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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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ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــل الــ ــ ــ ــجـ ــ ــ عـــــــــــــرض نـ
ــنــــدي »يـــــوري مــوســيــفــيــنــي«  األوغــ
الزواج على رئيسة وزراء إيطاليا 
الـــقـــادمـــة »جـــورجـــيـــا مــيــلــونــي«. 
وكــتــب نــجــل الــرئــيــس األوغــنــدي 
تـــغـــريـــدة عـــلـــى حـــســـابـــه الــمــوثــق 
ــا بــدا  بــــ»تـــويـــتـــر« يـــعـــرض فــيــهــا مـ
أنــه مهر قـــدره 100 بــقــرة لــلــزواج 
ــاد نــحــو 850  مــن »مــيــلــونــي«. وأعــ
ــريـــدة، وكــــان  ــغـ ــتـ ــذه الـ ــ شــخــصــا هـ
المعلقون عليها من شتى أنحاء 
العالم، وكانت ردود فعلهم إزاءها 

متباينة. 
إلـــى  أخـــــــرى  تـــغـــريـــدة  وأدت 
ــوات الــمــشــاة،  عــزلــه مـــن قـــيـــادة قــ
باجتياح  فيها  بعدما هدد  وذلك 
ــجــــــاورة  ــا الــــــمــــ ــيــ ــنــ ــيــ عـــــاصـــــمـــــة كــ
يكون  أن  دون  عليها،  والسيطرة 
الــتــهــديــد.  لـــهـــذا  داع  أي  هـــنـــاك 
»ولــيــام  الكيني  الرئيس  ويتمتع 
في  السلطة  تــولــى  الـــذي  روتــــو«، 
سبتمبر الماضي، بعالقة صداقة 
بـــ»أب  ووصــفــه  »موسيفيني«،  مــع 
تنصيبه.  حفل  خالل  المنطقة« 
قلق  التغريدة  أثـــارت  ذلــك،  ومــع 

خارجيتهم  وزيــر  وقــال  الكينيين 
إنـــه عــقــد اجــتــمــاعــا مــع السفير 

األوغندي. 

وذكــــرت وكــــاالت األنـــبـــاء ليل 
ــوري  ــ »يــ أن  ــاء  ــ ــعــ ــ ــ األرب ــاء  ــالثــ ــثــ الــ
»موهوزي  ابنه  عزل  موسيفيني« 

بـ»الجنرال  الملقب  كاينيروغابا« 
المشاة،  قيادة قوات  المغرد« عن 

علما أنه يحمل رتبة فريق.

في  ج��ري��ح   500 م��ن  �أك��ث��ر 

اإيران  غرب  �شمال  في  زلزال 
زلــزال بقوة 5.4  أكثر من 500 شخص بجروح طفيفة في  أصيب 
درجــات وقــع أمــس األربــعــاء في شمال غــرب إيــران، كما أعلنت وسائل 
صــادق  محمد  الغربية  أذربــيــجــان  محافظ  وقـــال  الــرســمــيــة.  اإلعـــالم 
معتمديان للتلفزيون الرسمي إن »الزلزال الذي وقع على عمق عشرة 
كيلومترات في محافظة أذربيجان الغربية أدى إلى جرح 528 شخصا 
»دمر  وارتداداته  الزلزال  أن  المستشفى«. وأضاف  إلى  نقل 135 منهم 
خمسين منزال وألحق أضرارا بـ500 منزل في 12 قرية في المحافظة«. 
الذي  الزلزال  الحكومي مقاطع فيديو للدمار خالل  التلفزيون  وبث 
الناطق  وقال  بتوقيت جرينتش(.   00:00(  03:30 الساعة  حوالي  وقع 
التلفزيون  لشبكة  خــالــدي  مجتبى  الــبــالد  فــي  الــطــوارئ  إدارة  بــاســم 
مدينتي  بالقرب  القرى«  في  قطعتا  والمياه  »الكهرباء  إن  الحكومية 

سالماس وخوي القريبتين من مركز الزلزال. 

ال���م���غ���رب ي�����ش��در ال��رخ�����ص 

الأول���������ى لإن�����ت�����اج ال��ق��ن��ب 
أصدرت وكالة حكومية مغربية أول عشر رخص لممارسة أنشطة 
تــحــويــل وتــصــنــيــع الــقــنــب الــهــنــدي وكـــذلـــك تــســويــق وتــصــديــر القنب 
ومنتجاته ألغراض طبية ودوائية وصناعية بموجب قانون صدر العام 
الماضي. وذكرت الوكالة الوطنية لتقنين االنشطة المتعلقة بالقنب 
الحسيمة  بأقاليم  للمزارعين  الترخيص  فــي  ستشرع  أنــهــا  الهندي 
وشــفــشــاون وتـــاونـــات لــمــمــارســة نــشــاط زراعــــة وانــتــاج الــقــنــب فــي إطــار 
تدريجي  بشكل  للمزارعين  الرخص  منح  وسيتم  فالحية.  تعاونيات 
بناء على االحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص 
غير  بشكل  المغرب  في  بالفعل  واســع  نطاق  على  القنب  ويــزرع  لهم. 
الماضي  العام  البرلمان  أقــره  الــذي  الجديد  القانون  أن  كما  قانوني 
ال يسمح باستخدامه بغرض التعاطي. ويهدف القانون الى تحسين 
يسيطرون  الذين  المخدرات  مهربي  من  وحمايتهم  المزارعين  دخل 

على تجارة القنب ويصدرونه بشكل غير قانوني الى أوروبا. 

ــاركــــي مـــورتـــن  فـــــاز الــــدنــــمــ
كارولين  واألمــريــكــيــة  مــيــلــدال 
بـــيـــرتـــوتـــزي ومـــواطـــنـــهـــا بــــاري 
بنوبل  األربعاء  أمس  شاربلس 
ابتكر  إذ  مــنــاصــفــًة،  الكيمياء 
هذا الثالثي مجالين جديدين 
فيما  المعاصرة،  الكيمياء  في 
اإلنجاز  بذلك  شاربلس  حقق 
ــي الـــفـــوز  ــادر الــمــتــمــثــل فــ ــ ــنـ ــ الـ
مرتين.  الــمــرمــوقــة  بــالــجــائــزة 
في  التحكيم  لجنة  وأوضحت 
العلماء  مــنــحــت  أنــهــا  قـــرارهـــا 
الــثــالثــة الــجــائــزة »البــتــكــارهــم 
)الكيمياء النقرية( والكيمياء 
الــحــيــويــة الــمــتــعــامــدة«. وبـــات 
ــا(  ــامـ عـ  81( شـــاربـــلـــس  بـــــــاري 
يفوز  فحسب  شخص  خامس 
بجائزة نوبل مرتين، إذ سبق له 
أن حصل على جائزة الكيمياء 
في  الكتشافاته   2001 عــام  في 
المتماثل.  غير  الحفز  تقنية 
ــكـــي  ــريـ ــبــــاحــــث األمـ وكــــوفــــئ الــ
المقيم في كاليفورنيا وزميله 
ــاركـــي مــــورتــــن مــيــلــدال  ــمـ الـــدنـ
جامعة  مـــن  عـــامـــًا   58 الــبــالــغ 

كــوبــنــهــاجــن لــعــمــلــهــمــا الــرائــد 
وهو  الــنــقــريــة«،  »الكيمياء  فــي 
شكل جديد من أشكال الجمع 
بــيــن الـــجـــزيـــئـــات. وُتــســتــخــدم 
»الــكــيــمــيــاء الــنــقــريــة« بــصــورة 
اســاســيــة لــتــطــويــر الــعــالجــات 

