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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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»البركة الإ�سالمي«: ا�ستراتيجية متكاملـة 
لطـرح وتطـويـر المنتجــات المـ�سـرفيـة

الروسي  الرئيس  وجــه 
فــاديــمــيــر بــوتــيــن الــشــكــر 
واإلمــــارات  السعودية  إلــى 
ــا  ــهـ وتـــــركـــــيـــــا عــــلــــى عـــرضـ
ــة لــلــتــوصــل إلــى  ــاطـ الـــوسـ

تسوية في أوكرانيا. 
وبــــــهــــــذا الــــــشــــــأن قــــال 
ــن خـــــــــال مـــؤتـــمـــر  ــ ــيـ ــ ــوتـ ــ بـ
صــحــفــي عــقــد فـــي خــتــام 
الـــــقـــــمـــــة الـــــثـــــاثـــــيـــــة فـــي 
طـــــهـــــران: »فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
ــهـــود تـــركـــيـــا، وكـــذلـــك  بـــجـ
مقترحات الدول األخرى، 
ــتـــي  ــل الــــســــعــــوديــــة الـ ــثــ مــ
وكذلك  وساطتها،  تعرض 
يمتلكون  وهـــم  اإلمــــــارات، 
الــقــدرة على ذلــك، فنحن 
نــشــكــر جــمــيــع أصــدقــائــنــا، 
الــــــــــــــذيــــــــــــــن يــــــــعــــــــرضــــــــون 

مجرد  حتى  إمكانياتهم، 
ــي الــمــســاهــمــة  الـــرغـــبـــة فــ
بشكل ما يعد أمرا نبيا«. 
وعن المساعي التركية في 
قضية الحبوب األوكرانية، 
أشـــــــار الـــرئـــيـــس الــــروســــي 
ــى أن  فــاديــمــيــر بــوتــيــن إلـ
تــركــيــا فــعــلــت الــكــثــيــر من 
أجـــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
بــــشــــأن إخـــــــــراج الـــحـــبـــوب 
األوكــرانــيــة.   وقــال بوتين 
ــي هــــــذا الـــــشـــــأن: »لـــقـــد  ــ فـ
إن جمهورية  بالفعل  قلت 
أردوغـــان  والــرئــيــس  تركيا، 
الكثير من  تحديدا فعلوا 
أجـــل الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
بـــشـــأن تـــصـــديـــر الــحــبــوب 

األوكرانية«.

برلمانية  فعاليات  أشـــادت 
ــرار تــحــقــيــق  ــمـ ــتـ ــاسـ ــيـــة بـ ــنـ ووطـ
األولى  للفئة  البحرين  مملكة 
الــخــارجــيــة  وزارة  تـــقـــريـــر  فــــي 
بتصنيف  الــمــعــنــي  األمــريــكــيــة 
الـــــــــدول فـــــي مــــجــــال االتــــجــــار 
بـــاألشـــخـــاص لــلــعــام الــخــامــس 
ــلـــى الــــتــــوالــــي، مـــؤكـــديـــن أن  عـ
ــازا  ــ ــجـ ــ ــد إنـ ــعــ هـــــــذا اإلنــــــجــــــاز يــ
رفيع  نوعيا  وحضاريا  إنسانيا 
الــمــســتــوى، وإيـــمـــانـــا وتــكــريــمــا 
جالة  وإنجازات  لجهود  دوليا 
ــم الـــــدؤوبـــــة  ــعـــظـ ــمـ ــل الـ ــاهــ ــعــ الــ
والـــــمـــــتـــــواصـــــلـــــة فـــــــي جـــمـــيـــع 
بكفالة  المتعلقة  الــمــجــاالت 
وأدوار جالته  حقوق اإلنسان، 
تــعــزيــز منظومة  فــي  الــســامــيــة 
األمــــــــــــن واالســــــــتــــــــقــــــــرار عـــلـــى 
الصعيدين اإلقليمي والدولي. 
ــذا  ــ هـ أن  إلـــــــــى  وأشـــــــــــــــــاروا 
اإلنجاز يعّد ثمرة لرؤية جالة 
ــل الــمــعــظــم الــحــكــيــمــة  ــاهـ ــعـ الـ
البحرين  مملكة  مــّكــنــت  الــتــي 
مهما  أنــمــوذجــا  تصبح  أن  مــن 
في  ودوليا  إقليميا  به  يحتذى 
مجاالت حقوق اإلنسان، والتي 
تــجــّلــت مـــن خــــال الـــشـــهـــادات 

واإلرشــادات الدولية التي نعتز 
بها في كافة المحافل، حيث إن 
المهم  الحضاري  اإلنجاز  هذا 
يــعــّد إضـــافـــة لــســجــل إنـــجـــازات 
للمسيرة  واستمرارا  المملكة، 
الــتــنــمــويــة الـــشـــامـــلـــة فــــي ظــل 
دولة القانون والمؤسسات التي 
تــضــع احــتــرام حــقــوق اإلنــســان 
يحقق  بما  أولوياتها،  أهــم  في 
لــلــوطــن والـــمـــواطـــن والــمــقــيــم 
على هذه األرض الطيبة مزيدا 
مــن الــرفــعــة والــمــنــعــة فــي ظل 

قيادة جالة العاهل المعظم.
ــاز  اإلنـــجـ ــذا  ــ هـ أن  وأكــــــــدوا 
ــة  ــمــ ــي تــــرجــ ــ ــ ــأتـ ــ ــ الــــمــــتــــمــــيــــز يـ
السامية  الملكية  للتوجيهات 
مــــــن لــــــــدن حـــــضـــــرة صـــاحـــب 
الـــجـــالـــة الـــمـــلـــك الــمــعــظــم، 
ولـــــي  ســـــمـــــو  دور  ويـــــعـــــكـــــس 
الـــوزراء  مجلس  رئــيــس  العهد 
الــرائــد والــمــشــهــود لـــه، وسعي 
ســـمـــوه الـــمـــتـــواصـــل لــارتــقــاء 
وصــون  البحريني  بــالــمــواطــن 
حقوقه واحترام الحريات، كما 
يــبــرز الــجــهــود الــحــثــيــثــة التي 
تــقــوم بــهــا الــحــكــومــة بــرئــاســة 
على  الــدائــم  ســمــوه، وحرصها 

تحقيق المزيد من اإلنجازات 
الــنــوعــيــة والـــرائـــدة فــي مجال 
اإلنــســان ضمن  حفظ حــقــوق 
المستدامة،  التنمية  أهـــداف 
ــّد اســـتـــجـــابـــة  ــعــ وهــــــو الـــــــذي يــ
جالة  ونــهــج  ورؤى  لتطلعات 

الملك المعظم، القائمة على 
مبادئ العدالة وقيم التسامح 
واإلخــــــــاء فــــي دولــــــة الـــقـــانـــون 

والمؤسسات.
البحرين  أن  إلــى  ــاروا  وأشــ
ــئـــة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــيـ ــبـ ــت الـ ــخــ رســ

والــمــؤســســيــة، وحـــرصـــت على 
ــن وحــمــايــة  ــيـ ــوانـ ــقـ تــطــبــيــق الـ
ــقــــوق اإلنـــــســـــان ومــكــافــحــة  حــ
ــو ما  االتـــجـــار فـــي الــبــشــر، وهــ
ــى تــصــنــيــف  ــلــ ــي أعــ ــ جـــعـــلـــهـــا فـ
دولـــي فــي الــمــجــال اإلنــســانــي، 

مواصلة بذلك انفرادها بهذه 
الــمــرتــبــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 

األوسط وشمال إفريقيا.
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ــادة حــ�ــســن الــ�ــســيــرة  ــه ــس ــة اإ�ـــســـدار � ــدم ـــالق خ اإطــ

للبحــرينييـــن ولالأجـــانــب مـــن الخــــارج اإلكتــــرونيــــا
غــــــارات ــي  ــ فـ ــيـــن  ــائـــحـ ــسـ �ـ  8 ــل  ــتـ ــقـ مـ
ــراق ــ ــعـ ــ ــال الـ ــ ــم ــ ــس ــ ــى � ــ ــل ــ ــة ع ــ ــي ــ ــرك ــ ت

ــوزارة  ــ بـ الــجــنــائــيــة  الــمــعــلــومــات  إدارة  أعــلــنــت 
الداخلية بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة 
عبر  جديدة  إلكترونية  خدمة  إطاق  اإللكترونية 
Bahrain. اإللكترونية  للحكومة  الوطنية  البوابة 

ــة إصـــــــدار شــــهــــادة حـــســـن الــســيــرة  ــــي خـــدمـ bh وهـ
مملكة  ــارج  خــ الــبــحــريــنــيــيــن  ولــغــيــر  للبحرينيين 
مجلس  دول  لــمــواطــنــي  تسمح  والــتــي  الــبــحــريــن، 
التعاون واألجانب الذين سبق لهم اإلقامة والعمل 
شهادة  إصــدار  طلب  بتقديم  البحرين  مملكة  في 
حسن السيرة من خارج المملكة بكل يسر وسهولة.
تــضــاف هـــذه الــخــدمــة اإللــكــتــرونــيــة الــجــديــدة 
إلى باقة خدمات شهادة حسن السيرة التي وفرتها 
الهيئة  مــع  بالتعاون  الجنائية  المعلومات  إدارة 
والمقيمين  لــلــمــواطــنــيــن  الــوطــنــيــة  الــبــوابــة  عــبــر 
والــتــي تشمل أيضا خــدمــات إصـــدار شــهــادة حسن 
السيرة، واالستعام عن حالة الطلب والتحقق من 

صاحية الشهادة.
ولــاســتــفــادة مــن خــدمــة إصـــدار شــهــادة حسن 
فإنه  الــبــحــريــن،  خــــارج مملكة  لــأجــانــب  الــســيــرة 
الـــتـــعـــاون  ــنـــي دول مــجــلــس  مـــواطـ عـــلـــى  يـــتـــوجـــب 
المملكة  الــذيــن سبق لهم اإلقــامــة فــي  واألجــانــب 
شــهــادة حسن  إصـــدار  باشتراطات خدمة  االلــتــزام 

السيرة لأجانب خارج مملكة البحرين ليتمكنوا 
مــن ســرعــة االســتــفــادة مــن الــخــدمــة، إذ يــجــب أن 
التي  الــهــويــة  بــطــاقــة  رقـــم  الــطــلــب  مــقــدم  يمتلك 
وأن  البحرين،  مملكة  في  تواجده  خــال  أصدرها 
يكون خارج المملكة عند تقديم طلبه مع ضرورة 

وجود بصمة مسجلة له لدى وزارة الداخلية.

أكراد عراقيون، أمس، أن غارات جوية  ذكر مسؤولون 
شمال  في  وأطفال  نساء  بينهم  سائحين   8 قتلت  تركية 

العراق وأصابت أكثر من 23 آخرين.
في  ساحلية  منطقة  األقــل  على  4 صواريخ  وضربت 
مديرية زاخو بإقليم كردستان، وفق ما قاله رئيس بلدية 
الــمــنــطــقــة، مــشــيــر مــحــمــد، لــأســوشــيــتــد بــــرس، وكــــان كل 

الضحايا من العراقيين.
وأظهرت لقطات فيديو لحظات الرعب بين السائحين 
بعد الضربات، بينما ظهر بعض المصابين والضحايا في 
المنطقة السياحية. ويتجه مئات السياح العراقيين إلى 
إقليم كردستان من الجنوب خال شهور الصيف الحارة 
بسبب اعتدال الجو نسبيا. والمواقع السياحية في زاخو 

قريبة من قواعد عسكرية أقامتها تركيا.
وكان حسين تحسين علي القادم من محافظة بابل 
في وسط العراق من بين السياح الذين طالهم القصف، 
وقــال لفرانس برس فيما لّف  رأســه.   وتعّرض لجرح في 
مدينة  فــي  المستشفى  أمـــام  مــن  بيضاء  بــضــمــادة  رأســـه 
زاخو: »وقع الحادث قبل ساعتين.. قصف عشوائي انهال 

علينا. الجثث أمامنا وعلى المياه. شبابنا ماتوا وأطفالنا 
ماتوا. ال أعرف من نناشد في هذه الحالة؟«. 

العراقي مصطفى  الـــوزراء  رئيس  نــّدد  القصف  وإثــر 
ــددًا انــتــهــاكــًا  ــجـ الــكــاظــمــي بـــارتـــكـــاب »الــــقــــوات الــتــركــيــة مـ
الكاظمي  وأضـــاف  الــعــراقــيــة«،   للسيادة  وســافــرا  صريحا 
في تغريدة أن »العراق يحتفظ بحّقه الكامل بالرد على 
هذه االعتداءات وسيقوم بكل اإلجراءات الازمة لحماية 
التصعيد  تبعات  كــل  المعتدي  الــطــرف  وتحميل  شعبه 

المستمر«. 
بقيادة  المنطقة  إلى  وفــدا  أرســل  الكاظمي قد  وكــان 

وزير الخارجية فؤاد حسين.
وأفاد مشير بشير قائم مقام زاخو حيث يقع منتجع 
برخ الذي تعّرض للقصف بأن غالبية الضحايا هم »من 
إلى  يتجهون  ما  غالبًا  الذين  العرب«،  العراقيين  السياح 
الحّر في  المعتدلة هربا من  الحرارة  ذات  المناطق  هذه 

وسط وجنوب الباد. 

ص3 أخبار البحرين
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220 فلسا

»الثقافة« تفوز بالمركز الثاني في برنامج 
الإر�سـاد المتحفـي والثقـافي مـن الألك�سـو

في  الــثــانــي  بالمركز  ــار  واآلثــ للثقافة  البحرين  هيئة  فـــازت 
جائزة التميز في اإلرشاد المتحفي والثقافي في فئة المتاحف 
والثقافة  للتربية  الــعــربــيــة  المنظمة  تــرعــاهــا  الــتــي  والــهــيــئــات، 
والعلوم »ألكسو«، حيث كانت المنظمة أعلنت الفائزين بالجوائز 
الــتــي تـــرّشـــح لــهــا حـــوالـــي 160 مــشــاركــا بــيــن مـــشـــاركـــات رســمــيــة 
وترشحات فردية من مختلف الدول العربية بعد أن تم اختيارهم 

وفق شروط ومعايير محددة. 
ولد  األســتــاذ محمد  الــدكــتــور  لألكسو  الــعــام  المدير  وقـــال 
الثقافي خلق حركة كبيرة في  المرشد  برنامج جوائز  »إن  أعمر 
المتاحف العربية وَمنَح الفرصة للمرشدين الثقافيين إلطاق 
أهم  البرنامج يعد أحد  أن  إلى  الرائدة، مشيرا  المبادرات  عديد 
فوق  األلكسو  سفيرة  برنامج  أنشطة  ضمن  المندرجة  البرامج 
المؤسسات  فئة  األول عن  المركز  وفي  العربية«.  للثقافة  العادة 
والهيئات، فاز قطاع التراث والفنون وإدارة التراث الثقافي بوزارة 
ــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة، فيما  ــ ــة اإلمـ الــثــقــافــة والــشــبــاب فــي دولـ
حصلت هيئة متاحف قطر على المركز الثالث.  يذكر أن برنامج 
مع  بالشراكة  األلكسو  منظمة  من  بــادرة  كــان  الثقافي  المرشد 
برنامج سفيرة فوق العادة للثقافة العربية لدى منظمة األلكسو 

الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان.

فتـــح بـــاب التـر�ســـح لبعثـــات 
التعليمي �سلمان  بن  وقف عي�سـى 

ــو الـــشـــيـــخ  ــمــ أّكـــــــــد ســ
ــان بــن  ــمـ ــلـ عـــيـــســـى بــــن سـ
رئــيــس  حــمــد آل خــلــيــفــة 
ــــف  مــــجــــلــــس أمـــــــنـــــــاء وقـ
عـــــيـــــســـــى بـــــــــن ســــلــــمــــان 
الــتــعــلــيــمــي الـــخـــيـــري أن 
الـــوقـــف يـــواصـــل جــهــوده 
إلتــــاحــــة الـــفـــرصـــة أمــــام 
ــنـــاء مــمــلــكــة الــبــحــريــن  أبـ
ــال تــعــلــيــمــهــم  ــمــ ــكــ ــتــ الســ
ــعــــي، وتــأهــيــلــهــم  ــامــ الــــجــ
علميا ومهنيا لانخراط 
ــاالت  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــى الـ ــ ــتـ ــ فـــــــي شـ
وفق  والمعرفية  العلمية 
مــتــطــلــبــات ســـوق الــعــمــل، 
إيمانا بأّن االستثمار في 
الـــشـــبـــاب الــبــحــريــنــي هو 

االستثمار الناجح الذي سيعود خيره على الوطن وأبنائه.
وأضاف أن قطاع التعليم في مملكة البحرين يحظى برعاية 
واهتمام جالة الملك المعظم ومتابعة مستمّرة من سمو ولي 
الواعدة  التعليمية  الفرص  الوزراء لتوفير  العهد رئيس مجلس 
أمام أبناء مملكة البحرين وإكسابهم المعرفة والمهارة بما يعزز 
البحرين،  الشاملة لمملكة  التنموية  المسيرة  من إسهامهم في 

وينعكس على نماء وازدهار الوطن.
جاء ذلك بمناسبة إعان فتح باب الترشح للدفعة التاسعة 
للعام  الــخــيــري  التعليمي  ســلــمــان  بــن  عيسى  وقـــف  بــعــثــات  مــن 
األكــاديــمــي 2022-2023، وذلـــك بـــدءًا مــن يــوم أمــس األربــعــاء 20 

يوليو.
أمين  البلوشي  محمد  منى  الدكتورة  أوضحت  جانبها  من 
الترّشح  بــاب  أّن  الخيري  التعليمي  سلمان  بن  عيسى  وقــف  سر 
الحاصلين  الثانوية  المرحلة  خريجي  للطلبة  مفتوحا  سيكون 
المقّدمة من  البعثات  على  للحصول  فوق  فما   %80 معّدل  على 

الوقف لدراسة البكالوريوس في العام األكاديمي 2023-2022.

اإ�سادات وا�سعة باإنجاز البحرين في حماية حقوق الإن�سان
فعـاليـات وطنيـة: حتقيـق الـمرتبة االأولـى فـي مكـافحـة االجتـار 
باالأ�شخا�ص �شهادة دولية على ال�شجل احل�شاري االإن�شاين الـم�شرف

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

} سمو الشيخ عيسى بن سلمان.

} جالة الملك.

ص9 أخبار البحرين

بــــوتيـــــن ي�سكــــــر ال�سعـــــوديــــة والإمــــــارات 
عـلى عـر�سهمــا الـو�ســاطـة للت�سـويـة في اأوكــرانيــا

} فاديمير بوتين.

توافـر جميـع اأنـواع »البنـدول« 
بمختلف ال�سيدليات في المملكة

ص12 عربية ودولية

والــخــدمــات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  أَكـــدت 
أنــواع  تــوافــر جميع  تأمين  على  دومـــا  الــحــرص  الصحية 
األدوية وبدائلها أمام المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى 
وصول شحنات جديدة من أنواع البندول صباح أمس إلى 
الصيدليات  مختلف  على  توزيعها  وتم  البحرين  مملكة 
على  حريصة  البحرين  مملكة  إّن  وقــالــت  المملكة.  فــي 
ضمان استمرار توافر جميع األدوية ذات الجودة العالية 
باألسعار المناسبة، إلى جانب توفير البدائل التي تعمل 
تكون  قد  التي  لأدوية  والفاعلية  الكفاءة  مستوى  بمثل 
غــيــر مــتــوافــرة، بــمــا يــضــمــن حــصــول الــمــواطــن والمقيم 
على الدواء. وأضافت أّن صحة وسامة كافة المواطنين 
متواصلة  الــجــهــود  وأن  قــصــوى،  أولــويــة  هــي  والمقيمين 
واالستراتيجيات  واألهــــداف  الخطط  تحقيق  أجــل  مــن 
بالتطوير  يحظى  الذي  الصحي  القطاع  في  الموضوعة 
والدعم المستمر، منوهًة إلى أن ضمان توفير األدوية يعد 
من أولويات الحكومة بما يسهم في حفظ صحة وسامة 

كافة أفراد المجتمع.

�سابط على  القب�ض  الداخلية: 
من�سبـــه في ا�ســـتغل  �ســـرطة 
ارتكاب تجاوزات مالية واإدارية

وكيل  بدرجة  بوقف ضابط شرطة  الداخلية  وزارة  قامت 
وزارة مساعد عن العمل وإحالته محبوسا إلى النيابة العامة، 
بــوزارة  اإلداريـــة  التحقيق  لجنة  عنه  مــا كشفت  بشأن  وذلــك 
تشكيل  وتــم  ومالية.  إداريـــة  لتجاوزات  ارتكابه  من  الداخلية 
الداخلية, وذلــك على ضوء  وزيــر  قــرار من  بناء على  اللجنة 
ما بينته التحريات الداخلية في هذا الشأن وما انتهت إليه 
تحقيقات إدارة محاكم الشرطة من ارتكابه لتجاوزات مالية 
بمصلحة  عمدا  وإضــراره  وظيفية  بواجبات  وإخاله  وإداريــة 
خــارج  مــن  وآخــريــن  لنفسه  الــربــح  وتحقيق  الــداخــلــيــة  وزارة 
الوزارة. ويأتي أمر حبس المسئول وإحالته إلى النيابة العامة 
لما وقع منه من جرائم في إطار سياسة الوزارة الحازمة في 
صــوره،  بشتى  الفساد  ومكافحة  العمومية  الوظيفة  حماية 
ــوال الـــدولـــة أيـــا مـــا كــان  ــ ومــاحــقــة كـــل مـــن يــجــتــرئ عــلــى أمـ
منصبه أو موقعه، تحقيقا الستراتيجية المملكة الجادة في 
ضبط الممارسات الحكومية والحفاظ على مقومات الباد 

المؤسسية االقتصادية.
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رئي�س ال�سورى يت�سلم ر�سالة حول اأثر المناخ 
الوظيفي باالغتراب  ال�سعور  على  االأخالقي 

الباحث  الشورى،  استقبل علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس 
سالم الرويلي الذي أهداه نسخة من رسالته لنيل شهادة الماجستير 
بعنوان: »أثر المناخ األخالقي على الشعور باالغتراب الوظيفي داخل 
البحث  على محتوى  الــشــورى  رئــيــس مجلس  وأثــنــى  الــعــمــل«.  نــطــاق 
إضافة  واعــتــبــاره  وعملية،  نظرية  مــقــاربــات  مــن  تضمنه  ومــا  العلمي 
علمية يمكن االستفادة من نتائجها في تطوير بيئة العمل بمختلف 
التي  العلمية  البحوث  بأهمية  منوًها  والخاصة،  العامة  المؤسسات 
عن  ومعرًبا  المجال،  هــذا  فــي  الباحثين  على  والــفــائــدة  بالنفع  تعود 
تسخير  على  المستمر  وحرصهم  الشباب  بإسهامات  الكبير  االعــتــزاز 
الــعــمــل المختلفة  إمــكــانــيــاتــهــم وكــفــاءاتــهــم لــدعــم وتــحــفــيــز مــجــاالت 
الباحث  ثمن  جانبه،  مــن  علمية.   ونــظــريــات  منهجيات  مــن  انــطــالًقــا 
سالم الرويلي اهتمام رئيس مجلس الشورى بتشجيع ودعم الباحثين، 
وتحفيزهم نحو المزيد من التحصيل العملي والبذل لتطوير قدراتهم 

األكاديمية، وتعزيز عطاءاتهم في خدمة الوطن والمواطن.

} رئيس الشورى يستقبل سالم الرويلي.

ال��م��ح��اف��ظ��ة ال�����س��م��ال��ي��ة ت��ن��ظ��م ور���س��ة
ال�سي��ف« ف�س��ل  »مخاط��ر  ح��ول  توعوي��ة 

شارك محافظ المحافظة الشمالية علي بن الشيخ عبدالحسين 
الــصــيــف« نظمتها  »مــخــاطــر فصل  تــوعــويــة حــول  ورشـــة  فــي  العصفور 
المحافظة بالتعاون مع اإلدارة العامة للدفاع المدني، ووزارة الصحة، 
الورشة  هذه  تنظيم  أن  إلى  المحافظ  وأشــار  والماء.  الكهرباء  وهيئة 
يــجــســد الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة بــيــن الــمــحــافــظــة ومــخــتــلــف الــجــهــات 
ومؤسسات المجتمع المدني، والتي يحرص عليها وزير الداخلية في 
جميع مخرجات وبرامج كافة اإلدارات بالوزارة، مضيفًا أن الورشة تأتي 
استكماال للجهود التي تقوم بها إدارة الدفاع المدني للتوعية بمخاطر 
الحريق وخاصة خالل فصل الصيف، مؤكدًا استعداد المحافظة لعمل 
البرامج التوعوية المختلفة لألهالي بالتعاون مع كافة الجهات. وفي 
ختام الورشة قام محافظ الشمالية بتكريم المحاضرين، مقدمًا شكره 
الكهرباء  وهيئة  الصحة،  ووزارة  المدني،  للدفاع  العامة  اإلدارة  الــى 
هــذه  تنظيم  عــلــى  بالمحافظة  االجــتــمــاعــيــة  الــبــرامــج  وإدارة  والـــمـــاء، 

الورشة.

ــمــــي  ــلــ ــعــ وقـــــــــــع الـــــــمـــــــركـــــــز الــ
الـــبـــحـــريـــنـــي ألهــــــــداف الــتــنــمــيــة 
شؤون  لـــوزارة  التابع  المستدامة 
الــشــبــاب والــريــاضــة اتــفــاقــيــة مع 
مــنــظــمــة ايــــزك الــبــحــريــن وذلـــك 
بــــهــــدف رعـــــايـــــة بــــرنــــامــــج غـــايـــة 
الــتــدريــبــي حــيــث وقـــع االتــفــاقــيــة 
الــســيــد عــمــر عــبــدالــعــزيــز أيـــوب 
ايــــــزك  ادارة  ــلــــس  مــــجــ رئـــــيـــــس 
البحرين واآلنسة لطيفة عبداهلل 
العلمي  الــمــركــز  مــديــر  مطيويع 
الـــبـــحـــريـــنـــي ألهــــــــداف الــتــنــمــيــة 

المستدامة. 
ونـــــصـــــت االتـــــفـــــاقـــــيـــــة عــلــى 
ــرك بــيــن  ــتـ ــشـ ــاون مـ ــ ــعـ ــ تـــحـــقـــيـــق تـ
الــــمــــركــــز الـــعـــلـــمـــي الـــبـــحـــريـــنـــي 
ومنظمة ايزك العالمية في دعم 
برنامج غاية باإلضافة الى تقديم 
والعمل  للعطاء  للشباب  فــرص 
ــاريــــع الـــمـــســـتـــدامـــة  عـــلـــى الــــمــــشــ
الجانب  على  بالنفع  تعود  التي 
االجتماعي واالقتصادي والبيئي 
اهــداف  تحقيق  فــي  والمساهمة 
تؤكد  حيث  المستدامة،  التنمية 
هـــذه االتــفــاقــيــة عــلــى أهــمــيــة دور 
والــريــاضــة  الــشــبــاب  شـــؤون  وزارة 

في  البحريني  العلمي  والــمــركــز 
وتشغيل  المناسبة  البيئة  خلق 
ــات لــمــصــلــحــة الــشــبــاب  ــراكــ ــشــ الــ
والمؤسسات بين كافة القطاعات 
الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة، وذلــــك 
للعمل على توفير بيئة تنافسية 

عادلة مفتوحة.
ــر بـــرنـــامـــج  ــالــــذكــ ــر بــ الــــجــــديــ
ــو بـــرنـــامـــج  ــ ــبــــي هـ ــدريــ ــتــ غــــايــــة الــ
للشباب  يمنح  تدريبي  تطويري 
التدريبية  الفرص  البحرين  في 

ــبــــرة فــــي مــجــال  ــتــــســــاب الــــخــ الكــ
ــال االجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــ ــمـ ــ ريــــــــادة االعـ
ــــدم الـــنـــســـخـــة األولـــــــــى مــنــه  ــقـ ــ وتـ
بــشــكــل خـــاص 10 فـــرص تــدريــب 
وشــركــات  المؤسسات  فــي  عملية 
ــال االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــمــ ــ ريـــــــــادة األعــ
فـــي الــبــحــريــن لــتــطــويــر مــهــارات 
وتهيئتهم،  العملية  المتدربين 
ــة الـــفـــرصـــة لـــهـــم لــفــهــم  ــ ــاحـ ــ وإلتـ
ــادة األعــمــال االجــتــمــاعــيــة في  ريــ

البحرين.

من  »ايزيك«  منظمة  وتعتبر 
أكــبــر الــمــنــظــمــات الــشــبــابــيــة في 
العالم، وهي منظمة غير ربحية 
وغير حكومية، تهدف الى توفير 
وتنمية  الــشــبــاب  لتطوير  بــرامــج 
قدراتهم القيادية، باإلضافة إلى 
الــدول،  بين  ما  الثقافي  التبادل 
وتوفير فرص التطوع والعمل في 
مختلف أنحاء العالم مما يسهم 
في تطوير إمكانياتهم ومهاراتهم 

القيادية.

ال��م��رك��ز ال��ع��ل��م��ي الأه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة و»اإي������زك« 
ي���وق���ع���ان ات��ف��اق��ي��ة رع���اي���ة ب���رن���ام���ج »غ���اي���ة«

} جانب من توقيع االتفاقية.

ــوم  ــلــ ــعــ ــة الــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــت جـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
الــتــقــديــم  بـــاب  فــتــح  التطبيقية 
ــدوق دعـــم  ــنــ ــادة مــــن صــ ــفـ ــتـ لـــالسـ
الــطــالــب اعـــتـــبـــارًا مـــن تـــاريـــخ 25 
ســبــتــمــبــر   5 حـــتـــى   2022 يـــولـــيـــو 
إلى  الجامعة  تنظر  2022، حيث 
من  سنويًا  تقدمها  التي  المنح 
خـــــالل صــــنــــدوق دعـــــم الـــطـــالـــب 
لــلــطــلــبــة الـــدارســـيـــن بــالــجــامــعــة 
مستقبل  في  استثمار  أنها  على 
من  تمكينهم  خــالل  من  الشباب 
اســتــكــمــال دراســـتـــهـــم الــجــامــعــيــة 
ــى تــحــســيــن  ــلــ ــم عــ ــهــ ــدتــ ــاعــ ــســ ومــ
تحصيلهم الدراسي، بما يتماشى 
مع رؤية مجلس التعليم العالي.

الطالب  الستفادة  ويشترط 
ــات الــــتــــي يــقــدمــهــا  مــــن الــــخــــدمــ
ــيـــت تــســجــيــلــه  ــبـ ــثـ الـــــصـــــنـــــدوق تـ
رقم  على  والــحــصــول  بالجامعة 
وأال  ــقــــديــــم،  ــتــ الــ قـــبـــل  جـــامـــعـــي 
الثانوية  شهادة  في  معدله  يقل 
العامة عن 75%، وأال يكون يتلقى 
خارج  جهة  من  مكفوال  أو  دعمًا 
للطلبة  بالنسبة  أمــا  الــجــامــعــة، 
المنتظمين بالجامعة فيشترط 
عن  الــتــراكــمــي  معدلهم  يقل  أال 
أو  دعــمــًا  يتلقى  يــكــون  وأال   ،%70
مكفوال من جهة خارج الجامعة.

ويهدف صندوق دعم الطالب 
ــذي أطــلــقــتــه الــجــامــعــة خــالل  الــ
 2016/2015 األكـــاديـــمـــي  الـــعـــام 
ــنـــح  ــمـ إلـــــــى تــــقــــديــــم الـــــدعـــــم والـ
المتفوقين  لــلــطــلــبــة  الـــدراســـيـــة 
فئات  مختلف  مــن  والمتعثرين 
المجتمع، حيث بلغ عدد الطلبة 
المستفيدين من الصندوق منذ 
من  منهم  طالبا،   1367 تأسيسه 
حــصــل عــلــى مــنــح دراســـيـــة شبه 
كــامــلــة، ومــنــهــم مـــن حــصــل على 
دعم  بقيمة  كاملة،  دراســيــة  منح 
إجمالية وصلت إلى ما يقرب من 
نصف مليون دينار بحريني منذ 

تأسيس الصندوق.
ــبــــه صـــــــــّرح رئـــيـــس  ــانــ مـــــن جــ
الدكتور غسان  األستاذ  الجامعة 
عــــــــواد بــــــأن الـــجـــامـــعـــة تـــحـــرص 
ــة الــمــجــتــمــع  ــلـــى خــــدمــ دومــــــــًا عـ
الــبــحــريــنــي حــيــث ال تــألــو جــهــدًا 
فــــي ســبــيــل تــحــقــيــق كــــل مــــا مــن 
شأنه أن يدعم الشباب البحريني 
على  ومساعدته  فئاته  بمختلف 
ــه وطـــمـــوحـــاتـــه،  ــ ــدافـ ــ تــحــقــيــق أهـ
مــــؤكــــدًا ســـعـــي الـــجـــامـــعـــة لــدعــم 
والمتفوقين  المتعثرين  الطلبة 
ــًا ومـــعـــنـــويـــًا وتـــقـــديـــم كــافــة  ــاديــ مــ
في  تساعدهم  التي  التسهيالت 
اســتــكــمــال مــتــطــلــبــات دراســتــهــم 
ــواة خــيــر لــخــدمــة هــذا  لــيــكــونــوا نـ
الـــوطـــن، مــتــقــدمــًا بــالــشــكــر إلــى 
اإلدارة  مجلسي  وأعــضــاء  رئــيــس 
ــذي  ــ ــم الـ ــ ــدعـ ــ واألمــــــنــــــاء عـــلـــى الـ
يـــقـــدمـــونـــه لــلــجــامــعــة والــطــلــبــة 
الجامعة  تقدم  استمرار  لضمان 

ونجاحها.
عن  الجامعة  رئــيــس  وأعـــرب 
ــوم بــــه الــجــامــعــة  ــقـ ــره بـــمـــا تـ فـــخـ
ــا، مــــنــــوهــــًا بــــأن  ــتـــهـ ــبـ ــلـ لــــدعــــم طـ
الصندوق قد ساهم منذ تأسيسه 
فــي مــســاعــدة الــعــديــد مــن طلبة 
تحصيلهم  الستكمال  الجامعة 
تمكن  واألكاديمي، حيث  العلمي 
رفــــع  مـــــن  وطــــالــــبــــة  ــا  ــبــ ــالــ طــ  45
تحصيلهم العلمي خالل الفصل 
الدراسي الماضي لالستفادة من 

الصندوق،  يقدمه  الــذي  الــدعــم 
ــذي يـــؤكـــد أهــمــيــة هــذا  ــ ــر الـ ــ األمـ
الـــدعـــم الــــذي تــقــدمــه الــجــامــعــة 

لطلبتها.
وخـــــتـــــم رئـــــيـــــس الـــجـــامـــعـــة 
إلى  الطلبة  كافة  بدعوة  حديثه 
التقديم واالستفادة من خدمات 
والعمل  الــطــالــب،  دعـــم  صــنــدوق 
على رفع تحصيلهم الدراسي بما 
يساعدهم على تحقيق أهدافهم 
وبــــنــــاء مــســتــقــبــل مــــشــــرق لــهــم، 
الجامعة  مــبــادرة  أن  إلــى  مشيرًا 
ــات الــصــنــدوق  ــــالق خـــدمـ فـــي إطـ
تأتي بالتوافق مع رؤيتها الرامية 
إلــــى زيـــــادة الــمــقــاعــد الــدراســيــة 
البحريني  للشباب  الــمــطــروحــة 
من  المزيد  وإعطائهم  الطموح 
ــة تــعــلــيــمــهــم  ــلـ ــواصـ ــمـ الــــفــــرص لـ
الـــعـــالـــي لــمــنــحــهــم الــــقــــدرة على 
المستقبلية  التحديات  مواجهة 
ــم الــمــجــتــمــع  ــ ــام فــــي دعـ ــ ــهـ ــ واإلسـ

ودفعه نحو التقدم والتطور.

