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العالقات  بعمق  يـ�شـيـد  الـمـلـك 

باك�شتان  مع  الوطيدة  التاريخية 
آل خليفة  الملك حمد بن عيسى  الجاللة  أشاد حضرة صاحب 
التاريخية  الــعــالقــات  بعمق  األعــلــى،  الــقــائــد  الــمــفــدى  الــبــالد  عــاهــل 
الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بجمهورية باكستان اإلسالمية 
الشقيقة وما تشهده من نمو وتقدم متواصل على جميع المستويات، 

وخاصة على صعيد التعاون الدفاعي والعسكري.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســتــقــبــال جــاللــتــه، أمـــس، فــي قــصــر الصافرية 
الفريق أول نديم رضا رئيس هيئة األركان المشتركة للقوات المسلحة 
نقل  للمملكة، حيث  زيارته  بمناسبة  اإلسالمية،  باكستان  بجمهورية 
ــارف عــلــوي رئيس  إلـــى جــاللــتــه تــحــيــات وتــقــديــر فــخــامــة الــرئــيــس عــ
جمهورية باكستان اإلسالمية، ودولة السيد عمران خان رئيس الوزراء، 
التطور  من  بالمزيد  وشعبها  البحرين  لمملكة  تمنياتهما  وأخلص 

والرقي.
ــرب جــاللــتــه عـــن تــقــديــره لــلــمــواقــف الــمــشــرفــة الــتــي تقفها  ــ وأعـ
في  واالستقرار  األمن  تعزيز  في  اإلسالمية  باكستان  دائمًا جمهورية 
المنطقة. كما جرى خالل اللقاء بحث أبرز التطورات والمستجدات 

اإلقليمية والدولية إضافة إلى القضايا موضع االهتمام المشترك.

الوزراء..  رئي�س  الـعـهـد  ولـي  من  بـقـرار 

التعوي�ـس عـن الأرا�شـي الم�شـتملكة عينيـا

صـــدر عــن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
توزيع  وأحكام  الــوزراء بشأن قواعد  رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة 
أو إعادة التخطيط الذي يتم االستمالك  أراضي مشروع التخطيط 
المناطق  فــي  االستمالك  عــن  التعويض  يكون  أن  تضمن  أجــلــه،  مــن 
بقطع من  عينا  التخطيط  إعــادة  أو  التخطيط  واألراضـــي ألغــراض 
أو إعادة التخطيط الذي يتم االستمالك  أراضي مشروع التخطيط 
لكل  التثمين  لجنة  مــن  الــمــقــدر  األســاســي  للثمن  طبقا  أجــلــه،  مــن 
قطع  عدد  كفاية  عدم  العيني  التعويض  من  القرار  واستثنى  قطعة. 
التعويض  في  الراغبين  على  للتوزيع  المخطط  أو  المشروع  أراضــي 
عينا  أو  نقدا  التعويض  ويكون  عقاراتهم،  استمالك  تم  ممن  العيني 
المقدر  للثمن األساسي  بكليهما طبقا  أو  أخــرى  بــأراٍض في مناطق 
قبل  الــعــقــار  قيمة  عــن  التعويض  يقل  أال  على  التثمين،  لجنة  مــن 
العيني  التعويض  إعادة التخطيط، كما يستثنى تعذر  أو  التخطيط 

ألي سبب من األسباب.

كتب وليد دياب:

ــق الـــحـــكـــومـــي أمـــس  ــريـ ــفـ أعـــلـــن الـ
الكبرى  التنموية  المشاريع  تفاصيل 
ضـــمـــن خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي االقـــتـــصـــادي 
تـــتـــجـــاوز 30 مــلــيــار  بــقــيــمــة  ــدرة  ــقـ ــمـ الـ
إعـــداد  تــتــضــمــن  الــتــي  أمــريــكــي،  دوالر 
الــمــخــطــطــات الـــعـــامـــة لــخــمــس مـــدن 
جـــديـــدة وأكـــثـــر مـــن 20 مـــشـــروعـــا، في 
تـــطـــويـــر قـــطـــاعـــات الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
واالتـــصـــاالت، والــســيــاحــة، والــصــنــاعــة، 
ــة، واإلســــــكــــــان،  ــ ــحـ ــ ــــصـ ــيــــم، والـ ــلــ ــتــــعــ والــ

والشباب والرياضة.
آل  عبداهلل  بن  خالد  الشيخ  وأكــد 
الــــوزراء  مــجــلــس  رئــيــس  نــائــب  خليفة 
ــة لــلــمــشــاريــع  ــ ــوزاريـ ــ رئـــيـــس الــلــجــنــة الـ
خطة  أن  التحتية  والــبــنــيــة  التنموية 
التعافي االقتصادي هي بداية مرحلة 
جـــديـــدة لــلــبــنــاء عــلــى مـــا تــحــقــق من 
مـــنـــجـــزات عــلــى الــصــعــيــد الــحــضــاري 
والـــتـــنـــمـــوي، الـــتـــي هـــي لــيــســت ولــيــدة 
جماعي  عمٍل  نتاج  وإنما  فــردي،  عمٍل 
وبروح الفريق الواحد »فريق البحرين« 
ــر الـــذي أســهــم في  فــي كــل قــطــاع، األمـ
فـــي مختلف  نــوعــيــة  نـــقـــالت  تــحــقــيــق 
الحزمة  تــلــك  أن  مضيفا  الــمــجــاالت، 
من المشاريع ستسهم في تعزيز مكانة 
الــبــحــريــن االقــتــصــاديــة وتــنــافــســيــتــهــا، 
وخـــلـــق فــــــرٍص نـــوعـــيـــة واعـــــــدة ألبـــنـــاء 
الـــوطـــن، وتــحــقــيــق نــمــو مــســتــدام وفــق 

رؤية البحرين االقتصادية 2030.

واستعرض وزير المالية واالقتصاد 
آل  خليفة  بن  سلمان  الشيخ  الوطني 
خليفة مشروع تخطيط لخمس مدن 
جديدة يجري العمل حاليا على إعداد 
فشت  مناطق  في  العامة  مخططاتها 
الجارم، وجزيرة سهيلة، وفشت العظم، 
البحرين، وجزر حوار، مضيفا  وخليج 
أن تلك المدن الخمس ستزيد مساحة 

المناطق التعميرية لمملكة البحرين 
بنسبة تفوق %60.

وأشار وزير المالية في تصريحات 
تــلــك  مـــــن  مـــديـــنـــة  كـــــل  أن  صـــحـــفـــيـــة 
وقطاعات  أنشطة  على  ستركز  المدن 
إسكانية  ستكون  مدن  فهناك  محددة، 
لوجستية  أو  سياحية  ستكون  وأخــرى 
سيكون  مدينة  كل  ثم  ومن  وصناعية، 

لها طابع وشكل معين.
خـــطـــط  كـــــــل  أن  الــــــــوزيــــــــر  وأكـــــــــــد 
الفعلي  الــمــردود  االقتصادية  التنمية 
واألســاســي منها هــو خلق فــرص عمل 
استثمارية  وفــرص  للمواطنين  واعــدة 
لــلــشــاب والـــشـــابـــة الــبــحــريــنــيــة، وهـــذه 
هــي األولـــويـــة والــهــدف األســمــى الــذي 
يــتــم بــالــشــراكــة مـــع الــقــطــاع الــخــاص 

والسلطة التشريعية باعتبارهم شركاء 
في جميع الخطط التنموية للمملكة، 
تتم  المشاريع  هذه  تمويل  أن  مضيفا 
مــــن خــــــالل الـــمـــشـــاركـــة مــــع الـــقـــطـــاع 

الخاص. 

الشيخ  ســمــو  افــتــتــح  الــعــطــرة  لــذكــراه  تخليدا 
الملك  جــاللــة  ممثل  خليفة  آل  حــمــد  بــن  نــاصــر 
الشباب، بحضور سمو  اإلنسانية وشؤون  لألعمال 
األول  الــنــائــب  آل خليفة  بــن حــمــد  الــشــيــخ خــالــد 
لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس 
األولمبية  اللجنة  رئيس  للرياضة  العامة  الهيئة 
تعالى  اهلل  بـــإذن  لــه  المغفور  مسجد  البحرينية، 
سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة طيب اهلل 

ثراه في مدينة حمد.
وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
عـــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــحــضــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
البالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 

الـــمـــفـــدى عــلــى حــــرص جــاللــتــه عــلــى تــوفــيــر دور 
وهو  المملكة،  في  والمقيمين  للمواطنين  العبادة 
البحرين  رعاية شعب  في  رؤيــة جاللته  يعكس  ما 
والمقيمين لجميع األديان والمذاهب والطوائف.

بإذن  له  المغفور  أن مسجد  إلى  وأشــار سموه 
اهلل تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة 
يــأتــي فـــي إطــــار الــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة والــحــرص 
واالهتمام بإعمار بيوت اهلل لتؤدي رسالتها النبيلة 
فــي نــشــر قــيــم وتــعــالــيــم اإلســــالم وتــعــزيــز اللحمة 

الوطنية والترابط المجتمعي.

أكد الشيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفة وزير المالية واالقتصاد 
الـــمـــرأة  بــلــغــتــه  ــا  مــ أن  الـــوطـــنـــي 
مستويات  مــن  الــيــوم  البحرينية 
مــتــقــدمــة أصـــبـــح واقـــعـــا تــنــفــيــذا 
لــلــتــوجــيــهــات الــمــلــكــيــة الــســامــيــة 
الملك  الجاللة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــــالد، ودعــــــم صـــاحـــب الــســمــو  ــبـ ــ الـ
حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
الوزراء، والقيادة المتميزة للعمل 
النسائي لصاحبة السمو الملكي 
آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األمــيــرة 
األعلى  المجلس  رئيسة  خليفة 

للمرأة.
وأشاد خالل افتتاح المجلس 
الوطني  المنتدى  للمرأة  األعلى 
توصيات  ومناقشة  نتائج  لعرض 
الثاني  الــبــحــريــن  مملكة  تــقــريــر 
لـــلـــتـــوازن بـــيـــن الــجــنــســيــن بــــدور 
ــلـــى لـــلـــمـــرأة على  الــمــجــلــس األعـ
ــود فـــاعـــلـــة  ــ ــهـ ــ ــه مـــــن جـ ــبــــذلــ مـــــا يــ
ومتواصلة من أجل إبراز المكانة 
ــيــــســــي والــــــريــــــادي  ــرئــ والــــــــــــدور الــ
البحرينية  الــمــرأة  تــتــواله  الـــذي 
ــيــــوم فــــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت  الــ
واألصـــــــعـــــــدة، لــــتــــكــــون الـــشـــريـــك 
ــة الـــبـــنـــاء  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ــي مـ ــ ــم فــ ــهــ ــمــ الــ
في  الــفــاعــل  واإلســهــام  والتطوير 

للمملكة  التنموية  المسيرة  رفد 
ــزيـــدا مـــن الــتــقــدم  بــمــا يــحــقــق مـ

واالزدهار.
مــــن جـــانـــبـــهـــا أشــــــــارت هــالــة 
األنصاري األمين العام للمجلس 
الحكومة  أن  إلــى  للمرأة  األعــلــى 
أخـــــذت عــلــى عــاتــقــهــا مــســؤولــيــة 
تــفــعــيــل أهـــــم عـــنـــاصـــر الـــنـــمـــوذج 
الجنسين،  بين  للتوازن  الوطني 
ــاد آلـــيـــات  ــمــ ــتــ ــي اعــ ــ الـــمـــتـــمـــثـــل فـ
وطـــنـــيـــة، كــالــتــقــريــر لــقــيــاس أثــر 
وفــعــالــيــة الـــســـيـــاســـات والـــبـــرامـــج 
الفجوات  لتقليص  المخصصة 
بين الجنسين، من منطلق تعزيز 
ــة والــشــفــافــيــة وتــحــســيــن  ــابـ ــرقـ الـ

التخطيط االستراتيجي ومتابعة 
الــمــزيــد  لــتــحــقــيــق  الـــعـــام  األداء 
مــن الــمــنــجــزات الســتــدامــة تقدم 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة، وأوضـــحـــت  ــمــ الــ
الــتــقــريــر الــوطــنــي  أن مــخــرجــات 
على  ملحوظا  تحسنا  أوضــحــت 
بإصداره  مقارنًة  نتائجه  صعيد 
المتعلق  شــقــه  فــي  ســـواء  األول، 
ضــمــن  أو  الــــمــــؤســــســــي  بـــــــــــاألداء 
المرتبطة  الرئيسية  الــمــجــاالت 
بــــمــــشــــاركــــة الــــــمــــــرأة فـــــي الــــشــــأن 

التنموي.

كتبت نوال عباس: 

ــيـــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة الــبــحــريــن  ــرئـ ــد الـ ــ أكـ
الدكتور ناصر قائدي أهمية  والمعارض  للسياحة 
معرض الخليج للعقار القتصاد البحرين، حيث إن 
اإلقبال الكبير من الجمهور يؤكد نجاح المعارض، 
مشيرا إلى أن إجمالي ميزانية المشاريع السياحية 

في البحرين تصل الى 130 مليون دينار.
وقال إن هيئة السياحة تركز حاليا على إقامة 
إنشاء  مــن  االنتهاء  على  تعمل  إنها  إذ  المعارض 
مــركــز الــمــعــارض الــجــديــد فـــي الـــربـــع الـــرابـــع من 
الــعــام الــقــادم، وهــو يعتبر أكــبــر مــركــز مــعــارض في 
داخل  شركات  مع  الهيئة  وتعمل  األوســط،  الشرق 
للمعارض  والتسويق  للترويج  وخارجها  البحرين 
ــن الــمــشــاريــع  والـــمـــؤتـــمـــرات فـــي الــمــســتــقــبــل.  وعــ
منها  مشاريع،  عدة  هناك  إن  قائدي  قال  القادمة 
مــشــروع قــاللــي الــــذي بـــدأ الــعــمــل فــيــه هــذ الــعــام، 
ومــــشــــروع خــلــيــج الـــبـــحـــريـــن، مــوضــحــا أنــــه سيتم 
الربع  فــي  الــذكــر  السالفة  المشاريع  مــن  االنتهاء 

عدة  إقامة  الى  باإلضافة  القادم  العام  من  الرابع 
مشاريع وفعاليات ومرافق لالستثمار فيها. 

افــتــتــاحــه مــعــرض الخليج  جــــاء ذلــــك خــــالل 
لــلــعــقــار الــــذي بـــدأ أمـــس بــرعــايــة وزيــــر الــصــنــاعــة 

والتجارة والسياحة.
المدير  عبدالرحمن  جبران  توقع  جانبه  من 
والمعارض  للمؤتمرات  الهالل  لشركة  التنفيذي 
بشكل  العقاري  السوق  عــودة  للمعرض  المنظمة 
إبـــرام عــدة صفقات  الــقــادمــة مــع  الفترة  فــي  جيد 
خــــالل األيـــــام الـــقـــادمـــة بــنــوعــيــة وجـــــودة مــتــمــيــزة، 
مركز  إلــى  بحاجة  البحرين  مملكة  ان  إلــى  الفتا 
المعارض الجديد، الذي يعتبر نقلة نوعية للبالد 
ألنه سيساعد على إقامة معارض كبيرة ستساعد 
كبيرة  تنظيم معارض  المحليين على  المنظمين 
متنوعة، مشيرا إلى ان قيمة المعروضات للمعرض 

تصل إلى 100 مليون دوالر.

افتتـاح معر�ـس الخليـج للعقـار و100 مليـون دولر قيمـة المعرو�شات

م�شـاريع تنموية كبرى باأكثر من 30 مليار دولر

ــد يــفــتــتــح مــ�ــشــجــد الــمــغــفــور  ــم ــن ح ــر بـ ــش ــا� ن

ــي مـــديـــنـــة حــمــد ــ ــن حـــمـــد ف ــ ــل ب ــش ــ� ــي ــه ف ــ ل

لـمـناقـ�شــة  الـوطـنــي  المنــتدى  اأعـمــال  انـطــالق 

الـجـنـ�شـيـــن بـيـــن  الـتــوازن  تـقـريــر  تـو�شـيــات 

%60 التع�م�ي�ري��ة  ال�م��س�اح��ة  ت�زي��د  ج�دي��دة  م��دن  خ�م���س 

خالد بن عبداهلل: 20 م�شـروعا تد�شـن مرحلـة جديدة من البناء

} الفريق الحكومي خالل إعالن حزمة المشاريع الجديدة.
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} سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد خالل افتتاح المسجد.

} جاللة الملك خالل استقبال رئيس هيئة األركان الباكستاني.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

} جانب من افتتاح معرض الخليج للعقار.

البريطانية  الــحــكــومــة  أصــــدرت 
تقريرا حول أولويات حقوق اإلنسان 
في عدد من الدول، وتضمن التقرير 
فـــي 31 دولـــــة في  ــاع  لــــألوضــ رصـــــدا 
البحرين  مملكة  بينها  من  العالم، 
ــن الــعــام  لــلــفــتــرة يــنــايــر - يــونــيــو مـ

الجاري.
الــتــقــريــر بــجــهــود مملكة  ــاد  وأشــ
اإلنــســان  حــقــوق  لحماية  الــبــحــريــن 
خــــالل جــائــحــة كــــورونــــا، حــيــث ذكــر 
اتباع  »واصلت  المملكة  أن  التقرير 
نهج استباقي إلدارة اآلثار المترتبة 
ــيـــر  عــــلــــى كـــــــوفـــــــيـــــــد-19، مــــثــــل تـــوفـ
للعمال  المجانية  الصحية  الرعاية 
التأشيرة  مــن  واإلعــفــاء  المقيمين، 
يــفــقــدون وظائفهم  الــذيــن  ألولــئــك 
ألولئك  المالية  المساعدة  وتقديم 
الذين ال يستطيعون العمل«. وأبدى 

بإقرار  اهتمامه  البريطاني  التقرير 
اإلصالحية  العدالة  قانون  المملكة 
رؤيــة عالمات  »يمكن  للطفل، وذكــر: 
على  البحرين  تصديق  فــي  التقدم 
للطفل،  اإلصالحية  العدالة  قانون 
إلـــى تــحــســيــن حماية  ــذي يــهــدف  الــ
القاصرين من خالل إصدار النائب 
من  تتطلب  توجيهية  مــبــادئ  الــعــام 
ــاة االمـــتـــثـــال لـــلـــقـــانـــون قــبــل  الـــقـــضـ
أغسطس  فــي  التنفيذ  حيز  دخــولــه 

.»2021
ــا فــي  ــنـ ــلـ ــر: »عـــمـ ــريــ ــقــ ــتــ وذكــــــــر الــ
في  بما  اآلخرين،  مع  وثيقة  شراكة 
ذلـــك الــهــيــئــات الــدولــيــة مــثــل األمــم 
التركيز  فــي  واســتــمــررنــا  الــمــتــحــدة، 
الــعــمــل الوطنية  إكــمــال خــطــة  عــلــى 
ــي الـــبـــحـــريـــن  ــ لـــحـــقـــوق اإلنـــــســـــان فـ

وتنفيذها الحقًا«.

تقريـر بريطانـي ي�شـيد بقانـون العدالـة الإ�شالحيـة 

كورونـا اآثـار  اإدارة  فـي  الـبـحــرين  ونـهــج  للطفـل 

وزير المالية: الأولوية خلق فر�ص عمل واعدة للمواطنين

} وزير المالية وهالة األنصاري خالل فعاليات المنتدى.



جاء ذلك خالل إعالن تفاصيل المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة 
التعافي االقتصادي الذي عقده كل من الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة 
التنموية  للمشاريع  الــوزاريــة  اللجنة  رئيس  ــوزراء  الـ مجلس  رئيس  نائب 
المالية  وزيـــر  خليفة  آل  خليفة  بــن  ســلــمــان  والــشــيــخ  التحتية،  والــبــنــيــة 
األشغال  وزيــر  عــبــداهلل خلف  بــن  والمهندس عصام  الــوطــنــي،  واالقــتــصــاد 
البلديات والتخطيط العمراني، وجميل بن محمد علي حميدان  وشؤون 
وزير العمل والتنمية االجتماعية، والمهندس كمال بن أحمد محمد وزير 
المواصالت واالتصاالت، وباسم بن يعقوب الحمر وزير اإلسكان، وخالد بن 
عمرو الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين، والمهندس 
األشغال  بــوزارة  األشغال  لشؤون  الـــوزارة  وكيل  الخياط  عبدالعزيز  أحمد 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والدكتورة مريم عذبي الجالهمة 
الصحية،  والخدمات  المهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئيس 
المديفع  وعــلــي  البحرين،  جامعة  رئيسة  المضحكي  جــواهــر  والــدكــتــورة 
المدير التنفيذي الستقطاب االستثمارات بمجلس التنمية االقتصادية.

البحرين  مملكة  أن  إلـــى  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  خــالــد  الــشــيــخ  ــوه  ونـ
تفوق  بقيمة  الحيوية  التنموية  المشاريع  من  حزمة   2015 عــام  أطلقت 
مــشــروع مبنى  إنــجــازه منها  تــم  مــا  أبـــرز  ومــن  أمــريــكــي،  دوالر  32.5 مليار 
السادس  الصهر  وخــط  الــدولــي،  البحرين  مطار  في  الجديد  المسافرين 
المسال، وخط  الغاز  استيراد  ومنصة  )ألبا(،  البحرين  ألمنيوم  في شركة 
األنابيب النفطي )أ – ب(، وإنشاء خمس مدن إسكانية جديدة، هي مدينة 
وضاحية  الحد  شرق  ومدينة  سترة  شرق  ومدينة  خليفة  ومدينة  سلمان 
الرملي، إلى جانب مشاريع بنية تحتية متعددة، منها إنشاء شبكة كهرباء 
من  مكونة  البحرين  في  مــرة  ألول  كليوفولت   400 بمستوى  عــاٍل  بضغط 
عدة محطات وخطوط، عالوة على أعمال التطوير التي شهدتها مختلف 

الشوارع والتقاطعات الرئيسة.
المشاريع  تنفيذ  أولوية  مالمح  أبــرز  والمسؤولون  الــوزراء  واستعرض 
الــتــنــمــويــة الــكــبــرى، والــتــي تــأتــي جــنــبــًا إلـــى جــنــب مــع األولـــويـــات األخـــرى 
لخطة التعافي االقتصادي، والمتمثلة في خلق فرص عمل واعدة وجعل 
التجارية  ــراءات  ــ اإلجـ وتسهيل  الــعــمــل،  فــي ســوق  األول  الــخــيــار  الــمــواطــن 
المالية  االستدامة  وتعزيز  الــواعــدة،  القطاعات  وتنمية  فعاليتها،  وزيــادة 

واالستقرار االقتصادي، كالتالي:
تخطيط خمس مدن جديدة

يجري العمل حالًيا على إعداد مخططاتها العامة، وستزيد مساحة 
المناطق التعميرية لمملكة البحرين بنسبة تفوق 60%، وبدأ التخطيط 
بإنشاء مدن جديدة في المناطق التالية: منطقة فشت الجارم، ومنطقة 
البحرين، ومنطقة  العظم، ومنطقة خليج  جزيرة سهيلة، ومنطقة فشت 

جزر حوار.
مخطط منطقة فشت الجارم: جزيرة مساحتها 182 كم مربع محاطة 
إلى خلق مشاريع  تهدف  المستقبلي،  المطار  ومركزها  المائية  بالقنوات 
والمستدام،  المتكامل  التنقل  لمبدأ  المدينة  وتروج  االستخدام،  متعددة 
الوضع  مع  ويتوافق  الجديدة  الجزيرة  اتصال  يضمن  المخطط  أن  كما 

الطبيعي للمنطقة.
غرب  شــمــال  الــجــزيــرة  تخطيط  تــم  سهيلة:  جــزيــرة  منطقة  مخطط 
المملكة بمساحة 62 كم مربع لتكون مشروًعا سياحًيا وسكنًيا، إلى جانب 
مناطق  تخلق  األراضـــي  واستعماالت  االستخدام،  متعددة  مناطق  توفير 
وتعزز  المستثمرين  تجذب  مميزة  وسياحية  استثمارية  وفــرصــا  سكنية 
السياحة، وستكون االستخدامات الرئيسية للمنطقة سياحية ولوجستية 

وسكنية.
مــخــطــط مــنــطــقــة فــشــت الـــعـــظـــم: يــتــكــون الــمــخــطــط مـــن عــــدد من 
مناطق صناعية  على  بالتركيز  مربع  كيلومتر   100 تفوق  بمساحة  الجزر 
ولوجستية تضم مجمعات سكنية ولوجستية، ومناطق استثمارية، وتهدف 
الحديثة  والتكنولوجيا  النظيفة  للصناعة  استثمارية  فــرص  خلق  إلــى 

والطاقة المستدامة.
مخطط منطقة خليج البحرين: يتكون المخطط من عدد من الجزر 
ذات طابٍع طبيعي من حيث الشكل، وتعزز نمو أشجار القرم، كما تسهم في 

خلق فرص استثمارية وسياحية.
فنادق ومنتجعات  مخطط منطقة جزر حــوار: مشروع سياحي يضم 
الطبيعة  الجزيرة مع مراعاة  وتم تخطيط  االستخدام،  ومناطق متعددة 
البيئية الخاصة بها، كما تم تقسيم منطقة التطوير إلى 4 مناطق تشمل 
ومساحات  البحرية،  الواجهة  على  مطلة  ومنتجعات  طبيعية،  محميات 

مفتوحة ومماشي.
مشاريع البنية التحتية واالتصاالت

تهدف هذه المشاريع إلى دعم مسارات التنمية االقتصادية بما يسهم 
في تحقيق أهداف الرؤية االقتصادية 2030، وهذه المشاريع هي:

مشروع جسر امللك حمد
العربية  والمملكة  البحرين  مملكة  بين  سيربط  حمد  الملك  جسر 
السعودية الشقيقة وسيكون على طول 25 كيلومترا، ويتكون المشروع من 
4 مسارات للمركبات كما سيتضمن جزءا من مسار للسكة الحديدية التي 
تمتد بطول 57 كم. تكمن أهمية المشروع في تقوية العمق االستراتيجي 
العربية  والمملكة  البحرين  مملكة  بين  والثقافي  واالقتصادي  السياسي 
السعودية، كما يهدف مشروع جسر الملك حمد إلى توسيع شبكة النقل 
ووسائل الربط بين المملكتين وباقي دول مجلس التعاون، وتعزيز كفاءة 

نقل األفراد والبضائع، لتعزيز النمو االقتصادي للمنطقة.
مشروع مترو البحرين

بطول  البحرين  مملكة  مناطق  كافة  تغطي  مترو  إنشاء شبكة  سيتم 
القطاع  مع  بالشراكة  مراحل  عدة  على  تنفيذها  وسيتم  كيلومترات،   109
ــادة  وإعـ والتشغيل  الــبــنــاء   )BOT( نــظــام االســتــثــمــار  الــخــاص، مــن خـــالل 
بطول  خطين  إنــشــاء  المشروع  مــن  األولـــى  المرحلة  ستتضمن  الملكية. 
29 كيلومترا تتخللهما 20 محطة توقف، ويربط الخط األول بين مطار 
البحرين الدولي وضاحية السيف، في حين أن الخط اآلخر سيربط بين 

منطقة الجفير والمنطقة التعليمية في مدينة عيسى.
مشاريع شبكة األلياف البصرية الدولية املستقبلية

ستزيد مشاريع الجيل القادم من شبكة االتصاالت الدولية والحوسبة 
االتصاالت  قطاع  في  البحرين  لمملكة  التنافسية  القدرة  من  السحابية 
ربط  لتعزيز  المطلوبة  التحتية  البنى  توفير  خــالل  مــن  والتكنولوجيا، 
المملكة بشبكة االنترنت إقليمًيا ودولًيا، وتوفير أحدث التقنيات لتغطي 
كافة مناطق المملكة، وتوفير خدمات الحوسبة السحابية لكبار الشركات 

العالمية.
يأتي ذلك بالتنسيق مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد من المشاريع، 
منها االنتهاء من إنشاء شبكة النطاق العريض في كافة مناطق البحرين، 
ومشروع خطوط األلياف البصرية الدولية البرية والبحرية، وإنشاء عدد 

من مراكز البيانات للحوسبة السحابية.
مشروع الشارع الشمالي

المشاريع  زيــادة  مع  وبالتوازي  الطرق  شبكة  لتطوير  استكماال  يأتي 
التنموية لمواكبة التوسع العمراني في المملكة، وسيوفر المشروع ممرات 
والذي سيعزز من  البحرين  الشمالي لمملكة  المحيط  للنقل على طول 
المشروع  طــول  ويبلغ  واإلسكانية،  االستراتيجية  المشاريع  بين  الــربــط 

حوالي 22.5 كم مع أربعة مسارات.
مشاريع قطاع السياحة

أواًل: مشروع تطوير بالج الجزائر:
أطلق عليه اسم المدينة السياحية في جنوب غرب مملكة البحرين، 
ويعتبر أحد أهم المشاريع التي تعزز مكانة مملكة البحرين على خارطة 
األولى على شواطئ عامة وممشى  المرحلة  العالمية. وتشتمل  السياحة 
الترفيهي  الصعيد  على  حيوية  عناصر  جانب  إلــى  كيلومتر،   1.2 بطول 

والسكني والسياحي.
المشروع  حــاز  كما  و»تــيــفــولــي«،  »أفــانــي«  فندقي  الــمــشــروع  سيحتضن 
الــبــحــريــن(، وتــم ترشيحه  جــائــزة )أفــضــل مــشــروع فــي قــطــاع الترفيه فــي 

لجائزة )أفضل مشروع في قطاع الترفيه في المنطقة العربية(.
ثانيًا: مشروع منتجع جميرا خليج البحرين:

سيتم افتتاحه خالل الربع الثاني من العام القادم ويقع على الساحل 
الجنوبي الغربي لمملكة البحرين، وسيضم المنتجع 207 غرف وشاطئين، 
وخمسة حمامات سباحة وناديًا صحيًا )سبا(، وقناة مائية باإلضافة إلى 
وسيوفر  والمقاهي  المطاعم  من  العديد  إلــى  باإلضافة  ترفيهية،  ألعاب 

كذلك لزواره عوامل جذب أخرى.
ثالثًا: مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد:

الــشــرق األوســـط، وسيشكل أحد  فــي  مــعــارض ومــؤتــمــرات  أكبر مدينة 
على  المملكة  قـــدرة  تــعــزز  الــتــي  والحيوية  االستراتيجية  المشاريع  أهــم 
استقطاب الفعاليات الكبرى. سيضم المركز 10 قاعات للمعارض مجهزة 
وسائل  بأكثر  مجهزا  للمؤتمرات  مــركــًزا  سيضم  كما  الــخــدمــات،  بــأحــدث 

العرض تطورا، ويتسع لما يقارب 4000 شخص، ومن المتوقع االنتهاء من 
المشروع في الربع األخير من 2022.
رابعًا: مشروع المدينة الجنوبية:

يقع في جنوب شرق مملكة البحرين، وسيكون المشروع على مساحة 
نجوم،   5 فندق  الــمــشــروع  سيضم  مــربــع.  متر  ماليين   5.7 بحوالي  تقدر 
ومدينة  البحرين  مملكة  في   )outlet( تجاري  مجمع  أول  سيضم  كما 
ترفيهية متكاملة، باإلضافة إلى وحدات سكنية ومرافق عالية الجودة تلبي 

احتياجات العائلة.

خامسًا: فندق العنوان مراسي البحرين والعنوان رزيدنسز:
التجهيزات  كافة  فاخرة تحتوي على  فندقية  فندق وشقق  عبارة عن 
العصرية التي توفر أعلى مستويات وسبل الرفاهية، على مقربة من عدد 
بحرية  بــإطــاللــة  المميزة  والــمــطــاعــم  الفخمة،  الــتــجــاريــة  الــمــحــالت  مــن 

خالبة، وسيتم افتتاح المشروع في فبراير 2022.
جناحا   20 فيها  بما  غــرفــة  و117  طــوابــق   10 على  الــفــنــدق  ويــحــتــوي 

فاخرا، باإلضافة إلى مرافق األعمال وسبا ومركز رياضي وبرك 
سباحة ومنطقة ألعاب، ويضم العنوان رزيدنسز مجمعا تجاريا 

الحكومة تعلن م�شاريع تنموية كبرى بقيمة تتجاوز 30 مليار دوالر

%60 بن�سبة  للمملكة  التعميرية  الم�ساحة  تزيد  جديدة  مدن  خم�س  مخططات  اإعداد 

خ���ال���د ب����ن ع����ب����داهلل: ب�����دء م���رح���ل���ة ج���دي���دة 

ل���ل���ب���ن���اء ع����ل����ى م�����ا ت���ح���ق���ق م�����ن م���ن���ج���زات

آل خليفة  عـــبـــداهلل  بـــن  الــشــيــخ خــالــد  أكــــد 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء رئـــيـــس الــلــجــنــة 
التحتية  والبنية  التنموية  للمشاريع  الــوزاريــة 
أن مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــقــيــادة حـــضـــرة صــاحــب 
بـــن عــيــســى آل خليفة  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة 
عاهل البالد المفدى عاقدة العزم على مواصلة 
المتطلبات  مختلف  لتنفيذ  الــطــمــوح  نهجها 
التنموية بما يلبي تطلعات المواطنين ويسهم 
وأضاف  واعــدة ألبنائها،  نوعية  فــرٍص  في خلق 
بــرئــاســة صاحب  ــوزراء  ــ الـ بــمــوافــقــة مجلس  أنـــه 
ــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل  ــيـ الــســمــو الــمــلــكــي األمـ

على  الـــوزراء  رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة 
خــطــة الــتــعــافــي االقــتــصــادي الــتــي ســبــق إعــالن 
أِذن ببدء مرحلة  الرئيسة، فإن ذلك  محدداتها 
جديدة للبناء على ما تحقق من منجزات على 
الصعيد الحضاري والتنموي، والتي هي ليست 
وليدة عمٍل فردي، إنما نتاج عمٍل جماعي وبروح 
قطاع،  كل  في  البحرين،  فريق  الواحد،  الفريق 
األمر الذي أسهم في تحقيق نقالت نوعية في 

مختلف المجاالت.
وأوضح أن أولوية تنفيذ المشاريع التنموية 
المشاريع  مــن  حــزمــة  إطـــالق  تتضمن  الــكــبــرى 

دوالر  مليار   30 تــتــجــاوز  بقيمة  االستراتيجية 
من  المكونة  الــحــزمــة،  هــذه  وستسهم  أمــريــكــي، 
العامة لخمس  المخططات  إعــداد  العمل على 
مـــدن جــديــدة وقــائــمــة مــكــونــة مــن أكــثــر مــن 20 
التحتية  البنية  قطاعات  تطوير  في  مشروعا، 
والتعليم،  والصناعة،  والسياحة،  واالتــصــاالت، 
والــصــحــة، واإلســـكـــان، والــشــبــاب والــريــاضــة، في 
تعزيز مكانة البحرين االقتصادية وتنافسيتها، 
ــدة ألبــــنــــاء الـــوطـــن،  ــ ــ ــرٍص نـــوعـــيـــة واعـ ــ ــلـــق فــ وخـ
وتــحــقــيــق نــمــو مـــســـتـــدام وفــــق رؤيـــــة الــبــحــريــن 

االقتصادية 2030.

