مجموع 
الموجودات 117مليون دين��ار في العام 2022، 
مقابل 111.3 مليون دين��ار في عام 2021 )14 

مليونًا في 2020(، أي زيادة بنسبة %5.
واستنادًا إلى هذه النتائج المالية، أوصى مجلس 
إدارة مجموعة »بي أم أم آي« بتوزيع أرباح نقدية 
بنسبة 30% من القيمة االسمية للسهم، أي بما 
يعادل 30 فلسًا للس��هم الواحد وبمبلغ إجمالي 

مق��داره 4,270,822 مليون دين��ار بحريني، إلى 
المس��اهمين المس��جلة أس��ماؤهم في س��جل 
الش��ركة بتاريخ االستحقاق. ويخضع إقرار توزيع 
األرب��اح إلى موافق��ة الجمعي��ة العمومية التي 

ستعقد في 30 مارس المقبل في البحرين.
وق��ال عب��داهلل بوهن��دي، رئيس مجل��س إدارة 
مجموعة »بي أم أم آي«: »كان عام 2022 س��نة 
تعاف��ي تمكنت مجموعة »ب��ي أم أم آي خاللها 
من تحقيق نتائ��ج جيدة. وأنا أؤمن أن نموذجنا 
التج��اري القائم على التنوع هو ما س��اعدنا في 

مواجهة هذه التحديات الفريدة من نوعها«.
وأض��اف قائ��اًل: »م��ع ذلك، ف��إن الطري��ق نحو 
التعاف��ي الكامل والنم��و الطبيع��ي في 2023 
سيكون صعبًا السيما في ظل التطورات الدولية 
وحالة الترق��ب والحزر التي مازالت س��ائدة، ما 
س��يفرض المزيد من التحديات على أعمالنا بما 
أن المس��تقبل يظل محفوفًا بعدم اليقين. وفي 
إطار تركيزنا في »بي أم أم آي« في 2023 سوف 
نعي��د النظ��ر في اس��تراتيجيتنا به��دف ضمان 
تحقي��ق نمو مضط��رد، مع االس��تمرار في رصد 
المشاريع واألسواق الجديدة المحتملة. وستكون 
غايتنا من مراجعة استراتيجيتنا وأولوياتنا هي 
تحقي��ق النتائ��ج المتوقع��ة من خ��الل توليفة 
مناس��بة من األه��داف والفرص واالس��تثمارات 
االستراتيجية على المديين البعيد والقريب، مع 
مواصل��ة تركيزنا على التنوي��ع، والرصد الدائم 

للمخاطر والتقليل منها«.

LinkLink

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/27/watan-20230227.pdf?1677473554
https://alwatannews.net/article/1054098
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://alwatannews.net/article/1054105


w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

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
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ال مواقف لسيارات القاطنين  

 »الدير القديمة«.. األمطار تحبس 
األهالي وضيق الشوارع يمنع اإلسعاف من دخولها

أيمن شكل - تصوير سهيل وزير «

تعتبر قرية الدير القديمة ببيوتها المتالصقة، قلعة 

بدون أس��وار وحصنًا منيع��ًا أمام أي مركب��ة تريد أن 
تقتحم شوارعها الضيقة بس��بب بيوتها المتالصقة، 
وه��و ما ال يس��مح حت��ى لس��كانها أن يج��دوا موئاًل 

لس��ياراتهم. وعند هطول األمطار يضطر األهالي إلى 
التزام منازلهم.

وف��ي زيارة »الوطن« للقرية القديمة برزت مش��كالت 

األس��فلت، الصرف الصحي، البنية التحتية، اس��تحالة 
إس��عاف أي مريض أو إطفاء أي حريق يمكن أن يحدث 

– ال قدر اهلل داخل القرية.

 حميد: ال خدمات أساسية
 بالقرية.. والحل بإعادة تخطيطها

يس��تحيل على القاطنين في قرية الدير القديمة الدخول 
إليه��ا بس��ياراتهم ألن الش��وارع الضيقة ال تمرر س��وى 
دراج��ة، وليس أمامهم س��وى المناط��ق الخارجية لركن 
الس��يارات ومن ثم الس��ير على األقدام لمسافات طويلة 

وصواًل إلى بيوتهم.
ويق��ول المواطن عل��ي حميد: نحن منقطع��ون عن الخدمات 
األساسية س��واء وصول تناكر المياه وش��احنات نقل القمامة 
وأي خدمات تحتاج للنقل، وذلك بس��بب ضيق ش��وارع القرية 

والتالصق الكبير بين بيوتها.
واقت��رح حميد إجراء عملية اس��تمالكات 
لعدد من البيوت والعمل على تخطيط 
القري��ة من جدي��د حتى يس��تطيع 
بيوته��م. ف��ي  البق��اء   قاطنوه��ا 
وأشار إلى أن عددا من أبناء القرية 
ق��د تركوها وغ��ادروا إل��ى مناطق 
أخرى بس��بب اس��تحالة العيش 
فيه��ا بصورة طبيعية أس��وة 

ببقية مناطق المملكة.

 عباس: ميزانية 
معقولة تستطيع حل مشاكل الدير

بي��ن المهن��دس فاض��ل عب��اس 
أحد س��كان قرية الدير، أن شوارع 
القرية تحتاج لخطة عمل مجدولة 
زمني��ًا لتنفي��ذ قائمة المش��اكل، 
خاصة وأن الشوارع تصاب بالشلل 
عن��د هطول أي كمية من األمطار، 
ويحبس الس��كان ف��ي بيوتهم وال 
يس��تطيعون الدخول أو الخروج إال 
للمرور  الطابوق  باستخدام بعض 

عليه.
وأش��ار إلى اس��تحالة دخول سيارة 
إس��عاف لنجدة مري��ض، الفتًا إلى 
أن ه��ذا الموق��ف تكرر كثي��رًا في 
القري��ة ول��م يكن هن��اك من حل 
لنقل المريض سوى إخراجه ألقرب 
منطقة تستطيع س��يارة اإلسعاف 

الدخول عندها.
وتس��اءل عب��اس ع��ن مس��تقبل 
المنطقة بعد س��نوات من اليوم، 
وقال: »ماذا سيكون الحال في عام 
2030 ال��ذي يمث��ل رؤي��ة مملكة 
البحرين، رغم أن األمر يحتاج لرصد 
ميزانية معقولة لحل المش��كالت 

العصية على الحل في القرية«.
فيم��ا ق��ال العضو البل��دي فاضل 
العود: »إن تلك المشكلة تتعاظم 
أيض��ا عند ح��دوث حري��ق حيث ال 
يمكن لس��يارات اإلطف��اء الدخول 

للبي��ت المحترق، وق��د حدث ذلك 
س��يارة  تتمك��ن  ول��م  بالفع��ل، 

اإلطف��اء الوص��ول للحري��ق، ول��و 
حدث خلل ف��ي الكهرباء أو الصرف 

معالجت��ه  يمك��ن  ف��ال  الصح��ي 
بسهولة«.

رؤية إيجابية مغايرة لمشاكل الدير
طرح المواط��ن بدر عبداهلل وجهة 
نظ��ر مختلف��ة عن القري��ة، حيث 
أشار إلى أن تلك الفسيفساء التي 
تصنعها البيوت المتالصقة تمثل 
واس��تغالله  تطويره  يمكن  تراثًا 
بص��ورة أفض��ل، مبين��ًا أن األم��ر 
يحتاج لوعي وتثقيف ووضع خطة 
إعالمية تخ��دم القرية ألن تتحول 

لمعلم تراثي.
لكنه أشار للمشكالت التي تواجه 
س��كان الدي��ر بصف��ة عامة ومن 
أهمه��ا ش��ارع ري��ا ال��ذي يصاب 
باالحتق��ان ف��ي س��اعات ال��دوام 

خروجًا ودخواًل.
وقال »إن وزارة األش��غال ش��رعت 
في تطوير الش��ارع من جهة قرية 
قالل��ي، وقد اس��تغرق المش��روع 
أكثر من س��نة ونصف«، وتساءل: 
»مت��ى س��يصل التطوي��ر لنهاية 
شارع يمتد بطول 7 كيلومترات؟.
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 »عقارات السيف« تقدم دعمًا ماليًا 
للجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية

أعلنت ش��ركة عق��ارات الس��يف عن 
تبرعها بمبلغ مالي للجمعية األهلية 
ألمراض الدم الوراثي��ة في البحرين 
لدع��م مب��ادرات وبرام��ج الجمعي��ة 
ورعاية الفعالي��ات الخاصة بمرضى 
الدم الوراثي وذويهم. وقام بتسليم 
الدعم رئي��س مجلس إدارة ش��ركة 
عق��ارات الس��يف عيس��ى نجيبي إلى 
رئيسة الجمعية شيخة العريض في 
مقر الشركة بمجمع السيف – ضاحية 
السيف بحضور، نائب رئيس مجلس 
اإلدارة ورئي��س لجن��ة المس��ؤولية 
االجتماعية لدى الش��ركة مصطفى 
الس��يد والرئيس التنفيذي لش��ركة 

عقارات السيف، أحمد يوسف.
المالي��ة  المنح��ة  ه��ذه  وتأت��ي 
انطالق��ًا من اس��تراتيجية الش��ركة 
ف��ي دع��م المس��ؤولية االجتماعية 
وضم��ن س��عيها الدؤوب م��ن أجل 
توطي��د عرى التع��اون م��ع مختلف 
العامل��ة ف��ي  الجمعي��ات األهلي��ة 
المتخصصة في  المملكة وبخاص��ة 
واالعتناء  الصحي��ة  الرعاي��ة  مج��ال 
بمرضى األمراض المزمنة والوراثية 
ومس��اندة عوائلهم وذويهم، وذلك 

بم��ا يس��اهم ف��ي ترس��يخ مب��ادئ 
وأفض��ل  المجتمع��ي  التضام��ن 

الممارسات في عمل الخير.
يذكر أن الجمعي��ة األهلية ألمراض 
الدم الوراثية في البحرين تأسس��ت 
ف��ي العام 1991 به��دف بث الوعي 
األم��راض  ح��ول  المواطني��ن  بي��ن 
كاف��ة  وتجمي��ع  وحص��ر  الوراثي��ة، 
أمراض  المتوف��رة حول  المعلومات 
ال��دم الوراثي��ة في البحري��ن خاصة 
وفي الخليج العرب��ي عامة، وتقديم 
ح��ول  العام��ة  الصحي��ة  المش��ورة 
أمراض ال��دم الوراثي��ة، إضافة إلى 
تقديم الس��ند المعن��وي والعاطفي 

لعائ��الت المصابين بهذه األمراض 
بهدف تخفيف وق��ع المرض عليهم، 
الس��عي لتضمين الكتب المدرسية 
بالمعلومات األساسية عن األمراض 
الوراثي��ة بأس��لوب علمي مبس��ط، 
المس��حية  بالدراس��ات  والقي��ام 

ألمراض الدم الوراثية.
رئي��س  ص��ّرح  المناس��بة،  وبه��ذه 
مجلس إدارة ش��ركة عقارات السيف 
عيسى نجيبي بالقول: »نحن سعداء 
بدع��م واحدة م��ن أكث��ر الجمعيات 
األهلية نشاطًا على مستوى المملكة 
نظ��رًا لما تحمله م��ن رؤية وأهداف 
نبيلة لزي��ادة التوعية بأمراض الدم 

الوراثية في البحرين وتعزيز التعاون 
مع كاف��ة المؤسس��ات والمنظمات 
الدولي��ة في مج��ال مكافحة أمراض 
فقر الدم واألمراض الوراثية األخرى. 
ونحن بدورنا في الش��ركة ملتزمون 
بمس��اندة كل جه��د وطن��ي حمي��د 
يخدم المجتم��ع المحلي في مختلف 
والتعليمي��ة  الصحي��ة  القطاع��ات 

والتنموية«.
من جهتها، أعربت رئيسة الجمعية 
ش��كرها  ع��ن  العري��ض  ش��يخة 
وتقديره��ا لجه��ود ش��ركة عقارات 
الس��يف المبذول��ة ف��ي إط��ار دع��م 
مس��ؤوليتها  لتفعي��ل  الجمعي��ة 
االجتماعية للبرامج الصحية الهادفة 
للوقاية من األمراض الوراثية، الفتة 
إلى أن ه��ذا الدعم لي��س األول من 
نوعه من قبل شركة عقارات السيف 
الت��ي لطالم��ا كان��ت منذ س��نوات 
طويلة خير داعم ومس��اند ألنش��طة 
وفعالي��ات الجمعية، مؤكدة أن هذا 
كبيرة  الدع��م سيس��هم مس��اهمة 
وفعالة في تس��يير أنشطة الجمعية 
بما يعود بالفائ��دة على المصابين 

بأمراض الدم الوراثية.

تكريم ناصر محمد ومبارك الحادي وابتهاج خليفة وهالة كمال الدين 

منح خالد األمين جائزة الرجل الذهبي العربي  
مؤسس��ة   مص��ر   للصح��ة   كرم��ت 
 والتنمي��ة   المس��تدامة   بالقاه��رة 
رجل األعمال البحرين��ي خالد األمين 
واإلعالم��ي ناصر محم��د ومنحتهما  
 جائزة  الرجل الذهبي العربي للرجال    
والمؤثري��ن في   اآلخرين   الملهمين 
 م��ن   خ��الل   األعم��ال   االقتصادي��ة 
اإليجابية في  المؤث��رة  وإنجازاتهما 
االقتص��اد المحل��ي والعرب��ي وف��ي 
ش��باب األعمال وذلك   خالل   المنتدى  
 العرب��ي   للصح��ة   والبيئ��ة   واألعمال  
الع��ام   اإلنس��انية برعاي��ة األمي��ن 
السابق لجامعة الدول العربية عمرو 
موس��ى وحضور وزي��ر خارجية مصر 

السابق محمد العرابي.
 ونوه   د.   س��امح   لطف��ي   نائب   رئيس  
 مجلس   األمناء   بمؤسسة   مصر   للصحة  
 والتنمي��ة   المس��تدامة   ومس��ؤول  

 العالقات   الخارجية   في   حزب   المؤتمر  
 بجمهوري��ة   مصر   العربية   الش��قيقة  
 بالجهود الب��ارزة لرجل األعمال خالد 
األمين في   المجاالت   المختلفة   سواء  
 االقتصادية أو الغذائية أو   المتعلقة  

 بالمسؤولية   االجتماعية.  
ونوه بتاريخ اإلعالمي الرياضي ناصر 

محمد الممتد قرابة الخمسين عامًا.
وك��رم أيض��ًا م��ن البحري��ن مبارك 
الحادي تس��لمها بالنياب��ة اإلعالمي 
محمد إس��ماعيل وهالة كمال الدين 
والمستشارة ابتهاج خليفة إلى جانب 
ش��خصيات م��ن المجتم��ع الخليجي 

وشخصيات من الدول العربية.

وأض��اف لطف��ي   أن   التكري��م   يمث��ل  
 اس��تثماراً   ذكياً   في   طبقة   المبدعين  
 والمتميزين   وال��رواد   الذين   يحققون  
 التنمي��ة   الش��املة   والمس��تدامة  
 ألوطانهم   لتس��اعدهم   على   التفوق  
 والتمي��ز   وتص��در   قوائ��م   اإلنج��از  

 واإلبداع   في   كل   المجاالت. 
يوسف: »االتحاد الحر« يدعم 

البحرينية لتبوء أرفع المناصب

استقبل رئيس االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف، 
رئيس��ة نقابة المصرفيين البحرينية ن��ورا الفيحاني، ونائب رئيس 
نقابة المصرفيين هيثم رش��دان، لتقديم الشكر لالتحاد الحر على 
دعمه لنقابة المصرفيين ودوره في فوز رئيس��ة نقابة المصرفيين 
بمنص��ب رئي��س المجل��س المركزي لالتح��اد العرب��ي للمصارف 
والتأمينات واألعمال المالي��ة وفوز نائب رئيس نقابة المصرفيين 
بمنص��ب األمين العام المس��اعد للش��باب. من جانب��ه هنأ رئيس 
االتح��اد الحر لنقاب��ات عمال البحري��ن يعقوب يوس��ف، الفيحاني 
ورش��دان بهذا الف��وز الكبير وال��ذي يضاف إلى سلس��لة اإلنجازات 
واالنتصارات التي حققها االتح��اد الحر والنقابات المنضوية تحته 
في االتحادات العربية واإلقليمي��ة والدولية، متمنيًا لهما التوفيق 

والسداد في تحمل مسؤولياتهم الجديدة.
وأك��د أن االتحاد الحر يدعم وبقوة جميع النقابات المنضوية تحته 

ويسعى دائمًا لتطويرها وتميزها.

 »العاصمة« تفتتح مهرجان 
»هال فبراير« بمناسبة أعياد الكويت الوطنية

افتت��ح نائ��ب محاف��ظ العاصم��ة حس��ن المدني 
مهرج��ان )هال فبراي��ر( الذي نظمته ش��ركة البالد 
العقارية لالس��تثمار والمطور الرئيس��ي لمش��روع 
الواتر ج��اردن س��يتي، بمناس��بة احتف��االت دولة 
الكوي��ت بأعيادها الوطنية، وس��ط حض��ور متميز 
من األش��قاء بدولة الكويت ومش��اركة واسعة من 

المواطنين والمقيمين وزوار المملكة.

وبهذه المناس��بة رفع نائب المحافظ أس��مى آيات 
التهان��ي والتبري��كات إل��ى قي��ادة دول��ة الكويت، 
والش��عب الكويت��ي بمناس��بة االحتف��االت بالعيد 
الوطن��ي الثان��ي والس��تين وي��وم التحري��ر الثاني 
والثالثي��ن، مؤكدًا أن مش��اركة وتفاع��ل محافظة 
العاصمة مع االحتفاالت الوطنية لألش��قاء في دول 
مجلس التعاون يأتيان من منطلق تعزيز روح اإلخاء 

والمحبة بين الش��عب الخليجي، وتجسيد العالقات 
التاريخية الوثيقة والمتميزة بين أبناء المنطقة.