ج��ام��ع��ة ال���ع���ل���وم ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ت��ف��ت��ح ب����اب ال��ت��ق��دي��م
الطال��ب  دع��م  �سن��دوق  م��ن  درا�س��ية  من��ح  عل��ى  للح�س��ول 

ولماذا للعام 
الخام�س على التوالي..؟؟

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

يقولون الصعود للقمة صعب.. والبقاء فيها أصعب.. ويقولون 
والــمــحــافــظــة عــلــيــه أصــعــب..  الــمــركــز األول صـــعـــب..  تــحــقــيــق  إن 
الــمــزيــد من  انـــجـــاز صـــعـــب.. وتــحــقــيــق  ويـــقـــولـــون إن تــحــقــيــق أي 
على  تحافظ  أن  استطاعت  البحرين  ومملكة  أصعب..  اإلنجازات 
اإلنجاز  في  وتستمر  األول،  والمركز  والصدارة  القمة  في  مكانتها 
وزارة  تقرير  في  األولــى  الفئة  التوالي ضمن  على  الخامس  للعام 
الخارجية األمريكية، المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة 

االتجار باألشخاص.
ــة ملكية ســامــيــة بــقــيــادة جــاللــة الــمــلــك الــمــعــظــم.. جهود  رؤيـ
ــوزراء..  الــ مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  سمو  برئاسة  بـــارزة  حكومية 
أساسية  حــريــات  راســخــة..  وطنية  ثــوابــت  فاعلة..  حقوقية  ثقافة 
مستمرة.. منظومة عمل مؤسسية »تنفيذية وتشريعية وقضائية«.. 
الحقوقي  اإلنــجــاز  تحقيق  فــي  ساهمت  كــثــيــر..  وغــيــرهــا  جميعها 

الرفيع. 
اهــتــمــام كــبــيــر بــحــقــوق الــعــمــالــة الـــوافـــدة واحـــتـــرام حــريــاتــهــم 
المتعددة.. سياسة ومنهجية واضحة ومتواصلة.. تطوير مضاعف 
في  معلنة  خــطــوات  واإلجـــرائـــيـــة..  التشريعية  لــــألدوات  ومستمر 
محاسبة المتورطين.. دعم قانوني وإنساني للضحايا ومساعدتهم 

في تجاوز التداعيات النفسية واالجتماعية.
نــيــابــة لــالتــجــار بـــاألشـــخـــاص، وتــخــصــيــص مــحــكــمــة.. تــعــزيــز 
ضحايا  لــدعــم  صــنــدوق  والــشــهــود..  للضحايا  الجنائية  الحماية 
للتبليغ عن  الساعة  االتجار باألشخاص.. خط ساخن على مدار 
أي قضايا أو شكاوى تتعلق بمكافحة هذه الجرائم.. تعزيز الوعي 
الــوافــدة  العمالة  حماية  اإلقليمي..  المركز  إنــشــاء  المجتمعي.. 
والحد من العمل الجبري.. تطبيق نظام حماية األجور.. تصريح 
التأمين  ونظام  المنزلية  للعمالة  الثالثي  العقد  الــمــرن..  العمل 
االخـــتـــيـــاري.. حــريــة انــتــقــال الــعــامــل األجــنــبــي إلـــى صــاحــب عمل 
آخر.. قصة نجاح خالل جائحة كورونا وما تم تقديمه من رعاية 
الــدعــاوى  رفــع  ــراءات  إجــ إلكتروني مــوحــد.. تسهيل  نــظــام  ودعــــم.. 
من  الــوافــدة  العمالة  مجتمع  مع  والتواصل  ومتابعتها،  العمالية 
المملكة  في  للعمالة  المصدرة  الــدول  وقنصليات  ســفــارات  خــالل 
ومؤسسات المجتمع المدني.. كل تلك الجهود ساهمت في تحقيق 

اإلنجاز الرفيع للعام الخامس على التوالي.
البعض عن مراجعة بعض  الواجب، في ظل حديث  لعله من 
اإلجراءات، وخاصة المتعلقة بشأن »التصريح المرن« على الرغم 
مـــن اإلشــــــادة بــــه، أن يــتــم تــطــويــر الـــمـــوضـــوع بــمــا يــحــفــظ حــقــوق 
هذه  تبقى  ال  وحــتــى  الــعــمــال..  بحقوق  أســـوة  كــذلــك،  المواطنين 

المسألة محل إشادة خارجية، وعدم رضا في األوساط المحلية.
إال أن األمر الالزم اإلشارة إليه هو أن تلك المسألة »التصريح 
البعض  تدفع  أال  يجب  ونقد  مالحظات  من  تحتويه  ومــا  المرن« 
الــعــام.. وأال تفسد  الحقوقي  اإلنــجــاز  التقليل مــن شــأن هــذا  إلــى 
على الوطن فرحته، وعلى اإلنجاز مكسبه، وعلى التقرير بأهدافه 
على  وتطورها  وتقدمها  البالد  وسمعة  بمكانة  المرتبطة  وغاياته، 
المستوى الحقوقي الدولي.. ألن كل مكسب حقوقي تحقق مملكة 
الــبــحــريــن هــو رد واضـــح عــلــى كــل الــمــغــرضــيــن والــســاعــيــن لعرقلة 
ــازات، واإلســــاءة  الــمــســيــرة الــحــقــوقــيــة الــبــحــريــنــيــة، وتــقــزيــم اإلنــــجــ

والتحريض ضد الوطن والمواطنين.
الخامس  للعام  »ولــمــاذا  الــســؤال:  يكون  أن  ينبغي  ال  ولــذلــك، 
على التوالي في تحقيق اإلنجاز الحقوقي الرفيع..؟؟« بل يجب أن 
يكون السؤال: »ولماذا ال يكون أصال للعام الخامس على التوالي، 
الشاملة  الحزمة  ظل  في  وخاصة  كــذلــك..؟؟«  والعاشر  والسادس 
باألشخاص  االتــجــار  مكافحة  مجال  فــي  المتكاملة  والمنظومة 
رائــدا  نموذجا  اليوم  وأصبحت  البحرين«..  »فريق  بها  يقوم  التي 
فخر  محل  وهــي  منها..  واالســتــفــادة  التعلم  يتم  المنطقة،  لــدول 

واعتزاز عند الجميع.

اخــتــتــمــت الــجــامــعــة األهــلــيــة 
الــتــعــريــفــي فـــي مجمع  مــعــرضــهــا 
أن  بعد  مــؤخــرا،  سنتر«  »السيتي 
فيها  تفاعل  حيوية  منصة  شكل 
مع  بالجامعة  التعريفي  الفريق 
وأربـــاب  األكاديميين  مــن  العديد 
ــوه  ــ ــمـــل والـــنـــخـــب ووجــ ــعـ ــوق الـ ــ ســ
الــمــجــتــمــع، فـــضـــال عــــن الــطــلــبــة 
ــور مـــن الــمــواطــنــيــن  ــ ــاء األمـ ــيـ وأولـ
الذين  والخليجيين  والمقيمين 
العلمية  بالمكانة  إعجابهم  أبدوا 
ــيــــة،  ــلــ ــيــــعــــة لـــلـــجـــامـــعـــة األهــ الــــرفــ
وتـــصـــدرهـــا الــعــديــد مـــن مــنــصــات 
الـــتـــفـــوق والـــــجـــــودة الــبــحــريــنــيــة 

والخارجية.
ــت أبــــــــواب الــجــامــعــة  ــ ــازالــ ــ ومــ
ــتـــوحـــة الســـتـــقـــبـــال  ــفـ ــة مـ ــيــ ــلــ األهــ
طـــلـــبـــات االلــــتــــحــــاق بــبــرامــجــهــا 
البكالوريوس  بــدرجــة  األكاديمية 
للطلبة  والــدكــتــوراه  والماجستير 
الــمــســتــجــديــن والـــمـــحـــولـــيـــن فــي 
العام  من  األول  الدراسي  الفصل 
 2021/2022 الــجــديــد  الــــدراســــي 
لألمانة  األكاديمية  للوائح  طبقا 

العامة لمجلس التعليم العالي.
 وأوضــــحــــت مـــســـاعـــدة رئــيــس 
الـــــجـــــامـــــعـــــة لــــــــشــــــــؤون اإلعــــــــــالم 
ــات الــعــامــة  ــعــــالقــ ــويـــق والــ ــتـــسـ والـ
ــيــــراوي أن  ــائــــرة الــــشــ ــتــــورة ثــ الــــدكــ
ــة فــي  ــ ــويــ ــ ــة تـــمـــنـــح األولــ ــعـ ــامـ الـــجـ
تــــــوزيــــــع الــــمــــقــــاعــــد الـــــدراســـــيـــــة 
لــألســبــقــيــة فـــي تــثــبــيــت الــقــبــول، 
المتقدمين  الطلبة  داعية جميع 
إلى  بالجامعة  االلتحاق  بطلبات 
األوراق  استكمال  فــي  الــمــســارعــة 
الـــمـــطـــلـــوبـــة العـــتـــمـــاد طــلــبــاتــهــم 

والبت فيها.
ونــوهــت الــدكــتــورة الــشــيــراوي 
تحظى  األهلية  الجامعة  أن  إلــى 
المؤسسي من مجلس  باالعتماد 
قــوائــم  وتــتــصــدر  الــعــالــي  التعليم 
الــمــؤســســي  األداء  ــي  فــ ــودة  ــ ــــجـ الـ
واألكــــــاديــــــمــــــي، وهـــــــي مـــــن أولـــــى 
الجامعات التي أدرجت في اإلطار 

الوطني للمؤهالت.
مـــفـــتـــوح  الـــــبـــــاب  أن  وأكــــــــــدت 
ــور  ــاء األمـ ــيـ لــجــمــيــع الــطــلــبــة وأولـ
يسعفهم  لــم  الــذيــن  والمهتمين 
الــــــــــوقــــــــــت لـــــــحـــــــضـــــــور مـــــعـــــرض 
ــتـــي ســنــتــر  ــيـ ــسـ الـــجـــامـــعـــة فـــــي الـ
بمجمع  الــجــامــعــة  مــقــر  ــارة  ــزيــ لــ

ــتـــقـــاء الــمــبــاشــر  الــتــأمــيــنــات وااللـ
القبول  إدارة  في  المختصين  مع 
والــتــســجــيــل لــإجــابــة عــن جميع 
تــســاؤالتــهــم واســتــفــســاراتــهــم، كما 
عبر  متاحة  نفسها  الخدمات  أن 
خدمة االتصال المباشر والواتس 

اب. 

»االأه������ل������ي������ة« ت���خ���ت���ت���م م��ع��ر���س��ه��ا 
ال��ت��ع��ري��ف��ي ف����ي »ال�����س��ي��ت��ي ���س��ن��ت��ر«

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16190/pdf/1-Supplime/16190.pdf?fixed9131
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1302864
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1302883


العدد:  16190

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

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

P  12

Link

Link

P  13

Link

Link

Link

P  10

Link

العدد )16190( - السنة السابعة واألربعون – الخميس 22 ذو الحجة 1443هـ - 21 يوليو 2022م 10

حملة  ���ض��م��ن  ك���ام���ل  ل���ع���ام  درا����ض���ي���ة  ب���اأق�������ض���اط  ف����ائ����زان 
ت���م���وي���ل ال���ت���ع���ل���ي���م م�����ن ب���ن���ك ال���ب���ح���ري���ن ال���وط���ن���ي 

ال�صفري التايالندي ي�ؤكد تطلع بالده اإىل تعزيز العالقات االقت�صادية مع البحرين

نا�ص: ن�ضعى لتحقيق التنمية للقطاع ال�ضحي الخا�ص في ال�ضيدلة وال�ضياحة العالجية

رح���ل���ة ف���اخ���رة اإل�����ى ج����زر ال��م��ال��دي��ف 
ل��ث��الث��ة ف��ائ��زي��ن ف��ي ح��م��ل��ة ب��ن��ك »اإل����ى«

ب�اب  فت�ح  يعل�ن  »بيب�ا«  الع�ام�ة  الإدارة  معه��د 
الت�ضجي�ل لموؤتم�ر مين�اب�ار 2022 في الج�زائر

اإعالن اأول الفائزين في حملة »�ضحب التنين« في »مدينة التنين البحرين«

ــريـــن الـــوطـــنـــي  ــبـــحـ ــنـــك الـ ــلــــن بـ أعــ
لمنتج  حصرية  حملة  إطالقه   )NBB(
الحملة  تمنح  حيث  التعليم«،  »تمويل 
ــزيـــن مــحــظــوظــيــن فـــرصـــة لــلــفــوز  ــائـ فـ
ــام كـــامـــل.  ــ ــــدة عـ بـــأقـــســـاط مـــدفـــوعـــة مـ
وســـتـــشـــمـــل الـــحـــمـــلـــة جـــمـــيـــع الــطــلــبــة 
مــــن أي مـــرحـــلـــة دراســــيــــة فــــي جــمــيــع 
المملكة.  داخل  التعليمية  المؤسسات 
ومن المقرر أن تبدأ الحملة بتاريخ 20 

يوليو وتستمر حتى نهاية العام.
ويأتي إطالق هذه الحملة تماشًيا 
تبني  على  البنك  حــرص  منطلق  مــن 
المجتمع،  لخدمة  مــســؤولــة  مــبــادرات 
حــيــث يــتــطــلــع الــبــنــك مـــن خـــالل هــذه 
الــحــمــلــة لــمــكــافــأة اثــنــيــن مـــن عمالئه 

سلسة  بــــإجــــراءات  قــســًطــا   12 ــداد  ــسـ بـ
ومـــيـــســـرة، إلــــى جــانــب مــنــحــهــم أســعــار 
ــداد مــرنــة  ــ ــتـــرة سـ ــوائـــد تــنــافــســيــة، وفـ فـ
تصل حتى 7 سنوات، وتأمينا مجانيا، 
رسوم  أي  احتساب  عدم  إلى  باإلضافة 

إضافية للمعاملة.
ــرح أحــمــد  ــ ــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، صـ وبــ
ــات  ــجــ ــتــ ــنــ ــمــ الــــمــــســــقــــطــــي رئـــــــيـــــــس الــ
البحرين  بنك  في  لألفراد  المصرفية 
الوطني: »حرصنا عند تصميم أحدث 
على  مــكــافــأة عمالئنا  عــلــى  مــبــادراتــنــا 
سعيهم وراء تطلعاتهم األكاديمية لهم 
وألبــنــائــهــم، إذ إنــنــا نــســعــى مـــن خــالل 
إلى المساهمة  التعليم«  منتج »تمويل 
الجيل  من  المستقبل  قــادة  إعــداد  في 

الشاب، وذلك رغبة منا في دفع عجلة 
مع  يتماشى  بما  المملكة  في  التعليم 
وكجزء  الوطنية 2030  الرؤية  تطلعات 
نحو  الموجهة  الحثيثة  مساعينا  من 

االستثمار المجتمعي«.
ويــــواصــــل بـــــــدوره بـــنـــك الــبــحــريــن 
الـــوطـــنـــي طــــرح الـــمـــزيـــد مـــن الــحــلــول 
والــمــنــتــجــات الـــتـــي تــســتــنــد إلــــى مــبــدأ 
مع  يتوافق  بما  العميل،  على  التركيز 
ممارسات  دمــج  نحو  وتوجهه  الــتــزامــه 
ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ الـــحـــوكـــمـــة الـــبـــيـــئـــيـــة واالجـ
أعماله  صميم  فــي  الــشــركــات  وحوكمة 
البنك،  في  خدماته  وكافة  المؤسسية 
التمويل  ومنتجات  حــلــول  يشمل  بما 

الخاصة به.

ــى«، الــبــنــك الــرقــمــي األســـرع  ــ أطــلــق بــنــك »إلـ
في  فقط  الذكية  الهواتف  عبر  والمتوافر  نمًوا 
لحاملي  عــرًضــا   ،ABC لبنك  والــتــابــع  البحرين 
بطاقات الخصم المباشر لدى البنك تمكنهم من 
الفوز برحلة إلى جزر المالديف من خالل حملة 
حديثا.  البنك  أطلقها  الــتــي  الخصم  بــطــاقــات 
ويمكن للعمالء االشتراك في هذه المسابقة من 
خالل إنفاقاتهم الدولية عبر بطاقات ماستركارد 
الــمــمــتــدة من  الــفــتــرة  الــمــبــاشــر خـــالل  للخصم 
وسيحظى   .2022 أغــســطــس   31 حــتــى  يــولــيــو   1
ثالثة أشخاص محظوظين بفرصة الفوز برحلة 
فــخــمــة مــدفــوعــة الــتــكــالــيــف لــمــدة 3 لـــيـــاٍل / 4 
وتتضمن  الــمــالــديــف،  جــزر  إلــى  أيـــام لشخصين 
في  واإلقامة  والداخلية  الدولية  الطيران  تذاكر 
الفندق، واالنتقاالت عبر الليموزين في البحرين 

والمزيد.
إلى  مجاًنا  السفر  من  الفائزون  وسيتمكن 
جــزر الــمــالــديــف الــســاحــرة مــع اإلقــامــة فــي فيال 
مائية في منتجع فاكارو من فئة 5 نجوم، إضافة 
إلـــى الــحــصــول عــلــى وجــبــتــي اإلفــطــار والــعــشــاء. 
ــي مـــطـــار جـــزر  ــائـــزيـــن فــ ــفـ وســـيـــتـــم اســـتـــقـــبـــال الـ
رحــلــة طــيــران  ثــم سيستقلون  ومـــن  الــمــالــديــف، 

داخلية إلى المنتجع الشاعري.
ــرادة  وتــعــلــيــًقــا عــلــى الــحــمــلــة، قــالــت نـــدى طـ
»إلى«:  بنك  لدى  والعمالء  األعمال  رئيسة قسم 
شريك  بمثابة  ليكون  »إلـــى«  بنك  بناء  تــم  »لقد 
مصرفي معتمد يواكب أسلوب الحياة الحديثة، 
لعمالئنا،  ضــروريــة  تــعــّد  السفر  تجربة  أن  وبــمــا 
ــا ســفــر ال مــثــيــل لها  ــزايـ فــقــد قــمــنــا بــتــقــديــم مـ
ما  فتح  على  الــقــدرة  مثل  »إلـــى«  التطبيق  عبر 
األجنبية  بالعمالت  حسابات  ثمانية  إلــى  يصل 
وتحويل األموال فيما بينها بسالسة باستخدام 

أسعار صرف تنافسية للغاية. وعلى نحو مماثل، 
تتميز بطاقة الخصم ماستركارد وورلد بريميوم 
الخاصة بنا بمجموعة من مزايا السفر بما في 
مــن 1100 صالة مطار،  أكثر  إلــى  الــدخــول  ذلــك 

وحدود أعلى للمعامالت وأكثر من ذلك«.
مثااًل  الحملة  هــذه  »ُتــعــد  ــرادة:  طــ وأضــافــت 
عــلــى الــتــزامــنــا بــتــحــقــيــق أهـــــداف عــمــالئــنــا من 
وسنغطي  لهم،  ُتنسى  ال  تجربة  وإتــاحــة  السفر 
فــي هـــذه الــمــرة مــصــاريــف ســفــر لــثــالثــة فائزين 

محظوظين«. 
الذين ينفقون ما ال يقل  العمالء  سيتمكن 
بالعمالت  يعادلها  ما  أو  بحريني  دينار   500 عن 
من  الحملة  فترة  خــالل  الــبــالد  خــارج  األجنبية 
الدخول في السحب، إذ سيتم احتساب كل دينار 
بــحــريــنــي يــتــم إنــفــاقــه دولـــًيـــا بــاســتــخــدام بطاقة 
واحدة  فرصة  بمثابة  كالسيك  ماستركارد »إلى« 
لدخول السحب، بينما سيتم احتساب كل دينار 
بــحــريــنــي يــتــم إنــفــاقــه دولـــًيـــا بــاســتــخــدام بطاقة 
وورلــد بمثابة 3 فرص  بريميم  »إلــى«  ماستركارد 
معامالت  احتساب  سيتم  كما  السحب.  لدخول 
نقاط البيع وسحوبات الـ ATM فقط، بينما لن 
المواقع  تتم عبر  التي  المعامالت  احتساب  يتم 

اإللكترونية.
في  عشوائي  بشكل  الفائزين  اختيار  سيتم 
برنامج  استخدام  عبر   ،2022 سبتمبر   20 تاريخ 
آلي وبحضور ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة، 
من  داخليين  ومدققين  تنفيذيين  ومــســؤولــيــن 
ــى«. وال يــحــق لــمــوظــفــي بــنــك »إلــــى« أو  ــ بــنــك »إلـ
عــمــلــيــة  فــــي  الـــمـــشـــاركـــة   »ABC« بـــنـــك  مـــوظـــفـــي 
ــد تــــم إرســـــــال تــفــاصــيــل الـــشـــروط  ــ الـــســـحـــب، وقـ
اإللكتروني  البريد  عبر  بها  المعمول  واألحــكــام 

إلى جميع عمالء بنك »إلى«.

أكـــــد رئـــيـــس غـــرفـــة تــــجــــارة وصــنــاعــة 
ــاس، عــلــى  ــ ــ الـــبـــحـــريـــن، ســـمـــيـــر عــــبــــداهلل نـ
ــزازه وتـــقـــديـــره لـــلـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة  ــ ــتـ ــ اعـ
ــة الـــمـــتـــمـــيـــزة الــــتــــي تــجــمــع  ــاديــ ــتــــصــ واالقــ
مؤكدًا  تايالند،  بمملكة  البحرين  مملكة 
تطلع الغرفة لزيادة آفاق التجارة البينية 
المشاريع  إقــامــة  خــالل  مــن  البلدين  بين 
ــادة حجم  الــمــشــتــركــة والــتــشــجــيــع عــلــى زيــ
ــارات بين  ــزيـ الــتــبــادل الــتــجــاري وتـــبـــادل الـ
الــــوفــــود االقـــتـــصـــاديـــة، الســـيـــمـــا فــــي ظــل 
الواعدة  االستثمارية  والفرص  المقومات 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـــقـــيـــن، جـــــاء ذلـــك 
خــــالل اســتــقــبــالــه بــبــيــت الــتــجــار بــيــابــاك 
لدى  تايالند  مملكة  سفير  ســريــشــارويــن، 
محمد  باسم  وبحضور  البحرين،  مملكة 
بغرفة  التنفيذي  المكتب  عضو  الساعي 
يوسف  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  البحرين، 
نواف  الغناه،  الدين، جميل يوسف  صالح 

خالد الزياني، وأحمد يوسف علي.
ــة عــــــددًا  ــرفــ ــغــ واســــتــــعــــرض رئــــيــــس الــ
ــتـــصـــورات والــمــقــتــرحــات الـــتـــي من  مـــن الـ
التجارة  معدالت  برفع  المساهمة  شأنها 
التجارية  الـــزيـــارات  تــبــادل  منها  البينية، 
وإقــــامــــة االجـــتـــمـــاعـــات الــثــنــائــيــة لــبــحــث 
وتذليل العقبات باإلضافة إلى الفعاليات 
االقتصادية المشتركة للتعريف والترويج 

البلدين  فــي  المتاحة  االستثمار  لــفــرص 
القطاع  تنمية  فــي  بــاألخــص  الصديقين 
الــصــحــي الــخــاص والــســيــاحــة الــعــالجــيــة، 
وشــركــات تصنيع األدويــــة، مــؤكــدًا على ما 
تتميز به البيئة االستثمارية في المملكة 
تمنحها  عــديــدة  وتسهيالت  محفزات  مــن 

للمستثمرين.
وأشار إلى أن »الغرفة« كممثل للقطاع 
ــم االســــتــــعــــداد لــبــحــث  ــ ــلـــى اتــ الــــخــــاص عـ
فــــرص الـــشـــراكـــة والـــتـــعـــاون الـــتـــجـــاري مع 
االستثمارات  واستقطاب  تايالند  مملكة 
الخبرات بهدف تحقيق مزيد من  وتبادل 

الــمــكــاســب لــلــقــطــاع الـــخـــاص واالقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي، مـــؤكـــدًا رغـــبـــة غـــرفـــة الــبــحــريــن 
فـــي تــنــمــيــة الــعــالقــات الــثــنــائــيــة وبــخــاصــة 
واالستثمارية  االقــتــصــاديــة  الــجــوانــب  فــي 
والتجارية والسياحية بما يخدم األهداف 
ــل مــا  ــ ــي ظـ ــ والـــتـــطـــلـــعـــات الـــمـــشـــتـــركـــة، فـ
يتمتع بــه الــبــلــدان مــن الــفــرص الــواعــدة 
والــمــقــومــات واإلمــكــانــيــات الــمــتــعــددة في 

مختلف القطاعات.
الغرفة  ومن جهة أخــرى، رحب رئيس 
ــعـــالقـــات  ــو تــنــمــيــة الـ ــكـــل مــــا يــــدفــــع نـــحـ بـ
ــاديـــة الــبــحــريــنــيــة الـــتـــايـــالنـــديـــة،  ــتـــصـ االقـ

وبجميع الخطوات التي تستهدف تطوير 
عــالقــات الــتــعــاون بــيــن أصــحــاب األعــمــال 
والـــمـــؤســـســـات والــــشــــركــــات فــــي الــبــلــديــن، 
مشيدًا بدور السفير التايالندي في مجال 
تــهــيــئــة الــمــنــاخ الــمــالئــم لــلــتــواصــل وفــتــح 
واألعمال  التجارة  لقطاعات  آفاق جديدة 
واالســـتـــثـــمـــار فـــي الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، 
إقــامــة شركات  فــي تشجيع  وعــلــى جــهــوده 
األعمال  قطاعات  بين  مشتركة  ومشاريع 
إزالــة  على  العمل  فــي  ودوره  البلدين،  فــي 
العقبات والصعوبات التي تواجه قطاعات 

األعمال في البلدين.
بياباك سريشاروين،  أعرب  من جانبه 
عـــن اعــــتــــزازه بـــالـــصـــداقـــة بــيــن الــبــحــريــن 
على  إيــجــابــيــًا  ينعكس  والــــذي  وتــايــالنــد، 
ــاون الـــبـــحـــريـــنـــي  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــانــــة عـــــالقـــــات الـ ــتــ مــ
بمعدالت  واالرتقاء  المشترك  التايالندي 
ــًدا دعــمــه لكافة  ــؤكـ الـــتـــجـــاري، مـ الــتــبــادل 
التبادل  تعزز  أن  شأنها  من  التي  الجهود 
التجاري بين البلدين الصديقين وتشجيع 
رجال األعمال التايالنديين للتواصل مع 
البحرين واالستفادة  نظرائهم في مملكة 
من الفرص المتاحة في كال البلدين، بما 
أعلى  إلــى  بالعالقات  االرتــقــاء  فــي  يسهم 
المستويات، ويعود بالخير والمنفعة على 

البلدين والشعبين.

أكبر  الــبــحــريــن،  التنين  مدينة  أقــامــت 
في  والتجزئة  بالجملة  للبيع  تسوق  مركز 
السحوبات  أول  مــؤخــًرا  الــبــحــريــن،  مملكة 
التنين«،  »سحب  الترويجية  ضمن حملتها 
والتي تستمر من تاريخ 2 يونيو 2022 حتى 
تاريخ 26 نوفمبر 2022، وتمنح المتسوقين 
الفرصة لربح واحدة من 6 سيارات جديدة 

لكل 10 دنانير بحرينية يتم إنفاقها.
ــعـــودي  ــن الـــسـ ــواطــ ــمــ ــاز الــ ــ ــد فــ ــ ــذا وقــ ــ هــ
تويوتا  بسيارة  الــحــداد  جـــواد  عبدالمجيد 
يارس في السحب األول الذي أقيم بإشراف 
والــصــنــاعــة  الـــتـــجـــارة  وزارة  عــــن  مــمــثــلــيــن 
وبـــحـــضـــور مــســؤولــيــن مـــن مــديــنــة الــتــنــيــن 

البحرين. 
البحرين  التنين  مدينة  خصصت  وقد 
6 ســيــارات جــديــدة، وهــي 3 ســيــارات تويوتا 
رايز و3 سيارات تويوتا ياِرس، سيتم السحب 
عليها في نهاية كل شهر طيلة فترة الحملة 
 .2022 نوفمبر   26 تاريخ  في  نهايتها  حتى 

كما تــأتــي هــذه الــمــبــادرة فــي إطـــار مساعي 
مدينة التنين البحرين لتزويد المتسوقين 

مــــن داخــــــل مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وخـــارجـــهـــا 
والمجزية،  المغرية  الترويجية  بالعروض 

وذلك بهدف تعزيز مكانتها كوجهة التسوق 
العائلية األولى في المملكة.

مدينة  ستستضيف  ذلـــك،  على  عـــالوة 
الــتــنــيــن الــبــحــريــن عــــــدًدا مـــن الــفــعــالــيــات 
أفـــراد  لجميع  بــالــمــرح  المليئة  واألنــشــطــة 
األسرة خالل الفترة القادمة، ما يضمن أن 
التسوق  أثناء  ممتًعا  وقًتا  الجميع  يقضي 
مــــن بـــيـــن قـــائـــمـــة طـــويـــلـــة مــــن الــمــنــتــجــات 
الجاهزة  المالبس  تشمل  والتي  المتنوعة، 
ــائــــب واإلكـــــســـــســـــوارات  واألحــــــذيــــــة والــــحــــقــ
والــمــكــيــاج ولــعــب األطــفــال واألثــــاث وأزيـــاء 
البناء  ومــواد  واألجهزة  والمعدات  األطفال 
ــهـــزة الــصــحــيــة واإللــكــتــرونــيــات وغير  واألجـ
ــى مــديــنــة الــتــنــيــن  ذلــــك الــكــثــيــر. تـــوجـــه إلــ
التسوق  بتجربة  واستمتع  اليوم  البحرين 
ابــقــوا على  الــبــحــريــن.  األفــضــل فــي مملكة 
البحرين  التنين  مدينة  مــع  دائـــم  تــواصــل 
عـــبـــر مـــتـــابـــعـــة صــفــحــاتــنــا الـــمـــوثـــقـــة عــلــى 

منصات التواصل االجتماعي.

كتبت: نوال عباس 

اكــــــــد االقــــــتــــــصــــــادي عــــــارف 
خليفة ان المصاريف الموسمية 
تــعــتــبــر مـــن اخـــطـــر الــمــصــاريــف 
عــلــى االفــــــراد، النــهــا تــــؤدي الــى 
تـــراكـــم الـــديـــون مــثــل مــصــاريــف 
االعياد والمدارس، والمناسبات، 
الــى  تأخير بعض  تــؤدي  وألنها 
المصاريف الثابتة او المتحركة، 
مشيرا الى أهمية تنظيم عملية 

االنفاق لدى العائالت.
ــول  ــلــ ــحــ وأضــــــــــــــاف: »مــــــــن الــ
لــــتــــفــــادي أعـــــبـــــاء الـــمـــصـــاريـــف 

من  جـــزءا  نــدخــر  ان  الموسمية 
الـــمـــال شـــهـــريـــا  عــلــى مــــدى 12 
نــشــتــري  ان  ــاول  ــحـ نـ او   ، شـــهـــرا 
حاجيات المدارس على اكثر من 
ــدال مـــن ان نــشــتــري كل  بــ شــهــر 
الحاجيات في شهر واحد  ألكثر 
مـــن طــفــل، وتـــكـــون الــمــصــاريــف 
مرهقه كثيرا على عائل االسرة، 
الــكــهــربــاء او  نــقــســط رســــوم  او  

الهاتف  لسد حاجاتنا.
هيكلة  أهــمــيــة  خليفة  واكـــد 
الــــمــــصــــاريــــف شـــهـــريـــا حـــتـــى ال 
او  االقتراض  الى  الفرد  يضطر 
ــون مـــن كــــردت كـــارد  ــديـ تـــراكـــم الـ
ــة  لــلــطــبــقــة  ــ ــاصــ ــ وغــــيــــرهــــا، وخــ

الــــدخــــل  وذوي  ــة  ــطــ ــوســ ــتــ ــمــ الــ
ان بعض  إلــى  الــمــحــدود، ملفتا 
ــقــــروض ال  الـــمـــصـــاريـــف مــثــل الــ
تسحب  فــهــي  تـــؤجـــل  ان  يــمــكــن 

شهريا اتوماتيكيا. 
وحذر خليفة من ان مصاريف 
السفر ال تعتبر موسمية وليست 
ان  الــفــرد  ضــروريــة، ويجب على 
يهيئ نفسه من اجل المصاريف 
ــرة كــمــا  ــا خـــطـ ــهـ الــمــوســمــيــة ألنـ
أسلفنا وممكن تؤدي الى تراكم 

الديون على الفرد.
ــلــــق االقــــتــــصــــادي  بـــيـــنـــمـــا عــ
»ان  الــــصــــائــــغ:  ــعـــفـــر  دكـــــتـــــور جـ
برنامجا  ان يضع  فــرد  كــل  على 

يــتــوقــع  وان  لــلــمــيــزانــيــة  وخـــطـــة 
المصروفات في كل مناسبة سواء 
رمــضــان أو االعــيــاد والـــمـــدارس، 
لهذا  ويــدخــر  احتياطه،  ويــأخــذ 
اليوم جزءا من راتبه شهريا، كما 
انه يجب ان يشتري الضروريات 
ويبتعد عن الكماليات واالشياء 
غير الضرورية، حتى ال يقع في 
التحكم في  الــديــون، من خــالل 

المصروفات.
ــغ إلــــــــى ان  ــ ــائـ ــ ــصـ ــ وأشـــــــــــار الـ
الكثير  أجــبــرت  كـــورونـــا  مــرحــلــة 
مــــــن االفــــــــــــــراد عــــلــــى االدخــــــــــار 
الن الــحــجــر حــتــم عــلــيــنــا عــدم 
ــهــــالك  ــتــ الـــمـــبـــالـــغـــة فـــــــي  االســ

ــار كثيرا،  ــ واجــبــرنــا  عــلــى االدخـ
وفــــرة مالية  تــكــون  الـــى  أدى  مــا 
وعدم  االجتماعي  البعد  بسبب 
الــتــســوق والــســفــر، والــتــعــلــم عن 
بــعــد وعـــوامـــل عـــديـــدة ســاعــدت 
وبالتالي  المصروفات  قلة  على 
أدت الى توافر المال لدى جميع 
الفئات سواء الغني او الفقير. 

تــنــظــيــم  ان  الـــصـــائـــغ  واكــــــد 
الــــجــــمــــعــــيــــات لـــــــألفـــــــراد يــحــل 
ــيـــرا مــــن الـــمـــشـــاكـــل فــلــعــبــت  ــثـ كـ
فــي االبــتــعــاد عن  إيــجــابــيــا  دورا 
تكون  ان  ولكن يجب  الــقــروض، 
إدارة فعالة حتى تزرع الثقة في 

األفراد.
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} عارف خليفة.} د. جعفر الصائغ .

ــور رائـــــــد مـــحـــمـــد بــــن شــمــس  ــتــ ــدكــ أكـــــــّد الــ
»بــيــبــا«  الــعــامــة  اإلدارة  لمعهد  الــعــام  الــمــديــر 
والعلمية  البحثية  الــجــهــود  مــواصــلــة  أهــمــيــة 
أحـــدث  وتــطــبــيــق  الـــعـــامـــة،  اإلدارة  مـــجـــال  فـــي 
ــذا الــمــجــال عــلــى األصــعــدة  الــتــوّجــهــات فــي هـ
تــؤدي  الــتــي  والــدولــيــة،  واإلقــلــيــمــيــة  المحلية، 
اإلداريـــة  السياسات  دعــم صناعة  إلــى  بــدورهــا 
بما  الخاص  والقطاع  الحكومية  للمؤسسات 
ــاء ذلــك  ُيــحــاكــي احــتــيــاجــاتــهــم الـــواقـــعـــيـــة. جــ
»بيبا«  الــعــامــة  اإلدارة  معهد  إعـــالن  بمناسبة 
البحث  بــأوراق  والمشاركة  التسجيل  باب  فتح 
الــعــلــمــي فـــي مــؤتــمــر شــبــكــة الـــشـــرق األوســــط 
وشمال إفريقيا لبحوث اإلدارة العامة مينابار 
والــذي  الخامسة،  نسخته  فــي   )MENAPAR(
 2022 نوفمبر  و30   27 مابين  الفترة  في  يقام 
الجزائرية  بالجمهورية  الــجــزائــر  مدينة  فــي 
»اإلقليم  عنوان  تحت  الشعبية،  الديمقراطية 
وآفـــاق  تــكــامــل  المحلية:  والتنمية  والــرقــمــنــة 
من  واســتــضــافــة  بتنظيم  وذلـــك  مستقبلية«. 
المدرسة الوطنية لإلدارة في مدينة الجزائر، 
»بــيــبــا« في  الــعــامــة  وتـــعـــاون مــع مــعــهــد اإلدارة 

مملكة البحرين. 
في  مينابار  مؤتمر  أن  شمس  بــن  وأوضـــح 
نسخته الخامسة يسعى إلى مناقشة األشكال 
من  بــاعــتــبــارهــا  الــمــحــلــّيــة  للتنمية  الــجــديــدة 
العامة،  الــســيــاســات  فــي  الحديثة  االتــجــاهــات 
تمّثله  لما  واألقــالــيــم  الرقمنة  بين  والتفاعل 
ــا لــلــتــنــمــيــة  ــرًعـ ــًرا مـــسـ ــنـــصـ الـــرقـــمـــنـــة كـــونـــهـــا عـ
المحلية، والحوار حول قرارات اإلدارة المحلّية 
في مواجهة األزمات المالية والصحية. وبدوره 
بــالــتــعــاون مــع شــركــائــه على  الــمــعــهــد  سيعمل 
والــدراســات  العلمية  البحوث  نتائج  استثمار 

والنتائج المنبثقة عن مؤتمر مينابار.
لتقديم  المجال  فتح  سيتم  أنــه  مضيًفا 
فــي مجال  الــمــمــارســات  أفــضــل  مــن  مساهمات 
العامة لدول المنطقة في يوم ما قبل  اإلدارة 
المؤتمر  في  المشاركة  دعوة  أن  كما  المؤتمر. 
مــوّجــهــة إلـــى جــمــيــع الــبــاحــثــيــن والــمــمــارســيــن 
ــادة الـــدكـــتـــوراه  ــهـ لــلــبــحــث الــعــلــمــي وطــــــاّلب شـ
اإلدارة  قضايا  فــي  والمهتمين  واألكــاديــمــيــيــن 
العامة. وللحصول على مزيٍد من المعلومات 

حول مؤتمر مينابار 2022م.
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اعتبرت  ب(:  )أ ف   - طــهــران 
الرئيس  أن  األربعاء  أمس  دمشق 
الــتــركــي رجــب طيب اردوجــــان لم 
قــمــة مع  ــه« خـــال  ــدافـ »أهـ يحقق 
نظيريه اإليراني والروسي ُعقدت 
بــشــّن عملية  تــهــديــده  عــلــى وقــــع 
ــا.  ــ ــوريـ ــ ــال سـ ــ ــمـ ــ ــي شـ ــ عـــســـكـــريـــة فــ
اســــتــــضــــاف الــــرئــــيــــس اإليـــــرانـــــي 
ــوم الـــثـــاثـــاء  ــ إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي يـ
ــي  ــروســ ــران نـــظـــيـــريـــه الــ ــ ــهـ ــ ــــي طـ فـ
ــيــــن واردوجــــــــــــان  ــوتــ ــر بــ ــيــ ــمــ فــــاديــ
ــمــــن إطـــــــــار »عـــمـــلـــيـــة أســـتـــانـــا  ضــ
النزاع  إنهاء  الرامية إلى  للسام« 
الــمــتــواصــل مــنــذ 2011.  الــســوري 
وبــعــد أســابــيــع مــن تــلــويــحــه بشن 
عــمــلــيــة ضـــد الــمــقــاتــلــيــن األكــــراد 
أمل  »إرهابيين«،  يصّنفهم  الذين 
دعم  على  الحصول  في  اردوجـــان 

موسكو وطهران في هذا الشأن. 
ــن اخــتــتــام  ــات مــ ـــاعــ وبـــعـــد سـ
ــة، حــــــّل وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــمــ ــقــ الــ
الـــســـوري فــيــصــل الــمــقــداد ضيفا 
عـــــلـــــى نـــــظـــــيـــــره حــــســــيــــن أمــــيــــر 
ــي الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــيــــان فــ ــلــــهــ ــبــــدالــ عــ
اإليــرانــيــة. وقـــال الــمــقــداد خــال 
»ننظر  مشترك:  صحفي  مؤتمر 
الــى مــا تــّم فــي قمة طــهــران على 
ــي. طـــبـــعـــا نـــفـــهـــم أن  ــابــ ــجــ أنــــــه إيــ
هـــــذه الـــقـــمـــة لــــم تـــكـــن لــلــرئــيــس 
ــيـــن، كـــان  رئـــيـــســـي ولـــلـــرئـــيـــس بـــوتـ
هــنــاك طـــرف آخـــر يـــشـــارك بــهــا«، 
فــي إشـــارة الــى اردوجــــان مــن دون 
تسميته. وأضاف: »الطرف اآلخر 
ــانـــت لـــه الــكــثــيــر مـــن األهـــــداف  كـ
والسياسات التي أراد أن يفرضها 
»لم  أن ذلــك  على االجــتــمــاع«، اال 

الجادة  المناقشات  بِفعل  يتحقق 
األصــدقــاء  طــرحــهــا  الــتــي  واآلراء 

االيرانيون واألصدقاء الروس«. 
ينجح  لــم  ــان  ــ اردوجـ أن  ورأى 
فـــــي »تـــحـــقـــيـــق األهــــــــــــداف الـــتـــي 
كــــان يــســعــى إلـــيـــهـــا«. خــــال لــقــاء 
الــثــاثــاء، أبــلــغ الــمــرشــد األعــلــى 
ــة اهلل  لــلــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة آيـ
أي  أن  اردوجــــــــان  عــلــي خــامــنــئــي 
ــهــا قــواتــه  عــمــلــيــة عــســكــريــة تــشــّن
ــتـــعـــود بـــالـــضـــرر« عـــلـــى ســـوريـــا  »سـ
وتركيا والمنطقة، معتبرا أن على 
»إيران وتركيا وسوريا وروسيا حل 

هذه المشكلة من خال الحوار«. 
أعربت عن  أن  لموسكو  كما سبق 
رغــبــتــهــا بـــأن »تــحــجــم« أنــقــرة عن 

الهجوم. 
ــثـــاث في  ــدول الـ ــ وأعــــربــــت الــ
ــان الـــخـــتـــامـــي لـــلـــقـــمـــة عــن  ــيــ ــبــ الــ
تعاونها  مواصلة  »على  تصميمها 
القائم للقضاء في نهاية المطاف 
ــى األفــــــــــــراد والــــمــــجــــمــــوعــــات  ــلــ عــ
اإلرهابية«، ورفض »كل المحاوالت 
لخلق وقائع جديدة على األرض 
تحت ذريعة مكافحة االرهاب، بما 
يــشــمــل مـــبـــادرات الــحــكــم الــذاتــي 

على  والتصميم  القانونية،  غير 
الــــــوقــــــوف فـــــي وجـــــــه األجـــــنـــــدات 
لتقويض  الـــهـــادفـــة  االنــفــصــالــيــة 
ــادة ووحـــــــدة أراضـــــــي ســـوريـــا،  ــيــ ســ
الى تهديد األمن القومي  إضافة 

للدول المجاورة«. 
تأمل أنقرة في إنشاء منطقة 
طــول  عــلــى  كيلومترا   30 بــعــرض 
الـــــــحـــــــدود الــــتــــركــــيــــة-الــــســــوريــــة 
الخاضعة  األراضـــي  عن  تفصلها 
الذين  األكراد  المقاتلين  لسلطة 
المّتحدة  الــواليــات  مــع  تحالفوا 
الــدولــة اإلســامــيــة.  ضــّد تنظيم 

وكــــرر وزيــــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي 
الدعوة لخروج القوات األمريكية 
مـــن مــنــاطــق شـــرق الـــفـــرات، وهــو 
الثاثاء  خامنئي  طرحه  موقف 

في لقاء مع بوتين. 
»وجــود  إن  عبداللهيان  وقــال 
ــي شـــرق  ــ ــيــــة فـ ــكــ الـــــقـــــوات األمــــريــ
ــدى الــمــشــكــات  ــ الــــفــــرات هــــو إحــ
وإن  المنطقة«،  منها  تعاني  التي 
ــأن وجـــودهـــا  ــّذرع بــ ــتــ واشـــنـــطـــن »تــ
الدولة  تنظيم  بمكافحة  مرتبط 
أن  »نعتقد  وأضــاف:  اإلسامية«. 
عــلــى الــقــوات األمــريــكــيــة مــغــادرة 
األراضــي السورية فــورا ومــن دون 
أن  الـــمـــقـــداد  ورأى  شــــــروط«.  أي 
شرعي«،  »غير  األمريكي  الــوجــود 
الــواليــات  أرادت  »إذا  أنـــه  معتبرا 
الــمــتــحــدة أن تــنــســحــب مـــن هــذه 

األراضي، فهو األفضل لها«. 
الى ذلك، أكد الوزير اإليراني 
الــتــفــاوض  »ســـتـــواصـــل  بـــــاده  أن 
التركي  الجانبين  مــع  والــتــشــاور 
بالعملية  يتعلق  فيما  والــســوري« 
المحتملة ألنقرة. ولّوح المقداد 
بأن المضي في العملية قد يؤدي 
لـــ»صــراع« ســوري-تــركــي. وأوضــح: 
أن  تركيا  غير  أو  تركيا  ينفع  »ال 
ــة وأن  ــوريـ ــسـ ــدود الـ ــحــ تــخــتــرق الــ
ــنــــة، ألن هـــذا  آمــ ــد مـــنـــاطـــق  تـــوجـ
الــصــراع  مــن  ــر  آخـ نــوعــا  سيخلق 
ــة الـــســـوريـــة والـــدولـــة  بــيــن الــــدولــ
»نــحــن قلنا  الــتــركــيــة«، مــضــيــفــا: 
عن  لــلــدفــاع  اســتــعــداد  على  بأننا 
وحرية  وحريتنا  وأمننا  سيادتنا 
شـــعـــبـــنـــا، وهـــــــذا شــــــيء ال يــمــكــن 

التخلي عنه«. 