كتب وليد دياب:
أكــــــــــــــد وزيـــــــــــــــــر الـــــمـــــالـــــيـــــة 
واالقــــتــــصــــاد الـــوطـــنـــي الــشــيــخ 
سلمان بن خليفة ال خليفة ان 
التنمية االقتصادية  كل خطط 
المردود الفعلي واالساسي منها 
ــو خـــلـــق فـــــرص عـــمـــل واعـــــدة  هــ
استثمارية  وفــرص  للمواطنين 
البحرينيين،  والــشــابــة  لــلــشــاب 
ــهـــدف  ــة والـ ــ ــويـ ــ وهــــــذه هــــي االولـ
األســـمـــى الــــذي يــتــم بــالــشــراكــة 
والسلطة  الــخــاص  القطاع  مــع 
شــركــاء  بــاعــتــبــارهــم  التشريعية 
التنموية  الــخــطــط  جميع  فــي 

للمملكة.
الوزير في تصريحات  وقال 
صــحــفــيــة عــقــب إعــــالن الــفــريــق 
التنموية  المشاريع  الحكومي 
مــن  ــروع  ــ ــشـ ــ مـ ــل  ــ كـ ان  ــرى  ــبــ ــكــ الــ
زمنية  خطة  له  المشاريع  تلك 
ان تمويل كل  مختلفة، مضيفا 
هـــذه الــمــشــاريــع يــتــم مــن خــالل 
الخاص،  القطاع  مع  المشاركة 
البحرين  ان مملكة  الى  مشيرا 
وأن  عالميا،  ماليا  مركزا  تعتبر 
أي مشروع فيه جدية اقتصادية 
ســنــجــد الـــتـــمـــويـــالت مــــوجــــودة، 
من  الكثير  تمتلك  والــبــحــريــن 
الــجــدوى  ذات  الــمــشــاريــع  تــلــك 

االقتصادية.
ــار  ــعــ وبـــــشـــــأن اخـــــتـــــالف أســ
على  ذلــك  تأثير  ومــدى  النفط 
ــاء تـــلـــك الــمــشــاريــع  كــلــفــة انــــشــ
ذكـــر الـــوزيـــر ان اخــتــالف أســعــار 
ــر  ــفــــط مـــــن وقـــــــت الـــــــى آخــ ــنــ الــ
ــي الــحــســبــان وخــاصــة  يـــؤخـــذ فـ
مـــع الــمــشــاريــع الــتــي تــتــم على 
والطويل،  المتوسط  المديين 

التي  التشريعات  يخص  وفيما 
تــتــطــلــبــهــا الـــمـــرحـــلـــة مــــن اجـــل 
الــمــســاهــمــة فــــي تــنــفــيــذ خــطــة 
ــادي، أشــــار  ــ ــصـ ــ ــتـ ــ ــافـــي االقـ ــعـ ــتـ الـ
الــــى ان هـــنـــاك الــكــثــيــر  الــــوزيــــر 
العمل  تسهل  الــتــي  األمــــور  مــن 
واإلجراءات واألنظمة المتعلقة 
في  انــه  الــى  الفــتــا  باالستثمار، 
حـــــال وجــــــود ضــــــــرورة لــتــعــديــل 
ــر بــالــشــراكــة  تــشــريــعــي يــتــم االمــ

مع السلطة التشريعية.
ــة  ــطــ ــلــ ــســ الــ ان  وأوضـــــــــــــــــح 
إيــصــال  فــي  شــريــك  التشريعية 
كممثلين  واألولــويــات  الــرســائــل 
مجالهم  فــي  وكــخــبــراء  للشعب 
خبراتهم  من  لالستفادة  وأيضا 
فــــــــي الــــــعــــــمــــــل، مــــضــــيــــفــــا انـــــه 
باإلضافة الى ما تم إعالنه من 
كثيرة  مشاريع  فهناك  مشاريع 
قائمة  إلى  اضافتها  يتم  أخــرى 

المشاريع المعلنة.
الصغيرة  الشركات  ان  وأكد 

أساسيا  رافــدا  تعد  والمتوسطة 
لـــحـــركـــة وعـــجـــلـــة الــتــنــمــيــة فــي 
مملكة البحرين، منوها بوجود 
قاعدة قوية من الدعم من قبل 
ــات فــي  ــسـ ــؤسـ ــمـ ــن الـ الـــعـــديـــد مــ
الشركات  تساند  التي  المملكة 
والـــمـــتـــوســـطـــة، مثل  الــصــغــيــرة 
صـــنـــدوق الــعــمــل تــمــكــيــن الـــذي 
الــبــرامــج مقارنة  أكــبــر  مــن  يعد 
بــحــجــم االقــتــصــاد فـــي الــعــالــم، 
وأيـــضـــا وجــــود جــمــعــيــات تــدعــم 
عـــمـــل الــــمــــؤســــســــات الـــصـــغـــيـــرة 
الناحية  من  حتى  والمتوسطة 
ــر الــــمــــصــــارف،  ــبـ الـــتـــمـــويـــلـــيـــة عـ
بــاإلضــافــة الــى امــتــالك مملكة 
الــبــحــريــن لــلــشــبــاب والـــشـــابـــات 
ــادرون  ــبــ ــن يــ ــذيــ الـــمـــوهـــوبـــيـــن الــ

بتأسيس تلك الشركات.
من جهته أكد النائب أحمد 
المالية  اللجنة  رئيس  السلوم 
واالقتصادية بمجلس النواب ان 
التواصل مستمر بين السلطتين 

التنفيذية والتشريعية من اجل 
تخدم  الــتــي  التشريعات  انــجــاز 
ان  مؤكدا  البحريني،  االقتصاد 
ــنــــواب يــعــطــي دائــمــا  مــجــلــس الــ
للمشاريع  عــمــلــه  فــي  ــة  ــويـ األولـ
الحكومية وخاصة ما له عالقة 
بــخــطــة الـــتـــعـــافـــي االقـــتـــصـــادي 
ــا بـــالـــســـرعـــة  ــهـ ــائـ ــهـ ــــن اجــــــل انـ مـ
المطلوبة، الفتا الى ان من اهم 
هو  أيضا  بقوانين  المشروعات 
التجاري  السجل  قانون  تعديل 
من  عـــدد  بتخصيص  المتعلق 
الخدمات ضمن شركة البحرين 
للبورصة، الذي يعتبر أيضا من 
إلى  التي ستضيف  األمــور  ابــرز 
عبر  االقتصادي  التعافي  خطة 
جعل بورصة البحرين ان تكون 
منصة الستقطاب االستثمارات 
ومــــــحــــــط انــــــــظــــــــار الـــــشـــــركـــــات 
األجـــنـــبـــيـــة، كـــاشـــفـــا عــــن وجــــود 
الـــعـــديـــد مــــن الـــمـــشـــاريـــع الــتــي 
اعــدادهــا  الــحــكــومــة عــلــى  تعمل 
إلى مجلس  احالتها  حاليا من 
النواب خالل المرحلة القادمة.

بــــــــــــــــــــــدروه أشــــــــــــــــــار خــــــالــــــد 
ــــس الـــلـــجـــنـــة  ــيـ ــ الـــمـــســـطـــقـــي رئـ
بمجلس  واالقتصادية  المالية 
التعافي  ان خطة  إلــى  الــشــورى 
االقــــــتــــــصــــــادي هــــــي اســــتــــمــــرار 
ومن  االقــتــصــادي  النمو  لخطة 
ثــم هــي فــي حــاجــة الـــى تطوير 
ــات، مـــــؤكـــــدا وجـــــود  ــعــ ــريــ ــشــ ــتــ الــ
السلطتين  بين  وتفاهم  تنسيق 
التنفيذية والتشريعية من اجل 
بــصــورة مستمرة  الــنــظــر  إعــــادة 
فـــي الــتــشــريــعــات والــعــمــل على 
تحديثها من اجل الوصول الى 
الــتــطــلــعــات الــمــشــتــركــة إليــجــاد 

فرص عمل للمواطنين.

وزير المالية في ت�سريحات �سحفية:

ه��دف��ن��ا االأ����ش���ا����ش���ي م���ن ك���ل خ��ط��ط ال��ت��ن��م��ي��ة 

خ���ل���ق ف����ر�����ص ع���م���ل واع��������دة ل��ل��م��واط��ن��ي��ن

} وزير المالية واالقتصاد الوطني.

} الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة خالل إعالن عن المشاريع التنموية.
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طوابق   10 من  السكنية  المرافق  وتتكون  واســعــا،  وممشى  مائية  وواجــهــة 
و155 مسكنا، وهو متصل بشكل مباشر بمراسي جاليريا.
سادسًا: فندق فيدا مراسي البحرين وفيدا رزيدنسز:

يقع الفندق بجوار الواجهة البحرية، وصمم بطريقة عصرية مبتكرة 
فيما  والتواصل،  والترفيه  لإلقامة  القادم  للجيل  حضريا  مركزا  ليشكل 
متنوعة،  راحــة  ووسائل  أنيقة  داخلية  بديكورات  الفندقية  الشقق  تتميز 
شقة،   145 الفندقية  الشقق  تضم  فيما  غــرفــة   157 المنتجع  ويتضمن 
بــاإلضــافــة إلـــى عـــدد مــن الــمــطــاعــم الــفــاخــرة، ومــنــتــجــع صــحــي، ومسبح 
المرافق  مــن  خــطــوات  بعد  وعــلــى  جاليريا  بــمــراســي  تتصل  كما  خــارجــي، 
الــمــتــعــددة لــمــشــروع مــراســي الــبــحــريــن، إذ مــن الــمــقــرر افــتــتــاحــه فــي شهر 

ديسمبر المقبل.
سابعًا: مراسي جاليريا:

يمتد هـــذا الــمــشــروع عــلــى مــســاحــة 200 ألـــف مــتــر مــربــع عــلــى موقع 
أن  له  المخطط  من  والــذي  البحرين،  مراسي  داخــل مشروع  استراتيجي 
أول  وهــو  الــبــارزة،  العالمية  التجارية  العالمات  مــن  واســعــة  تشكيلة  يضم 
مجمع تجاري بإطاللة استثنائية على البحر على مستوى دول المنطقة، 
وســيــتــيــح لـــلـــزوار الـــوصـــول الــمــبــاشــر لــكــل مــن الــشــاطــئ ومــنــتــزه الــواجــهــة 

البحرية.
تتضمن أقــســام الــمــجــمــع شـــارع هـــاي ســتــريــت، وقــســم بـــالزا الــعــائــلــة، 
ومنطقة للمطاعم بواجهة بحرية ساحرة، وقسم الكورت يارد الفاخر، ومن 

المقرر أن يتم افتتاح المشروع في سبتمبر 2022.
مشاريع قطاع الصناعة

منطقة الصناعات التحويلية لأللمنيوم:
سيتم إنشاء منطقة الصناعات التحويلية لأللمنيوم، والتي ستحتضن 
مشاريع الصناعات التحويلية، بالقرب من مصنع ألبا والمصانع الداعمة 
واألجنبية  المحلية  االستثمارات  جــذب  في  ستسهم  األلمنيوم.  لصناعة 
في قطاع األلمنيوم وتنمية الصادرات من هذا القطاع الحيوي، وستدعم 
زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بشكل عام وقطاع الصناعات 
الناتج المحلي اإلجمالي، كما ستعزز إيجاد  التحويلية بشكل خاص في 
التحويلية  الصناعات  مجال  في  المواطنين  أمــام  النوعية  العمل  فــرص 

لأللمنيوم.
مشروع تحديث مصفاة شركة نفط البحرين »بابكو«:

تم وضع حجر األســاس له في مارس 2019 ويعد المشروع الصناعي 
اإلنتاجية،  رفــع  إلــى  المشروع  ويهدف  البحرين،  مملكة  تاريخ  في  األكبر 
ورفع القدرة التنافسية للمصفاة في السوق العالمية، كما أنه من المؤمل 
أن يسهم برنامج تحديث المصفاة في زيادة طاقة المصفاة من 267 ألف 

إلى 380 ألف برميل يوميًا.
إنشاء منطقة تجارية مع الواليات المتحدة األمريكية:

المتحدة  والــواليــات  البحرين  مملكة  بين  تفاهم  مــذكــرة  توقيع  تــم 
األمريكية بهدف إنشاء منطقة تجارية مع الواليات المتحدة األمريكية، 
وستكون المنطقة التجارية مركزًا إقليمًيا للتجارة والتصنيع والخدمات 
اللوجستية والتوزيع، كما ستفتح آفاًقا أوسع للتعاون المشترك والعالقات 
التجارية بين البلدين، وستعزز التعاون االقتصادي والتجاري والصناعي 
إلــى  إضــافــة  وأمــريــكــا،  الــبــحــريــن  بــيــن  الثنائية  الــتــجــارة  وســتــدفــع بعجلة 
مساهمتها في خلق فرص عمل نوعية للمواطنين في قطاعات الصناعة 

والتجارة والخدمات المساندة.
مشاريع قطاع التعليم

مشروع مدينة الملك عبداهلل الطبية:
سيضم  كما  وطبية،  أكاديمية  مرافق  يضم  الصحية  للرعاية  مجمع 
السائدة  المجمع أيضًا مراكز لألبحاث المتخصصة في دراسة األمراض 
في المنطقة، بما في ذلك مرضى السرطان والسكري والسمنة، وسوف يتم 

تنفيذ المشروع على مرحلتين.
المرحلة األولى سيتم خاللها تنفيذ قسم تعليمي يتكون من 8 طوابق 
أما  اإلشــعــاعــي،  للتصوير  ومــركــز  حــديــثــة،  ومــخــتــبــرات  ســريــر،   300 بسعة 
المرحلة الثانية من التنفيذ فتهدف إلى التوسع إلى 500 سعة سريرية، 

وإنشاء مركز بحث وتطوير، وقاعة للمؤتمرات.
مشروع كلية الهندسة بجامعة البحرين:

ضمن  تندرج  التي  الكبرى  التنموية  المشاريع  ضمن  المشروع  يأتي 
يكون  أن  الــمــشــروع  على  القائمون  ويــحــرص  االقــتــصــادي،  التعافي  خطة 
التصميم على أعلى مستويات الجودة وصديًقا للبيئة ووفق أفضل الحلول 
المشروع  الطاقة. وسيضم  توفير  والكهروميكانيكية مع ضمان  اإلنشائية 
والكيميائية  والكهربائية  الميكانيكية  الهندسة  لقسم  جــديــدة  مباني 
للعمارة  وقــســم  الــحــديــثــة،  الــتــقــنــيــات  لتعليم  مــواكــبــة  لــتــكــون  والــمــدنــيــة 

والتصميم الداخلي.
العلمي  البحث  إثـــراء  فــي  تساهم  بحثية  بيئة  المشروع  سيوفر  كما 
واإلقليمية،  المحلية  الــقــطــاعــات  لخدمة  الهندسية  التقنيات  وتــطــويــر 
ومــواكــبــة مــتــطــلــبــات الــمــســتــقــبــل فـــي مــجــال عــلــوم الــفــضــاء والــصــنــاعــات 
المستدامة وإعداد الكوادر المتخصصة في المجاالت الهندسية المختلفة 
لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة في 

المملكة.
مشاريع القطاع الصحي

مشروع مجمع دلمونيا للخدمات الصحية:
سيكون مجمع خدمات وعيادة طبية في مختلف التخصصات الطبية 
يــقــدر حجمها  لــه  تــم تخصيص أرض  دلــمــونــيــا، حــيــث  بــجــزيــرة  الــنــوعــيــة 

بحوالي 16.665 مترا مربعا.
: AMH مستشفى الملك حمد

وتبلغ  الطبية،  التخصصات  كــل  شــامــال  عــالــي  بمنطقة  تنفيذه  جــار 
تعتمد  مختلفة  طبية  خدمات  لتقديم  ســريــرًا،   125 االستيعابية  طاقته 
الــتــخــصــصــات، حــيــث يــحــتــوي عــلــى غرفة  الــتــقــنــيــات فــي مختلف  أحــــدث 
عمليات بتقنية عالية للعمليات الجراحية الدقيقة، ومن المؤمل أن يتم 
تركيب ألواح للطاقة الشمسية في المستشفى عند اكتمال المشروع، ليتم 

االعتماد عليها كمصدر للطاقة بنسبة %75.
مشاريع قطاع اإلسكان

سكنية  وحــدة  ألــف   40 بتوفير  السامية  الملكية  للتوجيهات  تنفيذًا 
مدن  خمس  بإنشاء  قامت  الــخــاص  القطاع  مــع  بالشراكة  الحكومة  فــإن 
تحقيق  بهدف  األخــرى  اإلسكانية  المشاريع  جانب  إلــى  جديدة  إسكانية 

هذا التوجيه، ومازال العمل جاريا من أجل تنفيذ وحدات سكنية جديدة، 
لتقديم أفضل الخدمات السكنية النموذجية للمواطنين.

يقارب  ما  تضم  متكاملة  مدينة  لتكون  سلمان  مدينة  إنشاء  تم  كما 
وحدة   5000 يقارب  ما  لتضم  الحد  شــرق  ومدينة  سكنية،  وحــدة   12.000
يقارب  وما  يقارب 3500 وحدة سكنية في مدينة شرق سترة،  وما  سكنية، 
4500 وحدة سكنية في مدينة خليفة، في حين تم االنتهاء من إنشاء ما 

يقارب 4000 وحدة سكنية ضمن مشروع ضاحية الرملي.
من جانٍب آخر، تم إطالق برنامج »شراكة« الذي يتيح المزايدة على 
حقوق تطوير األراضي الحكومية من قبل مطوري القطاع الخاص، حيث 
من  يتكون  الــذي  اللوزي  منطقة  في  المشروع  بهذا  اإلسكان  وزارة  قامت 

132 منزال.
كما سيتم التوسع في البرنامج خالل السنوات القادمة ليشمل أكثر 
من 16.000 وحدة سكنية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص بما يسهم 

في توفير وحدات سكنية بجودة عالية.
قطاع الشباب والرياضة

 مشروع المدينة الرياضية:
وتسهم في دعم قطاع الشباب والرياضة وتوفير البيئة التي تحفز 

على اإلبداع والتميز في هذا القطاع، وتشتمل المدينة الرياضية على 
البحرين،  مملكة  مستوى  على  األكبر  سيكون  متكامل  رياضي  ملعب 
كما ستشتمل على صالة متعددة االستخدام. وستحتوي المدينة أيًضا 
على مالعب مصممة بمعايير دولية ومسارات أللعاب القوى وصاالت 
متعددة االستخدامات، وكذلك ستضم المدينة مجمعا تجاريا وفنادق.

»المنصة االستثمارية«:
المشاريع  ودعم  البحرين  مملكة  في  االستثمار  تسهيل  تستهدف 
التنموية واالستراتيجية بالمملكة، حيث إن المنصة االستثمارية هي 
منصة إلكترونية للترويج للفرص االستثمارية المتاحة في المملكة، 
حيث  االقــتــصــاديــة،  التنمية  مجلس  مــن  مباشر  إشـــراف  تحت  وذلـــك 
يمكن للمستثمرين عبر هذه المنصة الحصول على معلومات متكاملة 
حول المشاريع التنموية واالستراتيجية المتاحة لالستثمار، ويمكنهم 
أيضًا التواصل مع الجهات المسؤولة عن المشروع في حال وجود أي 
قريبًا  اإلعــالن  وسيتم  المشروع،  بشأن  إيضاحات  أو طلب  استفسارات 

عن إطالق المنصة وطريقة استخدامها.
االقتصادي  التعافي  خطة  أن  الختام  في  الحكومي  الفريق  وأكــد 
أتت لمواصلة الحفاظ على مسار النمو االقتصادي وخلق فرص عمل 

من  جملة  عبر  العمل  ســوق  في  األول  الخيار  المواطن  وجعل  واعــدة 
المبادرات التي تم تقديمها والتي سيتم العمل على تنفيذها بإذن اهلل 
وفق ما ُوضع لها من أولويات وبرامج، مشيًرا إلى أن الجهود متواصلة 
وفـــق الــتــوجــيــهــات الملكية الــســامــيــة لــجــاللــة عــاهــل الــبــالد الــمــفــدى، 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب  مــن  المستمرة  والمتابعة 

مجلس الوزراء.
أهداف  الجهود تصب في تحقيق  أن هذه  الحكومي  الفريق  وذكر 
أولــويــاتــهــا  مــســاعــي تحقيق  تكثيف  عــبــر  االقــتــصــادي  الــتــعــافــي  خــطــة 
الــخــمــس، وتــعــزيــز االســـتـــقـــرار الــمــالــي مـــن أجــــل خــلــق فــــرص نــوعــيــة 
لــلــمــواطــنــيــن بــمــا يــعــود بــالــنــفــع والــنــمــاء عــلــى الــجــمــيــع، مــضــيــًفــا أن 
المشاريع المدرجة ضمن أولويات خطة التعافي االقتصادي تركز على 
خلق فرص عمل واعدة للمواطنين لتعزيز مكانة البحرين التنافسية 
فــي كــافــة الــمــجــاالت بما يــرفــد الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة، كما ستسهم 
للوظائف،  الموّلدة  االستثمارية  المشاريع  من  المزيد  استقطاب  في 
الوطنية  الــكــوادر  واستقرار  العمل،  ســوق  استقرار  تعزيز  على  والعمل 
في وظائفها وخلق المزيد من الفرص النوعية أمامها نحو مزيٍد من 

االبتكار واإلبداع.

ال��ب��ح��ري��ن  م��ك��ان��ة  ل��ت��ع��زي��ز  م�����ش��روع��ا   20 م���ن  اأك���ث���ر 

االق���ت�������ص���ادي���ة وخ���ل���ق ف���ر����ص واع�������دة ل��ل��م��واط��ن��ي��ن
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حزمة من امل�ساريع اال�سرتاتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دوالر.. خالد بن عبدالـله:

اإطــالق 5 مـــدن جـــديـــدة وتــنـــفـــيـــذ اأكرث من 20 مــ�ســروعـــًا تـــنـــمــويــًا

جاء ذلك خالل الإعالن عن تفا�شيل امل�شاريع التنموية الكربى 

�شمن خطة التعايف القت�شادي الذي عقده كل من ال�شيخ خالد 

بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة 

الوزارية للم�شاريع التنموية والبنية التحتية، وال�شيخ �شلمان بن 

خليفة اآل خليفة وزير املالية والقت�شاد الوطني، واملهند�س ع�شام 

والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزير  خلف  عبداهلل  بن 

العمراين، وجميل بن حممد علي حميدان وزير العمل والتنمية 

املوا�شالت  وزير  حممد  اأحمد  بن  كمال  واملهند�س  الجتماعية، 

الإ�شكان،  با�شم بن يعقوب احلمر وزير  والت�شالت، واملهند�س 

ممتلكات  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  الرميحي  عمرو  بن  وخالد 

الوزارة  وكيل  اخلياط  عبدالعزيز  اأحمد  واملهند�س  البحرين، 

ل�شوؤون الأ�شغال بوزارة الأ�شغال و�شوؤون البلديات والتخطيط 

التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة  عذبي  مرمي  والدكتورة  العمراين، 

والدكتورة  ال�شحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية  للهيئة 

املدير  املديفع  البحرين، وعلي  رئي�شة جامعة  امل�شحكي  جواهر 

التنفيذي ل�شتقطاب ال�شتثمارات مبجل�س التنمية القت�شادية.

واأو�شح ال�شيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة اأن مملكة البحرين 

اأطلقت عام 2015 حزمة من امل�شاريع التنموية احليوية بقيمة 

اإجنازه منها  اأبرز ما مت  اأمريكي، ومن  تفوق 32.5 مليار دولر 

م�شروع مبنى امل�شافرين اجلديد يف مطار البحرين الدويل، وخط 

ومن�شة  )األبا(،  البحرين  اأملنيوم  �شركة  يف  ال�شاد�س  ال�شهر 

ا�شترياد الغاز امل�شال، وخط الأنابيب النفطي )اأ - ب(، واإن�شاء 

خليفة  ومدينة  �شلمان  مدينة  هي  جديدة  اإ�شكانية  مدن  خم�س 

اإىل  الرملي،  و�شاحية  احلد  �شرق  ومدينة  �شرتة  �شرق  ومدينة 

كهرباء  �شبكة  اإن�شاء  منها  متعددة  حتتية  بنية  م�شاريع  جانب 

البحرين  يف  مرة  لأول  كليوفولت  مب�شتوى 400  عاٍل  ب�شغط 

مكونة من عدة حمطات وخطوط، عالوة على اأعمال التطوير التي 

�شهدتها خمتلف ال�شوارع والتقاطعات الرئي�شة.

تنفيذ  اأولوية  مالمح  اأبرز  وامل�شوؤولني  الوزراء  وا�شتعر�س 

مع  جنب  اإىل  جنًبا  تاأتي  والتي  الكربى،  التنموية  امل�شاريع 

الأولويات الأخرى خلطة التعايف القت�شادي، واملتمثلة يف خلق 

فر�س عمل واعدة وجعل املواطن اخليار الأول يف �شوق العمل، 

وت�شهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها، وتنمية القطاعات 

الواعدة، وتعزيز ال�شتدامة املالية وال�شتقرار القت�شادي، كالآتي:

تخطيط خم�س مدن جديدة:

- يجري العمل حالًيا على اإعداد خمططاتها العامة و�شتزيد 

بن�شبة تفوق %60،  البحرين  التعمريية ململكة  املناطق  م�شاحة 

وبداأ التخطيط باإن�شاء مدن جديدة يف املناطق الآتية: منطقة ف�شت 

اجلارم، ومنطقة جزيرة �شهيلة، ومنطقة ف�شت العظم، ومنطقة 

خليج البحرين، ومنطقة جزر حوار.

خمطط منطقة ف�شت اجلارم: جزيرة م�شاحتها 182 كم مربع 

حماطة بالقنوات املائية ومركزها املطار امل�شتقبلي، تهدف اإىل خلق 

م�شاريع متعددة ال�شتخدام، وتروج املدينة ملبداأ التنقل املتكامل 

وامل�شتدام، كما اأن املخطط ي�شمن ات�شال اجلزيرة اجلديدة، مبا 

يتوافق مع الو�شع الطبيعي للمنطقة.

�شمال  اجلزيرة  تخطيط  مت  �شهيلة:  جزيرة  منطقة  خمطط 

�شياحًيا  م�شروًعا  لتكون  مربع  كم   62 مب�شاحة  اململكة  غرب 

و�شكنًيا، اإىل جانب توفري مناطق متعددة ال�شتخدام، وا�شتعمالت 

ا ا�شتثمارية و�شياحية مميزة  الأرا�شي تخلق مناطق �شكنية وفر�شً

ال�شتخدامات  و�شتكون  ال�شياحة،  وتعزز  امل�شتثمرين  جتذب 

الرئي�شة للمنطقة �شياحية ولوج�شتية و�شكنية.

من  عدد  من  املخطط  يتكون  العظم:  ف�شت  منطقة  خمطط 

مناطق  على  بالرتكيز  مربع  كم   100 تفوق  مب�شاحة  اجلزر 

�شناعية ولوج�شتية ت�شم جممعات �شكنية ولوج�شتية، ومناطق 

ا�شتثمارية، وتهدف اإىل خلق فر�س ا�شتثمارية لل�شناعة النظيفة 

والتكنولوجيا احلديثة والطاقة امل�شتدامة.

خمطط منطقة خليج البحرين: يتكون املخطط من عدد من 

اأ�شجار  ال�شكل، وتعزز منو  ذات طابع طبيعي من حيث  اجلزر 

القرم، كما ت�شهم يف خلق فر�س ا�شتثمارية و�شياحية.

فنادق  ي�شم  �شياحي  م�شروع  حوار:  جزر  منطقة  خمطط 

ال�شتخدام، ومت تخطيط اجلزيرة  ومنتجعات ومناطق متعددة 

مع مراعاة الطبيعية البيئية اخلا�شة بها، كما مت تق�شيم منطقة 

التطوير اإىل 4 مناطق ت�شمل حمميات طبيعية، ومنتجعات مطلة 

على الواجهة البحرية، وم�شاحات مفتوحة ومما�شي.

 

م�ساريع البنية التحتية واالت�ساالت:

القت�شادية  التنمية  م�شارات  دعم  اإىل  امل�شاريع  هذه  تهدف 

القت�شادية 2030، وهذه  الروؤية  اأهداف  مبا ي�شهم يف حتقيق 

امل�شاريع هي:

م�سروع ج�سر امللك حمد:

ج�شر امللك حمد �شريبط بني مملكة البحرين واململكة العربية 

ال�شعودية ال�شقيقة، و�شيكون على طول 25 كيلومرًتا، ويتكون 

امل�شروع من 4 م�شارات للمركبات كما �شيت�شمن جزءا من م�شار 

لل�شكة احلديدية التي متتد بطول 57 كم. تكمن اأهمية امل�شروع يف 

تقوية العمق ال�شرتاتيجي ال�شيا�شي والقت�شادي والثقايف بني 

مملكة البحرين واململكة العربية ال�شعودية، كما يهدف م�شروع 

بني  الربط  وو�شائل  النقل  �شبكة  تو�شيع  اىل  حمد  امللك  ج�شر 

اململكتني وباقي دول جمل�س التعاون، وتعزيز كفاءة نقل الأفراد 

والب�شائع، لتعزيز النمو القت�شادي للمنطقة.

م�سروع مرتو البحرين:

البحرين  مملكة  مناطق  تغطي  مرتو  �شبكة  اإن�شاء  �شيتم 

كافة بطول 109 كيلومرتات، و�شيتم تنفيذها على عدة مراحل 

 )BOT( بال�شراكة مع القطاع اخلا�س، من خالل نظام ال�شتثمار

من  الأوىل  املرحلة  �شتت�شمن  امللكية.  واإعادة  والت�شغيل  البناء 

امل�شروع اإن�شاء خطني بطول 29 كيلومرًتا تتخللهما 20 حمطة 

توقف، ويربط اخلط الأول بني مطار البحرين الدويل و�شاحية 

اجلفري  منطقة  بني  �شريبط  الآخر  اخلط  اأن  حني  يف  ال�شيف، 

واملنطقة التعليمية يف مدينة عي�شى.

م�ساريع �سبكة االألياف الب�سرية الدولية امل�ستقبلية:

�شتزيد م�شاريع اجليل القادم من �شبكة الت�شالت الدولية 

البحرين يف  ململكة  التناف�شية  القدرة  من  ال�شحابية  واحلو�شبة 

قطاع الت�شالت والتكنولوجيا، من خالل توفري البنى التحتية 

ودولًيا،  اإقليمًيا  النرتنت  ب�شبكة  اململكة  ربط  لتعزيز  املطلوبة 

وتوفري  كافة،  اململكة  مناطق  لتغطي  التقنيات  اأحدث  وتوفري 

خدمات احلو�شبة ال�شحابية لكبار ال�شركات العاملية.

من  عدد  لتنفيذ  اخلا�س  القطاع  مع  بالتن�شيق  ذلك  ياأتي 

امل�شاريع منها النتهاء من اإن�شاء �شبكة النطاق العري�س يف مناطق 

البحرين كافة، وم�شروع خطوط الألياف الب�شرية الدولية الربية 

والبحرية، واإن�شاء عدد من مراكز البيانات للحو�شبة ال�شحابية.

م�سروع ال�سارع ال�سمايل:

زيادة  مع  وبالتوازي  الطرق  �شبكة  لتطوير  ا�شتكمالً  ياأتي 

امل�شاريع التنموية ملواكبة التو�شع العمراين يف اململكة، و�شيوفر 

امل�شروع ممرات للنقل على طول املحيط ال�شمايل ململكة البحرين، 

والذي �شيعزز من الربط بني امل�شاريع ال�شرتاتيجية والإ�شكانية، 

ويبلغ طول امل�شروع حوايل 22.5 كم مع اأربعة م�شارات. 

م�ساريع قطاع ال�سياحة:

اأوالً: م�سروع تطوير بالج اجلزائر:

مملكة  غرب  جنوب  يف  ال�شياحية  املدينة  ا�شم  عليه  اأطلق 

مملكة  مكانة  تعزز  التي  امل�شاريع  اأهم  اأحد  وُيعد  البحرين، 

البحرين على خريطة ال�شياحة العاملية. وت�شتمل املرحلة الأوىل 

على �شواطئ عامة ومم�شى بطول 1.2 كيلومرت، اإىل جانب عنا�شر 

حيوية على ال�شعيد الرتفيهي وال�شكني وال�شياحي.

حاز  كما  و»تيفويل«،  »اأفاين«  فندقي  امل�شروع  �شيحت�شن 

يف  الرتفيه  قطاع  يف  م�شروع  )اأف�شل  جائزة  على  امل�شروع 

البحرين(، ومت تر�شيحه جلائزة )اأف�شل م�شروع يف قطاع الرتفيه 

يف املنطقة العربية(.

ثانًيا: م�سروع منتجع جمريا خليج البحرين:

�شيتم افتتاحه خالل الربع الثاين من العام القادم ويقع على 

ال�شاحل اجلنوبي الغربي ململكة البحرين، و�شي�شم املنتجع 207 

غرف و�شاطئني، وخم�س حمامات �شباحة ونادًيا �شحًيا )�شبا(، 

وقناة مائية بالإ�شافة اإىل األعاب ترفيهية، بالإ�شافة اإىل العديد من 

املطاعم واملقاهي و�شيوفر كذلك لزواره عوامل جذب اأخرى.

ثالًثا: مركز البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات اجلديد:

اأكرب مدينة معار�س وموؤمترات يف ال�شرق الأو�شط، و�شي�شكل 

اأحد اأهم امل�شاريع ال�شرتاتيجية واحليوية التي تعزز قدرة اململكة 

قاعات   10 املركز  �شي�شم  الكربى.  الفعاليات  ا�شتقطاب  على 

للمعار�س جمهزة باأحدث اخلدمات، كما �شي�شم مركًزا للموؤمترات 

يقارب 4000  ملا  ويت�شع  تطوًرا،  العر�س  و�شائل  باأكرث  جمهز 

�شخ�س، ومن املتوقع النتهاء من امل�شروع يف الربع الأخري من 

.2022

رابًعا: م�سروع املدينة اجلنوبية:

يقع يف جنوب �شرق مملكة البحرين، و�شيكون امل�شروع على 

امل�شروع  �شي�شم  مربع.  مرت  مليون   5.7 بحوايل  تقدر  م�شاحة 

يف   )outlet( جتاري  جممع  اأول  �شي�شم  كما  جنوم،   5 فندق 

مملكة البحرين ومدينة ترفيهية متكاملة، بالإ�شافة اإىل وحدات 

�شكنية ومرافق عالية اجلودة تلبي احتياجات العائلة.

خام�ًسا: فندق العنوان

 مرا�سي البحرين والعنوان رزيدن�سز:

عبارة عن فندق و�شقق فندقية فاخرة حتتوي على جميع 

التجهيزات الع�شرية التي توفر اأعلى م�شتويات و�شبل الرفاهية، 

على مقربة من عدد من املحالت التجارية الفخمة، واملطاعم املميزة 

باإطاللة بحرية خالبة، و�شيتم افتتاح امل�شروع يف فرباير 2022.

ويحتوي الفندق على 10 طوابق و117 غرفة مبا فيها 20 

جناًحا فاخًرا، بالإ�شافة اإىل مرافق الأعمال و�شبا ومركز ريا�شي 

وبرك �شباحة ومنطقة األعاب، وي�شم العنوان رزيدن�شز جممعا 

جتاريا وواجهة مائية ومم�شى وا�شعا، وتتكون املرافق ال�شكنية 

من 10 طوابق و155 م�شكًنا، وهو مت�شل ب�شكل مبا�شر مبرا�شي 

جالرييا.

�ساد�ًسا: فندق فيدا مرا�سي البحرين وفيدا رزيدن�سز:

يقع الفندق بجوار الواجهة البحرية و�شمم بطريقة ع�شرية 

والرتفيه  لالإقامة  القادم  للجيل  ح�شرًيا  مركًزا  لي�شكل  مبتكرة 

والتوا�شل، فيما تتميز ال�شقق الفندقية بديكورات داخلية اأنيقة 

فيما  غرفة   157 املنتجع  ويت�شمن  متنوعة،  راحة  وو�شائل 

ت�شم ال�شقق الفندقية 145 �شقة، بالإ�شافة اإىل عدد من املطاعم 

الفاخرة، ومنتجع �شحي، وم�شبح خارجي، كما تت�شل مبرا�شي 

جالرييا وعلى بعد خطوات من املرافق املتعددة مل�شروع مرا�شي 

البحرين، اإذ من املقرر افتتاحه يف �شهر دي�شمرب املقبل.

�سابًعا: مرا�سي جالرييا:

على  مربع  األف مرت  م�شاحة 200  على  امل�شروع  هذا  ميتد 

من  والذي  البحرين،  مرا�شي  م�شروع  داخل  ا�شرتاتيجي  موقع 

التجارية  العالمات  من  وا�شعة  ت�شكيلة  ي�شم  اأن  له  املخطط 

ا�شتثنائية  باإطاللة  جتاري  جممع  اأول  وهو  البارزة،  العاملية 

على البحر على م�شتوى دول املنطقة، و�شيتيح للزوار الو�شول 

املبا�شر لكل من ال�شاطئ ومنتزه الواجهة البحرية.

بالزا  وق�شم  �شرتيت،  هاي  �شارع  املجمع  اأق�شام  تت�شمن 

العائلة، ومنطقة للمطاعم بواجهة بحرية �شاحرة، وق�شم الكورت 

�شبتمرب  يف  امل�شروع  افتتاح  يتم  اأن  املقرر  ومن  الفاخر،  يارد 

.2022

اأكد ال�صيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة الوزارية للم�صاريع التنموية والبنية التحتية اأن مملكة البحرين بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، حفظه اهلل ورعاه، عاقدة العزم على موا�صلة نهجها الطموح لتنفيذ خمتلف املتطلبات التنموية، مبا يلبي تطلعات املواطنني وي�صهم يف خلق فر�س نوعية 

واعدة الأبنائها. واأ�صاف اأنه مبوافقة جمل�س الوزراء برئا�صة �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، على خطة التعايف االقت�صادي 

التي �صبق االإعالن عن حمدداتها الرئي�صة، فاإن ذلك اأذن ببدء مرحلة جديدة للبناء على ما حتقق من منجزات على ال�صعيد احل�صاري والتنموي، والتي هي لي�صت وليدة عمل فردي، اإمنا نتاج 

عمل جماعي وبروح الفريق الواحد، فريق البحرين، يف كل قطاع، االأمر الذي اأ�صهم يف حتقيق نقالت نوعية يف خمتلف املجاالت.