وش��هد مهرجان )ه��ال فبراي��ر( فعالي��ات متنوعة 
للجمهور، منها عرض للفرقة الموسيقية للشرطة، 
واأللعاب الترفيهية لألطفال، وسوق لرواد األعمال، 
ومع��رض للس��يارات الكالس��يكية، والعدي��د م��ن 

العروض واألنشطة العائلية المتنوعة.

 »الخليج العربي« تقيم معرضًا 
للتوعية باألمراض النادرة في مجمع السيف

تواص��ل حمل��ة جامع��ة الخلي��ج العرب��ي للتوعية 
باألمراض النادرة فعالياتها للسنة الحادية عشرة. 

وعق��دت الحملة يومي الجمعة والس��بت الماضيين 
في مجمع السيف التجاري فرع المنامة، معرضًا أقيم 
بمش��اركة طلبة جامعة الخليج العربي وأكاديميين 
م��ن الجامع��ة ومركز األمي��رة الجوه��رة اإلبراهيم 

لعلوم المورثات التابع لها. 
وتضمن المع��رض معلومات حول جه��ود الحملة 
العالمي��ة للتوعي��ة باألمراض النادرة، مس��تعرضًا 
أبرز األمراض النادرة، وأنواعها، كما قدم استشارات 

طبية ونصائح للجمهور.
وقال��ت مديرة الحمل��ة استش��ارية التحليل الجيني 
واألكاديمي��ة بجامع��ة الخلي��ج العربي كريس��تينا 
س��كريبنيك، تهدف حملة التوعي��ة العامة في 28 
فبراي��ر الج��اري، مجم��ع الس��يف، إل��ى التفاعل مع 
المجتم��ع م��ن أج��ل زي��ادة الوعي ح��ول األمراض 
الن��ادرة، وأح��دث اإلنج��ازات العلمية نح��و عالجات 
أفضل وكيف يمكن للمجتمع أن يساهم في تحسين 

جودة حياة المرضى وعائالتهم.

وس��تعقد الحملة هذا العام سلسلة من الفعاليات 
التي تهدف إلى التفاعل مع المجتمع من أجل زيادة 
التوعي��ة حول األمراض الن��ادرة بالتزامن مع اليوم 

العالمي لألمراض النادرة.
وق��ال مركز األميرة الجوهرة اإلبراهيم الذي يختص 

باألم��راض الجينية، إن��ه يكرس جه��وده وخبراته 
للتوعي��ة به��ذا المرض الذي يصيب ش��خصًا واحدًا 
من بين كل 2000 ش��خص في العال��م، ويبلغ عدد 
المصابين بأمراض نادرة في العالم العربي حوالي 

15 مليون شخص.

»طيران الخليج« تستكمل 
 تجديدها السنوي لنيل 
شهادة المشّغل الجوي

اس��تكملت طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، 
والطي��ران األكثر تطورًا في العالم للع��ام 2022 - تجديدها 
السنوي لنيل ش��هادة المشّغل الجوي، والذي تقوم به شؤون 

الطيران المدني البحريني بوزارة المواصالت واالتصاالت .  
وصّدقت ش��ؤون الطي��ران المدني خالل هذا اإلجراء الش��امل 
على نظم األمن والسالمة وإدارة الطيران التي تتبعها طيران 
الخليج، والتي تضمن اس��تمرارية العملي��ات اآلمنة من قبل 

الناقلة الوطنية، وبحسب أعلى معايير الصناعة.
اإلجراء يش��مل قطاع العملي��ات والقطاع الهندس��ي للناقلة 

لتأمين تجديد شهادة المشّغل الجوي.
ويتم إصدار ش��هادة المشّغل الجوي من قبل المنظم الوطني 
لضمان سالمة عمليات الناقلة، وهي تتبع قوانين ومتطلبات 
ش��ؤون الطي��ران المدن��ي، باإلضافة إل��ى معايي��ر منظمة 

الطيران المدني الدولي.

s.alshaeer@gmail.com
@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

المتحدث البحريني
استمعت للدكتور عبداهلل المغلوث مدير مركز االتصال السعودي قبل أسبوع 
في دب��ي في القم��ة العالمية للحكومات وه��و يتحدث عن واح��د من برامج 
المركز معني بإعداد عش��رات من المتحدثين الس��عوديين وفي عدة مجاالت 

وبعدة لغات كي يكونوا ضيوفًا على القنوات الفضائية يمثلون المملكة.
كما ص��رح األمير عبدالعزيز بن س��لمان وزير النفط والطاقة الس��عودي في 
منتدى اإلعالم الس��عودي أنهم منذ ثالث سنوات وهم يعدون مركزًا لالتصال 
خاص��ًا ب��وزارة الطاقة، كي يكون مرص��دًا لجمع المعلومات ومدرس��ة تأهيل 

للمتحدثين باسم المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة.
عدد ل��ي أس��ماء المؤهلين للتح��دث في القن��وات الفضائية باس��م مملكة 
البحرين، ونحن هنا ال نقصد كمتحدث رسمي، بل في مجاالت وأنشطة أخرى، 
اقتصادية كالتجارة والطاقة واألس��واق المالية، أو في الشؤون السياسية من 
ناش��طين أو نواب أو أعضاء أو ش��ورى أو جمعيات سياس��ية أو رؤساء تحرير أو 
كتاب، وهل يتناس��ب العدد المؤهل مع ما يعرف عن البحرين من أنه ش��عب 
مثقف شعب متعلم شعب نش��ط سياسيًا، ويتناسب مع حجم التحديات التي 

تواجهها مملكة البحرين من حرب سياسية ممنهجة مدفوعة الثمن؟ 
يتحدث باس��منا العديد من األس��ماء دون ذكرهم في القنوات الفضائية إنما 
ب��ال معلومات إضافية وب��ال قدرة على الس��رد وبال ترتيب أفكار وبال س��رعة 
بديه��ة وبال تخصص وبال أبجديات التعاطي م��ع القنوات الفضائية العربية 
أو األجنبية، وغالبيتهم يقرؤون من الورقة يكتبها لهم قسم العالقات العامة 
أو يكتبها هو من قبل ويقرؤها كما هي، فتظهر البحرين ال على حقيقتها بل 

تظهر ضعيفة مهلهلة موقفها متضعضع.
العملي��ة تحتاج إل��ى تأهيل حقيقي بمعنى اكتش��اف المؤهالت الش��خصية 
والق��درات الذاتي��ة أواًل م��ن بعد غربلة أس��ماء تتقدم له��ذه المهمة، ومن 
ث��م التعب عليهم إلضافة قيم��ة لمهاراتهم الذاتية وم��ن بعده بتزويدهم 
بالمعلومات وبآخر المستجدات كي يكونوا على أهبة االستعداد ومن بعدها 

الدفع بأسمائهم للقنوات الفضائية.
هذه العملية ال تتم فقط للمتحدثين الرسميين، بل تأهيل الكوادر الشعبية 
كذلك مهمة البد أن تقوم بها الدولة ومش��روع تتكفل به جهة ما حكومية، 
والبد -وهذا األهم- أن يثمر عن نتائج ملموس��ة بمعنى أن نرى ونس��مع َمن 

يمثلنا ونشعر بالفخر لوجود أمثالهم على شاشات المحطات الفضائية.
أم��ا البرامج الت��ي تقوم بها بعض المؤسس��ات الرس��مية إلع��داد كوادرها 
للتعاطي مع الوس��ائل اإلعالمية فهي برامج تقليدية جدًا ونظرية جدًا بدليل 

أنها لم تبرز أحدًا إلى اآلن.
المتح��دث البحريني رس��ميًا كان أو يمثل جهة أهلية أو مس��تقلة في النهاية 
هو يمثل البحرين كدولة وكمجتمع، ومن المؤس��ف جدًا أن ينشط من يعادي 
الدول��ة ويع��د ويؤهل ويصرف علي��ه كمتحدث يمثل الش��عب البحريني وهو 
خائن وهمه تشويه صورة وطنه، في حين ال نجد أي جهد يبذل في إعداد َمن 

يواجهه وينقل صورة الواقع البحريني الصحيح.
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 »عقارات السيف« تقدم دعمًا ماليًا 
للجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية

أعلنت ش��ركة عق��ارات الس��يف عن 
تبرعها بمبلغ مالي للجمعية األهلية 
ألمراض الدم الوراثي��ة في البحرين 
لدع��م مب��ادرات وبرام��ج الجمعي��ة 
ورعاية الفعالي��ات الخاصة بمرضى 
الدم الوراثي وذويهم. وقام بتسليم 
الدعم رئي��س مجلس إدارة ش��ركة 
عق��ارات الس��يف عيس��ى نجيبي إلى 
رئيسة الجمعية شيخة العريض في 
مقر الشركة بمجمع السيف – ضاحية 
السيف بحضور، نائب رئيس مجلس 
اإلدارة ورئي��س لجن��ة المس��ؤولية 
االجتماعية لدى الش��ركة مصطفى 
الس��يد والرئيس التنفيذي لش��ركة 

عقارات السيف، أحمد يوسف.
المالي��ة  المنح��ة  ه��ذه  وتأت��ي 
انطالق��ًا من اس��تراتيجية الش��ركة 
ف��ي دع��م المس��ؤولية االجتماعية 
وضم��ن س��عيها الدؤوب م��ن أجل 
توطي��د عرى التع��اون م��ع مختلف 
العامل��ة ف��ي  الجمعي��ات األهلي��ة 
المتخصصة في  المملكة وبخاص��ة 
واالعتناء  الصحي��ة  الرعاي��ة  مج��ال 
بمرضى األمراض المزمنة والوراثية 
ومس��اندة عوائلهم وذويهم، وذلك 

بم��ا يس��اهم ف��ي ترس��يخ مب��ادئ 
وأفض��ل  المجتمع��ي  التضام��ن 

الممارسات في عمل الخير.
يذكر أن الجمعي��ة األهلية ألمراض 
الدم الوراثية في البحرين تأسس��ت 
ف��ي العام 1991 به��دف بث الوعي 
األم��راض  ح��ول  المواطني��ن  بي��ن 
كاف��ة  وتجمي��ع  وحص��ر  الوراثي��ة، 
أمراض  المتوف��رة حول  المعلومات 
ال��دم الوراثي��ة في البحري��ن خاصة 
وفي الخليج العرب��ي عامة، وتقديم 
ح��ول  العام��ة  الصحي��ة  المش��ورة 
أمراض ال��دم الوراثي��ة، إضافة إلى 
تقديم الس��ند المعن��وي والعاطفي 

لعائ��الت المصابين بهذه األمراض 
بهدف تخفيف وق��ع المرض عليهم، 
الس��عي لتضمين الكتب المدرسية 
بالمعلومات األساسية عن األمراض 
الوراثي��ة بأس��لوب علمي مبس��ط، 
المس��حية  بالدراس��ات  والقي��ام 

ألمراض الدم الوراثية.
رئي��س  ص��ّرح  المناس��بة،  وبه��ذه 
مجلس إدارة ش��ركة عقارات السيف 
عيسى نجيبي بالقول: »نحن سعداء 
بدع��م واحدة م��ن أكث��ر الجمعيات 
األهلية نشاطًا على مستوى المملكة 
نظ��رًا لما تحمله م��ن رؤية وأهداف 
نبيلة لزي��ادة التوعية بأمراض الدم 

الوراثية في البحرين وتعزيز التعاون 
مع كاف��ة المؤسس��ات والمنظمات 
الدولي��ة في مج��ال مكافحة أمراض 
فقر الدم واألمراض الوراثية األخرى. 
ونحن بدورنا في الش��ركة ملتزمون 
بمس��اندة كل جه��د وطن��ي حمي��د 
يخدم المجتم��ع المحلي في مختلف 
والتعليمي��ة  الصحي��ة  القطاع��ات 

والتنموية«.
من جهتها، أعربت رئيسة الجمعية 
ش��كرها  ع��ن  العري��ض  ش��يخة 
وتقديره��ا لجه��ود ش��ركة عقارات 
الس��يف المبذول��ة ف��ي إط��ار دع��م 
مس��ؤوليتها  لتفعي��ل  الجمعي��ة 
االجتماعية للبرامج الصحية الهادفة 
للوقاية من األمراض الوراثية، الفتة 
إلى أن ه��ذا الدعم لي��س األول من 
نوعه من قبل شركة عقارات السيف 
الت��ي لطالم��ا كان��ت منذ س��نوات 
طويلة خير داعم ومس��اند ألنش��طة 
وفعالي��ات الجمعية، مؤكدة أن هذا 
كبيرة  الدع��م سيس��هم مس��اهمة 
وفعالة في تس��يير أنشطة الجمعية 
بما يعود بالفائ��دة على المصابين 

بأمراض الدم الوراثية.

تكريم ناصر محمد ومبارك الحادي وابتهاج خليفة وهالة كمال الدين 

منح خالد األمين جائزة الرجل الذهبي العربي  
مؤسس��ة   مص��ر   للصح��ة   كرم��ت 
 والتنمي��ة   المس��تدامة   بالقاه��رة 
رجل األعمال البحرين��ي خالد األمين 
واإلعالم��ي ناصر محم��د ومنحتهما  
 جائزة  الرجل الذهبي العربي للرجال    
والمؤثري��ن في   اآلخرين   الملهمين 
 م��ن   خ��الل   األعم��ال   االقتصادي��ة 
اإليجابية في  المؤث��رة  وإنجازاتهما 
االقتص��اد المحل��ي والعرب��ي وف��ي 
ش��باب األعمال وذلك   خالل   المنتدى  
 العرب��ي   للصح��ة   والبيئ��ة   واألعمال  
الع��ام   اإلنس��انية برعاي��ة األمي��ن 
السابق لجامعة الدول العربية عمرو 
موس��ى وحضور وزي��ر خارجية مصر 

السابق محمد العرابي.
 ونوه   د.   س��امح   لطف��ي   نائب   رئيس  
 مجلس   األمناء   بمؤسسة   مصر   للصحة  
 والتنمي��ة   المس��تدامة   ومس��ؤول  

 العالقات   الخارجية   في   حزب   المؤتمر  
 بجمهوري��ة   مصر   العربية   الش��قيقة  
 بالجهود الب��ارزة لرجل األعمال خالد 
األمين في   المجاالت   المختلفة   سواء  
 االقتصادية أو الغذائية أو   المتعلقة  

 بالمسؤولية   االجتماعية.  
ونوه بتاريخ اإلعالمي الرياضي ناصر 

محمد الممتد قرابة الخمسين عامًا.
وك��رم أيض��ًا م��ن البحري��ن مبارك 
الحادي تس��لمها بالنياب��ة اإلعالمي 
محمد إس��ماعيل وهالة كمال الدين 
والمستشارة ابتهاج خليفة إلى جانب 
ش��خصيات م��ن المجتم��ع الخليجي 

وشخصيات من الدول العربية.

وأض��اف لطف��ي   أن   التكري��م   يمث��ل  
 اس��تثماراً   ذكياً   في   طبقة   المبدعين  
 والمتميزين   وال��رواد   الذين   يحققون  
 التنمي��ة   الش��املة   والمس��تدامة  
 ألوطانهم   لتس��اعدهم   على   التفوق  
 والتمي��ز   وتص��در   قوائ��م   اإلنج��از  

 واإلبداع   في   كل   المجاالت. 
يوسف: »االتحاد الحر« يدعم 

البحرينية لتبوء أرفع المناصب

استقبل رئيس االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف، 
رئيس��ة نقابة المصرفيين البحرينية ن��ورا الفيحاني، ونائب رئيس 
نقابة المصرفيين هيثم رش��دان، لتقديم الشكر لالتحاد الحر على 
دعمه لنقابة المصرفيين ودوره في فوز رئيس��ة نقابة المصرفيين 
بمنص��ب رئي��س المجل��س المركزي لالتح��اد العرب��ي للمصارف 
والتأمينات واألعمال المالي��ة وفوز نائب رئيس نقابة المصرفيين 
بمنص��ب األمين العام المس��اعد للش��باب. من جانب��ه هنأ رئيس 
االتح��اد الحر لنقاب��ات عمال البحري��ن يعقوب يوس��ف، الفيحاني 
ورش��دان بهذا الف��وز الكبير وال��ذي يضاف إلى سلس��لة اإلنجازات 
واالنتصارات التي حققها االتح��اد الحر والنقابات المنضوية تحته 
في االتحادات العربية واإلقليمي��ة والدولية، متمنيًا لهما التوفيق 

والسداد في تحمل مسؤولياتهم الجديدة.
وأك��د أن االتحاد الحر يدعم وبقوة جميع النقابات المنضوية تحته 

ويسعى دائمًا لتطويرها وتميزها.

 »العاصمة« تفتتح مهرجان 
»هال فبراير« بمناسبة أعياد الكويت الوطنية

افتت��ح نائ��ب محاف��ظ العاصم��ة حس��ن المدني 
مهرج��ان )هال فبراي��ر( الذي نظمته ش��ركة البالد 
العقارية لالس��تثمار والمطور الرئيس��ي لمش��روع 
الواتر ج��اردن س��يتي، بمناس��بة احتف��االت دولة 
الكوي��ت بأعيادها الوطنية، وس��ط حض��ور متميز 
من األش��قاء بدولة الكويت ومش��اركة واسعة من 

المواطنين والمقيمين وزوار المملكة.

وبهذه المناس��بة رفع نائب المحافظ أس��مى آيات 
التهان��ي والتبري��كات إل��ى قي��ادة دول��ة الكويت، 
والش��عب الكويت��ي بمناس��بة االحتف��االت بالعيد 
الوطن��ي الثان��ي والس��تين وي��وم التحري��ر الثاني 
والثالثي��ن، مؤكدًا أن مش��اركة وتفاع��ل محافظة 
العاصمة مع االحتفاالت الوطنية لألش��قاء في دول 
مجلس التعاون يأتيان من منطلق تعزيز روح اإلخاء 

والمحبة بين الش��عب الخليجي، وتجسيد العالقات 
التاريخية الوثيقة والمتميزة بين أبناء المنطقة.