ي��ح��ق��ق  ل����م  �أردوج������������ان  �أن  ت��ع��ت��ب��ر  دم�������ش���ق 
»�أه�����د�ف�����ه« خ����ال �ل��ق��م��ة م���ع رئ��ي�����ش��ي وب��وت��ي��ن 

}  الم�ؤتمر ال�صحفي للمقداد وعبداللهيان في طهران. )رويترز(

} ليز ترا�س.} ري�صي �ص�ناك.

على  السباق  أصبح  الــوكــاالت:   – لندن 
رئاسة الوزراء في بريطانيا أمس  محصورا 
بــيــن وزيـــر الــمــالــيــة الــســابــق ريــشــي ســونــاك 
ووزيرة الخارجية ليز تراس  لتبدأ المرحلة 
المنافسة الخــتــيــار مــن يحل  مــن  االخــيــرة 
مــحــل رئــيــس الـــــــوزراء الــمــســتــقــيــل بــوريــس 

جونسون.
ــوالت  ــ ــي جـــمـــيـــع جــ ــ ــاك فــ ــ ــونــ ــ ــدم ســ ــ ــقـ ــ تـ
لكن  المحافظين   الــنــواب  بين  التصويت 
تـــــراس تــكــتــســب  فــيــمــا يـــبـــدو  مـــيـــزة حتى 
الحزب  فــي  ألــف عضو   200 نحو  بين  اآلن 
الحاكم هم من سيختارون الفائز في نهاية 

المطاف.
الــمــرحــلــة االخــيــرة مــن السباق  وتــضــع 
المصرفي  ســونــاك  اســابــيــع  تستمر  والــتــي 
والــذي  ساكس  جولدمان  بنك  فــي  السابق 
مستوى  أعلى  الــى  الضريبية  االعــبــاء  رفــع 
منذ خمسينيات القرن الماضي ضد تراس 
الــتــي أيـــدت خـــروج بــريــطــانــيــا مــن االتــحــاد 
ــرائـــب  االوروبـــــــــــي وتــــعــــهــــدت بـــخـــفـــض الـــضـ

واللوائح التنظيمية.
وسيرث من سيفوز عند اعان النتيجة 
ــــن ســبــتــمــبــر بـــعـــضـــا مــن  ــــي الــــخــــامــــس مـ فـ
عقود.  منذ  بريطانيا  في  الــظــروف  أصعب 

بالمائة   11 ليبلغ  طــريــقــه  فــي  فالتضخم 
واقــتــراب  النمو  مــعــدالت  تــوقــف  مــع  سنويا 
مستوياته  أدنـــى  مــن  اإلســتــرلــيــنــي  الجنيه 

مقابل الدوالر.
جونسون   عهد  فــي  بريطانيا  واتــخــذت 
ــراس مـــوقـــفـــا مـــتـــشـــددا ضــد  ــ وبـــمـــســـاعـــدة تــ
ــا بـــعـــد خــــروج  بـــروكـــســـل فــــي مـــفـــاوضـــات مــ
بريطانيا من االتحاد األوروبي بشأن قضية 
أيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة  مــمــا أدى الـــى اتــخــاذ 
ــي  ــ ــاد االوروبـ اجــــــراءات قــانــونــيــة مـــن االتـــحـ
الجانبين  بين  التجارية  العاقات  وتهديد 

في المستقبل.
لخوض  مرشحا   11 البداية  في  وتقدم 
السابق لكن في االقتراع الخامس واالخير 
ــزب الــمــحــافــظــيــن فــاز  ــن حــ لــلــمــشــرعــيــن مـ
ــل 357  بـــعـــدد 137 صـــوتـــا مـــن أصــ ــونـــاك  سـ
و105  ــراس  ــتـ لـ مــقــابــل 113 صـــوتـــا  ــا   ــوتـ صـ

أصوات لبيني موردنت.
ــرأي أن تـــراس  ــ وتــظــهــر اســتــطــاعــات الـ
ستتغلب على سوناك فيما يتعلق بأصوات 
ــيء يــمــكــن أن  ــاء الـــحـــزب لــكــن كـــل شــ أعـــضـ
االثنين حملة  المتسابقين  بدء  يتغير مع 
أمــام  الــبــاد  أنــحــاء  انتخابية الســابــيــع فــي 

أعضاء الحزب.

�ل�������ش���ب���اق ع���ل���ى رئ���ا����ش���ة �ل�����������وزر�ء ف��ي 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ي��ن��ح�����ش��ر ب��ي��ن ���ش��ون��اك وت���ر�����س

ــر  ــ الـــــــوكـــــــاالت: قــــــال وزيـ الــــعــــواصــــم - 
أمس  الروسي سيرجي الفــروف  الخارجية 
االربـــعـــاء ان مــهــام مــوســكــو الــعــســكــريــة في 
أوكرانيا تجاوزت منطقة دونباس الشرقية 
في أوضــح اعــتــراف حتى االن بــأن أهــداف 
الــــحــــرب اتـــســـعـــت فــــي االشــــهــــر الــخــمــســة 

الماضية.
وقــــال الفــــروف فــي مــقــابــلــة مــع وكــالــة 
نوفوستي«  »ريــا  الرسمية  الروسية  االنباء 
أن عقد  الجغرافيا تغيرت منذ  ان حقائق 
مفاوضات  وأوكرانيا  روسيا  من  مسؤولون 
فـــي تــركــيــا فـــي أواخــــــر مـــــارس فــشــلــت في 

تحقيق أي انفراجة.
وقال في ذلك الوقت ان التركيز ينصب 
عــلــى جــمــهــوريــتــي دونــيــتــســك ولــوجــانــســك 
ــرف واحــــــد فــــي شـــرق  ــ الــمــعــلــنــتــيــن مــــن طـ
ترغب  انها  روســيــا  تقول  واللتين  أوكــرانــيــا 

في إخراج القوات االوكرانية منهما.
الـــجـــغـــرافـــيـــا  »االن  الفــــــــــروف:  وقــــــــال 
بالجمهوريتين  تتعلق  تــعــد  لــم  اخــتــلــفــت 
وزابوريجيا  خيرسون  بمنطقتي  أيضا  بل 
الى  األخـــرى«، مشيرا  المناطق  من  وعــدد 
الجمهوريتين سيطرت عليها  أراض خارج 

روسيا سواء كليا أو جزئيا.
»الــعــمــلــيــة مــســتــمــرة بشكل  وأضـــــــاف: 
قد  روسيا  أن  الى  ودؤوب«، مشيرا  منطقي 
تحتاج إلى الدخول في العمق بدرجة أكبر.

وتصريحات الفروف هي أوضح اعتراف 
روسي حتى االن بأن أهداف الحرب اتسعت 
في االشهر الخمسة الماضية وجاءت بعد 
ترى مؤشرات على  انها  واشنطن  قالت  أن 
أن مــوســكــو تــســتــعــد لــضــّم االراضـــــي الــتــي 

استولت عليها من جارتها رسميا.
ــى تـــقـــاريـــر لــلــمــخــابــرات  ــ ــادا الـ ــنــ ــتــ واســ
المتحدث  كــيــربــي  ــون  اتــهــم جـ األمــريــكــيــة 
ــن الــقــومــي األمــريــكــي  بــاســم مــجــلــس االمــ
روســـيـــا بــتــمــهــيــد الــطــريــق لــضــم االراضــــي 
بدء  منذ  عليها  سيطرت  التي  االوكــرانــيــة 
العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير، 
وهـــي مــزاعــم قــالــت الــســفــارة الــروســيــة في 
واشنطن انها تتنافى مع ما تحاول موسكو 

القيام به.
الدفاع  وزيــر  قــال  أيضا  واشنطن  وفــي 
ــات  ــ ــــواليـ الـ ان  ــــن  ــتـ ــ أوسـ ــد  ــويــ لــ االمــــريــــكــــي 
مدفعية  أنظمة  أربــعــة  سترسل  المتحدة 
أخرى من طراز هيرماس الى أوكرانيا في 

أحدث شحنة عسكرية لدعم كييف.
وفي األسابيع القليلة الماضية كثفت 
روسيا هجماتها الصاروخية على مدن في 
وسياسيون  الجيش  وأفــاد  أوكرانيا.  أنحاء 
فـــي أوكـــرانـــيـــا بـــوقـــوع قــصــف روســــي عنيف 

ومميت. 
ومــــع اســـتـــمـــرار حـــالـــة الــضــبــابــيــة إزاء 
اعــــــادة الــتــشــغــيــل الــمــزمــعــة الـــيـــوم لخط 
الى  الغاز  العماق لنقل  الروسي  االنابيب 
أوروبــا اقترح االتحاد االوروبــي على الدول 
دولــة خفض  والبالغ عــددهــا 27  االعــضــاء 
من  بالمائة   15 بنسبة  الــغــاز  على  الطلب 

االن حتى الربيع.
أنه  من  االوروبية  المفوضية  وحــذرت 
بــــدون تــخــفــيــضــات كــبــيــرة فــي الــطــلــب قد 
يواجه االعضاء صعوبة في الحصول على 
إذا قطعت  الــشــتــاء  فــصــل  الـــوقـــود خـــال 
التكتل  دعـــم  عــلــى  ردا  االمــــــدادات  روســيــا 

ألوكرانيا. وأضافت أن هدف خفض الطلب 
قد يكون إلزاميا في حالة الطوارئ.

أمــس  الصحفيين  الـــى  حــديــثــه  وفـــي 
بــعــد زيــــارة لــطــهــران قـــال بــوتــيــن ان قــدرة 
تــقــّل بسبب مشكات  قــد   1 ــورد ســتــريــم  نـ
ــرى، وقـــد تحتاج  فــي وحــــدات الــضــخ األخــ
إحـــداهـــا الــــى ارســـالـــهـــا لــلــصــيــانــة فـــي 26 
يــولــيــو. لــكــنــه أضــــاف أن شــركــة جـــازبـــروم 
للوفاء  للطاقة جاهزة  العماقة  الروسية 

بالتزاماتها بشأن صادرات الغاز.
عبر  الغاز  جــازبــروم صـــادرات  وقلصت 

هــــذا الـــخـــط بــنــســبــة 40 بــالــمــائــة الــشــهــر 
تأخر عودة  الــى  األمــر  وأرجــعــت  الماضي، 
توربين كانت شركة سيمنز اينرجي تجري 
التي حظرت  كندا  له عمليات صيانة في 

عودته في بادئ االمر بسبب العقوبات.
وقـــــــال بـــوتـــيـــن أمــــــس انــــــه لـــيـــس مــن 
ــتـــي ســـيـــكـــون عــلــيــهــا  ــالـــة الـ الــــواضــــح الـــحـ
التوربين لدى عودته بعد االصاحات في 
كندا، وأن هناك احتمالية إليقاف تشغيله 
الــغــاز عبر  تدفق  وقــف  فــي  مما سيتسبب 

نورد ستريم. 

الفروف: �أهد�ف رو�شيا في �أوكر�نيا لم تعد تقت�شر على دونبا�س

} حقائق الجغرافيا قد تغيرت منذ المحادثات مع اأوكرانيا في اأواخر مار�س. 

ف  )أ   - كـــــــولـــــــومـــــــبـــــــو 
ــان  ــ ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ الـ انـــــتـــــخـــــب  ب(: 
الــســريــانــكــي أمــــس األربـــعـــاء 
الــذي  ويكريميسينغه  رانــيــل 
ــّت  ــولــــى رئــــاســــة الـــــــــــوزراء سـ تــ
ــّرات، رئــيــســا جـــديـــدا خلفا  ــ مــ
فر  الــذي  راجابكسا  لغوتابايا 
اقتحمت  بــعــدمــا  الـــبـــاد  مـــن 
ــر  ــقــــصــ ــود غـــــاضـــــبـــــة الــ ــ ــ ــشـ ــ ــ حـ
الــرئــاســي األســبــوع الــمــاضــي. 
وأظــــهــــرت نـــتـــائـــج رســـمـــيـــة أن 
على  حــصــل  ويكريميسينغه 
134 صوًتا في اقتراع برلماني 
تنافس فيه ثاثة مرشحين. 

وقـــــــــد حـــــصـــــل مـــنـــافـــســـه 
الــــرئــــيــــســــي وزيــــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
االهــابــيــرومــا  دوالس  الــســابــق 
المرشح  أمــا  ــا،  صــوًت  82 على 
الــثــالــث وهــــو الـــيـــســـاري أنــــورا 
ديـــســـانـــايـــمـــه فـــلـــم يـــنـــل ســـوى 
ــا أعـــطـــى  ــ ثــــاثــــة أصـــــــــــوات، مـ
ويــكــريــمــيــســيــنــغــه الــغــالــبــيــة 
ــن األصـــــــــــوات.  ــ الـــمـــطـــلـــقـــة مــ
وقـــــــال ويــكــريــمــيــســيــنــغــه فــي 
البرلمان  أمام  كلمة مقتضبة 
اآلن«،  انــتــهــت  »انــقــســامــاتــنــا 
داعًيا االهابيروما »لانضمام 
إلّي والعمل مًعا إلخراج الباد 

من األزمة التي نواجهها«. 
وأعـــــرب عـــن أمـــلـــه فـــي أن 
اليمين في وقت الحق  يــؤدي 
في مراسم بسيطة داخل مقّر 
الحراسة.  الشديد  البرلمان 
بـــعـــد فــــــوز ويــكــريــمــيــســيــنــغــه 
بــالــرئــاســة،  ــا  ــاًمـ عـ الــبــالــغ 73 
ُتـــعـــتـــبـــر الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 
ــة تــلــقــائــًيــا وســيــخــتــار  مــنــحــّل
ــا  ــًسـ ــيـ الــــرئــــيــــس الــــجــــديــــد رئـ
لــــــلــــــوزراء لــتــشــكــيــل حــكــومــة 
ــيــــس  جــــــــديــــــــدة. واعـــــتـــــبـــــر رئــ
ــا  ــابـ ــدا يـ ــنــ ــيــ ــاهــ الــــبــــرلــــمــــان مــ
الــعــالــم  انــتــبــاه  ــا إن  ــواردانـ ــيـ أبـ
يترّكز على الهيئة التشريعية 
انتخبت  الــتــي  الــســريــانــكــيــة 
رئيًسا يتولى قيادة الباد في 
الــفــتــرة الــمــتــبــقــيــة مـــن واليـــة 
ــة الــتــي  ــيـ ــاسـ ــرئـ ــا الـ ــكـــسـ ــابـ راجـ

تنتهي في نوفمبر 2024. 
ــا  ــهـ وقـــــــال أبـــــيـــــواردانـــــا »إنـ

فقط  لــيــس  تــاريــخــيــة،  جلسة 
للبرلمان إنما للباد بأسرها«، 
مضيًفا »عيون العالم موّجهة 
إلينا اليوم مع انتخابنا رئيًسا 
جديًدا«. ويرث ويكريميسينغه 
اقتصادية  ــة  أزمـ تنهشه  بــلــدا 
كــارثــيــة تــتــســبــب بــنــقــص حــاد 
واألدويــة  الغذائية  المواد  في 
والـــــــمـــــــحـــــــروقـــــــات. وتـــفـــتـــقـــر 
سكانها  عــدد  البالغ  الجزيرة 
وتــخــلــفــت  نــســمــة  مـــلـــيـــون   22
فـــي أبـــريـــل عـــن ســـــداد ديــنــهــا 
الـــــخـــــارجـــــي إلــــــــى الــــعــــمــــات 
ــواردات  ــ األجــنــبــيــة لــتــمــويــل الــ
ــأمــــل الــتــوصــل  األســـاســـيـــة وتــ
انــقــاذ مــع صندوق  إلــى خطة 
الدين  ويبلغ  الــدولــي.  النقد 

الخارجي 51 مليار دوالر. 
راجابكسا  غوتابايا  وكــان 
ــاســــي  ــرئــ ــر الــ ــقــــصــ فـــــر مـــــن الــ
بــــعــــدمــــا اقـــتـــحـــمـــتـــه حـــشـــود 
غاضبة في التاسع من يوليو 
الــمــالــديــف ومنها  إلـــى  ولــجــأ 
إلــــى ســـنـــغـــافـــورة حــيــث أعــلــن 
اســتــقــالــتــه. ويــشــكــل ســقــوط 
حــكــمــه نــكــســة لــعــائــلــتــه الــتــي 
تهيمن على الحياة السياسية 
في الباد منذ حوالى عشرين 
اســتــقــالــة شقيقيه  بــعــد  عــامــا 
في وقت سابق من السنة من 
ووزيــر  الـــوزراء  رئيس  منصبي 

المال. 

ويكريميسينغه  ويحظى 
بــدعــم حــــزب راجــابــكــســا. وال 
يزال الرئيس السابق ماهيندا 
ــا الــشــقــيــق األكـــبـــر  ــابـــكـــسـ راجـ
في  العائلة،  وزعيم  لغوتابايا 
ــادر فــي  ــبــــاد وأفــــــــادت مــــصــ الــ
ــه مـــــارس ضــغــوطــا  ــزب أنــ ــحـ الـ
ــواب لــــدعــــم رئــيــس  ــ ــنـ ــ ــلـــى الـ عـ
الوزراء في االقتراع الرئاسي. 
بعد  الـــطـــاب  آالف  وتــظــاهــر 
العاصمة  فــي  الــثــاثــاء  ظــهــر 
كـــولـــومـــبـــو احـــتـــجـــاجـــا عــلــى 
تولى  الــــذي  ويكريميسينغه 
ــرات.  ــ رئــــاســــة الـــــــــوزراء ســــت مـ
لعائلة  حليفا  يعتبرونه  وهــم 

راجابكسا وحاميا لها. 
يدعى  زعيم طالبي  وقال 
نخاف  »ال  موداليغي  واسانتا 
من رانيل. سنطرده كما فعلنا 
مــــع غـــوتـــابـــايـــا«. وأمـــــــام مــقــر 
الرئاسة حيث يخّيم منذ أشهر 
غوتابايا  أجــبــروا  متظاهرون 
داميثا  أكدت  االستقالة،  على 
أبيراتني وهي ممثلة تبلغ 45 
عاما أن الحركة االحتجاجية 
ستتواصل. وقالت في تصريح 
»خسرنا  بــرس  فرانس  لوكالة 
والـــــبـــــاد بــــأســــرهــــا خــــســــرت«، 
ــة »الـــــســـــيـــــاســـــيـــــون  ــ ــحــ ــ ــوضــ ــ مــ
السلطة  أجل  من  يتصارعون 
ولــيــس مـــن أجـــل الــشــعــب وال 

يكترثون للذين يعانون«. 
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} ويكريمي�صنغه تعهد باتخاذ ما يلزم

 من تدابير لإعادة اإر�صاء النظام. )اأ ف ب(

العواصم – الوكاالت: لقي 13 شخصا 
ــل فـــي بــريــطــانــيــا حــتــفــهــم غــرقــا  عــلــى االقــ
موجة  في ظل  السباحة  ممارستهم  أثناء 
القياسية  االرقام  الحرارة حطمت  شديدة 
ــرائـــق غــابــات  مــمــا تــســبــب فـــي اشــتــعــال حـ
وألحق أضرارا بقضبان السكك الحديدية 
وتسبب في اصدار تحذيرات من تفاقم اثار 
تغير المناخ. واندلع حريق غابات أججته 
أثينا  من  بالقرب  الجبال  في  عاتية  ريــاح 
أمس مما أجبر المئات بمن فيهم مرضى 

المستشفيات على االخاء.
بريطانيا  فــي  االطـــفـــاء  رجـــال  وعــمــل 
الغابات  حــرائــق  اخــمــاد  على  الليل  طــوال 
المهندسون أمس الصــاح قضبان  وســارع 
القطارات التي تأثرت بسبب الحرارة فيما 
أمس  تداعيات  على  بريطانيا  استيقظت 
االكثر حرا في تاريخها مع تجاوز درجات 

الحرارة االربعين مئوية للمرة االولى.
التي عملت  االيام  أكثر  كان  والثاثاء 
فــيــهــا خـــدمـــة اطـــفـــاء لـــنـــدن مــنــذ الــحــرب 
درجــات  تــجــاوزت  عندما  الثانية  العالمية 
الــــحــــرارة األربـــعـــيـــن درجـــــة مــئــويــة لــلــمــرة 
اشتعال حرائق دمرت  الــى  أدى  االولــى ما 
عشرات المباني في العاصمة  كما وصلت 
ألسنة اللهب الى أراض عشبية جافة على 
جانبي خطوط السكك الحديد والطرق.

وألــغــيــت رحـــات قــطــارات كــانــت تسير 
من لندن حتى الساحل الشرقي النجلترا 
حتى عصر امس االربعاء على أقل تقدير 
بعدما أدى حريق نشب بالقرب من مدينة 
بيتربرو بوسط انجلترا  الى اتاف معدات 

االشارات.

كــــمــــا أســــــفــــــرت حــــــرائــــــق أخــــــــــرى فــي 
بالقضبان  االضـــرار  عــن  الــقــطــارات  شبكة 

واالساك العلوية.
البريطاني كيت مالثوس  الوزير  وقال 
للبرلمان أمس ان 13 شخصا لقوا حتفهم 
»وهــــم يــســبــحــون فـــي أنـــهـــار وبــحــيــرات في 
األيـــــام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة وســبــعــة منهم 

صبية في سن المراهقة«.
وأضاف أن 41 عقارا على االقل لحقت 
بها أضرار بالغة في لندن وأكثر من عشرة 

عقارات بأماكن أخرى في بريطانيا.
وألغيت أو تأجلت رحات قطارات من 
لندن الى شمال انجلترا أمس بعدما أدى 
بيتربرو  مدينة  مــن  بالقرب  نشب  حــريــق 
ــعـــدات  ــى اتـــــــاف مـ ــ بــــوســــط انـــجـــلـــتـــرا  الــ
االشــــارات. كما أســفــرت حــرائــق أخــرى في 
بالقضبان  االضـــرار  عــن  الــقــطــارات  شبكة 

واالساك العلوية.
ــاد الــجــويــة أنــه تم  وذكـــر مكتب االرصــ
في منطقة  قياسية  حــرارة  درجــة  تسجيل 
كــونــيــنــجــســبــي الـــواقـــعـــة وســـــط انــجــلــتــرا 
مــئــويــة. كما  ــة  درجــ بــلــغــت 40,3  الــثــاثــاء 
فـــي 34 منطقة  ــرارة   الــــحــ تــخــطــت درجــــة 
بالباد  المعدالت القياسية السابقة التي 
كانت قد بلغت 38,7 درجة مئوية في 2019.

واندلعت في اليونان وفرنسا واسبانيا 
وتركيا وايطاليا والبرتغال  حرائق غابات 
الـــحـــرارة  وزاد مـــن حــدتــهــا طــقــس شــديــد 

والجفاف يربطه العلماء بتغير المناخ.
ــان  وغـــطـــت ســـحـــب كــثــيــفــة مــــن الـــدخـ
السماء فوق جبل بينتيلي على بعد نحو 
يحاول  حيث  أثــيــنــا   شــمــال  كيلومترا   27

و120 عربة  االطــفــاء  رجــال  مــن  نحو 500 
اخماد  بالمياه  محملة  طائرة  و15  اطفاء 
بعد  بــدأ  الــذي  الحريق  واستمر  الحريق. 

ظهر الثاثاء في عدة مناطق أمس.
ــال  ــ ــا  حـــيـــث يـــكـــافـــح رجـ ــرنــــســ وفــــــي فــ
الجنوبية  جــيــرونــد  منطقة  فــي  االطــفــاء 
الــغــربــيــة مــنــذ 12 يــولــيــو الحــتــواء حــرائــق 
ــات الــضــخــمــة  قــــال وزيـــــر الـــزراعـــة  ــابـ ــغـ الـ
الستثمار  حــاجــة  هــنــاك  ان  فيسنو  مـــارك 
هذه  مثل  لمواجهة  ــوال  األمــ مــن  الــمــزيــد 

التهديدات.

وقال »علينا أن نواجه وضعا استثنائيا 
للغاية« في اشارة الى االضرار التي لحقت 

ببريتاني وجنوب فرنسا. 
ــــس ان  ــالــــت ســـلـــطـــات الـــمـــاحـــة أمـ وقــ
الطقس تسبب أيضا في احداث فوضى في 
انخفض  حيث  ألمانيا  في  النقل  شبكات 
مــنــســوب الــمــيــاه عــلــى نــهــر الـــرايـــن بشكل 
الشحن  أجبر سفن  ذلــك  ان  وقالوا  كبير. 
أقل وعرقل الشحن  على اإلبحار بأحمال 
عــلــى الــنــهــر بــأكــمــلــه فـــي ألــمــانــيــا جنوبي 

دويسبورج.

بريطانيا تح�شي خ�شائر �ليوم �الأكثر �شخونة في تاريخها مع وفاة  13

} حرائق الغابات ت�صتعر في اأوروبا ب�صبب م�جات الحر. )رويترز(

جنيف – )رويترز(: قال المدير العام لمنظمة 
جيبريسوس  أدهــانــوم  تــيــدروس  العالمية  الصحة 
ألــف اصابة  أكــدت 14  المنظمة  ان  أمــس االربــعــاء 
بــمــرض جــــدري الـــقـــردة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم 
فــضــا عــن خــمــس وفــيــات بــالــمــرض فــي أفــريــقــيــا. 
أغلب  أن  الــى  العالمية  الصحة  منظمة  ــارت  وأشــ
الحاالت التي تم تأكيدها حتى االن تم رصدها في 
أوروبا خاصة بين المثليين لكن كل الوفيات وقعت 
ــادة مــا شــهــدت مــوجــات تفش  فــي أفــريــقــيــا الــتــي عـ

للمرض في السابق. 
ومن المقرر أن تعقد المنظمة اليوم الخميس 
التفشي  كــان  اذا  ما  ستقرر  للجنة  ثانيا  اجتماعا 
الحالي للمرض يشكل حالة طوارئ صحية عامة 
تــســتــدعــي الــقــلــق الـــدولـــي وهـــو أعــلــى مــســتــوى من 
التأهب لديها. وقال جيبريسوس »بغض النظر عن 
توصية اللجنة ستواصل منظمة الصحة العالمية 
انتقال  الــدول لوقف  فعل كل ما في وسعها لدعم 

العدوى وانقاذ األرواح«. 

ب��ج��دري  �إ���ش��اب��ة  �أل����ف   14 �ل��ع��ال��م��ي��ة:  �ل�����ش��ح��ة 
�إف��ري��ق��ي��ا  ف���ي  وف���ي���ات  و5  �ل��ع��ال��م  ف���ي  �ل���ق���ردة 
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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جمل�س  رئي�س  ال�صالح،  �صالح  بن  علي  ا�صتقبل 

من  ن�صخة  اأهداه  الذي  الرويلي  �صامل  الباحث  ال�صورى، 

ر�صالته لنيل �صهادة املاج�صتري بعنوان »اأثر املناخ الأخالقي 

على ال�صعور بالغرتاب الوظيفي داخل نطاق العمل«.

البحث  حمتوى  على  ال�صورى  جمل�س  رئي�س  واأثنى 

العلمي وما ت�صّمنه من مقاربات نظرية وعملية، واعتباره 

تطوير  يف  نتائجها  من  ال�صتفادة  ميكن  علمية  اإ�صافة 

منوًها  العامة واخلا�صة،  املوؤ�ص�صات  العمل مبختلف  بيئة 

على  والفائدة  بالنفع  تعود  التي  العلمية  البحوث  باأهمية 

العتزاز  عن  معاليه  ومعرًبا  املجال،  هذا  يف  الباحثني 

الكبري باإ�صهامات ال�صباب وحر�صهم امل�صتمر على ت�صخري 

اإمكاناتهم وكفاءاتهم لدعم وحتفيز جمالت العمل املختلفة 

انطالًقا من منهجيات ونظريات علمية.

رئي�س  اهتمام  الرويلي  �صامل  الباحث  ثّمن  من جانبه، 

وحتفيزهم  الباحثني،  ودعم  بت�صجيع  ال�صورى  جمل�س 

قدراتهم  لتطوير  العملي والبذل  التح�صيل  املزيد من  نحو 

الأكادميية، وتعزيز عطاءاتهم يف خدمة الوطن واملواطن.

رئي�س جمل�س ال�شورى:

 نعتز باإ�شهامات ال�شباب العلمية

ا�صتقبلت الدكتورة ال�صيخة رنا بنت عي�صى بن دعيج 

اآل خليفة الأمني العام ملجل�س التعليم العايل نائب رئي�س 

جمل�س اأمناء جمل�س التعليم العايل، الأ�صتاذ الدكتور وهيب 

التطبيقية،  العلوم  جامعة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  اخلاجة 

والأ�صتاذ الدكتور غ�صان فوؤاد عواد رئي�س اجلامعة.

الأكادميي  بالأداء  العام   الأمني  اأ�صادت  اللقاء،  وخالل 

خدمة  يف  ودورها  التطبيقية،  العلوم  جلامعة  املتميز 

اإىل بناء بيئة بحثية متطورة  الرامية  املجتمع، وم�صاعيها 

ومتكاملة.

العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  تكامل  اأهمية  على  واأّكدت 

يف مملكة البحرين، ملا من �صاأنه تعزيز التعليم العايل يف 

خلدمة  املوؤ�ص�صات  هذه  جهود  وت�صافر  البحرين،  مملكة 

اأبناء الوطن.

رنا بنت عي�شى توؤكد اأهمية تكامل موؤ�ش�شات 

التعليم العايل يف تعزيز الكفاءات الوطنية

حمافظة العا�شمة تكرم

 اأوائل الطلبة اخلريجني باملحافظة

حمافظة  حمافظ  نائب  املدين  عبداهلل  ح�صن  كّرم 

العا�صمة، الطلبة املتفوقني احلا�صلني على املركز الأول من 

التابعة للمحافظة،  املدار�س  الثانوية يف  خريجي املرحلة 

العا�صمة  حمافظة  جمل�س  يف  اأقيم  حفل  خالل  وذلك 

الطلبة  اأمور  واأولياء  املحافظة  يف  امل�صوؤولني  بح�صور 

املكرمني.

ونقل نائب املحافظ، حتيات وتربيكات ال�صيخ را�صد بن 

عبدالرحمن اآل خليفة حمافظ حمافظة العا�صمة، اإىل اأبنائه 

الطلبة املتفوقني واأولياء اأمورهم، معرًبا عن اعتزاز وتقدير 

املحافظة للجهود التي بذلها الطلبة املتفوقون يف خمتلف 

الذين  الواعدة  بالنخبة  اإياهم  وا�صًفا  درا�صتهم،  مراحل 

يوؤمل اأن ي�صاهموا يف موا�صلة م�صرية البناء والتنمية يف 

وطننا الغايل.

القب�س على اآ�شيويني 

بحوزتهما مادة ال�شبو املخدرة

متكنت اإدارة مكافحة املخدرات بالإدارة العامة للمباحث 

والأدلة اجلنائية من القب�س على �صخ�صني اآ�صيويني )رجل 

من  كمية  بحوزتهما  عاًما(،   34 العمر  من  يبلغان  وامراأة 

مادة ال�صبو املخدرة.

واأو�صحت الإدارة اأنه بعد تلقي معلومات بهذا ال�صاأن، 

با�صرت ال�صرطة عمليات البحث والتحري وجمع املعلومات 

والأدلة والتي اأ�صفرت عن حتديد هوية املذكورين والقب�س 

عليهما وبحوزتهما املادة املخدرة.

اجلنائية  والأدلة  للمباحث  العامة  الإدارة  واأ�صارت 

الإجراءات  واتخاذ  امل�صبوطات،  على  التحفظ  مت  اأنه  اإىل 

القانونية الالزمة متهيًدا لإحالة الق�صية اإىل النيابة العامة.

معربة عن تطلعها خلطة العمل لدى اجتماعها مع الوزيرة اخلليف

 الأن�شاري توؤكد اأهمية ال�شراكة يف تنفيذ اأهداف التنمية امل�شتدامة
للمجل�س  العام  الأمني  الأن�صاري  هالة  اجتمعت 

علي  بنت  نور  مع  الرفاع،  يف  مبقره  للمراأة،  الأعلى 

ال�صامية  امللكية  الثقة  على  هناأتها  حيث  اخلليف، 

بتعيينها وزيرة للتنمية امل�صتدامة، م�صرية اإىل اأن هذه 

ب�صيا�صات وبرامج متكني  الكبري  الهتمام  الثقة جت�صد 

ا م�صاركتها ال�صيا�صية  وتقدم املراأة البحرينية وخ�صو�صً

ويف مواقع �صنع القرار.

واأ�صارت الأن�صاري يف بداية الجتماع اإىل اأن اإن�صاء 

التزام  على  يوؤكد  امل�صتدامة  بالتنمية  تخت�س  وزارة 

ودعم مملكة البحرين لأجندة الأمم املتحدة على �صعيد 

عمل  باأجندة  واملرتبطة  ال�صاملة  الأهداف  هذه  حتقيق 

الأمم املتحدة 2030.

واأعربت الأن�صاري عن تطلع املجل�س الأعلى للمراأة 

اإطار  امل�صتدامة يف  التنمية  ال�صراكة مع وزارة  لتفعيل 

تكامل  ل�صمان  قادمة  عمل  خطة  من  و�صعه  �صيتم  ما 

امل�صتدامة  التنمية  اأهداف  حتقيق  يف  الوطنية  اجلهود 

الـ17.

بني  الت�صاور  اأهمية  على  الأن�صاري  اأّكدت  وقد 

البحرين  مملكة  تنفيذ  موا�صلة  �صعيد  على  اجلانبني 

مبا�صر  ب�صكل  املرتبطة  امل�صتدامة  التنمية  لأهداف 

وغري مبا�صر باملراأة والتي يعمل عليها املجل�س الأعلى 

الوطنية  اخلطة  م�صمون  لتكييف  مكثف  ب�صكل  للمراأة 

مبنجزات  التعريف  اإىل  اإ�صافة  الأممية،  بامل�صتهدفات 

مملكة البحرين دولًيا على �صعيد حتقيق التوازن بني 

اجلن�صني يف جميع جمالت التنمية الوطنية.