واأو�صح اأن اأولوية تنفيذ امل�صاريع التنموية الكربى تت�صمن اإطالق حزمة من امل�صاريع اال�صرتاتيجية بقيمة تتجاوز 30 مليار دوالر اأمريكي، و�صت�صهم هذه احلزمة، املكونة من العمل على 

اإعداد املخططات العامة خلم�س مدن جديدة وقائمة مكونة من اأكرث من 20 م�صروًعا، يف تطوير قطاعات البنية التحتية واالت�صاالت، وال�صياحة، وال�صناعة، والتعليم، وال�صحة، واالإ�صكان، 

وال�صباب والريا�صة، يف تعزيز مكانة البحرين االقت�صادية وتناف�صيتها، وخلق فر�س نوعية واعدة الأبناء الوطن، وحتقيق منو م�صتدام وفق روؤية البحرين االقت�صادية 2030.

وزير املوا�صالت واالت�صاالتوزير املالية وزير االأ�صغالوزير العملوزير االإ�صكان
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م�صاريع قطاع ال�صناعة

منطقة ال�صناعات التحويلية للأملنيوم:

�صيتم اإن�صاء منطقة ال�صناعات التحويلية للأملنيوم، والتي 

م�صنع  بالقرب  التحويلية،  ال�صناعات  م�صاريع  �صتحت�صن 

جذب  يف  �صت�صهم  الأملنيوم.  ل�صناعة  الداعمة  وامل�صانع  األبا 

وتنمية  الأملنيوم  قطاع  يف  والأجنبية  املحلية  ال�صتثمارات 

ن�صبة  زيادة  و�صتدعم  احليوي،  القطاع  هذا  من  ال�صادرات 

النفطية ب�صكل عام وقطاع ال�صناعات  م�صاهمة القطاعات غري 

التحويلية ب�صكل خا�س يف الناجت املحلي الإجمايل، كما �صتعزز 

اإيجاد فر�س العمل النوعية اأمام املواطنني يف جمال ال�صناعات 

التحويلية للأملنيوم.

م�صروع حتديث م�صفاة �صركة نفط البحرين »بابكو«:

مت و�صع حجر الأ�صا�س له يف مار�س 2019 ويعد امل�صروع 

امل�صروع  ويهدف  البحرين،  مملكة  تاريخ  يف  الأكرب  ال�صناعي 

اإىل رفع الإنتاجية، ورفع القدرة التناف�صية للم�صفاة يف ال�صوق 

العاملية، كما اأنه من املوؤمل اأن ي�صهم برنامج حتديث امل�صفاة، يف 

زيادة طاقة امل�صفاة من 267 األف اإىل 380 األف برميل يومًيا.

اإن�صاء منطقة جتارية مع الوليات املتحدة الأمريكية:

والوليات  البحرين  مملكة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  مت 

الوليات  مع  جتارية  منطقة  اإن�صاء  بهدف  الأمريكية  املتحدة 

اإقليمًيا  مركًزا  التجارية  املنطقة  و�صتكون  الأمريكية،  املتحدة 

كما  والتوزيع،  اللوج�صتية  واخلدمات  والت�صنيع  للتجارة 

اآفاًقا اأو�صع للتعاون امل�صرتك والعلقات التجارية بني  �صتفتح 

وال�صناعي  والتجاري  القت�صادي  التعاون  و�صتعزز  البلدين، 

و�صتدفع بعجلة التجارة الثنائية بني البحرين واأمريكا، اإ�صافة 

اإىل م�صاهمتها يف خلق فر�س عمل نوعية للمواطنني يف قطاعات 

ال�صناعة والتجارة واخلدمات امل�صاندة.

م�صاريع قطاع التعليم

م�صروع مدينة امللك عبداهلل الطبية:

جممع للرعاية ال�صحية ي�صم مرافق اأكادميية وطبية، كما 

درا�صة  يف  املتخ�ص�صة  للأبحاث  مراكز  ا  اأي�صً املجمع  �صي�صم 

ال�صرطان  مر�صى  ذلك  يف  مبا  املنطقة،  يف  ال�صائدة  الأمرا�س 

وال�صكري وال�صمنة، و�صوف يتم تنفيذ امل�صروع على مرحلتني.

املرحلة الأوىل �صيتم خللها تنفيذ ق�صم تعليمي يتكون من 8 

طوابق ب�صعة 300 �صرير، وخمتربات حديثة، ومركز للت�صوير 

التو�صع  اإىل  التنفيذ فتهدف  الثانية من  املرحلة  اأما  الإ�صعاعي، 

واإن�صاء مركز بحث وتطوير، وقاعة  �صريرية،  اإىل 500 �صعة 

للموؤمترات.

م�صروع كلية الهند�صة بجامعة البحرين:

ياأتي امل�صروع �صمن امل�صاريع التنموية الكربى التي تندرج 

�صمن خطة التعايف القت�صادي، ويحر�س القائمون على امل�صروع 

اأن يكون الت�صميم على اأعلى م�صتويات اجلودة و�صديًقا للبيئة 

�صمان  مع  والكهروميكانيكية  الإن�صائية  احللول  اأف�صل  ووفق 

الهند�صة  لق�صم  امل�صروع مباين جديدة  الطاقة. و�صي�صم  توفري 

مواكبة  لتكون  واملدنية  والكيميائية  والكهربائية  امليكانيكية 

لتعليم التقنيات احلديثة، وق�صم للعمارة والت�صميم الداخلي.

البحث  اإثراء  يف  ت�صهم  بحثية  بيئة  امل�صروع  �صيوفر  كما 

املحلية  القطاعات  خلدمة  الهند�صية  التقنيات  وتطوير  العلمي 

والإقليمية، ومواكبة متطلبات امل�صتقبل يف جمال علوم الف�صاء 

وال�صناعات امل�صتدامة واإعداد الكوادر املتخ�ص�صة يف املجالت 

العمل  و�صوق  املجتمع  احتياجات  لتلبية  املختلفة  الهند�صية 

ومتطلبات التنمية ال�صاملة يف اململكة.

م�صاريع القطاع ال�صحي

م�صروع جممع دملونيا للخدمات ال�صحية:

�صيكون جممع خدمات وعيادة طبية يف خمتلف التخ�ص�صات 

الطبية النوعية بجزيرة دملونيا، اإذ مت تخ�صي�س اأر�س له يقّدر 

حجمها بحوايل 16665 مرًتا مربًعا.

:AMH م�صت�صفى امللك حمد

الطبية،  التخ�ص�صات  �صامل كل  تنفيذه مبنطقة عايل  جاٍر 

لتقدمي خدمات طبية  �صريًرا،  ال�صتيعابية 125  وتبلغ طاقته 

اإذ  التخ�ص�صات،  خمتلف  يف  التقنيات  اأحدث  تعتمد  خمتلفة 

للعمليات اجلراحية  بتقنية عالية  يحتوي على غرفة عمليات 

الدقيقة، ومن املوؤمل اأن يتم تركيب األواح للطاقة ال�صم�صية يف 

كم�صدر  عليها  العتماد  ليتم  امل�صروع،  اكتمال  عند  امل�صت�صفى 

للطاقة بن�صبة %75.

م�صاريع قطاع الإ�صكان:

األف وحدة  تنفيًذا للتوجيهات امللكية ال�صامية بتوفري 40 

قامت  اخلا�س  القطاع  مع  وبال�صراكة  احلكومة  فاإن  �صكنية 

باإن�صاء خم�س مدن اإ�صكانية جديدة اإىل جانب امل�صاريع الإ�صكانية 

جاريا  العمل  زال  وما  التوجيه،  هذا  حتقيق  بهدف  الأخرى 

اأف�صل اخلدمات  لتقدمي  �صكنية جديدة،  تنفيذ وحدات  اأجل  من 

ال�صكنية النموذجية للمواطنني.

كما مت اإن�صاء مدينة �صلمان لتكون مدينة متكاملة ت�صم ما 

ما  لت�صم  احلد  �صرق  ومدينة  �صكنية،  وحدة  يقارب 12000 

يقارب 5000 وحدة �صكنية، وما يقارب 3500 وحدة �صكنية 

يف  �صكنية  وحدة   4500 يقارب  وما  �صرتة،  �صرق  مدينة  يف 

مدينة خليفة، يف حني مت النتهاء من اإن�صاء ما يقارب 4000 

وحدة �صكنية �صمن م�صروع �صاحية الرملي.

يتيح  الذي  »�صراكة«  برنامج  اإطلق  مت  اآخر،  جانب  من 

املزايدة على حقوق تطوير الأرا�صي احلكومية من قبل مطوري 

امل�صروع يف  بهذا  الإ�صكان  وزارة  قامت  اخلا�س، حيث  القطاع 

منطقة اللوزي الذي يتكون من 132 منزلً.

القادمة  ال�صنوات  خلل  الربنامج  يف  التو�صع  �صيتم  كما 

مع  بال�صراكة  وذلك  �صكنية،  وحدة   16000 من  اأكرث  لي�صمل 

بجودة  �صكنية  وحدات  توفري  يف  ي�صهم  مبا  اخلا�س  القطاع 

عالية.

قطاع ال�صباب والريا�صة

م�صروع املدينة الريا�صية:

البيئة  والريا�صة وتوفري  ال�صباب  وت�صهم يف دعم قطاع 

التي حتفز على الإبداع والتميز يف هذا القطاع، وت�صتمل املدينة 

على  الأكرب  �صيكون  متكامل  ريا�صي  ملعب  على  الريا�صية 

متعددة  �صالة  على  �صت�صتمل  كما  البحرين،  مملكة  م�صتوى 

م�صممة  ملعب  على  ا  اأي�صً املدينة  و�صتحتوي  ال�صتخدام. 

متعددة  و�صالت  القوى  لألعاب  وم�صارات  دولية  مبعايري 

ال�صتخدامات، وكذلك �صت�صم املدينة جممعا جتاريا وفنادق.

املن�صة ال�صتثمارية:

ودعم  البحرين  مملكة  يف  ال�صتثمار  ت�صهيل  ت�صتهدف 

املن�صة  اإن  اإذ  باململكة،  وال�صرتاتيجية  التنموية  امل�صاريع 

للفر�س  للرتويج  اإلكرتونية  من�صة  هي  ال�صتثمارية 

مبا�صر  اإ�صراف  حتت  وذلك  اململكة،  يف  املتاحة  ال�صتثمارية 

عرب  للم�صتثمرين  ميكن  اإذ  القت�صادية،  التنمية  جمل�س  من 

هذه املن�صة احل�صول على معلومات متكاملة حول امل�صاريع 

ا  اأي�صً وميكنهم  لل�صتثمار،  املتاحة  وال�صرتاتيجية  التنموية 

التوا�صل مع اجلهات امل�صوؤولة عن امل�صروع يف حال وجود اأي 

ا�صتف�صارات اأو طلب اإي�صاحات ب�صاأن امل�صروع، و�صيتم الإعلن 

قريًبا عن اإطلق املن�صة وطريقة ا�صتخدامها.

التعايف  خطة  اأن  اخلتام  يف  احلكومي  الفريق  واأكد 

القت�صادي اأتت ملوا�صلة احلفاظ على م�صار النمو القت�صادي 

وخلق فر�س عمل واعدة وجعل املواطن اخليار الأول يف �صوق 

العمل، عرب جملة من املبادرات التي مت تقدميها، والتي �صيتم 

العمل على تنفيذها وفق ما ُو�صعت لها من اأولويات وبرامج، 

م�صرًيا اإىل اأن اجلهود متوا�صلة وفق التوجيهات امللكية ال�صامية 

جلللة عاهل البلد املفدى حفظه اهلل ورعاه، واملتابعة امل�صتمرة 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�صمو  �صاحب  من 

حفظه اهلل.

وذكر الفريق احلكومي اأن هذه اجلهود ت�صب يف حتقيق 

اأهداف خطة التعايف القت�صادي عرب تكثيف م�صاعي حتقيق 

خلق  اأجل  من  املايل  ال�صتقرار  وتعزيز  اخلم�س،  اأولوياتها 

فر�س نوعية للمواطنني مبا يعود بالنفع والنماء على اجلميع، 

التعايف  خطة  اأولويات  �صمن  املدرجة  امل�صاريع  اأن  م�صيًفا 

للمواطنني  واعدة  عمل  فر�س  خلق  على  تركز  القت�صادي 

لتعزيز مكانة البحرين التناف�صية يف املجالت كافة، مبا يرفد 

من  املزيد  ا�صتقطاب  يف  �صت�صهم  كما  القت�صادية،  القطاعات 

تعزيز  على  والعمل  للوظائف،  املوّلدة  ال�صتثمارية  امل�صاريع 

ا�صتقرار �صوق العمل، وا�صتقرار الكوادر الوطنية يف وظائفها 

وخلق املزيد من الفر�س النوعية اأمامها نحو مزيد من البتكار 

والإبداع.

3

 22.5 كم
طــول المشروع

 109 كم
طــول المترو

 25 كم
طــول الجسر

جسر الملك حمد

الشارع الشمالي مشاريع شبكة األلياف 
البصرية الدولية المستقبلية

مترو البحرين

مشاريع البنية التحتية واالتصاالت 

إنشاء شبكة مترو تغطي 
كافة مناطق البحرين 

سيوفر ممرات للنقل على طول 
المحيط الشمالي للبحرين

مشروع خطوط األلياف 
البصرية الدولية البرية 

والبحرية

االنتهاء من إنشاء النطاق 
العريض في كافة مناطق 

البحرين

إنشاء عدد من مراكز 
البيانات للحوسبة السحابية

الجسر الثاني الذي يربط بين  
المملكة العربية السعودية 

ومملكة البحرين

اإلعالن عن تنفيذ المشــاريع التنـمــوية الكبــرى
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تخطيط خمس مدن جديدة

مخطط منطقة فشت الجارم

مخطط منطقة جزيرة سهيلة

مخطط منطقة فشت العظم

مخطط منطقة خليج البحرين

مخطط منطقة جزر حوار

3

2

1

4

5

اإلعالن عن تنفيذ المشــاريع التنـمــوية الكبــرى

والتي ستساهم في تعزيز مكانة البحرين االقتصادية وتنافسيتها وخــــلق فــرٍص نــوعية 
واعـدة ألبناء الوطــن وتحقيق نمــو مستـدام وفق رؤية البحــرين االقتصــادية 2030

إطـــالق حزمة مـــن المشـــاريع االســـتراتيجية 
بقيمة تتجاوز 30 مليار دوالر أمريكي

قطاع البنية التحتية واالتصاالت  تخطيط خمس مدن جديدة

القطاع الصحي قطاع التعليم

قطاع الصناعةقطاع السياحة

المنصة االستثمارية

قطاع الشباب والرياضةقطاع اإلسكان 

وتشمـــــل مشاريع:

1
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عبا�س ر�ضي:

الوطني  والقت�ضاد  املالية  وزير  ك�ضف  جهته،  من 

ال�ضيخ �ضلمان بن خليفة اآل خليفة اأنه يجري العمل حالًيا 

م�ضاحة  �ضتزيد  مدن   5 لبناء  عامة  خمططات  اإعداد  على 

املناطق التعمريية ململكة البحرين بن�ضبة تفوق 60%، وبداأ 

منطقة  الآتية:  املناطق  يف  جديدة  مدن  باإن�ضاء  التخطيط 

ف�ضت  ومنطقة  �ضهيلة،  جزيرة  ومنطقة  اجلارم،  ف�ضت 

العظم، ومنطقة خليج البحرين، ومنطقة جزر حوار.

ف�ضت  منطقة جزيرة  »اأن مبخطط  املالية  وزير  وذكر 

اجلارم، �ضتبلغ م�ضاحتها 182 كم مربع، حماطة بالقنوات 

املائية و�ضيكون مركزها املطار امل�ضتقبلي، اإذ تهدف اإىل خلق 

التنقل  ملبداأ  املدينة  وتروج  ال�ضتخدام،  متعددة  م�ضاريع 

املتكامل وامل�ضتدام، كما اأن املخطط ي�ضمن ات�ضال اجلزيرة 

اجلديدة مع ويتوافق مع الو�ضع الطبيعي للمنطقة«.

الوزير:  فقال  �ضهيلة،  جزيرة  منطقة  خمطط  عن  اأما 

»مت تخطيط اجلزيرة �ضمال غرب اململكة مب�ضاحة 62 كم 

توفري  اإىل جانب  و�ضكنًيا،  �ضياحًيا  م�ضروًعا  لتكون  مربع 

تخلق  الأرا�ضي  وا�ضتعمالت  ال�ضتخدام،  متعددة  مناطق 

مناطق �ضكنية وفر�س ا�ضتثمارية و�ضياحية مميزة جتذب 

ال�ضتخدامات  و�ضتكون  ال�ضياحة،  وتعزز  امل�ضتثمرين 

الرئي�ضة للمنطقة �ضياحية ولوج�ضتية و�ضكنية«.

من  يتكون  العظم  ف�ضت  منطقة  خمطط  »اأن  واأو�ضح 

عدد من اجلزر مب�ضاحة تفوق 100 كيلومرت مربع، و�ضيتم 

ت�ضم جممعات  مناطق �ضناعية ولوج�ضتية  الرتكيز على 

�ضكنية ولوج�ضتية، ومناطق ا�ضتثمارية، وتهدف اإىل خلق 

فر�س ا�ضتثمارية لل�ضناعة النظيفة والتكنولوجيا احلديثة 

والطاقة امل�ضتدامة«.

من  البحرين  خليج  منطقة  خمطط  »�ضيتكون  وتابع 

عدد من اجلزر ذات طابع طبيعي من حيث ال�ضكل، وتعزز 

ا�ضتثمارية  فر�س  خلق  يف  ت�ضهم  كما  القرم،  اأ�ضجار  منو 

و�ضياحية«.

خمطط  »اأن  اإىل  خليفة  بن  �ضلمان  ال�ضيخ  واأ�ضار 

فنادق  ي�ضم  �ضياحًيا  م�ضروًعا  حوار�ضيكون  جزر  منطقة 

تخطيط  ومت  ال�ضتخدام،  متعددة  ومناطق  ومنتجعات 

كما  بها،  اخلا�ضة  البيئية  الطبيعية  مراعاة  مع  اجلزيرة 

حمميات  ت�ضمل  مناطق   4 اإىل  التطوير  منطقة  تق�ضيم  مت 

البحرية،  الواجهة  على  مطلة  ومنتجعات  طبيعية، 

وم�ضاحات مفتوحة ومما�ضي«.

وعن اجلدول الزمني لتنفيذ ومتويل امل�ضاريع، اأو�ضح 

لتمويل  خيارات  عدة  تتدار�س  احلكومة  »اأن  املالية  وزير 

وا�ضتقطاب  اخلا�س  القطاع  مع  بال�ضراكة  امل�ضاريع  تلك 

امل�ضتثمرين«، لفًتا يف الوقت ذاته اإىل »اأن اجلدول الزمني 

لتنفيذ تلك امل�ضاريع التنموية تعتمد على اخلطط لتنفيذ كل 

م�ضروع على حدة«.

التعايف  خطة  ت�ضتهدفها  التي  القطاعات  وعن 

القت�ضادي، قال وزير املالية: »اإن اخلطة ت�ضتهدف الرتكيز 

على 6 قطاعات اأ�ضا�ضية، هي قطاع النفط والغاز، وقطاع 

ال�ضياحة، وقطاع اخلدمات اللوج�ضتية، وقطاع ال�ضناعة، 

وتكنولوجيا  الت�ضالت  وقطاع  املالية،  اخلدمات  وقطاع 

املعلومات والقت�ضاد الرقمي«.

واأكد اأن خطة التعايف القت�ضادي ترتكز على حمددات 

اأ�ضا�ضية، منها ت�ضهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها 

الواعدة  العمل  فر�س  وخلق  ال�ضتثمارات  ل�ضتقطاب 

اإطالق  الكربى عرب  التنموية  امل�ضاريع  للمواطنني، وتنفيذ 

م�ضاريع ا�ضرتاتيجية بقيمة تفوق 30 مليار دولر اأمريكي، 

وتنمية القطاعات الواعدة مبا يهدف اإىل منو الناجت املحلي 

الإجمايل غري النفطي بن�ضبة 5% يف عام 2022، وتعزيز 

م�ضاعي ال�ضتدامة املالية وال�ضتقرار القت�ضادي من خالل 

حتقيق التوازن املايل بحلول عام 2024.

وزير املالية: تزيد م�ساحة املناطق التعمريية بن�سبة %60

 5 مدن جديدة.. ف�ست اجلارم والعظم و�سهيلة وخليج البحرين وحوار

 1.2 كم
شواطئ عامة 

ممشى بطول

2سيضم فندقي «أفاني» و«تيفولي»
عدد

الشواطئ

5
حمامات
سباحة

207
عدد الغرف

4,000
مركز مؤتمرات يتسع إلى

10
قاعات للمعارض

قاعات متنوعة االستخدامات

شخص

قطاع السياحة

مركز البحرين الدولي 
للمعارض والمؤتمرات 

الجديد

منتجع جميرا 
خليج البحرين 

المدينة 
الجنوبية

مشروع تطوير بالج الجزائر 
"المدينة السياحية"
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5.7 مليون م2 
تقدر مساحتها اإلجمالية بحوالي

فندق العنوان 
مراسي البحرين 

والعنوان رزيدنسز

فندق فيدا 
مراسي البحرين 

وفيدا رزيدنسز

مراسي
جاليريا

45

قطاع الصناعة

منطقة تجارية مع الواليات المتحدة األمريكية

منطقة الصناعات التحويلية لأللمنيوم

جذب االستثمارات 
المحلية واألجنبية

إيجاد فرص عمل 
نوعية للمواطنين 

زيادة نسبة مساهمة 
القطاعات غير النفطية

تعزيز العالقات 
التجارية المشتركة 

بين البلدين

خلق فرص عمل 
نوعية للمواطنين

تعزيز التعاون 
االقتصادي والتجاري 

والصناعي

تحديث مصفاة بابكو

زيادة السعة التكريرية 
من 267,000 إلى 

380,000
برميل يوميًا

رفع اإلنتاجية 
والقدرة التنافسية 

للمصفاة في 
السوق العالمية 

يعد المشروع 
الصناعي األكبر 

في تاريخ مملكة 
البحرين

اإلعالن عن تنفيذ المشــاريع التنـمــوية الكبــرى

6

كلية الهندسة بجامعة البحرين 2

مدينة الملك عبدالله الطبية 1

قطاع التعليم

تصميم على أعلى مستويات الجودة وصديًقا للبيئة ووفق 
أفضل الحلول اإلنشائية والكهروميكانيكية مع ضمان توفير الطاقة

سيضم المشروع مباني جديدة لقسم الهندسة الميكانيكية 
والكهربائية والكيميائية والمدنية وعلم المواد الهندسية المتطورة 
لمواكبة مرافق الجامعة لتعليم التقنيات الحديثة، وقسم للعمارة 

والتصميم الداخلي

سيوفر المشروع بيئة بحثية تساهم في إثراء البحث العلمي 
وتطوير التقنيات الهندسية 

مرافق أكاديمية وطبية

مراكز لألبحاث المتخصصة في دراسة 
األمراض السائدة في المنطقة، بما في ذلك 

مرضى السرطان والسكري والسمنة

مجمع للرعاية الصحية يضم:

اإلعالن عن تنفيذ المشــاريع التنـمــوية الكبــرى

العمل على تنفيذ م�سروع ج�سر امللك حمد و»مرتو البحرين«

وزير املوا�سالت: اإن�ساء منطقة جتارية اأمريكية يف البحرين

بدء ت�ساميم كلية م�سروع الهند�سة يف جامعة البحرين

تنفيذ مدينة امللك عبدالـله الطبية على مرحلتني

حمرر ال�ضوؤون القت�ضادية:

املوا�ضالت  وزير  ك�ضف 

عن  اأحمد  بن  كمال  والت�ضالت 

اإن�ضاء منطقة جتارية مع الوليات 

اململكة  لتكون  الأمريكية  املتحدة 

مركًزا اإقليمًيا للتجارة والت�ضنيع 

والتوزيع  اللوج�ضتية  واخلدمات 

بني ال�ضركات الأمريكية يف مملكة 

البحرين ويف اأ�ضواق دول جمل�س 

التعاون اخلليجي وخارجها.

موؤمتر  -خالل  الوزير  وقال 

عقده الفريق الوطني لالإعالن عن 

تنفيذ عدد من امل�ضاريع التنموية- 

الأمريكية  التجارية  املنطقة  اإن 

ت�ضمح  �ضوف  البحرين  يف مملكة 

العمل  الأمريكية  لل�ضركات 

تبادل  لأن�ضطة  جمهزة  مبنطقة 

اللوج�ضتية  واحللول  الب�ضائع 

خلق  يف  و�ضت�ضهم  ال�ضاملة، 

للمواطنني،  نوعية  عمل  فر�س 

عمليات  ت�ضهيل  اإىل  اإ�ضافة 

بن  خليفة  ميناء  عرب  الت�ضدير 

الدويل  البحرين  ومطار  �ضلمان 

وج�ضر امللك فهد اأو عرب اأي منافذ 

يف  م�ضتقبالً  اإن�ضاوؤها  يتم  اأخرى 

جمركية  حلول  خالل  من  اململكة 

متخ�ض�ضة.

توقيع  »مت  اأحمد  واأو�ضح 

مذكرة تفاهم بني مملكة البحرين 

الأمريكية  املتحدة  والوليات 

جتارية  منطقة  اإن�ضاء  بهدف 

الأمريكية،  املتحدة  الوليات  مع 

و�ضتكون املنطقة التجارية مركًزا 

والت�ضنيع  للتجارة  اإقليمًيا 

واخلدمات اللوج�ضتية والتوزيع، 

للتعاون  اأو�ضع  اآفاًقا  �ضتفتح  كما 

التجارية  والعالقات  امل�ضرتك 

التعاون  و�ضتعزز  البلدين،  بني 

القت�ضادي والتجاري وال�ضناعي 

و�ضتدفع بعجلة التجارة الثنائية 

بني البحرين واأمريكا«.

تنفيذ  عن  الوزير  ك�ضف  كما 

لدعم  امل�ضاريع  من  عدًدا  الوزارة 

القت�ضادية  التنمية  م�ضارات 

اأهداف  حتقيق  يف  ي�ضهم  مبا 

 ،2030 القت�ضادية  الروؤية 

م�ضروع  هي  امل�ضاريع  وهذه 

ج�ضر امللك حمد الذي �ضريبط بني 

العربية  واململكة  البحرين  مملكة 

و�ضيكون  ال�ضقيقة  ال�ضعودية 

على طول 25 كيلومرًتا، ويتكون 

امل�ضروع من 4 م�ضارات للمركبات 

م�ضار  من  جزًءا  �ضيت�ضمن  كما 

لل�ضكة احلديدية التي متتد بطول 

57 كم.

حمرر ال�ضوؤون القت�ضادية:

ل�ضوؤون  الوزارة  وكيل  قال 

الأ�ضغال  بوزارة  الأ�ضغال 

والتخطيط  البلديات  و�ضوؤون 

العمراين اأحمد اخلياط اإن وزارة 

الأ�ضغال تعكف على تنفيذ مدينة 

امللك عبداهلل الطبية، وهو جممع 

مرافق  ي�ضم  ال�ضحية  للرعاية 

�ضي�ضم  كما  وطبية،  اأكادميية 

لالأبحاث  مراكز  ا  اأي�ضً املجمع 

الأمرا�س  املتخ�ض�ضة يف درا�ضة 

ال�ضائدة يف املنطقة، مبا يف ذلك 

وال�ضكري  ال�ضرطان  مر�ضى 

تنفيذ  يتم  و�ضوف  وال�ضمنة، 

امل�ضروع على مرحلتني.

الأوىل  املرحلة  اإن  وقال 

ق�ضم  تنفيذ  خاللها  �ضيتم 

طوابق   8 من  يتكون  تعليمي 

وخمتربات  �ضرير،   300 ب�ضعة 

للت�ضوير  ومركز  حديثة، 

الثانية  املرحلة  اأما  الإ�ضعاعي، 

التو�ضع  اإىل  فتهدف  التنفيذ  من 

اإىل 500 �ضعة �ضريرية، واإن�ضاء 

وقاعة  وتطوير،  بحث  مركز 

للموؤمترات.

حتدثت  اآخر،  �ضاأن  يف 

جواهر  البحرين  جامعة  رئي�س 

كلية  م�ضروع  عن  امل�ضحكي 

البحرين،  بجامعة  الهند�ضة 

امل�ضاريع  �ضمن  ينفذ  والذي 

تندرج  التي  الكربى  التنموية 

�ضمن خطة التعايف القت�ضادي، 

على  القائمون  ويحر�س 

امل�ضروع اأن يكون الت�ضميم على 

اأعلى م�ضتويات اجلودة و�ضديًقا 

احللول  اأف�ضل  ووفق  للبيئة 

الإن�ضائية والكهروميكانيكية مع 

�ضمان توفري الطاقة.

م�سروعان للرعاية ال�سحية.. 

م�ست�سفى امللك حمد يف عايل وجممع دملونيا

حمرر ال�ضوؤون القت�ضادية:

قالت الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية 

مرمي  د.  ال�ضحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

عذبي اجلالهمة: »يجري العمل على تنفيذ 

اململكة،  يف  ال�ضحية  للرعاية  م�ضروعني 

عايل وجممع  حمد يف  امللك  م�ضت�ضفى  هما 

دملونيا للرعاية ال�ضحية«.

امللك  »م�ضت�ضفى  اجلالهمة  واأ�ضارت 

عايل  مبنطقة  تنفيذه  جاٍر   )AMH( حمد 

وتبلغ  الطبية،  التخ�ض�ضات  كل  �ضامل 

لتقدمي  �ضريًرا،   125 ال�ضتيعابية  طاقته 

اأحدث  تعتمد  خمتلفة  طبية  خدمات 

حيث  التخ�ض�ضات،  خمتلف  يف  التقنيات 

عالية  بتقنية  عمليات  غرفة  على  يحتوي 

املوؤمل  ومن  الدقيقة،  اجلراحية  للعمليات 

ال�ضم�ضية  للطاقة  األواح  تركيب  يتم  اأن 

ليتم  امل�ضروع،  اكتمال  عند  امل�ضت�ضفى  يف 

بن�ضبة  للطاقة  كم�ضدر  عليها  العتماد 

.»%75

د.مرمي اجلالهمة

وزير الأ�سغال: تنفيذ م�سروع املدينة الريا�سية يف ال�سخري

حمرر ال�ضوؤون القت�ضادية:

ك�ضف وزير الأ�ضغال و�ضوؤون البلديات 

عن  خلف  ع�ضام  العمراين،  والتخطيط 

تنفيذ م�ضروع املدينة الريا�ضية يف منطقة 

ال�ضخري والتي �ضتكون الأكرب على م�ضتوى 

اململكة.

وقال خلف - خالل موؤمتر عقده الفريق 

الوطني لالإعالن عن تنفيذ عدد من امل�ضاريع 

متعددة  قاعة  امل�ضروع  �ضي�ضم  التنموية- 

معايري  وفق  م�ضممة  ومالعب  الأغرا�س 

و�ضالت  القوى  لألعاب  وم�ضارات  دولية 

�ضت�ضم  وكذلك  ال�ضتخدامات  متعددة 

املدينة جممًعا جتارًيا وفنادق.

يف  �ضت�ضهم  املدينة  اأن  الوزير  وذكر 

وتوفري  والريا�ضة  ال�ضباب  قطاع  دعم 

الإبداع والتميز يف  التي حتفز على  البيئة 

هذا القطاع، وت�ضتمل املدينة الريا�ضية على 

ملعب ريا�ضي متكامل �ضيكون الأكرب على 

م�ضتوى مملكة البحرين. 

الأ�ضغال  وزير  ك�ضف  اآخر،  �ضاأن  يف 

ياأتي  والذي  ال�ضمايل  ال�ضارع  م�ضروع  عن 

ا�ضتكماًل لتطوير �ضبكة الطرق وبالتوازي 

ملواكبة  التنموية  امل�ضاريع  زيادة  مع 

التو�ضع العمراين يف اململكة، .

جواهر امل�ضحكي اأحمد اخلياط
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كانا يف الدوحة لإعداد تقرير عن ا�ستعدادات كاأ�س العامل

رئي�س وزراء الرنويج ينتقد قطر لعتقالها �سحفيني

ت�ساعد غ�سب اأن�سار نادي بايرن ميونيخ �سد قطر

اأ�ساد باإقرار قانون العدالة الإ�سالحية للطفل.. تقرير بريطاين: 

البحرين اتبعت نهًجا ا�ستباقًيا لإدارة اآثار جائحة كورونا

اأو�سلو - رويرتز:

قالت هيئة الإذاعة الرنويجية اإن ال�سرطة القطرية 

اعتقلت �سحفيني نرويجيني هذا الأ�سبوع واحتجزتهما 

قرابة 30 �ساعة مما اأثار انتقادات للدوحة من جانب 

رئي�س وزراء الرنويج.

اإيكيالند  هالفور  ال�سحفيني  اأن  الهيئة  واأ�سافت 

عن  تقرير  لإعداد  قطر  يف  كانا  غرباين  ولقمان 

ال�ستعدادات لكاأ�س العامل لكرة القدم 2022.

كل  تقام  التي  للبطولة  قطر  ا�ست�سافة  وكانت 

اأربع �سنوات، وهي الأوىل من نوعها لدولة يف ال�سرق 

الأو�سط، مثرية للجدل، اإذ �سلّطت ال�سوء على ظروف 

العمال املهاجرين ومزاعم ف�ساد.

جار  جونا�س  الرنويجي  الوزراء  رئي�س  وقال 

الإذاعة يف قطر  »اعتقال �سحفيي  �ستوير على تويرت 

لدميقراطية  �سرورية  احلرة  ال�سحافة  مقبول.  غري 

فاعلة«، وقالت هيئة الإذاعة الرنويجية اإنه مت الإفراج 

عن اإيكالند وغورباين اأم�س الأول الثالثاء وغادرا البالد 

بعد فرتة وجيزة. واأ�سافت الإذاعة اأنه مّتت م�سادرة 

معداتهم. وو�سل ال�سحفيان اإىل اأو�سلو اليوم الأربعاء.

ودافعت قطر عن العتقالت، م�سيفة اأنه مت اعتقال 

ال�سحفيني بعد �سكاوى بالتعدي على ممتلكات الغري 

من �ساحب عقار خا�س، وقال مكتب الت�سال احلكومي 

بجميع  تزويدهما  مت  ال�سحفيني  اإن  بيان  يف  القطري 

ت�ساريح الت�سوير التي طلبوها قبل و�سولهم وعر�س 

احلكوميني.  امل�سوؤولني  كبار  مع  اجتماعات  عليهم 

واأ�ساف البيان اإن ذلك ل يلغي تطبيق القانون العام 

»الذي انتهكه الطاقم اإما عن ق�سد اأو عن عمد«.

التي  ال�سراكات  ا�ستنكروا  الأملاين  النادي  جماهري 

اأبرمت مع قطر، الدولة املتهمة بارتكاب انتهاكات حلقوق 

الإن�سان.

عقد  وتوقيع  الإن�سانية  القيم  عن  الدفاع  ميكننا  هل 

طرح  ميونيخ  بايرن  جماهري  تعتزم  قطر؟  مع  رعاية 

ال�سوؤال اخلمي�س 25 نوفمرب يف الجتماع العام ال�سنوي 

متهم  بلد  من  اأموال  قبول  عن  ر�ساهم  لعدم  للنادي، 

بانتهاكات حقوق الإن�سان. 

ومن امل�ستحيل معرفة عدد الأن�سار املحتجني، ولكن 

م�سائل  جتاه  للغاية  ح�سا�سة  تكون  ما  عادة  اأملانيا،  يف 

اأخالقيات الريا�سة، فاإن اأ�سواتهم لها وقع كبري.

خالل مباراة البايرن على اأر�سه يف 6 نوفمرب، راأى 

ال�سعبية  املن�سة  يف  مرفوعة  الالفتة  امل�ساهدين  ماليني 

هربرت  النادي  مل�سوؤويل  ر�سم  اأرينا«:  »األيانز  ملعب  يف 

هايرن واأوليفر كان بجانب غ�سالة مالب�س وقمي�س قطري 

ملوث بالدم وحقيبتني بالدولر حتت �سعار »نبي�س كل 

�سيء من اأجل املال«. ومن الوا�سح اأن املبادرة جتد �سدى 

التي   ،2022 العامل  كاأ�س  نهائيات  اقرتاب  مع  ا  خا�سً

تنظم يف نوفمرب /  دي�سمرب يف قطر.

انتظار  يف  املا�سي  الأ�سبوع  يف  املحتجون  وحاول 

للنادي، فر�س عري�سة تطالب بعدم  العمومية  اجلمعية 

اجلوية  اخلطوط  �سركة  مع  الرعاية  اتفاقيات  جتديد 

القطرية والتي ت�ستمر حتى عام 2023. رف�ست املحكمة 

الطلب، ولكن املعار�سني اأكدوا اأن املواجهة م�ستمرة.

»نريد  اأوت:  مي�سيل  املحتجني  با�سم  املتحدث  ويوؤكد 

احل�سول على اإجراءات وقائية لتجنب جتديد العقد. قطر 

مذنبة بارتكاب انتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان، وهناك 

�سكوك كبرية يف الف�ساد الريا�سي«.

اإىل تقارير �سادرة عن منظمات  املتظاهرون  وا�ستند 

ل  الوافدة،  العمالة  با�ستغالل  قطر  تتهم  حكومية  غري 

�سيما يف ت�سييد مالعب كاأ�س العامل املقبلة، كما يلومون 

الدوحة على قانونها الذي يحظر املثلية اجلن�سية.