خريطة  وضــع  أو  الصيدالنية 
إنـــشـــاء  أو  ــووي  ــنــ الــ لــلــحــمــض 
األمريكية  أمـــا  جــديــدة.  ــواد  مـ
كـــارولـــيـــن بــيــرتــوتــزي الــبــالــغــة 
الــجــائــزة  فــُمــنــحــت  عـــامـــًا   55
الخـــتـــراع الــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة 

الــــمــــتــــعــــامــــدة، وهــــــــو تـــفـــاعـــل 
كــائــن حي،  فــي  يــبــدأ  كيميائي 
طبيعته  إربــاك  دون  من  ولكن 
الكيميائية أو تغييرها. وكانت 
بــيــرتــوتــزي قــبــل إعـــالن أســمــاء 
الــفــائــزيــن مـــن بــيــنــهــم األوفــــر 

حــــظــــًا لـــنـــيـــل الــــجــــائــــزة هـــذه 
ــقـــت اكــتــشــافــاتــهــا  الـــســـنـــة، وشـ
فاعلية  تحسين  أمــام  الطريق 
عــــالجــــات الــــســــرطــــان. ويــعــلــن 
ــم الــفــائــز  الـــيـــوم الــخــمــيــس اسـ
بــجــائــزة نـــوبـــل لــــــآداب، وغـــدا 

بجائزة  الــفــائــز  اســـم  الجمعة 
نــوبــل لــلــســالم الــتــي ُتــمــنــح في 

أوسلو. 
ــم يــــوم  ــوســ ــمــ ــم الــ ــتـ ــتـ ــخـ ويـ
االثــــــنــــــيــــــن بــــــجــــــائــــــزة نــــوبــــل 

لالقتصاد. 
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نوبل الكيمياء لثالثي اأمريكي-دنماركي اأحدهم خام�ص �شخ�ص يفوز بالجائزة مرتين 

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

رجالت

أكـــد حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
ــرواد العمل  ــ لـ الــمــعــظــم اعـــتـــزازه وتــقــديــره 
الذين  الــكــرام  البحرين  ورجـــاالت  الوطني 
أسهمت سواعدهم في إرساء دعائم النهضة 
الشاملة وكانت لهم بصمات رائدة ومواقف 
ــودة فـــي تـــاريـــخ الــبــحــريــن  ــهـ ــشـ مــشــرفــة ومـ

العريق.
ــــالل اســـتـــقـــبـــال جــاللــتــه  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ
ــداهلل آل  ــبــ ــن عــ ــريـــق طــبــيــب مــحــمــد بــ ــفـ الـ
للصحة  األعــلــى  المجلس  رئــيــس  خليفة 
الشيخ  مركز  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئيس 
عبداهلل بن خالد لرعاية الوالدين بحضور 
نائب  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  خالد  الشيخ 
رئيس مجلس الوزراء وزير البنية التحتية، 
حيث تشرفا بإهداء جاللته كتابا توثيقيا 
الداعية  خالد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  بعنوان 
والمفكر والمؤرخ، كما قدما لجاللته فيلما 
الفقيد  حياة  ومناقب  مراحل  اهم  يعرض 

رحمه اهلل.
قامت  قد  الشاملة  البحرين  نهضة  إن 
ــن أبـــنـــاء  ــد واكــــــف الـــعـــديـــد مــ ــواعــ عـــلـــى ســ
الــبــحــريــن الــذيــن ضــحــوا بــكــل مــا يملكون 
من  ومعارف  وعلوم  وخبرة  وجهد  مال  من 
اسمها  يظل  ولــكــي  البحرين،  نهضة  أجــل 
ــيـــن الـــــــــدول. وقـــــد جـــــــاءت هـــذه  ــا بـ شـــامـــخـ
االسهامات في العديد من المجاالت سواء 
كــانــت مـــجـــاالت الــتــعــلــيــم او الــصــحــافــة أو 
الشعوب  بين  العالقات  أو  األدب  أو  الفكر 
االجتماعية  أو  االقتصادية  الــمــجــاالت  أو 
أو الــســيــاســيــة، وقـــد جــــاءت كــلــمــة صــاحــب 
هؤالء  أن  لتؤكد  المفدى  العاهل  الجاللة 
مقدرون من أوطانهم ملكا وحكومة وشعبا، 
ــل تقدم  أجـ مــن  ومــواقــفــهــم  وان جــهــودهــم 

البحرين لن تنسى على مر الزمن.

عبداملنعم إبراهيم

اأمريكا تتخذ قرارات كارثية.. واأوروبا تقود نف�شها كالخروف اإلى الجزار!
روا )أوروبا(  خبراء اقتصاديون في الغرِب منذ بداية حرب أوكرانيا حذَّ
ِة  االقتصاديَّ العقوباِت  ِحــزم  تنفيذ  في  بحماس  االنغماِس  خــطــورِة  من 
ــاُت الــمــتــحــدُة  ــواليــ ـــِة ضـــد روســـيـــا والـــتـــي قــادتــهــا الــ ـــِة والـــتـــجـــاريَّ والـــمـــالـــيَّ
الخبراء  هـــؤالء  نــتــائــَج تحذير  ونــجــد  ذلـــك،  ــزاُل تفعل  تـ األمــريــكــيــة، وال 
تلك  بها  تسببت  التي  الكارثية  للنتائج  صحيًحا  األوروبــيــيــن  للساسِة 
المعيشيِة  األوضــاِع  على  الغربية(   – )األمريكية  ُة  االقتصاديَّ العقوباُت 
ولم يعد  أيًضا،  والمواطن األمريكي  بل  والبريطاني،  األوروبي  للمواطن 
األمُر مقتصًرا على معاناِة هذه الشعوب التي تدفُع ثمَن أخطاء قياداتها 
السياسية تحت شعار )دعم أوكرانيا(، ولكن أيًضا صار ينعكُس ذلك على 
ة  األوروبيَّ للدول  ِة  والتكنولوجيَّ ة  والصناعيَّ ِة  الماليَّ االقتصاداِت  تدهوِر 
يهزُّ  كبير  اقتصادي  انكماٍش  يتحدث عن مخاوف حدوث  فالكل  نفسها، 
أمريكا وأوروبا وبريطانيا والعالم أيًضا.. ولم يعد ذلك نبوءة اقتصادية 

بل حقيقة تقترب من الجميع يوًما بعد آخر.
)فايننشال  صحيفُة  قالت  األوروبــيــة  الشعوب  بمعاناِة  يتعلق  فيما 
ــا ســتــواجــه درجـــات حـــرارة أكــثــر بـــرودة مــن المعتاد هذا  تــايــمــز( إن أوروبــ
الشتاء، وسط أزمة طاقة، وأضافت الصحيفُة نقاًل عن المركِز األوروبي 
لتوقعات الطقس متوسطة المدى، إن مثل هذه التوقعات تمثل مشكلًة 
محتملة لسلطات عدد من الدول األوروبية التي تضطُر إلى كبح جماح 
نــمــو أســعــار الــطــاقــة، فــي ظــل رفـــض مــصــادر الــطــاقــة الــروســيــة.. ونقلت 
ــراء حــقــيــقــة أنـــه بسبب  الــصــحــيــفــة أن الـــوضـــَع قـــد تــفــاقــم أيـــًضـــا مـــن جــ
كميُة  انخفضت  الماضي،  الصيف  في  القياسية  الحرارة  درجــات  ارتفاع 
والمحطات  الــريــاح  مــن  الكهرباء  توليد  محطاُت  تولدها  التي  الطاقة 
أوائــل  منذ  األوروبـــي  االتــحــاد  في  الطاقِة  أزمــُة  وتفاقمت  الكهرومائية.. 
الغاز  إمــــدادات  فــي  األولـــى  االنــقــطــاعــاُت  الــمــاضــي، عندما حدثت  يوليو 
من روسيا إلى عدٍد من دول االتحاد األوروبــي، بسبب مشاكل في صيانة 
جهتها  ومــن  الــعــقــوبــات..  فــرض  بعد  الشمالي  السيل  أنابيب  توربينات 
دعت )المفوضيُة األوروبية( دوَل االتحاد األوروبي إلى االستعداد بشكل 
استباقي للوقف الكامل إلمدادات الغاز من روسيا، ووضع خطة لخفض 
طوعي في استهالك الغاز من قبل جميع دول االتحاد بنسبة 15 بالمائة 