وش��هد مهرجان )ه��ال فبراي��ر( فعالي��ات متنوعة 
للجمهور، منها عرض للفرقة الموسيقية للشرطة، 
واأللعاب الترفيهية لألطفال، وسوق لرواد األعمال، 
ومع��رض للس��يارات الكالس��يكية، والعدي��د م��ن 

العروض واألنشطة العائلية المتنوعة.

 »الخليج العربي« تقيم معرضًا 
للتوعية باألمراض النادرة في مجمع السيف

تواص��ل حمل��ة جامع��ة الخلي��ج العرب��ي للتوعية 
باألمراض النادرة فعالياتها للسنة الحادية عشرة. 

وعق��دت الحملة يومي الجمعة والس��بت الماضيين 
في مجمع السيف التجاري فرع المنامة، معرضًا أقيم 
بمش��اركة طلبة جامعة الخليج العربي وأكاديميين 
م��ن الجامع��ة ومركز األمي��رة الجوه��رة اإلبراهيم 

لعلوم المورثات التابع لها. 
وتضمن المع��رض معلومات حول جه��ود الحملة 
العالمي��ة للتوعي��ة باألمراض النادرة، مس��تعرضًا 
أبرز األمراض النادرة، وأنواعها، كما قدم استشارات 

طبية ونصائح للجمهور.
وقال��ت مديرة الحمل��ة استش��ارية التحليل الجيني 
واألكاديمي��ة بجامع��ة الخلي��ج العربي كريس��تينا 
س��كريبنيك، تهدف حملة التوعي��ة العامة في 28 
فبراي��ر الج��اري، مجم��ع الس��يف، إل��ى التفاعل مع 
المجتم��ع م��ن أج��ل زي��ادة الوعي ح��ول األمراض 
الن��ادرة، وأح��دث اإلنج��ازات العلمية نح��و عالجات 
أفضل وكيف يمكن للمجتمع أن يساهم في تحسين 

جودة حياة المرضى وعائالتهم.

وس��تعقد الحملة هذا العام سلسلة من الفعاليات 
التي تهدف إلى التفاعل مع المجتمع من أجل زيادة 
التوعي��ة حول األمراض الن��ادرة بالتزامن مع اليوم 

العالمي لألمراض النادرة.
وق��ال مركز األميرة الجوهرة اإلبراهيم الذي يختص 

باألم��راض الجينية، إن��ه يكرس جه��وده وخبراته 
للتوعي��ة به��ذا المرض الذي يصيب ش��خصًا واحدًا 
من بين كل 2000 ش��خص في العال��م، ويبلغ عدد 
المصابين بأمراض نادرة في العالم العربي حوالي 

15 مليون شخص.

»طيران الخليج« تستكمل 
 تجديدها السنوي لنيل 
شهادة المشّغل الجوي

اس��تكملت طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، 
والطي��ران األكثر تطورًا في العالم للع��ام 2022 - تجديدها 
السنوي لنيل ش��هادة المشّغل الجوي، والذي تقوم به شؤون 

الطيران المدني البحريني بوزارة المواصالت واالتصاالت .  
وصّدقت ش��ؤون الطي��ران المدني خالل هذا اإلجراء الش��امل 
على نظم األمن والسالمة وإدارة الطيران التي تتبعها طيران 
الخليج، والتي تضمن اس��تمرارية العملي��ات اآلمنة من قبل 

الناقلة الوطنية، وبحسب أعلى معايير الصناعة.
اإلجراء يش��مل قطاع العملي��ات والقطاع الهندس��ي للناقلة 

لتأمين تجديد شهادة المشّغل الجوي.
ويتم إصدار ش��هادة المشّغل الجوي من قبل المنظم الوطني 
لضمان سالمة عمليات الناقلة، وهي تتبع قوانين ومتطلبات 
ش��ؤون الطي��ران المدن��ي، باإلضافة إل��ى معايي��ر منظمة 

الطيران المدني الدولي.

s.alshaeer@gmail.com
@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

المتحدث البحريني
استمعت للدكتور عبداهلل المغلوث مدير مركز االتصال السعودي قبل أسبوع 
في دب��ي في القم��ة العالمية للحكومات وه��و يتحدث عن واح��د من برامج 
المركز معني بإعداد عش��رات من المتحدثين الس��عوديين وفي عدة مجاالت 

وبعدة لغات كي يكونوا ضيوفًا على القنوات الفضائية يمثلون المملكة.
كما ص��رح األمير عبدالعزيز بن س��لمان وزير النفط والطاقة الس��عودي في 
منتدى اإلعالم الس��عودي أنهم منذ ثالث سنوات وهم يعدون مركزًا لالتصال 
خاص��ًا ب��وزارة الطاقة، كي يكون مرص��دًا لجمع المعلومات ومدرس��ة تأهيل 

للمتحدثين باسم المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة.
عدد ل��ي أس��ماء المؤهلين للتح��دث في القن��وات الفضائية باس��م مملكة 
البحرين، ونحن هنا ال نقصد كمتحدث رسمي، بل في مجاالت وأنشطة أخرى، 
اقتصادية كالتجارة والطاقة واألس��واق المالية، أو في الشؤون السياسية من 
ناش��طين أو نواب أو أعضاء أو ش��ورى أو جمعيات سياس��ية أو رؤساء تحرير أو 
كتاب، وهل يتناس��ب العدد المؤهل مع ما يعرف عن البحرين من أنه ش��عب 
مثقف شعب متعلم شعب نش��ط سياسيًا، ويتناسب مع حجم التحديات التي 

تواجهها مملكة البحرين من حرب سياسية ممنهجة مدفوعة الثمن؟ 
يتحدث باس��منا العديد من األس��ماء دون ذكرهم في القنوات الفضائية إنما 
ب��ال معلومات إضافية وب��ال قدرة على الس��رد وبال ترتيب أفكار وبال س��رعة 
بديه��ة وبال تخصص وبال أبجديات التعاطي م��ع القنوات الفضائية العربية 
أو األجنبية، وغالبيتهم يقرؤون من الورقة يكتبها لهم قسم العالقات العامة 
أو يكتبها هو من قبل ويقرؤها كما هي، فتظهر البحرين ال على حقيقتها بل 

تظهر ضعيفة مهلهلة موقفها متضعضع.
العملي��ة تحتاج إل��ى تأهيل حقيقي بمعنى اكتش��اف المؤهالت الش��خصية 
والق��درات الذاتي��ة أواًل م��ن بعد غربلة أس��ماء تتقدم له��ذه المهمة، ومن 
ث��م التعب عليهم إلضافة قيم��ة لمهاراتهم الذاتية وم��ن بعده بتزويدهم 
بالمعلومات وبآخر المستجدات كي يكونوا على أهبة االستعداد ومن بعدها 

الدفع بأسمائهم للقنوات الفضائية.
هذه العملية ال تتم فقط للمتحدثين الرسميين، بل تأهيل الكوادر الشعبية 
كذلك مهمة البد أن تقوم بها الدولة ومش��روع تتكفل به جهة ما حكومية، 
والبد -وهذا األهم- أن يثمر عن نتائج ملموس��ة بمعنى أن نرى ونس��مع َمن 

يمثلنا ونشعر بالفخر لوجود أمثالهم على شاشات المحطات الفضائية.
أم��ا البرامج الت��ي تقوم بها بعض المؤسس��ات الرس��مية إلع��داد كوادرها 
للتعاطي مع الوس��ائل اإلعالمية فهي برامج تقليدية جدًا ونظرية جدًا بدليل 

أنها لم تبرز أحدًا إلى اآلن.
المتح��دث البحريني رس��ميًا كان أو يمثل جهة أهلية أو مس��تقلة في النهاية 
هو يمثل البحرين كدولة وكمجتمع، ومن المؤس��ف جدًا أن ينشط من يعادي 
الدول��ة ويع��د ويؤهل ويصرف علي��ه كمتحدث يمثل الش��عب البحريني وهو 
خائن وهمه تشويه صورة وطنه، في حين ال نجد أي جهد يبذل في إعداد َمن 

يواجهه وينقل صورة الواقع البحريني الصحيح.
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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.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو
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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

العدد:  5249
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زيادة رصيد األراضي المعدة للبناء... الخياط:

المنامة - وزارة الداخلية

ترأس وكيل وزارة الداخلية الشيخ 
ناصـــر بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، 
المشـــارك  البحريـــن  مملكـــة  وفـــد 
فـــي االجتمـــاع التحضيـــري للدورة 
األربعيـــن لمجلـــس وزراء الداخليـــة 
العـــرب، والذي عقد في دولة تونس 

الشقيقة.
وبحـــث االجتماع التحضيري، عددا 
مـــن الموضوعـــات األمنيـــة المهمـــة، 
والتـــي سيناقشـــها وزراء الداخليـــة 
العـــرب، في إطار العمـــل على تعزيز 

مسيرة التعاون األمني العربي.

تعزيز مسيرة التعاون األمني العربي

االنتهـــــاء مــن تخطيــــــط 35 مخططــــــا في 2022
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط 
الخيـــاط  أحمـــد  العمرانـــي  والتطويـــر 
أن إحصـــاءات العـــام الماضي أظهرت 
تقدمـــًا ملموســـًا فـــي إنجـــاز الخطـــط، 
حيـــث تـــم االنتهـــاء مـــن 35 مخطًطـــا 
تفصيلًيا خالل العام 2022 والبدء في 
تنفيـــذ 3 خطـــط، ويجري العمـــل حاليًا 
الســـتكمال 24 خطـــة. ومـــن المتوقـــع 
أن تتـــم الموافقـــة عليهـــا خـــالل العام 
المتبعـــة  اإلجـــراءات  وفـــق  الجـــاري 
الهيكليـــة  الخطـــة  لبيانـــات  ووفقـــًا 

اإلستراتيجية لمملكة البحرين.
وأشار إلى أن الهيئة عملت على تنظيم 
وضعية العقارات في هذه المخططات 

وتوفير شـــبكات طرق وشـــوارع وبنى 
تحتية وخدمات، بما يساهم في زيادة 
رصيـــد األراضي المعـــدة ألعمال البناء 
والتعميـــر فـــي المملكة، ويدفـــع عجلة 

االستثمار العقاري والنمو العمراني.
تأتـــي  النتائـــج  هـــذه  أن  إلـــى  ولفـــت 
لتنفيـــذ  الهيئـــة  جهـــود  إطـــار  فـــي 
إســـتراتيجيات التنميـــة الهادفـــة إلـــى 
تحقيـــق تنميـــة عمرانيـــة متوازنة في 
مختلف القطاعـــات، بهدف دفع عجلة 

التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
عـــدد  أن  اإلحصائيـــات  وأظهـــرت 
الطلبـــات التـــي تلقتهـــا الهيئـــة خـــالل 
العـــام 2022 بلغ 6،690 طلبًا، حيث بلغ 

متوســـط   معدل إنجـــاز المعامالت في 
الهيئة 91، وبلغت نسبة االلتزام بالمدة 

الزمنية المحددة 95 %. 
وذكر الخياط أن الهيئة تسعى لتقديم 
خدمـــات تخطيطيـــة متميـــزة وعاليـــة 
والمســـتثمرين،  يـــن  ن للمواط الجـــودة 
وتقليص الفتـــرات الزمنية لإلجراءات 
بمـــا   ، ط ـ ـ ـ التخطي منصـــة  خـــالل  مـــن 
ة  ـ ـ الحكوميـ التوجهـــات  مـــع  يتماشـــى 
الهادفة إلـــى التحول الرقمي الشـــامل 
فـــي تقديـــم الخدمـــات. حيـــث حققت 
العقـــاري”  التجميـــد  “إزالـــة  خدمـــة 
وخدمـــة “تغييـــر التصنيـــف”. 100 % 
الفتـــرة  خـــالل  الطلبـــات  إنجـــاز  فـــي 

الزمنية المحددة، تليها خدمة “تقسيم 
األراضـــي” التـــي بلغ فيها معـــدل إتمام 
خدمـــة  وأخيـــرًا   ،%  92 الطلبـــات 
“توحيـــد األراضـــي” التـــي بلغـــت فيها 
نســـبة الطلبات 79 %. مؤكدًا الحرص 
على تحقيق استدامة جميع الخدمات 
التـــي تقدمهـــا الهيئـــة وتســـريع وتيرة 
اإلنجاز وفق أعلى مســـتويات الجودة 

والكفاءة.
وحققـــت خدمـــات التخطيـــط األخرى 
الهيئـــة  موقـــع  خـــالل  مـــن  المقدمـــة 
إنجاز  معـــدالت   www.upda.gov.bh
عاليـــة، حيث حققت خدمة “دراســـات 
 %  100 والســـالمة”  المـــروري  األثـــر 

فـــي اســـتكمال الطلبات خـــالل الفترة 
الزمنيـــة المحددة، يليها ” تعديل وضع 
األرض “ بنســـبة 99 % وأخيـــرًا خدمة 
“استشـــارات التخطيـــط” التي حققت 

 .% 98
كمـــا شـــهد مركـــز خدمـــة المتعامليـــن 
بالهيئـــة خـــالل العـــام 2022 انخفاضـــًا 
في عدد الطلبات واالستفســـارات عبر 
البريد اإللكتروني بنسبة 21 %  مقارنة 
بالعـــام 2021، ويأتـــي هـــذا االنخفاض 
نتيجـــة نجـــاح التحـــول الرقمـــي فـــي 
تقديـــم الخدمـــات الحكوميـــة، حيـــث 
يتـــم تلقـــي معظـــم الطلبـــات اآلن مـــن 
خـــالل منصـــة التخطيـــط. انخفضـــت 

نســـبة المعامـــالت المنجـــزة من خالل 
النظام الوطني للمقترحات والشكاوى 
)تواصـــل( بنســـبة 10 %. أمـــا الطلبات 
المقدمـــة بالحضـــور الشـــخصي بمقـــر 

الهيئة فقد انخفضت بنسبة 9 %.
وفيمـــا يتعلـــق بالطلبـــات الـــواردة عبر 
ارتفعـــت  فقـــد  الهاتفيـــة،  المكالمـــات 
بالعـــام  مقارنـــة   %  44 إلـــى  نســـبتها 
2021، وزاد عـــدد المعامـــالت المنجزة 
عبر واتساب بنسبة 1 %، حيث أوضح 
الرئيـــس التنفيـــذي أن الهيئـــة تســـعى 
باســـتمرار لتحســـين جـــودة الخدمات 
ورفعهـــا مســـتوى رضـــا العمالء بشـــأن 

الخدمات التي تقدمها.

المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

أعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة اعتماد 
“البســـيتين والساية “ كمدينة صحية وفق 
نظـــام واشـــتراطات المنظمـــة بمـــا تحويه 
من صروح وخدمـــات صحية واجتماعية 
وثقافيـــة ورياضيـــة، حيـــث ســـلم أحمـــد 
لمنظمـــة  اإلقليمـــي  المديـــر  المنظـــري 
الصحة العالمية للشـــرق المتوسط شهادة 
االعتمـــاد إلى ســـلمان بـــن هنـــدي المناعي 
بحضـــور  المحـــرق  محافظـــة  محافـــظ 
جليلة الســـيد وزيرة الصحـــة ووليد المانع 
وكيـــل وزارة الصحة والعميـــد عبدهللا بن 
خليفـــة الجيـــران نائـــب المحافـــظ وعـــدد 
مـــن مســـؤولي وزارة الصحـــة ومدير عام 
مديرية شرطة محافظة المحرق وممثلي 

األهالي بالمجلس التنسيقي للمحافظة.
وبهـــذه المناســـبة أكـــدت وزيـــرة الصحـــة 

أن اعتمـــاد منظمـــة الصحـــة العالمية يأتي 
تجسيدا للتوسع في هذا البرنامج الطموح 
وتأكيـــدا علـــى الجهود والعمـــل المتواصل 
لحكومـــة مملكة البحرين وتوثيقا لصفحة 
مضيئـــة من اإلنجـــازات الوطنيـــة الرائدة، 
مشـــيدة بجهود محافظة المحرق والفرق 
المتعاونة والمساندة والتي حققت العديد 
المجتمعيـــة  والشـــراكات  المبـــادرات  مـــن 
الفاعلـــة والتـــي تعكـــس إيمـــان الحكومـــة 
الموقـــرة وجهودهـــا فـــي تحســـين جـــودة 
الفاعلـــة  والمشـــاركة  والخدمـــات  الحيـــاة 
فـــي تحقيـــق التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة 
واألهـــداف والغايات الصحيـــة والتنموية 

المنشودة.
مـــن جانبه، رفع محافظ محافظة المحرق 
خالـــص الشـــكر والتقديـــر واالمتنـــان إلـــى 
المقام السامي لملك البالد المعظم صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، مؤكدا أن تحقيق المحافظة لكافة 
المعاييـــر العالميـــة يأتـــي بفضـــل االهتمام 
والمـــكارم مـــن قبـــل القيـــادة الحكيمة في 
وجـــود البنيـــة التحتية والصـــروح الطبية 
ومراكـــز الخدمـــات العامـــة والتـــي تتنوع 
ما بين االجتماعيـــة والرياضية والثقافية 

والعلمية.
وفـــي كلمتـــه، أكد أحمـــد المنظـــري المدير 
اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشـــرق 
المتوسط أن شبكة المدن الصحية اآلخذة 
ـــع فـــي البحرين تعكس ســـعي  فـــي التوسُّ
المجتمعـــات الحضريـــة  لتزويـــد  المملكـــة 
بفـــرص أفضـــل للتمتع بالصحـــة والعافية، 
مشـــيرا إلى أن مدينة البســـيتين والســـاية 

عـــززت هذا التقدم منذ أجيـــال عديدة، إذ 
اســـتضافت أول نظام مدرســـي في البالد 
داخل أســـوار مدرســـة “الهداية الخليفية”، 
التي شـــهدت انطالق أول مدرسة للتعليم 

تضـــم  اآلن  وهـــي  عـــام 1919،  النظامـــي 
ُمتحًفـــا، وتقف شـــامخة إلى جوار اســـمها 
دت لتـــرث هذا اإلرث  مدرســـة حديثة ُشـــيِّ
مـــن المعرفـــة ليكـــون أداة نجـــاح ألجيالنا 

القادمة. مهنئـــا الجميع في ربوع البحرين 
على نجاحهم المستمر في تحقيق التنمية 
المستدامة، وسعيهم الدؤوب الذي يرتكز 
علـــى المجتمـــع مـــن أجـــل تحقيـــق الرؤية 
اإلقليميـــة للمنظمـــة بـــأن الصحـــة للجميع 

وبالجميع.
المديـــر  مـــن  المحـــرق  محافـــظ  وتســـلم 
اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشـــرق 
المتوســـط شـــهادة االعتمـــاد، حيـــث أكـــد 
المحافـــظ أن هـــذه الشـــهادة تعتبـــر دافعا 
وبداية حقيقية للتوســـع فـــي اعتماد كافة 
مـــدن وقـــرى المحافظة كمـــدن صحية لما 
تحويه من بنية تحتية ومشـــاريع خدمية 
فـــي كافـــة الجوانـــب، رافعـــا الشـــكر الـــى 
معالـــي وزير الداخلية علـــى دعم واهتمام 
معاليـــه بالمحافظات والعمـــل الدائم على 

تطويرها.