قد  اأنها  موؤكدة  النتقادات،  هذه  ب�سدة  قطر  وترف�س 

كما  لالأجور،  اأدنى  حًدا  واعتمدت  العمل  قانون  اأ�سلحت 

املثليني �سيكونون مو�سع ترحيب يف  اأن�سار  باأن  وعدت 

كاأ�س العامل. 

الذين  املعار�سني،  اإقناع  يف  ف�سلت  الوعود  ولكن 

يف  ي�ساعد  حكومية  موؤ�س�سة  مع  »التعاون  اأن  اأكدوا 

�سرف النتباه عن املظامل وي�ساهم يف ن�سر �سورة )غري 

�سحيحة( اأن قطر بلد ع�سري ومنفتح على العامل«.

قم�سان  اأكمام  على  الطريان  �سركة  �سعار  وُيعر�س 

�سنوًيا،  يورو  مليون   20 حوايل  مقابل  ميونيخ  بايرن 

امل�ساهمني  عن  بعيد  واملبلغ  الأملانية،  لل�سحافة  وفًقا 

وتيليكوم،  واأديدا�س  واأودي  األيانز  الرئي�سيني،  الأربعة 

وبالإ�سافة اإىل ذلك، يق�سى الفريق البافاري فرتة تدريب 

كل عام ملدة اأ�سبوع يف قطر خالل العطلة ال�ستوية، كجزء 

من �سراكة طويلة الأمد.

العديد  ال�سهرية، طلب  اليومية   Bild ل�سحيفة  وفًقا 

نوير من  مانويل  الكابنت  فيهم  النجوم مبن  الالعبني  من 

امل�سوؤولون  ووجد  العقد،  جتديد  عدم  الفريق  م�سوؤويل 

اأنف�سهم بني نارين.

مواقف  يتخذون  من  طليعة  يف  بايرن  كان  تقليدًيا، 

املثلية  اأو  ال�سامية  معاداة  اأو  العن�سرية  �سد  اأخالقية 

اجلن�سية، ولكن التخلي عن دخل رعاية جتارية �سيكون 

موؤملًا للغاية.

ويدافع كارل هاينز رومينيجه، الرجل القوي ال�سابق 

عن   ،2018 يف  ال�سراكة  على  تفاو�س  الذي  للنادي، 

اختياره يف ذلك الوقت، مربًرا برغبته يف البقاء قادًرا على 

املناف�سني مبوارد غري حمدودة  �سد  اأوروبا  املناف�سة يف 

تقريًبا.

اأندية  الآن  »لدينا  حديثة:  �سوتية  تدوينة  يف  وقال 

مثل مان�س�سرت �سيتي مع اأبو ظبي، وباري�س �سان جريمان 

مع قطر، وت�سيل�سي مع امللياردير اأبراموفيت�س ومان�س�سرت 

يف  ظللنا  واإذا  الأمريكيني،  املليارديرين  مع  يونايتد 

ب�سراحة  اأقول  اأن  يجب  متاًما...،  خمتلفة  بثقافة  اأملانيا 

البوند�سليجا  ب�ساأن  بالقلق  ن�سعر  اأن  علينا  �سيتعني  اأنه 

)البطولة الأملانية( ونواديها«.

يف مواجهة غ�سب اجلماهري، ي�ستخدم م�سوؤولو بايرن 

حالًيا حجة قد �سمعت على نطاق وا�سع يف اأماكن اأخرى 

ولكنها تبقى م�سدر جدال: »لدينا املزيد من الإمكانات غري 

املقاطعة للتاأثري على و�سعية حقوق الإن�سان يف دولة من 

خالل التواجد على عني املكان واحلوار«.

اأولويات  حول  تقريًرا  الربيطانية  احلكومة  اأ�سدرت 

ر�سًدا  التقرير  وت�سمن  الدول،  من  عدد  يف  الإن�سان  حقوق 

لالأو�ساع يف 31 دولة يف العامل من بينها مملكة البحرين 

للفرتة من يناير اإىل يونيو من العام اجلاري.

حقوق  حلماية  البحرين  مملكة  بجهود  التقرير  واأ�ساد 

الإن�سان خالل جائحة كورونا، حيث ذكر التقرير اأن اململكة 

على  املرتتبة  الآثار  لإدارة  ا�ستباقًيا  نهًجا  اتباع  »وا�سلت 

»كوفيد-19«، مثل توفري الرعاية ال�سحية املجانية للعّمال 

املقيمني، والإعفاء عن التاأ�سرية لأولئك الذين يفقدون وظائفهم 

وتقدمي امل�ساعدة املالية لأولئك الذين ل ي�ستطيعون العمل«.

اململكة قانون  باإقرار  اهتمامه  الربيطاين  التقرير  واأبدى 

العدالة الإ�سالحية للطفل، وذكر: »ميكن روؤية عالمات التقدم 

يف ت�سديق البحرين على قانون العدالة الإ�سالحية للطفل، 

الذي يهدف اإىل حت�سني حماية القا�سرين. اأ�سدر النائب العام 

قبل  للقانون  المتثال  الق�ساة  من  تتطلب  توجيهية  مبادئ 

دخوله حيز التنفيذ يف اأغ�سط�س 2021«.

واأكد التقرير موا�سلة اململكة املتحدة القيام بدور ن�سط يف 

ر�سد وتعزيز حقوق الإن�سان يف البحرين، من خالل امل�ساركة 

الأطفال  ق�ساء  يف  املثال  �سبيل  على  التقنية،  وامل�ساعدة 

واملجالت الربملانية لدعم الإ�سالح الذي تقوده البحرين. 

وذكر التقرير: »عملنا يف �سراكة وثيقة مع الآخرين، مبا 

وا�ستمررنا يف  املتحدة،  الأمم  مثل  الدولية  الهيئات  ذلك  يف 

الرتكيز على اإكمال خطة العمل الوطنية حلقوق الإن�سان يف 

البحرين وتنفيذها لحًقا«.

�سالح بن هندي يت�سلم ن�سخة من 

كتاب »على اخلري واملحبة نلتقي«

ت�سفري اإ�سابات »كورونا« التي تتلقى العالج

غلق م�سار واحد على كوبري اأم احل�سم

م�ست�سار  املناعي  هندي  بن  عي�سى  بن  �سالح  ا�ستقبل 

بق�سر  مكتبه  والريا�سة، يف  ال�سباب  ل�سوؤون  امللك  جاللة 

العام  الأمني  الذوادي  اإبراهيم  خليل  ال�سفري  الق�سيبية، 

امل�ساعد رئي�س قطاع التوثيق وال�سوؤون العربية يف جامعة 

اخلري  »على  كتابه  من  ن�سخة  اأهداه  الذي  العربية  الدول 

واملحبة نلتقي«.

الكبرية  للجهود  تقديره  عن  هندي  بن  �سالح  واأعرب 

التي يبذلها ال�سفري خليل اإبراهيم الذوادي يف تاألق الكتاب 

وم�سامينه املتميزة عرب املقالت التي مت ن�سرها يف جريدة 

»الأيام«، موؤكًدا اأن الكتاب يعترب مرجًعا وتعك�س اخلربات 

الكبرية والتجارب الرثية التي ميتلكها الذوادي والتي كان 

لها دور بارز وملمو�س يف توثيق خمتلف جوانب ال�سوؤون 

املحلية والتاريخية والثقافية والجتماعية، متمنًيا له دوام 

التوفيق واملزيد من النجاحات.

عن  الذوادي  اإبراهيم  خليل  ال�سفري  اأعرب  جانبه،  من 

اعتزازه بالدعم الكبري الذي يقدمه �سالح بن هندي ملختلف 

الكتاب واملوؤلفني ودعم م�سريتهم من اأجل توثيق العديد من 

املحطات التاريخية والثقافية والجتماعية، وحر�سه على 

عرب  والعربية  البحرينية  املكتبة  لإثراء  الدائم  الت�سجيع 

خمتلف الإ�سدارات، مقدًما له ال�سكر والتقدير.

حمرر ال�سوؤون املحلية

�سّجلت مملكة البحرين اأم�س الأول ثالثة »اأ�سفار« يف 

�سياق موا�سلة ت�سطيح منحنى الإ�سابات وال�سيطرة على 

جائحة كورونا.

)�سفر( يف  مّرة  ولأّول  الثالثاء  اأم�س  اململكة  و�سّجلت 

احلالت التي تتلّقى العالج من فايرو�س كورونا، و)�سفر( 

يف حالت العناية املركزة، و)�سفر( يف الوفيات.

بينما �سّجلت 23 اإ�سابة جديدة فقط، فيما بلغ اإجمايل 

الإ�سابات 256 اإ�سابة.

اأعلنت  الذي  الوقت  يف  البحريني  الإجناز  هذا  وياأتي 

م�سّددة  اإجراءات  عن  والعامل  اأوروبا  دول  من  العديد  فيه 

لحتواء املوجة اخلام�سة من اإ�سابات كورونا.

والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزارة    اأعلنت 

بوزارة  للمرور  العامة  الإدارة  مع  وبالتن�سيق  العمراين، 

الداخلية، اأن اأعمال �سيانة فوا�سل اجل�سور على كوبري اأم 

من  املوؤدي  الكوبري  واحد يف  م�سار  غلق  ت�ستدعي  احل�سم 

�سارع ال�سيخ عي�سى بن �سلمان اإىل ج�سر �سرتة، و�سيتم توفري 

م�سار للحركة املرورية ابتداًء من اليوم اىل الحد املقبل

دعوة ال�سركات البحرينية لال�ستفادة من التقييمات ال�سحية للموظفني

م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية يطلق حملة ال�سحة العامة مبكان العمل
خديجة العرادي:

ال�سحة  حملة  الأمريكية  الإر�سالية  م�ست�سفى  اأطلق 

املناعي  بن هندي  بن عي�سى  العامة، حتت رعاية �سالح 

م�ست�سار جاللة امللك ل�سوؤون ال�سباب والريا�سة، جلميع 

يوم  اأقيم  الذي  احلفل  يف  البحرين،  مملكة  يف  ال�سركات 

اأم�س يف فندق الريجن�سي اإنرتكونتيننتال.

املناعي  هندي  بن  �سالح  ا�ستعر�س  احلفل،  وخالل 

العاملني  مع  �سوزا  من  العامة«  ال�سحة  »تقييمات  عملية 

بامل�ست�سفى.

ال�سباب  ل�سوؤون  امللك  جاللة  م�ست�سار  املناعي  وقال 

الأمريكي  امل�ست�سفى  نظمها  التي  الفعالية  اإن  والريا�سة 

تهدف دون �سك اىل خدمة املواطن وم�سلحته.

خري  يف  ي�سب  �سيء  اأي  اأن  يعتقد  انه  اىل  واأ�سار 

الوطن من خالل ال�سباب والريا�سة والقت�ساد والتعليم 

متمنياً  عليه،  احلفاظ  يجب  ونعمة  خري  هو  والثقافة 

التوفيق للجميع ملا فيه خري و�سالح وطننا العزيز.

واأكد ال�سفري الربيطاين لدى مملكة البحرين رودريك 

اأن ال�سركات البحرينية  اأثناء ح�سوره احلفل،  دروموند، 

�ست�ستفيد من هذه التقييمات ال�سحية للموظفني.

اإذ  اأهمية ال�سحة العامة يف مكان العمل،  و�سدد على 

قال: »نقوم بالكثري من العمل يف ال�سفارة ن�سجع فريقنا 

قطاع  يف  املتاحة  املختلفة  الأدوات  من  ال�ستفادة  على 

الرعاية ال�سحية، لتويل م�سوؤولية �سحتهم الفردية«.

للمجموعات  التنفيذي  الرئي�س  تويف  جوليا  وبينت 

لدى م�ست�سفى الإر�سالية الأمريكية »مت اإطالق هذه احلملة 

املتحدة،  باململكة  لل�سحة،  �سوزا  �سركة  مع  بالتعاون 

�ست�ساعد يف  التي  هذه  العامة  ال�سحة  تقييمات  و�ستقدم 

تعزيز ال�سحة الوقائية«.

التنفيذي  الرئي�س  كينج  تيم  حتدث  احلفل،  وخالل 

مداخلة  عرب  املتحدة  باململكة  ال�سحية  �سوزا  ل�سركة 

هم  �سركتنا  اأ�سول  »اأعظم  )زووم(:  تطبيق  على  له 

موظفوها«.

موؤكًدا اأن اأ�سحاب العمل يوؤدون دوًرا مهًما يف حت�سني �سحة املوظفني.. ال�سفري الربيطاين لـ»الأيام«:

زيادة الإنتاجية تتطلب تاأمني بيئة عمل �سحية حت�سن �سحة املوظفني

خديجة العرادي:

املعتمد  املتحدة  اململكة  �سفري  دراموند  رودريك  اأكد 

من  �سحية  عمل  بيئة  توفري  اأن  البحرين  مملكة  لدى 

اأن  اىل  م�سرًيا  ال�سركات،  لنجاح  الرئي�سة  العوامل 

على  واحلفاظ  املوظفني  رفاهية  على  احلفاظ  املهم  من 

ال�سحة العقلية واجل�سدية لهم.

اأ�سحاب  »اإن  لـ»الأيام«:  خا�س  ت�سريح  يف  وقال 

ونف�سية  �سحة  تعزيز  يف  كبرًيا  دوًرا  يلعبون  العمل 

اأن  املمكن  ومن  عليهم  كبري  تاأثري  لديهم  اإذ  املوظفني، 

ي�ساعدوهم على اتباع منط حياة �سحي، والذي ينعك�س 

بدوره تلقائيا على كمية الإنتاج«.

ودعا ال�سفري الربيطاين �سركات اليوم اىل الهتمام 

من  موظفيها  حماية  م�سوؤولية  وحتمل  الأمور  بهذه 

اإليها  يحتاج  التي  امل�ساعدة  وتقدمي  المرا�س،  خمتلف 

املوظفون لتباع منط حياة �سحي، كما ان من الأهمية 

ل�ساحب العمل يف حال اأراد احل�سول على انتاجية عمل 

وان  عام،  ب�سكل  ب�سحتهم  يهتم  اأن  املوظفني  من  اأكرث 

تكون بيئة العمل �سحية للح�سول على اإنتاجية اأكرث.

واأ�سحاب  ال�سركات  ال�سفري  دعا  اأخرى،  جهة  من 

العمل اإىل القيام بدورات �سحية �سنوية وفح�س دوري 

�سنوي للموظفني لوقايتهم من الأمرا�س، م�سيفا: »كلما 

املوظف  اإنتاجية  تكون  جيدة  ال�سحية  البيئة  كانت 

كبرية يف العمل«.

املحدد  هي  العمل  بيئة  اأن  الربيطاين  ال�سفري  واأكد 

العمل  فمكان  الإنتاجية،  وم�ستوى  اجلودة  الرئي�س 

يوؤثر على رغبة العمال يف تعلم مهارات جديدة وزيادة 

دافعيتهم لالإنتاج.

ت�سوير: ح�سن قربان



تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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�إىل  �ل�صحية حتتاج  �ملر�كز  �لأ�صنان يف  عياد�ت 

زيادة عدد �لكو�در �ل�صّحية لتقليل فرت�ت �ملو�عيد.

فعلية  بربامج  ا�شتثمارية  وم�شاريع  واثقة  خط�ات 

احلك�مي  الفريق  ُيعلنها  �شلبة  اأر�ص  على  ترتكز  وواقعية 

ترى  العني  جميًعا.  لنا  فخر  م�شدر  وهي  #البحرين  ململكة 

البعيد والآخر باأنه اأجمل؛ لأنها اعتادت على روؤية اجلمال القريب 

منها ب�شكل م�شتمر. الإن�شاف بالقلب ي�ؤدي اإىل العتزاز والفخر بكل 

�شيء وطني.
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1177 - ا�شتباك ق�ات �شالح الدين الأي�بي قائد 

بيت  مملكة  قائد  الرابع  بلدوين  ق�ات  مع  الأي�بيني 

انت�شار  عنه  نتج  الذي  اجلزر  تل  معركة  يف  املقد�ص 

ق�ات بيت املقد�ص وان�شحاب اجلي�ص الأي�بي.

1487 - اإليزابيث ي�رك تت�ج ملكة لإجنلرتا.

1491 - بدء ح�شار غرناطة اآخر معاقل امل�شلمني 

يف الأندل�ص.

اإ�شماعيل يبيع اأ�شهم م�شر يف  1875 - اخلدي�ي 

قناة ال�ش�ي�ص لربيطانيا، وكان يقّدر عدد الأ�شهم مبائة 

و�شبعني األف �شهم.

الن�شبية  النظرية  يقدم  اأني�شتاين  األربت   -  1915

العامة لأول مّرة اأمام الأكادميية الربو�شية للعل�م.

1956 - ت�حيد اجلي�ص امل�شري واجلي�ص الأردين 

واجلي�ص ال�ش�ري حتت القيادة امل�شرية.

بني  يربط  الذي  فهد  امللك  ج�شر  افتتاح   -  1986

ال�شع�دية والبحرين.

1992 - امل�افقة على تق�شيم ت�شيك��شل�فاكيا اإىل 

 1 من  ابتداًء  وذلك  و�شل�فاكيا،  الت�شيك  هما  دولتني، 

يناير 1993 وذلك بعد ا�شتفتاء �شعبي.

رئي�ص  طنطاوي  ح�شني  حممد  امل�شري   -  2011

املجل�ص الأعلى للق�ات امل�شلحة احلاكم يف م�شر يكلّف 

الدكت�ر كمال اجلنزوري بت�شكيل احلك�مة اجلديدة.

عجوز يف الـ89 من عمره يح�صل على الدكتوراه يف الفيزياء

يعد التخّرج من مدر�شة Ivy League اإجناًزا رائًعا لأي �شخ�ص، 

لكن بالن�شبة لـ»مانفريد �شتايرن«، فاإن احل�ش�ل على الدكت�راه يف 

الـ89 من عمره، ُيعد اأمًرا ُمذهالً، حيث حّقق الأمريكي �شتايرن هدًفا 

ط�ال  تقريًبا  فيه  ويفّكر  اأجله  من  يجتهد  الزمن  من  عقدين  اأم�شى 

حياته، وه� احل�ش�ل على درجة الدكت�راه وي�شبح فيزيائًيا، وبداأ 

يف �شن الـ70 من عمره باأخذ الدرو�ص يف جامعه براون يف ولية 

رود اآيالند الأمريكية.

وح�شل �شتايرن البالغ الآن من العمر 89 عاًما على �شهادة يف 

من  بدلً  ذلك  متابعة  على  �شّجعته  عائلته  لأن  عليها  الطب، ح�شل 

الفيزياء، اإذ ن�شحته والدته وعّمه بعد احلرب العاملية الثانية، باأن 

درا�شة الطب �شتك�ن خياًرا اأف�شل يف الأوقات امل�شطربة.

وبالفعل ح�شل على �شهادته يف الطب من جامعة فيينا بالنم�شا 

فقط،  اأ�شابيع  ب�شعة  بعد  املتحدة  ال�ليات  اإىل  وانتقل  عام 1955 

اأ�شبح  ثم  احلي�ية،  الكيمياء  يف  الدكت�راه  على  ليح�شل  ذهب  ثم 

يف  الدم  ا�شطرابات  عن  اأبحاًثا  واأجرى  الدم  اأمرا�ص  اخت�شا�شّي 

املدر�شة، كما �شغل من�شب رئي�ص ق�شم اأمرا�ص الدم يف كلية الطب 

يف جامعة براون.

روبوتات ُتعتمد يف منهج

 ريا�ض الأطفـــــال ب�صيــــوؤول

ا�شتخدام  على  يق�م  م�شروًعا  �شي�ؤول  اأطلقت 

روب�تات م�شغرة كاأدوات ترب�ية يف ريا�ص الأطفال، 

اجلن�بية  الك�رية  العا�شمة  �شلطات  وفق  ي�شاعد  ما 

على اإعداد جيل م�شتقبلي متقدم تقنًيا.

 24،5 ط�له  البالغ  ميني«  »األفا  للروب�ت  وميكن 

�شنتيمرت اأن يرق�ص ويتل� الق�ش�ص ويدير حفالت غناء 

حركات  الأطفال  تعليم  وحتى  كاراوكي  طريقة  على 

ريا�شة ك�جن-ف� القتالية.

وميكن للروب�ت الغمز كما يتمّدد الب�ؤب�ؤ يف عينيه، 

لي�شبح على �شكل قلب عند اإجراء حمادثة معه.

الروب�ت مزّود بكامريا على خ�ذته يلتقط  اأن  كما 

من خاللها �ش�ًرا ُتر�شل ف�ًرا اإىل جهاز ل�حي ما يتيح 

 300 يف  حالًيا  للتجربة  وتخ�شع  وحتليلها.  روؤيتها 

بني  الأطفال  عم�ًما  ت�شتقبل  م�ؤ�ش�شات  وهي  رو�شة، 

�شن الثالثة وال�شاد�شة، يف العا�شمة الك�رية اجلن�بية 

�شي�ؤول.

املنهج  من  كجزء  ميني«  »األفا  الروب�ت  واعُتمد 

الرابعة  �شّن  بني  الأطفال  �شف  يف  الي�مي  الدرا�شي 

واخلام�شة يف مارو.

12 مــلــيــون طــفــل مل تــعــلــم بــوجــودهــم الــ�ــصــن تــكــتــ�ــصــف 

»�شرتايت  �شحيفة  اأو�شحت 

ال�شني عرثت على نح�  اأن  تاميز« 

تعلم  تكن  مل  طفل  ملي�ن   12

ب�ج�دهم )غري م�شجلني(.

ذكرته  الذي  التقرير  وبح�شب 

تقرير  عن  نقالً  تاميز«،  »�شرتايت 

ال�شني  فقد خّف�شت  لـ»بل�مبريغ«، 

الفرتة  يف  امل�ل�دين  الأطفال  عدد 

يقل  ل  مبا   2010 اإىل   2000 من 

يعادل  ما  اأي   - ملي�ن   11.6 عن 

 - احلاليني  بلجيكا  �شكان  عدد 

ال�شارمة  �شيا�شتها  ب�شبب  جزئًيا، 

حني  يف  ال�احد،  بالطفل  اخلا�شة 

اإح�شائي �شن�ي  اأحدث كتاب  يقّدر 

الأطفال  عدد  احلك�مة  اأ�شدرته 

امل�ل�دين خالل تلك الفرتة بـ172 

بكثري  اأعلى  وه�  ون�شف،  ملي�ن 

الفئة  تلك  يف  ملي�ن   160.9 من 

العمرية امل�شجلة يف تعداد 2010.

واأ�شار التقرير اإىل اأن »الختالف 

قد يك�ن ناجًتا عن ف�شل بع�ص الآباء 

يف ت�شجيل امل�اليد لتجّنب العق�بة 

اإذا انتهك�ا �شيا�شة الطفل ال�احد«، 

بال�شماح جلميع  ال�شني  بداأت  فيما 

فقط يف  ثاٍن  باإجناب طفل  الأزواج 

بع�ص  اأن  يعني  مما   ،2016 عام 

الآباء لن يبلغ�ا ر�شمًيا عن م�ل�د 

اإذا جتاوزوا احل�شة املحددة  جديد 

ال�شاد�شة  �شن  الطفل  يبلغ  حتى 

اإىل الت�شجيل يف املدر�شة،  ويحتاج 

الدمي�غرايف  اخلبري  ذكره  ملا  وفًقا 

امل�شتقل، هي ياف�.

تنظر حمكمة جنح �أكتوبر، �جلنحة �ملبا�صرة �ملقامة من �صيدة �صاحبة متجر لبيع �ملالب�س عرب مو�قع �لتو��صل �لجتماعي، تتهم 

فيها �لفنانة منّة ف�صايل بالن�صب عليها. وجاء يف �لدعوى، �أن �ل�صاكية ُفوجئت بالفنانة تتو��صل معها عرب ر�صائل �صفحتها عرب 

»في�صبوك«، و�ختارت بع�س �لف�صاتني وطلبت �حل�صول عليها مقابل عمل دعاية وترويج ملنتجات �ل�صفحة عن طريق �صفحتها 

�ل�صخ�صية وفق �صحف م�صرية. وتابعت �لدعوى: �أن �ل�صاكية ُفوجئت بالفنانة تخالف �لتفاق بعد ��صتالمها �لف�صاتني �لتي 

قامت باختيارها و�لت�صوير بها، خالل حفل عيد ميالدها، وتهّربت من عمل ريفيو ل�صفحة �ل�صاكية وفًقا لالتفاق �ملربم بينهما.

وفاة اأكرب معّمرة على وجه الأر�ض عن 124 عاًما

�ش��شان�،  فران�شي�شكا  ُت�فيت 

الأر�ص،  وجه  على  معّمرة  اأكرب 

عن عمر ناهز 124 عاًما، وذلك يف 

مدينة كابانكالن الفيليبينية، م�شاء 

الإثنني - الثالثاء، بح�شب ما ورد يف 

البيان ال�شادر عن جمل�ص املدينة.

ُولدت  الر�شمية،  لل�ثائق  وفًقا 

فران�شي�شكا يف 11 �شبتمرب 1897، 

الك�كب  هذا  على  معمر  اأكرب  وُتعد 

م��ش�عة  يف  ر�شمًيا  تاأكيده  مت 

»غيني�ص« لالأرقام القيا�شية.

لإدارة  ال�شحايف  املكتب  وذكر 

اآخر  كانت  فران�شي�شكا  اأن  املدينة، 

يف  ُولد  احلياة  قيد  على  �شخ�ص 

القرن التا�شع ع�شر. ومل يتم حتديد 

ال�شحة  اإدارة  ولكن  ال�فاة،  �شبب 

مل  اأنه  اأكدت  الفيليبينية  املحلية 

اأي  فران�شي�شكا  املعمرة  على  تظهر 

اأعرا�ص للمر�ص الفريو�شي.

حفيدها،  قال  ما  وبح�شب 

�شي«،  بي  لـ»بي  نتاباي،  زيري 

اأظهرت  الكني�شة  �شجالت  فاإن 

ُولدت  �ش��شان�  فران�شي�شكا  اأن 

قرية  يف   1894 عام  وتعّمدت 

اأكدها  التي  املعل�مات  وهي  اأزيفا. 

الأب  القرية،  الكاث�ليكي يف  الكاهن 

تثبت  ال�شجالت  اإن  قائالً  مينتاي، 

هذه املعل�مات.

ال�صحة: 37 اإ�صابة جديدة 

بفريو�ض كورونا وتعايف 32 حالة

التي  الفح��شات  اأن  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 

بلغ عددها 15447 يف ي�م 24 ن�فمرب 2021، 

اأظهرت ت�شجيل 37 حالة قائمة جديدة، منها 10 

حالت لعمالة وافدة، و19 حالة ملخالطني حلالت 

تعافت  كما  قادمة من اخلارج،  قائمة، و8 حالت 

اإ�شافية لي�شل العدد الإجمايل للحالت  32 حالة 

املتعافية اإىل 275826.

بلغ  القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

و�شعها  يتطلّب  واحدة  حالة  منها  حالة،   261

م�شتقر،  العالج، وجميعها و�شعها  تلّقي  ال�شحي 

ول ت�جد اأي حالت قائمة حتت العناية.



مشاريع البنية التحتية 
واالتصاالت

ته��دف هذه المش��اريع إلى دع��م مس��ارات التنمية 
االقتصادية بما يس��هم ف��ي تحقيق أه��داف الرؤية 

االقتصادية 2030، وهذه المشاريع هي:
مشروع جسر الملك حمد:

جس��ر المل��ك حمد س��يربط بي��ن مملك��ة البحرين 
والمملكة العربية السعودية وسيكون على طول 25 
كيلومترًا، ويتكون المشروع من 4 مسارات للمركبات 
كما سيتضمن جزءًا من مسار للسكة الحديدية التي 
تمت��د بط��ول 57 كم. تكم��ن أهمية المش��روع في 
تقوية العمق االس��تراتيجي السياس��ي واالقتصادي 
والثقاف��ي بين مملك��ة البحرين والمملك��ة العربية 
الس��عودية، كما يهدف مشروع جسر الملك حمد الى 
توسيع ش��بكة النقل ووسائل الربط بين المملكتين 
وباق��ي دول مجل��س التع��اون، وتعزيز كف��اءة نقل 
األفراد والبضائع، لتعزيز النمو االقتصادي للمنطقة.  

مشروع مترو البحرين
سيتم إنشاء شبكة مترو تغطي كافة مناطق مملكة 
البحري��ن بطول 109 كيلومتر وس��يتم تنفيذها على 
عدة مراحل بالش��راكة مع القطاع الخاص، من خالل 
نظ��ام االس��تثمار )BOT( البن��اء والتش��غيل وإعادة 
الملكي��ة. س��تتضمن المرحلة األولى من المش��روع 
إنش��اء خطي��ن بط��ول 29 كيلومت��رًا تتخللهما 20 
محطة توقف، ويربط الخط األول بين مطار البحرين 
الدول��ي وضاحية الس��يف، ف��ي حي��ن أن الخط اآلخر 
سيربط بين منطقة الجفير والمنطقة التعليمية في 

مدينة عيسى.

مشاريع شبكة األلياف البصرية 
الدولية المستقبلية

ستزيد مش��اريع الجيل القادم من ش��بكة االتصاالت 
الدولية والحوس��بة الس��حابية من القدرة التنافسية 
لمملكة البحرين في قطاع االتصاالت والتكنولوجيا، 
من خالل توفير البنى التحتية المطلوبة لتعزيز ربط 
المملكة بش��بكة اإلنترن��ت إقليميًا ودولي��ًا، وتوفير 
أح��دث التقني��ات لتغط��ي كاف��ة مناط��ق المملكة، 
وتوفير خدمات الحوس��بة الس��حابية لكبار الشركات 

العالمية.
يأتي ذلك بالتنس��يق مع القطاع الخاص لتنفيذ عدد 
من المش��اريع منها االنتهاء من إنشاء شبكة النطاق 
العريض في كافة مناطق البحرين، ومشروع خطوط 
األلياف البصرية الدولية البرية والبحرية، وإنشاء عدد 

من مراكز البيانات للحوسبة السحابية.

مشروع الشارع الشمالي
يأتي اس��تكمااًل لتطوير ش��بكة الطرق وبالتوازي مع 
زيادة المش��اريع التنموية لمواكبة التوسع العمراني 
في المملكة، وس��يوفر المش��روع ممرات للنقل على 
ط��ول المحيط الش��مالي لمملك��ة البحري��ن والذي 
س��يعزز م��ن الربط بي��ن المش��اريع االس��تراتيجية 

واإلسكانية، ويبلغ طول المشروع حوالي 22.5 كم مع 
أربعة مسارات. 

مشاريع قطاع السياحة
أواًل: مشروع تطوير بالج الجزائر:

أطلق عليه اس��م المدينة الس��ياحية في جنوب غرب 
مملك��ة البحرين، ويعتب��ر أحد أهم المش��اريع التي 
تع��زز مكانة مملك��ة البحرين على خارطة الس��ياحة 
العالمي��ة. وتش��تمل المرحلة األولى على ش��واطئ 
عامة وممشى بطول 1.2 كيلومتر، إلى جانب عناصر 

حيوية على الصعيد الترفيهي والسكني والسياحي.
سيحتضن المشروع فندقي »أفاني« و»تيفولي«، كما 
حاز المش��روع على جائزة )أفضل مش��روع في قطاع 
الترفي��ه في البحرين(، وتم ترش��يحه لجائزة )أفضل 

مشروع في قطاع الترفيه في المنطقة العربية(.
ثانيًا: مشروع منتجع جميرا خليج البحرين:

س��يتم افتتاحه خالل الربع الثاني م��ن العام القادم 
ويقع على الساحل الجنوبي الغربي لمملكة البحرين، 
وس��يضم المنتج��ع 207 غ��رف وش��اطئين، وخمس 
حمامات س��باحة وناديًا صحيًا )س��با(، وقن��اة مائية 
باإلضاف��ة إلى ألعاب ترفيهية، باإلضافة إلى العديد 
من المطاعم والمقاهي وسيوفر كذلك لزواره عوامل 

جذب أخرى.
ثالثًا: مرك��ز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات 

الجديد:
أكبر مدينة معارض ومؤتمرات في الش��رق األوسط، 
وسيش��كل أحد أهم المشاريع االستراتيجية والحيوية 
التي تعزز قدرة المملكة على اس��تقطاب الفعاليات 
الكبرى. س��يضم المركز 10 قاعات للمعارض مجهزة 
بأح��دث الخدمات، كما س��يضم مرك��زًا للمؤتمرات 
مجه��زًا بأكثر وس��ائل الع��رض تطورًا، ويتس��ع لما 
يقارب 4000 ش��خص، وم��ن المتوق��ع االنتهاء من 

المشروع في الربع األخير من 2022.
رابعًا: مشروع المدينة الجنوبية:

يق��ع في جن��وب ش��رق مملك��ة البحرين، وس��يكون 
المشروع على مس��احة تقدر بحوالي 5.7 مليون متر 
مربع. س��يضم المش��روع فندق 5 نجوم، كما سيضم 
أول مجم��ع تج��اري )outlet( ف��ي مملك��ة البحري��ن 
ومدين��ة ترفيهي��ة متكاملة، باإلضاف��ة إلى وحدات 
سكنية ومرافق عالية الجودة تلبي احتياجات العائلة.
خامس��ًا: فندق العنوان مراس��ي البحري��ن والعنوان 

رزيدنسز:
عبارة عن فندق وش��قق فندقية فاخ��رة تحتوي على 
كافة التجهيزات العصرية التي توفر أعلى مستويات 
وس��بل الرفاهية، على مقربة م��ن عدد من المحالت 

التجارية الفخمة، والمطاعم المميزة بإطاللة بحرية 
خالبة، وسيتم افتتاح المشروع في فبراير 2022.

ويحت��وي الفن��دق عل��ى 10 طواب��ق و117 غرفة بما 
فيه��ا 20 جناحًا فاخرًا، باإلضاف��ة إلى مرافق األعمال 
وس��با ومركز رياضي وبرك س��باحة ومنطقة ألعاب، 
ويضم العنوان رزيدنسز مجمع تجاري وواجهة مائية 
وممش��ى واس��ع، وتتكون المرافق الس��كنية من 10 
طوابق و155 مس��كنًا.، وهو متصل بش��كل مباش��ر 

بمراسي جاليريا.
سادسًا: فندق فيدا مراسي البحرين وفيدا رزيدنسز:

يقع الفندق بجوار الواجه��ة البحرية وصمم بطريقة 
عصرية مبتكرة ليش��كل مركزًا حضريًا للجيل القادم 
لإلقام��ة والترفي��ه والتواص��ل، فيما تتميز الش��قق 
الفندقي��ة بديك��ورات داخلي��ة أنيقة ووس��ائل راحة 
متنوع��ة، ويتضمن المنتج��ع 157 غرفة فيما تضم 
الشقق الفندقية 145 ش��قة، باإلضافة إلى عدد من 
المطاعم الفاخ��رة، ومنتجع صحي، ومس��بح خارجي، 
كما تتصل بمراس��ي جاليريا وعلى بعد خطوات من 
المرافق المتعددة لمش��روع مراسي البحرين، إذ من 

المقرر افتتاحه في شهر ديسمبر المقبل.
سابعًا: مراسي جاليريا:

يمتد هذا المش��روع على مساحة 200 ألف متر مربع 
على موقع استراتيجي داخل مشروع مراسي البحرين، 
والذي من المخطط له أن يضم تشكيلة واسعة من 
العالمات التجارية العالمي��ة البارزة، وهو أول مجمع 
تجاري بإطاللة اس��تثنائية على البحر على مس��توى 
دول المنطقة، وس��يتيح للزوار الوصول المباشر لكل 

من الشاطئ ومنتزه الواجهة البحرية.
تتضمن أقس��ام المجمع ش��ارع هاي ستريت، وقسم 
ب��الزا العائل��ة، ومنطق��ة للمطاعم بواجه��ة بحرية 
س��احرة، وقس��م الكورت يارد الفاخر، ومن المقرر أن 

يتم افتتاح المشروع في سبتمبر 2022.