للفترة من 1 أغسطس 2022 إلى 31 مارس 2023.
ثم جاء تفجيُر أنابيب الغاز الروسي في خط السيل الشمالي ببحر 
روســيــا بشكل  اتهمت  وقــد  ســـوًءا،  األوضـــاع  ليفاقم  أســبــوع  البلطيق منذ 
اإلرهابي  التفجيِر  ذلك  في  وبولندا  وأوكرانيا  أمريكا  مباشر ضلوع  غير 
ألنابيب الغاز الروسي في خط السيل الشمالي الذي يغذي أوروبا بالغاز 
الروسي، وقد سبق للرئيس األمريكي )جو بايدن( في تصريحات صحفية 
أوروبــا  في  و2(   1 الشمالي  )السيل  الروسي  األنابيب  إنه ضد خط  قوله 
وأنه سوف يوقفه.. وحين سألته الصحفية كيف؟ أجابها مبتسًما: )سوف 
العالقاِت االقتصادية  )واشنطن( قطَع  نوقفه(!! طبًعا ألن من مصلحة 
اكتراث  العداء السافر لموسكو من دون  أوروبــا وروسيا ضمن موجة  بين 

الشعوب  ستعيشها  التي  للمعاناة  واشنطن 
في  الطائش  العمل  ذلــك  وراء  األوروبــيــة من 

بحر البلطيق.
قادتها  جــراء حماس  غالًيا من  الثمَن  تدفع  التي  أوروبــا هي  شعوُب 
ضد  االقتصادية  للعقوبات  األمريكية  الزعامة  خلف  حالًيا  السياسيين 
النظاَم في منطقة  أن  األوروبـــي من  المركزي  البنك  روســيــا.. فقد حــذر 
األســواق  تجتاح  التي  الفوضى  نتيجة  شــديــدة(  )مخاطر  يواجه  الــيــورو 
يـــورو،  اقــتــراض بقيمة 200 مــلــيــار  ألــمــانــيــا عــن  الــعــالــمــيــة، حــيــث كشفت 
المالي  لــالضــطــراب  االســتــعــداد  المنطقة  بــنــوك  مــن  المؤسسة  وطلبت 
الناجم عن االنخفاضات الهائلة في االستثمارات والكارثة المحتملة في 
سوق المنازل.. وإن التقلبات األخيرة في األسواق جاءت في الوقت الذي 
اتجهت فيه ألمانيا إلى خطة بريطانيا للتخفيضات الضريبية الممولة 
بالديون في الوقت الذي سعت فيه إلى منع اضطراب السوق من االنتشار 
استجابة لدعم فواتير الطاقة.. وقال مراسل صحيفة )صنداي تلجراف9 
توم ربيسي: )اآلفاق االقتصادية القاتمة والقيمة المتدنية لالستثمارات 

هي التهديدات الرئيسية للنظام المالي في منطقة اليورو(.
هذا ما جلبته )واشنطن( ورئاسة البيت األبيض لالقتصاد األوروبي.. 
األوروبية من معاناة في  الشعوب  اآلن  ثمنها  تدفع  كارثة،  إلى  دمــار  من 
غالء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة وفواتير الكهرباء 
الباهظة الثمن.. وشتاء قارس قادم من دون غاز روسي، ألن أمريكا تطلب 

من األوروبيين أن يقاطعوه رغم حاجة شعوبهم إليه!!
التي تصنعها  العالمية  الكارثة االقتصادية  أوروبا في منأى عن  هل 
)واشــنــطــن( حــالــًيــا؟.. كـــال، فــقــد نــشــرت )أخــبــار الــخــلــيــج( يـــوم الــثــالثــاء 
الماضي تحذيَر الخبير االقتصادي )الكسندر نازاروف( من تكرار إفالس 
بــراذرز( عام 2008 في أمريكا الذي أدخل العالم في إحدى  بنك )ليمان 
أسوأ األزمات االقتصادية، وأشار الخبير إلى أن السيناريو قد يتكرر مع 
)كريدي سويس(، حيث احتفظ فرع البنك السويسري في )دول ستريت( 
المطلوبة  المنفصلة  الــعــمــالء  أمـــوال  مــن  فقط  دوالر  مليون   25–5 بـــ 
من  بانخفاض   2022 يوليو  نهاية  فــي  المقاصة  مقايضاتهم  لتغطية 
1–2 مليار دوالر في نهاية يونيو، و9–8 مليارات دوالر في العام السابق.. 
كريدي  لبنك  االئتمان  ســداد  عن  التخلف  مقايضات  سعر  )إن  وأضــاف 
سويس ارتفع بشكل كبير.. يبدو أن بنًكا استثمارًيا ضخما سيفلس قريبا، 
أنــه يصنف  كما  للعالم،  الفقري  العمود  يعد  البنك  ذلــك  أن  إلــى  وأشــار 
ضمن مجموعة بنوك نظام االحتياطي الفيدرالي، وسيؤدي سقوطه إلى 

تأثير الدومينو في القطاع المصرفي األوروبي وحول العالم.
بــاخــتــصــار.. ثــمــة ســحــابــة اقــتــصــاديــة ســــوداء تــطــارد أوروبــــا والــعــالــم، 
وتنبئ بأمطار كارثية على الشعوب، بسبب القرارات السياسية والعقوبات 
في  الحرب  على خلفية  روسيا  واشنطن ضد  تتخذها  التي  االقتصادية 

أوكرانيا.. والمؤسف أن أوروبا تقود نفسها كالخروف إلى الجزار!!

بمه�ر 100 بقرة.. ن�ج��ل زعي��م اإف�ري�ق��ي 
اإي�ط�ال�ي����ا! وزراء  رئ�ي��ش���ة  ي����د  يطل�ب 

جردت اأحفادها من األقابهم.. ملكة 

ال�دن�م�ارك تاأ�شف ول تغير راأيها
من  أربعة  تجريد  بعد  الثانية  مارغريت  الدنمارك  ملكة  اعتذرت 
أحفادها من األلقاب الملكية، لكنها لم تغير رأيها بشأن هذه الخطوة. 
وأم وجدة، لكن كأم وجدة،  »لقد اتخذت قراري كملكة  الملكة:  وقالت 
فقد قللت من مدى تأثر ابني األصغر وعائلته بهذا القرار. هذا يترك 
أحد  أن يشك  ينبغي  »ال  وأضافت:  آسفة لذلك«.  وأنا  كبيرا،  انطباعا 
آمل  واعتزازي.  أعظم سعادتي  وأحفادي هم  وزوجاتهم  أبنائي  أن  في 
اآلن أن نتمكن كعائلة من إيجاد السالم لنجد طريقنا من خالل هذا 
الوضع«. وكانت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، البالغة من العمر 82 
عاما، قررت تجريد 4 من أصل 8 أحفاد لها من ألقابهم الملكية. وقالت 
الملكة في بيان »في األيام األخيرة، كانت هناك ردود فعل قوية على 
يواكيم  األمير  لأللقاب ألطفال  المستقبلي  االستخدام  بشأن  قراري 
األربعة«. وأضافت »هذا يؤثر علّي بالطبع«، بحسب ما ذكرت سي إن إن 
اإلخبارية األمريكية. وتابعت »لقد مضى وقت طويل على قراري. مع 
مرور 50 عاًما على العرش، من الطبيعي أن ننظر إلى الوراء وأن ننظر 
الملكي  النظام  أن  أضمن  أن  كملكة  ورغبتي  واجبي  من  األمـــام.  إلــى 
يشّكل نفسه دائًما بما يتماشى مع العصر. في بعض األحيان، يعني 
هذا أنه يجب اتخاذ قرارات صعبة، وسيكون من الصعب دائًما العثور 
على اللحظة المناسبة«. وقالت ملكة الدنمارك إنها أجرت »التعديل« 
للسماح ألفراد العائلة المالكة الصغار بأن يعيشوا حياة طبيعية أكثر، 
بينما اتبعت قراًرا مشابًها من قبل العائالت المالكة األخرى لتقليص 

حجم الملكية.