المنامة - بنا

اعتماد “البسيتين والساية” ضمن قائمة المدن الصحية
بن هندي: توثيق صفحة مضيئة من اإلنجازات الوطنية

منظمة الصحة العالمية تعتمد البسيتين والساية  ضمن قائمة المدن الصحية

الرميحي تتابع مع “CMEC” الصينية مستجدات مدينة شرق سترة
تسارع ملحوظ في تنفيذ المشروع

اســـتقبلت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط 
العمرانـــي آمنة الرميحي بمكتبها بالوزارة 
مدير عام شركة CMEC الصينية المكلفة 
بتنفيذ مشـــروع مدينة شـــرق ســـترة فانغ 
يانشـــوي رئيس شركة CMEC، وعدد من 
مسؤولي الشركة الصينية، إذ تم مناقشة 
مســـتجدات المشروع والمراحل الجديدة 

المنفذة منه.  
االلتـــزام  أهميـــة  اللقـــاء  خـــالل  وأكـــدت 
بالجدول الزمنـــي لجميع المراحل المتفق 
عليهـــا ليتم تســـليم المواطنيـــن وحداتهم 
أن  إلـــى  مشـــيرة  ممكـــن،  وقـــت  بأســـرع 
وتيرة العمل تسير بشكل مطمئن وبشكل 
متناغـــم جنبـــًا إلـــى جنب مع مشـــروعات 

البنية التحتية والخدماتية بالمدينة.
وأبدت الرميحي اســـتعداد الـــوزارة التام 
للتعـــاون مـــع الشـــركة الصينيـــة، في إطار 

سياسة االنفتاح على تجارب الدول التي 
تتمتـــع بخبـــرة كبيـــرة فـــي مجـــال العمـــل 
اإلســـكاني، لالســـتفادة من تلـــك الخبرات 
فـــي إثـــراء الخطـــط اإلســـكانية وابتـــكار 

الحلول المميزة.
الصينيـــة  الشـــركة  أبـــدت  جانبهـــم،  مـــن 
التزامهـــا التـــام بالخطة الزمنية لمشـــروع 
تنفيذ مدينة شـــرق ســـترة، مشـــيرين إلى 
أن المرحلـــة األولى من المشـــروع تشـــهد 
علـــى  شـــارفت  وقـــد  ملحوظـــًا  تســـارعًا 
االنتهـــاء ليتـــم بعدهـــا االنتقـــال للمراحل 

والتسلســـل  الســـرعة  وبـــذات  األخـــرى 
المتفق عليه في وقت سابق ليتماشى مع 
المشـــروعات الخدمية ومشروعات البنية 

التحتية.
وأبدت الشـــركة الصينية تعاونًا كبيرًا في 
مجـــال توســـيع مســـاهمتها فـــي عمليـــات 
التعميـــر واإلنشـــاء بالمملكـــة وذلك تحت 
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  إشـــراف 
العمراني، مســـتعرضين أحـــدث التقنيات 
فـــي مجـــال اإلنشـــاء التـــي يتـــم االعتماد 

عليها في مشروعاتهم الكبرى.

كمـــا تم خـــالل اللقـــاء التطرق إلـــى أوجه 
التعاون في مجال مشروع حقوق تطوير 
األراضي الحكومية من خالل اســـتعراض 
خطة تنفيذ البرنامج بالشراكة مع القطاع 
الخـــاص، لتوفيـــر 19 ألف وحدة ســـكنية، 
وهو البرنامج الـــذي يأتي في إطار تنفيذ 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لمواصلـــة 
اإلســـكان  لقطـــاع  التطويريـــة  الخطـــط 

بالشراكة مع القطاع الخاص.
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  أن  يذكـــر 
العمراني أبرمت عقود تنفيذ مدينة شرق 
ســـترة بالتعـــاون مع الجانـــب الصيني في 
العـــام 2019 والـــذي بموجبـــه يتـــم العمل 
حاليًا على تنفيذ وتأهيل المدينة إلنشـــاء 
التحتيـــة  والبنيـــة  الســـكنية  الوحـــدات 
لألراضي اإلســـكانية، والمرافـــق بالمدينة، 

وفق جدول زمني يشمل ثالث مراحل.

المنامة - وزارة  اإلسكان والتخطيط العمراني

إرسال ثاني شحنات المساعدات إلى ضحايا زلزال تركيا
تنفيذ العديد من المشروعات اإلغاثية لصالح دمشق وأنقرة... “المؤسسة الملكية”:

اســـتمرارا لتوجيهات عاهل البالد المعظم 
الملكيـــة  للمؤسســـة  الفخـــري  الرئيـــس 
لألعمال اإلنســـانية صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وتحت رعاية 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب الشـــباب رئيـــس اللجنة 
الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في ســـوريا 
وتركيـــا ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة، أرسلت المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية الشحنة الثانية من المساعدات 
إلـــى  البحرينيـــة  اإلغاثيـــة  اإلنســـانية 
جمهورية تركيا لمســـاعدتهم في محنتهم 
والتخفيـــف مـــن آثار الكارثـــة التي يمرون 
بهـــا جراء الزلزال الكبيـــر الذي تعرضت له 

تركيا.
ومن جانبه، أعرب األمين العام للمؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد 

عـــن خالـــص الشـــكر والتقديـــر إلـــى عاهل 
البالد المعظم الرئيس الفخري للمؤسســـة 
صاحـــب  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
على مبادرات جاللته اإلنسانية المستمرة 
في مساعدة األشـــقاء واألصدقاء وإغاثة 
المنكوبيـــن ومـــد يـــد العـــون للمحتاجيـــن 
فـــي مختلف بقـــاع العالم، مشـــيدا بالدعم 
الكبيـــر الـــذي تحظـــى بـــه المؤسســـة مـــن 

قبـــل الحكومة برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ومتابعة 
حثيثة من ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة.
وأوضـــح أنـــه بناء علـــى هـــذه التوجيهات 
الملكيـــة وبقيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة فقد تم إرســـال الشـــحنة 
الثانية مـــن المســـاعدات اإلغاثية العاجلة 

إلـــى جمهوريـــة تركيا والتـــي تحتوي على 
والغذائيـــة  واإلغاثيـــة  والطبيـــة  المـــواد 

والخيام ومواد اإليواء الالزمة.
كمـــا توجه ســـعادته بالشـــكر الجزيـــل إلى 
أبناء البحرين على مساهمتهم في إنجاح 
زلـــزال  ضحايـــا  لدعـــم  الوطنيـــة  الحملـــة 
سوريا وتركيا، مؤكدا أن مساعدات مملكة 
البحريـــن ستســـمر فـــي دعـــم المتضررين 
مـــن الزلـــزال ومســـاعدتهم فـــي التخفيف 
من هـــذا المصاب األليـــم، وتوفير مختلف 
االحتياجـــات التـــي هم في أمـــس الحاجة 

لها.
وأكـــد أن الحملـــة الوطنيـــة مســـتمرة فـــي 
تلقـــي المســـاعدات والعمـــل علـــى تنفيـــذ 
لصالـــح  اإلغاثيـــة  المشـــروعات  العديـــد 
ســـوريا وتركيـــا بمـــا يخفـــف عنهـــم هـــذا 

المصاب األليم.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
المعاودة، سعيد الكملي من المملكة 

المغربية الشقيقة.
وأشـــاد الوزير بالعالقات التاريخية 
المتجـــذرة التـــي تربط بيـــن مملكة 

المغربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
الشـــقيقة، ومـــا تشـــهده مـــن تطـــور 

ونماء مستمر.
وثمـــن جهـــود الكملـــي فـــي بحوثه 
ومحاضراتـــه الدينيـــة، ومـــا يقدمه 

من دروس فقهية تأصيلية.

تبادل الخبرات مع المغرب في العلوم الشرعية
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زيادة رصيد األراضي المعدة للبناء... الخياط:

المنامة - وزارة الداخلية

ترأس وكيل وزارة الداخلية الشيخ 
ناصـــر بـــن عبدالرحمـــن آل خليفـــة، 
المشـــارك  البحريـــن  مملكـــة  وفـــد 
فـــي االجتمـــاع التحضيـــري للدورة 
األربعيـــن لمجلـــس وزراء الداخليـــة 
العـــرب، والذي عقد في دولة تونس 

الشقيقة.
وبحـــث االجتماع التحضيري، عددا 
مـــن الموضوعـــات األمنيـــة المهمـــة، 
والتـــي سيناقشـــها وزراء الداخليـــة 
العـــرب، في إطار العمـــل على تعزيز 

مسيرة التعاون األمني العربي.

تعزيز مسيرة التعاون األمني العربي

االنتهـــــاء مــن تخطيــــــط 35 مخططــــــا في 2022
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط 
الخيـــاط  أحمـــد  العمرانـــي  والتطويـــر 
أن إحصـــاءات العـــام الماضي أظهرت 
تقدمـــًا ملموســـًا فـــي إنجـــاز الخطـــط، 
حيـــث تـــم االنتهـــاء مـــن 35 مخطًطـــا 
تفصيلًيا خالل العام 2022 والبدء في 
تنفيـــذ 3 خطـــط، ويجري العمـــل حاليًا 
الســـتكمال 24 خطـــة. ومـــن المتوقـــع 
أن تتـــم الموافقـــة عليهـــا خـــالل العام 
المتبعـــة  اإلجـــراءات  وفـــق  الجـــاري 
الهيكليـــة  الخطـــة  لبيانـــات  ووفقـــًا 

اإلستراتيجية لمملكة البحرين.
وأشار إلى أن الهيئة عملت على تنظيم 
وضعية العقارات في هذه المخططات 

وتوفير شـــبكات طرق وشـــوارع وبنى 
تحتية وخدمات، بما يساهم في زيادة 
رصيـــد األراضي المعـــدة ألعمال البناء 
والتعميـــر فـــي المملكة، ويدفـــع عجلة 

االستثمار العقاري والنمو العمراني.
تأتـــي  النتائـــج  هـــذه  أن  إلـــى  ولفـــت 
لتنفيـــذ  الهيئـــة  جهـــود  إطـــار  فـــي 
إســـتراتيجيات التنميـــة الهادفـــة إلـــى 
تحقيـــق تنميـــة عمرانيـــة متوازنة في 
مختلف القطاعـــات، بهدف دفع عجلة 

التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
عـــدد  أن  اإلحصائيـــات  وأظهـــرت 
الطلبـــات التـــي تلقتهـــا الهيئـــة خـــالل 
العـــام 2022 بلغ 6،690 طلبًا، حيث بلغ 

متوســـط   معدل إنجـــاز المعامالت في 
الهيئة 91، وبلغت نسبة االلتزام بالمدة 

الزمنية المحددة 95 %. 
وذكر الخياط أن الهيئة تسعى لتقديم 
خدمـــات تخطيطيـــة متميـــزة وعاليـــة 
والمســـتثمرين،  يـــن  ن للمواط الجـــودة 
وتقليص الفتـــرات الزمنية لإلجراءات 
بمـــا   ، ط ـ ـ ـ التخطي منصـــة  خـــالل  مـــن 
ة  ـ ـ الحكوميـ التوجهـــات  مـــع  يتماشـــى 
الهادفة إلـــى التحول الرقمي الشـــامل 
فـــي تقديـــم الخدمـــات. حيـــث حققت 
العقـــاري”  التجميـــد  “إزالـــة  خدمـــة 
وخدمـــة “تغييـــر التصنيـــف”. 100 % 
الفتـــرة  خـــالل  الطلبـــات  إنجـــاز  فـــي 

الزمنية المحددة، تليها خدمة “تقسيم 
األراضـــي” التـــي بلغ فيها معـــدل إتمام 
خدمـــة  وأخيـــرًا   ،%  92 الطلبـــات 
“توحيـــد األراضـــي” التـــي بلغـــت فيها 
نســـبة الطلبات 79 %. مؤكدًا الحرص 
على تحقيق استدامة جميع الخدمات 
التـــي تقدمهـــا الهيئـــة وتســـريع وتيرة 
اإلنجاز وفق أعلى مســـتويات الجودة 

والكفاءة.
وحققـــت خدمـــات التخطيـــط األخرى 
الهيئـــة  موقـــع  خـــالل  مـــن  المقدمـــة 
إنجاز  معـــدالت   www.upda.gov.bh
عاليـــة، حيث حققت خدمة “دراســـات 
 %  100 والســـالمة”  المـــروري  األثـــر 

فـــي اســـتكمال الطلبات خـــالل الفترة 
الزمنيـــة المحددة، يليها ” تعديل وضع 
األرض “ بنســـبة 99 % وأخيـــرًا خدمة 
“استشـــارات التخطيـــط” التي حققت 

 .% 98
كمـــا شـــهد مركـــز خدمـــة المتعامليـــن 
بالهيئـــة خـــالل العـــام 2022 انخفاضـــًا 
في عدد الطلبات واالستفســـارات عبر 
البريد اإللكتروني بنسبة 21 %  مقارنة 
بالعـــام 2021، ويأتـــي هـــذا االنخفاض 
نتيجـــة نجـــاح التحـــول الرقمـــي فـــي 
تقديـــم الخدمـــات الحكوميـــة، حيـــث 
يتـــم تلقـــي معظـــم الطلبـــات اآلن مـــن 
خـــالل منصـــة التخطيـــط. انخفضـــت 

نســـبة المعامـــالت المنجـــزة من خالل 
النظام الوطني للمقترحات والشكاوى 
)تواصـــل( بنســـبة 10 %. أمـــا الطلبات 
المقدمـــة بالحضـــور الشـــخصي بمقـــر 

الهيئة فقد انخفضت بنسبة 9 %.
وفيمـــا يتعلـــق بالطلبـــات الـــواردة عبر 
ارتفعـــت  فقـــد  الهاتفيـــة،  المكالمـــات 
بالعـــام  مقارنـــة   %  44 إلـــى  نســـبتها 
2021، وزاد عـــدد المعامـــالت المنجزة 
عبر واتساب بنسبة 1 %، حيث أوضح 
الرئيـــس التنفيـــذي أن الهيئـــة تســـعى 
باســـتمرار لتحســـين جـــودة الخدمات 
ورفعهـــا مســـتوى رضـــا العمالء بشـــأن 

الخدمات التي تقدمها.

المنامة - هيئة التخطيط والتطوير العمراني

أعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة اعتماد 
“البســـيتين والساية “ كمدينة صحية وفق 
نظـــام واشـــتراطات المنظمـــة بمـــا تحويه 
من صروح وخدمـــات صحية واجتماعية 
وثقافيـــة ورياضيـــة، حيـــث ســـلم أحمـــد 
لمنظمـــة  اإلقليمـــي  المديـــر  المنظـــري 
الصحة العالمية للشـــرق المتوسط شهادة 
االعتمـــاد إلى ســـلمان بـــن هنـــدي المناعي 
بحضـــور  المحـــرق  محافظـــة  محافـــظ 
جليلة الســـيد وزيرة الصحـــة ووليد المانع 
وكيـــل وزارة الصحة والعميـــد عبدهللا بن 
خليفـــة الجيـــران نائـــب المحافـــظ وعـــدد 
مـــن مســـؤولي وزارة الصحـــة ومدير عام 
مديرية شرطة محافظة المحرق وممثلي 

األهالي بالمجلس التنسيقي للمحافظة.
وبهـــذه المناســـبة أكـــدت وزيـــرة الصحـــة 

أن اعتمـــاد منظمـــة الصحـــة العالمية يأتي 
تجسيدا للتوسع في هذا البرنامج الطموح 
وتأكيـــدا علـــى الجهود والعمـــل المتواصل 
لحكومـــة مملكة البحرين وتوثيقا لصفحة 
مضيئـــة من اإلنجـــازات الوطنيـــة الرائدة، 
مشـــيدة بجهود محافظة المحرق والفرق 
المتعاونة والمساندة والتي حققت العديد 
المجتمعيـــة  والشـــراكات  المبـــادرات  مـــن 
الفاعلـــة والتـــي تعكـــس إيمـــان الحكومـــة 
الموقـــرة وجهودهـــا فـــي تحســـين جـــودة 
الفاعلـــة  والمشـــاركة  والخدمـــات  الحيـــاة 
فـــي تحقيـــق التغطيـــة الصحيـــة الشـــاملة 
واألهـــداف والغايات الصحيـــة والتنموية 

المنشودة.
مـــن جانبه، رفع محافظ محافظة المحرق 
خالـــص الشـــكر والتقديـــر واالمتنـــان إلـــى 
المقام السامي لملك البالد المعظم صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
وولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، مؤكدا أن تحقيق المحافظة لكافة 
المعاييـــر العالميـــة يأتـــي بفضـــل االهتمام 
والمـــكارم مـــن قبـــل القيـــادة الحكيمة في 
وجـــود البنيـــة التحتية والصـــروح الطبية 
ومراكـــز الخدمـــات العامـــة والتـــي تتنوع 
ما بين االجتماعيـــة والرياضية والثقافية 

والعلمية.
وفـــي كلمتـــه، أكد أحمـــد المنظـــري المدير 
اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشـــرق 
المتوسط أن شبكة المدن الصحية اآلخذة 
ـــع فـــي البحرين تعكس ســـعي  فـــي التوسُّ
المجتمعـــات الحضريـــة  لتزويـــد  المملكـــة 
بفـــرص أفضـــل للتمتع بالصحـــة والعافية، 
مشـــيرا إلى أن مدينة البســـيتين والســـاية 

عـــززت هذا التقدم منذ أجيـــال عديدة، إذ 
اســـتضافت أول نظام مدرســـي في البالد 
داخل أســـوار مدرســـة “الهداية الخليفية”، 
التي شـــهدت انطالق أول مدرسة للتعليم 

تضـــم  اآلن  وهـــي  عـــام 1919،  النظامـــي 
ُمتحًفـــا، وتقف شـــامخة إلى جوار اســـمها 
دت لتـــرث هذا اإلرث  مدرســـة حديثة ُشـــيِّ
مـــن المعرفـــة ليكـــون أداة نجـــاح ألجيالنا 

القادمة. مهنئـــا الجميع في ربوع البحرين 
على نجاحهم المستمر في تحقيق التنمية 
المستدامة، وسعيهم الدؤوب الذي يرتكز 
علـــى المجتمـــع مـــن أجـــل تحقيـــق الرؤية 
اإلقليميـــة للمنظمـــة بـــأن الصحـــة للجميع 

وبالجميع.
المديـــر  مـــن  المحـــرق  محافـــظ  وتســـلم 
اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشـــرق 
المتوســـط شـــهادة االعتمـــاد، حيـــث أكـــد 
المحافـــظ أن هـــذه الشـــهادة تعتبـــر دافعا 
وبداية حقيقية للتوســـع فـــي اعتماد كافة 
مـــدن وقـــرى المحافظة كمـــدن صحية لما 
تحويه من بنية تحتية ومشـــاريع خدمية 
فـــي كافـــة الجوانـــب، رافعـــا الشـــكر الـــى 
معالـــي وزير الداخلية علـــى دعم واهتمام 
معاليـــه بالمحافظات والعمـــل الدائم على 

تطويرها.