التي  اجلهود  اخلليف  الوزيرة  ثّمنت  جانبها،  من 

ال�صمو  �صاحبة  برئا�صة  للمراأة  الأعلى  املجل�س  يبذلها 

قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة  الأمرية  امللكي 

املواتية  البيئة  تهيئة  اأجل  من  املعظم  البالد  عاهل 

لتقدم املراأة البحرينية نحو ف�صاءات اأرحب من العمل 

يعمل  مبا  م�صيدة  التنموية،  اأبعاده  مبختلف  الوطني 

منوذج  تفعيل  �صياق  يف  للمراأة  الأعلى  املجل�س  عليه 

وطني بلغ مرحلة متقدمة من حوكمة ومراقبة عمليات 

اإدماج احتياجات املراأة يف التنمية الوطنية، ومبا يجعل 

الطرفني يف هذا املجال من�صة مثالية  ال�صراكة بني  من 

من  ماأمول  هو  وملا  وحتقيقه  اإجنازه  يتم  ما  لإي�صال 

تقدم  با�صتدامة  املرتبطة  املكت�صبات  من  للمزيد  طموح 

ن�صاء البحرين.

به  يقوم  ما  ا�صتعرا�س  الجتماع،  خالل  وجرى 

بتمكني  معنية  وطنية  كاآلية  للمراأة  الأعلى  املجل�س 

ومتابعة تناف�صية املراأة البحرينية وفًقا لخت�صا�صاته 

املن�صو�س عليها يف الأوامر ال�صامية باإن�صائه اإىل جانب 

دور املجل�س كمركز خربة متخ�ص�س يف �صوؤون املراأة.

حميدان يعرب عن اعتزازه ب�شدارة البحرين دولًيا يف جمال مكافحة الأ�شخا�س 

الإجناز الدويل جاء بف�شل نهج امللك املعظم يف اإر�شاء حقوق الإن�شان

اإدارة هيئة تنظيم  اأعرب وزير العمل، رئي�س جمل�س 

بالغ  عن  حميدان،  علي  حممد  بن  جميل  العمل،  �صوق 

اعتزازه بالإجناز الذي حققته مملكة البحرين يف حمافظتها 

على املوقع الريادي �صمن الفئة الأوىل يف تقرير اخلارجية 

الأمريكية املعني بجهود الدول يف جمال مكافحة الجتار 

هذا  اأن  موؤكًدا  التوايل،  على  اخلام�س  للعام  بالأ�صخا�س 

اأطلقه  الذي  ال�صديد  النهج  لول  ليتحقق  يكن  مل  الإجناز 

اآل خليفة،  عي�صى  بن  امللك حمد  اجلاللة  ح�صرة �صاحب 

مبادئ  اإر�صاء  اهلل ورعاه، يف  املعظم، حفظه  البالد  عاهل 

القانون  لدولة  تكري�ًصا  كرامته  و�صيانة  الن�صان  حقوق 

واحلريات العامة وتعزيز قيم امل�صاواة بني اجلميع.

واأ�صار حميدان يف هذا ال�صياق اإىل الدور املهم واملتابعة 

اآل  احلثيثة ل�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد 

خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، يف 

و�صع منظومة متكاملة من اجلهود املوؤ�ص�صية الرا�صخة يف 

بنية الدولة تت�صافر فيها جهود عدد من اجلهات املعنية 

والداعمة حلقوق الإن�صان والعمال وعلى وجه اخل�صو�س 

تلك  مقدمة  ويف  بالأ�صخا�س،  الجتار  مكافحة  جمال  يف 

ووزارة  اخلارجية  ووزارة  الداخلية  وزارة  اجلهات 

والأوقاف،  الإ�صالمية  وال�صوؤون  العدل  ووزارة  املالية 

العمل،  ووزارة  العمل،  �صوق  تنظيم  هيئة  جانب  اإىل 

وغريها  بالأ�صخا�س،  الجتار  ملكافحة  الوطنية  واللجنة 

التن�صيق  اأدى  من الوزارات واجلهات ذات العالقة، حيث 

املبادرات  من  املزيد  لإطالق  امل�صرتك  البناء  والتعاون 

وحماية  الإن�صان  وحقوق  والعدلية  الأمنية  املجالت  يف 

العمال و�صيانة حقوقهم يف خمتلف الظروف، من اأبرزها 

اجلهود الوطنية التي بذلت يف الت�صدي جلائحة كورونا 

البحرين، بقيادة �صمو ويل  اإذ جنح فريق  )كوفيد-19(، 

املحافظة  يف  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

على �صحة و�صالمة جميع املواطنني واملقيمني دون متييز 

وتوفري العالج املجاين لهم، ف�صالً عن املحافظة على الأمن 

الوظيفي جلميع العمال واحلد من الت�صريحات العمالية، 

وت�صديد اأجور املواطنني يف القطاع اخلا�س يف مواعيدها 

خمتلف  يف  التوظيف  �صيا�صات  وموا�صلة  املحددة، 

القطاعات الإنتاجية. 

ولفت وزير العمل، اإىل عدد من املبادرات التي تنفذها 

مملكة البحرين على �صعيد مواجهة الجتار بالأ�صخا�س، 

ومنها نظام حماية الأجور ونظام التاأمني الختياري على 

الثالثي  والعقد  املرن،  العمل  وت�صريح  املنزلية  العمالة 

للعمالة املنزلية ومكافحة العمل اجلربي، منوًها يف هذا 

ال�صياق بدور اللجنة الوطنية ملكافحة الجتار بالأ�صخا�س 

التي ت�صرف عليها وزارة اخلارجية وتقوم بو�صع اخلطط 

جميع  حقوق  و�صون  حلفظ  الداعمة  والآليات  والربامج 

الأطراف من خالل العديد من الإجراءات املتمثلة يف اإن�صاء 

الذين  لالأ�صخا�س  متكاملة  خدمات  يقدم  لالإيواء  مركز 

توفري  ال�صتغالل، ومنها  اأو  لالإ�صاءة  يتعر�صوا  اأن  ميكن 

ال�صحة  وخدمات  الطبية  واخلدمات  الأمنية  احلماية 

بحقوقهم  والتعريف  القانونية  وال�صت�صارات  النف�صية، 

الدعم  امل�صاعدات وو�صائل  واآلية احل�صول عليها، وتقدمي 

الإن�صاين واملايل ل�صحايا الجتار بالأ�صخا�س عرب خمتلف 

نيابة متخ�ص�صة لالجتار  عن تخ�صي�س  الربامج، ف�صالً 

بالأ�صخا�س وتخ�صي�س حمكمة اأي�صا لذات الغر�س.

تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  العمل  وزير  واأّكد 

�صوق العمل، ال�صيد جميل بن حممد علي حميدان، حر�س 

التوجيهات  ترجمة  يف  ال�صتمرار  على  البحرين  مملكة 

يف  النبيلة  الإن�صانية  القيم  تر�صيخ  يف  ال�صامية  امللكية 

التعاي�س بني خمتلف املكونات من خالل اإطالق املزيد من 

اإن�صانية  التي ت�صهم يف تطوير منظومة حقوق  املبادرات 

العاهل  قيادة  وبف�صل  البحرين  اأن  اإىل  لفًتا  متكاملة، 

املعظم واحلكومة املوقرة كانت وما تزال مو�صع اإ�صادة من 

املتخ�ص�صة واأ�صبحت منوذًجا يحتذى  العاملية  املنظمات 

يف جمال رعاية و�صون حقوق الإن�صان.

وزير العمل

م�شددة على حتقيق اأف�شل الفر�س ال�شتثمارية يف الأرا�شي الإ�شكانية.. الرميحي:

التو�شع يف برنامج حقوق تطوير الأرا�شي احلكومية 

الرميحي  اأحمد  بنت  اآمنة  عقدت 

العمراين  والتخطيط  الإ�صكان  وزيرة 

املعني  الفني  الفريق  مع  عمل  اجتماع 

احلكومية  الأرا�صي  ا�صتثمار  مبن�صة 

املا�صي  اأبريل  �صهر  يف  اإطالقها  مت  التي 

يف اإطار خطة التعايف القت�صادي ململكة 

عدد  اإدراج  ملتابعة  وذلك  البحرين، 

الإ�صكان  لوزارة  التابعة  الأرا�صي  من 

والتخطيط العمراين باملن�صة.

وخالل الجتماع، اأعربت الوزيرة عن 

ال�صكر والتقدير لوزارة املالية والقت�صاد 

م�صرية  امل�صتمر،  تعاونها  على  الوطني 

وزارة  مع  امل�صرتك  التن�صيق  اأن  اإىل 

اإطار  املالية والقت�صاد الوطني ياأتي يف 

تكامل عمل فريق البحرين لتحقيق خطة 

التعايف القت�صادي بروح الفريق الواحد 

كل  يف  حتقق  ما  على  البناء  وموا�صلة 

جمال.

الإ�صكان  وزارة  اأن  الوزيرة  واأّكدت 

على  حري�صة  العمراين  والتخطيط 

يف  ال�صتثمارية  الفر�س  اأف�صل  حتقيق 

من�صة  خالل  من  الإ�صكانية  الأرا�صي 

وتعزيز  احلكومية،  الأرا�صي  ا�صتثمار 

لتوفري  اخلا�س  القطاع  مع  ال�صراكة 

اخليارات  ودرا�صة  الإ�صكانية،  اخلدمات 

الإ�صكانية املبتكرة التي ت�صهم يف �صرعة 

تلبية الطلبات الإ�صكانية للمواطنني.

والتخطيط  الإ�صكان  وزيرة  واأفادت   

العمراين اأن املرحلة املقبلة �صت�صهد اإدراج 

لبناء  املخ�ص�صة  للم�صاريع  اأرا�ٍس  عدة 

القطاع  مع  بال�صراكة  اإ�صكانية  م�صاريع 

على  مقبلة  الوزارة  اأن  �صيما  ل  اخلا�س، 

التو�صع يف برنامج حقوق تطوير الأرا�صي 

على  الوزارة  اأو�صكت  والذي  احلكومية، 

لي�صمل  التجريبية،  مرحلته  من  النتهاء 

للربنامج  املخ�ص�صة  الأرا�صي  تنفيذه 

من  وعدد  ال�صكانية  البحرين  مدن  يف 

اململكة،  املوزعة على حمافظات  الأرا�صي 

بالإ�صافة اإىل بحث امل�صاريع املدرجة على 

املن�صة يف الوقت الراهن لتنفيذ م�صاريع 

جتارية باملدن الإ�صكانية.

من�صة  اأن  الرميحي  الوزيرة  وبّينت 

تتيح  احلكومية  الأرا�صي  ا�صتثمار 

وامل�صتثمرين  العقاري  التطوير  ل�صركات 

على  الطالع  فر�صة  املقاولت  قطاع  يف 

لال�صتثمار  املتاحة  الأرا�صي  تفا�صيل 

واقعية  ترجمة  يف  امل�صاريع،  لتنفيذ 

مل�صتوى التن�صيق امل�صرتك الذي مت بلوغه 

وهو  واخلا�س،  احلكومي  القطاعني  بني 

البحرين  روؤية  مبادئ  مع  يتما�صى  ما 

على  ترتكز  والتي   2030 القت�صادية 

التناف�صية وال�صتدامة والعدالة.

بعد و�شول �شحنات جديدة من اأنواعه املختلفة.. »نهرا«: 

توافر جميع اأنواع »البندول« مبختلف ال�شيدليات
املهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  اأّكدت 

دوًما  احلر�س  ال�صحية  واخلدمات 

الأدوية  اأنواع  جميع  توافر  تاأمني  على 

وبدائلها اأمام املواطنني واملقيمني، م�صرية 

اأنواع  من  جديدة  �صحنات  و�صول  اإىل 

البندول �صباح اأم�س اإىل مملكة البحرين 

مت توزيعها على خمتلف ال�صيدليات يف 

اململكة.

حري�صة  البحرين  مملكة  اإن  وقالت 

على �صمان ا�صتمرار توافر جميع الأدوية 

ذات اجلودة العالية وبالأ�صعار املنا�صبة، 

اإىل جانب توفري البدائل التي تعمل مبثل 

م�صتوى الكفاءة والفاعلية لالأدوية التي 

قد تكون غري متوفرة، مبا ي�صمن ح�صول 

املواطن واملقيم على الدواء. 

و�صالمة جميع  �صحة  باأن  واأ�صافت 

ق�صوى،  اأولوية  هي  واملقيمني  املواطنني 

حتقيق  اأجل  من  متوا�صلة  اجلهود  واأن 

وال�صرتاتيجيات  والأهداف  اخلطط 

والذي  ال�صحي  القطاع  يف  املو�صوعة 

امل�صتمر،  والدعم  بالتطوير  يحظى 

منّوهة باأن �صمان توفري الأدوية تعد من 

حفظ  يف  ي�صهم  مبا  احلكومة  اأولويات 

�صحة و�صالمة اأفراد املجتمع كافة.
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ال�صفري التايلندي ي�ؤكد تطلع بالده لتعزيز العالقات االقت�صادية مع البحرين.. نا�س:

ن�صعى لتحقيق التنمية للقطاع ال�صحي اخلا�س يف ال�صيدلة وال�صياحة العالجية

ارتفاع وترية اإ�صناد امل�صاريع يف دول اخلليج ب�صدارة ال�صع�دية.. »كامك�«: 

228 ملي�ن دوالر قيمة عق�د امل�صاريع يف البحرين بالربع الثاين

اأ�صب�ع ه�اوي العاملي لالبتكار 

اإطالق حل�ل خ�صراء غري م�صب�قة للبنية التحتية وتقنية املعل�مات واالت�صاالت

جتارة  غرفة  رئي�س  اأكد 

عبداهلل  �سمري  البحرين  و�سناعة 

نا�س اعتزازه وتقديره بالعالقات 

املتميزة  واالقت�سادية  الثنائية 

البحرين  مملكة  جتمع  التي 

مبملكة تايلند، م�ؤكًدا تطلع الغرفة 

بني  البينية  التجارة  اآفاق  لزيادة 

امل�ساريع  اإقامة  البلدين من خالل 

زيادة  على  والت�سجيع  امل�سرتكة 

وتبادل  التجاري  التبادل  حجم 

الزيارات بني ال�ف�د االقت�سادية، 

ال �سيما يف ظل املق�مات والفر�س 

البلدين  بني  ال�اعدة  اال�ستثمارية 

خالل  ذلك  جاء  ال�سديقني. 

لبياباك  التجار  ببيت  ا�ستقباله 

تايلند  مملكة  �سفري  �سري�ساروين 

بح�س�ر  البحرين،  مملكة  لدى 

ع�س�  ال�ساعي  حممد  با�سم 

البحرين،  التنفيذي بغرفة  املكتب 

ي��سف  االإدارة  جمل�س  واأع�ساء 

ي��سف  جميل  الدين،  �سالح 

الزياين،  خالد  ن�اف  الغناه، 

واأحمد ي��سف علي.

الغرفة  رئي�س  وا�ستعر�س 

واملقرتحات  الت�س�رات  من  عدًدا 

برفع  االإ�سهام  �ساأنها  من  التي 

منها  البينية،  التجارة  معدالت 

واإقامة  التجارية  الزيارات  تبادل 

لبحث  الثنائية  االجتماعات 

باالإ�سافة  العقبات،  وتذليل 

االقت�سادية  الفعاليات  اإىل 

والرتويج  للتعريف  امل�سرتكة 

يف  املتاحة  اال�ستثمار  لفر�س 

يف  باالأخ�س  ال�سديقني  البلدين 

اخلا�س  ال�سحي  القطاع  تنمية 

و�سركات  العالجية،  وال�سياحة 

ما  على  م�ؤكًدا  االأدوية،  ت�سنيع 

يف  اال�ستثمارية  البيئة  به  تتميز 

وت�سهيالت  حمفزات  من  اململكة 

عديدة متنحها للم�ستثمرين.

»الغرفة«  اأن  اإىل  واأ�سار 

امت  على  اخلا�س  للقطاع  كممثل 

ال�سراكة  فر�س  لبحث  اال�ستعداد 

مملكة  مع  التجاري  والتعاون 

اال�ستثمارات  وا�ستقطاب  تايلند 

حتقيق  بهدف  اخلربات  وتبادل 

مزيد من املكا�سب للقطاع اخلا�س 

رغبة  م�ؤكداً  ال�طني،  واالقت�ساد 

غرفة البحرين يف تنمية العالقات 

اجل�انب  يف  وبخا�سة  الثنائية 

واال�ستثمارية  االقت�سادية 

وال�سياحية مبا يخدم  والتجارية 

امل�سرتكة،  والتطلعات  االأهداف 

البلدان  به  يتمتع  ما  ظل  يف 

واملق�مات  ال�اعدة  الفر�س  من 

خمتلف  يف  املتعددة  واالإمكانيات 

القطاعات.

من جهة اأخرى، رحب رئي�س 

تنمية  نح�  يدفع  ما  بكل  الغرفة 

البحرينية  االقت�سادية  العالقات 

اخلط�ات  وبجميع  التايلندية، 

عالقات  تط�ير  ت�ستهدف  التي 

االأعمال  اأ�سحاب  بني  التعاون 

يف  وال�سركات  وامل�ؤ�س�سات 

ال�سفري  بدور  م�سيًدا  البلدين، 

تهيئة  جمال  يف  التايلندي 

وفتح  للت�ا�سل  املالئم  املناخ 

التجارة  لقطاعات  جديدة  اآفاق 

البلدين  يف  واال�ستثمار  واالأعمال 

يف  جه�ده  وعلى  ال�سديقني، 

وم�ساريع  �سركات  اإقامة  ت�سجيع 

االأعمال  قطاعات  بني  م�سرتكة 

العمل  يف  ودوره  البلدين،  يف 

وال�سع�بات  العقبات  اإزالة  على 

االأعمال  قطاعات  ت�اجه  التي 

اأعرب  جانبه،  من  البلدين.  يف 

اعتزازه  عن  �سري�ساروين  بياباك 

وتايلند،  البحرين  بني  بال�سداقة 

على  اإيجابًيا  ينعك�س  والذي 

متانة عالقات التعاون البحريني 

واالرتقاء  امل�سرتك  التايلندي 

مبعدالت التبادل التجاري، م�ؤكًدا 

دعمه لكل اجله�د التي من �ساأنها 

بني  التجاري  التبادل  تعزز  اأن 

البلدين ال�سديقني وت�سجيع رجال 

للت�ا�سل  التايلنديني  االأعمال 

البحرين  مملكة  يف  نظرائهم  مع 

واال�ستفادة من الفر�س املتاحة يف 

كال البلدين، مبا ي�سهم يف االرتقاء 

امل�ست�يات،  اأعلى  اإىل  بالعالقات 

على  واملنفعة  باخلري  ويع�د 

البلدين وال�سعبني.

حمرر ال�س�ؤون االقت�سادية:

ك�سف تقرير »كامك� اأنف�ست« 

بدول  امل�سروعات  �س�ق  ح�ل 

جمل�س التعاون اخلليجي تراجع 

ا�سنادها  مت  التي  العق�د  قيمة 

الثاين  الربع  خالل  البحرين  يف 

بلغت  بن�سبة   2022 العام  من 

ملي�ن  اإىل 228  لت�سل   ،%83.9

دوالر، مقابل 1.4 مليار دوالر يف 

الربع الثاين من العام 2021.

وترية  اأن  اإىل  التقرير  واأ�سار 

جمل�س  دول  يف  امل�ساريع  اإ�سناد 

الربع  خالل  اخلليجي  التعاون 

الثاين من العام اجلاري حت�سنت، 

التحديات  من  الرغم  على 

نتجت  التي  العاملية  االقت�سادية 

عن تفاقم م�ساكل �سال�سل الت�ريد 

نتيجة  النفط  اأ�سعار  وارتفاع 

لل�سراع الرو�سي االأوكراين. وكان 

اأبرز  من  النفط  اأ�سعار  ارتفاع 

تزايد  يف  اأ�سهمت  التي  الع�امل 

معدالت الت�سخم يف جميع الدول، 

اإذ  املتحدة،  ال�اليات  ذلك  مبا يف 

الت�سخم بنح�  اأ�سهم بنم� معدل 

اإىل  لي�سل  اأ�سا�س  نقطة   200

9.1% خالل ي�ني� 2022.

العق�د  قيمة  اإجمايل  وارتفع 

دول  يف  تر�سيتها  متت  التي 

جمل�س التعاون اخلليجي بن�سبة 

11.7% على اأ�سا�س �سن�ي خالل 

 2022 العام  من  الثاين  الربع 

دوالر  مليار   22.8 اإىل  لت�سل 

اأمريكي مقابل 20.4 مليار دوالر 

اأمريكي يف الربع الثاين من العام 

ال�سع�دية  واأعلنت   .2021

التي  العق�د  عدد  ارتفاع  وعمان 

متت تر�سيتها خالل هذا الربع، ما 

الذي  الرتاجع  اأ�سهم يف تع�ي�س 

امل�ساريع  تر�سية  اأن�سطة  �سهدته 

والبحرين  الك�يت  من  كل  يف 

وقطر واالإمارات.

ال�سع�دية  اأن  التقرير  واأظهر 

على  للم�ساريع  �س�ق  اأكرب 

التعاون  جمل�س  دول  م�ست�ى 

معدل  اأعلى  �سجلت  اإذ  اخلليجي، 

اأ�سا�س �سن�ي يف قيمة  من� على 

التي متت تر�سيتها خالل  العق�د 

 2022 العام  من  الثاين  الربع 

بقيمة 16.5 مليار دوالر اأمريكي 

 9.3 مقابل   2022 العام  يف 

الربع  يف  اأمريكي  دوالر  مليار 

الثاين من العام 2021. وعززت 

من  كجزء  املمن�حة  العق�د 

قيمته  تبلغ  الذي  ني�م  م�سروع 

500 مليار دوالر اأمريكي اأن�سطة 

يف  ا�سنادها  مت  التي  امل�ساريع 

ووفًقا  الربع.  هذا  خالل  اململكة 

للبيانات ال�سادرة عن جملة ميد 

»MEED«، مثلت احلزم التي مت 

ني�م  م�سروع  من  كجزء  طرحها 

اأكرب ع�سرة عق�د  اأ�سل  ثالثة من 

خالل  اململكة  يف  تر�سيتها  متت 

 .2022 العام  من  الثاين  الربع 

اأن�سطة  تراجعت  وباملقارنة، 

بن�سبة  االإمارات  يف  امل�ساريع 

46.4% على اأ�سا�س �سن�ي خالل 

 ،2022 العام  من  الثاين  الربع 

دوالر  مليار   3.1 قيمتها  وبلغت 

ال�سع�دية  وا�ستح�ذت  اأمريكي. 

اإجمايل  من   %77.2 ن�سبة  على 

تر�سيتها  متت  التي  العق�د  قيمة 

التعاون  جمل�س  دول  يف 

من  الثاين  الربع  خالل  اخلليجي 

اإجمايل  وتراجع   .2022 العام 

قيمة امل�ساريع التي متت تر�سيتها 

يف الك�يت خالل الربع الثاين من 

العام 2022 بن�سبة 67.9% اإىل 

521 ملي�ن دوالر اأمريكي مقابل 

يف  اأمريكي  دوالر  مليار   1.6

الربع الثاين من العام 2021.

�سهدت  اأخرى،  جهة  من 

وارتفعت  هائلة  قفزة  عمان 

التي  اجلديدة  امل�ساريع  قيمة 

الثاين  الربع  يف  تر�سيتها  متت 

ثالثة  بنح�   2022 العام  من 

مليار   1.1 اإىل  لت�سل  ا�سعاف، 

دوالر اأمريكي، مقابل 390 ملي�ن 

دوالر اأمريكي يف الربع الثاين من 

العام 2021.

�سهد اأ�سب�ع ه�اوي العاملي لالبتكار، الذي انطلق ي�م 

اأم�س يف مدينة �سنزن ال�سينية، اإطالق ه�اوي ملجم�عة 

جديدة من حل�ل التنمية النظيفة غري امل�سب�قة ت�ستهدف 

حت�سني كفاءة الطاقة والعمل على �س�ء االأهداف الدولية 

وتقنية  االت�ساالت  لقطاع  الكرب�نية  الب�سمة  لتخفي�س 

املعل�مات، و�سائر القطاعات وال�سناعات االأخرى. 

»ه�اوي  اأعمال  جمم�عة  رئي�س  دينغ  ريان  واأكد 

كارير« ل�سبكات االت�ساالت يف كلمته على �سرورة تركيز 

اإىل اعتماد  م�سغلي االت�ساالت على كفاءة الطاقة، ودعا 

نظام دويل متفق عليه مل�ؤ�سرات تقييم كفاءة يف القطاع 

التاريخ  التقني. وقال: »ترافق كل تقدم كبري على مدار 

املعل�مات.  نقل  يف  الطاقة  ا�ستهالك  كفاءة  تزايد  مع 

و�سي�ؤدي تزايد االنبعاثات الكرب�نية الناجتة عن حركة 

امل�ست�ى  على  التحديات  من  العديد  اإىل  البيانات  نقل 

القادمة.  اإىل الع�سرة  العاملي على مدار االأع�ام اخلم�سة 

كفاءة  لتعزيز  امل�سرتكة  جه�دنا  ت�حيد  يجب  ولذلك، 

الطاقة من اأجل م�ا�سلة التنمية والتقدم ب�سكل م�ستدام 

كفاءة  لرفع  الدولية  والطم�حات  اخلطط  مع  يتما�سى 

الطاقة وخف�س الب�سمة الكرب�نية«.

حتديات  احلايل  ال�قت  يف  »ن�اجه  دينغ:  واأ�ساف 

غري م�سب�قة يف ظل تزايد االعتماد على التقنيات الرقمية 

ازدياد الطلب على  اإىل  القطاعات مما ي�ؤدي  يف خمتلف 

ظل  ويف  الطاقة.  ا�ستهالك  زيادة  وبالتايل  البيانات 

اجله�د العاملية مل�اجهة التغري املناخي يجب على قطاع 

الكرب�نية  الذروة  املعل�مات حتقيق  وتقنية  االت�ساالت 

واحلياد الكرب�ين«.

وبح�سب اآخر االأبحاث، من املت�قع اأن تتزايد حركة 

بـ13  الرقمية  اخلدمات  عن  الناجتة  البيانات  نقل 

ولذلك،   .2020 بعام  مقارنة   2030 عام  بحل�ل  مرة 

وتقنية  االت�ساالت  قطاع  يف  الطاقة  ا�ستهالك  �سيزداد 

املعل�مات بـ2-3 مرات اإذا مل يتم حت�سني كفاءة الطاقة. 

احلد  يتم  اأن  يجب  لالت�ساالت،  الدويل  لالحتاد  ووفًقا 

وتقنية  االت�ساالت  قطاع  يف  الكرب�نية  االنبعاثات  من 

املعل�مات بن�سبة 45% على االأقل بحل�ل عام 2030 من 

اأجل حتقيق اأهداف اتفاقية االأمم املتحدة للتغري املناخي 

)UNFCCC( التي ُعقدت يف باري�س.

اأعمال  تعزيز  يف  الطاقة  كفاءة  حت�سني  و�سي�سهم 

انتقال  �سي�ؤدي  اأوالً،  طرق.  ثالثة  وفق  امل�سغلني 

امل�ستخدمني وحتديث املحطات واحلد من طاقة ال�سبكات 

اإىل احلد من النفقات الت�سغيلية. ثانًيا، �سي�سهم حت�سني 

الثاين  اجليلني  م�ستخدمي  انتقال  يف  الطاقة  كفاءة 

ثالًثا،  واخلام�س.  الرابع  اجليلني  خدمات  اإىل  والثالث 

الكرب�نية  الب�سمة  من  للحد  امل�سغلني  جه�د  �ست�سهم 

االإيفاء  يف  بدوره  ي�سهم  ما  البيئة،  على  احلفاظ  يف 

مب�س�ؤولياتهم االجتماعية.

رئي�س غرفة جتارة و�صناعة البحرين

فائزان حمظ�ظان باأق�صاط درا�صية مدف�عة لعام كامل 

�صمن حملة مت�يل التعليم من بنك البحرين ال�طني

البحرين االإ�صالمي »BisB« مينح فر�س

 التدريب العملي لنخبة من طلبة جامعة البحرين

 )NBB( ال�طني  البحرين  بنك  اأعلن 

عن حلملة ح�سرية ملنتج »مت�يل التعليم«، 

اإذ متنح احلملة فائزين حمظ�ظني فر�سة 

كامل.  عام  ملدة  مدف�عة  باأق�ساط  للف�ز 

اأي  من  الطلبة  جميع  احلملة  و�ست�سمل 

امل�ؤ�س�سات  جميع  يف  درا�سية  مرحلة 

التعليمية داخل اململكة. ومن املقرر اأن تبداأ 

حتى  وت�ستمر  ي�لي�   20 بتاريخ  احلملة 

نهاية العام.

من  متا�سًيا  احلملة  هذه  اإطالق  وياأتي 

مبادرات  تبني  على  البنك  حر�س  منطلق 

البنك  يتطلع  اإذ  املجتمع،  خلدمة  م�س�ؤولة 

من  اثنني  ملكافاأة  احلملة  هذه  خالل  من 

عمالئه ب�سداد 12 ق�سًطا باإجراءات �سل�سة 

ف�ائد  اأ�سعار  منحهم  جانب  اإىل  ومي�سرة، 

تناف�سية، وفرتة �سداد مرنة ت�سل حتى 7 

�سن�ات، وتاأمني جماين، باالإ�سافة اإىل عدم 

احت�ساب اأي ر�س�م اإ�سافية للمعاملة.

املنا�سبة،  وبهذه 

املنتجات  رئي�س  امل�سقطي  اأحمد  �سرح 

امل�سرفية لالأفراد يف بنك البحرين ال�طني: 

»حر�سنا عند ت�سميم اأحدث مبادراتنا على 

مكافاأة عمالئنا على �سعيهم وراء تطلعاتهم 

اإننا ن�سعى  اإذ  االأكادميية لهم و لالإبنائهم. 

اإىل  التعليم(  )مت�يل  منتج  خالل  من 

االإ�سهام يف اإعداد قادة امل�ستقبل من اجليل 

دفع  يف  منا  رغبة  وذلك  ال�ساب، 

مبا  اململكة  يف  التعليم  عجلة 

الروؤية  تطلعات  مع  يتما�سى 

من  وكجزء   2030 ال�طنية 

نح�  امل�جهة  احلثيثة  م�ساعينا 

اال�ستثمار املجتمعي«.

البحرين  بنك  بدوره  وي�ا�سل 

احلل�ل  من  املزيد  طرح  ال�طني 

مبداأ  اإىل  ت�ستند  التي  واملنتجات 

الرتكيز على العميل، مبا يت�افق مع 

التزامه وت�جهه نح� دمج ممار�سات 

واالجتماعية  البيئية  احل�كمة 

اأعماله  �سميم  يف  ال�سركات  وح�كمة 

البنك،  يف  خدماته  وكل  امل�ؤ�س�سية 

التم�يل  ومنتجات  حل�ل  ي�سمل  مبا 

اخلا�سة به.

 ،)BisB( االإ�سالمي البحرين  اأعلن بنك 

امل�سرفية  اخلدمات  تقدمي  يف  الرائد  البنك 

الرقمية االإ�سالمية مبملكة البحرين، تعاونه 

مع ق�سم الت�جيه املهني بجامعة البحرين 

الإجراء عدد من املقابالت ال�ظيفية مع طلبة 

كلية اإدارة االأعمال �سمن برنامج الت�ظيف 

نخبة  الختيار  وذلك  اجلامعي،  احلرم  يف 

الكفاءات  اأ�سحاب  املتميزين  املر�سحني  من 

العملي  للتدريب  فر�سة  ومنحهم  العالية 

يف البنك. 

وتاأتي هذه اخلط�ة بهدف خلق فر�س 

تدريب يف خمتلف اأق�سام البنك لفرتة متتد 

لفرتة �ستة اأ�سهر بغر�س اإك�ساب اخلريجني 

ذوي الكفاءات باملهارات ال�سخ�سية واملهنية 

�س�ق  متطلبات  مع  تتنا�سب  التي  املختلفة 

باأنف�سهم  ثقتهم  بتعزيز  ي�سهم  ما  العمل، 

ب�سكل  معرفتهم  واإثراء  كفاءتهم  وم�ست�ى 

امل�سريف  القطاع  عمل  كيفية  ح�ل  عام 

االإ�سالمي. 

اأفنان  �سرحت  املنا�سبة،  وبهذه 

الب�سرية  امل�ارد  تنفيذي  رئي�س  �سالح 

»نحن  بق�لها:  االإ�سالمي  البحرين  بنك  يف 

تعليمية  م�ؤ�س�سة  مع  بالتعاون  فخ�رون 

التي  البحرين،  كجامعة  عريقة  وطنية 

على  القادة  من  اأجيال  بتخريج  اأ�سهمت 

املبادرة  هذ  وتاأتي  الزمن.  من  عق�د  مدى 

احل�كمة  تقارير  مبادرات  اإطار  �سمن 

ال�سركات  وح�كمة  واالجتماعية  البيئية 

مظلة  حتت  تندرج  اأنها  كما   ،)ESG(

»ج�د«  االجتماعية  امل�س�ؤولية  من�سة 

وت�سب  والتعليم  االبتكار  على  تركز  التي 

املتف�قني  اخلريجني  وتهيئة  اإعداد  ل�سالح 

من  وغريها  وال�عي  باملعرفة  وت�سليحهم 

الق�ى  اإىل  لالن�سمام  الالزمة  املهارات 

املبادرة  هذه  ت�سمل  اأن  متطلعني  العاملة، 

وامل�ؤ�س�سات  واملعاهد  اجلامعات  جميع 

التعليمية على ال�سعيد املحلي«.

اأحمد امل�صقطي

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12157/pdf/INAF_20220721002034517.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/economic/970791/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/970844/News.html
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 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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أعل��ن أمس ع��ن فتح باب 
التاسعة  للدفعة  الترشيح 
من بعثات وقف عيسى بن 
س��لمان التعليمي الخيري 
للطلب��ة خريج��ي المرحلة 
الثانوي��ة الحاصلي��ن على 
ف��وق  فم��ا   %80 مع��ّدل 
للحص��ول عل��ى البعث��ات 
الوق��ف  م��ن  المقّدم��ة 
لدراس��ة البكالوريوس في 
الع��ام األكاديمي 2022-

2023. وأّكد س��مو الش��يخ 
عيس��ى بن س��لمان بن حم��د آل خليفة رئي��س مجلس أمناء 
وقف عيس��ى بن س��لمان التعليمي الخيري أن وقف عيسى بن 
سلمان التعليمي الخيري يواصل جهوده إلتاحة الفرصة أمام 
أبناء البحرين الستكمال تعليمهم الجامعي، وتأهيلهم علميًا 

ومهنيًا.
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 سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة

انتهاء المرحلة التجريبية للتوسع بـ»حقوق تطوير األراضي الحكومية«

 آمنة الرميحي: إدراج أراٍض لبناء
مشاريع إسكانية بمنصة االستثمار قريبًا

أكدت وزيرة اإلس��كان والتخطيط العمراني آمنة 
الرميح��ي، أن المرحل��ة المقبلة ستش��هد إدراج 
ع��دة أراٍض للمش��اريع المخصصة لبناء مش��اريع 
إس��كانية بمنصة اس��تثمار األراض��ي الحكومية، 
الت��ي ت��م إطالقها ف��ي أبريل الماض��ي في إطار 
خط��ة التعافي االقتص��ادي للبحرين بالش��راكة 
م��ع القطاع الخاص. وأوضح��ت، أن الوزارة مقبلة 
على التوس��ع في برنامج حق��وق تطوير األراضي 
الحكومي��ة، حي��ث أوش��كت عل��ى االنته��اء من 
مرحلت��ه التجريبي��ة، ليش��مل تنفي��ذه األراضي 
المخصصة للبرنامج في مدن البحرين اإلسكانية 
وع��دد م��ن األراض��ي الموزع��ة عل��ى محافظات 
المملكة، باإلضافة إلى بحث المش��اريع المدرجة 
عل��ى المنصة في الوقت الراهن لتنفيذ مش��اريع 

تجارية بالمدن اإلسكانية.
وذكرت، خ��الل اجتماع عمل عقدت��ه مع الفريق 
الفني المعن��ي بالمنصة، أن الوزارة حريصة على 
تحقيق أفضل الفرص االس��تثمارية في األراضي 

اإلس��كانية من خالل المنصة، وتعزيز الش��راكة 
م��ع القطاع الخاص لتوفير الخدمات اإلس��كانية، 
ودراسة الخيارات اإلسكانية المبتكرة التي تسهم 
في س��رعة تلبية الطلبات اإلسكانية للمواطنين. 
ونوهت إلى أن المنصة، تتيح لش��ركات التطوير 

العق��اري والمس��تثمرين ف��ي قط��اع المقاوالت 
فرصة االطالع عل��ى تفاصيل األراض��ي المتاحة 
لالس��تثمار لتنفيذ المشاريع، في ترجمة واقعية 
لمستوى التنسيق المشترك الذي تم بلوغه بين 

القطاعين الحكومي والخاص. 

 »المركزي« يقر استحواذ
»التمويل الكويتي« على »األهلي المتحد«

أيمن شكل «

كش��ف البنك األهل��ي المتحد في إفص��اح أمس، 
عن حصول بنك بي��ت التمويل الكويتي »بيتك« 
عل��ى موافقة مص��رف البحرين المركزي بش��أن 
استحواذه على 100% من أسهم األهلي المتحد. 

وأك��د البنك ف��ي إفصاح عن معلوم��ات جوهرية 
تم نش��ره عل��ى موقع بورص��ة البحرين، بش��أن 
س��ير التطورات بخصوص االس��تحواذ المحتمل 
عل��ى البنك األهلي المتحد من قبل بيت التمويل 
الكويت��ي »بيتك«، أنه على اط��الع بأن »بيتك« 
أفص��ح لبورص��ة الكوي��ت أم��س، حصول��ه على 

موافقة مص��رف البحرين المرك��زي فيما يتعلق 
باالستحواذ على 100% من أسهم األهلي المتحد، 
وعل��ى أن يتم االلت��زام بالش��روط والمتطلبات 
المذكورة في موافقة المصرف السابقة المؤرخة 
في 31 أكتوبر 2019، باس��تثناء ش��رط استمرار 

إدراج البنك في بورصة البحرين.

 »فاينانشيال تايمز«: إسرائيل 
تنفذ عملياتها بحرية في إيران

س��لطت صحيفة »فاينانش��يال تايمز« البريطانية، الضوء في تقرير، على قدرات إسرائيل 
للتس��لل إلى إي��ران وتنفي��ذ عمليات ف��ي العاصمة طهران ف��ي وضح الن��ار، حيث نقلت 
الصحيفة، عن سياس��ي إصالحي إيراني قوله: إن »إس��رائيل تنفذ عملياتها بكل حرية في 

طهران«. 
وأض��اف المصدر، أن أعلى مس��تويات نظ��ام إيران اهتز بعد سلس��لة الهجم��ات األخيرة 
المنس��وبة إلى إسرائيل والتي نفذت على األراضي اإليرانية. وذكر المصدر، أنه يشعر بأن 
إس��رائيل أنشأت منظومة واس��عة النطاق في طهران تسمح لها بتنفيذ العمليات بكامل 
الحرية، مضيفًا أنه من الواضح أن إس��رائيل تس��تهدف الصورة التي ترس��مها إيران عن 
نفس��ها على أنها دولة آمنة بالكامل. وبلغت تصفية علماء وعسكريين إيرانيين يعملون 

في المجال النووي والصاروخي والعسكري ذروتها في األشهر األخيرة.