} ملكة الدنمارك.

} دمار أحدثه الزلزال.

} تيريسا كوفي.

البريطانية  ال�شحة  وزيرة 
في واد والقاعة في واد اآخر

انــتــشــر مقطع فــيــديــو عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
ألعضاء  اجتماع  مــن  جــزءا  يتضمن  االجتماعي 
ــزب الــمــحــافــظــيــن، أثــنــاء كــلــمــة وزيــــرة الصحة  حـ
تــيــريــســا كــــوفــــي، بــيــنــمــا تـــجـــّولـــت الـــكـــامـــيـــرا بــيــن 
يــبــدو في  أخـــرى.  بــأمــور  المنشغلين  الــحــاضــريــن 
مقطع الفيديو أن النخب الحاكمة لم تكن مهتمة 
بكلمة الوزيرة بالشكل الكافي، حيث كان البعض 
البعض  غــط  بينما  أذنـــه،  أو يحك  شــعــره،  يصلح 
اآلخر في نوم عميق. الكل في واد، وتيريسا كوفي 
وحدها في واد آخر. ليست تلك هي المرة األولى 
التي تقفز فيها كوفي إلى صدارة »التريند«، فقد 
كانت لها صورة انتشرت قبيل تعيينها في منصبها 
ليز  البريطانية،  الـــوزراء  رئيسة  حكومة  فــي  هــذا 
ــي تــمــســك بــكــأس مـــن الــخــمــر وتــدخــن  ــــراس، وهـ تـ
السيجار، وحظيت هذه الصورة بتعليقات ساخرة 

من جانب وزيرة »الصحة«.

} جورجيا ميلوني. } موهوزي كاينيروغابا.

}  باري شاربلس.

} مزارع يعرض حزمة من القنب المجفف.

} كارولين بيرتوتزي. } مورتن ميلدال.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16267/pdf/1-Supplime/16267.pdf?fixed3337
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/1311000
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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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خالل اجتماع جلنة التن�سيق الأمني والع�سكري اأم�ض بالريا�ض .. وزير الداخلية:

العالقات التاريخية بني البحرين وال�سعودية ت�سهم يف تعزيز قوة الرتابط الأمني

بن  عبدالعزيز  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�س 

واأخوه  الداخلية،  وزير  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  �سعود 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق 

للجنة  الثاين  الجتماع  البحرين،  مملكة  يف  الداخلية 

التن�سيق الأمني والع�سكري املنبثقة من جمل�س التن�سيق 

الداخلية  وزارة  ديوان  يف  وذلك  البحريني،  ال�سعودي 

اأم�س. بالريا�س 

بن  عبدالعزيز  الأمري  الجتماع  رحب  بداية  ويف 

له،  املرافق  والوفد  البحريني  الداخلية  بوزير  �سعود 

�سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني  خادم  حتيات  لهم  ونقل 

بن  الأمري حممد  امللكي  ال�سمو  العزيز، و�ساحب  عبد  بن 

�سلمان بن عبد العزيز ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

ي�سفر  وما  الجتماع  بنجاح  اهلل-  -حفظهما  ومتنياتهما 

اأمن  وتعزيز  حفظ  يف  اهلل  باإذن  ت�سهم  نتائج  من  عنه 

ال�سقيقني. البلدين 

الأخوية  بالعالقات  الداخلية  وزير  �سمو  ونوه 

للتعاون  منوذًجا  اأ�سبحت  التي  الرا�سخة  التاريخية 

والإمكانات  املوارد  توظيف  جمال  يف  ال�سرتاتيجي 

ال�سقيقني،  للبلدين  امل�سرتكة  امل�سالح  �سيانة  اأجل  من 

التعاون  لتعزيز  ا�ستمراًرا  ياأتي  الجتماع  اأن  اإىل  م�سرًيا 

الأمنية ذات الهتمام امل�سرتك. والتن�سيق يف املجالت 

بن عبداهلل  را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  األقى  من جانبه 

التاريخية  العالقات  اأن  على  فيها  اأكد  كلمة  خليفة  اآل 

بني البلدين ت�سهم يف تعزيز قوة الرتابط الأمني، منوًها 

البلدين  يف  الداخلية  وزارتي  بني  املتميزة  بالعالقات 

الأمنية. التي ت�سهد تطوًرا ملمو�ًسا يف خمتلف املجالت 

جدول  على  املدرجة  املو�سوعات  الجتماع  وناق�س 

واملبادرات  التو�سيات  من  عدًدا  حيالها  واتخذ  الأعمال، 

الالزمة.

املجال  يف  تعاون  اتفاقية  توقيع  الجتماع  �سهد  كما 

ال�سعودية، وحكومة  العربية  اململكة  بني حكومة  الأمني 

البحرين. مملكة 

�ساحب  ال�سعودي  اجلانب  من  الجتماع  يف  �سارك 

ال�سمو الأمري الدكتور بندر بن عبداهلل بن م�ساري م�ساعد 

املعلومات  مركز  ومدير  التقنية،  ل�سوؤون  الداخلية  وزير 

الوطني الدكتور ع�سام الوقيت، ووكيل وزارة الداخلية 

وكيل  اجلوازات  عام  ومدير  الفالح،  ه�سام  الدكتور 

�سليمان  الفريق  املكلف  املدنية  لالأحوال  الداخلية  وزارة 

الب�سامي،  حممد  الفريق  العام  الأمن  عام  مدير  اليحيى، 

وعدد من كبار امل�سوؤولني يف وزارة الداخلية.

بن  علي  ال�سيخ  البحريني  اجلانب  من  �سارك  فيما 

البحرين  مملكة  �سفري  خليفة  اآل  علي  بن  عبدالرحمن 

خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  ه�سام  وال�سيخ  اململكة،  لدى 

واجلوازات  اجلن�سية  ل�سوؤون  الداخلية  وزارة  وكيل 

التنفيذي  الرئي�س  القائد  علي  حممد  والأ�ستاذ  والإقامة، 

اأحمد  وال�سيخ  الإلكرتونية،  واحلكومة  املعلومات  لهيئة 

اآل خليفة رئي�س اجلمارك، وعدد من امل�سوؤولني  بن حمد 

البحرينية. الداخلية  يف وزارة 

تابع اآخر م�ستجدات امل�ساريع التنموية واخلدمية.. حمافظ اجلنوبية: 

حت�����ق��ي��ق امل�����س��اري��ع امل�����س��ت��دام�����ة وف�������ق اأع���ل���ى امل�����س��ت��وي�����ات
خليفة  ال�سيخ  �سمو  التقى 

خليفة  اآل  خليفة  بن  علي  بن 

عرب  اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ 

املجل�س  املرئي يف  الت�سال  تقنية 

من  الأهايل  من  بعدد  الفرتا�سي، 

وذلك  املحافظة،  مناطق  خمتلف 

ثامر  عي�سى  العميد  بح�سور 

الدو�سري نائب املحافظ، وعدد من 

باملحافظة،  وامل�سوؤولني  ال�سباط 

يف  املحافظة  حر�س  �سمن  وذلك 

تعزيز النهج الرا�سخ يف التوا�سل 

املبا�سر والتوا�سل امليداين امل�ستمر 

مع الأهايل.