مشاريع قطاع الصناعة
منطقة الصناعات التحويلية لأللمنيوم:

سيتم إنشاء منطقة الصناعات التحويلية لأللمنيوم، 
والت��ي س��تحتضن مش��اريع الصناع��ات التحويلية، 
بالقرب م��ن مصنع ألبا والمصان��ع الداعمة لصناعة 
األلمنيوم. ستس��هم في جذب االستثمارات المحلية 
واألجنبية ف��ي قطاع األلمنيوم وتنمية الصادرات من 
هذا القطاع الحيوي، وس��تدعم زيادة نسبة مساهمة 
القطاعات غير النفطية بشكل عام وقطاع الصناعات 
التحويلية بش��كل خاص في الناتج المحلي اإلجمالي، 
كم��ا س��تعزز إيج��اد ف��رص العم��ل النوعي��ة أمام 
المواطنين في مجال الصناعات التحويلية لأللمنيوم.
مش��روع تحدي��ث مصف��اة ش��ركة نف��ط البحري��ن 

»بابكو«:
تم وضع حجر األس��اس ل��ه في م��ارس 2019 ويعد 
المش��روع الصناعي األكبر في تاريخ مملكة البحرين، 
ويهدف المش��روع إلى رف��ع اإلنتاجية، ورف��ع القدرة 
التنافس��ية للمصفاة في الس��وق العالمية، كما أنه 
من المؤم��ل أن يس��هم برنامج تحدي��ث المصفاة، 
ف��ي زيادة طاقة المصفاة من 267 ألفًا إلى 380 ألف 

برميل يوميًا.
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اإلعالن عن تنفيذ المشــاريع التنـمــوية الكبــرى

والتي ستساهم في تعزيز مكانة البحرين االقتصادية وتنافسيتها وخــــلق فــرٍص نــوعية 
واعـدة ألبناء الوطــن وتحقيق نمــو مستـدام وفق رؤية البحــرين االقتصــادية 2030

إطـــالق حزمة مـــن المشـــاريع االســـتراتيجية 
بقيمة تتجاوز 30 مليار دوالر أمريكي

قطاع البنية التحتية واالتصاالت  تخطيط خمس مدن جديدة

القطاع الصحي قطاع التعليم

قطاع الصناعةقطاع السياحة

المنصة االستثمارية

قطاع الشباب والرياضةقطاع اإلسكان 

وتشمـــــل مشاريع:

12

اإلعالن عن تنفيذ المشــاريع التنـمــوية الكبــرى

تخطيط خمس مدن جديدة

مخطط منطقة فشت الجارم

مخطط منطقة جزيرة سهيلة

مخطط منطقة فشت العظم

مخطط منطقة خليج البحرين

مخطط منطقة جزر حوار

3

2

1

4

5

3

 22.5 كم
طــول المشروع

 109 كم
طــول المترو

 25 كم
طــول الجسر

جسر الملك حمد

الشارع الشمالي مشاريع شبكة األلياف 
البصرية الدولية المستقبلية

مترو البحرين

مشاريع البنية التحتية واالتصاالت 

إنشاء شبكة مترو تغطي 
كافة مناطق البحرين 

سيوفر ممرات للنقل على طول 
المحيط الشمالي للبحرين

مشروع خطوط األلياف 
البصرية الدولية البرية 

والبحرية

االنتهاء من إنشاء النطاق 
العريض في كافة مناطق 

البحرين

إنشاء عدد من مراكز 
البيانات للحوسبة السحابية

الجسر الثاني الذي يربط بين  
المملكة العربية السعودية 

ومملكة البحرين

اإلعالن عن تنفيذ المشــاريع التنـمــوية الكبــرى

 المشاريع االستراتيجية تشمل فشت الجارم وجزيرة
سهيلة وفشت العظم وخليج البحرين وجزر حوار

إطالق »المنصة االستثمارية« لتسهيل االستثمار في البحرين قريبًا



إنشاء منطقة تجارية مع 
الواليات المتحدة األمريكية

ت��م توقي��ع مذك��رة تفاه��م بي��ن مملك��ة البحرين 
والواليات المتح��دة األمريكية بهدف إنش��اء منطقة 
تجاري��ة مع الوالي��ات المتحدة األمريكية، وس��تكون 
المنطقة التجاري��ة مركزًا إقليميًا للتج��ارة والتصنيع 
والخدم��ات اللوجس��تية والتوزيع، كما س��تفتح آفاقًا 
أوس��ع للتعاون المش��ترك والعالق��ات التجارية بين 
البلدي��ن، وس��تعزز التع��اون االقتص��ادي والتجاري 
والصناع��ي وس��تدفع بعجل��ة التج��ارة الثنائية بين 
البحري��ن وأمري��كا، إضافة إلى مس��اهمتها في خلق 
فرص عمل نوعي��ة للمواطنين في قطاعات الصناعة 

والتجارة والخدمات المساندة.

مشاريع قطاع التعليم
مشروع مدينة الملك عبداهلل الطبية:

مجمع للرعاية الصحية يضم مرافق أكاديمية وطبية، 
كما سيضم المجمع أيضًا مراكز لألبحاث المتخصصة 
في دراس��ة األمراض الس��ائدة في المنطقة، بما في 

ذلك مرضى السرطان والسكري والسمنة، وسوف يتم 
تنفيذ المشروع على مرحلتين.

المرحل��ة األولى س��يتم خاللها تنفيذ قس��م تعليمي 
يتكون من 8 طوابق بس��عة 300 س��رير، ومختبرات 
حديث��ة، ومرك��ز للتصوير اإلش��عاعي، أم��ا المرحلة 
الثاني��ة م��ن التنفيذ فته��دف إلى التوس��ع إلى 500 
س��عة س��ريرية، وإنش��اء مركز بحث وتطوير، وقاعة 

للمؤتمرات.
مشروع كلية الهندسة بجامعة البحرين:

يأتي المشروع ضمن المشاريع التنموية الكبرى التي 
تندرج ضم��ن خطة التعاف��ي االقتص��ادي، ويحرص 
القائم��ون عل��ى المش��روع أن يك��ون التصميم على 
أعلى مس��تويات الجودة وصديقًا للبيئة ووفق أفضل 
الحل��ول اإلنش��ائية والكهروميكانيكي��ة م��ع ضمان 
توفير الطاقة. وسيضم المشروع مباني جديدة لقسم 
الهندس��ة الميكانيكي��ة والكهربائي��ة والكيميائي��ة 
والمدنية لتكون مواكبة لتعلي��م التقنيات الحديثة، 

وقسم للعمارة والتصميم الداخلي.
كما س��يوفر المش��روع بيئة بحثية تس��اهم في إثراء 
البحث العلم��ي وتطوير التقنيات الهندس��ية لخدمة 
القطاع��ات المحلي��ة واإلقليمي��ة، ومواكبة متطلبات 

المس��تقبل ف��ي مج��ال عل��وم الفض��اء والصناع��ات 
المستدامة وإعداد الكوادر المتخصصة في المجاالت 
الهندسية المختلفة لتلبية احتياجات المجتمع وسوق 

العمل ومتطلبات التنمية الشاملة في المملكة.

مشاريع القطاع الصحي
مشروع مجمع دلمونيا للخدمات الصحية:

س��يكون مجم��ع خدم��ات وعي��ادة طبية ف��ي مختلف 
التخصصات الطبية النوعية بجزيرة دلمونيا، حيث تم 
تخصيص أرض له يقدر حجمها بحوالي 16,665 متر 

مربع.
مشروع الملك حمد - مستشفى اإلرسالية األمريكية:

ج��اري تنفيذه بمنطقة عالي ش��امل كل التخصصات 
الطبي��ة، وتبل��غ طاقت��ه االس��تيعابية 125 س��ريرًا، 
لتقديم خدمات طبية مختلفة تعتمد أحدث التقنيات 
ف��ي مختل��ف التخصصات، حي��ث يحتوي عل��ى غرفة 
عملي��ات بتقنية عالية للعملي��ات الجراحية الدقيقة، 
ومن المؤمل أن يتم تركيب ألواح للطاقة الشمس��ية 
في المستشفى عند اكتمال المشروع، ليتم االعتماد 

عليها كمصدر للطاقة بنسبة %75.

مشاريع قطاع اإلسكان
تنفيذًا للتوجيهات الملكية الس��امية بتوفير 40 ألف 
وحدة س��كنية ف��إن الحكومة وبالش��راكة مع القطاع 
الخاص قامت بإنشاء خمس مدن إسكانية جديدة إلى 
جانب المش��اريع اإلسكانية األخرى بهدف تحقيق هذا 
التوجي��ه، وما زال العمل جاريًا من أجل تنفيذ وحدات 
س��كنية جدي��دة، لتقدي��م أفضل الخدمات الس��كنية 

النموذجية للمواطنين.
كما تم إنشاء مدينة س��لمان لتكون مدينة متكاملة 
تضم ما يقارب 12,000 وحدة س��كنية، ومدينة شرق 
الحد لتضم ما يقارب 5000 وحدة سكنية، وما يقارب 
3500 وحدة سكنية في مدينة شرق سترة، وما يقارب 
4500 وحدة س��كنية في مدينة خليف��ة، في حين تم 
االنته��اء من إنش��اء ما يق��ارب 4000 وحدة س��كنية 

ضمن مشروع ضاحية الرملي.
من جان��ٍب آخر، تم إط��الق برنامج »ش��راكة« والذي 
يتيح المزايدة على حق��وق تطوير األراضي الحكومية 
م��ن قبل مط��وري القطاع الخاص، حي��ث قامت وزارة 
اإلس��كان بهذا المش��روع ف��ي منطقة الل��وزي الذي 

يتكون من 132 منزاًل.
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 1.2 كم
شواطئ عامة 

ممشى بطول

2سيضم فندقي «أفاني» و«تيفولي»
عدد

الشواطئ

5
حمامات
سباحة

207
عدد الغرف

4,000
مركز مؤتمرات يتسع إلى

10
قاعات للمعارض

قاعات متنوعة االستخدامات

شخص

قطاع السياحة

مركز البحرين الدولي 
للمعارض والمؤتمرات 

الجديد

منتجع جميرا 
خليج البحرين 

المدينة 
الجنوبية

مشروع تطوير بالج الجزائر 
"المدينة السياحية"
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5.7 مليون م2 
تقدر مساحتها اإلجمالية بحوالي

فندق العنوان 
مراسي البحرين 

والعنوان رزيدنسز

فندق فيدا 
مراسي البحرين 

وفيدا رزيدنسز

مراسي
جاليريا

45

قطاع الصناعة

منطقة تجارية مع الواليات المتحدة األمريكية

منطقة الصناعات التحويلية لأللمنيوم

جذب االستثمارات 
المحلية واألجنبية

إيجاد فرص عمل 
نوعية للمواطنين 

زيادة نسبة مساهمة 
القطاعات غير النفطية

تعزيز العالقات 
التجارية المشتركة 

بين البلدين

خلق فرص عمل 
نوعية للمواطنين

تعزيز التعاون 
االقتصادي والتجاري 

والصناعي

تحديث مصفاة بابكو

زيادة السعة التكريرية 
من 267,000 إلى 

380,000
برميل يوميًا

رفع اإلنتاجية 
والقدرة التنافسية 

للمصفاة في 
السوق العالمية 

يعد المشروع 
الصناعي األكبر 

في تاريخ مملكة 
البحرين
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6

كلية الهندسة بجامعة البحرين 2

مدينة الملك عبدالله الطبية 1

قطاع التعليم

تصميم على أعلى مستويات الجودة وصديًقا للبيئة ووفق 
أفضل الحلول اإلنشائية والكهروميكانيكية مع ضمان توفير الطاقة

سيضم المشروع مباني جديدة لقسم الهندسة الميكانيكية 
والكهربائية والكيميائية والمدنية وعلم المواد الهندسية المتطورة 
لمواكبة مرافق الجامعة لتعليم التقنيات الحديثة، وقسم للعمارة 

والتصميم الداخلي

سيوفر المشروع بيئة بحثية تساهم في إثراء البحث العلمي 
وتطوير التقنيات الهندسية 

مرافق أكاديمية وطبية

مراكز لألبحاث المتخصصة في دراسة 
األمراض السائدة في المنطقة، بما في ذلك 

مرضى السرطان والسكري والسمنة

مجمع للرعاية الصحية يضم:

اإلعالن عن تنفيذ المشــاريع التنـمــوية الكبــرى

وزير المواصالت واالتصاالتوزير العمل والتنمية االجتماعية وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أحمد الخياط

خالد الرميحي

د. نجاة المضحكيعلي المديفع د. مريم الجالهمة

تحديث المصفاة يرفع الطاقة اإلنتاجية من 267 ألفًا لـ380 ألف برميل يوميًا
التوسع في »شراكة« ليشمل 16 ألف وحدة سكنية بالتعاون مع »الخاص«

إنشاء مشروع المدينة الجنوبية بمساحة 5.7 مليون متر مربع



التيج��ان  ع��اج  اختصاصي��ة  كش��فت 
والجذور الدكتورة أسماء عبدالحميد عن 
أن نس��بة نجاح عمليات تجميل األسنان 
ال تقل ع��ن 90%، موضح��ة أن الفتيات 
والس��يدات األكث��ر إقبااًل عل��ى عمليات 
تجميل األسنان، مشيرًة إلى أن »ابتسامة 
هولي��وود« باس��تخدام ب�»الفنيرز« تعد 

أبرز عمليات تجميل األسنان.
وأضاف��ت في لقاء مع »الوطن« أن هناك 
أنواعًا مختلفة لتجميل األس��نان، بينها 
باس��تخدام  األس��نان  وتلمي��ع  تنظي��ف 
الموج��ات ف��وق الصوتي��ة، واس��تخدام 
األكس��جين، وتبيي��ض األس��نان بالليزر، 
وتقوي��م األس��نان باس��تخدام التقويم 
الش��فاف، وابتسامة هوليوود باستخدام 

القشور وهو ما يسمى »الفنيرز«.
وفيما يتعلق بتكلف��ة عمليات التجميل 
بأنه��ا  عبدالحمي��د  أس��ماء  د.  أف��ادت 
تتفاوت م��ا بين 70 دين��ارًا و300 دينار 
للس��ن الواحدة، الفتًة إل��ى أنه ال توجد 
مضاعف��ات لعملي��ات تجميل األس��نان 
التي تتم بطريق��ة صحيحة وخطة عاج 
سليمة يشرف عليها اختصاصيون. وإلى 

نص اللقاء:
ما أهمية عمليات تجميل األس��نان؟ وما 
الفئات األكثر إقبااًل على عمليات تجميل 

األسنان؟
- تجمي��ل األس��نان من أكث��ر اإلجراءات 
التي يبح��ث عنها المرضى حاليا وخاصة 
الس��يدات والفتيات، وخاص��ة في وجود 
األس��اليب الحديثة الدقيق��ة في تحليل 
االبتس��امة واختيار ش��كل األس��نان بما 

يناسب شكل الوجه ولون البشرة.
هل هناك أنواع مختلفة لعمليات تجميل 

األسنان؟
- هناك أنواع مختلفة لتجميل األسنان، 
فهناك تنظيف وتلميع األسنان باستخدام 
واس��تخدام  الصوتية،  ف��وق  الموج��ات 
األكس��جين، وتبييض األس��نان بالليزر، 
وتقوي��م األس��نان باس��تخدام التقويم 
الشفاف، وابتسامة هوليوود باستخدام 
القشور وهو ما يسمى »الفنيرز«. واألخير 
يعد أهم أن��واع التجميل، ويتطلب أكثر 

لطبيب  زيارة  من 
األسنان.

ه��ل لن��ا أن نتطرق 
إج��راء  كيفي��ة  إل��ى 

العملية؟
الص��ور  أخ��ذ  يت��م  أواًل   -

إلدخالها  األولية  والقياس��ات 
 DSD إل��ى برنام��ج الكمبيوتر

ال��ذي يقوم بتحليل االبتس��امة 
واختي��ار ش��كل وحجم األس��نان 

الجديدة بما يتناس��ب مع ش��كل الوجه 
ولون البشرة، ثم تأتي المرحلة الثانية، 
وفيها نقوم بعمل طابعة ثاثية األبعاد 
3D معتم��دة عل��ى برنام��ج تصمي��م 
االبتسامة لتجربة شكل األسنان الجديد 
على المريض للتأكد من وجود التناسق 
مع شكل المريض، وفي المرحلة الثالثة، 
يتم أخذ القياس��ات النهائية وإرس��الها 

إل��ى فن��ي األس��نان، وتأت��ي المرحل��ة 
الرابعة في تركيب الفنيرز على أس��نان 
المريض باس��تخدام أن��واع حديثة من 
اس��تعدادات بسيطة  وتوجد  اللصقات، 
قبل وبع��د عملي��ات التجمي��ل، أهمها 
االهتم��ام بصحة الفم واللثة عن طريق 
تفري��ش األس��نان بطريق��ة صحيح��ة، 

واستخدام غسول اللثة بانتظام.
ماذا عن الكلفة المادية لعمليات تجميل 

األسنان؟
أس��عار  توجد   -
للفنيرز  مختلف��ة 
في العيادات حاليًا، 
وه��ذا يعتم��د عل��ى 
وأسباب  العوامل  بعض 
الفني��رز  ن��وع  مث��ل، 
فهن��اك  المس��تخدم 
الضوئي��ة  الحش��وات 
وهي رخيصة نس��بية 
ألن لونه��ا يتغي��ر م��ع الوق��ت، وهناك 
الزيرك��ون أو اإليماك��س Emax وه��و 
أفضل من الحش��وات ألن لونه ال يتغير 
وال يكتس��ب التصبغ��ات، وه��ذا الن��وع 
يوج��د منه درج��ات مختلفة م��ن النقاء 
والشفافية والتي كلما زادت زادت معها 
التكلف��ة. فيفض��ل اس��تخدام األن��واع 
التي تبدو طبيعية وليس��ت ذات األلوان 
البيضاء غي��ر الطبيعي��ة، وكذلك يوجد 

عامل يتعل��ق بنوع اللصق المس��تخدم 
فاألن��واع قليل��ة الج��ودة غي��ر مفضلة؛ 
ألنها تس��بب تهيجًا في اللثة وتس��بب 
انفص��ال الفنيرز بعد وق��ت قصير، كما 
أن فني المعمل الذي يقوم بالتصنيع ال 
بد م��ن أن يكون ذا خب��رة ومهارة فنية 
عالي��ة، وأخي��رًا الطبي��ب االختصاص��ي 
الذي يضع خطة جيدة وصحيحة للعاج. 
وتتراوح عمليات تجميل األسنان ما بين 
70 دين��ارًا و300 دين��ار لتجميل الس��ن 

الواحدة بحسب االستخدام.
هل هناك مضاعفات لتلك العمليات؟

- غالب��ًا ال توج��د مضاعف��ات لعمليات 
تجمي��ل األس��نان الت��ي تت��م بطريقة 
صحيح��ة وخط��ة عاج س��ليمة يش��رف 
عليها اختصاصيون، ولكن يوجد القليل 
ج��دًا م��ن المضاعف��ات مثل تحس��س 
األس��نان، والتهابات اللثة، التي يمكن 
أن تحدث أيض��ا إذا كانت نوعية الفنيرز 

غير جيدة.
كم نسبة نجاح عمليات تجميل األسنان؟

- نسبة نجاح عمليات تجميل األسنان ال 
تقل عن %90.

م��اذا عن م��دة إج��راء عملي��ات تجميل 
األسنان؟

- تتف��اوت عل��ى حس��ب الحال��ة، ففي 
بعض األحيان نقوم بعاج اللثة، أو ربما 
يحتاج المريض إلى زراعة، وتبقى عملية 

التجميل هي آخر مرحلة.
كي��ف يمك��ن المحافظة على األس��نان 

بوجه عام؟
- يمكن الحفاظ على األسنان بالتفريش 
مرتي��ن بالي��وم، باس��تخدام الفرش��اة 
والمعجون، واس��تخدام خيط األس��نان، 

واستخدام غسول الفم.
هل هن��اك مضاعفات نتيجة اس��تخدام 

خيط األسنان يوميًا؟
- يفضل استخدام خيط األسنان لتنظيف 
بقايا الطعام العالقة بين األسنان بعد 
األكل، بطريق��ة غير عنيفة لتجنب األلم 

المصاحب لنزيف اللثة.
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إشراف: وليــد صبــري
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احتشاء عضلة القلب: احتشاء عضلة القلب أو النوبة القلبية، هو أحد أنواع متازمة الشريان التاجي الحادة، التي تحصل عند انسداد في الشرايين التاجية، وال تصل كمية كافية من األوكسجين إلى عضلة القلب. وينتج احتشاء عضلة 
القلب بس��بب انس��داد في الش��رايين المغذية لعضلة القلب، مما يؤدي إلى تلف األنسجة بسبب نقص األكسجين. ومن أبرز أس��باب اإلصابة بالمرض، انسداد الشرايين التاجية. ومن العوامل التي تزيد من خطر اإلصابة بمتازمة 

الشرايين التاجية الحادة، ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليستيرول، وتقدم العمر، وأمراض القلب المزمنة، ومرض السكري، والتدخين، والسمنة.

د. عادل خليفة 

تحت المجهر

معلومة في كبسولة

4 طرق إلجراء عمليات التجميل بينها تحليل االبتسامة

الحفاظ على صحة األسنان بالتفريش والخيط الطبي والغسول

الفتيات والسيدات األكثر إقبااًل على عمليات تجميل األسنان

مضاعفات طفيفة ونادرة للعملية أبرزها تحسس األسنان والتهاب اللثة

كلفة عمليات تجميل األسنان تتفاوت بين 70 دينارًا و300 دينار
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»ابتسامة هوليوود« بـ»الفنيرز« أشهر األنواع

أسماء عبدالحميد: 90٪ نسبة نجاح عمليات تجميل األسنان

د. أسماء عبدالحميد خالل لقائها مع »الوطن« »تصوير: سهيل وزير«

 مؤتمر طب القلب الرياضي.. 
أول مؤتمر من نوعه في الشرق األوسط

يعتب��ر طب القل��ب الرياضي مج��ااًل متقدمًا من علم 
أمراض القل��ب ويعن��ى برعاية الرياضيي��ن واألفراد 
النشطين بدنيًا والمصابين بأمراض القلب واألوعية 
الدموي��ة المعروف��ة أو الذي��ن لم يتم تش��خيصهم 
بعد. وهو يش��تمل على العديد من التخصصات مثل 
تصوير القلب وعلم الفس��يولوجيا الكهربية وأمراض 
القل��ب الهيكلية وعلوم وظائف األعضاء. حيث يجتمع 
المتخصص��ون ف��ي ه��ذا المج��ال إلج��راء تقييمات 
وتوصيات شاملة وتحديد األهلية الرياضية ووصفات 
التماري��ن الرياضي��ة للرياضيين. وف��ي منطقتنا من 
العالم العربي الي��زال هذا التخصص في مهده حيث 
نفتقر إلى إرش��ادات محددة تتعلق بالتقييم البدني 
للرياضيي��ن قبل المش��اركة. عاوة عل��ى ذلك، ليس 
لدينا بحوث علمية محددة تعالج المش��اكل الصحية 
المتعلق��ة بالرياضيي��ن بما في ذلك الم��وت القلبي 
المفاجئ. وبناء على إح��دى توصيات اللجنة المعنية 
بدراس��ة ح��االت الوفي��ات ف��ي المماش��ي والتي تم 
تشكيلها بناء على توصيات من سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشؤون الش��باب والمتمثلة في إقامة مؤتمر علمي 
لدراس��ة ه��ذه الحاالت فق��د ارتأت اللجن��ة المنظمة 
له��ذا المؤتمر أن يكون ه��ذا الحدث فريدًا من نوعه 
بالنس��بة لمنطقة الش��رق األوس��ط حيث إن البرامج 
العلمية المتكاملة لم يتم التطرق إليها من قبل في 
أي مؤتمر علمي. وتحدثنا في مقال سابق عن برنامج 
»نبض الرياضي« وه��و الحملة التثقيفية والتوعوية 
لكاف��ة أف��راد المجتم��ع والمصاحب��ة للمؤتم��ر. أما 
بالنس��بة إلى المؤتمر العلمي في ديس��مبر المقبل، 
فقد تم توجيه الدعوة إل��ى كبار المتحدثين في هذا 
المجال من إيطاليا وإنجلترا وإس��بانيا وإمارة موناكو 
باإلضاف��ة إلى متحدثين من لبن��ان و20 متحدثًا من 

البحرين. كما تم تش��كيل لجنة استش��ارية من كبار 
أطباء القلب من دولة الكويت ودولة اإلمارات العربية 
والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وسوف 
يتط��رق المؤتمر في أيام��ه الثاثة إلى 24 محاضرة 
علمي��ة باللغ��ة اإلنجليزي��ة و10 محاض��رات باللغة 
العربي��ة للرياضيين واإلداريين باإلضافة إلى 4 ورش 
عم��ل عن مبادئ اإلنعاش القلبي وكيفية اس��تعمال 
مزي��ل الرجفان اآلل��ي الخارج��ي وورش��ة علمية عن 
تخطي��ط القلب وألول مرة س��وف يت��م التطرق إلى 
موضوع رياضة اليوغا وتأثيرها اإليجابي على القلب. 
أم��ا المحاض��رات باللغ��ة العربية فتش��مل مواضيع 
مختلفة منها عن فوائد الحجامة للرياضيين وأسباب 
وط��رق الوقاية من الموت المفاج��ئ عند الرياضيين 
والمنش��طات الرياضية وتأثيرها وممارسة الرياضة 
ف��ي األج��واء الح��ارة وفوائ��د الرياضة م��ن الناحية 
الصحية والنفس��ية واالجتماعي��ة وفحص الرياضيين 
قبل المش��اركة في التمارين الرياضية باإلضافة إلى 
مواضيع تخص تمارين الكارديو واإلحماء وأساس��يات 
التغذي��ة عن��د الرياضيين ونصائح عامة لممارس��ي 
الرياض��ة. أم��ا البرنام��ج العلمي باللغ��ة اإلنجليزية 
فيتط��رق إلى مواضيع أخرى وتش��مل ح��االت الموت 
المفاج��ئ ودور العوام��ل الوراثي��ة وكيفي��ة ع��اج 
الرياضيين المصابين بأمراض مختلفة مثل الضغط 
والس��كري وانس��داد ش��رايين القلب واعتال عضلة 
القل��ب وأمراض القل��ب الخلقية والخل��ل في كهرباء 
القل��ب وتأثير جائحة كورونا على الرياضة والتمارين 

الرياضية.

* استشاري أمراض القلب وكهرباء القلب - 
رئيس قسم كهرباء القلب بمركز محمد بن 
خليفة بن سلمان آل خليفة التخصصي للقلب

»السلمانية الطبي« يستقبل استشاريًا 
عالميًا في جراحة استبدال المفاصل

استقبل مجمع السلمانية الطبي البروفيسور كاراشاليوس 
ثيوفيل��وس، استش��اري جراحة اس��تبدال المفاصل، الذي 
عاي��ن 26 مريضًا وأجرى 9 عملي��ات إعادة تبديل مفصل، 
كما قدم محاضرة بعنوان »عمليات اس��تبدال المفاصل« 
للطواق��م الطبي��ة والتمريضية في إط��ار برنامج الطبيب 
الزائر للجنة العليا للعاج بالخارج التابعة للمجلس األعلى 
للصح��ة. وأفاد رئيس وح��دة العظام بمجمع الس��لمانية 
البروفيس��ور  أن  كراش��ي،  رض��ا  عل��ي  الدكت��ور  الطب��ي 
ثيوفيل��وس م��ن أبرز االستش��اريين في جراحة اس��تبدال 
المفاص��ل، وذو خبرة طويل��ة ومتميزة في ه��ذا المجال، 

وله العديد من اإلس��هامات البحثية في مراجعة استبدال 
المفاصل، وزيارته لمجمع السلمانية الطبي تشكل إضافة 
نوعي��ة للخدمات الجراحي��ة المقدمة للمرضى، ال س��يما 

الذين يعانون من حاالت صعبة أو مستعصية. 
وتق��دم الدكت��ور كراش��ي بالش��كر والتقدير إل��ى رئيس 
المجلس األعل��ى للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عب��داهلل آل خليفة، ورئي��س مجلس أمناء المستش��فيات 
الحكومية الشيخ هش��ام بن عبدالعزيز آل خليفة، ورئيس 
اللجنة العليا للعاج بالخارج الشيخ الدكتور فهد بن خليفة 

آل خليفة، على دعمهم لبرنامج الطبيب الزائر.

تقديم استشارات طبية في التغذية
 »حمد الجامعي« يفحص 165 شخصًا

ضمن فعالية توعوية بـ»السكري«
نظم مستشفى الملك حمد الجامعي 
فعالي��ة توعوي��ة بم��رض الس��كري 
في مجم��ع األفني��وز – البحرين تحت 
ش��عار »رعاي��ة مرضى الس��كري، إن 
ل��م يكن اآلن فمت��ى« وذلك في إطار 
االحتف��ال باليوم العالمي للس��كري، 
والذي يتزامن مع مرور 100 عام على 

اكتشاف اإلنسولين.
واس��تهدفت الفعالي��ة تعزيز الوعي 
الصح��ي وتثقيف المرض��ى وذويهم 
بش��كل خ��اص ومواطن��ي ومقيم��ي 
ع��ام،  بش��كل  البحري��ن  مملك��ة 
وتش��جيعهم عل��ى الكش��ف المبكر، 
وتبني الس��لوكيات الصحية من خال 
التغذية الصحية وممارس��ة النشاط 
البدني ونش��ر الوعي بس��بل الوقاية 

منه.
وقام المدير العام للش��ؤون الطبية 
والحنجرة  واألن��ف  األذن  واستش��اري 
بروفيس��ور  العمي��د  بالمستش��فى، 

هشام يوسف حسن، بافتتاح الفعالية 
والتي تضمن��ت معرض��ًا صحيًا وقد 
شهدت إقبااًل كبيرًا من مختلف فئات 
المجتمع، تم خاله إجراء الفحوصات 
الطبية األولية والمؤش��رات الحيوية 
تت��راوح  ش��خصًا  ل���165  بالجس��م 
أعماره��م م��ا بين 11 إل��ى 72 عامًا، 
باإلضاف��ة إل��ى تقديم االستش��ارات 

الطبية في مجال التغذية والسكري.

وأكدت استش��ارية الس��كري والغدد 
الصم��اء بمستش��فى المل��ك حم��د 
الجامع��ي، الدكت��ورة دالل الرميحي، 
أن الي��وم العالم��ي للس��كري يعتبر 
من أب��رز الفعالي��ات الس��نوية التي 
يج��ب االهتمام به��ا، ألهمية توعية 
المجتمع بالتش��خيص المبكر واتباع 
لتفادي  المتزنة  الصحية  السلوكيات 

اإلصابة به والوقاية منه.

د. أسماء عبدالحميد
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إطالق 5 مدن جديدة ستزيد مساحة المناطق التعمـــــــــــــيــريــة 60 % وتنفيــذ 20 مشــروعــا تنمــويــا
خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار األول في سوق العملبكلفة 30 مليار دوالر وضمن حزمة مشروعات خطة التعافي االقتصادي... الفريق الحكومي:

أكـــد نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء رئيس 
التنمويـــة  للمشـــروعات  الوزاريـــة  اللجنـــة 
والبنيـــة التحتية الشـــيخ خالد بن عبدهللا 
بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة  آل 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، عاقـــدة العزم على 
مواصلـــة نهجهـــا الطموح لتنفيـــذ مختلف 
المتطلبـــات التنمويـــة بمـــا يلبـــي تطلعـــات 
فـــرص  خلـــق  فـــي  ويســـهم  المواطنيـــن 
نوعيـــة واعـــدة ألبنائهـــا. وأضاف الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبـــدهللا أنـــه بموافقـــة مجلـــس 
الوزراء برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى خطة 
التعافـــي االقتصـــادي التـــي ســـبق اإلعالن 
عـــن محدداتهـــا الرئيســـة، فـــإن ذلـــك أِذن 
ببدء مرحلـــة جديدة للبناء على ما تحقق 
الحضـــاري  الصعيـــد  علـــى  مـــن منجـــزات 
والتنمـــوي، والتي هي ليســـت وليدة عمل 
فـــردي، إنمـــا نتـــاج عمـــل جماعـــي وبروح 
الفريـــق الواحـــد، فريـــق البحريـــن، في كل 
قطـــاع، األمـــر الـــذي أســـهم فـــي تحقيـــق 

نقالت نوعية في مختلف المجاالت.
أن  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  وأوضـــح 
التنمويـــة  المشـــروعات  تنفيـــذ  أولويـــة 
مـــن  حزمـــة  إطـــالق  تتضمـــن  الكبـــرى 
المشروعات االستراتيجية بقيمة تتجاوز 
30 مليـــار دوالر، وستســـهم هـــذه الحزمة، 
المكونة من العمل على إعداد المخططات 
العامة لخمس مدن جديدة وقائمة مكونة 
مـــن أكثـــر مـــن 20 مشـــروًعا، فـــي تطويـــر 
واالتصـــاالت،  التحتيـــة  البنيـــة  قطاعـــات 
والسياحة، والصناعة، والتعليم، والصحة، 
واإلسكان، والشباب والرياضة، في تعزيز 
مكانـــة البحرين االقتصادية وتنافســـيتها، 
وخلق فـــرص نوعية واعدة ألبناء الوطن، 
وتحقيق نمو مستدام وفق رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.
جـــاء ذلـــك، خـــالل اإلعـــالن عـــن تفاصيل 
ضمـــن  الكبـــرى  التنمويـــة  المشـــروعات 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي الـــذي عقـــده 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  مـــن  كل 
للمشـــروعات  الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالد 
الماليـــة  بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزيـــر 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن 
خليفة آل خليفة، ووزير األشغال وشؤون 

عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
خلف، ووزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
المواصـــالت  ووزيـــر  حميـــدان،  جميـــل 
واالتصـــاالت كمال أحمد، ووزير اإلســـكان 
باســـم الحمـــر، والرئيس التنفيذي لشـــركة 
ممتلكات البحرين خالد الرميحي، ووكيل 
الوزارة لشـــؤون األشـــغال بوزارة األشغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
أحمد الخياط، والرئيـــس التنفيذي للهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحية مريم الجالهمة، ورئيســـة جامعة 
والمديـــر  المضحكـــي،  جواهـــر  البحريـــن 
االســـتثمارات  الســـتقطاب  التنفيـــذي 
بمجلس التنمية االقتصادية علي المديفع.

ونـــّوه الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة 
بـــأن مملكة البحرين أطلقـــت بالعام 2015 
حزمة من المشـــروعات التنموية الحيوية 
ومـــن  دوالر،  مليـــار   32.5 تفـــوق  بقيمـــة 
أبـــرز مـــا تـــم إنجـــازه منهـــا مشـــروع مبنى 
المســـافرين الجديـــد فـــي مطـــار البحرين 
الدولي، وخط الصهر الســـادس في شركة 
ألمنيـــوم البحريـــن )البا(، ومنصة اســـتيراد 
الغاز المســـال، وخـــط األنابيب النفطي )أ - 
ب(، وإنشاء 5 مدن إسكانية جديدة وهي 
مدينـــة ســـلمان ومدينـــة خليفـــة ومدينـــة 
شرق ســـترة ومدينة شرق الحد وضاحية 
الرملي، إلى جانب مشروعات بنية تحتية 
كهربـــاء  شـــبكة  إنشـــاء  ومنهـــا  متعـــددة 
400 كليوفولـــت  بضغـــط عـــال بمســـتوى 
ألول مـــرة فـــي البحريـــن مكونـــة من عدة 
محطـــات وخطـــوط، عـــالوة علـــى أعمـــال 
التطويـــر التي شـــهدتها مختلف الشـــوارع 

والتقاطعات الرئيسة.
أبـــرز  والمســـؤولين  الـــوزراء  واســـتعرض 
مالمح أولوية تنفيذ المشروعات التنموية 
إلـــى جنـــب  الكبـــرى، والتـــي تأتـــي جنًبـــا 
مـــع األولويـــات األخـــرى لخطـــة التعافـــي 

االقتصـــادي، والمتمثلـــة فـــي خلـــق فرص 
عمل واعدة وجعل المواطن الخيار األول 
فـــي ســـوق العمـــل، وتســـهيل اإلجـــراءات 
وتنميـــة  فعاليتهـــا،  وزيـــادة  التجاريـــة 
القطاعـــات الواعـــدة، وتعزيـــز االســـتدامة 

المالية واالستقرار االقتصادي، كالتالي:

تخطيط 5 مدن جديدة

إعـــداد  علـــى  حالًيـــا  العمـــل  يجـــري   -
مســـاحة  وســـتزيد  العامـــة  مخططاتهـــا 
المناطق التعميرية لمملكة البحرين بنسبة 
تفوق 60 %، وبدأ التخطيط بإنشاء مدن 
جديدة في المناطق التالية: منطقة فشت 
الجارم، ومنطقة جزيرة ســـهيلة، ومنطقة 
فشـــت العظـــم، ومنطقـــة خليـــج البحرين، 

ومنطقة جزر حوار.
مخطـــط منطقـــة فشـــت الجـــارم: جزيـــرة 
مســـاحتها 182 كيلومتـــرا مربعـــا محاطـــة 
المطـــار  ومركزهـــا  المائيـــة  بالقنـــوات 
المســـتقبلي، تهـــدف إلى خلق مشـــروعات 
المدينـــة  وتـــروج  االســـتخدام،  متعـــددة 
لمبدأ التنقل المتكامل والمســـتدام، كما أن 
المخطط يضمن اتصال الجزيرة الجديدة 
مع ويتوافق مع الوضع الطبيعي للمنطقة.