 الملك يتلقى برقيات 
 تعزية من خادم الحرمين 
وولي عهده وعاهل األردن 

والرئيس المصري

 فتح باب الترشيح لبعثات 
وقف عيسى بن سلمان

02 

تفاعاًل مع ما نشرته      
 »نهرا«: وصول شحنات جديدة 

من البندول وتوزيعها على الصيدليات
أكدت الهيئة الوطني��ة لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
»نهرا«، وصول شحنات جديدة من أنواع البندول أمس وتم 
توزيعها على الصيدليات، وذلك بعد أن نش��رت »الوطن« 
اختف��اء معظ��م أن��واع البن��دول. وأوضح��ت »نه��را«، أن 

البحرين حريصة على ضمان اس��تمرار توافر جميع األدوية 
ذات الجودة العالية وباألسعار المناسبة، إلى جانب توفير 
البدائل التي تعمل بمس��توى الكفاءة والفاعلية لألدوية 

التي قد تكون غير متوفرة.

 إصدار شهادة حسن
 السيرة من خارج البحرين

عبر »البوابة الوطنية«
أطلقت إدارة المعلومات الجنائي��ة بوزارة الداخلية، بالتعاون 
مع هيئ��ة المعلوم��ات والحكومة اإللكتروني��ة، خدمة إصدار 
ش��هادة حس��ن الس��يرة للبحرينيين، وكذلك لغير البحرينيين 
خارج المملك��ة، عبر البواب��ة الوطنية للحكوم��ة اإللكترونية 
Bahrain.bh، حي��ث تس��مح لمواطني دول مجل��س التعاون 
واألجان��ب الذين س��بق له��م اإلقام��ة والعمل ف��ي البحرين 
بتقديم طلب إصدار ش��هادة حسن السيرة من خارج المملكة 

بكل يسر وسهولة.

 سحب 119.7 مليون دينار
عبر أجهزة »الصراف« خالل يونيو

كش��ف تقرير صادر عن مصرف البحرين المركزي، عن س��حب 
م��ا يقارب 119.7 مليون دينار عب��ر أجهزة الصرف اآللي خالل 
يوني��و الماضي، فيما بلغت عملي��ات نقاط البيع 14.3 مليون 

عملية بقيمة 331.6 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن عدد عمليات نقاط البيع خالل يونيو، س��جل 
14303539 عملي��ة، بارتف��اع 74.1% عل��ى أس��اس س��نوي، 
وبانخفاض عن الش��هر الماضي بنس��بة 0.8%، وبلغت نسبة 
التج��ارة اإللكترونية م��ن تلك العمليات نس��بة 11.8% فيما 

وصلت نسبة العمليات الالتالمسية %75.

وزير الخارجية: 
مواقف قومية 

 أصيلة 
ومشرفة لمصر 

في التضامن مع 
البحرين

 »الداخلية«: إحالة ضابط
 شرطة محبوسًا إلى

النيابة الستغالله منصبه
أوقف��ت وزارة الداخلي��ة، ضاب��ط ش��رطة بدرجة وكيل 
وزارة مس��اعد عن العمل وإحالته محبوس��ًا إلى النيابة 
العامة، بش��أن ما كش��فت عنه لجنة التحقيق اإلدارية 
بال��وزارة من ارتكابه لتجاوزات إدارية ومالية والتي تم 
تشكيلها بناًء على قرار من وزير الداخلية، على ضوء ما 
بينته التحريات الداخلية في هذا الشأن وما انتهت إليه 
تحقيقات إدارة محاكم الش��رطة من ارتكابه لتجاوزات 
مالية وإداري��ة وإخالله بواجبات وظيفية وإضراره عمدًا 
بمصلحة وزارة الداخلية وتحقيق الربح لنفس��ه وآخرين 

من خارج الوزارة.
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بايدن يعلن إصابته بالسرطان
أك��د الرئيس األمريكي جو بايدن، أمس أنه مصاب بالس��رطان، فيما قد يكون 

إعالنه هذا زلة لسان، أو إفصاحًا رسميًا عن إصابته بالمرض.
وخ��الل خطاب حول االحتباس الحراري في ماساتشوس��تس، وصف بايدن اآلثار 
الصحي��ة لالنبعاثات من مصافي النفط بالقرب م��ن منزل طفولته في مدينة 
كليمونت، بوالية ديالوير. وقال: »لهذا الس��بب أنا والكثير من األشخاص الذين 
نش��أت معهم مصابين بالسرطان ويفسر لماذا كانت والية ديالوير تعاني من 

الرئيس األمريكيأعلى معدالت اإلصابة بالسرطان في البالد«.

إجراءات قانونية حيال 4 مرافق سياحية.. مدير المباحث: 

25 قضية اتجار بأشخاص و41 متهمًا بالنصف األول
أكد مدير ع��ام اإلدارة العام��ة للمباحث واألدلة 
أن  الرميح��ي،  عبدالعزي��ز  العمي��د  الجنائي��ة 
اإلحصائيات تش��ير خالل الفت��رة من مطلع يناير 
2022 إل��ى 30 يوني��و الماضي، إل��ى أن مجموع 
القضايا التي بها شبهة إتجار باألشخاص بلغ 25 
قضي��ة فيما بلغ عدد المتهمي��ن 41 متهمًا من 

الجنسين. وأوضح، أن عدد المجني عليهن الالتي 
تم تقديم الدعم النفس��ي والقضائ��ي لهن بلغ 
164 ضحي��ة، كما تم اتخاذ اإلج��راءات القانونية 
حيال 4 مرافق س��ياحية ومنش��آت صدرت قرارات 
قضائية بإغالقها. وأش��ار العمي��د الرميحي، إلى 
أن��ه في ع��ام 2021 بل��غ مجم��وع القضايا التي 

به��ا ش��بهة إتجار بالبش��ر 29 قضي��ة وبلغ عدد 
المتهمين لتلك القضايا 73 متهمًا من الجنسين، 
فيم��ا بلغ عدد المجني عليه��ن خالل تلك الفترة 
105 ضحي��ة، كما تم اتخاذ اإلج��راءات القانونية 
حيال مرافقين سياحيين ومنشآت وصدرت قرارات 

 06قضائية بإغالقها.
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تنشر »الوطن« حق رد وزارة التنمية االجتماعية، على مادة منشورة 
على صفحاتها عماًل بحق الرد:

باإلش��ارة إلى المقال المنش��ور في صحيفة الوطن، العدد )6064( 
تاري��خ 18 يولي��و 2022، تحت عن��وان »هؤالء لم يس��تفيدوا من 
الزيادة الس��نوي«، للكاتب الس��يد حس��ين التت��ان، والذي تضمن 
تساؤالت بشأن احتساب عالوة الدعم المالي »عالوة الغالء«، فإنه 
يس��ر وزارة التنمي��ة االجتماعية أن تتقدم لك��م وللكاتب بالتحية 

والتقدير، وأن تفيدكم بما يلي: 
أواًل: بشأن س��ؤاله لماذا تحسب العالوة االجتماعية ضمن الراتب 
األساس��ي. في الحقيقة أن القرارات تشير إلى احتساب الدخل، ولم 
تشير إلى احتساب الراتب األساسي أو المعاش التقاعدي األساسي. 
وبالتال��ي م��ن وجهة نظر أخرى م��ن المفترض أن يتم احتس��اب 
جميع العالوات بما فيها عالوة تحس��ين المعيش��ة حيث إنها مبلغ 

مالي شهري من ضمن الدخل الشهري لصاحب الطلب.
ثاني��ًا: بخص��وص األمثل��ة التي تم طرحه��ا ف��ي المقال..تجدون 

مالحظاتنا:
1. موظ��ف راتب��ه 960 دين��ار ش��هريًا وبزيادة 10% بس��بب عالوة 
تش��جيعية مثاًل أصبح 759 دينار ش��هريًا )مق��دار الزيادة 69 دينار 

شهريًا(.
كان يستلم الدعم المالي )77 دينارًا شهريًا(، وسيصبح بعد التغيير 

على دخله )55 دينارًا شهريًا( )مقدار الخفض 22 دينار شهريًا(
مازال مستفيدًا من زيادة قدرها 47 دينارًا.

ويأت��ي صرف الدعم المالي في هذه الهيئة من مبدأ توجيه الدعم 
لألكثر اس��تحقاقًا وه��م األضعف دخ��اًل، وهي من أس��س العدالة 
االجتماعية. ولن تنخفض عالوة تحس��ين المعيش��ة ألنه أساسًا ال 

يستلمها فهي تصرف فقط للمتقاعدين.
 2. متقاعد يستلم 690 دينارًا شهريًا، وبزيادة 3% )الزيادة السنوية( 

أصبح دخله 710 دنانير شهريًا )مقدار الزيادة 20 دينارًا شهريًا(
كان يس��تلم الدعم المالي )77 دينارًا شهريًا لسنوات( ولكن فعليًا 
من المفترض احتساب عالوة تحسين المعيشة التي كانت تصرف 
له أيضًا شهريًا وعلى مدى سنوات، وبالتالي من المفترض أساسًا 
أن يس��تلم الدعم المال��ي )55 دين��ارًا وليس 77(. حاليًا س��يصبح 
مس��تحقًا بعد التغيير على دخله لمبلغ )55 دينارًا ش��هريًا(. وبرأي 
الكاتب أنه خس��ر 27 دينارًا بعد الزيادة. ولكن تم التأكيد أعاله أن 
ص��رف الدعم المالي في هذه الهيئ��ة يأتي من مبدأ توجيه الدعم 

لألكثر استحقاقًا.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام،

إدارة االتصال

حق الرد

 »بيبا« يفتح باب التسجيل
لمؤتمر »مينابار« 2022 في الجزائر

أكّد المدي��ر العام لمعه��د اإلدارة 
العامة »بيب��ا« الدكتور رائد محمد 
بن ش��مس أهمية مواصلة الجهود 
البحثي��ة والعلمية في مجال اإلدارة 
العامة، وتطبي��ق أحدث التوّجهات 
ف��ي ه��ذا المج��ال عل��ى األصعدة 
التي  والدولية،  واإلقليمية  المحلية 
ت��ؤدي بدوره��ا إلى دع��م صناعة 
السياس��ات اإلداري��ة للمؤسس��ات 
الحكومي��ة والقط��اع الخ��اص بما 

ُيحاكي احتياجاتهم الواقعية.
ج��اء ذلك بمناس��بة إع��الن معهد 
اإلدارة العام��ة »بيب��ا« ع��ن فت��ح 
باب التس��جيل والمش��اركة بأوراق 
البح��ث العلمي في مؤتمر ش��بكة 
الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا 
ميناب��ار  العام��ة  اإلدارة  لبح��وث 

نس��خته  ف��ي   )MENAPAR(
الخامس��ة، والذي يقام ف��ي الفترة 
م��ا بي��ن 27 و30 نوفمب��ر 2022 

ف��ي مدين��ة الجزائ��ر بالجمهورية 
الش��عبية،  الديمقراطية  الجزائرية 
والرقمنة  »اإلقلي��م  عن��وان  تح��ت 
وآفاق  المحلية: تكام��ل  والتنمي��ة 
بتنظي��م  وذل��ك  مس��تقبلية«. 
واس��تضافة من المدرسة الوطنية 
لإلدارة في مدينة الجزائر، وتعاون 
مع معهد اإلدارة العامة »بيبا« في 

البحرين.
أن مؤتم��ر  ب��ن ش��مس  وأوض��ح 
مينابار في نسخته الخامسة يسعى 
لمناقشة األشكال الجديدة للتنمية 
المحلّية باعتباره��ا من االتجاهات 
الحديث��ة ف��ي السياس��ات العامة، 
والتفاع��ل بين الرقمن��ة واألقاليم 
لم��ا تمّثله الرقمن��ة كونها عنصرًا 
مس��رعًا للتنمية المحلي��ة، والحوار 

ح��ول ق��رارات اإلدارة المحلّي��ة في 
مواجهة األزمات المالية والصحية. 
وبدوره س��يعمل المعهد بالتعاون 
م��ع ش��ركائه على اس��تثمار نتائج 
والدراس��ات  العلمي��ة  البح��وث 
والنتائ��ج المنبثق��ة ع��ن مؤتم��ر 

مينابار.
وأض��اف أن��ه س��يتم فت��ح المجال 
لتقدي��م مس��اهمات م��ن أفض��ل 
الممارسات في مجال اإلدارة العامة 
ل��دول المنطق��ة ف��ي يوم م��ا قبل 
المؤتمر. كما أن دعوة المش��اركة 
لجمي��ع  موّجه��ة  المؤتم��ر  ف��ي 
للبح��ث  والممارس��ين  الباحثي��ن 
الدكتوراه  العلمي وطاّلب ش��هادة 
واألكاديميي��ن والمهتمين بقضايا 

اإلدارة العامة.

رنا بنت عيسى: أهمية تكامل 
 مؤسسات التعليم العالي

في تعزيز الكفاءات الوطنية

اس��تقبلت األمينة العامة لمجلس التعليم العالي نائبة 
رئي��س مجلس أمن��اء مجلس التعليم العال��ي الدكتورة 
الش��يخة رن��ا بنت عيس��ى بن دعي��ج آل خليف��ة، رئيس 
مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية األس��تاذ الدكتور 
وهيب الخاجة ورئيس الجامعة األس��تاذ الدكتور غسان 

فؤاد عواد.
وأش��ادت األمين��ة العامة ب��األداء األكاديم��ي المتميز 
لجامعة العلوم التطبيقية، ودورها في خدمة المجتمع، 
ومس��اعيها الرامي��ة إل��ى بن��اء بيئ��ة بحثي��ة متطورة 

ومتكاملة.
وأكدت على أهمية تكامل مؤسسات التعليم العالي في 
المملكة، لما من ش��أنه تعزي��ز التعليم العالي مملكة 
البحرين، وتضافر جهود هذه المؤسس��ات لخدمة أبناء 

الوطن.
م��ن جانبهم، أكد الدكتور الخاجة والدكتور عواد س��عي 
الجامع��ة إلى المض��ي قدمًا بالعملي��ة التعليمية فيها 
بما يس��هم في تطوير جوانب البحث العلمي واالبتكار، 
وتقديم برامج أكاديمية حديثة تساهم في تعزيز مكانة 

مملكة البحرين العلمية.

وزير العدل يستقبل السفير 
األلماني النتهاء فترة عمله

اس��تقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف نواف 
المع��اودة أمس، س��فير جمهوري��ة ألماني��ا االتحادية 
الصديق��ة ل��دى مملك��ة البحري��ن كاي ثام��و بوكمان، 
بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة، مشيدًا بالجهود 
المتميزة التي بذلها السفير األلماني في تعزيز عالقات 
التع��اون الثنائية، بما يخدم المصالح المش��تركة لكال 
البلدين والش��عبين الصديقي��ن، ومنها ف��ي المجالين 
العدل��ي والقانوني، متمنيًا ل��ه دوام التوفيق في مهام 

عمله المستقبلية.

 »نهرا«: وصول شحنات جديدة
من البندول وتوزيعها على الصيدليات

أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات 
الصحي��ة »نهرا«، وص��ول ش��حنات جديدة من 
أنواع البندول أمس إل��ى البحرين وتم توزيعها 
عل��ى مختلف الصيدليات ف��ي المملكة، مؤكدة 
حرصها دوم��ًا على تأمي��ن توافر جمي��ع أنواع 

األدوية وبدائلها أمام المواطنين والمقيمين.
وكان��ت »الوط��ن«، نش��رت ف��ي عدده��ا يوم 
الثالث��اء، أن معظم أنواع البن��دول اختفت من 
أرفف الصيدلي��ات، خصوصًا المرتبطة بالتهاب 
األن��ف واألذن الحنج��رة وارتف��اع درج��ة حرارة 

الجس��م مثل، بودرة البن��دول والبندول األخضر 
 ،cold+flu »والبرتقالي واألصفر »كولد أند فلو
إل��ى جان��ب بخ��اخ األوترفي��ن otrivin الخاص 
 waxsol بحساس��ية األن��ف، وقط��رة واكس��ول

إلزالة شمع األذن.
وأوضح��ت »نه��را«، أن البحري��ن حريصة على 
ضمان استمرار توافر جميع األدوية ذات الجودة 
العالية وباألسعار المناس��بة، إلى جانب توفير 
البدائ��ل الت��ي تعمل بمث��ل مس��توى الكفاءة 
والفاعلية لألدوي��ة التي قد تكون غير متوفرة، 

بم��ا يضم��ن حص��ول المواط��ن والمقيم على 
الدواء. 

وأضاف��ت أن صحة وس��المة كاف��ة المواطنين 
الجه��ود  وأن  قص��وى،  أولوي��ة  والمقيمي��ن 
متواصل��ة من أج��ل تحقيق الخط��ط واألهداف 
واالستراتيجيات الموضوعة في القطاع الصحي 
وال��ذي يحظ��ى بالتطوي��ر والدعم المس��تمر، 
منوه��ة بأن ضم��ان توفي��ر األدوي��ة يعد من 
أولويات الحكومة بما يس��هم ف��ي حفظ صحة 

وسالمة كافة أفراد المجتمع.

 »الشمالية« تنظم ورشة
توعوية حول مخاطر فصل الصيف

ش��ارك محافظ الش��مالية علي بن الش��يخ عبدالحس��ين العصفور في ورش��ة 
توعوية ح��ول »مخاطر فصل الصيف« والتي نظمتها المحافظة بالتعاون مع 

اإلدارة العامة للدفاع المدني، ووزارة الصحة، وهيئة الكهرباء والماء.
وأش��ار المحافظ إلى أن تنظيم هذه الورش��ة يجسد الشراكة المجتمعية بين 
المحافظة ومختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، والتي يحرص عليها 

وزير الداخلية في جميع مخرجات وبرامج كافة اإلدارات بالوزارة.
وأض��اف بأن الورش��ة تأتي اس��تكمااًل للجه��ود التي تقوم به��ا إدارة الدفاع 
المدني للتوعية بمخاطر الحريق خاصة خالل فصل الصيف، مؤكدًا اس��تعداد 
المحافظ��ة لعم��ل البرامج التوعوي��ة المختلفة لألهالي بالتع��اون مع كافة 
الجه��ات. وك��رم محافظ الش��مالية المحاضرين، مقدمًا ش��كره إل��ى اإلدارة 
العام��ة للدفاع المدني، ووزارة الصحة، وهيئة الكهرباء والماء، وإدارة البرامج 

االجتماعية بالمحافظة على تنظيم هذه الورشة.

 »الشباب« و»إيزك« يوقعان
اتفاقية رعاية برنامج غاية التدريبي

وق��ع المرك��ز العلم��ي البحريني أله��داف التنمية 
المستدامة التابع لوزارة شؤون الشباب والرياضة 
اتفاقي��ة مع منظم��ة إيزك البحري��ن وذلك بهدف 

رعاية برنامج غاية التدريبي.
وق��ع االتفاقية رئيس مجل��س إدارة إيزك البحرين 
عم��ر عبدالعزيز أي��وب ومدي��رة المرك��ز العلمي 
البحرين��ي أله��داف التنمي��ة المس��تدامة لطيفة 

عبداهلل مطيويع.
ونصت االتفاقية على تحقيق تعاون مشترك بين 
المركز العلمي البحرين��ي ومنظمة إيزك العالمية 
في دعم برنامج غاي��ة باإلضافة إلى تقديم فرص 
للشباب للعطاء والعمل على المشاريع المستدامة 
الت��ي تع��ود بالنف��ع عل��ى الجان��ب االجتماع��ي 
واالقتص��ادي والبيئ��ي والمس��اهمة ف��ي تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.
وتؤكد االتفاقية أهمية دور وزارة ش��ؤون الشباب 
والرياضة والمركز العلمي البحريني في خلق البيئة 
المناس��بة وتش��غيل الش��راكات لمصلحة الشباب 
والمؤسس��ات بي��ن كاف��ة القطاع��ات الحكومية 
والخاصة، وذلك للعمل على توفير بيئة تنافس��ية 

عادلة مفتوحة.

 المؤبد آلسيوي حاول تهريب
116 كبسولة هيروين في أحشائه

أيمن شكل «

عاقب��ت المحكمة الكبرى الجنائية األولى آس��يويًا 
قام بتهريب 116 كبس��ولة هيروي��ن في أمعائه 
بالس��جن المؤب��د والغرامة 5 آالف دين��ار وأمرت 

بإبعاده عن البالد نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة.
وأش��ارت أوراق القضي��ة إل��ى م��ا ذك��ره ضاب��ط 
الجم��ارك بمطار البحرين الدول��ي، حين كان على 
الواج��ب في ي��وم الواقع��ة، حيث حض��ر المتهم 
على مت��ن الطائرة القادمة من دولة باكس��تان، 
وش��ك فيه عندما الحظ عليه ارتباكًا وتعرقًا، فتم 

تحويله إلى المسار األحمر وبالتفتيش الدقيق لم 
يعثر على ش��يء، لكن المته��م كان متعرقًا وزاد 
ارتباكه، فقام بتحويله إلى جهاز األش��عة للكشف 
عن جس��ده، حيث تبي��ن وجود أجس��ام غريبة في 

أحشائه يشتبه بأنها مواد مخدرة. 
وت��م تحويل المتهم إلى إدارة مكافحة المخدرات، 
وهناك أق��ر بأنه قد ابتلع كبس��والت تحتوي على 
م��واد مخدرة به��دف جلبها إل��ى البحرين تمهيدًا 
لبيعه��ا، وبع��د نق��ل المته��م إل��ى مستش��فى 
الس��لمانية وإعطائه أدوية إلنزال ما في أحشائه، 
قام المته��م بإنزال 108 كبس��والت س��ليمة و8 

كبس��والت تالف��ة وتبي��ن أن جمي��ع الكبس��والت 
المح��رزة تحتوي على م��ادة الهيروي��ن المخدرة 
ومؤثرات عقلي��ة أخرى بلغ وزنه��ا جميعًا 712.8 

جرام.
وتوصلت تحريات الش��رطة إلى أن المتهم يعمل  
ضمن ش��بكة تتاج��ر بالمواد المخ��درة، فأحالته 
النياب��ة العامة للمحاكمة بعد أن أس��ندت له أنه  
جلب وأحرز بقصد االتجار م��ادة مخدرة الهيروين 
ومؤثر عقلي في غير األحوال المرخص بها قانونًا، 
كما أنه حاز وأحرز مادة الهيروين المخدر والمؤثر 

عقليًا في غير األحوال المصرح بها قانونًا.

أخل بالمصلحة العامة وحقق الربح لنفسه وشركائه من خارج الوزارة

»الداخلية«: إحالة ضابط شرطة بدرجة وكيل 
مساعد محبوسًا للنيابة الستغالله منصبه

أوقفت وزارة الداخلية، ضابط ش��رطة بدرجة 
وكيل وزارة مساعد عن العمل وإحالته محبوسًا 
إل��ى النيابة العامة، وذلك بش��أن ما كش��فت 
عن��ه لجنة التحقي��ق اإلدارية ب��وزارة الداخلية 
م��ن ارتكابه لتج��اوزات إداري��ة ومالية والتي 
تم تش��كيلها بناًء على قرار من وزير الداخلية، 
على ضوء ما بينته التحريات الداخلية في هذا 

الش��أن وما انتهت إليه تحقيقات إدارة محاكم 
الش��رطة من ارتكابه لتجاوزات مالية وإدارية 
وإخالل��ه بواجب��ات وظيفي��ة وإض��راره عم��دًا 
بمصلحة وزارة الداخلية وتحقيق الربح لنفسه 

وآخرين من خارج الوزارة.
ويأت��ي أم��ر حب��س المس��ؤول وإحالت��ه إلى 
النياب��ة العامة لم��ا وقع منه م��ن جرائم في 

إط��ار سياس��ة ال��وزارة الحازم��ة ف��ي حماي��ة 
الوظيفة العمومية ومكافحة الفس��اد بش��تى 
ص��وره، ومالحق��ة كل من يجت��رئ على أموال 
الدول��ة أيًا ما كان منصب��ه أو موقعه، تحقيقًا 
الس��تراتيجية المملك��ة الج��ادة ف��ي ضب��ط 
الممارس��ات الحكومية والحفاظ على مقومات 

البالد المؤسسية االقتصادية.

رائد بن شمس
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد
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مجلس إدارة المجموعة يقر توزيع 10 فلوس للسهم أرباحًا نقدية

 »زين« ترفع أرباحها الصافية الفصلية
22٪ إلى 165 مليون دوالر بالربع الثاني

أعلن��ت مجموع��ة زي��ن، أن نتائجه��ا 
المالي��ة الفصلية س��جلت نم��وًا قويًا 
على مستوى كافة مؤشراتها المالية 
الرئيس��ة عن فترة الرب��ع الثاني من 
الس��نة المالي��ة الحالي��ة، إذ رفع��ت 
الفصلية  الصافية  أرباحها  المجموعة 
بنسبة 22% لتصل إلى نحو 50 مليون 
دينار )165 ملي��ون دوالر(، مقارنة مع 
41 ملي��ون دين��ار )138 مليون دوالر( 
عن نف��س الفترة من الع��ام 2021، 
بربحية للسهم الواحد بلغت 12 فلسًا 

)0.04 دوالر أمريكي(.
رفع��ت  أنه��ا  »زي��ن«،  وأوضح��ت 
إيراداتها الفصلية المجمعة عن فترة 
الربع الثاني بنسبة 14% لتسجل 421 
مليون دينار )1.4 مليار دوالر(، مقارنة 
مع إجمالي إيرادات بلغت 369 مليون 
دين��ار )1.2 ملي��ار دوالر( ع��ن نف��س 

الفترة من العام 2021.
ورفعت المجموعة أرباحها قبل خصم 
الضرائب والفوائد واالس��تهالكات ال� 
EBITDA بنس��بة 9% لتصل إلى نحو 
166 مليون دينار )544 مليون دوالر(، 
مقارن��ة م��ع 152 مليون دين��ار )506 
ملي��ون دوالر( عن الفترة المش��ابهة 

من العام 2021.
وكشفت المجموعة أن قاعدة العمالء 
سجلت نموًا بنس��بة 7.1% لتصل إلى 
نح��و 51.7 مليون عمي��ل، وعزت هذا 
النم��و إل��ى الزخ��م التج��اري لتقنيات 
الجي��ل الخامس عل��ى ش��بكاتها في 
واإلقب��ال  والس��عودية،  الكوي��ت 
المتزاي��د عل��ى خدم��ات البيانات في 
الس��وق العراقية، والتوسع في تطوير 

البنية التحتية من األلياف إلى المنزل 
»FTTH« في عدد من أسواقها، حيث 
أس��هم ذلك في نمو إي��رادات خدمات 
البيانات 3% لتس��جل 1.1 مليار دوالر، 
تمثل حاليًا 40% م��ن حجم اإليرادات 

المجمعة.
وتش��ير النتائ��ج المالي��ة المجمع��ة 
النصف الس��نوية خالل ال�6 أشهر إلى 
نم��و قوي في عملي��ات المجموعة، إذ 
قفزت األرب��اح الصافية بنس��بة %14 
لتص��ل إلى نحو 98 مليون دينار )321 
ملي��ون دوالر(، وه��و ما حق��ق ربحية 
للس��هم الواحد عن فترة الستة أشهر 
بقيمة 23 فلسًا )0.07 دوالر أمريكي(، 
ونمت اإليرادات المجمعة بنسبة %10 
لتس��جل 829 مليون دينار )2.7 مليار 
دوالر(، وارتفع��ت أرب��اح المجموع��ة 
والفوائ��د  الضرائ��ب  خص��م  قب��ل 
واالس��تهالكات ال� EBITDA بنس��بة 
3% لتصل إلى نح��و 320 مليون دينار 

»1.1 ملي��ار دوالر«. وأقر مجلس إدارة 
مجموعة زين في االجتماع الذي عقده 
مؤخ��رًا، بتوزي��ع أرب��اح نقدية نصف 
سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم، وفقًا 
لق��رار الجمعي��ة العمومي��ة العادية 
للش��ركة المنعق��دة ف��ي 22 م��ارس 
الماض��ي، بتفوي��ض مجل��س اإلدارة 
بتوزيع أرباح على مس��اهمي الش��ركة 
بش��كل رب��ع س��نوي أونص��ف س��نوي 
حسب ما يراه مناس��بًا، حيث إن تاريخ 
اس��تحقاق األرباح النقدية سيكون في 
7 س��بتمبر، ويب��دأ تاري��خ توزيع هذه 

األرباح النقدية 14 سبتمبر 2022.
ف��ي  اإلدارة  مجل��س  رئي��س  وق��ال 
الطاح��وس:  أحم��د  زي��ن  مجموع��ة 
»يعك��س النم��و الق��وي ف��ي النتائج 
المالية المجموعة نجاح اس��تراتيجية 
النم��و الت��ي ينفذها مجل��س اإلدارة، 
حيث يحرص على تحقيق أكبر استفادة 
ممكنة م��ن ف��رص النم��و المتاحة، 
المتنام��ي  االعتم��اد  م��ع  خصوص��ًا 
عل��ى الحلول التكنولوجي��ة والتقنيات 
الناش��ئة والتوجه��ات الرقمي��ة ف��ي 
أس��واق المنطق��ة، وهو النه��ج الذي 
يضمن تولي��د تدفقات نقدية صحية 

وعائدات مستدامة للمساهمين«.
وق��ال نائ��ب رئي��س مجل��س اإلدارة 
والرئي��س التنفيذي في مجموعة زين 
بدر ناص��ر الخراف��ي »دفع��ت كفاءة 

بمؤش��راتنا  التش��غيلية  عملياتن��ا 
المالي��ة الرئيس��ة إلى تحقيق نس��ب 
نم��و قوي��ة مقارنة مع نف��س الفترة 
من الع��ام األخي��ر، إذ قف��زت األرباح 
الصافية الفصلية بنس��بة 22% لتصل 
وارتفع��ت  دوالر،  ملي��ون   165 إل��ى 
 %14 بنس��بة  المجمع��ة  اإلي��رادات 
لتص��ل إل��ى 1.4 ملي��ار دوالر، ونمت 
األرباح قب��ل خصم الضرائب والفوائد 
واالس��تهالكات ال� EBITDA بنس��بة 
9% لتصل إلى نحو 544 مليون دوالر. 
وعزا الخرافي األداء التش��غيلي القوي 
لعملي��ات المجموعة، إلى نجاحها في 
تنفي��ذ عدد من المش��اريع التحويلية 
والتطويري��ة، والزخ��م الهائ��ل الذي 
التش��غيلية  االس��تراتيجية  تش��هده 
الرقمي��ة والتطبيقات  المنص��ات  في 
التكنولوجية، والف��رص الواعدة التي 

توفرها التكنولوجيا الناشئة.
تكتس��ب  المجموع��ة  أن  وأوض��ح 
باس��تغالل  جدي��دة  نم��و  مس��احات 
اإلمكانات الس��وقية الهائلة لخدمات 
القط��اع الرقم��ي، م��ن خ��الل تعزيز 
قدراته��ا في ه��ذا المج��ال، إذ نجحت 
في زيادة مساحات التشارك والتكامل 
بي��ن عملياته��ا في أس��واق الش��رق 
األوس��ط، وهي تركز اآلن على إطالق 
منصة مستدامة النمو لقطاع األعمال 
ومش��اريع  الحكومي��ة  المؤسس��ات 

األعم��ال. وأض��اف قائ��اًل »بن��اء على 
والمالءة  اإليجابي��ة،  التط��ورات  هذه 
المالية التي تتمت��ع بها المجموعة، 
أرب��اح  بتوزي��ع  اإلدارة  مجل��س  أق��ر 
نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس 
للسهم الواحد«. وتابع قائاًل: »تتبني 
المجموع��ة نهجًا اس��تراتيجيًا واضحًا 
في المحافظة على مس��توى خدماتها 
التجاري��ة، واالنفراد بمزايا تنافس��ية 
من خالل دفع أعماله��ا نحو اتجاهات 
التقني��ات الجدي��دة، وه��ي ف��ي هذا 
اإلطار قدم��ت نموذجا فريدا باإلطالق 
التجريب��ي لش��بكة النف��اذ الرادي��وي 
للجيلي��ن  المفتوح��ة  االفتراضي��ة 
الرابع والخام��س )Open cRAN( في 
الكويت، ف��ي س��بق تكنولوجي األول 

من نوعه في أسواق المنطقة«.
وكش��ف الخرافي أن اإلطالق التجريبي 
الناجح لشبكة »Open cRAN«، يأتي 
عقب مشاركة المجموعة ومساهمتها 
الرئيس��ة ف��ي مذك��رة تفاه��م م��ع 
لتس��ريع تنفيذ  مش��غلين خليجيي��ن 
حلول شبكة النفاذ الراديوي المفتوحة 
Open RAN لشبكات االتصاالت، وهو 
التعاون الذي تستهدف منه مشاركة 
الخبرات في هذا المجال ووضع مس��ار 
واض��ح لدفع عجلة االبت��كار في قطاع 
االتص��االت وتقني��ة المعلوم��ات في 
أسواق المنطقة. وأكد الخرافي أن زين 

تلعب دورًا مؤثرًا في ساحة المنصات 
تواص��ل  إذ  الرقمي��ة،  والتطبيق��ات 
خططها في تجاوز اآلثار التي خلفتها 
التحديات الس��وقية والتشغيلية، من 
خالل التوسع في أعمال كيانها الرقمي 
اإلقليم��ي ZainTech المس��ؤول عن 
الخدمات  األعم��ال،  مب��ادرات قط��اع 
الس��حابية، واألمن الس��يبراني، الذي 
إقليمي��ة  بن��اء ش��راكات  ف��ي  دخ��ل 
جدي��دة، ما أس��هم في نم��و إيرادات 
قط��اع األعم��ال 21% مقارن��ة بنفس 
الفترة من الع��ام األخير، حيث تتطلع 
المجموعة أن تكون الش��ريك الرقمي 
المفضل للحكومات والمؤسسات في 
أسواق الشرق األوس��ط. وعلى صعيد 
خدم��ات التكنولوجي��ا المالي��ة ق��ال: 
»تبدي زي��ن اهتمامًا كبي��رًا بخدمات 
التكنولوجيا المالية التي باتت تلعب 
دورًا حاس��مًا مع تزاي��د االعتماد على 
اإللكتروني��ة،  المصرفي��ة  الخدم��ات 
والتطبيق��ات التكنولوجي��ة، وفي هذا 
الزخم دخل��ت المجموعة في ش��راكة 
مع بنك بوبيان ومجموعة مستثمرين 
آخرين لتأسيس تحالف للتقدم بطلب 
تأس��يس بنك رقمي لدى بنك الكويت 
المرك��زي، إذ تس��عى المجموعة إلى 
تحقي��ق طموحاته��ا بقي��ادة قط��اع 
»البن��وك  تأس��يس  ف��ي  االتص��االت 

المنافسة« في المنطقة«.

بدر الخرافي

استقبل سفير بانكوك لدى البحرين 

 ناس: زيادة حجم التبادل التجاري 
وإقامة المشاريع المشتركة مع تايلند

أكد رئي��س غرف��ة تج��ارة وصناعة 
ن��اس،  عب��داهلل  س��مير  البحري��ن، 
عل��ى اعت��زازه وتقدي��ره بالعالقات 
المتمي��زة  واالقتصادي��ة  الثنائي��ة 
الت��ي تجمع البحرين بتايلند، مؤكدًا 
تطلع الغرف��ة لزيادة آف��اق التجارة 
البينية بين البلدين من خالل إقامة 
على  والتشجيع  المشتركة  المشاريع 
زيادة حجم التب��ادل التجاري وتبادل 
الزيارات بي��ن الوف��ود االقتصادية، 
الس��يما في ظل المقومات والفرص 
االس��تثمارية الواعدة بي��ن البلدين 

الصديقين.
جاء ذلك خالل استقباله ببيت التجار 
س��فير تايلند لدى البحري��ن بياباك 
سريشاروين، وبحضور عضو المكتب 
التنفي��ذي بغرف��ة البحري��ن باس��م 
محم��د الس��اعي، وأعض��اء مجل��س 
اإلدارة يوس��ف ص��الح الدين، جميل 
يوس��ف الغناه، نواف خال��د الزياني، 

وأحمد يوسف علي.
واس��تعرض رئيس الغرفة عددًا من 
التص��ورات والمقترح��ات الت��ي من 
ش��أنها المس��اهمة برف��ع معدالت 
التجارة البينية، منها تبادل الزيارات 
التجارية وإقامة االجتماعات الثنائية 
لبحث وتذليل العقبات باإلضافة إلى 
الفعالي��ات االقتصادية المش��تركة 

للتعريف والترويج لفرص االستثمار 
البلدي��ن الصديقين  المتاح��ة ف��ي 
باألخص في تنمي��ة القطاع الصحي 
العالجي��ة،  والس��ياحة  الخ��اص 
وشركات تصنيع األدوية، مؤكدًا على 
ما تتميز به البيئة االس��تثمارية في 
المملك��ة من محفزات وتس��هيالت 

عديدة تمنحها للمستثمرين.
وأش��ار إل��ى أن »الغرف��ة« كممث��ل 
للقطاع الخاص على أتم االس��تعداد 
لبح��ث ف��رص الش��راكة والتع��اون 
التجاري مع مملكة تايلند واستقطاب 
الخبرات بهدف  االستثمارات وتبادل 
تحقيق مزيد من المكاس��ب للقطاع 

الخاص واالقتص��اد الوطني، مؤكدًا 
رغب��ة غرف��ة البحري��ن ف��ي تنمي��ة 
العالق��ات الثنائي��ة وبخاص��ة ف��ي 
الجوانب االقتصادية واالس��تثمارية 
والتجاري��ة والس��ياحية بم��ا يخ��دم 
األهداف والتطلعات المشتركة، في 
ظل ما يتمتع به البلدان من الفرص 
الواع��دة والمقوم��ات واإلمكاني��ات 

المتعددة في مختلف القطاعات.
وم��ن جه��ة أخ��رى، رح��ب رئي��س 
الغرف��ة بكل م��ا يدفع نح��و تنمية 
البحريني��ة  االقتصادي��ة  العالق��ات 
التي  الخطوات  التايلندية، وبجمي��ع 
تس��تهدف تطوير عالق��ات التعاون 

بي��ن أصحاب األعمال والمؤسس��ات 
والش��ركات ف��ي البلدي��ن، مش��يدًا 
ب��دور الس��فير التايلندي ف��ي مجال 
للتواصل  المالئ��م  المن��اخ  تهيئ��ة 
وفتح آفاق جديدة لقطاعات التجارة 
واألعم��ال واالس��تثمار ف��ي البلدين 
الصديقين، وعلى جهوده في تشجيع 
إقامة ش��ركات ومش��اريع مش��تركة 
بين قطاعات األعم��ال في البلدين، 
ودوره في العمل على إزالة العقبات 
والصعوب��ات التي تواج��ه قطاعات 

األعمال في البلدين.
من جانبه أعرب بياباك سريشاروين، 
عن اعتزازه بالصداقة بين البحرين 
وتايلند، والذي ينعكس إيجابيًا على 
متان��ة عالق��ات التع��اون البحريني 
واالرتق��اء  المش��ترك  التايلن��دي 
التج��اري، مؤكًدا  التبادل  بمعدالت 
دعم��ه لكاف��ة الجه��ود الت��ي من 
ش��أنها أن تع��زز التب��ادل التجاري 
الصديقين وتش��جيع  البلدي��ن  بين 
رجال األعم��ال التايلنديين للتواصل 
مع نظرائه��م في مملك��ة البحرين 
واالستفادة من الفرص المتاحة في 
كال البلدين، بما يسهم في االرتقاء 
بالعالق��ات إلى أعلى المس��تويات، 
عل��ى  والمنفع��ة  بالخي��ر  ويع��ود 

البلدين والشعبين.