رحب  اللقاء  م�ستهل  ويف 

اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  �سمو 

اأهمية  �سموه  موؤكًدا  باحل�سور، 

املبا�سر  التوا�سل  اأطــر  تعزيز 

تطلعاتهم  لتحقيق  ــايل  الأه مع 

خمتلف  يف  ــهــم  ــاجــات ــي واحــت

للتوجيهات  تنفيًذا  املــجــالت، 

ال�سديدة حل�سرة �ساحب اجلاللة 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

�ساحب  ودعم  املعظم،  البالد  ملك 

بن  �سلمان  الأمــري  امللكي  ال�سمو 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد 

�سموه  م�سرًيا  الــوزراء،  جمل�س 

م�ستمرة  املحافظة  م�ساعي  اأن  اإىل 

مع  والتعاون  التن�سيق  خالل  من 

لتحقيق  �سعًيا  املعنية  اجلهات 

يف  والنماء  التقدم  مــن  املــزيــد 

خمتلف اأرجاء املحافظة اجلنوبية.

اآخر  على  �سموه  اطلع  كما 

التنموية  امل�ساريع  م�ستجدات 

مبختلف  امل�ستدامة  واخلدمية 

تعك�س  والتي  املحافظة،  مناطق 

بني  امل�سرتك  والتعاون  احلر�س 

العالقة،  ذات  واجلهات  املحافظة 

اإذ نوه �سموه با�ستمرار العمل على 

الرائدة  امل�ساريع  هذه  ا�ستكمال 

حتقيًقا  التنمية  بعجلة  والدفع 

مناطق  يف  ـــايل  الأه لتطلعات 

املحافظة كافة.

اأن  املــحــافــظ  �سمو  ـــر  وذك

يف  م�ستمرة  اجلنوبية  املحافظة 

مبادراتها وحمالتها التوعوية التي 

املجتمعي  الأمن  تعزيز  يف  ت�سهم 

املكت�سبات  من  املزيد  وحتقيق 

واملجتمعية  الأمنية  والإجنــازات 

يف جميع مناطق املحافظة، وذلك 

بالتن�سيق مع �سعبة �سرطة خدمة 

املجتمع مبديرية �سرطة املحافظة 

املحافظ  �سمو  منوًها  اجلنوبية، 

مبداأ  لتعزيز  الــرامــي  بــدورهــم 

ال�سراكة املجتمعية خدمًة لالأهايل 

واملواطنني.

�سمو  ا�ستمع  جانبه،  مــن 

لآراء  اجلنوبية  املحافظة  حمافظ 

تن�سب  التي  واملواطنني  الأهــايل 

خمتلف  يف  اخلدمات  حتقيق  يف 

والتنموية  الأمــنــيــة  املــجــالت 

اأفراد  تخدم  والتي  والجتماعية، 

اجلانب  وتعك�س  كافة  املجتمع 

احل�ساري والتنموي التي ت�سهده 

املحافظة.

غيربي�سو�ض ا�ستقبل وزيرة ال�سحة 

»ال�سحة العاملية« ت�سيد بالقطاع ال�سحي يف البحرين

اأدهانوم  تيدرو�س  الدكتور  اأ�ساد 

ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير  غيربي�سو�س 

ال�سحي  القطاع  ومتانة  بقوة  العاملية 

اخلربات  على  مثنًيا  البحرين،  مملكة  يف 

وا�سهامها  البحرين  مملكة  متتلكها  التي 

العاملية  املمار�سات  اأف�سل  اثراء  يف 

للطوارئ  التاأهب  جمال  يف  ا  وخ�سو�سً

خمتلف  يف  لها  وال�ستجابة  ال�سحية 

الظروف، وذلك مبا يتما�سى مع ا�ستدامة 

وتطوير  العاملية  ال�سحية  الأهداف 

الطبية  والأبحاث  والدرا�سات  التقنيات 

الوبائية  والأمرا�س  الفريو�سات  ملواجهة 

والعاملي. الإقليمي  امل�ستويني  على 

ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير  ونوه 

الرائدة  البحرين  بتجربة  العاملية 

مثنًيا  ال�سحية،  الأنظمة  يف  والنموذجية 

انت�سار  احتواء  يف  اململكة  جناح  على 

والذي  )كوفيد-19(  كورونا  فريو�س 

املبكرة،  لال�ستعدادات  نتيجًة  جاء 

للتطعيم  تغطية  من  عنها  نتج  وما 

تقدمي  يف  ال�ستمرار  مع  عالية،  بن�سب 

قبل  من  الأ�سا�سية  ال�سحية  اخلدمات 

اأ�ساليب  اإىل جانب  موؤهلة،  كوادر وطنية 

مع  التعامل  اآلية  يف  والإبداع  البتكار 

وجتهيز  املركبات  فح�س  مثل  اجلائحة 

جممع  وحتويل  امليدانية  امل�ست�سفيات 

تقديره  عن  معرًبا  تطعيم،  ملركز  جتاري 

اهتمام  تعك�س  والتي  املبذولة  للجهود 

يف  العالية  وكفاءتها  البحرين  مملكة 

اأهداف  مع  يتواءم  مبا  ال�سحي  اجلانب 

يف  وال�ستمرارية  امل�ستدامة  التنمية 

ال�ساملة. ال�سحية  التغطية 

وزير �سوؤون الدفاع ي�ستقبل 

نائب �سفري الوليات املتحدة الأمريكية

ا�ستقبل  الفريق الركن عبداهلل بن ح�سن النعيمي وزير �سوؤون الدفاع  ديفيد براون�ستاين 

نائب �سفري الوليات املتحدة الأمريكية ال�سديقة لدى مملكة البحرين، وذلك �سباح اأم�س 

الأربعاء 5 اأكتوبر 2022م.

ورحب  وزير �سوؤون الدفاع بنائب �سفري الوليات املتحدة الأمريكية ال�سديقة، م�سيًدا  

بعالقات ال�سداقة القائمة بني مملكة البحرين والوليات املتحدة الأمريكية و�سبل تعزيزها 

وما ت�سهده من تطور على خمتلف الأ�سعدة خا�سًة ما يتعلق منها على ال�سعيد الع�سكري.

التعاون  مدير  خليفة  اآل  �سلمان  بن  حممد  ال�سيخ  طيار  الركن  اللواء  اللقاء  ح�سر 

الع�سكري، وعدد من كبار �سباط قوة دفاع البحرين.

تعزيز التعاون والتن�سيق الثنائي امل�سرتك على الأ�سعدة كافة

وزير القت�ساد ال�سعودي ي�ستقبل �سفري البحرين يف الريا�ض

فا�سل  بن  في�سل  ا�ستقبل 

القت�ساد  وزيـــر  ــم،  ــي ــراه الب

العربية  باململكة  والتخطيط 

مكتبه  يف  ال�سقيقة،  ال�سعودية 

بن  علي  ال�سيخ  الــوزارة،  مبقر 

خليفة،  اآل  علي  بن  عبدالرحمن 

�سفري مملكة البحرين يف الريا�س. 