مخطط منطقة جزيرة سهيلة: تم تخطيط 
الجزيرة شـــمال غرب المملكة بمساحة 62 
كيلومترا مربعا لتكون مشـــروًعا ســـياحًيا 
وسكنًيا، إلى جانب توفير مناطق متعددة 
األراضـــي  واســـتعماالت  االســـتخدام، 
تخلق مناطق ســـكنية وفرص اســـتثمارية 
المســـتثمرين  تجـــذب  مميـــزة  وســـياحية 
وتعزز الســـياحة، وستكون االستخدامات 
الرئيســـة للمنطقـــة ســـياحية ولوجســـتية 

وسكنية.
مخطـــط منطقـــة فشـــت العظـــم: يتكـــون 
المخطط من عدد من الجزر بمساحة تفوق 
100 كيلومتـــر مربـــع بالتركيز على مناطق 

مجمعـــات  تضـــم  ولوجســـتية  صناعيـــة 
سكنية ولوجســـتية، ومناطق استثمارية، 
اســـتثمارية  فـــرص  خلـــق  إلـــى  وتهـــدف 
للصناعة النظيفـــة والتكنولوجيا الحديثة 

والطاقة المستدامة.
مخطـــط منطقة خليـــج البحريـــن: يتكون 
المخطـــط مـــن عدد مـــن الجـــزر ذات طابع 
طبيعـــي مـــن حيـــث الشـــكل، وتعـــزز نمـــو 
أشـــجار القرم، كما تســـهم فـــي خلق فرص 

استثمارية وسياحية.
مشـــروع  حـــوار:  جـــزر  منطقـــة  مخطـــط 
سياحي يضم فنادق ومنتجعات ومناطق 
تخطيـــط  وتـــم  االســـتخدام،  متعـــددة 
الجزيـــرة مـــع مراعـــاة الطبيعيـــة البيئيـــة 
منطقـــة  تقســـيم  تـــم  كمـــا  بهـــا،  الخاصـــة 
التطويـــر إلـــى 4 مناطـــق تشـــمل محميات 
طبيعية، ومنتجعات مطلـــة على الواجهة 

البحرية، ومساحات مفتوحة ومماشي.

مشروعات البنية التحتية 

واالتصاالت

دعـــم  إلـــى  المشـــروعات  هـــذه  تهـــدف 
مســـارات التنمية االقتصادية بما يســـهم 
فـــي تحقيق أهـــداف الرؤيـــة االقتصادية 

2030، وهذه المشروعات هي:
مشـــروع جســـر الملك حمد:جســـر الملك 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  ســـيربط  حمـــد 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
كيلومتـــًرا،   25 طـــول  علـــى  وســـيكون 
مســـارات   4 مـــن  المشـــروع  ويتكـــون 
للمركبات كما ســـيتضمن جزءا من مســـار 
للســـكة الحديديـــة التي تمتـــد بطول 57 
كيلومتـــرا. تكمـــن أهميـــة المشـــروع فـــي 
تقويـــة العمـــق االســـتراتيجي السياســـي 
مملكـــة  بيـــن  والثقافـــي  واالقتصـــادي 
البحريـــن والمملكـــة العربيـــة الســـعودية، 

كما يهدف مشـــروع جسر الملك حمد إلى 
توســـيع شبكة النقل ووســـائل الربط بين 
المملكتيـــن وباقـــي دول مجلس التعاون، 
وتعزيـــز كفـــاءة نقـــل األفـــراد والبضائـــع، 

لتعزيز النمو االقتصادي للمنطقة.
مشـــروع متـــرو البحرين:ســـيتم إنشـــاء 
شـــبكة مترو تغطي جميـــع مناطق مملكة 
البحرين بطول 109 كيلومترات وســـيتم 
تنفيذهـــا علـــى مراحـــل عـــدة بالشـــراكة 
مـــع القطـــاع الخـــاص، مـــن خـــالل نظـــام 
والتشـــغيل  البنـــاء   )BOT( االســـتثمار 
المرحلـــة  ســـتتضمن  الملكيـــة.  وإعـــادة 
األولى من المشروع إنشاء خطين بطول 
29 كيلومتًرا تتخللهما 20 محطة توقف، 
ويربـــط الخط األول بين مطـــار البحرين 
الدولـــي وضاحية الســـيف، فـــي حين أن 
الخط اآلخر ســـيربط بين منطقة الجفير 

والمنطقة التعليمية في مدينة عيسى.
البصريـــة  األليـــاف  شـــبكة  مشـــروعات 
الدولية المستقبلية:ســـتزيد مشـــروعات 
االتصـــاالت  شـــبكة  مـــن  القـــادم  الجيـــل 
الدولية والحوســـبة السحابية من القدرة 
التنافســـية لمملكـــة البحريـــن فـــي قطاع 
خـــالل  مـــن  والتكنولوجيـــا،  االتصـــاالت 
توفيـــر البنـــى التحتيـــة المطلوبـــة لتعزيز 
ربـــط المملكـــة بشـــبكة االنترنـــت إقليمًيا 
ودولًيا، وتوفير أحـــدث التقنيات لتغطي 
جميـــع مناطق المملكـــة، وتوفير خدمات 
الشـــركات  لكبـــار  الســـحابية  الحوســـبة 

العالمية.
يأتي ذلك بالتنســـيق مـــع القطاع الخاص 
لتنفيذ عدد من المشروعات منها االنتهاء 
العريـــض  النطـــاق  شـــبكة  إنشـــاء  مـــن 
فـــي كافـــة مناطـــق البحريـــن، ومشـــروع 
خطـــوط األلياف البصريـــة الدولية البرية 
مراكـــز  مـــن  عـــدد  وإنشـــاء  والبحريـــة، 

البيانات للحوسبة السحابية.
يأتـــي  الشـــمالي:  الشـــارع  مشـــروع 
استكمااًل لتطوير شبكة الطرق وبالتوازي 
مـــع زيادة المشـــروعات التنموية لمواكبة 
التوســـع العمراني في المملكة، وســـيوفر 
طـــول  علـــى  للنقـــل  ممـــرات  المشـــروع 
المحيط الشـــمالي لمملكة البحرين والذي 
المشـــروعات  بيـــن  الربـــط  مـــن  ســـيعزز 
االســـتراتيجية واإلســـكانية، ويبلغ طول 
المشـــروع حوالـــي 22.5 كيلومتـــر مـــع 4 

مسارات. 

مشروعات قطاع السياحة

أوًل: مشروع تطوير بالج الجزائر:أطلق 
عليه اســـم المدينة السياحية في جنوب 
غـــرب مملكـــة البحرين، ويعتبـــر أحد أهم 
المشـــروعات التـــي تعـــزز مكانـــة مملكـــة 
البحرين على خارطة الســـياحة العالمية. 
وتشـــتمل المرحلـــة األولى على شـــواطئ 
كيلومتـــر،   1.2 بطـــول  وممشـــى  عامـــة 
إلـــى جانـــب عناصر حيوية علـــى الصعيد 

الترفيهي والسكني والسياحي.
ســـيحتضن المشـــروع فندقـــي “أفاني” و 
”تيفولي”، كما حاز المشـــروع على جائزة 
)أفضل مشـــروع فـــي قطـــاع الترفيه في 
البحريـــن(، وتم ترشـــيحه لجائزة )أفضل 
مشـــروع في قطاع الترفيـــه في المنطقة 

العربية(.
ثانًيـــا: مشـــروع منتجـــع جميـــرا خليـــج 
الربـــع  خـــالل  افتتاحـــه  البحرين:ســـيتم 
علـــى  ويقـــع  القـــادم  العـــام  مـــن  الثانـــي 
لمملكـــة  الغربـــي  الجنوبـــي  الســـاحل 
البحريـــن، وســـيضم المنتجـــع 207 غرف 
وشـــاطئين، و5 حمامـــات ســـباحة ونادًيا 
صحًيا )ســـبا(، وقناة مائيـــة باإلضافة إلى 
ألعـــاب ترفيهيـــة، باإلضافـــة إلـــى العديـــد 
مـــن المطاعـــم والمقاهي وســـيوفر كذلك 

لزواره عوامل جذب أخرى.
ثالًثـــا: مركـــز البحرين الدولـــي للمعارض 
مدينـــة  الجديد:أكبـــر  والمؤتمـــرات 
معارض ومؤتمرات في الشـــرق األوسط، 
المشـــروعات  أهـــم  أحـــد  وسيشـــكل 
تعـــزز  التـــي  والحيويـــة  االســـتراتيجية 
قـــدرة المملكة على اســـتقطاب الفعاليات 
قاعـــات   10 المركـــز  ســـيضم  الكبـــرى. 
للمعارض مجهزة بأحـــدث الخدمات، كما 
ســـيضم مركـــًزا للمؤتمـــرات مجهـــز بأكثر 
وســـائل العرض تطورا، ويتسع لما يقارب 

المنامة - بنا

خلق الفرص الواعدة للمواطنين الهدف األسمى لخطط التنمية
تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى على مراحل والتمويل متوافر... وزير “المالية”:

قال وزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة إن خلـــق الفرص 
االستثمارية وفرص العمل الواعدة للمواطنين 
تمثل الهدف األســـمى لجميع الخطط التنموية 
فـــي مملكة البحرين، وذلك بالتعاون بالشـــراكة 

مع القطاع الخاص والسلطة التشريعية.
جاء ذلك في تصريحاته للصحافة على هامش 

التنمويـــة  المشـــروعات  عـــن  اإلعـــالن  مؤتمـــر 
الكبرى لخطة التعافي االقتصادي.

التنمويـــة  المشـــروعات  تنفيـــذ  أن  وأضـــاف 
الكبـــرى ســـتتم علـــى شـــكل مراحـــل مختلفـــة، 
ولكل مشـــروع خطته الزمنية الخاصة به، وأن 
تمويلهـــا يتـــم من خـــالل الشـــراكة مـــع القطاع 
الخـــاص، إلـــى جانب ما تحظى بـــه المملكة من 
كونها تمثل مركزًا تجاريًا عالميا، وهو ما يدعم 
الجـــدوى  ذات  للمشـــروعات  التمويـــل  توفيـــر 

االقتصادية فيها.
وأوضـــح أن تمويل المشـــروعات راعى تقلبات 
أســـعار النفـــط وتغير أســـعار الســـلع والخدمات 

الداخلة في تنفيذ المشروعات.
شـــريك  التشـــريعية  الســـلطة  أن  إلـــى  وأشـــار 
أساسي في تحديد األولويات وإنجاز وصياغة 
التشـــريعات الالزمـــة لتنفيذ هذه المشـــروعات، 
واالســـتفادة مـــن خبـــرات أعضاءها فـــي تنفيذ 

العمل.

ولفت إلى أن الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 
تمثل رافدًا أساســـيًا لحركة عجلـــة التنمية في 
مملكة البحرين، حيث تتوافر بالبحرين قاعدة 
قوية من الدعم والمؤسسات الداعمة لها وعلى 
رأســـها تمكيـــن، الذي يعد من أكبـــر البرامج في 

العالم مقارنة بحجم االقتصاد.
وختـــم وزيـــر المالية بالقـــول إن البحرين تفخر 
بـــأن الشـــباب البحرينـــي الموهوبين هـــم الذين 

الشيخ سلمان بن خليفةيعملون على تأسيس هذه المؤسسات.

سيدعلي المحافظة

4000 شخص، ومن المتوقع االنتهاء من 
المشروع في الربع األخير من 2022.

رابًعا: مشروع المدينة الجنوبية:يقع في 
جنوب شـــرق مملكـــة البحرين، وســـيكون 
المشروع على مســـاحة تقدر بحوالي 5.7 
مليون متر مربع. ســـيضم المشروع فندق 
5 نجـــوم، كما ســـيضم أول مجمـــع تجاري 
ومدينـــة  البحريـــن  مملكـــة  فـــي   )outlet(
ترفيهية متكاملـــة، باإلضافة إلى وحدات 
تلبـــي  الجـــودة  عاليـــة  ومرافـــق  ســـكنية 

احتياجات العائلة.
خامًســـا: فندق العنوان مراسي البحرين 
فنـــدق  عـــن  رزيدنســـز:عبارة  والعنـــوان 
وشـــقق فندقية فاخـــرة تحتوي على كافة 
التجهيـــزات العصريـــة التـــي توفـــر أعلـــى 
مســـتويات وســـبل الرفاهية، علـــى مقربة 
من عدد مـــن المحالت التجاريـــة الفخمة، 
والمطاعـــم المميزة بإطاللة بحرية خالبة، 
فبرايـــر  فـــي  المشـــروع  افتتـــاح  وســـيتم 
2022. ويحتـــوي الفندق علـــى 10 طوابق 
و117 غرفـــة بمـــا فيهـــا 20 جناًحـــا فاخًرا، 
باإلضافة إلى مرافق األعمال وسبا ومركز 
رياضـــي وبـــرك ســـباحة ومنطقـــة ألعـــاب، 
ويضـــم العنـــوان رزيدنســـز مجمـــع تجاري 
وواجهـــة مائية وممشـــى واســـع، وتتكون 
المرافـــق الســـكنية مـــن 10 طوابـــق و155 
مسكًنا، وهو متصل بشكل مباشر بمراسي 

جاليريا.
سادًســـا: فنـــدق فيـــدا مراســـي البحريـــن 
بجـــوار  الفنـــدق  رزيدنســـز:يقع  وفيـــدا 
الواجهة البحريـــة وصمم بطريقة عصرية 
مبتكـــرة ليشـــكل مركـــًزا حضرًيـــا للجيـــل 
القادم لإلقامة والترفيـــه والتواصل، فيما 
تتميز الشـــقق الفندقية بديكورات داخلية 
أنيقـــة ووســـائل راحة متنوعـــة، ويتضمن 
المنتجـــع 157 غرفـــة فيمـــا تضـــم الشـــقق 
الفندقيـــة 145 شـــقة، إضافـــة إلـــى عـــدد 
مـــن المطاعـــم الفاخـــرة، ومنتجـــع صحي، 
ومســـبح خارجـــي، كمـــا تتصـــل بمراســـي 
جاليريـــا وعلـــى بعد خطوات مـــن المرافق 
المتعـــددة لمشـــروع مراســـي البحريـــن، إذ 
مـــن المقـــرر افتتاحـــه فـــي شـــهر ديســـمبر 

المقبل.
هـــذا  جاليريا:يمتـــد  مراســـي  ســـابًعا: 
المشروع على مساحة 200 ألف متر مربع 
علـــى موقـــع اســـتراتيجي داخل مشـــروع 
مراســـي البحرين، والذي مـــن المخطط له 
أن يضـــم تشـــكيلة واســـعة مـــن العالمـــات 
التجارية العالمية البارزة، وهو أول مجمع 
تجاري بإطاللة استثنائية على البحر على 
مســـتوى دول المنطقـــة، وســـيتيح للـــزوار 
الوصول المباشر لكل من الشاطئ ومنتزه 

الواجهة البحرية.
هـــاي  شـــارع  المجمـــع  أقســـام  تتضمـــن 
ســـتريت، وقســـم بـــالزا العائلـــة، ومنطقـــة 
للمطاعم بواجهة بحرية ســـاحرة، وقســـم 

الكـــورت يارد الفاخر، ومـــن المقرر أن يتم 
افتتاح المشروع في سبتمبر 2022.

مشروعات قطاع الصناعة

التحويليـــة  الصناعـــات  منطقـــة 
لأللمنيوم:سيتم إنشاء منطقة الصناعات 
التحويليـــة لأللمنيوم، والتي ســـتحتضن 
التحويليـــة،  الصناعـــات  مشـــروعات 
بالقـــرب مصنـــع ألبـــا والمصانـــع الداعمـــة 
لصناعـــة األلمنيـــوم. ستســـهم فـــي جذب 
فـــي  واألجنبيـــة  المحليـــة  االســـتثمارات 
قطـــاع األلمنيـــوم وتنمية الصـــادرات من 
هـــذا القطـــاع الحيـــوي، وســـتدعم زيـــادة 
نســـبة مســـاهمة القطاعات غيـــر النفطية 
بشـــكل عام وقطاع الصناعات التحويلية 
المحلـــي  الناتـــج  فـــي  خـــاص  بشـــكل 
اإلجمالي، كما ســـتعزز إيجاد فرص العمل 
مجـــال  فـــي  المواطنيـــن  أمـــام  النوعيـــة 

الصناعات التحويلية لأللمنيوم.
شـــركة  مصفـــاة  تحديـــث  مشـــروع 
نفـــط البحريـــن “بابكو”:تـــم وضـــع حجر 
ويعـــد   2019 مـــارس  فـــي  لـــه  األســـاس 
المشـــروع الصناعـــي األكبـــر فـــي تاريـــخ 
مملكـــة البحريـــن، ويهدف المشـــروع إلى 
رفـــع اإلنتاجيـــة، ورفع القدرة التنافســـية 
للمصفـــاة فـــي الســـوق العالميـــة، كمـــا أنه 
مـــن المؤمـــل أن يســـهم برنامـــج تحديث 
المصفـــاة، في زيـــادة طاقـــة المصفاة من 

ا. 267 ألًفا إلى 380 ألف برميل يوميًّ
إنشـــاء منطقـــة تجاريـــة مـــع الوليـــات 
المتحـــدة األميركية:تـــم توقيـــع مذكـــرة 
تفاهـــم بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليات 
المتحدة األميركية بهدف إنشـــاء منطقة 
تجارية مع الواليات المتحدة األميركية، 
مركـــًزا  التجاريـــة  المنطقـــة  وســـتكون 
إقليمًيـــا للتجـــارة والتصنيـــع والخدمـــات 
اللوجســـتية والتوزيع، كما ســـتفتح آفاًقا 
والعالقـــات  المشـــترك  للتعـــاون  أوســـع 
التجاريـــة بين البلدين، وســـتعزز التعاون 
والصناعـــي  والتجـــاري  االقتصـــادي 
وســـتدفع بعجلـــة التجـــارة الثنائيـــة بيـــن 
البحرين وأميركا، إضافة إلى مســـاهمتها 
في خلق فـــرص عمل نوعيـــة للمواطنين 
والتجـــارة  الصناعـــة  قطاعـــات  فـــي 

والخدمات المساندة.

مشروعات قطاع التعليم

عبـــدهللا  الملـــك  مدينـــة  مشـــروع 
الطبية:مجمـــع للرعايـــة الصحيـــة يضـــم 
مرافـــق أكاديميـــة وطبيـــة، كمـــا ســـيضم 
المجمع أيًضا مراكز لألبحاث المتخصصة 
فـــي  الســـائدة  األمـــراض  دراســـة  فـــي 
المنطقـــة، بما في ذلك مرضى الســـرطان 
والســـكري والســـمنة، وســـوف يتم تنفيذ 

المشروع على مرحلتين.
تنفيـــذ  ســـيتم خاللهـــا  األولـــى  المرحلـــة 

قســـم تعليمي يتكون من 8 طوابق بسعة 
300 ســـرير، ومختبـــرات حديثـــة، ومركز 
للتصوير اإلشـــعاعي، أمـــا المرحلة الثانية 
مـــن التنفيـــذ فتهـــدف إلـــى التوســـع إلـــى 
500 ســـعة سريرية، وإنشـــاء مركز بحث 

وتطوير، وقاعة للمؤتمرات.
بجامعـــة  الهندســـة  كليـــة  مشـــروع 
ضمـــن  المشـــروع  البحرين:يأتـــي 
التـــي  الكبـــرى  التنمويـــة  المشـــروعات 
تنـــدرج ضمن خطـــة التعافي االقتصادي، 
ويحـــرص القائمـــون علـــى المشـــروع أن 
يكـــون التصميـــم علـــى أعلى مســـتويات 
الجـــودة وصديًقـــا للبيئـــة ووفـــق أفضـــل 
الحلول اإلنشـــائية والكهروميكانيكية مع 
ضمان توفير الطاقة. وســـيضم المشروع 
مباني جديدة لقسم الهندسة الميكانيكية 
والكهربائية والكيميائية والمدنية لتكون 
مواكبة لتعليم التقنيات الحديثة، وقسم 

للعمارة والتصميم الداخلي.
كما سيوفر المشروع بيئة بحثية تساهم 
وتطويـــر  العلمـــي  البحـــث  إثـــراء  فـــي 
التقنيـــات الهندســـية لخدمـــة القطاعـــات 
المحليـــة واإلقليميـــة، ومواكبة متطلبات 
الفضـــاء  علـــوم  مجـــال  فـــي  المســـتقبل 
والصناعات المســـتدامة وإعـــداد الكوادر 
الهندســـية  المجـــاالت  فـــي  المتخصصـــة 
المجتمـــع  احتياجـــات  لتلبيـــة  المختلفـــة 
وسوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة 

في المملكة.

مشروعات القطاع الصحي

للخدمـــات  دلمونيـــا  مجمـــع  مشـــروع 
خدمـــات  مجمـــع  ســـيكون  الصحيـــة: 
وعيـــادة طبية في مختلـــف التخصصات 
الطبيـــة النوعيـــة بجزيـــرة دلمونيا، حيث 

لـــه يقـــدر حجمهـــا  تـــم تخصيـــص أرض 
بحوالي 16,665 مترا مربعا.

مستشفى الملك حمد AMH: جار تنفيذه 
بمنطقـــة عالـــي شـــامل كل التخصصـــات 
الطبيـــة، وتبلـــغ طاقته االســـتيعابية 125 
ســـريًرا، لتقديـــم خدمات طبيـــة مختلفة 
فـــي مختلـــف  التقنيـــات  أحـــدث  تعتمـــد 
التخصصـــات، حيث يحتـــوي على غرفة 
عمليات بتقنية عالية للعمليات الجراحية 
الدقيقـــة، ومـــن المؤمـــل أن يتـــم تركيب 
ألواح للطاقة الشمســـية في المستشـــفى 
عنـــد اكتمـــال المشـــروع، ليتـــم االعتمـــاد 

عليها كمصدر للطاقة بنسبة 75 %.

مشروعات قطاع اإلسكان

الســـامية  الملكيـــة  للتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
فـــإن  ســـكنية  وحـــدة  ألـــف   40 بتوفيـــر 
الحكومة وبالشـــراكة مع القطاع الخاص 
قامت بإنشـــاء 5 مـــدن إســـكانية جديدة 
اإلســـكانية  المشـــروعات  جانـــب  إلـــى 
األخـــرى بهدف تحقيق هذا التوجيه، وما 
زال العمـــل جـــار من أجـــل تنفيذ وحدات 
ســـكنية جديدة، لتقديم أفضل الخدمات 

السكنية النموذجية للمواطنين.
كما تم إنشاء مدينة سلمان لتكون مدينة 
متكاملـــة تضم ما يقـــارب 12000 وحدة 
ســـكنية، ومدينـــة شـــرق الحـــد لتضـــم ما 
يقـــارب 5000 وحدة ســـكنية، وما يقارب 
3500 وحـــدة ســـكنية فـــي مدينة شـــرق 
ســـترة، ومـــا يقارب 4500 وحدة ســـكنية 
فـــي مدينة خليفة، في حيـــن تم االنتهاء 
من إنشاء ما يقارب 4000 وحدة سكنية 

ضمن مشروع ضاحية الرملي.
برنامـــج  إطـــالق  تـــم  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
“شراكة” الذي يتيح المزايدة على حقوق 

تطويـــر األراضـــي الحكوميـــة مـــن قبـــل 
مطـــوري القطـــاع الخـــاص، حيـــث قامت 
وزارة اإلسكان بهذا المشروع في منطقة 

اللوزي الذي يتكون من 132 منزاًل.
كمـــا ســـيتم التوســـع فـــي البرنامج خالل 
السنوات القادمة ليشمل أكثر من 16000 
القطـــاع  مـــع  بالشـــراكة  ســـكنية،  وحـــدة 
الخـــاص بما يســـهم فـــي توفيـــر وحدات 

سكنية بجودة عالية.

قطاع الشباب والرياضة

مشـــروع المدينة الرياضية:وتســـهم في 
دعـــم قطـــاع الشـــباب والرياضـــة وتوفير 
البيئة التي تحفز على اإلبداع والتميز في 
هذا القطاع، وتشـــتمل المدينة الرياضية 
علـــى ملعـــب رياضـــي متكامـــل ســـيكون 
األكبر على مســـتوى مملكة البحرين، كما 
ستشتمل على صالة متعددة االستخدام. 
وســـتحتوي المدينـــة أيًضا علـــى مالعب 
مصممة بمعايير دولية ومســـارات أللعاب 
القـــوى وصاالت متعددة االســـتخدامات، 
وكذلـــك ســـتضم المدينـــة مجمـــع تجاري 

وفنادق.

المنصة االستثمارية

تســـتهدف تســـهيل االســـتثمار في مملكة 
التنمويـــة  المشـــروعات  البحريـــن ودعـــم 
إن  حيـــث  بالمملكـــة،  واالســـتراتيجية 
المنصة االستثمارية هي منصة إلكترونية 
للترويج للفرص االستثمارية المتاحة في 
المملكة، وذلك تحت إشـــراف مباشـــر من 
مجلس التنميـــة االقتصادية، حيث يمكن 
للمســـتثمرين عبر هذه المنصـــة الحصول 
على معلومات متكاملة حول المشروعات 
المتاحـــة  واالســـتراتيجية  التنمويـــة 

لالســـتثمار، ويمكنهـــم أيًضـــا التواصل مع 
الجهات المسؤولة عن المشروع في حال 
وجود أية استفسارات أو طلب إيضاحات 
بشأن المشروع، وسيتم اإلعالن قريًبا عن 

إطالق المنصة وطريقة استخدامها.
وأكـــد الفريـــق الحكومي من الـــوزراء في 
الختـــام بـــأن خطـــة التعافـــي االقتصـــادي 
أتـــت لمواصلـــة الحفاظ على مســـار النمو 
االقتصـــادي وخلـــق فـــرص عمـــل واعـــدة 
وجعـــل المواطن الخيار األول في ســـوق 
العمـــل عبر جملـــة من المبـــادرات التي تم 
تقديمها والتي سيتم العمل على تنفيذها 
بإذن هللا وفق ما ُوضعت لها من أولويات 
وبرامج، مشـــيًرا إلى أن الجهود متواصلة 
وفق التوجيهات الملكية الســـامية لجاللة 
عاهـــل البـــالد، والمتابعـــة المســـتمرة مـــن 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وذكـــر الفريـــق الحكومي أن هـــذه الجهود 
تصب في تحقيق أهـــداف خطة التعافي 
االقتصـــادي عبر تكثيف مســـاعي تحقيق 
االســـتقرار  وتعزيـــز  الخمـــس،  أولوياتهـــا 
نوعيـــة  فـــرص  خلـــق  أجـــل  مـــن  المالـــي 
والنمـــاء  بالنفـــع  يعـــود  بمـــا  للمواطنيـــن 
المشـــروعات  أن  مضيًفـــا  الجميـــع،  علـــى 
المدرجـــة ضمـــن أولويات خطـــة التعافي 
االقتصـــادي تركـــز على خلق فـــرص عمل 
واعدة للمواطنيـــن لتعزيز مكانة البحرين 
التنافســـية في جميع المجـــاالت بما يرفد 
ستســـهم  كمـــا  االقتصاديـــة،  القطاعـــات 
فـــي اســـتقطاب مزيـــد مـــن المشـــروعات 
االســـتثمارية الموّلـــدة للوظائـــف، والعمل 
العمـــل،  ســـوق  اســـتقرار  تعزيـــز  علـــى 
واســـتقرار الكوادر الوطنيـــة في وظائفها 
وخلـــق مزيد مـــن الفرص النوعيـــة أمامها 

نحو مزيد من االبتكار واإلبداع.

مشروع زيادة “المضافة” لم يصل لـ “مالية النواب”
مشروعات خطة التعافي ذات أولوية للمجلس

أكــد رئيــس لجنــة الشــؤون الماليــة والقتصاديــة البرلمانية النائب أحمد الســلوم أن اللجنة لم تســتلم بصفة رســمية 
حتى اللحظة أي مشروع يتعلق بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10، بعد عرضه على المجلس في أكثر من مؤتمر. 

المشـــروعات  عـــن  اإلعـــالن  علـــى هامـــش مؤتمـــر  وقـــال 
التنمويـــة الكبـــرى لخطة التعافـــي االقتصادي إن الســـلطة 
التشـــريعية دائمـــًا علـــى تواصـــل مـــع الحكومـــة وإعطـــاء 
األولويـــة  االقتصـــادي  بالتعافـــي  المتعلقـــة  المشـــروعات 
لعرضهـــا واالنتهاء منها بالســـرعة المطلوبـــة. ولفت إلى أن 
أحـــد أبرز المشـــروعات المنظورة حاليا لـــدى اللجنة وذات 
األولوية والمتعلقـــة بخطة التعافي االقتصادي تتمثل في 

أن تكـــون بورصـــة البحريـــن منصة الســـتقطاب الشـــركات 
األجنبية. وأشـــار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
تحظـــى بعدد من االمتيازات فـــي المناقصات والمزايدات، 
كمـــا تحصل علـــى دعم من الحكومة الســـيما فيمـــا يتعلق 
توفيـــر  جانـــب  إلـــى  الرســـوم،  وبقيـــة  الكهربـــاء  برســـوم 
الحاضنات ومراكز األعمال، التي من شأنها أن تخفض من 

أحمد السلوم التكلفة التشغيلية لهذه المؤسسات.

سيدعلي المحافظة
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إطالق 5 مدن جديدة ستزيد مساحة المناطق التعمـــــــــــــيــريــة 60 % وتنفيــذ 20 مشــروعــا تنمــويــا
خلق فرص عمل واعدة وجعل المواطن الخيار األول في سوق العملبكلفة 30 مليار دوالر وضمن حزمة مشروعات خطة التعافي االقتصادي... الفريق الحكومي:

أكـــد نائب رئيـــس مجلس الـــوزراء رئيس 
التنمويـــة  للمشـــروعات  الوزاريـــة  اللجنـــة 
والبنيـــة التحتية الشـــيخ خالد بن عبدهللا 
بقيـــادة  البحريـــن  مملكـــة  أن  خليفـــة  آل 
عاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، عاقـــدة العزم على 
مواصلـــة نهجهـــا الطموح لتنفيـــذ مختلف 
المتطلبـــات التنمويـــة بمـــا يلبـــي تطلعـــات 
فـــرص  خلـــق  فـــي  ويســـهم  المواطنيـــن 
نوعيـــة واعـــدة ألبنائهـــا. وأضاف الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبـــدهللا أنـــه بموافقـــة مجلـــس 
الوزراء برئاســـة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى خطة 
التعافـــي االقتصـــادي التـــي ســـبق اإلعالن 
عـــن محدداتهـــا الرئيســـة، فـــإن ذلـــك أِذن 
ببدء مرحلـــة جديدة للبناء على ما تحقق 
الحضـــاري  الصعيـــد  علـــى  مـــن منجـــزات 
والتنمـــوي، والتي هي ليســـت وليدة عمل 
فـــردي، إنمـــا نتـــاج عمـــل جماعـــي وبروح 
الفريـــق الواحـــد، فريـــق البحريـــن، في كل 
قطـــاع، األمـــر الـــذي أســـهم فـــي تحقيـــق 

نقالت نوعية في مختلف المجاالت.
أن  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد  الشـــيخ  وأوضـــح 
التنمويـــة  المشـــروعات  تنفيـــذ  أولويـــة 
مـــن  حزمـــة  إطـــالق  تتضمـــن  الكبـــرى 
المشروعات االستراتيجية بقيمة تتجاوز 
30 مليـــار دوالر، وستســـهم هـــذه الحزمة، 
المكونة من العمل على إعداد المخططات 
العامة لخمس مدن جديدة وقائمة مكونة 
مـــن أكثـــر مـــن 20 مشـــروًعا، فـــي تطويـــر 
واالتصـــاالت،  التحتيـــة  البنيـــة  قطاعـــات 
والسياحة، والصناعة، والتعليم، والصحة، 
واإلسكان، والشباب والرياضة، في تعزيز 
مكانـــة البحرين االقتصادية وتنافســـيتها، 
وخلق فـــرص نوعية واعدة ألبناء الوطن، 
وتحقيق نمو مستدام وفق رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.
جـــاء ذلـــك، خـــالل اإلعـــالن عـــن تفاصيل 
ضمـــن  الكبـــرى  التنمويـــة  المشـــروعات 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي الـــذي عقـــده 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  مـــن  كل 
للمشـــروعات  الوزاريـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
التنمويـــة والبنيـــة التحتيـــة الشـــيخ خالد 
الماليـــة  بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، ووزيـــر 
واالقتصـــاد الوطنـــي الشـــيخ ســـلمان بـــن 
خليفة آل خليفة، ووزير األشغال وشؤون 

عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط  البلديـــات 
خلف، ووزير العمـــل والتنمية االجتماعية 
المواصـــالت  ووزيـــر  حميـــدان،  جميـــل 
واالتصـــاالت كمال أحمد، ووزير اإلســـكان 
باســـم الحمـــر، والرئيس التنفيذي لشـــركة 
ممتلكات البحرين خالد الرميحي، ووكيل 
الوزارة لشـــؤون األشـــغال بوزارة األشغال 
وشـــؤون البلديـــات والتخطيـــط العمراني 
أحمد الخياط، والرئيـــس التنفيذي للهيئة 
والخدمـــات  المهـــن  لتنظيـــم  الوطنيـــة 
الصحية مريم الجالهمة، ورئيســـة جامعة 
والمديـــر  المضحكـــي،  جواهـــر  البحريـــن 
االســـتثمارات  الســـتقطاب  التنفيـــذي 
بمجلس التنمية االقتصادية علي المديفع.

ونـــّوه الشـــيخ خالد بن عبـــدهللا آل خليفة 
بـــأن مملكة البحرين أطلقـــت بالعام 2015 
حزمة من المشـــروعات التنموية الحيوية 
ومـــن  دوالر،  مليـــار   32.5 تفـــوق  بقيمـــة 
أبـــرز مـــا تـــم إنجـــازه منهـــا مشـــروع مبنى 
المســـافرين الجديـــد فـــي مطـــار البحرين 
الدولي، وخط الصهر الســـادس في شركة 
ألمنيـــوم البحريـــن )البا(، ومنصة اســـتيراد 
الغاز المســـال، وخـــط األنابيب النفطي )أ - 
ب(، وإنشاء 5 مدن إسكانية جديدة وهي 
مدينـــة ســـلمان ومدينـــة خليفـــة ومدينـــة 
شرق ســـترة ومدينة شرق الحد وضاحية 
الرملي، إلى جانب مشروعات بنية تحتية 
كهربـــاء  شـــبكة  إنشـــاء  ومنهـــا  متعـــددة 
400 كليوفولـــت  بضغـــط عـــال بمســـتوى 
ألول مـــرة فـــي البحريـــن مكونـــة من عدة 
محطـــات وخطـــوط، عـــالوة علـــى أعمـــال 
التطويـــر التي شـــهدتها مختلف الشـــوارع 

والتقاطعات الرئيسة.
أبـــرز  والمســـؤولين  الـــوزراء  واســـتعرض 
مالمح أولوية تنفيذ المشروعات التنموية 
إلـــى جنـــب  الكبـــرى، والتـــي تأتـــي جنًبـــا 
مـــع األولويـــات األخـــرى لخطـــة التعافـــي 

االقتصـــادي، والمتمثلـــة فـــي خلـــق فرص 
عمل واعدة وجعل المواطن الخيار األول 
فـــي ســـوق العمـــل، وتســـهيل اإلجـــراءات 
وتنميـــة  فعاليتهـــا،  وزيـــادة  التجاريـــة 
القطاعـــات الواعـــدة، وتعزيـــز االســـتدامة 

المالية واالستقرار االقتصادي، كالتالي:

تخطيط 5 مدن جديدة

إعـــداد  علـــى  حالًيـــا  العمـــل  يجـــري   -
مســـاحة  وســـتزيد  العامـــة  مخططاتهـــا 
المناطق التعميرية لمملكة البحرين بنسبة 
تفوق 60 %، وبدأ التخطيط بإنشاء مدن 
جديدة في المناطق التالية: منطقة فشت 
الجارم، ومنطقة جزيرة ســـهيلة، ومنطقة 
فشـــت العظـــم، ومنطقـــة خليـــج البحرين، 

ومنطقة جزر حوار.
مخطـــط منطقـــة فشـــت الجـــارم: جزيـــرة 
مســـاحتها 182 كيلومتـــرا مربعـــا محاطـــة 
المطـــار  ومركزهـــا  المائيـــة  بالقنـــوات 
المســـتقبلي، تهـــدف إلى خلق مشـــروعات 
المدينـــة  وتـــروج  االســـتخدام،  متعـــددة 
لمبدأ التنقل المتكامل والمســـتدام، كما أن 
المخطط يضمن اتصال الجزيرة الجديدة 
مع ويتوافق مع الوضع الطبيعي للمنطقة.