 »بيتك« يحصل على
موافقة »المركزي« لالستحواذ 

على »األهلي المتحد«
أيمن شكل «

كشف البنك األهلي المتحد في إفصاح أمس عن حصول بنك بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« على موافقة مصرف البحرين المركزي 

بشأن استحواذه على 100% من أسهم األهلي المتحد.
وأك��د البنك ف��ي إفصاح عن معلوم��ات جوهرية تم نش��ره على 
موقع بورصة البحرين، بشأن سير التطورات بخصوص االستحواذ 
المحتم��ل عل��ى البن��ك األهلي المتح��د ش.م.ب. م��ن قبل بيت 
التموي��ل الكويتي ش.م.ك.ع. »بيتك«، أنه على اطالع بأن بيتك 
قد أفصح لبورصة الكويت بتاريخ أمس 2022/7/20، حصوله على 
موافق��ة مصرف البحرين المركزي فيما يتعلق باالس��تحواذ على 
100% من أسهم األهلي المتحد، وعلى أن يتم االلتزام بالشروط 
والمتطلبات المذكورة في موافقة المصرف السابقة المؤرخة في 
31 أكتوبر 2019، باستثناء شرط استمرار إدراج البنك في بورصة 
البحرين. وأش��ار البنك األهلي المتحد إلى أنه س��يقوم باإلفصاح 
ف��ورًا وتباعًا عن أية تطورات بخصوص هذا الموضوع حرصًا على 
الش��فافية وعلى مصالح مس��اهميه والمتعاملين معه والتزامًا 
بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك. جدير بالذكر أن بيت التمويل 
الكويتي، رفع عرض االستحواذ المقدم على البنك األهلي المتحد 

إلى 11.6 مليار دوالر من 8.8 مليار دوالر.
وواف��ق بيت التموي��ل الكويتي عل��ى بدء صفقة ش��راء »األهلي 
المتحد« منذ قرابة 4 س��نوات، ووصل��ت المفاوضات إلى تحديد 
س��عر يقدر ب� 11.6 مليار دوالر، حيث تعد من أكبر الصفقات في 
القطاع المصرف��ي هذا العام، وبهذا االندماج المتوقع س��يكون 
بيت التمويل الكويتي س��ابع أكبر بنك ف��ي الخليج بأصول تصل 

قيمتها إلى 115 مليار دوالر.

سحب 119.7 مليون دينار عبر أجهزة الصراف خالل يونيو
أيمن شكل «

كشف تقرير صادر عن المصرف المركزي عن 
سحب ما يقارب 119.7 مليون دينار عبر أجهزة 
الصرف اآللي خالل شهر يونيو الماضي، فيما 
بلغت عمليات نقاط البيع 14.3 مليون عملية 

بقيمة 331.6 مليون دينار.
وأوضح تقري��ر صادر عن المص��رف المركزي 
أن عدد عمليات نقاط البيع خالل ش��هر يونيو 
2022، قد سجل 14303539 عملية، بارتفاع 
74.1% على أس��اس س��نوي، وبانخفاض عن 
الش��هر الماضي بنس��بة 0.8%، وبلغت نسبة 
التج��ارة اإللكتروني��ة م��ن تل��ك العملي��ات 
نس��بة 11.8% فيما وصلت نس��بة العمليات 

الالتالمسية %75.
وس��جلت قيمة عمليات البي��ع 331.6 مليون 
دينار بارتفاع س��نوي بلغ 65.2%، وبانخفاض 
على أساس شهري 4.8%، كان نصيب عمليات 
التجارة اإللكتروني��ة منها 32.7% والعمليات 

الالتالمسية %47.9.
وأظهر التقرير أكبر خمسة قطاعات حيث بلغ 
قطاع الخدمات الحكومية 90 مليون دينار من 

حيث الصرف بانخفاض على أس��اس ش��هري 
3.3%، وبإجمال��ي عمليات 4.9 مليون عملية، 
بانخفاض شهري بنسبة 2.7%، وسجل قطاع 
المطاع��م صرف��ًا بقيمة 38.8 ملي��ون دينار، 
خ��الل يونيو بانخفاض نس��بي 7.3%، وبعدد 
عمليات بل��غ 4.9 مليون عملي��ة وبانخفاض 
نس��بي 2.7%، وس��جل قطاع الس��وبر ماركت 
صرف��ًا بقيم��ة 33 ملي��ون دين��ار، بانخفاض 
ش��هري 8.2% وبع��دد عملي��ات بل��غ 3.185 

مليون عملية، منخفضًا بنسبة %0.9.
وف��ي قط��اع المالبس واألحذية س��جل قيمة 
16.8 ملي��ون دين��ار بارتف��اع بنس��بة %0.8 
وبعدد عمليات بل��غ 626 ألف عملية بارتفاع 
بلغ 1.5%، وبلغ إجمالي قطاع وكالء السيارات 
16 ملي��ون دين��ار، فيم��ا س��جلت الخدم��ات 

الصحية 882 ألف عملية.
وش��هدت التحوي��الت المالي��ة اإللكتروني��ة 
ارتفاعا على األساس��ين الس��نوي والش��هري 
533.9 ملي��ون دين��ار لف��وري +  بإجمال��ي 
بنسبة ارتفاع سنوي 49.2% وشهري %5.75، 
وبإجمال��ي 20.5 مليون عملية، فيما س��جلت 
عملي��ات التحويل عبر ف��وري 1.7 مليار دينار 

بارتفاع س��نوي 36.76% وش��هري %26.21، 
بإجمال��ي 891.8 أل��ف عملية، وس��جل نظام 
فواتي��ر تحوي��الت بقيمة 75.3 ملي��ون دينار 
69.75% وانخف��اض عل��ى  بارتف��اع س��نوي 
أس��اس ش��هري 12.11%، بما يج��اوز مليون 

عملية.
وارتفعت نس��بة عدد عملي��ات النظام اآلني 
)RTGS( للتسويات اإلجمالية بنسبة %11.5 
على أس��اس ش��هري، و 3.87% على أس��اس 
س��نوي، حيث س��جلت المصارف 4501 عملية 
بإجمال��ي 9.2 مليار دين��ار، والعمالء 22.69 

ألف عملية، بإجمالي 907 مليون دينار.
وس��جلت عمليات بوابات الدف��ع اإللكترونية 
74.47 ملي��ون دينار بارتفاع س��نوي %7.06 
وش��هري 3.97%، حيث بلغ عدد العمليات عبر 
البواب��ات 1535 عملي��ة وبانخفاض س��نوي 
13.75% وش��هري بنسبة 2.09%، كما سجلت 
عمليات س��حب من آالت الصرف اآللي 119.7 
مليون دينار بارتفاع س��نوي 6.83% وش��هري 
5.4%، وبع��دد عملي��ات س��حب تج��اوز 1.1 
ملي��ون عملي��ة لكن بانخفاض س��نوي %2.2 

وشهري بنسبة %0.89.

الطاحوس: االعتماد على التوجهات الرقمية لتوليد عائدات مستدامة للمساهمين

الخرافي: نمو اإليرادات الفصلية المجمعة 14٪ لتصل إلى 1.4 مليار دوالر

إعداد: هدى عبدالحميد
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»أولياء أمور المعاقين« تنظم زيارة للمتحف الوطني

نس��قت الجمعية البحريني��ة ألولياء أم��ور المعاقين 
وأصدقائه��م، ل��ذوي اإلعاق��ة وأولي��اء أموره��م إلى 
متحف البحرين الوطني، حيث اس��تمتعوا بمش��اهدة 
مختلف أقس��ام المتحف، حيث أب��دى موظفو المتحف 
تعاونًا من خالل شرح محتوى األقسام وطرح األسئلة 

الجاذبة للحضور للتعرف عل��ى اإلرث التاريخي الثري 
لمملكتنا الحبيبة يمتد بجذوره آلالف السنين. 

وش��ارك في الزيارة 20 ش��خصًا من ذوي اإلعاقة من 
فئة الشباب مع أولياء أمورهم وستتبعها دفعة أخرى 
لزي��ارة المتحف حيث تم تقس��يمهم إلى مجموعتين 

لدواعي التنس��يق والرعاية. وقد ش��ارك ف��ي الزيارة 
»فريق احنا نق��در التطوعي« من خالل تقديم خدمة 

الرعاية والتوجيه ألبنائنا وبناتنا خالل الزيارة.
يذك��ر أن الزيارة، تأتي ضمن سلس��لة م��ن الزيارات 
والفعاليات التي تقيمه��ا الجمعية ألبنائها وبناتها 

خ��الل الفت��رة الصيفي��ة به��دف تعزي��ز معرفتهم 
بتاري��خ الوطن وتكري��س مبدأ الدمج ف��ي المجتمع 
عبر إش��راكهم في مختلف الفعاليات وتمكينهم من 
الحصول عل��ى الخبرة والمعرفة ف��ي مختلف جوانب 

الحياة.

تظهر بين عامين و15 عامًا

 زينت حاجي: »متالزمة توريت« اضطراب
يشمل حركات تكرارية وأصوات غير مرغوب بها

أفادت مستش��ار أس��ري وتربوي زينت 
حبي��ب حاجي أن متالزم��ة توريت هي 
اضطراب يشتمل على حركات تكرارية 
أو أص��وات غير مرغوب به��ا »حركات 
ال إرادي��ة« ال يمكن الس��يطرة عليها 
بس��هولة. على س��بيل المثال، يمكن 
أن ترم��ش بش��كل متك��رر، أو ترف��ع 
كتفيك، أو ُتخرج أصواتًا غير اعتيادية 

أو كلمات مسيئة.
ولفتت ل�»الوطن« إلى أن التش��نجات 
الالإرادي��ة تظه��ر بي��ن س��ن عامين 
6 س��نوات.  و15 عام��ًا، والمتوس��ط 
يعتب��ر الذكور أكثر احتم��ااًل لإلصابة 
بمتالزم��ة توريت من ث��الث إلى أربع 

مرات عن اإلناث.
وتطرق��ت إل��ى أن األع��راض العرَّات 
— وه��ي حركات أو أص��وات مفاجئة، 
��مة  عة — هي السِّ وُمختَصرة، ومتقطِّ
وه��ي  توري��ت.  لمتالزم��ة  المميِّ��زة 
ة.  تتراوح ما بين البس��يطة إلى الحادَّ
ة بصورٍة  وقد تتداخل األع��راض الحادَّ
كبيرٍة مع القدرة على التواُصل، واألداء 

، ونوعية الحياة. اليوميِّ
وُتصنَّف العرَّات إلى: العرَّات البسيطة 
البس��يطة«.  الالإرادي��ة  »التش��نُّجات 
��ن ه��ذه الع��رَّات المفاجئة،  وتتضمَّ
والُمختص��رة والُمتكرِّرة عددًا محدودًا 

من مجموعات العضالت.
»التش��نُّجات   ��دة  الُمعقَّ والع��رَّات 
دة«. وتش��مل هذه  الُمعقَّ الالإرادي��ة 

دة، والمتناس��قة من  األنم��اط الُمحدَّ
مجموع��ات  م��ن  العدي��َد  الح��ركات 

العضالت.
��ن الع��رَّات أيض��ًا حركات  ق��د تتضمَّ
»العرَّات الحركية« أو أصواتًا »العرَّات 
الصوتية«. تبدأ العرَّات الحركية عادًة 
قبل الع��رَّات الصوتي��ة. ولكن أطياف 
العرَّات التي يتعرَّض لها األش��خاص 

متنوِّعة.
و أضاف��ت: َتظَه��ر الع��رَّات الحركي��ة 
الشائعة في ُمتالِزمة توريت: العرات 
الالإرادي��ة  التش��نجات  البس��يطة/ 
البس��يطة ومنه��ا: »ه��ز الكتفي��ن أو 
الرأس، تش��نجات بالفم، سرعة حركة 
العين، النحنحة، الس��عال المتواصل، 

الشخير، الصراخ.
وأش��ارت زينت إلى العرات المعقدة /
التش��نجات الالإرادية المعقدة ومنها  
»لمس األشياء أو شمها المشي بنمط 
معين، إشارات بذيئة، حركات متكررة 
ملحوظ��ة، تك��رار بع��ض الكلمات أو 
الجم��ل، االنحن��اء أو االلتف��ات، القفز 
بشكل متكرر، عالوًة على ذلك، ُيمِكن 
ع��ة في النوع،  أن تك��ون العرَّات:متنوِّ
ة متفاقم��ة إذا كنَت  والتَّك��رار والِح��دَّ
��رًا، أو َقِلقًا، أو ُمتَعبًا،  مريضًا، أو متوتِّ
س��ًا َتحُدث أثن��اء النوم تتغيَّر  أو متحمِّ
بم��رور الوق��ت َتُس��وء في الس��نوات 
��رة من س��ن المراهق��ة، بينما  الُمبكِّ
ن أثناء االنتقال لمرحلة البلوغ،  تتحسَّ

وم��ن الُمحتَم��ل أن تش��عر، قبل بدء 
العرَّات الحركية أو الصوتية، بش��عور 
جس��ديٍّ غير مريح )رغب��ة منذرة( مثل 
��ر. يجل��ب  ��ة، أو ارتع��اش، أو توتُّ ُحكَّ
التعبير عن العرَّات اإلغاثة للمساعدة. 
ُيمِك��ن لبعض األش��خاص الُمصابين 
بُمتالزم��ة توري��ت، بعد جه��د كبير، 

َوْقف أو َكْبح العرَّة.
وبسؤالها متى الحاجة لزيارة الطبيب 
قال��ت: يج��ب أن تع��رض طفلك على 
طبيب األطف��ال إذا الحظت أن طفلك 
يقوم بعمل حركات أو أصوات الإرادية.
وليست كل التشنجات الالإرادية تشير 
إل��ى متالزم��ة توري��ت، فالعديد من 
األطف��ال يص��اب بتش��نجات الإرادية 
تختفي ب��دون تدخل بعد أس��ابيع أو 
أشهر قليلة. ولكن كلما أظهر الطفل 
س��لوكًا غير عادي، من المهم تحديد 
السبب واس��تبعاد المشكالت الصحية 

الخطيرة.  
وراء  الدقي��ق  الس��بب  أن  أوضح��ت 
اإلصاب��ة بمتالزم��ة توري��ت يعد غير 
مع��روف. ف��ي الع��ادة يح��دث ه��ذا 
االضط��راب المعقد بس��بب مزيج من 
الصفات الموروثة )الجينية( والعوامل 
البيئية. قد تلع��ب المواد الكيميائية 
في الدماغ التي تنقل نبضات العصب 
)الناقالت العصبي��ة(، والتي تتضمن 

الدوبامين والسيروتونين، دوًرا.
متالزم��ة  خط��ر  عوام��ل  وتش��مل 

توري��ت: التاري��خ العائل��ي. ق��د يزيد 
تاريخ��ك العائلي مع م��رض متالزمة 
توري��ت أو اضطراب��ات الل��وازم خطر 
إصابت��ك بمتالزمة توري��ت، الجنس: 
يعتب��ر الذكور أكثر احتم��ااًل لإلصابة 
بمتالزم��ة توريت من ث��الث إلى أربع 

مرات عن اإلناث.
والمضاعفات تتضمن »اضطراب فرط 
 ،)ADHD( االنتب��اه  الحركة وتش��تُّت 
 ،)OCD( واضطراب الوسواس القهري
عالج اضط��راب االسترس��ال العقلي، 
النوم،  اضطرابات  التعلُّ��م،  صعوبات 
االكتئاب، اضطراب��ات القلق، ألمًا له 
ًة الصداع، مشاكل  عالقة بالعرة خاصَّ

إدارة الغضب

 تشخيص
متالزمة توريت

يستطيع الطبيب تشخيص متالزمة 
توريت اس��تنادًا إلى مراجعة التاريخ 

عل��ى  واس��تنادًا  للطف��ل  الطب��ي 
العالم��ات التي يصفه��ا الوالدان أو 
أح��د المعاِلجين له��ذا الطفل، وقد 
يس��تطيع الطفل كب��ت، أو إخفاء أو 
وقف هذه العّرات عند زيارة الطبيب، 
اصطح��اب  المفض��ل  م��ن  لذل��ك 
ش��ريط فيديو يوض��ح طبيعة هذه 
العرات وقت حصولها، لكن الطبيب 
يس��تطيع تش��خيص وجود متالزمة 
توريت، حتى لو لم يش��اهد ش��ريط 
فيديو يوثق طبيعة العّرات ودون أن 

يشاهد هذه العّرات بنفسه.
ويحت��اج الطبي��ب إل��ى معرف��ة إذا 
كانت العّرات ُتسبب للطفل مشاكل 
اجتماعية أو مش��اكل تعليمية، وقد 
تحتاج مهمة التش��خيص إلى إجراء 
فحص نفسي للطفل وإلى تشخيص 
ف��ي  ُيواجهه��ا  الت��ي  الصعوب��ات 

التعلم.
ويترك��ز ع��الج متالزم��ة توريت في 
زي��ادة الق��درة عل��ى التأقل��م م��ع 

الع��ّرات ل��دى الطف��ل والمحيطين 
به، ومعظم الح��االت تكون خفيفة 
وال تتطلب معالج��ة دوائية، تعليم 
وإرش��اد األهل، والطفل، واألشخاص 
المحيطين به بشأن متالزمة توريت 
ُيس��اعد الطف��ل كثيرًا ف��ي التقدم، 
فض��اًل ع��ن خلق بيئ��ة داعم��ة في 
البيت والمدرسة تتقبل هذه العّرات 
بتفهم. قد تكون االستشارة مفيدة 
وفعال��ة في حاالت معينة منها حين 
يكون الطفل مصابًا بمرض آخر عدا 
المتالزمة، عندما ُتؤثر العّرات على 
الطف��ل بش��كل كبير م��ن المفضل 
التفكير بالع��الج الدوائي أو التغيير 
الس��لوكي، لك��ن ليس هن��اك عالج 

شاٍف لمتالزمة توريت حتى اليوم.
وح��ول الوقاية م��ن متالزمة توريت 
قالت: بما أن المرض وراثي ال توجد 
طريقة للوقاية منه، ولكن تشخيص 
الم��رض باك��رًا ُيخف��ف م��ن ظهور 

األعراض.

زينت حاجي

اإلصابة قد تكون بسبب مزيج من الصفات الجينية والعوامل البيئية

الذكور أكثر احتمااًل لإلصابة من 3 إلى 4 مرات عن اإلناث 

في دار بنك البحرين الوطني بمدينة عيسى

 وزير التنمية يتفقد أحوال النزالء
والمستفيدين من خدمات الرعاية والتأهيل

قام وزير التنمية االجتماعية أس��امة بن أحمد خلف 
العصف��ور بزيارة لدار بنك البحري��ن الوطني لتأهيل 
األطف��ال المعوقي��ن في مدينة عيس��ى، حيث تفقد 
أحوال الن��زالء والمس��تفيدين من خدم��ات الرعاية 

والتأهيل المقدمة في هذه الدار التابعة للوزارة.
وخ��الل الجولة، اطل��ع الوزي��ر على س��ير العمل في 
الدار التي تضم قس��م اإليواء ويقدم خدمات الرعاية 
ل���»22« حالة م��ن فئة اإلقام��ة الدائم��ة، وكذلك 

القس��م التأهيلي في ال��دار ومركز الطف��ل للرعاية 
النهارية والذي يبلغ عدد المس��تفيدين في صفوفه 
التأهيلي��ة »36« طالب��ًا من ذوي العزيمة من س��ن 
6 ولغاية 18 عامًا، إلى جان��ب تفقد احتياجات الدار 
والمنتسبين إليها، وأبرز الخدمات التي تقدمها لهذه 
الفئة، والتي تعني بذوي اإلعاقة الذهنية الش��ديدة 
والمتوسطة الش��دة والش��لل الدماغي، واألشخاص 

مزدوجي اإلعاقة.

كما واس��تمع الوزي��ر من قبل مس��ؤولي ال��دار إلى 
ش��رح ع��ن أن��واع الخدم��ات والرعاي��ة الت��ي تقدم 
للمستفيدين، بهدف تأهيلهم وإكسابهم المهارات 
الالزم��ة لالعتم��اد الذاتي ف��ي ش��ؤنهم الحياتية، 
باإلضاف��ة إل��ى توفي��ر أوج��ه الرعاي��ة والخدم��ات 
التأهيلية والصحية والنفسية واالجتماعية المقدمة 

لهذه الفئة.
وأشاد وزير التنمية االجتماعية بالجهود التي تبذلها 

الس��واعد الوطنية ف��ي الدار بما يس��هم نحو تنمية 
المجتم��ع، مؤكدًا حرص الوزارة عل��ى تقديم أفضل 
الخدمات لفئة ذوي العزيم��ة، وذلك في إطار تنفيذ 
المب��ادئ العام��ة التفاقي��ة حقوق األش��خاص ذوي 
اإلعاقة، والتي تنص على حق المش��اركة في الحياة 
الثقافي��ة وأنش��طة الترفي��ه والتس��لية والرياضة، 
وتنفي��ذًا ألهداف ال��وزارة االس��تراتيجية الرامية إلى 

تطوير خدمات الدمج االجتماعية والتأهيلية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/21/watan-20220721.pdf?1658381127
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1017023
https://alwatannews.net/article/1016936
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األن��ف  أم��راض  استش��اري  كش��ف 
الملك  والحنجرة بمستشفى  واألذن 
حم��د الجامع��ي، د. أن��درو رزق اهلل 
عن أن »تكرار االلتهابات واالختناق 
الليل��ي ونوبات التش��نجات الناتجة 
اللته��اب  الش��ديدة  الحم��ى  م��ن 
اللوزتين، تعد من األسباب الرئيسة 

والمهم��ة التخ��اذ قرار اس��تئصال 
»الحم��ى  أن  موضح��ًا  اللوزتي��ن، 
الروماتيزمي��ة والقرمزي��ة والتهاب 
الُكل��ى والمفاصل أب��رز مضاعفات 

المرض«.
وأضاف ف��ي لقاء م��ع »الوطن« أنه 
»غالًب��ا ما تك��ون الفيروس��ات هي 
السبب الشائع في اإلصابة بالتهاب 
اللوزتين، لكن قد تكون العدوى 
الس��بب  ه��ي  البكتيري��ة 
أيض��ًا«، مش��يرًا إلى أنه 
إذا لم يتم عالج التهاب 
بطريق��ة  اللوزتي��ن 
صحيح��ة أو ف��ي حال 
اس��تكمال  ع��دم 
الع��الج بالمض��ادات 
فس��يكون  الحيوي��ة، 
مخاطر  الشخص  لدى 
لإلصاب��ة  متزاي��دة 
باضطراب��ات مث��ل 
التنفس  صعوبة 
النوم  أثن��اء  ف��ي 
»االختن��اق«، وقد 
الع��دوى  تنتش��ر 
بعم��ق ف��ي النس��يج 
المحي��ط وتؤدي إلى 
تجم��ع الصدي��د خلف 
الل��وزة »خ��راج«. وإلى 

نص اللقاء:
م��ا ه��ي أب��رز أع��راض 
بالته��اب  اإلصاب��ة 

اللوزتين؟
- تش��مل عالم��ات وأع��راض 
التهاب اللوزتين احمرار اللوزتين 
وتورمهم��ا، وأحيانًا قد تظهر طبقة 
بيضاء أو صفراء، وعادة يكون هناك 

صعوب��ة ف��ي البل��ع مع حم��ى وقد 
تتضخم الُعَقد اللمفاوية الموجودة 

بالرقبة وتصبح مؤلمة. 
ما أبرز أسباب اإلصابة؟

- غالب��ًا م��ا تكون الفيروس��ات هي 
السبب الشائع في اإلصابة بالتهاب 
اللوزتي��ن، لكن قد تك��ون العدوى 

البكتيرية هي السبب أيضًا.
لماذا تصاب اللوزتان بالعدوى؟

- اللوزت��ان هم��ا تجم��ع ألنس��جة 
ليمفاوي��ة ف��ي الج��زء الخلف��ي من 
الحلق وهما خط الدفاع األول لجهاز 
المناعة ضد البكتيريا والفيروس��ات 
الت��ي تدخل الف��م. ه��ذه الوظيفة 
قد تجعل اللوزتي��ن تحديدًا عرضة 
للَع��دوى وااللتهاب��ات وخاصة عند 
األطفال بس��بب المخالط��ة القريبة 
والتع��رض المتكرر للجراثيم، وعلى 
الرغم من ذلك تقل الحاجة لوظيفة 
جهاز المناع��ة للوزتين بعد البلوغ، 
وقد يكون ذلك األمر هو السبب في 

ندرة ح��االت الته��اب اللوزتين بين 
البالغين.

التهاب��ات  مضاعف��ات  ه��ي  م��ا 
اللوزتين؟

الته��اب  ع��الج  يت��م  ل��م  إذا   -
أو  صحيح��ة  بطريق��ة  اللوزتي��ن 
ف��ي ح��ال ع��دم اس��تكمال العالج 
فس��يكون  الحيوي��ة،  بالمض��ادات 
متزاي��دة  مخاط��ر  الش��خص  ل��دى 
لإلصابة باضطراب��ات مثل صعوبة 
التنفس في أثناء النوم »االختناق«، 
وق��د تنتش��ر الع��دوى بعم��ق في 
النس��يج المحيط وتؤدي إلى تجمع 
»خ��راج«.  الل��وزة  خل��ف  الصدي��د 
متزاي��دة  مخاط��ر  أيض��ًا  ويوج��د 
لإلصاب��ة باضطرابات ن��ادرة، مثل: 
ومضاعفات  الروماتيزمي��ة،  الحمى 
الُكلى  القرمزية، والته��اب  الحم��ى 
والمفاصل، وه��ي مضاعفات نادرة 

الحدوث.
ما هي طرق التشخيص؟

الحل��ق  بفح��ص  الطبي��ب  يب��دأ   -
واألن��ف؛  األذني��ن  إل��ى  باإلضاف��ة 

ألنهما من أماكن اإلصابة بالعدوى 
أيض��ًا، ويفح��ص الطبي��ب العن��ق 
للتحقق م��ن تورم الغدد ويس��تمع 
للتنف��س باس��تخدام س��ماعة، ثم 
يج��ري مس��حة الحل��ق ليحصل على 
عيِّن��ة م��ن اإلف��رازات وق��د يطلب 
الطبي��ب إج��راء عين��ة صغي��رة من 
ال��دم لفح��ص تعداد ال��دم الكامل 
لمعرف��ة إذا كانت العدوى بكتيرية 

أو فيروسية.
ما أبرز طرق العالج؟

- في ح��االت التهابات الفيروس��ية 
يتم وصف عالجات مساندة للتخفيف 
من ح��دة األعراض، مثل مس��كنات 
األلم، وخافض��ات الحرارة واألقراص 
الملطف��ة ألل��م الحل��ق. ولك��ن في 
البكتيرية يوصف  االلتهاب��ات  حالة 
مضاد حيوي مناسب لنوع البكتيريا 
الحاالت  وف��ي  المس��ببة لاللتهاب. 
التي تتكرر فيه��ا اإلصابة بالتهاب 
اللوزتين 6 مرات أو أكثر خالل العام 
يمكن أن يلجأ الطبيب إلى استئصال 
اللوزتين بالجراحة أو بتقنية حديثة 

مثل الكي، والكوبليشن والليزر.
متى نضطر إلى استئصال اللوزتين 

عند األطفال؟
- باإلضاف��ة إلى تك��رار االلتهابات 
الليل��ي ونوب��ات  يعتب��ر االختن��اق 
الحم��ى  ع��ن  الناتج��ة  التش��نجات 
الش��ديدة اللتهاب اللوزتين أسباب 
اس��تئصال  ق��رار  التخ��اذ  مهم��ة 

اللوزتين.
ما هو الس��ن المناس��ب الستئصال 

اللوزتين عند األطفال؟
- ف��ي ح��االت االلتهاب��ات المزمنة 
ينص��ح باس��تئصال اللوزتين عندما 
يتم الطفل 3 س��نوات. ولكن عندما 
تتسبب اللوز في تشنجات، واختناق 
ليل��ي أو مضاعفات مث��ل الُخراجات 
وغيره��ا يضطر الطبيب إلى التدخل 
الجراحي بصورة مبكرة أكثر. ويجدر 
بالذك��ر أن مستش��فى الملك حمد 
الجامع��ي مجه��ز بجمي��ع التقنيات 
واألجهزة الحديثة الس��تقبال جميع 
الحاالت بإشراف ذوي الخبرة في هذا 

المجال.

معلومة
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نرحب باستقبال المشاركات والمقاالت على:

طب وعلوم

waleedsabry2014@gmail.com

@waleedsabry2011

وظيفة جهاز المناعة للوزتين تقل بعد البلوغ

 الحمى الروماتيزمية والقرمزية
والتهاب الُكلى والمفاصل أبرز المضاعفات

 استئصال اللوزتين بالجراحة أو بتقنية 
حديثة مثل الكي والكوبليشن والليزر

احمرار اللوزتين وصعوبة البلع والحمى من أعراض المرض

الفيروسات والعدوى البكتيرية من طرق اإلصابة بالمرض

 رزق اهلل: االختناق الليلي
من أبرز األسباب الستئصال اللوزتين

د. أندرو رزق اهلل

 »البوليتكنك« و»يونيبال« توقعان مذكرة
لتقديم خدمات خارج النطاق األكاديمي

وقعت كلية البحرين التقنية »بوليتكنك البحرين« مذكرة تفاهم 
مع »يونيب��ال« المنصة البحرينية التي تركز على طلبة الجامعات 
لتقديم خدمات خارج النطاق األكاديم��ي، إلثراء الحياة الطالبية، 

وتحقيق تجربة جامعية مميزة.
وت��م توقيع مذكرة التفاهم م��ا بين كل من الرئي��س التنفيذي 
لبوليتكن��ك البحري��ن البروفيس��ور كي��ران أوكوه��ان، والرئيس 
التنفي��ذي لش��ركة يونيب��ال عل��ي العل��وي، بحض��ور ع��دد من 

المسؤولين من كال الجانبين.
وبموجب مذكرة التفاهم هذه يعتزم الطرفان الشروع في تعزيز 
التع��اون، حيث يس��عى كل طرف للمس��اهمة في نج��اح الطرف 
اآلخ��ر من خالل توفي��ر التدريب العملي للطلبة، والمش��اركة في 
المش��اريع التعاوني��ة، والتدري��ب الداخلي والتدري��ب الوظيفي، 
وتب��ادل المعرف��ة والخبرات واألف��كار، واس��تضافة المتحدثين، 
والتعاون في المش��اريع البحثية ودراس��ات الحالة، وتعزيز فرص 

العالقات العامة المتبادلة.
وقال الرئيس التنفي��ذي لبوليتكنك البحرين البروفيس��ور كيران 
أوكوهان: »نحن س��عداء بفرص��ة التعاون م��ع »يونيبال«، حيث 

نتطل��ع إل��ى إف��ادة طلبتن��ا م��ن خ��الل الع��روض والخصومات 
الحصرية التي توفرها المنصة، إضافة إلى تعزيز مهارات طلبتنا 
وإمكاناتهم الوظيفية من خ��الل توفير فرص العمل لهم بنظام 
جزئ��ي أو من خالل التدري��ب العملي في مواق��ع منصة يونيبال، 
األم��ر ال��ذي يتوافق م��ع خطتنا اإلس��تراتيجية والمس��اهمة في 

تحقيق رؤية البحرين 2030«.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة »يونيبال« علي العلوي: 
»س��عداء بأخذ هذه الخط��وة المميزة م��ع البوليتكنك المعروفة 
بدفعها المس��تمر نحو مس��اعدة الطلبة بط��رق إبداعية تتعدى 

النطاق األكاديمي. ونحن متحمسون لبدء هذه الرحلة معًا«.
وأض��اف: »إن منصتنا توفر أكثر من مجرد عروض، حيث أنش��أنا 
هذه المنصة لتغيير نمط حياة الطلبة في البحرين بشكل كامل، 
وستساعدنا هذه الش��راكات في تحقيق رؤيتنا، وتحقيق تطورات 

جذرية لهذه الفئة في البحرين«.
وتساعد منصة »يونيبال« الطلبة على االستفادة وتحقيق تجربة 
جامعية مميزة، من خالل تزويدهم بعروض وخصومات حصرية، 

مع تلبية احتياجاتهم األخرى أيضًا.

 »الهالل األحمر« تشارك في
دورة »إدارة الطوارئ« باألردن

شاركت جمعية الهالل األحمر البحريني في التدريب اإلقليمي المشترك بين 
منظمة اليونيس��يف واالتحاد الدول��ي الصليب األحمر واله��الل األحمر حول 
»المي��اه واإلصحاح وتعزي��ز النظافة في حاالت الطوارئ«، واس��تضافت هذا 
التدريب جمعية الهالل األحمر األردني في العاصمة األردنية عمان مؤخرًا.

ومثَّل��ت كل م��ن رئيس��ة التوعية الصحية ميس��ر عوض اهلل ورئيس��ة لجنة 
الشباب والناشئة والفريق البيئي الزراعي د. نيلوفر الجهرمي جمعية الهالل 
األحم��ر البحرين��ي في هذا التدري��ب، وذلك إلى جوار ممثلي��ن عن جمعيات 
وهيئات الهالل األحمر في منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا ضمت 
كل من الجزائر ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان والمغرب وفلسطين 

وقطر والسودان وسوريا واليمن.
وتناول��ت الدورة مح��اور من بينه��ا كيفية القي��ام بحم��الت النظافة داخل 
تجمع��ات النازحي��ن والمنكوبين، وضمان اس��تدامة عمل إم��دادات المياه 
والمراف��ق الصحية، والتخلص اآلمن من الفضالت، وغس��ل اليدين بش��كل 

فعال، والحد من تلوث مياه الشرب المنزلية.
وركزت الدورة بش��كل خاص على األهمية الكبيرة للتخطيط كأسلوب علمي 
فّع��ال ف��ي إدارة الكوارث والط��وارئ، والت��ي ال يمكن مواجهته��ا وتحقيق 
األهداف المنش��ودة للح��د من مخاطرها أو معالجته��ا إال بالتخطيط الناجح 
ووفق خطط عملية س��واء على المس��توى المؤسسي، أو المحلي أو اإلقليمي 

أو الدولي.
وتأتي مش��اركة جمعي��ة الهالل األحمر البحريني في ه��ذا التدريب في إطار 
حرص الجمعية الدائم على بناء قدرات متطوعيها في مختلف قضايا العمل 
اإلغاث��ي واإلنس��اني، والتأكد من جاهزيته��م الدائمة للتعام��ل مع حاالت 
الطوارئ في أي مكان، وتلبية متطلبات المنكوبين والمتضررين من الكوارث 

الطبيعية والنزاعات بكفاءة وفاعلية.

صعوب��ة التجش��ؤ: تحدث صعوبة التجش��ؤ بس��بب عدم قدرة العضلة العاصرة للمريء على إطالق الهواء مؤقتًا، وه��ي العضلة التي تعد الصمام العضلي الذي يحيط بالجزء العلوي م��ن المريء، حيث في الوضع الطبيعي ترتخي 
العضلة العاصرة أثناء القيام بعملية البلع، ولكنها تنقبض بقية الوقت، فعندما يتجش��أ الفرد تحتاج العضلة إلى االس��ترخاء للحظات مؤقتة من أجل الس��ماح للهواء بالخروج، وقد يترتب على صعوبة التش��جؤ ش��عور الفرد بآالم 

شديدة في البطن كما يعاني من االنتفاخ.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

https://alwatannews.net/article/1017022
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/07/21/watan-20220721.pdf?1658381127
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - بنا

المنامة - وزارة األشغال

أكد وزير النفـــط والبيئة والمبعوث 
الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ محمد بن 
دينة حـــرص مملكـــة البحرين على 
تطويـــر منظومـــة إدارة المخلفات؛ 
البيئـــة  حمايـــة  ضمـــان  أجـــل  مـــن 
علـــى  المخلفـــات  آثـــار  ومواجهـــة 

البيئـــة والمنـــاخ.  جـــاء ذلـــك خالل 
لقاء وزير النفط والبيئة، في مكتبه 
أمس األربعاء، مع ســـفير جمهورية 
كوريـــا لـــدى مملكـــة البحريـــن هاي 
تعزيـــز  لبحـــث  تشـــونغو؛  كـــوان 

التعاون بين البلدين الصديقين.

اســـتقبل وزير األشـــغال إبراهيم 
بمبنـــى  مكتبـــه  فـــي  الحـــواج 
الـــوزارة ســـفير المملكة المتحدة 
رودي  البحريـــن  مملكـــة  لـــدى 

دراموند.
وخالل اللقـــاء، أكد الوزير متانة 
العالقات البحرينيـــة البريطانية 
ومـــا تشـــهده مـــن تقدم مســـتمر 
علـــى مختلـــف المســـتويات. كما 

جـــرى خـــالل اللقـــاء اســـتعراض 
مجـــاالت التعـــاون بيـــن البلدين 
الصديقين، الســـيما في مجاالت 
البنية التحتية وتبادل الخبرات.
الســـفير  تقـــدم  جانبـــه،  مـــن 
والتقديـــر  بالشـــكر  البريطانـــي 
إلـــى وزير األشـــغال على حســـن 
تطلعـــه  عـــن  معرًبـــا  اســـتقباله، 
لتعزيز مسارات التعاون الثنائي.