في�سل  رحب  اللقاء،  وخالل   

بال�سيخ  الإبــراهــيــم  فا�سل  بن 

اآل  علي  بن  عبدالرحمن  بن  علي 

العالقات  بعمق  م�سيًدا  خليفة، 

الأخوية الرا�سخة التي جتمع بني 

العربية  واململكة  البحرين  مملكة 

تت�سم  وما  ال�سقيقة  ال�سعودية 

به من �سالبة وقوة على خمتلف 

التوفيق  له  متمنًيا  امل�ستويات، 

وال�سداد يف ال�سطالع بكل مهامه 

الدبلوما�سية. 

ال�سيخ  ثمن  جانبه،  مــن   

علي  بن  عبدالرحمن  بن  علي 

العالقات  متانة  خليفة  اآل 

بني  املتنامية  التاريخية  الأخوية 

عن  معرًبا  ال�سقيقني،  البلدين 

القت�ساد  لوزير  وتقديره  �سكره 

ما  على  ال�سعودي  والتخطيط 

كل  يف  ودعم  اهتمام  من  يوليه 

التعاون  تعزيز  �ساأنه  من  ما 

على  امل�سرتك  الثنائي  والتن�سيق 

الأ�سعدة كافة.

ــاء،  ــق ــل ال ـــالل  خ مت  ــا  ــم ك  

الأخوية  العالقات  ا�ستعرا�س 

البحرين  مملكة  بــني  الوثيقة 

ال�سعودية  العربية  واململكة 

ال�سقيقة وما و�سلت اإليه من تقدم 

ومناء، و�سبل الدفع بها نحو اآفاق 

اأرحب خدمًة للم�سالح امل�سرتكة.
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تعيني النا�صر نائًبا لرئي�س

اجلمعية الدولية للطب الإ�صالمي

الدولية  اجلمعية  العليا  اللجنة  عّينت 

الربوفي�سور  الإ�سالمي  الطب  لتاريخ 

د.عبداللطيف النا�سر نائًبا لرئي�س اجلمعية، 

الدويل  املوؤمتر  انعقاد  هام�س  على  وذلك 

لتاريخ امل�ست�سفيات يف فل�سطني خالل الدولة 

بجامعة  ا�سطنبول  يف  ُعقد  الذي  العثمانية 

 13 اإىل   12 من  الفرتة  خالل  البريوين 

�سبتمرب اجلاري.

اإعادة ت�سكيل  اللجنة  ومت خالل اجتماع 

اختري  اإذ  للجمعية،  التنفيذي  املجل�س 

عبدالنا�سر كعدات من اأمريكا رئي�ًسا فخرًيا، 

ونيل �ساري من تركيا رئي�ًسا، والنا�سر من 

اأن  بالذكر  اجلدير  للرئي�س.  نائًبا  البحرين 

علمية  بورقة  �سارك  النا�سر  الربوفي�سور 

ال�سحية  امل�ست�سفيات وتاريخ اخلدمات  عن 

يف فل�سطني منذ قبل العهد الإ�سالمي ومروًرا 

بالعهد الإ�سالمي واإىل احلكم العثماين، وهي 

الورقة التي لقت اهتمام واإعجاب احلا�سرين 

مبا ت�سمنته من معلومات قيمة.

وزير البلديات يبحث التعاون امل�صرتك مع ال�صفري امل�صري

ا�ستقبل املهند�س وائل بن نا�سر 

البلديات  �سوؤون  وزير  املبارك 

ب�سوؤون  مكتبه  يف  والزراعة، 

م�سر  جمهورية  �سفري  البلديات، 

العربية لدى مملكة البحرين ال�سفري 

يا�سر حممد ال�سعبان، وذلك لبحث 

اخلربات  وتبادل  امل�سرتك  التعاون 

والتجارب بني البلدين ال�سقيقني يف 

املجالت البلدية والزراعية.

اللقاء  بداية  يف  الوزير  واأ�ساد 

من  ال�سقيقني  البلدين  يربط  مبا 

يعززها  ومميزة  وطيدة  عالقات 

التعاون امل�سرتك يف �ستى املجالت، 

متمنيا لل�سفري كل التوفيق وال�سداد 

يف اأداء مهام عمله.

خالل  املبارك  الوزير  واأكد 

التعاون  تفعيل  اأهمية  اللقاء 

املجالت  يف  ال�سقيقة  الدول  بني 

جمالت  ويف  والبلدية  الزراعية 

جهود  مبينا  والتخ�سري،  التجميل 

وخطط  املجال  هذا  يف  الوزارة 

عملها لل�سنوات املقبلة.

على  اللقاء  خالل  الرتكيز  ومت 

تبادل اخلربات يف عدد من املوا�سع 

ال�ستزراع  مو�سوع  منها  امل�سرتكة 

اأن  اىل  م�سريا  والزراعة،  ال�سمكي 

هذه  يف  خربات  ميتلكان  البلدين 

املجالت من �ساأنها اأن ت�سكل اإ�سافة 

ال�سفري  واأ�ساد  منهما.  كل  لدى 

امل�سري مبا حققته مملكة البحرين 

تطوير  �سعيد  على  اإجنازات  من 

البنية التحتية وعلى �سعيد ت�سهيل 

الإجراءات اأمام امل�ستثمرين ورجال 

الأعمال، متطلعا اإىل زيادة التعاون 

لتن�سيط  البحريني  اجلانب  مع 

العمل امل�سرتك بني اجلانبني.

ال�سفري  عرب  اللقاء،  ختام  يف 

عن خال�س �سكره وتقديره للوزير 

توطيد  على  حر�سه  على  املبارك 

البلدين،  بني  الثنائية  العالقات 

باخلدمات  نف�سه  الوقت  يف  م�سيدا 

التي تقدمها وزارة �سوؤون البلديات 

كل  للبحرين  متمنيا  والزراعة، 

التقدم والرقي.

ال�صركة نّفذت خطتها ال�صرتاتيجية وعملت »ا�صتثنائًيا« خالل اجلائحة.. العلوي:

»طريان اخلليج« تت�صّلم دفعة طائرات جديدة وتعلن وجهة مهمة قريًبا

بجائزة  الفوز  بالتهنئة مبنا�سبة  لكم  نتقدم  البداية  [ يف 

»الطريان الأكرث تطوًرا يف العامل« للعام 2022 يف جوائز �سكاي 

ا�ستحقاق  معايري  عن  احلديث  ونود  العاملي،  للطريان  تراك�س 

هذا الإجناز العاملي.

ال�سرتاتيجية  )البوتيك(  خطة  و�سعنا  الواقع  يف   -

جهود  خاللها  من  ت�سافرت  �سنوات،   5 قبل  بنا  اخلا�سة 

جمل�س الإدارة مع الإدارة التنفيذية للناقلة لتطوير ال�سركة 

املالحة  جمال  يف  العاملية  اخلريطة  على  و�سعها  بهدف 

الطائرات  وُتعد  بتنفيذها.  قمنا  باأننا  ونفتخر  اجلوية، 

اليوم، كما حر�سنا على  لل�سركة  الفقري  العمود  اجلديدة 

مع  التعامل  اأ�سلوب  خا�سة  اخلدمات،  خمتلف  تطوير 

امل�سافرين، ف�ساًل عن تطوير العن�سر الب�سري اإذ ا�ستقطبنا 

برنامج  ولدينا  ال�سركة،  اإدارة  ت�ساركنا يف  عالية  كفاءات 

وجتدر  اخلدمات.  جودة  لتح�سني  داخلي  تدريبي  تطوير 

الإ�سارة اإىل اأن طريان اخلليج اأثبتت جناحها وقوتها خالل 

الطريان  �سركات  من  وُتعد  »كوفيد-19«،  جائحة  فرتة 

الدولية القليلة التي مل تتوقف عن الطريان، ومن ال�سركات 

بف�سل  وذلك  بحريني،  اأي  عن  ت�ستغِن  مل  التي  الوطنية 

عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  توجيهات 

املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل 

الأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

املوقر.