المنامة - بنا

اعتماد “البسيتين والساية” ضمن قائمة المدن الصحية
بن هندي: توثيق صفحة مضيئة من اإلنجازات الوطنية

منظمة الصحة العالمية تعتمد البسيتين والساية  ضمن قائمة المدن الصحية

الرميحي تتابع مع “CMEC” الصينية مستجدات مدينة شرق سترة
تسارع ملحوظ في تنفيذ المشروع

اســـتقبلت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط 
العمرانـــي آمنة الرميحي بمكتبها بالوزارة 
مدير عام شركة CMEC الصينية المكلفة 
بتنفيذ مشـــروع مدينة شـــرق ســـترة فانغ 
يانشـــوي رئيس شركة CMEC، وعدد من 
مسؤولي الشركة الصينية، إذ تم مناقشة 
مســـتجدات المشروع والمراحل الجديدة 

المنفذة منه.  
االلتـــزام  أهميـــة  اللقـــاء  خـــالل  وأكـــدت 
بالجدول الزمنـــي لجميع المراحل المتفق 
عليهـــا ليتم تســـليم المواطنيـــن وحداتهم 
أن  إلـــى  مشـــيرة  ممكـــن،  وقـــت  بأســـرع 
وتيرة العمل تسير بشكل مطمئن وبشكل 
متناغـــم جنبـــًا إلـــى جنب مع مشـــروعات 

البنية التحتية والخدماتية بالمدينة.
وأبدت الرميحي اســـتعداد الـــوزارة التام 
للتعـــاون مـــع الشـــركة الصينيـــة، في إطار 

سياسة االنفتاح على تجارب الدول التي 
تتمتـــع بخبـــرة كبيـــرة فـــي مجـــال العمـــل 
اإلســـكاني، لالســـتفادة من تلـــك الخبرات 
فـــي إثـــراء الخطـــط اإلســـكانية وابتـــكار 

الحلول المميزة.
الصينيـــة  الشـــركة  أبـــدت  جانبهـــم،  مـــن 
التزامهـــا التـــام بالخطة الزمنية لمشـــروع 
تنفيذ مدينة شـــرق ســـترة، مشـــيرين إلى 
أن المرحلـــة األولى من المشـــروع تشـــهد 
علـــى  شـــارفت  وقـــد  ملحوظـــًا  تســـارعًا 
االنتهـــاء ليتـــم بعدهـــا االنتقـــال للمراحل 

والتسلســـل  الســـرعة  وبـــذات  األخـــرى 
المتفق عليه في وقت سابق ليتماشى مع 
المشـــروعات الخدمية ومشروعات البنية 

التحتية.
وأبدت الشـــركة الصينية تعاونًا كبيرًا في 
مجـــال توســـيع مســـاهمتها فـــي عمليـــات 
التعميـــر واإلنشـــاء بالمملكـــة وذلك تحت 
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  إشـــراف 
العمراني، مســـتعرضين أحـــدث التقنيات 
فـــي مجـــال اإلنشـــاء التـــي يتـــم االعتماد 

عليها في مشروعاتهم الكبرى.

كمـــا تم خـــالل اللقـــاء التطرق إلـــى أوجه 
التعاون في مجال مشروع حقوق تطوير 
األراضي الحكومية من خالل اســـتعراض 
خطة تنفيذ البرنامج بالشراكة مع القطاع 
الخـــاص، لتوفيـــر 19 ألف وحدة ســـكنية، 
وهو البرنامج الـــذي يأتي في إطار تنفيذ 
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لمواصلـــة 
اإلســـكان  لقطـــاع  التطويريـــة  الخطـــط 

بالشراكة مع القطاع الخاص.
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزارة  أن  يذكـــر 
العمراني أبرمت عقود تنفيذ مدينة شرق 
ســـترة بالتعـــاون مع الجانـــب الصيني في 
العـــام 2019 والـــذي بموجبـــه يتـــم العمل 
حاليًا على تنفيذ وتأهيل المدينة إلنشـــاء 
التحتيـــة  والبنيـــة  الســـكنية  الوحـــدات 
لألراضي اإلســـكانية، والمرافـــق بالمدينة، 

وفق جدول زمني يشمل ثالث مراحل.

المنامة - وزارة  اإلسكان والتخطيط العمراني

إرسال ثاني شحنات المساعدات إلى ضحايا زلزال تركيا
تنفيذ العديد من المشروعات اإلغاثية لصالح دمشق وأنقرة... “المؤسسة الملكية”:

اســـتمرارا لتوجيهات عاهل البالد المعظم 
الملكيـــة  للمؤسســـة  الفخـــري  الرئيـــس 
لألعمال اإلنســـانية صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، وتحت رعاية 
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية 
وشـــؤون الشـــباب الشـــباب رئيـــس اللجنة 
الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في ســـوريا 
وتركيـــا ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمد آل 
خليفة، أرسلت المؤسسة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية الشحنة الثانية من المساعدات 
إلـــى  البحرينيـــة  اإلغاثيـــة  اإلنســـانية 
جمهورية تركيا لمســـاعدتهم في محنتهم 
والتخفيـــف مـــن آثار الكارثـــة التي يمرون 
بهـــا جراء الزلزال الكبيـــر الذي تعرضت له 

تركيا.
ومن جانبه، أعرب األمين العام للمؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد 

عـــن خالـــص الشـــكر والتقديـــر إلـــى عاهل 
البالد المعظم الرئيس الفخري للمؤسســـة 
صاحـــب  اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة 
على مبادرات جاللته اإلنسانية المستمرة 
في مساعدة األشـــقاء واألصدقاء وإغاثة 
المنكوبيـــن ومـــد يـــد العـــون للمحتاجيـــن 
فـــي مختلف بقـــاع العالم، مشـــيدا بالدعم 
الكبيـــر الـــذي تحظـــى بـــه المؤسســـة مـــن 

قبـــل الحكومة برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ومتابعة 
حثيثة من ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة.
وأوضـــح أنـــه بناء علـــى هـــذه التوجيهات 
الملكيـــة وبقيـــادة ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن 
حمـــد آل خليفـــة فقد تم إرســـال الشـــحنة 
الثانية مـــن المســـاعدات اإلغاثية العاجلة 

إلـــى جمهوريـــة تركيا والتـــي تحتوي على 
والغذائيـــة  واإلغاثيـــة  والطبيـــة  المـــواد 

والخيام ومواد اإليواء الالزمة.
كمـــا توجه ســـعادته بالشـــكر الجزيـــل إلى 
أبناء البحرين على مساهمتهم في إنجاح 
زلـــزال  ضحايـــا  لدعـــم  الوطنيـــة  الحملـــة 
سوريا وتركيا، مؤكدا أن مساعدات مملكة 
البحريـــن ستســـمر فـــي دعـــم المتضررين 
مـــن الزلـــزال ومســـاعدتهم فـــي التخفيف 
من هـــذا المصاب األليـــم، وتوفير مختلف 
االحتياجـــات التـــي هم في أمـــس الحاجة 

لها.
وأكـــد أن الحملـــة الوطنيـــة مســـتمرة فـــي 
تلقـــي المســـاعدات والعمـــل علـــى تنفيـــذ 
لصالـــح  اإلغاثيـــة  المشـــروعات  العديـــد 
ســـوريا وتركيـــا بمـــا يخفـــف عنهـــم هـــذا 

المصاب األليم.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

والشـــؤون  العـــدل  وزيـــر  اســـتقبل 
نـــواف  واألوقـــاف  اإلســـالمية 
المعاودة، سعيد الكملي من المملكة 

المغربية الشقيقة.
وأشـــاد الوزير بالعالقات التاريخية 
المتجـــذرة التـــي تربط بيـــن مملكة 

المغربيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
الشـــقيقة، ومـــا تشـــهده مـــن تطـــور 

ونماء مستمر.
وثمـــن جهـــود الكملـــي فـــي بحوثه 
ومحاضراتـــه الدينيـــة، ومـــا يقدمه 

من دروس فقهية تأصيلية.

تبادل الخبرات مع المغرب في العلوم الشرعية
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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دور الصناديق السيادية في دعم 
اقتصادات دول الخليج العربي

مصطلح “الصندوق السيادي” يرمز إلى صندوق استثماري تملكه الدولة، ويضم 
أصواًل حكومية يغذيها فائض االحتياطيات، ما يعود بالنفع على اقتصاد الدولة 
ومواطنيهـــا. ومن أهم أهداف الصناديق الســـيادية بـــدول الخليج العربي تنويع 
االقتصادات، ودعم اقتصاداتها الوطنية، وكذلك تحقيق دور أكبر على الســـاحة 
العالميـــة، وكســـب النفـــوذ الجيوسياســـي، مـــا يحقـــق الطموحـــات االقتصاديـــة 

والسياسية لدول الخليج.
وفي المملكة العربية الســـعودية، تأســـس صندوق االستثمارات العامة في العام 
1971. وفـــي العـــام 2020، عمـــل الصندوق علـــى إدارة أصول بقيمـــة 400 مليار 
دوالر، وحالًيـــا فالصنـــدوق يدير أصواًل ُتقدر بأكثر من 607 مليارات دوالر ليصل 
إلـــى المرتبة السادســـة عالمًيا. ولدى الصندوق محفظة تتكـــون من حوالي 200 

استثمار، منها حوالي 20 استثمارا مدرجا في السوق المالية السعودية.
وحســـب اســـتراتيجية صندوق االســـتثمارات العامـــة لألعوام الخمســـة المقبلة، 
فالســـعودية تتجـــه لمضاعفة حجم أصـــول الصندوق ليتجـــاوز التريليون دوالر 
في 2025، وصواًل إلى 2.7 تريليون دوالر في 2030 كهدف مستقبلي، مع التزام 
صنـــدوق االســـتثمارات العامة باســـتثمار أكثر من 200 مليـــار دوالر في اقتصاد 
السعودية بحلول عام 2025. ويدعم الصندوق عدة مشاريع ضخمة، تماشًيا مع 
رؤيـــة 2030، ومنهـــا مدينة نيوم بقيمة 500 مليار دوالر ومشـــروع البحر األحمر 
الســـياحي، وغيرها من المشروعات. إضافة إلى ذلك، فإن صندوق االستثمارات 
العامة يعمل على تحفيز القطاع الخاص في السعودية من خالل االستثمار في 
قطاعات حالية ومســـتقبلية، جديدة وواعدة، ُيمكن من خاللها خلق فرص عمل 
جديـــدة، وكذلك تعمل علـــى دعم تطوير القـــدرات والكفـــاءات الوطنية، وأيًضا 

تسمح لالقتصاد المحلي بالمنافسة على الصعيدين اإلقليمي والدولي.
أما في مملكة البحرين، فقد تأسس صندوق شركة “ممتلكات” البحرين القابضة 
فـــي العـــام 2006، وهو يدير حاليا أكثر من 18 مليار دوالر. ويســـتثمر الصندوق 
في عدة قطاعات أساســـية داخل البحرين وخارجها في منطقة الشرق األوسط 
وشـــمال إفريقيـــا وأوروبـــا وأميـــركا الشـــمالية. وتشـــمل االســـتثمارات الوطنيـــة 
والدوليـــة قطاعـــات الصناعـــة، واالتصـــاالت والتكنولوجيا، واألغذيـــة والزراعة، 
والعقـــار، والخدمـــات الماليـــة واللوجســـتية، والســـياحة، والتعليم، والســـيارات، 
والمالحة الجوية والطيران، واإلعالم. ويمتلك صندوق ممتلكات كذلك حصصا 
في شـــركات كبـــرى منها ألمنيـــوم البحريـــن “البا” وشـــركة ماكالريـــن البريطانية 

للسيارات.
وفـــي العـــام 2022، دعمـــت العائـــدات، مـــن خـــالل األســـعار المتصاعـــدة للنفـــط 
وكذلـــك قوة الدوالر، صناديق الثروة الســـيادية الخليجيـــة في القيام بعدد كبير 
من عمليات االســـتحواذات واالســـتثمارات الخارجية، وعلى ســـبيل المثال، فقد 
ضاعف صندوق االســـتثمارات العامة الســـعودي اســـتثماراته إلى 3 أضعاف في 
شـــركات أميركيـــة مدرجة فـــي بورصة “وول ســـتريت”، كما قام بضـــخ أكثر من 
7 مليـــارات دوالر فـــي شـــركتي “أمـــازون” و ”الفابيت” وبنك “جي بـــي مورغان”، 

وغيرها الكثير من االستثمارات النوعية األخرى.
عمومـــا، فـــإن الصناديق الســـيادية الخليجية تســـاهم بشـــكل فعال فـــي التنمية 
االقتصادية والصناعية المحلية والوطنية، كما أنها تسارع في تنويع اقتصاديات 
دول الخليـــج، وتشـــارك فـــي عملية االبتـــكار والحصول علـــى المعرفة من خالل 
االســـتثمارات االســـتراتيجية في مجـــاالت التقنية والبحـــث والتعليم واالبتكار، 

وغيرها من القطاعات الوطنية المهمة.

* كاتبة اقتصادية ومستشارة تقنية سعودية

fadwa_bawardi@hotmail.com

* فدوى البواردي
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“عقارات السيف” تدعم الجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية بالبحرين
التزاما بتعزيز المسؤولية االجتماعية

أعلنت شـــركة عقارات السيف، انطالقا 
المســـؤولية  بتعزيـــز  التزامهـــا  مـــن 
االجتماعيـــة، عـــن تبرعهـــا بمبلـــغ مالي 
للجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية 
فـــي البحرين لدعـــم مبـــادرات وبرامج 
الجمعيـــة ورعايـــة الفعاليـــات الخاصـــة 
وذويهـــم.  الوراثـــي  الـــدم  بمرضـــى 
وقـــام بتســـليم الدعـــم عيســـى محمـــد 
نجيبـــي رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
عقـــارات الســـيف إلى شـــيخة العريض 
الشـــركة  مقـــر  فـــي  الجمعيـــة  رئيســـة 
الســـيف  ضاحيـــة   – الســـيف  بمجمـــع 
وذلك بحضـــور مصطفى الســـيد، نائب 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة ورئيـــس لجنـــة 
المســـؤولية االجتماعية لدى الشركة و 
أحمد يوســـف الرئيس التنفيذي لشركة 

عقارات السيف. 
انطالًقـــا  الماليـــة  المنحـــة  هـــذه  تأتـــي 
مـــن اســـتراتيجية الشـــركة فـــي دعـــم 
المســـؤولية االجتماعية وضمن سعيها 

الـــدؤوب من أجل توطيد عرى التعاون 
مع مختلف الجمعيـــات األهلية العاملة 
المتخصصـــة  وبخاصـــة  المملكـــة  فـــي 
فـــي مجال الرعايـــة الصحية واالعتناء 
بمرضـــى األمـــراض المزمنـــة والوراثية 
ومســـاندة عوائلهم وذويهـــم، وذلك بما 
يســـاهم فـــي ترســـيخ مبـــادئ التضامن 
فـــي  الممارســـات  المجتمعـــي وأفضـــل 

عمل الخير. 