تطوير منظومة إدارة المخلفات

تعزيز مسارات التعاون مع بريطانيا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزير الداخليـــة الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
باســـم  الحمـــر. وفـــي بدايـــة اللقـــاء، 
رحب وزير الداخلية بالحمر، مشيدًا 
بجهوده وما حققه خالل فترة توليه 
لوزارة اإلســـكان من تنفيذ لألهداف 
اإلســـتراتيجية الحكوميـــة فـــي ظل 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيادة 
حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة ملـــك البـــالد 
المعظـــم، ومتابعة ولـــي العهد رئيس 

الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل 
ن وزير الداخلية، العطاء  خليفة. وثمَّ
ودوره  الحمـــر  لباســـم  المخلـــص 
والمبـــادرات  الخطـــط  إطـــالق  فـــي 
التـــي ســـاهمت فـــي تنفيـــذ البرامـــج 
ســـبيل  فـــي  اإلســـكانية  والمشـــاريع 
تقديم أفضـــل الخدمات للمواطنين، 
واإلخـــالص  األداء  هـــذا  مثمنـــًا 
والتفاني في خدمـــة الوطن، متمنيًا 

له مزيدًا من التوفيق والسداد.

وزير الداخلية يشيد بعطاء باسم الحمر

نعتزم تحقيق أفضل الفرص االستثمارية في األراضي اإلسكانية
إدراج أراٍض لبناء مشروعات مع “الخاص” بالفترة المقبلة... الرميحي:

عقـــدت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط 
اجتمـــاع  الرميحـــي  آمنـــة  العمرانـــي 
عمل مع الفريق الفنـــي المعني بمنصة 
اســـتثمار األراضـــي الحكوميـــة، التـــي 
تـــم إطالقها في شـــهر أبريـــل الماضي 
في إطـــار خطـــة التعافـــي االقتصادي 
لمملكـــة البحرين، لمتابعـــة إدراج عدد 
من األراضـــي التابعة لوزارة اإلســـكان 

والتخطيط العمراني بالمنصة.
الوزيـــرة  أعربـــت  االجتمـــاع،  وخـــالل 
عـــن الشـــكر والتقديـــر لـــوزارة الماليـــة 
تعاونهـــا  علـــى  الوطنـــي  واالقتصـــاد 
التنســـيق  أن  إلـــى  المســـتمر، مشـــيرة 
المشـــترك مع وزارة المالية واالقتصاد 
الوطنـــي يأتي فـــي إطـــار تكامل عمل 
فريق البحرين لتحقيق خطة التعافي 
الواحـــد  الفريـــق  بـــروح  االقتصـــادي 
ومواصلة البناء على ما تحقق في كل 

مجال.
اإلســـكان  وزارة  أن  الوزيـــرة  وأكـــدت 
والتخطيـــط العمرانـــي حريصـــة علـــى 
تحقيـــق أفضل الفـــرص االســـتثمارية 
فـــي األراضـــي اإلســـكانية مـــن خـــالل 
منصة اســـتثمار األراضـــي الحكومية، 
وتعزيـــز الشـــراكة مع القطـــاع الخاص 
لتوفير الخدمات اإلســـكانية، ودراسة 
الخيـــارات اإلســـكانية المبتكـــرة التـــي 
الطلبـــات  تلبيـــة  ســـرعة  فـــي  تســـهم 

اإلسكانية للمواطنين.
وأفادت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيط 
العمراني بأن المرحلة المقبلة ستشـــهد 
للمشـــروعات  عـــدة  أراض  إدراج 
المخصصة لبناء مشـــروعات إسكانية 
بالشـــراكة مع القطاع الخاص، الســـيما 
أن الـــوزارة مقبلـــة علـــى التوســـع فـــي 
األراضـــي  تطويـــر  حقـــوق  برنامـــج 

الـــوزارة  أوشـــكت  الـــذي  الحكوميـــة، 
على االنتهاء مـــن مرحلته التجريبية، 
ليشـــمل تنفيـــذه األراضـــي المخصصة 
للبرنامج في مدن البحرين اإلســـكانية 
وعـــدد مـــن األراضـــي الموزعـــة علـــى 
إلـــى  باإلضافـــة  المملكـــة،  محافظـــات 
علـــى  المدرجـــة  المشـــروعات  بحـــث 
المنصـــة فـــي الوقـــت الراهـــن لتنفيـــذ 
مشروعات تجارية بالمدن اإلسكانية. 
أن  إلـــى  الرميحـــي  الوزيـــرة  ولفتـــت 
منصـــة اســـتثمار األراضـــي الحكومية 

العقـــاري  التطويـــر  لشـــركات  تتيـــح 
والمســـتثمرين فـــي قطـــاع المقاوالت 
تفاصيـــل  علـــى  االطـــالع  فرصـــة 
األراضـــي المتاحـــة لالســـتثمار لتنفيذ 
واقعيـــة  ترجمـــة  فـــي  المشـــروعات، 
الـــذي  المشـــترك  التنســـيق  لمســـتوى 
تـــم بلوغـــه بيـــن القطاعيـــن الحكومي 
والخاص، وهو ما يتماشـــى مع مبادئ 
رؤية البحرين االقتصادية 2030 التي 
ترتكـــز علـــى التنافســـية واالســـتدامة 

والعدالة.

المنامة - وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

58 مستفيدا من خدمات دار “البحرين الوطني”
بينها 22 حالة من فئة اإلقامة الدائمة

االجتماعيـــة  التنميـــة  وزيـــر  زار 
بنـــك  دار  العصفـــور،  أســـامة 
البحرين الوطني لتأهيل األطفال 
مدينـــة  منطقـــة  فـــي  المعاقيـــن 
أحـــوال  تفقـــد  حيـــث  عيســـى، 
النزالء والمستفيدين من خدمات 
الرعايـــة والتأهيـــل المقدمـــة في 

هذه الدار التابعة للوزارة.
الوزيـــر  اطلـــع  الجولـــة،  وخـــالل 
على ســـير العمـــل في الـــدار التي 
ويقـــدم  اإليـــواء  قســـم  تضـــم 
خدمـــات الرعاية لــــ )22( حالة من 
والقســـم  الدائمـــة،  اإلقامـــة  فئـــة 
التأهيلي في الـــدار ومركز الطفل 
يبلـــغ  الـــذي  النهاريـــة،  للرعايـــة 
عـــدد المســـتفيدين فـــي صفوفـــه 
ذوي  مـــن  طالًبـــا   36 التأهيليـــة 
العزيمـــة مـــن ســـن 6 ولغايـــة 18 
عاًما، إلى جانب تفقد احتياجات 

الـــدار والمنتســـبين إليهـــا، وأبـــرز 
الخدمات التي تقدمها لهذه الفئة، 
التي تعنى بذوي اإلعاقة الذهنية 
الشـــدة  والمتوســـطة  الشـــديدة 
ومزدوجـــي  الدماغـــي  والشـــلل 

اإلعاقة.

واستمع الوزير من مسؤولي الدار 
إلـــى شـــرح عـــن أنـــواع الخدمات 
والرعاية التي تقدم للمستفيدين؛ 
وإكســـابهم  تأهيلهـــم  بهـــدف 
لالعتمـــاد  الالزمـــة  المهـــارات 
الذاتـــي فـــي شـــؤونهم الحياتية، 

وتوفير أوجه الرعاية والخدمات 
والنفســـية  والصحيـــة  التأهيليـــة 
واالجتماعية المقدمة لهذه الفئة.

وفي ختـــام الزيارة، أشـــاد الوزير 
بالجهـــود التـــي تبذلهـــا الســـواعد 
الوطنيـــة في الدار بما يســـهم في 
تنميـــة المجتمـــع، مؤكـــًدا حـــرص 
أفضـــل  تقديـــم  علـــى  الـــوزارة 
العزيمـــة،  ذوي  لفئـــة  الخدمـــات 
في إطـــار تنفيـــذ المبـــادئ العامة 
التفاقية حقوق األشـــخاص ذوي 
اإلعاقـــة، التـــي تنـــص علـــى حـــق 
المشـــاركة فـــي الحيـــاة الثقافيـــة 
والتســـلية  الترفيـــه  وأنشـــطة 
ألهـــداف  وتنفيـــًذا  والرياضـــة، 
الراميـــة  االســـتراتيجية  الـــوزارة 
الدمـــج  خدمـــات  تطويـــر  إلـــى 

االجتماعية والتأهيلية.

المنامة - بنا

االطالع على “الدرونز” والزوارق المسيرة ودورها في الرصد
نائب رئيس األمن العام يجتمع بقائد “المركزية األميركية”

اجتمع نائب رئيس األمن العام اللواء 
الركـــن الشـــيخ حمـــد بـــن محمـــد آل 
خليفة، مـــع األدميرال براد كوبر قائد 
القيـــادة المركزيـــة للقـــوات البحريـــة 
األميركية واألســـطول الخامس، في 

إطـــار زيارتـــه لوحـــدة دعم األنشـــطة 
البحرية األميركية.

أوجـــه  مناقشـــة  اللقـــاء  فـــي  وتـــم 
التعاون والتنســـيق بين الطرفين في 
الموضوعات ذات االهتمام المشـــترك 
فـــي مجاالت األمن البحـــري، ومجال 
التدريـــب وبنـــاء القـــدرات، والســـبل 

الكفيلة بتعزيزها ودعمها.
بعدها اطلع نائـــب رئيس األمن العام 
علـــى الطائـــرات المســـيرة “الدرونـــز” 
والزوارق المسيرة الحديثة ودورهما 
والمتابعـــة،  الرصـــد  عمليـــات  فـــي 
باإلضافـــة إلى دورهما في المحافظة 
على األمن وتعزيز السالمة البحرية، 

إمـــكان  الجانبـــان  بحـــث  حيـــث 
االســـتفادة مـــن أحـــدث المنظومـــات 
لحمايـــة  والتدريبيـــة  التكنولوجيـــة 
الســـواحل والميـــاه اإلقليمية وتوفير 
بيئة بحريـــة آمنة، وتأمين المنشـــآت 

الحيوية.
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توافر جميع أنواع “البندول” بمختلف الصيدليات
أكدت الحرص على تأمين جميع األدوية... “نهرا”:

أكـــدت الهيئة الوطنيـــة لتنظيم المهن 
والخدمـــات الصحيـــة الحـــرص دوما 
على تأمين توافر جميع أنواع األدوية 
وبدائلها أمـــام المواطنين والمقيمين، 
مشـــيرة إلى وصول شـــحنات جديدة 
مـــن أنـــواع البندول صبـــاح أمس إلى 
مملكـــة البحريـــن وتـــم توزيعهـــا على 

مختلف الصيدليات في المملكة.
وقالـــت إن مملكـــة البحريـــن حريصة 
علـــى ضمـــان اســـتمرار توافـــر جميـــع 
األدوية ذات الجودة العالية وباألسعار 

المناســـبة، إلـــى جانب توفيـــر البدائل 
التـــي تعمـــل بمثـــل مســـتوى الكفـــاءة 

والفاعلية لألدوية التي قد تكون غير 
متوافرة، بما يضمن حصول المواطن 

والمقيم على الدواء. 
وأضافـــت أن صحـــة وســـالمة جميـــع 
أولويـــة  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
قصـــوى، وأن الجهـــود متواصلـــة مـــن 
واألهـــداف  الخطـــط  تحقيـــق  أجـــل 
فـــي  الموضوعـــة  واالســـتراتيجيات 
يحظـــى  والـــذي  الصحـــي  القطـــاع 
بالتطويـــر والدعـــم المســـتمر، منوهة 
بـــأن ضمـــان توفيـــر األدويـــة تعد من 
أولويـــات الحكومـــة بمـــا يســـهم فـــي 
حفـــظ صحـــة وســـالمة جميـــع أفـــراد 

المجتمع.
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المنامة - وزارة الخارجية

أشـــاد وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيف الزيانـــي، بدور الصحافـــة المحلية 
واإلعالم الوطني المســـؤول كشـــريك فاعل في الـــذود عن أمن الوطن 
واســـتقراره، وصـــون هويتـــه الثقافيـــة، وتعزيـــز مكتســـباته التنمويـــة 
والحضاريـــة في ظـــل القيادة الحكيمـــة لعاهل البـــالد المعظم صاحب 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأعـــرب الوزيـــر، لدى اســـتقباله أمس بمقـــر الوزارة الكاتـــب الصحافي 
بصحيفـــة “البـــالد” إبراهيـــم النهـــام، عـــن تقديـــره للرســـالة التنمويـــة 
والتوعويـــة للصحافة المحلية وكتاب األعمـــدة، مؤكًدا حرص الوزارة 
بتوجيهات من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، على تعزيز الشـــراكة مـــع الصحف 

ووسائل اإلعالم في تدعيم أهداف المسيرة التنموية الشاملة.

الزياني يستقبل الزميل النهام 
ويشيد بدور الصحافة ال تفرقة في تقديم العالج للمواطنين والمقيمين

تطوير سوق العمل وصون الكرامة وسيادة القانون... الزياني:

رفـــع وزير الخارجيـــة عبداللطيف الزياني أســـمى آيات 
التهانـــي والتبريـــكات إلى عاهل البـــالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفـــة، وإلى ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، بمناســـبة حفـــاظ 
مملكة البحريـــن على مكانتها الدوليـــة المرموقة ضمن 
الفئـــة األولـــى في مجـــال مكافحة االتجار باألشـــخاص 
وفًقـــا لتقريـــر وزارة الخارجيـــة األميركيـــة، وذلك للعام 

الخامس على التوالي.
وأعـــرب الوزير عن اعتـــزازه بتصنيف مملكـــة البحرين 
ضمن الدول المتقدمة في مكافحة االتجار باألشخاص، 
باعتبـــاره شـــهادة دولية جديدة على ســـجلها الحضاري 
المشـــرف في احترام حقوق اإلنســـان وتعزيـــز حرياته 
االقتصادية واالجتماعية، وتطوير سوق العمل وصون 
الكرامـــة اإلنســـانية لجميع المواطنيـــن والمقيمين على 
أســـس مـــن العدالة وســـيادة القانون في ظل المســـيرة 
التنموية الشـــاملة والمســـتدامة لصاحب الجاللة الملك 
المعظـــم، بالتوافق مـــع الدســـتور والمعاييـــر الحقوقية 

العالمية.

يمثـــل  الدولـــي  الحقوقـــي  اإلنجـــاز  هـــذا  أن  وأضـــاف 
تتويًجا لجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء فـــي تكريس العمل 
المؤسســـي تحـــت مظلـــة اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 
االتجـــار باألشـــخاص، مـــن خـــالل التنســـيق والتعـــاون 
والخارجيـــة  والعـــدل  الداخليـــة  وزارات  بيـــن  البنـــاء 
والتنميـــة االجتماعيـــة واإلعـــالم وهيئـــة تنظيم ســـوق 
العمل بالشـــراكة مع الســـلطتين التشـــريعية والقضائية 
والمجتمع المدني في تطوير التشـــريعات واإلجراءات 
ونشـــر الثقافة الحقوقية، وتســـهيل إجراءات التقاضي 
فـــي وجود نيابة ومحكمة مختصتين بالفصل في هذه 
القضايـــا بموجـــب القانـــون رقم )1( لســـنة 2008 بشـــأن 

مكافحة االتجار باألشخاص.
والمنظمـــات  األميركيـــة  الخارجيـــة  بإشـــادة  ورحـــب 
الدوليـــة بقصـــة نجـــاح فريـــق البحريـــن فـــي الحـــد من 
باتخـــاذ حزمـــة  كورونـــا،  فيـــروس  تداعيـــات جائحـــة 
متكاملة من التدابيـــر واإلجراءات االحترازية، وتوفير 
خدمـــات عالجيـــة وفحوصـــات وتطعيمـــات مجانيـــة 
لجميـــع المواطنيـــن والمقيمين والعمالـــة الوافدة، دون 
أي تفرقـــة، مع مراعـــاة األبعاد االجتماعية واإلنســـانية، 

ما أسهم في المحافظة على صحة وسالمة الجميع.
وأشار إلى حرص مملكة البحرين على توطيد التواصل 
والقنصليـــة،  الدبلوماســـية  البعثـــات  مـــع  اإليجابـــي 
والتعاون الفني وتبادل الخبرات مع المنظمات األممية، 
وفـــي مقدمتهـــا المنظمـــة الدوليـــة للهجرة، وإشـــاداتها 
للمملكـــة  المتميـــزة  الحقوقيـــة  بالســـمعة  المتواصلـــة 
كأنموذج مثالي في المنطقة في مجال حماية الحقوق 

ودعم العمالة الوافدة ومكافحة االتجار باألشخاص.
وأكد وزير الخارجية إن مملكة البحرين في ظل النهج 
الحكيـــم لصاحـــب الجاللة الملـــك المعظـــم، وتوجهات 
الحكومـــة برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكي ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وجهـــود اللجنـــة التنســـيقية 
العليا لحقوق اإلنسان، ماضية في إنجازاتها الحقوقية 
الرائـــدة بالتوافـــق مـــع الدســـتور والرؤيـــة االقتصادية 
2030، والخطـــة الوطنيـــة لحقـــوق اإلنســـان )2022 - 
2026(، معـــززة مـــن مكتســـباتها التنمويـــة والحضارية 
وتشـــريعية  تنفيذيـــة  منظومـــة  إطـــار  فـــي  الشـــاملة 
وقضائيـــة عصريـــة متكاملـــة تكفـــل احتـــرام الحقـــوق 
والكرامـــة اإلنســـانية والعدالـــة والشـــفافية فـــي دولـــة 

القانون والمؤسسات.

المنامة - وزارة الخارجية

الزيانـــي  عبداللطيـــف  الخارجيـــة  وزيـــر  تقـــدم 
بأســـمى آيات التهاني والتبريـــكات إلى جمهورية 
مصـــر العربية الشـــقيقة، قيادًة وحكومًة وشـــعًبا، 
بمناســـبة االحتفـــال بعيدهـــا الوطنـــي والذكـــرى 
الســـبعين لثـــورة 23 يوليـــو المجيـــدة، وذلك لدى 
مشـــاركة ســـعادته فـــي االحتفـــال الـــذي أقامتـــه 
الســـفارة المصرية مساء أمس في فندق الخليج، 
بحضـــور عدد مـــن المســـؤولين، وأعضاء الســـلك 

الدبلوماسي.
وأكـــد الوزيـــر في كلمتـــه اعتزاز مملكـــة البحرين، 
بقيادة عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 

حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، بالعالقـــات األخوية 
الوطيـــدة والمتميـــزة التـــي تجمعها مع شـــقيقتها 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة، والنابعـــة مـــن وحـــدة 
الديـــن واللغة والدم والمصير والتاريخ الحضاري 
المشترك، منوًها بما تحظى به العالقات األخوية 
الراســـخة من متابعة واهتمـــام من قبل الحكومة 
برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
قيـــادة  البحريـــن،  مملكـــة  تقديـــر  عـــن  وأعـــرب 
وشـــعًبا، للمواقـــف القوميـــة األصيلـــة والمشـــرفة 
لمصـــر العروبة في التضامن معهـــا على األصعدة 
والمجـــاالت كافة تحقيًقا لمصالحهما المشـــتركة، 
وتضحياتهـــا في الذود عن األمن القومي العربي، 

وجهودهـــا البـــارزة لتعزيز مســـيرة العمـــل العربي 
المشترك، ومواصلة دورها المحوري كعمق حيوي 

وركيزة ألمن المنطقة العربية واستقرارها.
مـــن جانبه، أشـــاد ســـفير جمهورية مصـــر العربية 
الشـــقيقة لـــدى المملكـــة بعمـــق عالقـــات األخـــوة 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  والتعـــاون  والمحبـــة 
الشـــقيقين، والممتدة جذورها لقرون من التاريخ 
بالتعـــاون بين حضارتيـــن، وانطالقها نحو تعاون 
مســـتدام وتضامن متين ومصير مشـــترك بفضل 
الرؤية الحكيمة لجاللـــة الملك المعظم، والرئيس 
عبدالفتاح السيسي، وتوجيهاتهما لتوطيد أواصر 

التعاون سعًيا لتحقيق الخير والنماء المشترك.
وأوضـــح أن العام الجاري كان شـــاهًدا ومجســـًدا 

لصالبة الشـــراكة االســـتراتيجية الثنائية في ظل 
تبـــادل الزيـــارات علـــى أعلـــى المســـتويات، ومـــا 
أكدتـــه زيـــارة الرئيس المصـــري إلـــى المنامة في 
يونيـــو الماضـــي مـــن عمـــق ومتانـــة وخصوصية 
العالقـــات، وجهود حكومتي البلديـــن على تنفيذ 
برامـــج تنمويـــة طموحة، وتوقيـــع وثائق جديدة 
لتطوير التعاون االقتصادي والقضائي والتعليمي 
والثقافـــي واللوجســـتي والســـيبراني، وتدشـــين 
والتجـــاري  االقتصـــادي  للتعـــاون  ثنائيـــة  لجنـــة 
والعلمي والتكنولوجي كمنصة مستدامة لتوحيد 

الجهود ودفع العالقات إلى آفاق أرحب.
وأشـــاد بكفـــاءة حكومـــة مملكـــة البحريـــن فـــي 
مجابهـــة جائحـــة فيـــروس كورونـــا وتميزهـــا في 

إدارة األزمـــة، وحماية كل ُمقيم على أرضها دون 
تمييـــز، وإعالن منظمـــة الصحة العالميـــة المنامة 
عاصمـــة صحيـــة عالميـــة، إلـــى جانـــب دورها في 
مســـاعدة الـــدول الصديقـــة فـــي إطـــار التضامـــن 

اإلنساني.
وفـــي ختـــام كلمته، تقدم الســـفير ياســـر شـــعبان 
بخالـــص الشـــكر والتقديـــر واالمتنان إلـــى جاللة 
الملـــك المعظـــم، وحكومـــة مملكـــة البحرين، على 
مـــا تحظى به الجاليـــة المصرية من رعاية كريمة 
ومحبـــة وأخـــوة وتضامـــن بيـــن األشـــقاء، منوًها 
بحـــرص الجاليـــة على المســـاهمة بصـــدق وتفان 
فـــي مســـيرة التنميـــة والرخاء في بلدهـــم الثاني 

البحرين.

المنامة - وزارة الخارجية، تصوير: خليل ابراهيم

وزير الخارجية: تقدير للمواقف المصرية القومية األصيلة والمشرفة
عدسة “^” في احتفال السفارة المصرية بالعيد الوطني لثورة يوليو المجيدة 

عبر عدد من الســـفراء لـ “البالد” عن خالص 
المصريـــة  للقيـــادة  وتقديرهـــم  محبتهـــم 
الذكـــرى  بمناســـبة  المصـــري  وللشـــعب 
الســـبعين لثـــورة 23 يوليـــو المجيدة، التي 
المصريـــة  الســـفارة  بمناســـبتها  نظمـــت 
بفنـــدق  الدانـــة  بقاعـــة  كبيـــرة  احتفاليـــة 

الخليج.
وعبر القائم بأعمال الســـفير العماني محمد 
البلوشـــي عـــن خالـــص تبريكاتـــه وتهانيـــه 
للقيادة المصرية وللشعب المصري الشقيق 
بمناســـبة ذكرى 23 يوليـــو التي هي عزيزة 
علـــى جميع أبناء الشـــعوب العربية، متمنيا 

لمصـــر كل الخير والتوفيـــق والنجاح بإذنه 
تعالى.

بدوره، أكد الســـفير اليمنـــي علي األحمدي 
أن “اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية 
ليـــس لهـــا وحدهـــا، وإنمـــا لألمـــة العربيـــة 
كلهـــا، وألن هـــذه الثورة فتحـــت آفاقا أمام 
حركات التحرر في العالم العربي، ودعمت 
كل الشـــعوب العربيـــة التـــي كانـــت تناضل 

ضد االستعمار”.
وزاد األحمـــدي “ومنها اليمـــن التي دعمتها 
ثـــورة 23 يوليـــو المجيـــدة لالنتصـــار على 
فلـــول الحكـــم االمامـــي، والتـــي أطاحـــت 
الدعـــم  وأيضـــا  ســـبتمبر،   26 ثـــورة  بهـــا 

المصـــري بثورة 14 أكتوبر ضد االســـتعمار 
البريطاني”.

وتابـــع “وأيضا دعمها لثـــورة الجزائر، ولكل 
حـــركات التحـــرر فـــي العالـــم، حيـــث كانت 
الثـــورة المصرية هي إيقاظ للروح القومية 
العربية، واســـتطاعت من خاللها الشـــعوب 
أن تنطلق، وتحققت التحرر من االستعمار، 

وستظل مصر دائما في قلب كل عربي”.
وقال الســـفير الفلســـطيني طـــه عبدالقادر 
ممثلـــة  المصريـــة  القيـــادة  إلـــى  “نتقـــدم 
السياســـي،  عبدالفتـــاح  الرئيـــس  بفخامـــة 
وإلـــى الشـــعب المصـــري العظيـــم بأجمـــل 
التهانـــي والتبريـــكات بهذا اليـــوم العظيم، 

الـــذي غيـــر مســـار ووجـــه مصـــر، وازدادت 
إشراقا وعطاء”.

وتابع عبدالقادر “نتذكر بهذا اليوم الرئيس 
جمـــال عبدالناصـــر، والرئيـــس محمـــد أنور 
الســـادات، والرئيس محمد حســـني مبارك، 
وكل القيـــادات المصرية التي قدمت لمصر 

ولشعبها الكريم الكثير”.
وأردف “فـــي هـــذا اليـــوم، نتمنـــى للرئيـــس 
المصـــري  وللشـــعب  السيســـي  عبدالفتـــاح 
واالزدهـــار،  التقـــدم  مـــن  مزيـــدا  الشـــقيق 
ومزيـــدا من التواصل مع كل أمتنا العربية، 
علـــى أمل أن نلتقي في يوم من األيام في 
القدس الشـــريف، لنقيم احتفالنا بثورة 23 

يوليو ولكل المناسبات العربية”.
من جهته، قال الســـفير الباكســـتاني محمد 
باحتفاليـــة  بوجـــودي  ســـعيد  “أنـــا  أيـــوب 
السفارة المصرية بمناسبة الذكرى السبعين 
الثورة 23 يوليو، ويســـعدني بهذا الســـياق 
أن أعبـــر عـــن ودي وحبـــي لمصر ولشـــعبها 
الكريم، والتي ســـبق لي أن خدمت بها في 
الســـفارة الباكستانية من العام 2000 حتى 

.”2003
وأضـــاف أيـــوب “نرتبط مع مصـــر بعالقات 
وثيقـــة، وهـــي دولـــة كبيـــرة ومهمـــة فـــي 
المنطقـــة، وحضورها مؤثـــر وبناء، ويخدم 

السالم واألمن في المنطقة”.

سفراء لـ “^”: الرئيس السيسي يقود مصر نحو مزيد من االزدهار
إبراهيم النهام
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

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

1113162320

عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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الحفاظ على المركز المتقدم بمكافحة االتجار باألشخاص انجاز دولي
البحرين تحظى بمنظومة قانونية متميزة... آل شهاب:

أكدت عضو مجلس أمانة العاصمة مها 
آل شـــهاب أن اإلنجاز العالمي المشرف 
للبحريـــن عبـــر الحفـــاظ علـــى مركزهـــا 
المتقـــدم ضمن الفئة األولـــى في تقرير 
المعنـــي  األميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة 
بتصنيـــف الـــدول فـــي مجـــال مكافحة 
الخامـــس  للعـــام  باألشـــخاص  االتجـــار 
علـــى التوالي، يعكـــس الرؤيـــة الملكية 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم، 
فـــي إرســـاء حقـــوق اإلنســـان وحمايـــة 
الحريات األساســـية واحترام التعددية 
أمـــام  المســـاواة  واالختـــالف وضمـــان 
القانـــون لجميع المواطنيـــن والمقيمين 
علـــى أرض مملكة البحرين دون تفرقة 

أو تمييز.
أيضـــًا  يؤكـــد  اإلنجـــاز  أن  وأضافـــت 
الحصيفـــة  السياســـات  وتميـــز  نجـــاح 
التـــي  الناجعـــة  واإلســـتراتيجيات 
تنتهجهـــا الحكومـــة تحـــت قيـــادة ولي 

العهـــد رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي االمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الحكومـــي  العمـــل  مأسســـة  باعتمـــاد 
وتحقيـــق التنمية المنشـــودة من خالل 
ترســـيخ مبادئ احترام حقوق اإلنسان 

وثقافة مكافحة االتجار باألشخاص.
وأوضحـــت أن مملكـــة البحرين عززت 
مكانتهـــا الدوليـــة مـــن خـــالل االلتـــزام 
بالمعاهـــدات والمواثيـــق بـــل وتفوقت 
مـــن خـــالل المبـــادرات اإلنســـانية غيـــر 
المســـبوقة، عبـــر اإلجـــراءات والتدابير 
التـــي اعتمدتها مملكـــة البحرين خالل 
جائحـــة كورونـــا والتـــي حرصـــت على 
حماية جميـــع المقيمين وتقديم اللقاح 
والخدمـــات الصحيـــة بصـــورة مجانية 
للجميـــع دون تمييز واتخاذ اإلجراءات 

المناســـبة لتأمين مصـــادر الرزق وعدم 
للتســـريح،  الوافـــدة  العمالـــة  تعـــرض 
ولمملكـــة البحريـــن الريـــادة فـــي هـــذا 
الصدد باعتماد الحزم االقتصادية التي 
شكلت صمام أمان لألعمال، وحافظت 
علـــى ديمومتهـــا وعدم تعـــرض العمال 

لالستغالل بأي شكل من األشكال. 
وأردفـــت أن المملكـــة تحظى بمنظومة 
نجـــد  إذ  متميـــزة ومتطـــورة  قانونيـــة 
جميع القوانين والتشريعات والقرارات 
الحقـــوق  كل  العمـــال  تعطـــي  التـــي 
وتحـــرص علـــى توفير عناصـــر الصحة 
والســـالمة المهنية وتأميـــن بيئة العمل 
مملكـــة  أصبحـــت  لـــذا  لهـــم  المناســـبة 
بـــة  البحريـــن هـــي وجهـــة العمـــل المحبَّ

والمفضلة.

مجلس أمانة العاصمة

مها آل شهاب

عشرات النخيل ميتة في جرداب
بجذـــوع ســوداء وعلـــى أرض قاحلــــة... عدســــة “^”:

رصـــدت عدســـة “البـــالد” عشـــرات النخيـــل وهي 
ميتـــة في أرض يابســـة بمنطقة جـــرداب بالقرب 
مـــن البحر، حيث اســـودَّ لونها بســـبب بقائها على 
هذا الحـــال لفترة طويلة، كما أحيطت بمجموعة 

كثيفة من الحشائش اليابسة والمقفرة.
وظهـــر البعـــض منهـــا وهـــي مقطوعـــة الـــرؤوس، 
بمنظر مؤســـف يدفعنا ألن نستذكر البحرين أيام 
النخيـــل والخضـــرة والميـــاه العذبـــة، وحين كان 

يتفاخر األجداد بأنها بلد المليون نخلة.
هـــذا الحـــال الُمّر، لـــم يمنع النخيل مـــن أن تموت 
واقفة كما عهدناها دائمًا، فالشموخ قائم ومستمر 
مـــع النخلة إلـــى أن يتدلى أو يســـقط جذعها بعد 
زمـــن طويـــل على ســـطح األرض، وتلـــك حقيقة، 

تنقلها الصور، وقصص وحكايات األّولين.
ويذّكرنـــا العنوان الصحافي المنشـــور ســـابًقا في 
صحافتنـــا المحليـــة: )بلد المليون نخلة يســـتورد 
النخيل( بحالة األلم التي وصل إليها واقع النخيل 
في البحرين، مع غياب النخالوية، وتأخر بحرنة 
الوظائف للمهن الزراعية المختلفة، والتي سادها 

األجانب واألغراب.
وســـجلت البحرين في صيف العام 2012 سقوط 
أكبـــر نخلـــة فـــي قرية بـــوري، حســـبما مـــا أعلنت 
جمعيـــة أصدقـــاء البيئـــة قبل أعوام عـــدة، حيث 

ذكرت أن النخلة المذكورة تجاوز طولها 23 مترًا، 
وبلغ عمرهـــا 80 عامًا، وأنها تنتمي لفصيل نخيل 
“المواجـــي” والـــذي ُيقـــدم أجـــود أنـــواع الرطب، 

وأطيبه.

مـــن  التينيـــا  مـــرض  يعـــد 
األمـــراض الجلديـــة الناجمـــة 
عـــن العـــدوى الفطريـــة التـــي 
يترتـــب عليهـــا ظهـــور البقـــع 
علـــى مناطـــق فـــي الجســـم، 
دائريـــا  تأخـــذ شـــكال  والتـــي 

أقـــرب إلـــى الـــدودة او الحلقـــة الملتفـــة على بعضهـــا، وتصيب عـــادة بعض 
المناطق في الجسم ومنها الشعر والمناطق الحساسة. 

وبيـــن أحد اختصاصيي أمراض الجلدية أن هذه العدوى تظهر على شـــكل 
بقـــع صغيـــرة علـــى الجلـــد وعـــادة ما تكـــون أفتـــح أو أغمق من لـــون الجلد 
الطبيعـــي ويكـــون مصدرها إما من األرانـــب، أو الطيور أو القطط مؤكدا أن 

أكثر الحاالت تكون القطط هي المصدر الرئيس فيها.
وأردف أن هذه الفطريات تنتقل إما من التراب واألرض إلى اإلنسان أو من 
خالل إنســـان إلى إنســـان آخر أو من خالل اتصال اإلنسان بالحيوان، مبينا 
أن هـــذا المـــرض ليس بالخطر لكنه معٍد وطريقـــة انتقال العدوى تكون عن 
طريقة التالمس بصورة مباشـــرة كالمصافحة أو بطريقة غير مباشـــرة من 

خالل استخدام ممتلكات اآلخرين. 
وفيما يخص مدة التشافي فقال: المدة تتراوح من أسبوعين إلى 6 أسابيع. 
وعن طرق الوقاية أكد اختصاصي الجلدية ضرورة عدم االحتكاك بالقطط 

خصوصا الموجودة في األماكن العامة.

“التينيا” عدوى فطرية مصدرها القطط

مجلس التعليم العالي

اســـتقبلت األميـــن العام لمجلـــس التعليم العالي نائب رئيـــس مجلس أمناء 
مجلس التعليم العالي الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة بمكتبها 
رئيـــس مجلـــس أمناء جامعـــة العلـــوم التطبيقيـــة وهيب الخاجـــة ورئيس 

الجامعة غسان عواد.
وخالل اللقاء، أشادت الشيخة رنا باألداء األكاديمي المتميز لجامعة العلوم 
التطبيقيـــة، ودورهـــا في خدمة المجتمع، ومســـاعيها الرامية إلى بناء بيئة 
بحثيـــة متطورة ومتكاملة، مؤكدة أهمية تكامل مؤسســـات التعليم العالي 
في مملكة البحرين، لما من شأنه تعزيز التعليم العالي في مملكة البحرين، 
وتضافـــر جهـــود هـــذه المؤسســـات لخدمـــة أبناء الوطـــن. من جانبهـــم، أكد 
الخاجة وعواد سعي الجامعة إلى المضي قدًما بالعملية التعليمية فيها بما 
يسهم في تطوير جوانب البحث العلمي واالبتكار، وتقديم برامج أكاديمية 

حديثة تساهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين العلمية.

إشادة باألداء األكاديمي لـ “العلوم التطبيقية”

منال الشيخ

إبراهيم النهام

تحدث مسؤول في مسلخ الهملة المركزي 
عن جاهزية المسلخ الستقبال شهر محرم 
لإلقبـــال  اســـتعدادًا  شـــاملة  صيانـــة  بعـــد 
الكبيـــر مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن علـــى 

شراء األغنام واألبقار بجميع أنواعها.
 واوضح فـــي تصريح لـ”البـــالد” أن عملية 
الذبـــح تتم على أيدي قصابين بحرينيين، 
وتحـــت رقابة مـــن أطباء بيطرييـــن، وفقًا 
المســـلخ  عليهـــا  يحـــرص  التـــي  للجـــودة 
ومســـتوى النظافة المطلـــوب، الفتين إلى 
أنه تم توفير خدمات التوصيل بســـيارات 
مبـــّردة تحافظ علـــى ســـالمة اللحوم عند 

نقلها وفقًا لالشتراطات الصحية، وحفظها 
من التلف نتيجـــة ارتفاع درجات الحرارة 
والرطوبة، وخطـــورة نقل الذبائح بالطرق 
التقليديـــة التـــي قـــد تتســـبب فـــي فســـاد 

اللحوم أو تعفنها.
إلـــى أن  وأشـــار القائمـــون علـــى المســـلخ 
خدمات التوصيل ســـوف تشـــكل تســـهيالً 
الوقـــت  وتختصـــر  الجميـــع  علـــى  كبيـــرًا 
وبأســـعار  المســـتهلكين  علـــى  والجهـــد 
رمزيـــة، مبينيـــن أنـــه ســـتتم زيـــادة طاقم 
العمـــل في المســـلخ لضمان عـــدم االنتظار 
لفتـــرات طويلة، كما ســـتكون هناك مرونة 
فـــي تمديد أوقات العمل فـــي حال وجود 

طلبات بكميات كبيرة تســـتدعي مضاعفة 
الجهود، إذ يعمل المســـلخ حاليًا 12 ساعة 
يوميـــًا مـــن الســـاعة 7 صباحـــًا وحتـــى 7 

مساًء.
الثـــروة  لوكالـــة  تقديرهـــم  عـــن  وأعربـــوا 
الحيوانيـــة التي تحرص على التواجد في 
المواسم التي يزيد فيها عملية الذبح، عبر 
إيفـــاد أطباء بيطريين إلـــى جانب الطاقم 
البيطـــري للمســـلخ، وذلـــك لزيـــادة الرقابة 
ســـالمة  مـــن  والتأكـــد  الذبائـــح  كل  علـــى 
قبـــل  أمـــراض  أي  مـــن  وخلوهـــا  اللحـــوم 
تســـليمها للمســـتهلكين بخـــالف ما يحدث 
في المســـالخ العشـــوائية التي تغيب عنها 

الرقابة.
وفي ســـؤال “البـــالد” عن أنواع المواشـــي 
التي يتم اإلقبال عليها ومدى توافرها في 
الوقت الحالي، ذكر القائمون على المسلخ 
أن هنـــاك كميـــات كبيـــرة قوامهـــا أكثر من 
2500 رأس مـــن األغنـــام الصوماليـــة يتم 
اســـتيرادها من الصومال وأغنام أحوازية 
التـــي تعـــد مـــن الســـالالت العربيـــة ويتـــم 
اســـتيرادها من ســـلطنة عمان، الفتين إلى 
أنه ســـتصل بعـــد أيام شـــحنة قوامها أكثر 
مـــن 5000 رأس تتضمـــن أغنامًا صومالية 
وأبقارًا، وبأحجام تتناســـب مـــع متطلبات 

شهر محرم.