مخطط منطقة جزيرة سهيلة: تم تخطيط 
الجزيرة شـــمال غرب المملكة بمساحة 62 
كيلومترا مربعا لتكون مشـــروًعا ســـياحًيا 
وسكنًيا، إلى جانب توفير مناطق متعددة 
األراضـــي  واســـتعماالت  االســـتخدام، 
تخلق مناطق ســـكنية وفرص اســـتثمارية 
المســـتثمرين  تجـــذب  مميـــزة  وســـياحية 
وتعزز الســـياحة، وستكون االستخدامات 
الرئيســـة للمنطقـــة ســـياحية ولوجســـتية 

وسكنية.
مخطـــط منطقـــة فشـــت العظـــم: يتكـــون 
المخطط من عدد من الجزر بمساحة تفوق 
100 كيلومتـــر مربـــع بالتركيز على مناطق 

مجمعـــات  تضـــم  ولوجســـتية  صناعيـــة 
سكنية ولوجســـتية، ومناطق استثمارية، 
اســـتثمارية  فـــرص  خلـــق  إلـــى  وتهـــدف 
للصناعة النظيفـــة والتكنولوجيا الحديثة 

والطاقة المستدامة.
مخطـــط منطقة خليـــج البحريـــن: يتكون 
المخطـــط مـــن عدد مـــن الجـــزر ذات طابع 
طبيعـــي مـــن حيـــث الشـــكل، وتعـــزز نمـــو 
أشـــجار القرم، كما تســـهم فـــي خلق فرص 

استثمارية وسياحية.
مشـــروع  حـــوار:  جـــزر  منطقـــة  مخطـــط 
سياحي يضم فنادق ومنتجعات ومناطق 
تخطيـــط  وتـــم  االســـتخدام،  متعـــددة 
الجزيـــرة مـــع مراعـــاة الطبيعيـــة البيئيـــة 
منطقـــة  تقســـيم  تـــم  كمـــا  بهـــا،  الخاصـــة 
التطويـــر إلـــى 4 مناطـــق تشـــمل محميات 
طبيعية، ومنتجعات مطلـــة على الواجهة 

البحرية، ومساحات مفتوحة ومماشي.

مشروعات البنية التحتية 

واالتصاالت

دعـــم  إلـــى  المشـــروعات  هـــذه  تهـــدف 
مســـارات التنمية االقتصادية بما يســـهم 
فـــي تحقيق أهـــداف الرؤيـــة االقتصادية 

2030، وهذه المشروعات هي:
مشـــروع جســـر الملك حمد:جســـر الملك 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  ســـيربط  حمـــد 
الشـــقيقة  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 
كيلومتـــًرا،   25 طـــول  علـــى  وســـيكون 
مســـارات   4 مـــن  المشـــروع  ويتكـــون 
للمركبات كما ســـيتضمن جزءا من مســـار 
للســـكة الحديديـــة التي تمتـــد بطول 57 
كيلومتـــرا. تكمـــن أهميـــة المشـــروع فـــي 
تقويـــة العمـــق االســـتراتيجي السياســـي 
مملكـــة  بيـــن  والثقافـــي  واالقتصـــادي 
البحريـــن والمملكـــة العربيـــة الســـعودية، 

كما يهدف مشـــروع جسر الملك حمد إلى 
توســـيع شبكة النقل ووســـائل الربط بين 
المملكتيـــن وباقـــي دول مجلس التعاون، 
وتعزيـــز كفـــاءة نقـــل األفـــراد والبضائـــع، 

لتعزيز النمو االقتصادي للمنطقة.
مشـــروع متـــرو البحرين:ســـيتم إنشـــاء 
شـــبكة مترو تغطي جميـــع مناطق مملكة 
البحرين بطول 109 كيلومترات وســـيتم 
تنفيذهـــا علـــى مراحـــل عـــدة بالشـــراكة 
مـــع القطـــاع الخـــاص، مـــن خـــالل نظـــام 
والتشـــغيل  البنـــاء   )BOT( االســـتثمار 
المرحلـــة  ســـتتضمن  الملكيـــة.  وإعـــادة 
األولى من المشروع إنشاء خطين بطول 
29 كيلومتًرا تتخللهما 20 محطة توقف، 
ويربـــط الخط األول بين مطـــار البحرين 
الدولـــي وضاحية الســـيف، فـــي حين أن 
الخط اآلخر ســـيربط بين منطقة الجفير 

والمنطقة التعليمية في مدينة عيسى.
البصريـــة  األليـــاف  شـــبكة  مشـــروعات 
الدولية المستقبلية:ســـتزيد مشـــروعات 
االتصـــاالت  شـــبكة  مـــن  القـــادم  الجيـــل 
الدولية والحوســـبة السحابية من القدرة 
التنافســـية لمملكـــة البحريـــن فـــي قطاع 
خـــالل  مـــن  والتكنولوجيـــا،  االتصـــاالت 
توفيـــر البنـــى التحتيـــة المطلوبـــة لتعزيز 
ربـــط المملكـــة بشـــبكة االنترنـــت إقليمًيا 
ودولًيا، وتوفير أحـــدث التقنيات لتغطي 
جميـــع مناطق المملكـــة، وتوفير خدمات 
الشـــركات  لكبـــار  الســـحابية  الحوســـبة 

العالمية.
يأتي ذلك بالتنســـيق مـــع القطاع الخاص 
لتنفيذ عدد من المشروعات منها االنتهاء 
العريـــض  النطـــاق  شـــبكة  إنشـــاء  مـــن 
فـــي كافـــة مناطـــق البحريـــن، ومشـــروع 
خطـــوط األلياف البصريـــة الدولية البرية 
مراكـــز  مـــن  عـــدد  وإنشـــاء  والبحريـــة، 

البيانات للحوسبة السحابية.
يأتـــي  الشـــمالي:  الشـــارع  مشـــروع 
استكمااًل لتطوير شبكة الطرق وبالتوازي 
مـــع زيادة المشـــروعات التنموية لمواكبة 
التوســـع العمراني في المملكة، وســـيوفر 
طـــول  علـــى  للنقـــل  ممـــرات  المشـــروع 
المحيط الشـــمالي لمملكة البحرين والذي 
المشـــروعات  بيـــن  الربـــط  مـــن  ســـيعزز 
االســـتراتيجية واإلســـكانية، ويبلغ طول 
المشـــروع حوالـــي 22.5 كيلومتـــر مـــع 4 

مسارات. 

مشروعات قطاع السياحة

أوًل: مشروع تطوير بالج الجزائر:أطلق 
عليه اســـم المدينة السياحية في جنوب 
غـــرب مملكـــة البحرين، ويعتبـــر أحد أهم 
المشـــروعات التـــي تعـــزز مكانـــة مملكـــة 
البحرين على خارطة الســـياحة العالمية. 
وتشـــتمل المرحلـــة األولى على شـــواطئ 
كيلومتـــر،   1.2 بطـــول  وممشـــى  عامـــة 
إلـــى جانـــب عناصر حيوية علـــى الصعيد 

الترفيهي والسكني والسياحي.
ســـيحتضن المشـــروع فندقـــي “أفاني” و 
”تيفولي”، كما حاز المشـــروع على جائزة 
)أفضل مشـــروع فـــي قطـــاع الترفيه في 
البحريـــن(، وتم ترشـــيحه لجائزة )أفضل 
مشـــروع في قطاع الترفيـــه في المنطقة 

العربية(.
ثانًيـــا: مشـــروع منتجـــع جميـــرا خليـــج 
الربـــع  خـــالل  افتتاحـــه  البحرين:ســـيتم 
علـــى  ويقـــع  القـــادم  العـــام  مـــن  الثانـــي 
لمملكـــة  الغربـــي  الجنوبـــي  الســـاحل 
البحريـــن، وســـيضم المنتجـــع 207 غرف 
وشـــاطئين، و5 حمامـــات ســـباحة ونادًيا 
صحًيا )ســـبا(، وقناة مائيـــة باإلضافة إلى 
ألعـــاب ترفيهيـــة، باإلضافـــة إلـــى العديـــد 
مـــن المطاعـــم والمقاهي وســـيوفر كذلك 

لزواره عوامل جذب أخرى.
ثالًثـــا: مركـــز البحرين الدولـــي للمعارض 
مدينـــة  الجديد:أكبـــر  والمؤتمـــرات 
معارض ومؤتمرات في الشـــرق األوسط، 
المشـــروعات  أهـــم  أحـــد  وسيشـــكل 
تعـــزز  التـــي  والحيويـــة  االســـتراتيجية 
قـــدرة المملكة على اســـتقطاب الفعاليات 
قاعـــات   10 المركـــز  ســـيضم  الكبـــرى. 
للمعارض مجهزة بأحـــدث الخدمات، كما 
ســـيضم مركـــًزا للمؤتمـــرات مجهـــز بأكثر 
وســـائل العرض تطورا، ويتسع لما يقارب 

المنامة - بنا

خلق الفرص الواعدة للمواطنين الهدف األسمى لخطط التنمية
تنفيذ مشروعات التنمية الكبرى على مراحل والتمويل متوافر... وزير “المالية”:

قال وزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفة إن خلـــق الفرص 
االستثمارية وفرص العمل الواعدة للمواطنين 
تمثل الهدف األســـمى لجميع الخطط التنموية 
فـــي مملكة البحرين، وذلك بالتعاون بالشـــراكة 

مع القطاع الخاص والسلطة التشريعية.
جاء ذلك في تصريحاته للصحافة على هامش 

التنمويـــة  المشـــروعات  عـــن  اإلعـــالن  مؤتمـــر 
الكبرى لخطة التعافي االقتصادي.

التنمويـــة  المشـــروعات  تنفيـــذ  أن  وأضـــاف 
الكبـــرى ســـتتم علـــى شـــكل مراحـــل مختلفـــة، 
ولكل مشـــروع خطته الزمنية الخاصة به، وأن 
تمويلهـــا يتـــم من خـــالل الشـــراكة مـــع القطاع 
الخـــاص، إلـــى جانب ما تحظى بـــه المملكة من 
كونها تمثل مركزًا تجاريًا عالميا، وهو ما يدعم 
الجـــدوى  ذات  للمشـــروعات  التمويـــل  توفيـــر 

االقتصادية فيها.
وأوضـــح أن تمويل المشـــروعات راعى تقلبات 
أســـعار النفـــط وتغير أســـعار الســـلع والخدمات 

الداخلة في تنفيذ المشروعات.
شـــريك  التشـــريعية  الســـلطة  أن  إلـــى  وأشـــار 
أساسي في تحديد األولويات وإنجاز وصياغة 
التشـــريعات الالزمـــة لتنفيذ هذه المشـــروعات، 
واالســـتفادة مـــن خبـــرات أعضاءها فـــي تنفيذ 

العمل.

ولفت إلى أن الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة 
تمثل رافدًا أساســـيًا لحركة عجلـــة التنمية في 
مملكة البحرين، حيث تتوافر بالبحرين قاعدة 
قوية من الدعم والمؤسسات الداعمة لها وعلى 
رأســـها تمكيـــن، الذي يعد من أكبـــر البرامج في 

العالم مقارنة بحجم االقتصاد.
وختـــم وزيـــر المالية بالقـــول إن البحرين تفخر 
بـــأن الشـــباب البحرينـــي الموهوبين هـــم الذين 

الشيخ سلمان بن خليفةيعملون على تأسيس هذه المؤسسات.

سيدعلي المحافظة

4000 شخص، ومن المتوقع االنتهاء من 
المشروع في الربع األخير من 2022.

رابًعا: مشروع المدينة الجنوبية:يقع في 
جنوب شـــرق مملكـــة البحرين، وســـيكون 
المشروع على مســـاحة تقدر بحوالي 5.7 
مليون متر مربع. ســـيضم المشروع فندق 
5 نجـــوم، كما ســـيضم أول مجمـــع تجاري 
ومدينـــة  البحريـــن  مملكـــة  فـــي   )outlet(
ترفيهية متكاملـــة، باإلضافة إلى وحدات 
تلبـــي  الجـــودة  عاليـــة  ومرافـــق  ســـكنية 

احتياجات العائلة.
خامًســـا: فندق العنوان مراسي البحرين 
فنـــدق  عـــن  رزيدنســـز:عبارة  والعنـــوان 
وشـــقق فندقية فاخـــرة تحتوي على كافة 
التجهيـــزات العصريـــة التـــي توفـــر أعلـــى 
مســـتويات وســـبل الرفاهية، علـــى مقربة 
من عدد مـــن المحالت التجاريـــة الفخمة، 
والمطاعـــم المميزة بإطاللة بحرية خالبة، 
فبرايـــر  فـــي  المشـــروع  افتتـــاح  وســـيتم 
2022. ويحتـــوي الفندق علـــى 10 طوابق 
و117 غرفـــة بمـــا فيهـــا 20 جناًحـــا فاخًرا، 
باإلضافة إلى مرافق األعمال وسبا ومركز 
رياضـــي وبـــرك ســـباحة ومنطقـــة ألعـــاب، 
ويضـــم العنـــوان رزيدنســـز مجمـــع تجاري 
وواجهـــة مائية وممشـــى واســـع، وتتكون 
المرافـــق الســـكنية مـــن 10 طوابـــق و155 
مسكًنا، وهو متصل بشكل مباشر بمراسي 

جاليريا.
سادًســـا: فنـــدق فيـــدا مراســـي البحريـــن 
بجـــوار  الفنـــدق  رزيدنســـز:يقع  وفيـــدا 
الواجهة البحريـــة وصمم بطريقة عصرية 
مبتكـــرة ليشـــكل مركـــًزا حضرًيـــا للجيـــل 
القادم لإلقامة والترفيـــه والتواصل، فيما 
تتميز الشـــقق الفندقية بديكورات داخلية 
أنيقـــة ووســـائل راحة متنوعـــة، ويتضمن 
المنتجـــع 157 غرفـــة فيمـــا تضـــم الشـــقق 
الفندقيـــة 145 شـــقة، إضافـــة إلـــى عـــدد 
مـــن المطاعـــم الفاخـــرة، ومنتجـــع صحي، 
ومســـبح خارجـــي، كمـــا تتصـــل بمراســـي 
جاليريـــا وعلـــى بعد خطوات مـــن المرافق 
المتعـــددة لمشـــروع مراســـي البحريـــن، إذ 
مـــن المقـــرر افتتاحـــه فـــي شـــهر ديســـمبر 

المقبل.
هـــذا  جاليريا:يمتـــد  مراســـي  ســـابًعا: 
المشروع على مساحة 200 ألف متر مربع 
علـــى موقـــع اســـتراتيجي داخل مشـــروع 
مراســـي البحرين، والذي مـــن المخطط له 
أن يضـــم تشـــكيلة واســـعة مـــن العالمـــات 
التجارية العالمية البارزة، وهو أول مجمع 
تجاري بإطاللة استثنائية على البحر على 
مســـتوى دول المنطقـــة، وســـيتيح للـــزوار 
الوصول المباشر لكل من الشاطئ ومنتزه 

الواجهة البحرية.
هـــاي  شـــارع  المجمـــع  أقســـام  تتضمـــن 
ســـتريت، وقســـم بـــالزا العائلـــة، ومنطقـــة 
للمطاعم بواجهة بحرية ســـاحرة، وقســـم 

الكـــورت يارد الفاخر، ومـــن المقرر أن يتم 
افتتاح المشروع في سبتمبر 2022.

مشروعات قطاع الصناعة

التحويليـــة  الصناعـــات  منطقـــة 
لأللمنيوم:سيتم إنشاء منطقة الصناعات 
التحويليـــة لأللمنيوم، والتي ســـتحتضن 
التحويليـــة،  الصناعـــات  مشـــروعات 
بالقـــرب مصنـــع ألبـــا والمصانـــع الداعمـــة 
لصناعـــة األلمنيـــوم. ستســـهم فـــي جذب 
فـــي  واألجنبيـــة  المحليـــة  االســـتثمارات 
قطـــاع األلمنيـــوم وتنمية الصـــادرات من 
هـــذا القطـــاع الحيـــوي، وســـتدعم زيـــادة 
نســـبة مســـاهمة القطاعات غيـــر النفطية 
بشـــكل عام وقطاع الصناعات التحويلية 
المحلـــي  الناتـــج  فـــي  خـــاص  بشـــكل 
اإلجمالي، كما ســـتعزز إيجاد فرص العمل 
مجـــال  فـــي  المواطنيـــن  أمـــام  النوعيـــة 

الصناعات التحويلية لأللمنيوم.
شـــركة  مصفـــاة  تحديـــث  مشـــروع 
نفـــط البحريـــن “بابكو”:تـــم وضـــع حجر 
ويعـــد   2019 مـــارس  فـــي  لـــه  األســـاس 
المشـــروع الصناعـــي األكبـــر فـــي تاريـــخ 
مملكـــة البحريـــن، ويهدف المشـــروع إلى 
رفـــع اإلنتاجيـــة، ورفع القدرة التنافســـية 
للمصفـــاة فـــي الســـوق العالميـــة، كمـــا أنه 
مـــن المؤمـــل أن يســـهم برنامـــج تحديث 
المصفـــاة، في زيـــادة طاقـــة المصفاة من 

ا. 267 ألًفا إلى 380 ألف برميل يوميًّ
إنشـــاء منطقـــة تجاريـــة مـــع الوليـــات 
المتحـــدة األميركية:تـــم توقيـــع مذكـــرة 
تفاهـــم بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليات 
المتحدة األميركية بهدف إنشـــاء منطقة 
تجارية مع الواليات المتحدة األميركية، 
مركـــًزا  التجاريـــة  المنطقـــة  وســـتكون 
إقليمًيـــا للتجـــارة والتصنيـــع والخدمـــات 
اللوجســـتية والتوزيع، كما ســـتفتح آفاًقا 
والعالقـــات  المشـــترك  للتعـــاون  أوســـع 
التجاريـــة بين البلدين، وســـتعزز التعاون 
والصناعـــي  والتجـــاري  االقتصـــادي 
وســـتدفع بعجلـــة التجـــارة الثنائيـــة بيـــن 
البحرين وأميركا، إضافة إلى مســـاهمتها 
في خلق فـــرص عمل نوعيـــة للمواطنين 
والتجـــارة  الصناعـــة  قطاعـــات  فـــي 

والخدمات المساندة.

مشروعات قطاع التعليم

عبـــدهللا  الملـــك  مدينـــة  مشـــروع 
الطبية:مجمـــع للرعايـــة الصحيـــة يضـــم 
مرافـــق أكاديميـــة وطبيـــة، كمـــا ســـيضم 
المجمع أيًضا مراكز لألبحاث المتخصصة 
فـــي  الســـائدة  األمـــراض  دراســـة  فـــي 
المنطقـــة، بما في ذلك مرضى الســـرطان 
والســـكري والســـمنة، وســـوف يتم تنفيذ 

المشروع على مرحلتين.
تنفيـــذ  ســـيتم خاللهـــا  األولـــى  المرحلـــة 

قســـم تعليمي يتكون من 8 طوابق بسعة 
300 ســـرير، ومختبـــرات حديثـــة، ومركز 
للتصوير اإلشـــعاعي، أمـــا المرحلة الثانية 
مـــن التنفيـــذ فتهـــدف إلـــى التوســـع إلـــى 
500 ســـعة سريرية، وإنشـــاء مركز بحث 

وتطوير، وقاعة للمؤتمرات.
بجامعـــة  الهندســـة  كليـــة  مشـــروع 
ضمـــن  المشـــروع  البحرين:يأتـــي 
التـــي  الكبـــرى  التنمويـــة  المشـــروعات 
تنـــدرج ضمن خطـــة التعافي االقتصادي، 
ويحـــرص القائمـــون علـــى المشـــروع أن 
يكـــون التصميـــم علـــى أعلى مســـتويات 
الجـــودة وصديًقـــا للبيئـــة ووفـــق أفضـــل 
الحلول اإلنشـــائية والكهروميكانيكية مع 
ضمان توفير الطاقة. وســـيضم المشروع 
مباني جديدة لقسم الهندسة الميكانيكية 
والكهربائية والكيميائية والمدنية لتكون 
مواكبة لتعليم التقنيات الحديثة، وقسم 

للعمارة والتصميم الداخلي.
كما سيوفر المشروع بيئة بحثية تساهم 
وتطويـــر  العلمـــي  البحـــث  إثـــراء  فـــي 
التقنيـــات الهندســـية لخدمـــة القطاعـــات 
المحليـــة واإلقليميـــة، ومواكبة متطلبات 
الفضـــاء  علـــوم  مجـــال  فـــي  المســـتقبل 
والصناعات المســـتدامة وإعـــداد الكوادر 
الهندســـية  المجـــاالت  فـــي  المتخصصـــة 
المجتمـــع  احتياجـــات  لتلبيـــة  المختلفـــة 
وسوق العمل ومتطلبات التنمية الشاملة 

في المملكة.

مشروعات القطاع الصحي

للخدمـــات  دلمونيـــا  مجمـــع  مشـــروع 
خدمـــات  مجمـــع  ســـيكون  الصحيـــة: 
وعيـــادة طبية في مختلـــف التخصصات 
الطبيـــة النوعيـــة بجزيـــرة دلمونيا، حيث 

لـــه يقـــدر حجمهـــا  تـــم تخصيـــص أرض 
بحوالي 16,665 مترا مربعا.

مستشفى الملك حمد AMH: جار تنفيذه 
بمنطقـــة عالـــي شـــامل كل التخصصـــات 
الطبيـــة، وتبلـــغ طاقته االســـتيعابية 125 
ســـريًرا، لتقديـــم خدمات طبيـــة مختلفة 
فـــي مختلـــف  التقنيـــات  أحـــدث  تعتمـــد 
التخصصـــات، حيث يحتـــوي على غرفة 
عمليات بتقنية عالية للعمليات الجراحية 
الدقيقـــة، ومـــن المؤمـــل أن يتـــم تركيب 
ألواح للطاقة الشمســـية في المستشـــفى 
عنـــد اكتمـــال المشـــروع، ليتـــم االعتمـــاد 

عليها كمصدر للطاقة بنسبة 75 %.

مشروعات قطاع اإلسكان

الســـامية  الملكيـــة  للتوجيهـــات  تنفيـــًذا 
فـــإن  ســـكنية  وحـــدة  ألـــف   40 بتوفيـــر 
الحكومة وبالشـــراكة مع القطاع الخاص 
قامت بإنشـــاء 5 مـــدن إســـكانية جديدة 
اإلســـكانية  المشـــروعات  جانـــب  إلـــى 
األخـــرى بهدف تحقيق هذا التوجيه، وما 
زال العمـــل جـــار من أجـــل تنفيذ وحدات 
ســـكنية جديدة، لتقديم أفضل الخدمات 

السكنية النموذجية للمواطنين.
كما تم إنشاء مدينة سلمان لتكون مدينة 
متكاملـــة تضم ما يقـــارب 12000 وحدة 
ســـكنية، ومدينـــة شـــرق الحـــد لتضـــم ما 
يقـــارب 5000 وحدة ســـكنية، وما يقارب 
3500 وحـــدة ســـكنية فـــي مدينة شـــرق 
ســـترة، ومـــا يقارب 4500 وحدة ســـكنية 
فـــي مدينة خليفة، في حيـــن تم االنتهاء 
من إنشاء ما يقارب 4000 وحدة سكنية 

ضمن مشروع ضاحية الرملي.
برنامـــج  إطـــالق  تـــم  آخـــر،  جانـــب  مـــن 
“شراكة” الذي يتيح المزايدة على حقوق 

تطويـــر األراضـــي الحكوميـــة مـــن قبـــل 
مطـــوري القطـــاع الخـــاص، حيـــث قامت 
وزارة اإلسكان بهذا المشروع في منطقة 

اللوزي الذي يتكون من 132 منزاًل.
كمـــا ســـيتم التوســـع فـــي البرنامج خالل 
السنوات القادمة ليشمل أكثر من 16000 
القطـــاع  مـــع  بالشـــراكة  ســـكنية،  وحـــدة 
الخـــاص بما يســـهم فـــي توفيـــر وحدات 

سكنية بجودة عالية.

قطاع الشباب والرياضة

مشـــروع المدينة الرياضية:وتســـهم في 
دعـــم قطـــاع الشـــباب والرياضـــة وتوفير 
البيئة التي تحفز على اإلبداع والتميز في 
هذا القطاع، وتشـــتمل المدينة الرياضية 
علـــى ملعـــب رياضـــي متكامـــل ســـيكون 
األكبر على مســـتوى مملكة البحرين، كما 
ستشتمل على صالة متعددة االستخدام. 
وســـتحتوي المدينـــة أيًضا علـــى مالعب 
مصممة بمعايير دولية ومســـارات أللعاب 
القـــوى وصاالت متعددة االســـتخدامات، 
وكذلـــك ســـتضم المدينـــة مجمـــع تجاري 

وفنادق.

المنصة االستثمارية

تســـتهدف تســـهيل االســـتثمار في مملكة 
التنمويـــة  المشـــروعات  البحريـــن ودعـــم 
إن  حيـــث  بالمملكـــة،  واالســـتراتيجية 
المنصة االستثمارية هي منصة إلكترونية 
للترويج للفرص االستثمارية المتاحة في 
المملكة، وذلك تحت إشـــراف مباشـــر من 
مجلس التنميـــة االقتصادية، حيث يمكن 
للمســـتثمرين عبر هذه المنصـــة الحصول 
على معلومات متكاملة حول المشروعات 
المتاحـــة  واالســـتراتيجية  التنمويـــة 

لالســـتثمار، ويمكنهـــم أيًضـــا التواصل مع 
الجهات المسؤولة عن المشروع في حال 
وجود أية استفسارات أو طلب إيضاحات 
بشأن المشروع، وسيتم اإلعالن قريًبا عن 

إطالق المنصة وطريقة استخدامها.
وأكـــد الفريـــق الحكومي من الـــوزراء في 
الختـــام بـــأن خطـــة التعافـــي االقتصـــادي 
أتـــت لمواصلـــة الحفاظ على مســـار النمو 
االقتصـــادي وخلـــق فـــرص عمـــل واعـــدة 
وجعـــل المواطن الخيار األول في ســـوق 
العمـــل عبر جملـــة من المبـــادرات التي تم 
تقديمها والتي سيتم العمل على تنفيذها 
بإذن هللا وفق ما ُوضعت لها من أولويات 
وبرامج، مشـــيًرا إلى أن الجهود متواصلة 
وفق التوجيهات الملكية الســـامية لجاللة 
عاهـــل البـــالد، والمتابعـــة المســـتمرة مـــن 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
وذكـــر الفريـــق الحكومي أن هـــذه الجهود 
تصب في تحقيق أهـــداف خطة التعافي 
االقتصـــادي عبر تكثيف مســـاعي تحقيق 
االســـتقرار  وتعزيـــز  الخمـــس،  أولوياتهـــا 
نوعيـــة  فـــرص  خلـــق  أجـــل  مـــن  المالـــي 
والنمـــاء  بالنفـــع  يعـــود  بمـــا  للمواطنيـــن 
المشـــروعات  أن  مضيًفـــا  الجميـــع،  علـــى 
المدرجـــة ضمـــن أولويات خطـــة التعافي 
االقتصـــادي تركـــز على خلق فـــرص عمل 
واعدة للمواطنيـــن لتعزيز مكانة البحرين 
التنافســـية في جميع المجـــاالت بما يرفد 
ستســـهم  كمـــا  االقتصاديـــة،  القطاعـــات 
فـــي اســـتقطاب مزيـــد مـــن المشـــروعات 
االســـتثمارية الموّلـــدة للوظائـــف، والعمل 
العمـــل،  ســـوق  اســـتقرار  تعزيـــز  علـــى 
واســـتقرار الكوادر الوطنيـــة في وظائفها 
وخلـــق مزيد مـــن الفرص النوعيـــة أمامها 

نحو مزيد من االبتكار واإلبداع.

مشروع زيادة “المضافة” لم يصل لـ “مالية النواب”
مشروعات خطة التعافي ذات أولوية للمجلس

أكــد رئيــس لجنــة الشــؤون الماليــة والقتصاديــة البرلمانية النائب أحمد الســلوم أن اللجنة لم تســتلم بصفة رســمية 
حتى اللحظة أي مشروع يتعلق بزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10، بعد عرضه على المجلس في أكثر من مؤتمر. 

المشـــروعات  عـــن  اإلعـــالن  علـــى هامـــش مؤتمـــر  وقـــال 
التنمويـــة الكبـــرى لخطة التعافـــي االقتصادي إن الســـلطة 
التشـــريعية دائمـــًا علـــى تواصـــل مـــع الحكومـــة وإعطـــاء 
األولويـــة  االقتصـــادي  بالتعافـــي  المتعلقـــة  المشـــروعات 
لعرضهـــا واالنتهاء منها بالســـرعة المطلوبـــة. ولفت إلى أن 
أحـــد أبرز المشـــروعات المنظورة حاليا لـــدى اللجنة وذات 
األولوية والمتعلقـــة بخطة التعافي االقتصادي تتمثل في 

أن تكـــون بورصـــة البحريـــن منصة الســـتقطاب الشـــركات 
األجنبية. وأشـــار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
تحظـــى بعدد من االمتيازات فـــي المناقصات والمزايدات، 
كمـــا تحصل علـــى دعم من الحكومة الســـيما فيمـــا يتعلق 
توفيـــر  جانـــب  إلـــى  الرســـوم،  وبقيـــة  الكهربـــاء  برســـوم 
الحاضنات ومراكز األعمال، التي من شأنها أن تخفض من 

أحمد السلوم التكلفة التشغيلية لهذه المؤسسات.

سيدعلي المحافظة
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المنامة - بنا

اســـتقبل مستشـــار جاللة الملك لشؤون الشـــباب والرياضة صالح بن هندي المناعي 
فـــي مكتبه بقصر القضيبية، األمين العام المســـاعد رئيس قطاع التوثيق والشـــؤون 
العربيـــة فـــي جامعة الـــدول العربية الســـفير خليل الذوادي والذي أهداه نســـخة من 
كتابـــه “على الخيـــر والمحبة نلتقي”. وأعـــرب بن هندي عن تقديـــره للجهود الكبيرة 
التـــي يبذلها الســـفير الـــذوادي في تألـــق الكتاب ومضامينـــه المتميزة عبـــر المقاالت 
التي تم نشـــرها في جريدة األيام، مؤكدًا أن الكتاب يعتبر مرجعًا وتعكس الخبرات 
الكبيـــرة والتجـــارب الثرية التـــي يمتلكها الذوادي والتي كان لهـــا دور بارز وملموس 

في توثيق مختلف جوانب الشؤون المحلية والتاريخية والثقافية واالجتماعية.

بن هندي يشيد بمضامين كتاب الذوادي

المنامة - وزارة الخارجية

عقـــدت أمس ورشـــة عمل مشـــتركة بين 
مملكـــة البحرين ودول رابطة اآلســـيان، 
بعنـــوان “اآلســـيان كقوة دافعـــة للتعاون 
والشـــراكات اإلقليمية” برئاســـة الشـــيخ 
عبدهللا بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة 
الخارجية للشؤون السياسية، وأوساندا 
شـــؤون  إدارة  عـــام  مديـــر   ، ا د ـ ـ ـ ن ا ن ا ر ي ب
اآلســـيان بوزارة خارجيـــة مملكة تايلند، 
وبحضور عـــدد من الجهـــات الحكومية، 
وســـفراء وممثلـــي دول اآلســـيان لـــدى 

مملكة البحرين.
ورحـــب الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل 
ة البحريـــن  ـ ـ ـتضافة مملكـ ـ ة، باسـ ـ ـ خليفـ
لورشـــة العمـــل وذلـــك فـــي إطـــار تعزيـــز 
ة  ـ ـ ـن المملكـ ـ ـتدامة بيـ ـ راكة واالسـ ـ ـ الشـ
ود  ـ ـ ـ بالجه ا  ـ ـ ـ يان، منوًه ـ ـ ة اآلسـ ـ ـ ورابطـ
المتميـــزة التـــي تبذلهـــا الرابطـــة لتعزيـــز 
األمن والتنمية على الصعيدين اإلقليمي 

والدولي.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
السياســـية، أن انضمـــام مملكـــة البحرين 
إلـــى معاهـــدة الصداقـــة والتعـــاون فـــي 
جنوب شـــرق آســـيا عـــام 2019، يجســـد 
رؤيـــة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، عاهـــل البالد، بشـــأن 

أهمية تطوير الشـــراكات االســـتراتيجية 
مع دول رابطة اآلسيان، مشيًدا بالنتائج 
ـت  ـ ـي تمخضـ ـ ـ ت ل ا ة  ـ ـ ـ ي ب ة واإليجا ـ ـ ـ الطيب
عـــن ورشـــة العمل، الســـيما علـــى صعيد 
فتـــح آفاق جديـــدة للتعـــاون المشـــترك، 
ة  ي ر ا م ث ت ـ ـ ـ س ال ا ص  ر ـ ـ ـ ف ل ا ف  ا ـ ـ ـ ش ك ت س ا و

المتنوعة والواعدة بين الجانبين.

فتح آفاق جديدة للتعاون واستكشاف الفرص

تعزيز الشراكة بين البحرين ورابطة اآلسيان

البحرين اتبعت نهجا استباقيا إلدارة آثار جائحة كورونا
الحكومة البريطانية تشيد بإقرار “العدالة اإلصالحية للطفل”

أصــدرت الحكومــة البريطانيــة تقريرًا حول أولويات حقوق اإلنســان في 
عــدد مــن الــدول، وتضمن التقرير رصدًا لألوضاع فــي 31 دولة في العالم 

من بينها مملكة البحرين للفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري.

ـة  ـ ــود مملكـ ـر بجهـ ـ ـاد التقريـ ـ وأشـ
البحريـــن لحماية حقوق اإلنســـان 
ـث  ـ ا، حيـ ـ ـ ـ ـة كورون ـ ـالل جائحـ ـ خـ
ذكـــر التقريـــر أن المملكة “واصلت 
ة  ر ا د إل ي  ق ا ب ت ـ ـ ـ س ا ج  ـ ـ ـ ه ن ع  ا ـ ـ ـ ب ت ا
اآلثـــار المترتبـــة علـــى كوفيد19-، 
ـة  ـ ـة الصحيـ ـ ر الرعايـ ـ ـ ـل توفيـ ـ مثـ
 ، ن ـ ـ ـ ي م ي ق م ل ا ل  ا ـ ـ ـ م ع ل ل ة  ـ ـ ـ ي ن ا ج م ل ا
واإلعفـــاء عـــن التأشـــيرة ألولئـــك 
الذين يفقـــدون وظائفهم وتقديم 
المســـاعدة المالية ألولئك الذين ال 

يستطيعون العمل”.
وأبدى التقرير البريطاني اهتمامه 
ـة قانـــون العدالـــة  ـ ـرار المملكـ ـ بإقـ
اإلصالحيـــة للطفـــل، وذكر: “يمكن 
رؤية عالمات التقدم في تصديق 
ـة  ـ ـ ـون العدال ـ ـى قانـ ـ ـ ـن عل ـ البحريـ
اإلصالحيـــة للطفـــل الـــذي يهـــدف 
إلـــى تحســـين حمايـــة القاصريـــن، 
حيـــث أصـــدر النائب العـــام مبادئ 
ـاة  ـ ــن القضـ ــب مـ ـة تتطلـ ـ توجيهيـ
االمتثال للقانون قبل دخوله حيز 

التنفيذ في أغسطس 2021”.
وأكـــد التقريـــر مواصلـــة المملكـــة 
المتحـــدة القيـــام بـــدور نشـــط في 
رصـــد وتعزيز حقوق اإلنســـان في 
البحريـــن، مـــن خـــالل المشـــاركة 
والمســـاعدة التقنيـــة، على ســـبيل 
ل  ا ـ ـ ـ ف ط أل ا ء  ا ـ ـ ـ ض ق ي  ـ ـ ـ ف ل  ا ـ ـ ـ ث م ل ا
م  ـ ـ ـ ع د ل ة  ـ ـ ـ ي ن ا م ل ر ب ل ا ت  ال ا ـ ـ ـ ج م ل ا و

اإلصالح الذي تقوده البحرين.
وذكـــر التقرير: “عملنا في شـــراكة 
ــي  ا فـ ـ ـ ـن، بمـ ـ ـع اآلخريـ ـ ـة مـ ـ وثيقـ
ذلك الهيئـــات الدوليـــة مثل األمم 
المتحـــدة، واســـتمررنا في التركيز 
ل  ـ ـ ـ م ع ل ا ة  ـ ـ ـ ط خ ل  ا م ك ت ـ ـ ـ س ا ى  ـ ـ ـ ل ع
ــان فـــي  الوطنيـــة لحقـــوق اإلنسـ

البحرين وتنفيذها الحقًا”.