وقـــال عيســـى نجيبـــي رئيـــس مجلس 
“نحـــن  الســـيف  عقـــارات  شـــركة  إدارة 
أكثـــر  مـــن  واحـــدة  بدعـــم  ســـعداء 
علـــى  نشـــاطا  األهليـــة  الجمعيـــات 
مســـتوى المملكـــة؛ نظًرا لمـــا تحمله من 
رؤيـــة وأهـــداف نبيلـــة لزيـــادة التوعية 
بأمـــراض الـــدم الوراثيـــة فـــي البحرين 
وتعزيـــز التعـــاون مع كافة المؤسســـات 
والمنظمات الدولية في مجال مكافحة 

أمراض فقـــر الدم واألمـــراض الوراثية 
األخـــرى. ونحـــن بدورنـــا فـــي الشـــركة 
ملتزمـــون بمســـاندة كل جهـــد وطنـــي 
حميـــد يخـــدم المجتمـــع المحلـــي فـــي 
مختلف القطاعات الصحية والتعليمية 

والتنموية”. 
 مـــن جهتهـــا، أعربـــت العريض رئيســـة 
الجمعية عن شـــكرها وتقديرها لجهود 
شـــركة عقـــارات الســـيف المبذولـــة في 
إطار دعم الجمعية لتفعيل مسؤوليتها 
االجتماعيـــة للبرامج الصحيـــة الهادفة 
للوقايـــة مـــن األمـــراض الوراثية، الفتة 
إلـــى أن هـــذا الدعـــم ليـــس األول مـــن 
نوعـــه من قبل شـــركة عقارات الســـيف 
التـــي لطالما كانت منذ ســـنوات طويلة 
خير داعم ومســـاند ألنشـــطة وفعاليات 
الجمعية، مؤكدة أن هذا الدعم سيسهم 
مســـاهمة كبيـــرة وفعالـــة فـــي تســـيير 
أنشطة الجمعية بما يعود بالفائدة على 

المصابين بأمراض الدم الوراثية.

بزيادة نسبتها 96.4 %... وإجمالي األصول بلغ 111.8 مليون دينار

صافي أرباح “فنادق الخليج” للعام 2022
أعلنت مجموعة فنادق الخليج، أمس 
عـــن نتائجهـــا الماليـــة للســـنة المنتهية 
كشـــف  حيـــث   ،2022 ديســـمبر  فـــي 
البيـــان المالي عـــن صافي ربـــح قدره 
6.669 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 
3.396 مليون دينار بحريني من العام 
الســـابق محققـــة زيـــادة فـــي األربـــاح 
بنسبة 96.4 %. وبلغت ربحية السهم 
3 فلوس مقابل 15 فلسا للعام السابق.
الربـــع  خـــالل  الشـــركة  حققـــت  فقـــد 
األخيـــر 2022 مـــا يلـــي: بلـــغ صافـــي 
الربـــح 2.557 مليـــون دينـــار مقارنـــة 
3.194 مليون دينـــار في الربع األخير 
مـــن العـــام الســـابق، بانخفـــاض قـــدره 
األساســـي  العائـــد  وبلـــغ   .%  19.94
للســـهم الواحـــد 11 فلســـا مقابـــل 14 

فلسا في الربع األخير للعام السابق.
وبلـــغ مجمـــوع الدخل الشـــامل للفترة 
الثالثـــة أشـــهر 2.301 مليـــون دينـــار 
مقارنـــة بــــ 3.188 مليـــون دينـــار للربع 
األخير للعام الســـابق، بانخفاض قدره 
27.8 %. وبلغت إيرادات الربع األخير 
9.449 مليـــون دينـــار مقارنة بـ 7.673 
مليـــون دينـــار للفترة نفســـها من العام 

السابق، أي بارتفاع قدره 23.1 %.
ويعود ســـبب االنخفـــاض في صافي 
مقارنـــة  الرابـــع  الربـــع  خـــالل  الربـــح 
بالفتـــرة نفســـها مـــن العـــام الماضـــي 
بشـــكل رئيـــس إلـــى اســـترداد 1.732 
مليـــون دينار من قيمـــة بعض أصول 
الشـــركة نتيجـــة الزيـــادة فـــي قيمـــة 
األصول عنـــد إعـــادة التقييمات التي 
تمـــت هـــذه الســـنة مقارنـــة باألعـــوام 

السابقة.
وحققت الشـــركة خالل االثني عشـــر 
صافـــي  بلـــغ  يلـــي:  مـــا   2022 شـــهًرا 
الربـــح 6.669 مليون دينـــار مقارنة بـ 
3.396 مليون دينار في االثني عشـــر 
شـــهًرا للعام السابق، أي بزيادة قدرها 

3.273 مليون دينار أو 96.4 %.
وبلغ العائد األساســـي للســـهم الواحد 

30 فلسا في 31 ديسمبر 2022 مقابل 
15 فلسا للعام السابق.

وبلـــغ مجمـــوع الدخـــل الشـــامل فـــي 
31 ديســـمبر 2022 مـــا قيمتـــه 6.328 
مليون دينار مقارنـــة بـ 3.519 مليون 
دينار للعام الســـابق، أي بزيادة قدرها 
2.809 مليون دينار بحريني أو 79.8 

.%
أمـــا اإليـــرادات فقـــد بلغـــت 31.395 
مليون دينار مقارنة بـ 23.001 مليون 
دينار للفترة نفســـها من العام السابق، 
بزيـــادة قدرها 8.394 مليون دينار أو 

.% 36.5
الملكيـــة  حقـــوق  إجمالـــي  وبلـــغ 
خـــالل  األقليـــة(  حقـــوق  )باســـتثناء 
االثني عشـــر شـــهًرا 103.603 مليون 
دينار مقابـــل 101.829 مليـــون دينار 
في نهاية العام السابق، بزيادة قدرها 

1.773 مليون دينار أو 1.7 %.
بلـــغ إجمالـــي األصـــول خـــالل االثني 
عشـــر شـــهًرا 111.795 مليـــون دينـــار 
مقارنـــة بــــ 113.446 مليون دينار في 
نهايـــة العام الســـابق، بانخفاض قدره 
1.652 مليـــون دينـــار بحريني أو 1.5 

.%
الربـــح  الزيـــادة فـــي صافـــي  نتجـــت 
مقارنـــة  شـــهًرا  االثنـــي عشـــر  خـــالل 
بالفترة نفسها من العام السابق بشكل 

أساســـي عـــن الزيـــادة فـــي إيـــرادات 
مليـــون   8.394 البالغـــة  المجموعـــة 
دينار نتيجة تطور األعمال األساسية 
الزيـــادة  إلـــى  إضافـــة  للمجموعـــة، 
فـــي أربـــاح الشـــركات الزميلـــة بمبلـــغ 
إيـــرادات  وزيـــادة  دينـــارا،   693,599
أرباح أســـهم الشـــركة 67,116 دينارا 
و819,228 دينـــارا ربـــح نتيجـــة بيـــع 
أرض مملوكـــة للمجموعة و152,412 
دينـــارا زيـــادة فـــي الرســـوم اإلداريـــة 
وزيـــادة فـــي إيرادات اإليجـــارات من 
المطاعم والمحـــالت بقيمة 172,473 
المصاريـــف  ارتفعـــت  فيمـــا  دينـــارا، 
التشغيلية بمقدار 6.084 مليون دينار 
مقارنة بالعام الســـابق وبشـــكل نسبي 
نتيجـــة الزيادة فـــي اإليـــرادات بينما 
انخفض االســـتهالك بمقدار 734,000 
مـــن  الســـابق.  بالعـــام  مقارنـــة  دينـــار 
ناحيـــة أخـــرى، اســـتفادت المجموعة 
في العام السابق من الدعم الحكومي 
بما يوازي 365,145 دينارا، كما شـــهد 
العام السابق اســـترداد 1.732 مليون 
دينار من قيمة بعض أصول الشـــركة 
نتيجـــة الزيـــادة فـــي قيمـــة األصـــول 
عنـــد إعادة التقييمات التي تمت هذه 

السنة مقارنة باألعوام السابقة.
 وتعود الزيـــادة اإليجابية في صافي 
الربـــح إلـــى حـــد كبيـــر إلـــى تحســـن 

قطاعي السياحة والسفر بعد انحسار 
جائحة كورونا واســـتمرار المجموعة 
بتطبيق سياســـة الرقابة الحذرة على 

التكاليف.
ونظًرا لألداء المالي القوي للمجموعة 
أوصى مجلـــس اإلدارة بتوزيع أرباح 
يعـــادل  بمـــا   %  25 بمقـــدار  نقديـــة 
)5,649,872 دينارا( أي 25 فلًســـا لكل 
سهم كارباح سنوية عن السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022 بشرط 
اجتمـــاع  فـــي  المســـاهمين  موافقـــة 
الجمعيـــة العموميـــة الســـنوي مقابـــل 
نســـبة 20 %  )4,519,871 دينارا( أي 
20 فلًسا لكل سهم المعتمدة في العام 

.2021
وعلق رئيس مجلس إدارة المجموعة 
فاروق المؤيد: “نحن سعداء بالنتائج 
اإليجابيـــة والتـــي هـــي مســـتمرة في 
التحسن بفضل جهود مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية للمجموعة والذين 
ساهمت إســـتراتيجياتهم بشكل كبير 
فـــي الحـــد من تأثيـــر جائحـــة كورونا 
تواصـــل  كمـــا  المالـــي.  األداء  علـــى 
للتوســـع  قدًمـــا  المضـــي  المجموعـــة 

محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا”.
وإلـــى جانبـــه علـــق جارفيلـــد جونـــز 
- الرئيـــس التنفيـــذي فـــي مجموعـــة 
فنـــادق الخليـــج “علـــى الرغـــم من أن 
العـــام 2022 كان مليًئا بالتحديات إال 
أنـــه كان عاًما إيجابًيا مع اســـتمرارية 
أســـواق  فـــي  األوضـــاع  تحســـن 
المعـــارض والمؤتمـــرات بعد انحســـار 
تداعيات جائحـــة كورونا في النصف 
الثاني مـــن العام. وتواصـــل مطاعمنا 
فـــي حصد العديد مـــن الجوائز وبهذا 
نهنـــئ الشـــيف تاال بشـــمي علـــى فوز 
أخيـــًرا  تـــاال”  بـــاي  “فيوشـــنز  مطعـــم 
بجائـــزة أفضـــل مطعـــم فـــي البحرين 
واحتـــالل المركـــز الثالث في الشـــرق 
األوســـط وشمال إفريقيا ضمن قائمة 

أفضل 50 مطعًما للعام 2023”.

6.7
مليون دينار

جارفيلد جونزفاروق المؤيد

كرمت مؤسســـة   مصـــر   للصحـــة   والتنمية  
األعمـــال  رجـــل   المســـتدامة   بالقاهـــرة 
البحرينـــي خالد علي األميـــن واإلعالمي 
ناصـــر محمـــد ومنحتهمـــا   جائـــزة  الرجل    
الملهميـــن  للرجـــال  العربـــي  الذهبـــي 
فـــي   اآلخريـــن   مـــن   خـــالل   والمؤثريـــن 
 األعمال   االقتصادية وإنجازاتهم المؤثرة 
اإليجابية في االقتصاد المحلي والعربي 
وذلـــك   خـــالل   األعمـــال  شـــباب  وفـــي 
 المنتدى   العربي   للصحة   والبيئة   واألعمال  
 اإلنســـانية، برعايـــة األمين العام الســـابق 
لجامعـــة الـــدول العربيـــة عمـــرو موســـى 
وحضـــور محمـــد العرابي وزيـــر خارجية 
مصر الســـابق. ونـــّوه نائب رئيس مجلس 
األعمـــال  ســـامح   لطفـــي   بمؤسســـة   مصـــر  
 للصحـــة   والتنمية   المســـتدامة   ومســـؤول  
 العالقـــات   الخارجيـــة   في   حـــزب   المؤتمر  
 بجمهوريـــة   مصـــر   العربيـــة   الشـــقيقة  

 بالجهـــود البـــارزة لرجـــل األعمـــال خالـــد 
األميـــن فـــي   المجـــاالت   المختلفة   ســـواء  
أو   المتعلقـــة   الغذائيـــة  أو   االقتصاديـــة 

 بالمسؤولية   االجتماعية،  
ونـــوه بتاريـــخ اإلعالمي الرياضـــي ناصر 
محمد الممتد قرابة الخمسين عامًا وكرم 
أيضًا من البحرين مبارك الحادي تســـلمها 

بالنيابة اإلعالمي محمد إسماعيل وهالة 
كمـــال الدين والمستشـــارة ابتهاج خليفة 
المجتمـــع  مـــن  شـــخصيات  جانـــب  إلـــى 
الخليجي وشخصيات من الدول العربية.

وأضاف  لطفى أن   التكريم   يمثل   استثماراً  
 ذكيـــاً   فـــي   طبقـــة   المبدعيـــن   والمتميزين  
 والـــرواد   الذين   يحققون   التنمية   الشـــاملة  

 والمســـتدامة   ألوطانهم   لتســـاعدهم   على  
 التفـــوق   والتميـــز   وتصـــدر   قوائـــم   اإلنجاز  

 واإلبداع   في    كل   المجاالت. 
 وأشـــار   رئيـــس   مجلس   األمناء   بمؤسســـة  

 مصر   للصحة   والتنمية   المستدامة  
جمـــال شـــعبان إلـــى   أن   المنتدى   ســـيقدم   
 إلـــى  جانب   جائزة “الرجـــل الذهبي”    ثالث  

 جوائز   أخرى   هي:   جائزة   التميز   واإلبداع  
 في   العمل   اإلنساني،   التي   تمنح   ألصحاب  
 المبـــادرات   االجتماعيـــة   والخيريـــة  
 واإلنســـانية،   كمـــا   تمنـــح   لمؤسســـي  
 ورؤســـاء   المؤسســـات   والجمعيـــات  
 األهليـــة   والخيريـــة   والتنمويـــة   الذين   لهم  
 نشـــاط   بـــارز   ومؤثـــر   داخـــل   مجتمعاتهم،  

 باإلضافـــة   إلـــى   جائزة     ”ســـترونج   وومان”   
 التـــي   تمنـــح   للمـــرأة   صاحبـــة   الســـيرة  
 الذاتيـــة   المليئة   بالتحديـــات   واإلنجازات،  
 وأخيـــراً   جائـــزة    “ماســـة العـــرب” للنســـاء  
 الملهمـــات   والمؤثـــرات   فـــي   اآلخريـــن   من  
 خـــالل   األعمـــال   والمبـــادرات   التوعويـــة  

 واإلنسانية.

تكريم خالد األمين بجائزة “الرجل الذهبي العربي”
من المنتدى العربي للصحة والبيئة واألعمال اإلنسانية

 »عقارات السيف« تقدم دعمًا ماليًا 
للجمعية األهلية ألمراض الدم الوراثية

أعلنت ش��ركة عق��ارات الس��يف عن 
تبرعها بمبلغ مالي للجمعية األهلية 
ألمراض الدم الوراثي��ة في البحرين 
لدع��م مب��ادرات وبرام��ج الجمعي��ة 
ورعاية الفعالي��ات الخاصة بمرضى 
الدم الوراثي وذويهم. وقام بتسليم 
الدعم رئي��س مجلس إدارة ش��ركة 
عق��ارات الس��يف عيس��ى نجيبي إلى 
رئيسة الجمعية شيخة العريض في 
مقر الشركة بمجمع السيف – ضاحية 
السيف بحضور، نائب رئيس مجلس 
اإلدارة ورئي��س لجن��ة المس��ؤولية 
االجتماعية لدى الش��ركة مصطفى 
الس��يد والرئيس التنفيذي لش��ركة 

عقارات السيف، أحمد يوسف.
المالي��ة  المنح��ة  ه��ذه  وتأت��ي 
انطالق��ًا من اس��تراتيجية الش��ركة 
ف��ي دع��م المس��ؤولية االجتماعية 
وضم��ن س��عيها الدؤوب م��ن أجل 
توطي��د عرى التع��اون م��ع مختلف 
العامل��ة ف��ي  الجمعي��ات األهلي��ة 
المتخصصة في  المملكة وبخاص��ة 
واالعتناء  الصحي��ة  الرعاي��ة  مج��ال 
بمرضى األمراض المزمنة والوراثية 
ومس��اندة عوائلهم وذويهم، وذلك 

بم��ا يس��اهم ف��ي ترس��يخ مب��ادئ 
وأفض��ل  المجتمع��ي  التضام��ن 

الممارسات في عمل الخير.
يذكر أن الجمعي��ة األهلية ألمراض 
الدم الوراثية في البحرين تأسس��ت 
ف��ي العام 1991 به��دف بث الوعي 
األم��راض  ح��ول  المواطني��ن  بي��ن 
كاف��ة  وتجمي��ع  وحص��ر  الوراثي��ة، 
أمراض  المتوف��رة حول  المعلومات 
ال��دم الوراثي��ة في البحري��ن خاصة 
وفي الخليج العرب��ي عامة، وتقديم 
ح��ول  العام��ة  الصحي��ة  المش��ورة 
أمراض ال��دم الوراثي��ة، إضافة إلى 
تقديم الس��ند المعن��وي والعاطفي 

لعائ��الت المصابين بهذه األمراض 
بهدف تخفيف وق��ع المرض عليهم، 
الس��عي لتضمين الكتب المدرسية 
بالمعلومات األساسية عن األمراض 
الوراثي��ة بأس��لوب علمي مبس��ط، 
المس��حية  بالدراس��ات  والقي��ام 

ألمراض الدم الوراثية.
رئي��س  ص��ّرح  المناس��بة،  وبه��ذه 
مجلس إدارة ش��ركة عقارات السيف 
عيسى نجيبي بالقول: »نحن سعداء 
بدع��م واحدة م��ن أكث��ر الجمعيات 
األهلية نشاطًا على مستوى المملكة 
نظ��رًا لما تحمله م��ن رؤية وأهداف 
نبيلة لزي��ادة التوعية بأمراض الدم 

الوراثية في البحرين وتعزيز التعاون 
مع كاف��ة المؤسس��ات والمنظمات 
الدولي��ة في مج��ال مكافحة أمراض 
فقر الدم واألمراض الوراثية األخرى. 
ونحن بدورنا في الش��ركة ملتزمون 
بمس��اندة كل جه��د وطن��ي حمي��د 
يخدم المجتم��ع المحلي في مختلف 
والتعليمي��ة  الصحي��ة  القطاع��ات 

والتنموية«.
من جهتها، أعربت رئيسة الجمعية 
ش��كرها  ع��ن  العري��ض  ش��يخة 
وتقديره��ا لجه��ود ش��ركة عقارات 
الس��يف المبذول��ة ف��ي إط��ار دع��م 
مس��ؤوليتها  لتفعي��ل  الجمعي��ة 
االجتماعية للبرامج الصحية الهادفة 
للوقاية من األمراض الوراثية، الفتة 
إلى أن ه��ذا الدعم لي��س األول من 
نوعه من قبل شركة عقارات السيف 
الت��ي لطالم��ا كان��ت منذ س��نوات 
طويلة خير داعم ومس��اند ألنش��طة 
وفعالي��ات الجمعية، مؤكدة أن هذا 
كبيرة  الدع��م سيس��هم مس��اهمة 
وفعالة في تس��يير أنشطة الجمعية 
بما يعود بالفائ��دة على المصابين 

بأمراض الدم الوراثية.