استيــراد 5 آالف رأس غنــم وبقــر لمــوســم عاشـوراء
زيادة القصابين وإيفاد بيطريين من “الثروة الحيوانية”... مسؤول بمسلخ الهملة لـ “^”:

التـــي  الطـــرق  مشـــروعات  كلفـــة  بلغـــت 
األشـــغال ضمـــن  تنفذهـــا وزارة شـــؤون 
برنامجهـــا لمشـــروعات تطويـــر وتأهيـــل 
الطـــرق بمحافظة المحرق والبالغ عددها 
8 مشـــروعات 4.2 مالييـــن دينـــار، يتـــم 

تنفيذها ضمن الحزمة األولى والثانية.
وضـــم البرنامـــج مشـــروع تطوير شـــارع 
ريـــا المرحلـــة األولـــى علـــى امتـــداد 1.2 
كيلومتـــر، حيـــث تتضمـــن األعمـــال إزالة 
األســـفلت الحالي وإنشـــاء شارع مزدوج 
بمســـارين بـــكل اتجـــاه، إلـــى جانب عمل 
الســـيارات  ومواقـــف  الخدمـــة  طـــرق 
وإشـــارات المـــرور، باإلضافة إلى شـــبكة 
تصريف مياه األمطـــار وتوفير العالمات 

المرورية األرضية وسياج أمان للمشاة.
وبلغـــت كلفـــة المشـــروع اإلجماليـــة نحو 

مليون و700 دينار، حيث تم بدء أعمال 
التطويـــر وبلغـــت نســـبة اإلنجـــاز فيه 61 
%. واشتمل برنامج العمل على مشروع 
تطوير تقاطع شـــارع الحد مع شـــارع 47 
وتطويـــر طريـــق 4338، وذلك من خالل 
إضافـــة مســـار ثانـــي علـــى شـــارع الحـــد 
لالنعطاف شماالً باتجاه شارع 47؛ لزيادة 
الطاقـــة االســـتيعابية للتقاطـــع، ولتنظيم 

حركة سير المركبات وتسهيلها.
تطويـــر  المشـــروع  أعمـــال  وتضمنـــت 
طريق 4338 لخدمة النشاط االقتصادي 
الموجـــود علـــى مـــوازاة شـــارع الحوض 
الجـــاف، وذلـــك بإعـــادة إنشـــاء الطريـــق 
وإنشـــاء المواقـــف واألرصفـــة الجانبيـــة، 
لتصريـــف  شـــبكة  إنشـــاء  إلـــى  إضافـــة 
ميـــاه األمطـــار، ووضـــع قنـــوات أرضيـــة 
لالســـتخدام المستقبلي من قبل الجهات 

الخدميـــة األخـــرى، وتركيـــب العالمـــات 
المروريـــة وصباغـــة الخطـــوط األرضيـــة 

وحماية الخدمات وتطوير اإلنارة.
وبلغـــت كلفـــة المشـــروع نحـــو 650 ألف 

دينـــار، وتســـير األعمال حســـب البرنامج 
المحـــدد لهـــا، إذ بلغت نســـبة اإلنجاز في 

المشروع نحو 19 %.

األعمال المدنية

وتضمـــن برنامـــج عمـــل الـــوزارة تنفيـــذ 
 245 مجمـــع  طـــرق  تطويـــر  مشـــروع 
بمنطقـــة عراد، بكلفـــة إجمالية تصل إلى 

مليون و50 ألف دينار.
واشـــتملت أعمـــال المشـــروع الـــذي بـــدأ 
العمـــل عليـــه أواخر أبريـــل 2021 وبلغت 
نســـبة اإلنجاز فيـــه 91 %، على األعمال 
لرصـــف  الالزمـــة  واألســـفلتية  المدنيـــة 
وإعادة رصف الطرق والممرات، وإنشاء 
شـــبكة لتصريـــف ميـــاه األمطار وإنشـــاء 
وســـائل  تركيـــب  وكذلـــك  األرصفـــة، 
الســـالمة والعالمات المرورية، باإلضافة 

إلى إنشـــاء قنوات أرضية وحماية ونقل 
أعمـــال  مـــع  تتعـــارض  التـــي  الخدمـــات 
المشـــروع. وضمـــت خطـــة عمـــل الوزارة 
اســـتحداث مدخـــل مـــن شـــارع الشـــيخ 
عيســـى إلى شارع )1( ومخرج من شارع 
)1( إلى شـــارع المطـــار بالقرب من مجمع 
الواحـــة، بكلفة تقـــدر بحوالـــي 200 ألف 
دينـــار. وتشـــتمل أعمـــال المشـــروع على 
توفيـــر مســـار، وإنشـــاء شـــبكة لتصريف 
ميـــاه األمطـــار، وتوفيـــر أرصفـــة جانبية 
إلـــى جانـــب إنشـــاء عـــدد مـــن  للمشـــاة، 
المســـاحات  فـــي  الســـيارات  مواقـــف 
أرضيـــة  قنـــوات  ووضـــع  المتوافـــرة، 
الستخدامها من قبل الخدمات مستقبال، 
إضافـــة إلـــى تحســـين مســـتوى اإلنـــارة 
وتوفيـــر العالمـــات المروريـــة واللوحات 

اإلرشادية الالزمة.

لمشروعـــات طــــرق قيـــــد التنفيـــذ بالمحــــرق
200 ألف دينار الستحداث مدخل بالقرب من مجمع الواحة

سيدعلي المحافظة

جانب من أحد أعمال تطوير طرقات المحرق 

منال الشيخ

صيانة شاملة للمسلختوافر األغنام الصومالية

ماليين دينار
4.2 

السياســـي  الباحـــث  أعلـــن 
رغبتـــه  كمـــال  خالـــد  نـــواف 
بالدائـــرة  نيابيـــًا  الترشـــح 
المحافظـــة  فـــي  الثامنـــة 
المســـاهمة  بغيـــة  الجنوبيـــة؛ 
اإلصالحـــي  المشـــروع  فـــي 

لجاللة الملك المعظم ورفع مســـتوى أداء 
المجلس النيابي.

وقيـــم فـــي تصريـــح لـ”البـــالد” أداء النائب 
الحالي محمد السيسي البوعينين بالجيد. 
يذكـــر أن البوعينين قد أبـــدى رغبة إعادة 
الترشـــح في الدائرة بجانب كل من سيدة 
األعمال مريم يوسف، أحمد الفالسي، بدر 

التميمي والفنان عبدهللا سويد. 
و تغطي الدائرة مناطق: الرفاع الشـــرقي، 
عوالي، عســـكر، جو، الـــدور، مدينة خليفة 

والرفاع فيوز.

العمل المشترك

وأشـــار نواف إلى أن برنامجـــه اإلنتخابي 
يضم عددًا مـــن الملفات التي ينوي إيجاد 
الحلول لها والتي تهم المواطن البحريني 
بشـــكل كبيـــر، على رأســـها الملـــف التنمية 
وملـــف  المســـتدامة  والتنميـــة  البشـــرية 
التوظيـــف إلـــى جانـــب تبنيـــه ملـــف دعم 
وتمكيـــن المـــرأة البحرينيـــة فـــي مختلف 
القطاعات التنموية كونها شريكة أساسية 

في نهضة الوطن.
وأكـــد أن مقومـــات العمل النيابـــي الناجح 
تبدأ من خالل التواصل الفعال والمتبادل 
ما بين النائب وأبناء الدائرة للوقوف على 

احتياجاتهـــم وتطلعاتهم، ومـــن ثم العمل 
علـــى وضـــع حلـــول مبتكـــرة مبنيـــة علـــى 
دراســـات واســـتطالعات رأي ذات جدوى 
قابلـــة لتطبيقها على أرض الواقع من أجل 
تلبية احتياجات المواطنين، مشـــددًا على 
مســـاعيه لتفعيـــل العمل المشـــترك ما بينه 
وأبنـــاء الدائـــرة لتحقيـــق نتائـــج حقيقيـــة 

وملموسة تلبي هذه االحتياجات.
وأشـــار إلـــى أن المترشـــحين فـــي موضـــع 
مســـؤولية تتطلـــب منهـــم أن يكونوا على 
اطـــالع كبير وثقافـــة واســـعة تمكنهم من 
العمـــل علـــى وضـــع البرامـــج والمقترحات 
التـــي تلبـــي أهـــداف التنميـــة المســـتدامة 
ورؤيـــة البحرين االقتصادية ٢٠٣٠ منوهًا 
بأن الوصول إلى أرضية مشـــتركة ما بين 
الحكومـــة والشـــعب هـــو مفتـــاح تحقيـــق 
فـــي  الرخـــاء  المنشـــودة تحقـــق  التنميـــة 

األوطان.
يشـــار إلـــى أن نـــواف كمـــال يملـــك خبـــرة 
واالقتصـــاد  اإلدارة  مجـــال  فـــي  عمليـــة 
والسياســـة وتـــدرج في الوظائـــف وصوالً 
إلى منصـــب مدير التطويـــر في مجموعة 
فخـــرو، ويتطلـــع لتوظيـــف هـــذه الخبـــرة 
العمـــل  بمســـتوى  لالرتقـــاء  وتســـخيرها 

النيابي في المملكة.

نواف كمال مترشح جديد بدائرة الرفاع الشرقي

أجمـــع عـــدد مـــن المترشـــحين المتوقعيـــن لخـــوض االنتخابـــات 
النيابيـــة علـــى أن أصحـــاب الهمم يســـتحقون كل الدعـــم وتذليل 
أيـــة عقبات قد تواجههم حاليًا أو مســـتقبال والســـيما فيما يتعلق 
بالقطـــاع الصحي. وطالبوا في اســـتطالع أجرته “البالد” بضرورة 
منحهـــم تخفيضـــا علـــى الرســـوم المفروضـــة الســـتئجار الغـــرف 
الخاصة بمستشـــفى الســـلمانية وخفضها بالمستشفيات الخاصة. 

وفيما يلي أبرز ما جاء باالستطالع:

تذليل العقبات

الثامنـــة  الدائـــرة  عـــن  المتوقعـــة  النيابيـــة  المترشـــحة  أشـــارت 
بالمحافظة الجنوبية مريم يوســـف إلـــى أن مملكة البحرين تولي 
اهتماًمـــا بالغـــًا بأصحـــاب الهمـــم  وتوفر لهم الحقـــوق التي تضمن 
المســـاواة بينهـــم وبقيـــة أقرانهـــم بالمجتمـــع بعيـــدًا كل البعد عن 

التمييز وما شابه وأن كل الجهود المبذولة مشكورة.
وأضافت يوسف أن دستور مملكة البحرين كفل حقوق هذه الفئة 
من خالل ســـن القوانين التي من شـــأنها حماية حقوقهم، مشددة 
على أن أصحاب الهمم يســـتحقون كل الدعم والمســـاندة وتذليل 
أي عقبة قد تواجههم وإعفاؤهم من رســـوم الخدمات التي تقدم 
لهم في مختلف القطاعات بشـــكل كلـــي مع توفير مزايا إلقامتهم 

في المستشفيات بحيث تضمن راحتهم في المقام األول. 

تطوير الخدمات

أمـــا المترشـــح النيابـــي المتوقع عـــن الدائـــرة الثانيـــة بالمحافظة 
الشـــمالية حســـين حمـــادة فبيـــن أن أصحـــاب الهمم فـــي المملكة 

يحظـــون برعايـــة خاصـــة فـــي جميـــع جوانـــب الحيـــاة؛ بغيـــة 
تمكينهـــم من تجاوز العقبات التي تواجههم في أداء واجباتهم 
وأخـــذ حقوقهـــم علـــى أكمـــل وجـــه، الفتـــًا إلـــى أن أوضاعهـــم 
الصحية تقتضي عمل مراجعات دورية للمستشـــفيات الســـيما 

أن مخصـــص اإلعاقـــة الممنـــوح لهـــم قـــد ال يكفيهـــم لدفـــع هذه 
المستحقات من الرسوم المقررة على الغرف الخاصة في مجمع 
الســـلمانية الطبـــي. ودعـــا إلى ضـــرورة مراعاتهم فـــي الخدمات 
رســـوم  وتخفيـــض  لهـــم  التســـهيالت  كافـــة  وتقديـــم  الصحيـــة 

الخدمات الصحية ومنها أســـعار الغرف إلى نســـبة تصل 
إلى 50 % لتتناسب مع وضعهم المادي؛ نظرًا الى ما 
تمثله هذه الفئة من المواطنين من أهمية ومن باب 
الرغبة بتوفيـــر وتطوير الخدمات والرعاية الطبية 
ومســـاعدتهم فـــي الحصـــول علـــى تلـــك الخدمات 

المقدمة لهم بصورة مخفضة.

صدارة االهتمام

إلـــى ذلك أبدى المترشـــح النيابي المتوقع بالدائرة العاشـــرة في 
محافظـــة العاصمـــة هاني حمزة رفضه لتخفيـــض، الفتًا أن هذه 
الفئـــة بالذات تســـتحق اإلعفـــاء التام من أية رســـوم قد تفرض 
عليهـــا وفـــي كافة القطاعـــات، ويأتي علـــى رأس القائمة القطاع 

الصحـــي لحاجتهـــم الماســـة له ســـاندًا رأيه الخاص إلـــى ما نصته 
بنـــود االتفاقيـــة الدولية لحقوق ذوي االعاقـــة ولكون المملكة من 

أوائل الدول التي وقعت عليها في عام 2007.  
وقـــال “بمجـــرد إلقـــاء نظـــرة عاجلة على عـــدد البنـــود والتفرعات 
التـــي نصـــت عليها هـــذه االتفاقية نجـــد أن إعفاء هـــذه الفئة من 

رســـوم الغرفة الخاصـــة نقطة في 
بحـــر مـــن هذه الحقـــوق والتي يجـــب أن تقدم إلـــى أفرادها ومما 
الشـــك فيه أن توقيع هـــذه االتفاقية جعلت مملكتنا ســـباقة على 
المســـتوى العالمـــي في تقديـــم الدعم والمســـاندة وكافة أشـــكال 
االهتمـــام والرعاية بكافة أشـــكالها لهذه الفئـــة خالفا إلى توقيعها 

مختلـــف االتفاقيـــات العربيـــة واإلقليميـــة قبل وبعد تلك الســـنة، 
والتـــي تدور في الفلك نفســـه، وكان من الطبيعـــي أن ينجم عنها 
قرار بتأســـيس اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الهمم عام 2006 
والتـــي ضمـــت في عضويتهـــا ممثلين عـــن القطاعـــات الحكومية 
واألهليـــة والخاصة ليعمل الجميـــع تحت مظلة واحدة على مبدأ 

الشراكة المجتمعية”.
ورأى حمـــزة أن أعفـــاء أصحـــاب الهمـــم مـــن أيـــة رســـوم علـــى 
الغـــرف الخاصة ضـــرورة في حال اإلقامة المعتـــادة للمريض في 
المستشـــفيات والتـــي ال تمتد أشـــهرا، متمنيـــًا أن يكون 
لهـــم ممثلون في المجلس التشـــريعي القادم بشـــقيه 
البلـــدي والنيابـــي، ليس بهدف العمـــل على دمجهم 
فقـــط، بل من باب أن يكـــون لهم دور في صياغة 
التشريعات والقوانين التي تصب في مصلحتهم  
وجميع أبناء الوطن، مشددًا على أنهم يستوجب 
أن يأتـــوا في صدارة االهتمام في جميع الخطط 
التـــي تهـــدف إلـــى تحقيـــق الشـــراكة المجتمعيـــة 

وتحديدًا في عصر كثرت فيه التحديات.

تخصيص بطاقة

من جانبه، أوضح المترشح النيابي المتوقع عن الدائرة السادسة 
بالمحافظـــة الجنوبيـــة محمـــد جناحـــي أن هـــذه الفئـــة تســـتحق 
الدعـــم وتســـخير مزيـــد مـــن الجهـــود في ســـبيل ضمـــان راحتها، 
مبينًا أن االعفاء البد أن يطالهم فيما يخص غرف المستشـــفيات 
الحكوميـــة. واقترح أن تخصص بطاقـــة لهم تغنيهم عن دفع أية 

رسوم في المستشفيات.

إلعفـاء ذوي الهمـم مـن رسـوم الغـرف بـ “السلمانيـة”
أوضاع بعضهم تستدعي اإلقامة والعالج ألشهر...  مترشحون نيابيون لـ “^”:

مريم يوسف هاني حمزة  حسين حمادة  محمد جناحي 
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منال الشيخ

محمد جناحي يقترح تخصيص 
بطاقة تخفيض لذوي الهمم

حسين حمادة: مخصص اإلعاقة 
ال يكفي لدفع الرسوم

هاني حمزة: ضرورة تمثيل ذوي 
الهمم بالبرلمان والمجالس البلدية

مريم يوسف:  أصحاب الهمم 
يستحقون كل الدعم والمساندة 

يعتـــزم الموظف بشـــركة ألمنيوم 
البحريـــن )البا( ســـلمان الســـبيعي 
الدائـــرة  عـــن  برلمانًيـــا  الترشـــح 
الخامســـة بالمحافظـــة الجنوبيـــة 
الرفـــاع  شـــمال  تغطـــي  والتـــي 
وجنـــوب  الحنينيـــة  الشـــرقي، 

الرفاع الغربي.
وعن ســـبب ترشـــحه قـــال الســـبيعي لــــ ”البالد”: 
“الشـــباب اليـــوم أصبح يمتلـــك فكـــًرا مواكًبا لما 
يتطلبه المستقبل، ونظمت العديد من المؤتمرات 
والندوات والمحاضرات من خالل مجلسي الذي 

يستضيف أهالي الدائرة والمملكة”.
وبّين أنه في حال وصل المجلس سيشكل لجنة 
استشارية لمواصلة العمل في المجلس النيابي، 
مؤكـــًدا أن النائـــب يســـتوجب عليـــه أن يســـتمد 

قوته من خبرات أهالي منطقته.

 ونـــوه إلـــى أنـــه ال يجـــدف في 
الســـفينة لوحـــده، مبيًنـــا أنهـــم 
جميًعا يبحرون لتحقيق هدف 
واحـــد وهـــو كرامـــة المواطـــن 
مناســـبة  بيئـــة  فـــي  وعيشـــه 
النواحـــي  مـــن  ولعائلتـــه  لـــه 
التعليميـــة،  االجتماعيـــة، 
الصحيـــة وصواًل إلى الترفيهية التي من الممكن 

أن تتحقق.
واختتم: “أرى أنني سأســـعى لما أراه ســـيتحقق 

بناء على الموارد المتاحة”.
المحافظـــة  فـــي  الخامســـة  الدائـــرة  أن  يذكـــر 
الجنوبية يعتزم الترشـــح فيها بجانب الســـبيعي 
كلٌّ مـــن: عبداللطيف المجيرن، عصـــام الخياط، 

ليلى حسن وخليفة الغانم.
والسبيعي يترشح بدائرة رئيسة مجلس النواب 

فوزية زينل.

اإلشـــراف  فنيـــة  تعتـــزم 
الكبـــرى   بـــدر  بمدرســـة 
االبتدائيـــة للبنين أمل محمد 
عبر “البالد” الترشـــح برلمانيًا 
عـــن مقعـــد الدائـــرة الســـابعة 
بمحافظـــة العاصمة )الكورة، 
جدعلي، جـــرداب والناصفة( 
المقبلـــة  االنتخابـــات  فـــي 
2022 بغيـــة إيصـــال صـــوت 

الشعب. 
النائـــب  أداء  قّيمـــت  كمـــا 

الحالي بالممتاز. 
الســـابعة  الدائـــرة  أن  يذكـــر 

بمحافظـــة العاصمـــة يشـــغل 
مقعدهـــا حاليـــًا النائب زينب 
عبداألمير ويترشح فيها في 
الوقـــت الحالـــي بجانبهـــا كل 
مـــن مجدي النشـــيط، ابتهاج 
خليفة، جعفر محفوظ، رباب 

شمسان وسمانة حيدري.

السبيعي يتعهد بتشكيل لجنة استشارية بالدائرة بعد فوزه فنية إشراف بمدرسة ابتدائية 
تترشح بدائرة جدعلي

 المنطقة الدبلوماسية - المنامة  

التدريبـــي  البرنامـــج  ضمـــن 
النيابيـــة والبلدية  لالنتخابـــات 
تنظمـــه  والـــذي   2022 لعـــام 
مـــع  بالتعـــاون  العامـــة  النيابـــة 
القضائيـــة  الدراســـات  معهـــد 
والقانونيـــة، انطلقت محاضرة 
فـــي  القضائيـــة  “الضبطيـــة 
والتـــي  االنتخابيـــة”  الجرائـــم 
تأتي ضمن سلســـلة محاضرات 
توعويـــة  عمـــل  وورش 
العمليـــة  فـــي  للمشـــاركين 
أعضاء  االنتخابية، وتستهدف 

جمعية المحامين البحرينية.
التـــي  المحاضـــرة  وتناولـــت 
قدمهـــا رئيـــس النيابـــة عدنـــان 
الجرائـــم  موضـــوع  الوداعـــي، 
ناقشـــت  حيـــث  االنتخابيـــة 
القضائـــي  الضبـــط  إجـــراءات 

والتصـــرف، فضـــالً عـــن إعـــداد 
المحاضر الالزمة.

ومـــن الجديـــر ذكـــره أن النيابة 
دورهـــا  مـــن  انطالقـــا  العامـــة 
فـــي  ومســـاهمتها  التوعـــوي 
مكافحـــة الجرائـــم االنتخابية؛ 
برنامجـــًا  أطلقـــت  قـــد  كانـــت 
يونيـــو  بدايـــة  منـــذ  تدريبيـــا 
الضبـــط  لمأمـــوري  الجـــاري 
القضائي المعنيين والمشاركين 
االنتخابيـــة  العمليـــة  فـــي 
البحريـــن  مملكـــة  النتخابـــات 

النيابية والبلدية 2022.
كمـــا تنظم النيابـــة العامة حملة 
توعويـــة واســـعة على وســـائل 
التواصـــل االجتماعـــي للتوعية 
بالجريمـــة االنتخابيـــة تســـتمر 
حتى نهاية العملية االنتخابية.           

يعتزم الناشـــط في العمـــل االجتماعي والتطوعي 
والمـــزاول لألعمال الحرة، العضو المؤســـس للجنة 
األهلية لمنطقة النعيم إلى جانب عضويته في كلٍّ 
من: جمعيـــة ذخر البحرين، المهندســـين والمرصد 
لحقوق اإلنســـان، عالء عبدعلي آل نوح، الترشـــح 
برلمانيًا عن الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة في 

االنتخابات المقبلة 2022.
وعن ســـبب ترشـــحه قال لـ”البالد”سأســـعى  بشكل 
دائـــم لرفع المســـتوى المعيشـــي للمواطـــن وتوفير 
والصحـــة  االســـكان  مـــن  االحتياجـــات  وتطويـــر 

والتعليم إلى جانب إيجاد طرق جديدة لالستثمار 
بمـــا يعـــود بالنفـــع علـــى المواطـــن وتقليـــل نســـب 

البطالة. 
يذكر أن الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة تشـــغل 
مقعدها النائب سوســـن كمال الحاصلة على 1894 
صوتًا فـــي االنتخابـــات الماضية معاودة الترشـــح 
فيهـــا مجـــددًا بجانبـــه وســـعاد مبـــارك وحســـن بن 
رجـــب، علمـــًا أن الدائـــرة بذاتهـــا تغطـــي فرجـــان 
المنامـــة القديمة )المخارقة ورأس رمـــان(، النعيم، 
القفول، البرهامة، الســـويفية، الصالحية، جزءًا من 

السلمانية، ومنطقة باب البحرين.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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قطاع الخدمات والمزايدات يتصدر قائمة ترسيات يونيو
أرســـى مجلس المناقصـــات والمزايـــدات في 
شـــهر يونيو الماضي 106 مناقصات ومزايدة 
بقيمـــة إجماليـــة تقـــدر بنحـــو 50.039 مليون 

دينار.
والمزايـــدات  الخدمـــات  قطـــاع  وتصـــدر 
واالســـتثمار قائمـــة الترســـيات بقيمـــة تقـــدر 
بنحـــو 22.252 مليـــون دينـــار التـــي تمثـــل ما 
نســـبته 44.5 % من إجمالي قيمة الترسيات، 
يليـــه قطاع النفط بقيمـــة تقدر بنحو 10.998 
مليـــون دينـــار تمثل مـــا نســـبته 22 %، وجاء 
بقيمـــة  الثالثـــة  بالمرتبـــة  الطيـــران  قطـــاع 
ترســـيات إجماليـــة تقدر بنحـــو 6.106 مليون 
دينـــار تمثل مـــا نســـبته 12.2 %، رابًعا قطاع 

المـــواد والمعـــدات بنحـــو 5.661 مليون دينار 
تمثـــل ما نســـبته 11.3 %، وأخيًرا جاء قطاع 
اإلنشـــاءات واالستشـــارات الهندســـية بقيمة 
تقـــدر بنحـــو 5.021 مليـــون دينـــار تمثـــل مـــا 

نسبته 10 %.
والمزايـــدات  الخدمـــات  قطـــاع  وجـــاء 
واالســـتثمار بالمرتبـــة األولى مـــن حيث عدد 
المناقصـــات والترســـيات حيث تمت ترســـية 
49 مناقصة ومزايدة، يليه قطاع اإلنشـــاءات 
واالستشارات الهندســـية بـ 17 مناقصة، ثالًثا 
قطـــاع النفـــط بــــ 16 مناقصـــة، رابًعـــا قطـــاع 
الطيران بـ 13 مناقصـــة، وأخيًرا قطاع المواد 

والمعدات بـ 11 مناقصة.

“األهلية” تختتم معرضها التعريفي في الـ“سيتي سنتر”

اختتمـــت الجامعـــة األهلية معرضهـــا التعريفي في 
مجمع الـ”ســـيتي ســـنتر” أخيرًا، بعد أن شكل منصة 
حيويـــة تفاعـــل فيهـــا الفريـــق التعريفـــي بالجامعة 
مـــع العديـــد مـــن األكاديمييـــن وأرباب ســـوق العمل 
والنخب ووجوه المجتمع، فضالً عن الطلبة وأولياء 
األمـــور مـــن المواطنيـــن والمقيميـــن والخليجييـــن 
الذيـــن أبـــدوا إعجابهـــم بالمكانـــة العلميـــة الرفيعـــة 

للجامعـــة األهليـــة، وتصدرهـــا العديـــد مـــن منصات 
التفوق والجـــودة البحرينيـــة والخارجية. وماتزال 
أبـــواب الجامعة األهلية مفتوحة الســـتقبال طلبات 
االلتحاق ببرامجها األكاديمية بدرجة البكالوريوس 
المســـتجدين  للطلبـــة  والدكتـــوراه   والماجســـتير 
والمحوليـــن فـــي الفصل الدراســـي األول مـــن العام 
للوائـــح  طبقـــًا   2021-2022 الجديـــد  الدراســـي 

األكاديمية لألمانة العامة لمجلس التعليم العالي.
لشـــؤون  الجامعـــة  رئيـــس  مســـاعدة  وأوضحـــت   
اإلعـــالم والتســـويق والعالقـــات العامـــة الدكتـــورة 
ثائـــرة الشـــيراوي أن الجامعـــة تمنـــح األولويـــة في 
توزيـــع المقاعـــد الدراســـية لألســـبقية فـــي تثبيـــت 
القبـــول، داعيـــة جميـــع الطلبـــة المتقدميـــن بطلبات 
االلتحـــاق بالجامعـــة إلـــى المســـارعة في اســـتكمال 

األوراق المطلوبة العتماد طلباتهم والبت فيها.
الجامعـــة  أن  إلـــى  الشـــيراوي  الدكتـــورة  ونوهـــت 
األهليـــة تحظـــى باالعتماد المؤسســـي مـــن مجلس 
التعليـــم العالـــي وتتصدر قوائم الجـــودة في األداء 
المؤسســـي واألكاديمـــي، وهي من أولـــى الجامعات 

التي أدرجت في اإلطار الوطني للمؤهالت.
وأكـــدت أن البـــاب مفتـــوح لجميـــع الطلبـــة وأولياء 

األمور والمهتمين الذين لم يسعفهم الوقت لحضور 
معـــرض الجامعة في الـ”ســـيتي ســـنتر” لزيـــارة مقر 
الجامعـــة بمجمـــع التأمينـــات وااللتقاء المباشـــر مع 
المختصيـــن فـــي إدارة القبول والتســـجيل لإلجابة 
أن  كمـــا  واستفســـاراتهم،  تســـاؤالتهم  جميـــع  عـــن 
الخدمات نفسها متاحة عبر خدمة االتصال المباشر 

والواتس أب.

فرص واعـدة للشراكـــة مع رجـــال األعمـال التايلندييــن
السفير التايلندي يتطلع لتعزيز العالقات االقتصادية بين البلدين... ناس: 

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، 
سمير عبدهللا ناس، على اعتزازه وتقديره 
بالعالقـــات الثنائية واالقتصادية المتميزة 
التي تجمع مملكة البحرين بمملكة تايلند، 
مؤكـــدًا تطلع الغرفة لزيـــادة آفاق التجارة 
البينيـــة بيـــن البلديـــن مـــن خـــالل إقامـــة 
المشاريع المشتركة والتشجيع على زيادة 
حجم التبـــادل التجاري وتبـــادل الزيارات 
بيـــن الوفود االقتصادية، الســـيما في ظل 
المقومات والفرص االســـتثمارية الواعدة 
بيـــن البلديـــن الصديقين. جـــاء ذلك خالل 
اســـتقبال رئيس الغرفةببيت التجار سفير 
مملكة تايلند لـــدى مملكة البحرين، بياباك 
محمـــد  باســـم  وبحضـــور  سريشـــاروين، 
الســـاعي عضـــو المكتـــب التنفيـــذي بغرفة 
البحرين، وأعضاء مجلس اإلدارة يوســـف 
صالح الدين، جميل يوســـف الغناه، نواف 

خالد الزياني، وأحمد يوسف علي.

مـــن  عـــدًدا  الغرفـــة  رئيـــس  واســـتعرض 
مـــن  التـــي  والمقترحـــات  التصـــورات 
شـــأنها المســـاهمة برفـــع معـــدالت التجارة 
البينيـــة، منهـــا تبـــادل الزيـــارات التجاريـــة 
لبحـــث  الثنائيـــة  االجتماعـــات  وإقامـــة 
وتذليـــل العقبات باإلضافة إلـــى الفعاليات 
االقتصادية المشتركة للتعريف والترويج 
لفـــرص االســـتثمار المتاحـــة فـــي البلديـــن 
الصديقيـــن باألخـــص فـــي تنميـــة القطاع 
العالجيـــة،  والســـياحة  الخـــاص  الصحـــي 
وشـــركات تصنيع األدويـــة، مؤكًدا على ما 
تتميز بـــه البيئة االســـتثمارية في المملكة 
من محفزات وتســـهيالت عديـــدة تمنحها 

للمستثمرين.
وأشـــار إلـــى أن “الغرفـــة” كممثـــل للقطـــاع 
لبحـــث  االســـتعداد  أتـــم  علـــى  الخـــاص 
فـــرص الشـــراكة والتعـــاون التجـــاري مـــع 
مملكـــة تايلند واســـتقطاب االســـتثمارات 

وتبـــادل الخبـــرات بهـــدف تحقيـــق مزيـــد 
من المكاســـب للقطـــاع الخاص واالقتصاد 
البحريـــن  الوطنـــي، مؤكـــًدا رغبـــة غرفـــة 
فـــي تنميـــة العالقـــات الثنائيـــة وبخاصـــة 
في الجوانـــب االقتصادية واالســـتثمارية 
والتجارية والسياحية بما يخدم األهداف 
والتطلعات المشـــتركة، في ظـــل ما يتمتع 

به البلدان من الفرص الواعدة والمقومات 
مختلـــف  فـــي  المتعـــددة  واإلمكانيـــات 

القطاعات.
ومن جهة أخرى، رحب رئيس الغرفة بكل 
مـــا يدفع نحو تنمية العالقات االقتصادية 
البحرينية التايلنديـــة، وبجميع الخطوات 
التـــي تســـتهدف تطوير عالقـــات التعاون 

والمؤسســـات  األعمـــال  أصحـــاب  بيـــن 
بـــدور  البلديـــن، مشـــيًدا  فـــي  والشـــركات 
الســـفير التايلندي في مجال تهيئة المناخ 
المالئـــم للتواصـــل وفتـــح آفـــاق جديـــدة 
لقطاعـــات التجـــارة واألعمال واالســـتثمار 
فـــي البلدين الصديقين، وعلى جهوده في 
تشـــجيع إقامة شركات ومشاريع مشتركة 

بيـــن قطاعات األعمال في البلدين، ودوره 
فـــي العمل على إزالة العقبات والصعوبات 
التي تواجه قطاعات األعمال في البلدين.

بيابـــاك  الســـفير  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
سريشـــاروين، عن اعتـــزازه بالصداقة بين 
ا  البحريـــن وتايلند، والـــذي ينعكس إيجابيًّ
علـــى متانـــة عالقـــات التعـــاون البحريني 
التايلنـــدي المشـــترك واالرتقـــاء بمعـــدالت 
لـــكل  دعمـــه  مؤكـــًدا  التجـــاري،  التبـــادل 
الجهـــود التي من شـــأنها أن تعـــزز التبادل 
التجاري بين البلدين الصديقين وتشجيع 
رجـــال األعمـــال التايلندييـــن للتواصل مع 
نظرائهـــم في مملكة البحرين واالســـتفادة 
مـــن الفـــرص المتاحة فـــي كال البلدين، بما 
يســـهم في االرتقـــاء بالعالقـــات إلى أعلى 
المســـتويات، ويعود بالخير والمنفعة على 

البلدين والشعبين.

أمل الحامد

أقامـــت مدينـــة التنين البحريـــن، أكبر مركز تســـوق للبيع 
بالجملـــة والتجزئـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، أخيـــًرا أول 
الســـحوبات ضمـــن حملتهـــا الترويجية “ســـحب التنين”، 
والتي تستمر من تاريخ 2 يونيو 2022 وحتى تاريخ 26 
نوفمبـــر 2022، وتمنح المتســـوقين الفرصة لربح واحدة 
من 6 سيارات جديدة لكل 10 دينار بحريني يتم إنفاقها.

وقـــد فاز المواطـــن الســـعودي عبدالمجيد جـــواد الحداد 
بســـيارة تويوتـــا يـــارس فـــي الســـحب األول الـــذي أقيم 
بإشـــراف ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة وبحضور 

مسؤولين من مدينة التنين البحرين. 
وقد خصصت مدينة التنين البحرين 6 سيارات جديدة، 
وهي 3 ســـيارات تويوتا رايز و3 ســـيارات تويوتا ياِرس، 
ســـيتم الســـحب عليهـــا فـــي نهايـــة كل شـــهر طيلـــة فترة 
الحملـــة حتـــى نهايتها فـــي تاريخ 26 نوفمبـــر 2022. كما 
تأتـــي هـــذه المبـــادرة فـــي إطـــار مســـاعي مدينـــة التنين 
البحريـــن لتزويد المتســـوقين من داخـــل مملكة البحرين 
وخارجها بالعروض الترويجية المغرية والمجزية، وذلك 
بهدف تعزيز مكانتها كوجهة التسوق العائلية األولى في 

المملكة.
عـــالوة على ذلـــك، ستســـتضيف مدينة التنيـــن البحرين 

عـــدًدا مـــن الفعاليـــات واألنشـــطة المليئة بالمـــرح لجميع 
أفراد األســـرة خالل الفترة المقبلة، مما يضمن أن يقضي 
الجميـــع وقًتا ممتًعا أثناء التســـوق من بين قائمة طويلة 
من المنتجات المتنوعة، والتي تشـــمل المالبس الجاهزة 
واألحذيـــة والحقائـــب واإلكسســـوارات والمكيـــاج ولعب 
األطفـــال واألثاث وأزيـــاء األطفال والمعـــدات واألجهزة 
ومـــواد البنـــاء واألجهزة الصحيـــة واإللكترونيـــات وغير 

ذلك الكثير.
ْه إلى مدينة التنين البحرين اليوم واستمتع بتجربة  توجَّ

التسوق األفضل في مملكة البحرين.

 ،)BisB( أعلـــن بنـــك البحرين اإلســـالمي
عـــن تعاونـــه مع قســـم التوجيـــه المهني 
مـــن  عـــدد  إلجـــراء  البحريـــن  بجامعـــة 
المقابالت الوظيفية مع طلبة كلية إدارة 
األعمـــال ضمـــن برنامـــج التوظيـــف في 
الحـــرم الجامعـــي، وذلك الختيـــار نخبة 
أصحـــاب  المتميزيـــن  المرشـــحين  مـــن 
فرصـــة  ومنحهـــم  العاليـــة  الكفـــاءات 
للتدريب العملـــي في البنك. وتأتي هذه 
الخطوة بهدف خلـــق فرص تدريب في 
مختلف أقســـام البنك لفترة تمتد لفترة 
الخريجيـــن  إكســـاب  بغـــرض  أشـــهر؛   6
الشـــخصية  بالمهـــارات  الكفـــاءات  ذوي 
والمهنيـــة المختلفـــة التـــي تتناســـب مع 
متطلبات سوق العمل، ما ُيساهم بتعزيز 
كفاءتهـــم  ومســـتوى  بأنفســـهم  ثقتهـــم 
وإثـــراء معرفتهـــم عمومـــا حـــول كيفية 

عمل القطاع المصرفي اإلسالمي. 
وبهذه المناسبة، صّرحت رئيس تنفيذي 
البحريـــن  بنـــك  فـــي  البشـــرية  المـــوارد 

اإلســـالمي أفنـــان صالـــح بقولهـــا “نحـــن 
فخورون بالتعاون مع مؤسسة تعليمية 
وطنيـــة عريقة كجامعـــة البحرين، التي 
ســـاهمت بتخريـــج أجيـــال مـــن القـــادة 
على مدى عقـــود من الزمن. وتأتي هذه 
المبـــادرة ضمـــن إطـــار مبـــادرات تقارير 
الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشـــركات )ESG(؛ كما أنها تندرج تحت 

مظلـــة منصـــة المســـؤولية االجتماعيـــة 
“جود”، التي تركز على االبتكار والتعليم 
وتصب لصالح إعداد وتهيئة الخريجين 
بالمعرفـــة  وتســـليحهم  المتفوقيـــن 
والوعـــي وغيرهـــا من المهـــارات الالزمة 
لالنضمام إلى القـــوى العاملة، متطلعين 
أن تشمل هذه المبادرة جميع الجامعات 
والمعاهـــد والمؤسســـات التعليمية على 

الصعيد المحلي”.

فرصة لربح واحدة من 6 سيارات لكل 10 دنانير يتم إنفاقها إكسابهم المهارات الشخصية والمهنية

سعودي أول الفائزين بسيارة جديدة في “سحب التنين” “البحرين اإلسالمي” يمنح فرص لتدريب طلبة بجامعة البحرين
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