�سركات  اأن  يدرك  اجلميع   ]

خالل  كثريًا  ت�سررت  الطريان 

تتحدث  اأن  لك  هل  اجلائحة. 

تف�سيليًا عن تعاملكم كناقلة وطنية 

مع تلك التحديات العاملية؟

- كانت هناك روؤية وا�سحة 

مع  التعامل  يف  اخلليج  لطريان 

واأغلقت  املطارات،  فيه  اأقفلت  الذي  الوقت  ففي  اجلائحة، 

كامل،  ب�سكل  العمل  عن  ال�سركات  وتوقفت كربى  احلدود 

البداية  يف  وقامت  عملها،  باأداء  اخلليج  طريان  ا�ستمرت 

باإجالء امل�سافرين العالقني حول العامل، وا�ستطاعت ت�سيري 

رحالت لدول لي�ست على �سبكة وجهاتها، وقد قمنا بت�سيري 

رحالت اإىل دول كان الوباء متف�سًيا فيها، كما قمنا بالتن�سيق 

مع وزارة ال�سحة اآنذاك بحيث يكون هناك طبيب وممر�س 

املتطوعني،  اأمام  الباب  وفتحنا  الرحالت،  تلك  منت  على 

عن  وعزلهم  واملتطوعني  موظفينا  حماية  على  وحر�سنا 

اأهاليهم من خالل توفري �سكن خا�س لهم يف تلك الفرتة.

على  يقت�سر  ل  الإجالء  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

اأنحاء  خمتلف  من  النا�س  مب�ساعدنا  قمنا  اإذ  البحرينيني، 

البنان،  له  ي�سار  عاملي  دور  وهذا  لدولهم،  للعودة  العامل 

وحظيت مملكة البحرين بالتقدير وال�سكر لهذا الدور الذي 

اأبرز الإجنازات  اإن�ساين ُيعد من  قامت به، وكان ذلك عمل 

التي نعتز بها.

بالن�سبة  متاًما  وا�سحة  تكن  مل  الأمور  لأن  ونظًرا 

على  قدمية حفاًظا  طائرات  ا�ستخدمنا  الفريو�س،  لطبيعة 

يكتنف  كان  الذي  الغمو�س  ب�سبب  اخلليج  �سمعة طريان 

تلك املرحلة.

لطريان  كان  الطبية،  املعدات  توفري  اإىل  وبالإ�سافة 

الوقت  ففي  الغذائي،  املخزون  تاأمني  مهم يف  دور  اخلليج 

الذي اأ�سارت التقارير اإىل تعر�س العديد من الدول لنق�س 

قمنا  فهد،  امللك  وج�سر  املوانئ  لإغالق  ونظًرا  بالغذاء، 

لتاأمني  خمتلفة  رحالت  بت�سيري 

ومل  اأ�سهر،  ل�ستة  يكفي  خمزون 

نعاِن من اأي نق�س اإطالًقا.

بت�سيري  قمنا  باأننا  ونعتز 

التطعيمات،  ل�سترياد  رحالت 

يف  ال�سباقة  الدول  من  وكنا 

ن�سب  اأ�سهم يف حتقيق  مبا  ذلك، 

منطلق  من  ذلك  وياأتي  عالية، 

مملكة  حلماية  الوطني  واجبنا 

على  واملقيمني  و�سعبها  البحرين 

اأر�سها، كما قمنا مب�ساعدة العديد 

على  بناًء  ال�سديقة  الدول  من 

توجيهات جاللة امللك املعظم.

[ كم تبلغ كميات ال�سحن التي مت ا�ستريادها خالل فرتة 

كورونا؟

- نقلت طريان اخلليج حوايل 23 مليون كيلوغرام من 

ال�سحن يف العام 2020.

[ كانت هناك رحلة ا�ستثنائية لل�سني يف فرتة اجلائحة، 

ما اأ�سبابها وظروفها؟

- نظًرا لزيادة عدد حالت الإ�سابة، واحلاجة لتوفري 

معدات طبية �سرورية، ا�سطررنا لت�سيري رحلة اإىل ال�سني 

الرحلة  ولأن ظروف  الوباء،  تف�سي  بوؤرة  ُتعد  كانت  التي 

ا�ستثنائية للغاية قمت بها �سخ�سًيا مع 3 طيارين اآخرين، 

الكميات  جللب  امل�سافرين  كبينة  ا�ستخدام  علينا  وتعنّي 

املطلوبة من املعدات بعد اأن قمنا بتجهيزها بح�سب الالزم. 

وكان  ذهاًبا،  ون�سف  �ساعات   9 زهاء  الرحلة  ا�ستغرقت 

على  الطيارين  زمالئي  مع  وتناوبت  متطوًعا،   12 معنا 

قيادة الطائرة ب�سبب طول مدة الرحلة.

على  املحظور  من  كان  هناك،  اإىل  و�سلنا  وحني 

ال�سينيني دخول الطائرة. كنا نرتدي الزي الوقائي الكامل، 

وقمت بالتعاون مع زمالئي املتطوعني يف حمل ال�سناديق 

وحتميلها لداخل الطائرة، اإذ ا�ستغرقت هذه العملية قرابة 

 9 قرابة  العودة  رحلة  ا�ستغرقت  ثم  ون�سف،  �ساعات   4

اأخذنا على  �ساعات، الأمر الذي كان جمهًدا للطاقم ولكننا 

وقامت  ال�ستثنائية،  للظروف  نظًرا  بذلك  القيام  عاتقنا 

حوايل  بت�سيري  اخلليج  طريان 

خالل  نف�سه  بالنمط  رحلة   14

واجبنا  منطلق  من  الفرتة  تلك 

نفتخر  ونحن  وم�سوؤوليتنا، 

تلك  نتيجة  لأن  بذلك،  ونعتز 

من  ملمو�سة  كانت  الرحالت 

خالل وفرة املعدات الطبية.

الرحالت  عن  وماذا   ]

اخلليج  طريان  بها  قامت  التي 

لأفغان�ستان بعد ان�سحاب اجلي�س 

الأمريكي؟

ا من الأعمال  - ُيعد ذلك اأي�سً

الإن�سانية التي نعتز بها، وحظيت مملكة البحرين وطريان 

قمنا  اإذ  به،  قامت  الذي  للدور  والتقدير  بال�سكر  اخلليج 

ا  حر�سً ذلك  وجاء  اأفغاين،  مواطن  اآلف   3 حوايل  باإجالء 

من ال�سركة على الإ�سكان بكل العمليات الدولية الإن�سانية 

الدول  مع  والتعاون  حيوية،  باأدوار  وقيامها  والإغاثية 

وزير  تقدم  وقد  الدويل،  املجتمع  من  وال�سديقة  ال�سقيقة 

الدفاع الأمريكي ب�سكرنا نظًرا ملا قامت به الناقلة الوطنية 

التي ُتعد اأول �سركة جتارية يف العامل تقوم بت�سيري رحلة 

اإجالء اإىل الوليات املتحدة الأمريكية واأملانيا �سمن اجلهود 

اأفغان�ستان ودعم جهود  مع  الإن�ساين  والت�سامن  الإغاثية 

الإغاثة مع ال�سركاء الدوليني.