تكريم ناصر محمد ومبارك الحادي وابتهاج خليفة وهالة كمال الدين 

منح خالد األمين جائزة الرجل الذهبي العربي  
مؤسس��ة   مص��ر   للصح��ة   كرم��ت 
 والتنمي��ة   المس��تدامة   بالقاه��رة 
رجل األعمال البحرين��ي خالد األمين 
واإلعالم��ي ناصر محم��د ومنحتهما  
 جائزة  الرجل الذهبي العربي للرجال    
والمؤثري��ن في   اآلخرين   الملهمين 
 م��ن   خ��الل   األعم��ال   االقتصادي��ة 
اإليجابية في  المؤث��رة  وإنجازاتهما 
االقتص��اد المحل��ي والعرب��ي وف��ي 
ش��باب األعمال وذلك   خالل   المنتدى  
 العرب��ي   للصح��ة   والبيئ��ة   واألعمال  
الع��ام   اإلنس��انية برعاي��ة األمي��ن 
السابق لجامعة الدول العربية عمرو 
موس��ى وحضور وزي��ر خارجية مصر 

السابق محمد العرابي.
 ونوه   د.   س��امح   لطف��ي   نائب   رئيس  
 مجلس   األمناء   بمؤسسة   مصر   للصحة  
 والتنمي��ة   المس��تدامة   ومس��ؤول  

 العالقات   الخارجية   في   حزب   المؤتمر  
 بجمهوري��ة   مصر   العربية   الش��قيقة  
 بالجهود الب��ارزة لرجل األعمال خالد 
األمين في   المجاالت   المختلفة   سواء  
 االقتصادية أو الغذائية أو   المتعلقة  

 بالمسؤولية   االجتماعية.  
ونوه بتاريخ اإلعالمي الرياضي ناصر 

محمد الممتد قرابة الخمسين عامًا.
وك��رم أيض��ًا م��ن البحري��ن مبارك 
الحادي تس��لمها بالنياب��ة اإلعالمي 
محمد إس��ماعيل وهالة كمال الدين 
والمستشارة ابتهاج خليفة إلى جانب 
ش��خصيات م��ن المجتم��ع الخليجي 

وشخصيات من الدول العربية.

وأض��اف لطف��ي   أن   التكري��م   يمث��ل  
 اس��تثماراً   ذكياً   في   طبقة   المبدعين  
 والمتميزين   وال��رواد   الذين   يحققون  
 التنمي��ة   الش��املة   والمس��تدامة  
 ألوطانهم   لتس��اعدهم   على   التفوق  
 والتمي��ز   وتص��در   قوائ��م   اإلنج��از  

 واإلبداع   في   كل   المجاالت. 
يوسف: »االتحاد الحر« يدعم 

البحرينية لتبوء أرفع المناصب

استقبل رئيس االتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب يوسف، 
رئيس��ة نقابة المصرفيين البحرينية ن��ورا الفيحاني، ونائب رئيس 
نقابة المصرفيين هيثم رش��دان، لتقديم الشكر لالتحاد الحر على 
دعمه لنقابة المصرفيين ودوره في فوز رئيس��ة نقابة المصرفيين 
بمنص��ب رئي��س المجل��س المركزي لالتح��اد العرب��ي للمصارف 
والتأمينات واألعمال المالي��ة وفوز نائب رئيس نقابة المصرفيين 
بمنص��ب األمين العام المس��اعد للش��باب. من جانب��ه هنأ رئيس 
االتح��اد الحر لنقاب��ات عمال البحري��ن يعقوب يوس��ف، الفيحاني 
ورش��دان بهذا الف��وز الكبير وال��ذي يضاف إلى سلس��لة اإلنجازات 
واالنتصارات التي حققها االتح��اد الحر والنقابات المنضوية تحته 
في االتحادات العربية واإلقليمي��ة والدولية، متمنيًا لهما التوفيق 

والسداد في تحمل مسؤولياتهم الجديدة.
وأك��د أن االتحاد الحر يدعم وبقوة جميع النقابات المنضوية تحته 

ويسعى دائمًا لتطويرها وتميزها.

 »العاصمة« تفتتح مهرجان 
»هال فبراير« بمناسبة أعياد الكويت الوطنية

افتت��ح نائ��ب محاف��ظ العاصم��ة حس��ن المدني 
مهرج��ان )هال فبراي��ر( الذي نظمته ش��ركة البالد 
العقارية لالس��تثمار والمطور الرئيس��ي لمش��روع 
الواتر ج��اردن س��يتي، بمناس��بة احتف��االت دولة 
الكوي��ت بأعيادها الوطنية، وس��ط حض��ور متميز 
من األش��قاء بدولة الكويت ومش��اركة واسعة من 

المواطنين والمقيمين وزوار المملكة.

وبهذه المناس��بة رفع نائب المحافظ أس��مى آيات 
التهان��ي والتبري��كات إل��ى قي��ادة دول��ة الكويت، 
والش��عب الكويت��ي بمناس��بة االحتف��االت بالعيد 
الوطن��ي الثان��ي والس��تين وي��وم التحري��ر الثاني 
والثالثي��ن، مؤكدًا أن مش��اركة وتفاع��ل محافظة 
العاصمة مع االحتفاالت الوطنية لألش��قاء في دول 
مجلس التعاون يأتيان من منطلق تعزيز روح اإلخاء 

والمحبة بين الش��عب الخليجي، وتجسيد العالقات 
التاريخية الوثيقة والمتميزة بين أبناء المنطقة.

وش��هد مهرجان )ه��ال فبراي��ر( فعالي��ات متنوعة 
للجمهور، منها عرض للفرقة الموسيقية للشرطة، 
واأللعاب الترفيهية لألطفال، وسوق لرواد األعمال، 
ومع��رض للس��يارات الكالس��يكية، والعدي��د م��ن 

العروض واألنشطة العائلية المتنوعة.

 »الخليج العربي« تقيم معرضًا 
للتوعية باألمراض النادرة في مجمع السيف

تواص��ل حمل��ة جامع��ة الخلي��ج العرب��ي للتوعية 
باألمراض النادرة فعالياتها للسنة الحادية عشرة. 

وعق��دت الحملة يومي الجمعة والس��بت الماضيين 
في مجمع السيف التجاري فرع المنامة، معرضًا أقيم 
بمش��اركة طلبة جامعة الخليج العربي وأكاديميين 
م��ن الجامع��ة ومركز األمي��رة الجوه��رة اإلبراهيم 

لعلوم المورثات التابع لها. 
وتضمن المع��رض معلومات حول جه��ود الحملة 
العالمي��ة للتوعي��ة باألمراض النادرة، مس��تعرضًا 
أبرز األمراض النادرة، وأنواعها، كما قدم استشارات 

طبية ونصائح للجمهور.
وقال��ت مديرة الحمل��ة استش��ارية التحليل الجيني 
واألكاديمي��ة بجامع��ة الخلي��ج العربي كريس��تينا 
س��كريبنيك، تهدف حملة التوعي��ة العامة في 28 
فبراي��ر الج��اري، مجم��ع الس��يف، إل��ى التفاعل مع 
المجتم��ع م��ن أج��ل زي��ادة الوعي ح��ول األمراض 
الن��ادرة، وأح��دث اإلنج��ازات العلمية نح��و عالجات 
أفضل وكيف يمكن للمجتمع أن يساهم في تحسين 

جودة حياة المرضى وعائالتهم.

وس��تعقد الحملة هذا العام سلسلة من الفعاليات 
التي تهدف إلى التفاعل مع المجتمع من أجل زيادة 
التوعي��ة حول األمراض الن��ادرة بالتزامن مع اليوم 

العالمي لألمراض النادرة.
وق��ال مركز األميرة الجوهرة اإلبراهيم الذي يختص 

باألم��راض الجينية، إن��ه يكرس جه��وده وخبراته 
للتوعي��ة به��ذا المرض الذي يصيب ش��خصًا واحدًا 
من بين كل 2000 ش��خص في العال��م، ويبلغ عدد 
المصابين بأمراض نادرة في العالم العربي حوالي 

15 مليون شخص.

»طيران الخليج« تستكمل 
 تجديدها السنوي لنيل 
شهادة المشّغل الجوي

اس��تكملت طيران الخليج - الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، 
والطي��ران األكثر تطورًا في العالم للع��ام 2022 - تجديدها 
السنوي لنيل ش��هادة المشّغل الجوي، والذي تقوم به شؤون 

الطيران المدني البحريني بوزارة المواصالت واالتصاالت .  
وصّدقت ش��ؤون الطي��ران المدني خالل هذا اإلجراء الش��امل 
على نظم األمن والسالمة وإدارة الطيران التي تتبعها طيران 
الخليج، والتي تضمن اس��تمرارية العملي��ات اآلمنة من قبل 

الناقلة الوطنية، وبحسب أعلى معايير الصناعة.
اإلجراء يش��مل قطاع العملي��ات والقطاع الهندس��ي للناقلة 

لتأمين تجديد شهادة المشّغل الجوي.
ويتم إصدار ش��هادة المشّغل الجوي من قبل المنظم الوطني 
لضمان سالمة عمليات الناقلة، وهي تتبع قوانين ومتطلبات 
ش��ؤون الطي��ران المدن��ي، باإلضافة إل��ى معايي��ر منظمة 

الطيران المدني الدولي.

s.alshaeer@gmail.com
@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

المتحدث البحريني
استمعت للدكتور عبداهلل المغلوث مدير مركز االتصال السعودي قبل أسبوع 
في دب��ي في القم��ة العالمية للحكومات وه��و يتحدث عن واح��د من برامج 
المركز معني بإعداد عش��رات من المتحدثين الس��عوديين وفي عدة مجاالت 

وبعدة لغات كي يكونوا ضيوفًا على القنوات الفضائية يمثلون المملكة.
كما ص��رح األمير عبدالعزيز بن س��لمان وزير النفط والطاقة الس��عودي في 
منتدى اإلعالم الس��عودي أنهم منذ ثالث سنوات وهم يعدون مركزًا لالتصال 
خاص��ًا ب��وزارة الطاقة، كي يكون مرص��دًا لجمع المعلومات ومدرس��ة تأهيل 

للمتحدثين باسم المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة.
عدد ل��ي أس��ماء المؤهلين للتح��دث في القن��وات الفضائية باس��م مملكة 
البحرين، ونحن هنا ال نقصد كمتحدث رسمي، بل في مجاالت وأنشطة أخرى، 
اقتصادية كالتجارة والطاقة واألس��واق المالية، أو في الشؤون السياسية من 
ناش��طين أو نواب أو أعضاء أو ش��ورى أو جمعيات سياس��ية أو رؤساء تحرير أو 
كتاب، وهل يتناس��ب العدد المؤهل مع ما يعرف عن البحرين من أنه ش��عب 
مثقف شعب متعلم شعب نش��ط سياسيًا، ويتناسب مع حجم التحديات التي 

تواجهها مملكة البحرين من حرب سياسية ممنهجة مدفوعة الثمن؟ 
يتحدث باس��منا العديد من األس��ماء دون ذكرهم في القنوات الفضائية إنما 
ب��ال معلومات إضافية وب��ال قدرة على الس��رد وبال ترتيب أفكار وبال س��رعة 
بديه��ة وبال تخصص وبال أبجديات التعاطي م��ع القنوات الفضائية العربية 
أو األجنبية، وغالبيتهم يقرؤون من الورقة يكتبها لهم قسم العالقات العامة 
أو يكتبها هو من قبل ويقرؤها كما هي، فتظهر البحرين ال على حقيقتها بل 

تظهر ضعيفة مهلهلة موقفها متضعضع.
العملي��ة تحتاج إل��ى تأهيل حقيقي بمعنى اكتش��اف المؤهالت الش��خصية 
والق��درات الذاتي��ة أواًل م��ن بعد غربلة أس��ماء تتقدم له��ذه المهمة، ومن 
ث��م التعب عليهم إلضافة قيم��ة لمهاراتهم الذاتية وم��ن بعده بتزويدهم 
بالمعلومات وبآخر المستجدات كي يكونوا على أهبة االستعداد ومن بعدها 

الدفع بأسمائهم للقنوات الفضائية.
هذه العملية ال تتم فقط للمتحدثين الرسميين، بل تأهيل الكوادر الشعبية 
كذلك مهمة البد أن تقوم بها الدولة ومش��روع تتكفل به جهة ما حكومية، 
والبد -وهذا األهم- أن يثمر عن نتائج ملموس��ة بمعنى أن نرى ونس��مع َمن 

يمثلنا ونشعر بالفخر لوجود أمثالهم على شاشات المحطات الفضائية.
أم��ا البرامج الت��ي تقوم بها بعض المؤسس��ات الرس��مية إلع��داد كوادرها 
للتعاطي مع الوس��ائل اإلعالمية فهي برامج تقليدية جدًا ونظرية جدًا بدليل 

أنها لم تبرز أحدًا إلى اآلن.
المتح��دث البحريني رس��ميًا كان أو يمثل جهة أهلية أو مس��تقلة في النهاية 
هو يمثل البحرين كدولة وكمجتمع، ومن المؤس��ف جدًا أن ينشط من يعادي 
الدول��ة ويع��د ويؤهل ويصرف علي��ه كمتحدث يمثل الش��عب البحريني وهو 
خائن وهمه تشويه صورة وطنه، في حين ال نجد أي جهد يبذل في إعداد َمن 

يواجهه وينقل صورة الواقع البحريني الصحيح.
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أكـــد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة عبـــدهللا 
فخـــرو أن قطـــاع الصناعـــة فـــي مملكـــة 
البحريـــن يحظـــى بدعم مســـتمر باعتباره 
الواعـــدة ضمـــن خطـــة  القطاعـــات  أحـــد 
تســـهم  والتـــي  االقتصـــادي،  التعافـــي 
بشـــكل أساســـي في رفد أهداف المسيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البـــاد 
المعظـــم صاحـــب الجالة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وبالمتابعة المســـتمرة 
مـــن ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة.
جـــاء ذلـــك لـــدى تـــرؤس وزيـــر الصناعـــة 
والتجـــارة وفـــد مملكة البحرين المشـــارك 
فـــي أعمـــال اجتماعات اللجنـــة التنفيذية 
الصناعيـــة  للشـــراكة  العليـــا  واللجنـــة 
التكامليـــة لتنميـــة اقتصاديـــة مســـتدامة، 
والمنعقـــد فـــي العاصمـــة األردنيـــة عمـــان 
خـــال الفتـــرة مـــن 25 وحتـــى 26 فبراير 
2023، وذلك بحضور وزراء الصناعة في 
كل مـــن األشـــقاء دولـــة اإلمـــارات العربية 
المتحـــدة، والمملكـــة األردنية الهاشـــمية، 

وجمهورية مصر العربية.
وقال وزير الصناعة والتجارة إن انضمام 
الصناعيـــة  للشـــراكة  البحريـــن  مملكـــة 
التكامليـــة لتنميـــة اقتصاديـــة مســـتدامة، 
أســـهم في تعزيز تطـــور القطاع الصناعي 
لمشـــروعات  مقترحـــات   10 مـــن  بأكثـــر 
التقديريـــة  القيمـــة  تجـــاوزت  صناعيـــة 
لاســـتثمارات األولية فيها ملياري دوالر، 
والتـــي تختلـــف مراحلها بين مشـــروعات 

فـــي مراحـــل متقدمة من النضـــج يُنم عن 
وعي القطـــاع الخاص لهـــذه الفرص التي 
تتواءم مع مرتكزات اســـتراتيجية قطاع 
تحقيـــق  فـــي   )2026  -  2022( الصناعـــة 
التكامل الصناعي، وصناعاتها المستهدفة 
التـــي تتقاطع مـــع الصناعات المســـتهدفة 

في هذه الشراكة.
وأضاف فخرو “لعل األبواب التي فتحتها 
هذه الشـــراكة تكمن فـــي الصناعات التي 
تدخل فيها مملكـــة البحرين للمرة األولى 
والتـــي  الكهربائيـــة  الســـيارات  كصناعـــة 
نفخر بها، إضافة إلى تطوير تكنولوجيات 
حديثـــة في مجاالت الصناعـــات الدوائية 
والتي تعتبر نتـــاج بحث وتطوير وابتكار 
صناعي عكف فريق العمل على اكتشافها 
تمهيًدا لإلعان عنها، فكنا وال نزال نراهن 
علـــى كوادرنـــا الوطنيـــة التـــي جعلت من 

التحديات فرصا”.
مـــن جانبـــه، علـــق رئيـــس مجلـــس إدارة 

أن  “يســـرنا  رحيمـــي  عـــارف  جارمكـــو 
تكـــون الشـــركة جـــزًءا من هذه الشـــراكة 
المهمـــة فـــي مجـــال صناعـــة الســـيارات 
ألن  جارمكـــو  اختيـــار  وأن  الكهربائيـــة، 
تكون المـــزود الرئيس للمصانع الرئيســـة 
يعكـــس كفاءة وجـــودة المنتجـــات التي 
تتميز بها الشركة. ونهدف من خال هذا 
االتفـــاق للعمـــل جنًبـــا إلى جنب وبشـــكل 
وثيـــق لتجديد وتقييم الفـــرص المتاحة 
لزيـــادة صـــادرات الشـــركة، والتـــي بلغت 
حوالي 115 ألف طن ســـنوًيا بقيمة 450 
مليـــون دوالر للعام 2023، والتي بدورها 
ســـتدعم تعزيز مكانة الشـــركاء وإضافة 
قيمة أكبر لزبائننا في األسواق المجاورة 
والشـــرق األوســـط وحول العالـــم، والذي 
سيكون له مردود إيجابي على االقتصاد 

البحريني”.
وعقـــب محمـــد رفيـــع الرئيـــس التنفيـــذي 
أتاحـــت  لقـــد  قائـــًا:  جارمكـــو  لشـــركة 

فرصـــًة  التكامليـــة  الصناعيـــة  الشـــراكة 
ذهبيـــة لمصنعنا في خضم إعادة هيكلته، 
حيـــث تعتبـــر اتفاقيـــة التوريـــد الناتجـــة 
عـــن شـــراكتنا مـــع “إم غلـــوري” اإلماراتية 
اتفاقيًة تضمن اســـتمرارية عمل الشـــركة 
يعمـــل  المصنـــع  أن  مبيًنـــا  واســـتدامتها”، 
اســـتثماريٍة  فـــرٍص  دراســـة  علـــى  حالًيـــا 
أخـــرى تحـــت مظلة الشـــراكة الســـتكمال 
سلسلة القيمة المضافة لتصنيع السيارات 

الكهربائية.
الرئيـــس  عـــدوان  نـــزار  بيـــن  بـــدوره، 
التنفيـــذي لمصنع ألفا بايوتـــك أن اهتمام 
بالقطـــاع  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
الصناعـــي حديثا في ظل االســـتراتيجية 
الطموحـــة فتـــح آفاًقـــا رحبـــة للصناعات 
الصغيـــرة والمتوســـطة الختصـــار طريق 
النمـــو واالســـتدامة، منوًهـــا بـــأن انضمام 
مملكـــة البحرين لهذه الشـــراكة الصناعية 
التكامليـــة يفتح أســـواًقا خـــارج الحدود 

تقدر بمليارات الدوالرات وفرًصا إلحال 
واردات دول الشراكة.