المنامة- نقابة المصرفيين البحرينية

ــة المصرفييـــن  ــة نقابـ ــادت رئيسـ أشـ
ـة  ـ ــي بيقظـ ـورا الفيحانـ ـ ـة نـ ـ البحرينيـ
رجال األمـــن بـــوزارة الداخلية بقيادة 
ــن  ــد بـ ــيخ راشـ ــة الشـ ــر الداخليـ وزيـ
عبـــدهللا آل خليفـــة، وجهـــود رجـــال 
ـن  ـ ــف عـ ـي الكشـ ـ ـل فـ ـ ـن البواسـ ـ األمـ
مخطط إرهابي إيراني يستهدف أمن 

البحرين وأهلها.
وأكـــدت الفيحانـــي أن تلـــك الجهـــود 
ليست بغريبة على حماة الوطن الذين 
يواصلـــون الليـــل بالنهـــار؛ لتوفير أمن 
وســـالمة المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي 
مملكة البحرين، مما جعلها واحة أمان 

يصبو الغريب ألن يعيش فيها.
ــة المصرفييـــن  ــة نقابـ وأدانـــت رئيسـ
المحـــاوالت الدنيئـــة للنظـــام اإليرانـــي 
النتهـــاك خصوصيـــة مملكـــة البحريـــن 
وزعزعة استقرارها عبر أياد مغرر بها، 

مؤكـــدة أن النظـــام اإليراني بات اليوم 
منبوذا من العالم أجمع باعتباره نظاما 
إرهابيـــا ال يمثـــل شـــعب إيـــران الـــذي 
يـــرزح تحـــت الفقـــر بســـبب تدخـــالت 

نظامه المستمرة في دول المنطقة.
وقالت إنه من المؤسف أن يتم التغرير 
بشباب وخداع عقولهم بواسطة خاليا 

النظـــام اإليرانـــي اإلرهابـــي، ودعـــت 
العوائـــل البحرينيـــة لمتابعـــة ومراقبة 
أفعـــال أبنائهم حتى ال تكـــون التبعات 
وخيمة على مســـتقبلهم، الفتة إلى ما 
قامـــت به مملكـــة البحرين مـــن اتخاذ 
إجـــراءات لحماية الشـــباب مـــن براثن 
إيران التي ال تعبأ بمستقبلهم وتحاول 
فقـــط الوصـــول إلـــى أهدافهـــا الدنيئة 

بحرق مستقبل شباب مغرر به.
واختتمـــت الفيحانـــي بالتأكيـــد علـــى 
أن وزارة الداخليـــة تمثـــل صمام أمان 
يحمي مقدرات الوطن بواسطة رجال 
ــل  ــم عاهـ ــم ومليكهـ ــوا لقائدهـ أخلصـ
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وامتثلوا لتوجيهات 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 

بن حمد آل خليفة.

محاوالت دنيئة من النظام اإليراني النتهاك خصوصية البحرين

الفيحاني تشيد بيقظة األمن في كشفهم المخطط اإلرهابي

نورا الفيحاني

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

بعد اإلقبال الالفت على المحورين 
األول والثاني من البرنامج الوطني 
والبلديـــة  النيابيـــة  ت  ا ـ ـ ـ ب ا خ ت ن ال ل
البحريـــن  معهـــد  ن  ـ ـ ـ ل ع أ  ”٢ ب ّر د “
للتنميـــة السياســـية عن اســـتعداده 
إلطالق المحور الثالث من المرحلة 
الشاملة من البرنامج، والمخصصة 
للراغبيـــن في الترشـــح لالنتخابات 
النيابيـــة والبلديـــة المقبلة ومديري 
ق  ر ـ ـ ـ ف ل ا و ة  ـ ـ ـ ي ب ا خ ت ن ال ا ت  ال ـ ـ ـ م ح ل ا
العاملـــة، حيـــث تنطلق يـــوم األحد 
المقبـــل 28 نوفمبـــر الجـــاري، أولى 
فعالياتـــه، وبهـــذه المناســـبة يؤكـــد 
المعهـــد إلـــى أن الفرصـــة ال تـــزال 
متاحـــة للراغبيـــن بالتســـجيل فـــي 
المحـــور الثالـــث عبـــر الدخـــول إلى 

.)bipd.org( موقع المعهد
وســـيتضمن المحـــور الثالـــث مـــن 
المرحلـــة الشـــاملة مجموعـــة مـــن 
الـــدورات التدريبيـــة المتخصصـــة 
ارات  ـ ـ ـ مه ة  ـ ـ ـ تنمي ـى  ـ ـ ل إ ة  ـ ـ ـ هادف ل وا
المشاركين اإلعالمية وتعزيز آليات 
التواصـــل والتفاعـــل مـــع الجمهور، 
ســـواء باالتصـــال المباشـــر أو عبـــر 
وســـائل اإلعـــالم المختلفـــة، ضمـــن 
محـــاور متعـــددة يقدمهـــا نخبة من 

األكاديميين والمختصين. 
وسيبدأ هذا المحور بدورة تدريبية 
بعنوان “مهارات التعامل مع وسائل 
اإلعالم” يقدمها مدير إدارة األخبار 
بوزارة شؤون اإلعالم، عبدالرحمن 
المدفع، ويقدم مدير إدارة وســـائل 
اإلعـــالم بـــوزارة شـــؤون اإلعـــالم 
ارات  ـ ـ ـ “مه د دورة  ـ ـ ـ ـف محم ـ يوسـ
التواصل مع المواطنين”، كما يقدم 
المدرب المختص بالتواصل الفّعال، 
علـــي الريـــس دورة “مهـــارات إلقاء 

الخطاب السياسي والجماهيري”.
ـة الرابعـــة،  ـ ــدورة التدريبيـ ا الـ ـ ـ أمـ
ــل  ــع التواصـ ــى مواقـ ــتركز علـ فسـ
ـة  ـ ـر دورة “صناعـ ـ ـي عبـ ـ االجتماعـ
المحتـــوى اإلعالمـــي فـــي وســـائل 
ـا  ـ ــل االجتماعـــي” ويقدمهـ التواصـ
ي  ـ ـ ـ ع ا م ت ج ال ا م  ال ـ ـ ـ ع إل ا ر  ـ ـ ـ ي ب خ
والتســـويق الرقمـــي علـــي ســـبكار، 
فيما ســـيختتم المحـــور الثالث من 

المرحلـــة الشـــاملة بـــدورة “مهارات 
البروتوكول والمراسم واالتيكيت”، 
والتي ســـتقدمها المدربة المعتمدة 
فـــي البروتوكـــول والمراســـم منـــى 
الزايد. وكان معهد البحرين للتنمية 
السياســـية قـــد اختتـــم يـــوم أمس 
األربعاء المحور الثاني من المرحلة 
الشـــاملة بمشـــاركة مجموعـــة مـــن 
الراغبيـــن في الترشـــح لالنتخابات 
ة  ـ ـ ـ ي ل م ع ل ا ب ن  ـ ـ ـ ي م ت ه م ل ا و ة  ـ ـ ـ ل ب ق م ل ا
االنتخابية من النشطاء والمراقبين 
ـج  ـ ـي البرنامـ ـ ـن. ويأتـ ـ واإلعالمييـ
ة  ـ ـ ـ ي ب ا ي ن ل ا ت  ا ـ ـ ـ ب ا خ ت ن ال ل ي  ـ ـ ـ ن ط و ل ا
ب” في نسخته الثانية  والبلدية “درَّ
بعـــد النجـــاح الـــذي حققـــه خـــالل 
فترة االنتخابـــات النيابية والبلدية 
العـــام 2018، ويتكـــون مـــن عـــدة 
مراحـــل المرحلـــة التمهيدية والتي 
انتهت فـــي يناير الماضـــي وعملت 
علـــى تكويـــن معلومـــات أساســـية 
عـــن الخطـــوات األولـــي؛ للبـــدء في 
التخطيـــط للترشـــح باالنتخابـــات، 
والمرحلـــة الثانية “الشـــاملة” والتي 
تركز على تدريب وتوعية المرشح 
بالمعلومـــات والمهارات األساســـية 
ضمن المحاور القانونية والسياسية 
ول  ـ ـ حـ ة  ـ ـ ـ ي ن ميدا ل وا ة  ـ ـ ـ واإلعالمي
العمليـــة االنتخابيـــة، فيمـــا ســـتركز 
ة”  ـ ـ ـ لتخصصي ا “ ة  ـ ـ ـ ث ل ا ث ل ا ة  ـ ـ ـ لمرحل ا
ـة  ـ ـة مختلفـ ـ ـن مجموعـ ـ ـى تمكيـ ـ ـ عل
مـــن التخصصات ســـواء إعالميين 
ت  ا ـ ـ ـ م و ل ع م ل ا ي  ـ ـ ـ ف ن  ـ ـ ـ ي ب ق ا ر م و  أ
الخاصـــة بتخصصهم لدعم العملية 
االنتخابيـــة، أمـــا المرحلـــة الرابعـــة 
ــة  ــى توعيـ ــتركز علـ ــر، فسـ واألخيـ
الناخبيـــن بجميع الجوانـــب المهمة 
ف  ـ ـ ـ ل ت خ م ب ة  ـ ـ ـ ي ب ا خ ت ن ال ا ة  ـ ـ ـ ي ل م ع ل ا ب

الوسائل.

مستشفى اإلرسالية األميركية يطلق حملة “الصحة في مكان العمل”إطالق المحور الثالث من “دّرب 2”

أطلـــق مستشـــفى اإلرســـالية األمريكية 
حملـــة الصحـــة في مـــكان العمل لجميع 
الشـــركات في مملكـــة البحريـــن، وجاء 
حفـــل تدشـــين الحملـــة خـــالل احتفـــال 
أقيـــم يـــوم أمـــس األربعـــاء 24 نوفمبـــر 

الجاري.
االحتفـــال  بدايـــة  فـــي  ض  ر ع ت ـ ـ ـ س ا و
مستشـــار جاللة الملك لشـــؤون الشباب 
والرياضـــة صالـــح بـــن هنـــدي المناعـــي 
عمليـــة “تقييمات الصحـــة” مع العاملين 

بالمستشفى.
من جهتـــه، قال الســـفير البريطاني في 
ـن رودريـــك درومونـــد  ـ ـ البحري ة  ـ ـ مملكـ
ـل أيًضـــا “إن  ـ ـي الحفـ ـ ارك فـ ـ ـ ـذي شـ ـ ـ ل ا
الشركات البحرينية ستستفيد من هذه 
التقييمـــات الصحيـــة للموظفيـــن، فهي 

تعد مؤشرا لقياس صحة الفرد”.
وأضـــاف: “لقـــد خضعـــت لهـــذا التقييـــم 
بنفســـي، ومن هذا المنطلق أشـــدد على 
أهميتـــه في مكان العمـــل، خصوصًا أنه 

يكشف عن الصحة الجسدية للفرد”.
ــة  ــي مملكـ ــفارة فـ ــاف: “إن  السـ وأضـ
البحريـــن تشـــجع علـــى االســـتفادة مـــن 
األدوات المختلفـــة المتاحـــة في مجال 
قطـــاع الرعايـــة الصحيـــة، فنحـــن نولي 

اهتماما بالصحة الفردية”.
مـــن جهتهـــا، لفتـــت الرئيـــس التنفيـــذي 
للمجموعات لدى مستشـــفى اإلرســـالية 
األمريكيـــة جوليا توفـــي إلى أن إطالق 
 ”Soza Health“ الحملـــة بالتعـــاون مـــع
ا  اعدن ـ ـ دة، سيسـ ـ ـ لمتحـ ا ة  ـ ـ كـ لممل ا ن  ـ ـ مـ
علـــى إجـــراء تقييمات إلـــى الصحة مما 

سيســـاهم في تعزيـــز الصحـــة الوقائية 
لألفراد والمجتمع.

 Soza“ وشارك الرئيس التنفيذي لشركة
Health” من المملكة المتحدة تيم كينغ 
خالل تدشـــين حملة “الصحة في مكان 
العمـــل”، قائـــالً: “إن أثمـــن عنصـــر لـــدى 
منظمتنـــا هـــو اإلنســـان، وإذا اســـتطعنا 
الحفـــاظ علـــى الممتلـــكات األخرى مثل 
المبانـــي والمعدات والمركبـــات بجدية؛ 
لـــذا البـــد علينـــا ضمـــان حصـــول أعظم 
ـة  ـ ــى الصحـ ـان علـ ـ ــو اإلنسـ ــروة، وهـ ثـ
والتأكـــد مـــن الفـــرص المناســـبة للعناية 

بصحتهم”. 
DHu3 Bah�مـــن جانبـــه، قـــال مديـــر 

rain بـــول غـــروم “إن التعـــاون المبتكـــر 
بيـــن مستشـــفى اإلرســـالية األمريكيـــة، 
 Soza Health و DHu3 Bahrain مـــع
UK، قائـــم علـــى اســـتخدام مدخـــالت 
المؤشـــرات الصحية فـــي الخوارزميات 
وذلك بناًء على أبحاث طبية قوية، مما 
يمكننـــا من تقديـــم تقرير رقمـــي فوري 
عـــن الصحـــة والعافيـــة، كمـــا نضمن أن 
يكون ذلك بشكل خاص وسري، إضافة 
إلى أن هذه المؤشـــرات ستساعد الفرد 
علـــى االنتباه إلـــى صحتهـــم العامة من 

خالل المؤشرات الصحية”. 
ى  ف ـ ـ ـ ش ت س م ع  و ر ـ ـ ـ ش م ر  ـ ـ ـ ي د م م  د ـ ـ ـ ق و
اإلرســـالية األمريكية فـــي منطقة عالي 

آرون جوفينـــد خـــالل الحفـــل عرضـــا 
عن آخر المســـتجدات بشـــأن المشـــروع 
“الملـــك حمـــد – مستشـــفى اإلرســـالية 
األمريكيـــة”، إذ إنـــه ســـيركز أيًضـــا على 

الصحة في مكان العمل.
ــددا مـــن الشـــخصيات  ــأن عـ ــر بـ ويذكـ
شـــاركت فـــي الحفـــل، حيـــث حضر كل 
مـــن ريما نوروز من جي آي جي تكافل، 
والمدير التنفيذي � الشريك اإلداري من 
خدمـــات تأميـــن الحماية ســـامي عزيز، 
ورئيـــس المـــوارد البشـــرية والشـــؤون 
اإلداريـــة فـــي مصـــرف الســـالم منـــى 
البلوشـــي، الذيـــن حصلـــوا علـــى جوائز 

تقديرية لشراكتهم في الحملة.

فاطمة عبداهلل

محرر الشؤون المحلية
التقرير يشيد بجهود 

البحرين لحماية 
حقوق اإلنسان 

خالل الجائحة

 اهتمام بإقرار 
المملكة 

قانون العدالة 
اإلصالحية للطفل
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السواحل  خفر  قائد  نائب  استقبل 
خفر  بقيادة  الغتم  جــاســم  العميد 
السواحل أمس، قائد المهمة التابع 
لسالح البحرية الباكستانية العميد 
المرافق  والوفد  خان  علي  ريحان 

له.
وخالل اللقاء رحب نائب قائد خفر 
السواحل بقائد المهمة الباكستانية 
الــمــرافــق، مــشــيــًدا بتنامي  والــوفــد 

العالقات بين الطرفين في مختلف 
مجاالت التعاون والتنسيق خاصًة 
ــتــمــاريــن الــمــشــتــركــة  فـــي مــجــال ال
والتدريب، وزيادة القدرات والسبل 
مؤكًدا  وتعزيزها،  بدعمها  الكفيلة 
الــزيــارات  هــذه  مثل  تــبــادل  أهمية 
الــتــي تــســهــم فــي تــعــزيــز وتــدعــيــم 
عـــالقـــات الــصــداقــة بــيــن الــبــلــديــن 

وخاصًة في مجال األمن البحري.

ــارك مــوظــفــو قــســم الــتــراخــيــص  شــ
ــاإلدارة الــعــامــة لــلــدفــاع الــمــدنــي  ــ ــ ب
الــمــخــاطــر  إدارة  مـــع  وبــالــتــنــســيــق 
تــدريــبــيــة  دورة  فـــي  ــجــمــركــيــة  ال
االلكترونية،  للتصاريح  مختصة 
التدريب  معهد  في  أقيمت  والتي 

الجمركي بشئون الجمارك.
وتــأتــي هـــذه الــمــشــاركــة رغــبــًة من 
في  المدني  للدفاع  العامة  اإلدارة 

التخليص  نــظــام  ــــى  إل االنـــضـــمـــام 
الجمركي )أفق( كجهة رقابية على 
والوقاية  الحماية  أنظمة  استيراد 
تأمين  بهدف  الــحــريــق، وذلــك  مــن 
لجميع  العامة  والسالمة  الحماية 
والمرافق  والمقيمين  المواطنين 
العامة والخاصة، باإلضافة لتأمين 
المستدامة،  للتنمية  داعــمــة  بيئة 

وتسهيل اإلجراءات الحكومية.

تدعيم تعاون األمن البحري مع باكستان

الدفاع المدني يرغب في االنضمام لنظام “أفق”

“^” تنشر قصة موت العلواني... سقط بعد تجبير رجله بدقيقة وفارق الحياة بعد ساعتين
طبيب الطوارئ والمريض يعاني: انتظر دورك كل الموجودين مرضى!

ركائبنا  ننيخ  الــتــي  سيرتنا  صــاحــب 
ــو الــفــقــيــد صـــالح  ــوم هــ ــ ــي ــ عـــنـــدهـــا ال
عبدالحسين محسن العلواني، الشاب 
الذي اعتلت صحته بعد أن خرج من 
القدم مع أصحابه  كرة  ليلعب  المنزل 
المصلى  بمنطقة  صغير  ملعب  فــي 

المتاخمة لمدينة جدحفص.
مــخــلــًفــا  ــات  مــ ربـــيـــًعـــا   31 ذو  ــالح  صــ
ومحمد  ســنــوات”   6 “مــريــم  يتيمين 
ذات  وأنــه خلف قصة  كما  يــومــا،   40
غصة، إذ ال يمكن تجاهل األثر الثقيل 
والـــضـــاغـــط لــقــصــة مـــوتـــه الــمــفــاجــئــة 
كيف  ولــكــن  كــكــل،  البحرين  لمجتمع 
ــك؟ ومـــا الــتــفــاصــيــل؟ وهــل  حــصــل ذلـ
ــالــك تــقــصــيــر وإهـــمـــال طــبــي في  هــن

الحادثة؟
الفقيد محمد  “البالد” ابن عم  لـ  يروي 
العلواني القصة المفجعة لرحيل الفقيد 
“لم يكن يعرف  الشاب صالح، وقــال: 
صالح وال نحن عائلته وأصدقاؤه أن 
لحظات عمره بدت تذهب مع اإلصابة 
لعب  أثناء  لها  تعرض  التي  العرضية 
كرة القدم مع أصدقائه، إذ كان يتمتع 
وناجح  فتي  وهو شاب  الئقة  بصحة 

في كل مشارب حياته”.
ــة نــقــل إلــى  ــابـ وأضـــــاف: “وبـــعـــد اإلصـ
الفور؛  على  الطبي  السلمانية  مجمع 
من أجل معاينة المشكلة التي ألمت به 

والوقوف على 
بعد  عالجها 
تـــشـــخـــيـــص 
األمـــــر، وبــعــد 

إحدى  معاينة 
الــــطــــبــــيــــبــــات 
الــخــاصــات في 

جــنــاح الــطــوارئ 
ــيــــة  ــ ــان ــمــ ــ ــل ــــســ ــال ــ ب

أمــــــــرت بــتــجــبــيــر 
الــكــســر، والــطــلــب 

ــه الــــــــعــــــــودة  ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ
ــنـــزل عـــلـــى أن  ــمـ ــلـ لـ

ليكشف  التالي  اليوم  صبيحة  يرجع 
المختص  االســتــشــاري  الطبيب  عليه 
بالكسور والعظام، بعد أن أعلمته بأنه 
الرجل،  في  مضاعف  كسر  من  يعاني 
وأنه  عملية  أي  بإجراء  تأمر  أن  دون 
يجب عليه عدم السير على رجله لحد 
الكشف عليه من قبل االستشاري، من 
دون أن تأخذ قرار بإرقاده أو تحويله 
ــرار إجـــراء  ــ لــلــقــســم الــمــعــنــي؛ ألخـــذ ق
متبع  هو  كما  عاجلة  جراحية  عملية 

في حاالت الكسور المضاعفة”.
وزاد وهو يروي الحادثة: في صبيحة 
إلى مجمع  الثاني توجه صالح  اليوم 
ــل لــقــاء  الــســلــمــانــيــة الــطــبــي؛ مـــن أجــ
الطبيب االستشاري وفعال قابله وقام 
الطبيب بفحص أشعة 
الــخــاصــة   )X RAY(
والتي  صالح  برجل 
ــذت فــــي قــســم  ــ أخــ
الــــــــطــــــــوارئ قــبــل 
يــــــــوم مــــــن قــبــل 
قسم  فــي  طبيبة 

الطوارئ.
أن  وأوضـــــــــــــح 
االســــتــــشــــاري 
بعدة  يــقــم  لــم 
أمــــــور مــهــمــة 
والزمـــــــــــــــــــة 

ــذيــن  ــع الـــمـــرضـــى ال ــي تــتــخــذ مـ ــتـ والـ
يعانون بذات معاناة صالح، إذ اكتفى 
بأخذ  يأمر  ولم  الطوارئ  قسم  بأشعة 
أي إجراء ثاٍن لصالح، ولكنه طلب منه 
أن تبقى الجبيرة على رجله على مدى 

شهر ونصف الشهر.
ولكن كيف تطورت األمور؟

ــروي لــنــا ابـــن عــمــه الــتــفــاصــيــل: “فــي  يـ
صباح اليوم الثاني أي بعد يومين من 
الطبيب  لقاء  من  يــوم  وبعد  الحادثة 
شديد  بألم  صــالح  أحــس  االستشاري 
كلما  اآلالم  حــدة  وازدادت  رجله  في 
تقادم الزمن والتوقيت لدرجة أنه لم 
يتحمل اآلالم التي امتدت من الساق 
ــــى كــافــة أعـــضـــاء جــســده  وســـــارت إل
وصاحبها ألم شديد في الرأس ودوار.
ــنـــاء تـــم نقل  ــي هـــذه األثـ ــار “وفــ ــ وأشـ
حسن من قبل أحد أعز أصدقائه إلى 
وبعد  السلمانية،  فــي  الــطــوارئ  قسم 
البيروقراطية  بسبب  انــتــظــار  طــول 
أن  قرر مصطحبه  الطوارئ  في قسم 
حالة  له  ليشرح  الطبيب  على  يدخل 
الشرح  وبــعــد  الطبيب  ولــكــن  صـــالح، 
صاحبك  “هــل  لصديقه:  قــال  المفصل 
هو المريض الوحيد هنا، كلهم مرضى 

عليه أن ينتظر”.
وبــعــد طــول انــتــظــار- والــحــديــث البن 
عمه - “جاء دور صالح للمعاينة، فعال 
قــرارا  يأخذ  لــم  لكنه  الطبيب،  عاينه 

بإعادة إجراء الفحوصات الالزمة له 
واكــتــفــى 
يله  بتحو
على قسم 
ــيــر  ــتــجــب ال

الـــــــــواقـــــــــع 
فــــــي قــســم 

الــــــــطــــــــوارئ 
إلعـــــــــــــــــــــــادة 

الرجل  تجبير 
ــورة،  ــســ ــكــ ــ ــم ــ ال

أن  بــــــحــــــجــــــة 
األولــى  الجبيرة 

كل  مسببة  الساق  على  كانت تضغط 
الجبيرة  فتح  تــم  وفعال  اآلالم،  هــذه 
ابــن عم  لسان  على  مــازال  والحديث 
دون  الجبيرة  استبدال  “وتــم  صــالح 
استشاري،  أو  معاينة طبيب مختص 
وبينت أن القدم متورمة بشدة ويميل 
لونها إلى الزرقة واالسوداد ورغم كل 
الجبيرة  باستبدال  االكتفاء  تم  ذلــك 

وصرفه من الغرفة”.
ــع: وهـــنـــا تـــتـــســـارع األحـــــداث  ــ ــاب ــ وت
محدثي  وصف  إذ  جنونية،  بصورة 
األمر بالقول: خرج صالح من غرفة 
وكلها  ــلــون  ال مصفر  وهـــو  التجبير 
ــدقــائــق،  ــــى ال لــحــظــات ال تــرتــقــي إل
إدخاله  وتــم  أرًضـــا،  وسقط  ارتعش 
بعد  الحياة  ليفارق  اإلنــعــاش  غرفة 
ســاعــتــيــن مـــن اســـتـــبـــدال الــجــبــيــرة 
إليه، وتحديًدا عند الساعة 2 فجًرا، 
وبين أنه اتضح بعد الفحص ووفًقا 
لشهادة الوفاة أن صالح كان يعاني 
االهــتــمــام  إال أن ســـوء  مـــن جــلــطــة 
والتشخيص حال دون معرفة صالح 
بأنه  معه  حصل  ما  الطبي  والفريق 
يعاني ما يعانيه وارتحل إلى الرفيق 
األعلى بسبب إهمال وتقصير طبي”.

ــــه، لكن  نــعــم، مـــات صـــالح مــــالٍق رب
بأن  المعنية قررت  والجهات  النيابة 
وفــاتــه،  قضية  فــي  تحقيًقا  تفتح 
ــر احــتــجــاج رســمــي  ــ وذلــــك عــلــى إث
القضية  في  أهله  رفعه 
ومــتــابــعــة حــثــيــثــة من 
معصومة  النائب  قبل 
ــم الــتــي  ــيـ ــرحـ ــدالـ ــبـ عـ
قامت بمراسلة كافة 
ــات الــمــعــنــيــة  ــهـ ــجـ الـ
ــًة بـــضـــرورة  ــاديـ ــنـ مـ
فتح باب التحقيق 
فــي قــضــيــة وفــاة 
صـــــــــــالح األمــــــــر 
فيه  تباشر  الــذي 
هـــــذه الـــجـــهـــات 
التحقيق حالًيا.

المنامة - وزارة الداخلية

ــن الــعــام  اســتــقــبــل رئــيــس األمــ
أمس،  الحسن،  طــارق  الفريق 
ــمــســاوي  ــن عـــضـــو الـــبـــرلـــمـــان ال
رايـــنـــهـــولـــد لــوبــاتــكــا ومــحــمــد 
البوعينين  السيسي  إبراهيم 
رئيس لجنة الشئون الخارجية 
ــوطــنــي  ــاع واالمـــــــن ال ــ ــدفـ ــ والـ
ــواب، بــحــضــور  ــ ــنـ ــ بــمــجــلــس الـ
الحرم  عبدهللا  محمد  العميد 
للتخطيط  الــمــســاعــد  الــوكــيــل 

والتنظيم بوزارة الداخلية.
ــاء، رحــــب رئــيــس  ــقـ ــلـ وفــــي الـ
الكريم،  بالحضور  العام  األمــن 
مــثــمــنــا دعــــم وزيــــر الــداخــلــيــة 
ــاتـــه بـــالـــعـــمـــل عــلــى  ــهـ ــيـ وتـــوجـ
متميزة  أمنية  خدمات  تقديم 
تسهم في تعزيز مسيرة األمن 
واالســـتـــقـــرار وإنـــفـــاذ الــقــانــون 
ــن الـــشـــراكـــة  عـــلـــى أســــــاس مــ

المجتمعية البناءة.
العام الى  وأشــار رئيس االمــن 

في  ــيــة  ــداخــل ال وزارة  جــهــود 
السالمة  وتعزيز  االمــن  حفظ 
حــقــوق  ان  ــدا  مــــؤكــ الـــعـــامـــة، 
االنسان في البحرين، تعد ارثا 
من  يتجزأ  ال  وجــزءا  حضاريا 

ثقافة ووعي المجتمع.
عدد  بحث  اللقاء،  خــالل  وتــم 
ــن الـــمـــوضـــوعـــات األمــنــيــة  مــ
بــاالضــافــة الـــى الــقــضــايــا ذات 

االهتمام المشترك.
ــالع عــلــى ايــجــاز  كــمــا تــم االطــ
يــتــعــلــق بــــدور شــرطــة خــدمــة 
تعزيز  فــي  ومهامها  المجتمع 
باالضافة  المجتمعية،  الشراكة 
الى ايجاز حول الجهود االمنية 
االرهـــاب  مكافحة  مــجــال  فــي 
وعرض بعض االسلحة والمواد 
تـــم ضبطها  الــتــي  الــمــنــفــجــرة 
وعمدت العناصر اإلرهابية الى 
استخدامها في تنفيذ الجرائم 

اإلرهابية.

الحسن: حقوق االنسان  إرث حضاري

علوي الموسوي

الفقيد الشاب صالح العلواني

رئيس وزراء النرويج ينتقد قطر العتقالها صحافيين
أوســلو 24 نوفمبر تشــرين الثاني )رويترز( - قالت هيئة اإلذاعة النرويجية 
األســبوع  هــذا  نرويجييــن  صحافييــن  اعتقلــت  القطريــة  الشــرطة  إن 
واحتجزتهمــا قرابة 30 ســاعة مما أثار انتقــادات للدوحة من جانب رئيس 

وزراء النرويج.

الصحافيين  أن  الــهــيــئــة  وأضـــافـــت 
ولــقــمــان غرباني  إيــكــيــالنــد  هــالــفــور 
كــانــا فـــي قــطــر إلعـــــداد تــقــريــر عن 
االســـتـــعـــدادات لــكــأس الــعــالــم لكرة 

القدم 2022.
وكانت استضافة قطر للبطولة التي 
األولى  أربع سنوات، وهي  تقام كل 

من نوعها لدولة في الشرق األوسط، 
الــضــوء  إذ سلطت  لــلــجــدل،  مــثــيــرة 
ــعــمــال الــمــهــاجــريــن  عــلــى ظــــروف ال

ومزاعم فساد.
ــوزراء الــنــرويــجــي  ــ ــ ــال رئــيــس ال وقــ
ــار ســتــويــر عــلــى تويتر  ــاس جـ جــون
“اعـــتـــقـــال صــحــافــيــي اإلذاعــــــة في 

الحرة  الصحافة  مقبول.  غير  قطر 
ضرورية لديمقراطية فاعلة”.

النرويجية إنه  وقالت هيئة اإلذاعة 
وغورباني  إيكالند  عن  اإلفـــراج  تم 
ــبــالد بعد  أمـــس الــثــالثــاء وغــــادرا ال
أنه  اإلذاعــة  فترة وجيزة. وأضافت 
تــمــت مـــصـــادرة مــعــداتــهــم. ووصــل 
ــو الـــيـــوم  ــ ــل الـــصـــحـــفـــيـــان إلـــــى أوســ

األربعاء.
ــاالت،  ــقـ ــتـ ــت قــطــر عـــن االعـ ــعــ ودافــ
الصحفيين  اعتقال  تم  أنــه  مضيفة 

بعد شكاوى بالتعدي على ممتلكات 
الغير من صاحب عقار خاص.

الحكومي  االتـــصـــال  مــكــتــب  وقــــال 
الصحفيين  إن  بــيــان  فــي  الــقــطــري 
تـــم تـــزويـــدهـــمـــا بــجــمــيــع تــصــاريــح 
التصوير التي طلبوها قبل وصولهم 
كبار  مع  اجتماعات  عليهم  وعــرض 
وأضــاف  الحكوميين.  المسؤولين 
تطبيق  يــلــغــي  ال  ــك  ــ ذل إن  الــبــيــان 
الطاقم  انتهكه  “الــذي  العام  القانون 

إما عن قصد أو عن عمد”.

تصاعد غضب أنصار نادي بايرن ميونيخ ضد قطر
طرح  ميونيخ  بــايــرن  جماهير  تعتزم 
نــوفــمــبــر في   25 الــخــمــيــس  ــؤال  ــســ ــ ال
لعدم  للنادي،  السنوي  العام  االجتماع 
بلد متهم  رضاهم عن قبول أموال من 

بانتهاكات حقوق اإلنسان. 
األنصار  عــدد  معرفة  المستحيل  ومــن 
عــادة  ألــمــانــيــا،  فــي  ولــكــن  المحتجين، 
مسائل  تجاه  للغاية  حساسة  تكون  ما 
لها  أصواتهم  فإن  الرياضة،  أخالقيات 

وقع كبير.
 6 البايرن على أرضه في  خالل مباراة 
نوفمبر، رأى ماليين المشاهدين الالفتة 
مرفوعة في المنصة الشعبية في ملعب 
الــنــادي  أريــنــا”: رســم لمسؤولي  “ألــيــانــز 
ــان بجانب  ــيــفــر كـ هــربــرت هــايــنــر وأول
ملوث  قطري  وقميص  مالبس  غسالة 
شعار  تحت  بــالــدوالر  وحقيبتين  بالدم 
“نبيض كل شيء من أجل المال”. ومن 
المبادرة تجد صدى خاًصا  أن  الواضح 
مع اقتراب نهائيات كأس العالم 2022، 
في  ديسمبر   / نوفمبر  فــي  تنظم  التي 

قطر.
ــبـــوع  ــمــحــتــجــون فــــي األسـ ــاول ال ــ ــ وحـ
العمومية  الجمعية  انتظار  الماضي في 
لــلــنــادي، فـــرض عــريــضــة تــطــالــب بعدم 
تــجــديــد اتــفــاقــيــات الــرعــايــة مــع شركة 
الخطوط الجوية القطرية والتي تستمر 
المحكمة  رفــضــت   .2023 ــام  عـ حــتــى 
ــدوا أن  الــطــلــب، ولــكــن الــمــعــارضــيــن أكــ

المواجهة مستمرة.
“انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان”

المحتجين  بــاســم  الــمــتــحــدث  ويــؤكــد 
على  الــحــصــول  “نـــريـــد  أوت:  مــيــشــيــل 
إجراءات وقائية لتجنب تجديد العقد. 
انتهاكات جسيمة  بارتكاب  مذنبة  قطر 
كبيرة  شكوك  وهناك  اإلنــســان،  لحقوق 

في الفساد الرياضي.”
واستند المتظاهرون إلى تقارير صادرة 
قطر  تتهم  حكومية  غير  منظمات  عن 
الوافدة، ال سيما في  العمالة  باستغالل 
المقبلة،  الــعــالــم  كــأس  مــالعــب  تشييد 
كما يلومون الدوحة على قانونها الذي 

يحظر المثلية الجنسية.
وتــرفــض قطر بشدة هــذه االنــتــقــادات، 
العمل  قانون  أصلحت  قد  أنها  مؤكدة 
واعتمدت حدًا أدنى لألجور، كما وعدت 
موضع  سيكونون  المثليين  أنصار  بــأن 

ترحيب في كأس العالم. 
ــنـــاع  ــود فـــشـــلـــت فــــي إقـ ــ ــوعـ ــ ــكــــن الـ ــ ول
“التعاون  أن  أكــدوا  الذين  المعارضين، 
مع مؤسسة حكومية يساعد في صرف 
نشر  في  ويساهم  المظالم  عن  االنتباه 
ــورة )غــيــر صــحــيــحــة( أن قــطــر بلد  صــ

عصري ومنفتح على العالم”.

وُيـــعـــرض شــعــار شــركــة الــطــيــران على 
مقابل  ميونيخ  بــايــرن  قمصان  أكــمــام 
وفًقا  سنوًيا،  يــورو  مليون   20 حوالي 
عن  بعيد  والمبلغ  األلمانية،  للصحافة 
أليانز  الرئيسيين،  األربعة  المساهمين 
وأودي وأديداس وتيليكوم، وباإلضافة 
البافاري فترة  الفريق  إلى ذلك، يقضى 
قطر  في  أسبوع  لمدة  عام  كل  تدريب 
ــشــتــويــة، كــجــزء من  خــــالل الــعــطــلــة ال

شراكة طويلة األمد.
النوادي بين نارين 

الشهيرة،  اليومية   Bild لصحيفة  وفًقا 
النجوم بمن  الالعبين  العديد من  طلب 
فيهم الكابتن مانويل نوير من مسؤولي 
ــعــقــد، ووجـــد  ــفــريــق عــــدم تــجــديــد ال ال

المسؤولون أنفسهم بين نارين.
فــي طليعة من  بــايــرن  ــان  كـ تــقــلــيــديــا، 
ــة ضــد  ــ ــي ــالقــ ــف أخــ ــ ــواقـ ــ ــذون مـ ــخــ ــ ــت ــ ي
العنصرية أو معاداة السامية أو المثلية 
الجنسية، ولكن التخلي عن دخل رعاية 

تجارية سيكون مؤلًما للغاية.
الرجل  رومينيجه،  هاينز  كارل  ويدافع 
القوي السابق للنادي، الذي تفاوض على 

الــشــراكــة فــي 2018، عــن اخــتــيــاره في 
البقاء  في  برغبته  مبررا  الــوقــت،  ذلــك 
ضد  أوروبـــا  فــي  المنافسة  على  قـــادًرا 
المنافسين بموارد غير محدودة تقريًبا.
وقال في تدوينة صوتية حديثة: “لدينا 
اآلن أندية مثل مانشستر سيتي مع أبو 
وباريس سان جيرمان مع قطر،  ظبي، 
أبراموفيتش  الملياردير  مع  وتشيلسي 
المليارديرين  مــع  يونايتد  ومانشستر 
ألمانيا  فــي  ظللنا  ا  وإذا  األمريكيين، 
بثقافة مختلفة تماًما ...، يجب أن أقول 
نشعر  أن  علينا  سيتعين  أنــه  بصراحة 
)البطولة  البوندسليجا  بــشــأن  بالقلق 

األلمانية( ونواديها”.
في مواجهة غضب الجماهير، يستخدم 
قد سمعت  حالًيا حجة  بايرن  مسؤولو 
ــع فـــي أمـــاكـــن أخـــرى  عــلــى نــطــاق واســ
ولكنها تبقى مصدر جدال: “لدينا المزيد 
للتأثير  المقاطعة  غير  اإلمــكــانــات  مــن 
دولة  في  اإلنسان  على وضعية حقوق 
المكان  عين  على  الــتــواجــد  خــالل  مــن 

والحوار”.

جماهير النادي األلماني استنكروا الشراكات التي أبرمت مع قطر، 
الدولة المتهمة بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان.

هل يمكننا الدفاع عن القيم اإلنسانية وتوقيع عقد رعاية مع قطر؟ 
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