كما عبر وقار أحمد المدير اإلداري لمصنع 
جلف بيوتك عن التزام الشـــركة بتحسين 
قطاع الرعايـــة الصحية من خال تطوير 
وتوفيـــر مجموعة واســـعة مـــن اللقاحات 
مشـــروع  وإن  الرئيســـة،  األســـواق  فـــي 
اللقاحات سيســـاهم في تلبية احتياجات 

المنطقة واكتفائها ذاتًيا.
وتخلـــل االجتمـــاع اإلعـــان عن عـــدد من 
الشـــراكات  عـــن  الناتجـــة  المشـــروعات 
أهمهـــا توريـــد صفائح األلمنيـــوم من قبل 
“جارمكـــو” لتصنيـــع الســـيارات الكهربائية 
بالشراكة مع مصنع “إم غلوري” اإلماراتي، 
إلنتـــاج  التفاهـــم  مذكـــرات  مـــن  وعـــدد 
المنتجـــات الدوائيـــة النهائيـــة والمكونات 
الصيدالنيـــة الفعالـــة من قبـــل مصنع “ألفا 
بايوتـــك” لتلبيـــة الطلبات المتزايـــد عليها 
بالشـــراكة مع بعض مع شـــركة دار الدواء 

مـــن األردن وإيبيكـــو مـــن مصـــر، عـــاوًة 
علـــى اتفاقية نقل تكنولوجيـــا بين مصنع 
“جلـــف بايوتك” المختص فـــي الصناعات 
الدوائيـــة وأحد المصانـــع المصرية بقيمة 

استثمارات تزيد عن 600 مليون دوالر.
يذكـــر أن مملكة البحريـــن انضمت للنظام 
األساســـي للشـــراكة الصناعيـــة التكاملية 
لتنمية اقتصادية مستدامة في أغسطس 
من العام 2022 بمرســـوم ملكي رقم )41( 
لســـنة 2022 إلـــى جانـــب كل مـــن دولـــة 
والمملكـــة  المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات 
مصـــر  وجمهوريـــة  الهاشـــمية،  األردنيـــة 
العربيـــة بهـــدف تأميـــن ساســـل التوريد 
وتكامـــل  والتوطيـــن  الذاتـــي  واالكتفـــاء 
الصناعـــات  وإيجـــاد  القيمـــة  ساســـل 
المتكاملة ذات القيمة المضافة إلى جانب 
التنميـــة االقتصاديـــة والتنويـــع وتوفيـــر 
الفـــرص النوعيـــة والتنميـــة االقتصاديـــة 

المستدامة في الدول األعضاء.

تنظم “كي بي إم جي” في البحرين ندوًة 
لمناقشـــة تطبيـــق ضريبـــة الشـــركات في 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، وتداعياتها 
علـــى الشـــركات البحرينيـــة التـــي تـــزاول 
بعًضـــا مـــن عملياتهـــا في دولـــة اإلمارات. 
ســـتغطي الفعالية كذلك اإلطاق الممكن 
لنظـــام الفوترة اإللكترونية فـــي المملكة، 
وســـيتم تســـليط الضوء على كيف يمكن 
للشـــركات االســـتعداد لتطبيقه. وسُتعقد 
الندوة اإللكترونية يوم األربعاء 8 مارس 
روتانـــا،  تـــاون  داون  فنـــدق  فـــي   2023
الضريبـــي  “المشـــهد  عنـــوان  وســـتحمل 

المتغير في البحرين واإلمارات”. 
وأعلنـــت وزارة المالية في دولة اإلمارات 
حديثا عن أن المرســـوم بقانـــون اتحادي 
رقم )47( لســـنة 2022 في شـــأن الضريبة 
على الشـــركات واألعمال ســـيصبح نافًذا 
بتاريـــخ  تبـــدأ  التـــي  الماليـــة  للســـنوات 
بعـــده.  مـــا  أو   2023 يونيـــو  مـــن  األول 
فـــي  لإليـــرادات  الوطنـــي  الجهـــاز  ينظـــر 
البحريـــن في إمكان إطاق نظام الفوترة 
اإللكترونية. وفي هذا الصدد، دعا الجهاز 
تتعلـــق  عـــروض  لتقديـــم  االستشـــاريين 
بإطـــار العمل القانوني، كما نظم جلســـات 
تشـــاور مـــع الجهـــات الكبـــرى الخاضعـــة 

للضريبة. 
ســـيكون مبيـــن قـــادر الشـــريك ورئيـــس 
قســـم الضرائـــب وخدمات الشـــركات في 
شـــركة كـــي بـــي إم جـــي فـــي البحريـــن، 
مـــن ضمـــن المتحدثيـــن الرئيســـين خال 
النـــدوة اإللكترونيـــة. وفـــي هـــذا اإلطـــار، 

يعلـــق قائـــًا “مـــن المهـــم لقـــادة الشـــؤون 
الضريبيـــة والماليـــة مواكبـــة التطـــورات 
علـــى  والحـــرص  الرئيســـة  الضريبيـــة 
جهوزية شـــركاتهم للتكيف مع التغييرات 
ضمـــن اإلطـــار الزمنـــي المناســـب والبقاء 
على امتثال لألنظمة الســـائدة. وسيكون 
هـــذه،  الجديـــدة  الشـــركات  لضريبـــة 
تداعيات كبيرة على الشركات البحرينية 
الموجـــودة في دولـــة اإلمـــارات، بما فيها 
تلـــك التي تتخذ من دولـــة اإلمارات مقًرا 
لعملياتهـــا اإلدارية والرقابية. وســـيتعين 
على الخاضعين للضريبة لدى تطبيق هذا 
النظام فـــي البحرين، تفعيل نظام تلقائي 
ال يســـمح بالوصول غير المصرح، لتوليد 
الفواتير اإللكترونية واإلشعارات الدائنة/  
المدينـــة، بمـــا يســـتوفي المتطلبـــات التي 
يحددهـــا الجهاز الوطنـــي. كما أن تطبيق 
ضريبـــة الشـــركات فـــي مملكـــة البحريـــن 
أمـــر شـــبه حتمـــي ولذلـــك، ســـنقدم رأينـــا 
بشـــأن اإلطـــار الزمنـــي الذي مـــن المرجح 

فيـــه للمملكة إنفـــاذ هـــذه الضريبة وكيف 
يمكن للشـــركات االســـتعداد لهـــا. من هذا 
األعمـــال  قـــادة  أشـــجع  فإنـــي  المنطلـــق، 
فـــي البحريـــن على حضـــور هـــذه الندوة 
الممتـــدة علـــى نصـــف يوم لاطـــاع على 
كيفيـــة تأثيـــر قانـــون ضريبـــة الشـــركات 
الجديـــد فـــي دولـــة اإلمـــارات واإلطـــاق 
المحتمل لنظام الفوتـــرة اإللكترونية في 
البحريـــن، علـــى أعمالهـــم”. يتعيـــن علـــى 
الشـــركات المتأثـــرة أن تكـــون على دراية 
تامـــة بقانـــون ضريبـــة الشـــركات الجديد 
الازمـــة  التغييـــرات  إحـــداث  أجـــل  مـــن 
على نظمها وإجراءاتهـــا، بهدف االمتثال 
كمـــا  الجديـــدة.  الضريبيـــة  للمتطلبـــات 
سيناقش وسيم شاهين الشريك ورئيس 
قسم ضريبة الشركات في كي بي إم جي 
فـــي اإلمارات خال هـــذه الفعالية، نطاق 
ضريبة الشركات، واإلعفاءات المتوافرة، 
والضريبـــة على شـــركات المنطقة الحرة، 
واألثـــر  األجنبيـــة،  الضريبـــة  وأرصـــدة 
المتوقـــع علـــى الشـــركات البحرينية. إلى 
ذلك، ســـيتم اســـتعراض خطـــوات عملية 
يمكن للشـــركات اتخاذها بـــدًءا من اليوم 
لتكون مســـتعدة، وتستند هذه الخطوات 
إلى القانون الذي تم نشره وإلى الدروس 
المستقاة من أفضل الممارسات العالمية. 
للتســـجيل ولمزيد من المعلومات، ُيرجى 
مســـؤول  ســـيادي  خالـــد  مـــع  التواصـــل 
التســـويق الرئيسي في شـــركة كي بي إم 
جي في البحرين، على البريد اإللكتروني 
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البحرين تدخل للمرة األولى مجال صناعة السيارات الكهربائية واألدوية والمحاليل الطبية

“كي بي إم جي” تناقش التطورات الضريبية في البحرين واإلمارات

لدى ترؤسه وفد المملكة الجتماعات “الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية مستدامة”... فخرو:

خالل ندوة ستغطي اإلطالق الممكن لنظام الفوترة اإللكترونية بالمملكة

قامئة املزيانية العمومية  -  بآالف الدوالرات األمريكية  

قامئة التدفقات النقدية - بآالف الدوالرات األمريكية 

قامئة التغريات يف حقوق املسامهني  - بآالف الدوالرات األمريكية 

قامئة الدخل  - بآالف الدوالرات األمريكية 
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مدققة
 31  ديسمبر 

2022

مدققة
 31  ديسمبر 

2021

األصول

 1,980  1,152 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 3,521  8,519 مستحقات لدى البنوك

 15,577  11,170 استثمارات في الصكوك

 4,293  4,293 استثمارات االسهم والصناديق المالية

 19,421  19,421 االستثمارات العقارية

 194  185 معدات

 759  2,125 أصول أخرى

 45,745  46,865 مجموع األصول 

  

مدققة
2022

مدققة
  2021

 )10,422( )140(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 
 12,407  4,310 صافي النقد من االستثمارية

 1,985  4,170 صافي الحركة في النقد وما في حكمه
 3,521  5,506  النقد وما في حكمه في 1 يناير

 5,506  9,676 النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 
مالحظة: قائمة التدفقات النقدية الموحدة متوفرة بالتفصيل على الموقع االلكتروني لمركز إدارة السيولة المالية

مدققة
 31  ديسمبر 

2022

مدققة
 31  ديسمبر 

2021

االيرادات من:
 798  669 الربح من األستثمار في الصكوك

 6  -   الربح من االستثمارات في األسهم والصناديق المالية

 39  155 الربح مستحقات لدى البنوك

 824  843 

 280  742 رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية

 1,295  1,250 أرباح اإلجارة 

 )3( -   خسائر من العمالت األجنبية

 1,256  1,035 أرباح أخرى 

 3,671  3,851 ايرادات التشغيل 

المصروفات
 707  747 تكاليف الموظفين 

 15  18 االستهالك

 1,206  944 مصروفات عامة وادارية  

 1,928 1,709المصروفات التشغيلية 

صافي الربح للفتره قبل صافي البدالت لخسائر األئتمان 
 1,743 2,142ومخصصات األضمحالل على األستثمارات 

 )71( )486(صافي البدالت لخسائر االئتمان

 تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة
 )27(-    من خالل قائمة الدخل

 1,645  1,656 صافي الربح للسنة

المطلوبات وحقوق المساهمين

المطلوبات                              

 718  773 مستحقات الموظفين

 1,056  465 مطلوبات أخرى

 1,774 1,238مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

 59,039  59,039 رأس المال

6,272  6,438 احتياطات

)21,340(  )19,850(خسائر متراكمة

 43,971  45,627 مجموع حقوق المساهمين 

 45,745  46,865 مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

احتياطات

مجموع احتياطي عاماحتياطي قانوني رأس المال
مجموع حقوقخسائر متراكمةاألحتياطات 

المساهمين

الرصيد في 1 يناير 2022

صافي الربح للسنة

التحويل الى االحتياطي القانوني

 59,039 

   - 

-

 4,046 

   - 

 166 

 2,226 

-

   - 

 6,272 

-

   166 

)21,340( 

 1,656 

)166( 

 43,971 

 1,656 

   - 

 45,627  )19,850( 6,438  2,226  4,212  59,039 الرصيد في 31 ديسمبر 2022

مجموع احتياطي عاماحتياطي قانونيرأس المال
مجموع حقوقخسائر متراكمةاألحتياطات

المساهمين

 42,326  )22,820( 6,107  2,226  3,881  59,039 الرصيد في 1 يناير 2021

صافي الربح للسنة
التحويل الى االحتياطي القانوني

   - 
 - 

   - 
 165 

   - 
 - 

   - 
 165 

 1,645 
)165( 

 1,645 
   - 

 43,971  )21,340( 6,272  2,226  4,046  59,039 الرصيد في 31 ديسمبر 2021

www.lmcbahrain.com املوقع االلكرتوين  info@lmcbahrain.com مركز إدارة السيولة املالية ش.م.ب )مقفلة( س.ت. 49092 ص.ب. 11567  املنامة مملكة البحرين   هاتف 17568568 973+  فاكس 17568569 973+  الربيد االلكرتوين

هذه القوائم تم استخالصها من القوائم المالية المرحلية المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة ديلويت و توش بتاريخ 28 فبراير 2023.
القوائم المالية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية.

 لقد تم اعتماد إصدار القوائم المالية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 23 فبراير 2023.
 بلغ رأس مال المجموعه كما في تاريخ 31 ديسمبر 2022 ما يساوي 45.627 مليون دوالر امريكي، )31 ديسمبر 2021: 43,971( مما يعد اقل من الحد االدنى المطلوب لرأس المال و هو 100 مليون دوالر امريكي كما 

هو منصوص عليه حسب دليل التوجيهات لمصرف البحرين المركزي تحت بند رقم )LR-2.52B(. كما قام المساهمون خالل اجتماع الجمعية العمومية غير االعتيادية المنعقد بتاريخ 27 ابريل 2020 باصدار قرار بالموافقة على 
تحويل البنك من مصرف قطاع جملة اسالمي الى شركة مساهمة بحرينية شريطة موافقة البنك المركزي.

 مركز إدارة السيولة ش.م.ب )م( مرخص كمصرف قطاع جملة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي.

أمري عبدالغين
عضو جملس اإلدارة

دمحم الرشيف
 عضو جملس اإلدارة 

بدر العبايس
الرئيس التنفيذي باإلنابة

القوائـــــــم املاليــــــة
مكا يف 31 ديمسرب 2022

اســـتقبل األميـــن العـــام المكلـــف لمركز 
مجلـــس  لـــدول  التجـــاري  التحكيـــم 
التعـــاون لـــدول الخليج العربيـــة، ناصر 
خليـــل، رئيـــس هيئـــة التقييـــس لـــدول 
مجلس التعاون لـــدول الخليج العربية 
الشـــيخ ســـعود الخصيبـــي، بمقـــر مركز 
التحكيم التجاري الخليجي في مملكة 

البحرين.
التعـــاون  بحـــث  تـــم  اللقـــاء  وخـــال 
المشترك بين الجانبين في إطار مذكرة 

التعاون الموقعة من قبل الطرفين.
وناقـــش اللقـــاء اإلطار العـــام للتعاون 
مـــن  والهيئـــة  المركـــز  يقدمـــه  ومـــا 
فـــي  الخليجـــي  للمجتمـــع  خدمـــات 
واالســـتثماري،  التجـــاري  المجـــال 
وتـــم خصوصـــا بحـــث التعـــاون فـــي 
المجـــال التدريبـــي ودعـــم ومواصلـــة 

رفـــد الســـوق البحرينـــي والخليجـــي 
بمحكميـــن مؤهلين تأهيًا يهتم بأدق 
تفاصيـــل العملية التحكيمية بدًءا من 
اتفـــاق التحكيم إلـــى مرحلة تنفيذ أو 

بطان الحكم.
وأشاد الخصيبي خال االجتماع بدور 

مركز التحكيم الخليجي بما يقدمه من 
خدمـــات في مجـــال التحكيم تســـاهم 
إلـــى  والوصـــول  النزاعـــات  حـــل  فـــي 
تســـوية دون الوصول إلى المحاكم بما 
يدعم البيئة االقتصادية واالستثمارية 

في دول مجلس التعاون.

“التحكيم الخليجي” يبحث تعزيز التعاون مع “هيئة التقييس”

مبين قادر
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االثنين 27 فبراير 2023 - 7 شعبان 1444 - العدد 5249
20

LinkLink

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/02/524927012531.pdf
https://albiladpress.com/pdf-version/2023/5249#pdf59332
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://albiladpress.com/news/2023/5249/finance/797132.html