[ على امل�ستوى املحلي، ما زالت طريان اخلليج تتعر�س 

لالنتقاد، ما تعليقك على ذلك؟

اإن�ساًفا.  اأكرث  - التقييم الفعلي يتم يف الأزمات وُيعد 

نحن ك�سركة طريان وناقلة وطنية علينا دور وم�سوؤولية 

العاملية  الإجنازات  تلك  كل  الوطني،  القت�ساد  يف  كبرية 

تاأخر بع�س  اأما م�ساألة  اأن ينظر لها بعني العتبار،  يجب 

الرحالت فهو اأمر وارد ول ميكن جتاوزه.

اأود التنبيه يف هذا ال�سياق اإىل اأن ترتيب طريان اخلليج 

عاملًيا قبل 6 �سنوات كان يف املرتبة 89 عاملًيا، لكنها اليوم 

يف املرتبة 22 وذلك قيا�ًسا باأف�سل 100 �سركة طريان يف 

العامل، ومل يكن هذا ليتاأتى لول جهود جمل�س اإدارة الناقلة 

التنفيذية،  الإدارة  الزياين واأع�ساء  برئا�سة زايد بن را�سد 

الذين عملوا بكامل طاقاتهم  الوطنية  الناقلة  وكل موظفي 

للو�سول اإىل هذه النتيجة امل�سرفة. 

وت�سيريها  لل�سركة،  كبرية  اقت�سادية  اأهمية  هناك 

باحتمال  املتعلقة  واملخاطر  الوقت  يوفر  مبا�سرة  لرحالت 

التطور م�ستمر يف �ستى املجالت  الأمتعة وغريها.  فقدان 

خا�سة على امل�ستوى الرقمي وي�سمل ذلك املوقع الإلكرتوين 

وتطبيق الهواتف النقالة، ونفخر بح�سول طريان اخلليج 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  اأو�سمة  من  و�ساًما   182 على 

لال�ستحقاق الطبي.

والعديد  احلال،  بطبيعة  التحديات  من  العديد  هناك 

اأ�سرت  اأن  العامل، فكما �سبق  باملطارات حول  منها مرتبط 

تاأثر قطاع الطريان كثرًيا ب�سبب اجلائحة. نحن نتعامل مع 

قوانني خمتلفة يف كل دولة، لكننا ن�سعى ملواجهة كل حتدٍّ 

املثال  �سبيل  -على  اأوروبا  ما ح�سل يف  الأنظمة.  بح�سب 

ب�سبب  املوظفني  اأعداد  نق�س  عن  ناجًتا  كان  احل�سر-  ل 

العمل  عن  منهم  العديد  ت�سريح 

خالل اجلائحة.

اأبرز  ما  نختم،  اأن  قبل   ]

لطريان  امل�ستقبلية  امل�ساريع 

اخلليج؟

من  العديد  هناك   -

ن�سعى  التي  والأهداف  اخلطط 

لتحقيقها، ومن املقرر اأن ن�ستلم 

دفعة جديدة من الطائرات خالل 

فتح  و�سيتم  القادمة،  الفرتة 

عنه  الإعالن  �سيتم  مهم  خط 

قريًبا، ف�ساًل عن ت�سيري رحالت 

لوجهات جديدة، ونحن حري�سون على حتديث الأ�سطول 

با�ستمرار.

للبيئة،  كبرًيا  اهتماًما  نويل  طريان  ك�سركة  نحن 

الحرتاق  تقليل  ي�سهم يف  للطائرات احلديثة  وا�ستخدامنا 

الكربون،  اأك�سيد  ثاين  بن�سبة 20% مبا يخف�س من ن�سبة 

البحرين.  مملكة  حكومة  توجهات  مع  يت�سق  الذي  الأمر 

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن طريان اخلليج قامت بتنفيذ عر�س 

جوي قليل النبعاث فوق حلبة البحرين الدولية بال�سخري 

امل�ستدام  الوقود  با�ستخدام  الفورمول1،  �سباقات  خالل 

للعام الثاين على التوايل.

[ ماذا عن خطط تطوير الكوادر العاملة بال�سركة؟

اخلليج،  طريان  يف  �سركاء  اليوم  املوظفني  جميع   -

اقت�ساد  يف  اأهميتها  ويدركون  بالنتماء  وي�سعرون 

البحرين. منط التفكري تغري متاًما عن ال�سابق، ونحن نعتز 

باجلميع ونقيم العديد من الفعاليات والأن�سطة التدريبية. 

اجلميع  يوؤمن  لأن  ون�سعى  املفتوح،  الباب  �سيا�سة  نتبع 

اجلميع،  مع  امل�ستمر  التوا�سل  خالل  من  ال�سركة  باأهداف 

اإىل  الوظيفية  مبهامه  يقوم  �سخ�س  من  املوظف  ليتحول 

�سريك يف النجاح.

�سارة جنيب:

الوطنية �ست�ستلم  الناقلة  باأن  العلوي  القبطان وليد  التنفيذي لطريان اخلليج  الرئي�س  باأعمال  القائم  اأفاد 

دفعة جديدة من الطائرات خالل الفرتة القادمة، و�سيتم فتح خط مهم والإعالن عنه قريبًا، كما �سيتم ت�سيري 

رحالت لوجهات جديدة.

 5 التي و�سعتها قبل  اإن تنفيذ طريان اخلليج ل�سرتاتيجية )البوتيك(  لقاء خا�س مع »الأيام«  وقال يف 

�سنوات اأ�سهم يف ا�ستحقاقها جلائزة »الطريان الأكرث تطوًرا يف العامل« للعام 2022، م�سريًا اإىل اأنه بعك�س 

كورونا، وجنحت  فرتة جائحة  بحريني خالل  اأي موظف  عن  اخلليج  ت�ستغِن طريان  العاملية، مل  ال�سركات 

يف اإجالء املواطنني البحرينيني من خمتلف الدول بالرغم من التحديات، كما اأ�سهمت يف اإجالء مواطني دول 

اأخرى كانوا عالقني يف خمتلف اأنحاء العامل، وكان لها دور بارز يف توفري املعدات الطبية واملخزون الغذائي، 

عالوة على ا�سترياد التطعيمات وغريها من الإجنازات التي تنطلق من م�سئوليتها الوطنية.

ونق�س  الدول،  املتبعة يف  القوانني  نظًرا لختالف  يواجه حتديات  يزال  ل  الطريان  قطاع  اأن  اإىل  ولفت 

الوطني،  القت�ساد  ال�سركة يف  ذاته على دور  ال�سياق  املطارات، موؤكًدا يف  العديد من  الب�سرية يف  الكوادر 

وتعاونها مع الدول ال�سقيقة وال�سديقة، ف�ساًل عن دورها يف الأعمال الإغاثية والإن�سانية. وفيما يلي ن�س 

ت�صوير: حميد جعفراللقاء: وليد العلوي

وليد العلوي يتحدث اإىل الزميلة �سارة جنيب

الناقلة الوطنية أسهمت 
في توفير الغذاء والمعدات 

الطبية والتطعيمات

 ترتيب طيران الخليج عالميًا قبل 6 
سنوات كان في المرتبة 89 عالميًا، 

لكنها اليوم في المرتبة 22 

د.عبداللطيف النا�سر
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�شركة اإبراهيم خليل كانو تطلق تويوتا »Yaris 2023« اجلديدة كلًيا
�أعلنت �سركة �إبر�هيم خليل كانو �أم�س �إطالق �سيارة تويوتا 

�لتي طال �نتظارها يف �لبحرين Yaris 2023 �جلديدة كلًيا، 

لرت�سي بذلك معايري جديدة من �لأناقة و�لقوة و�لتطور يف فئة 

�أن  �ساأنها  قيادة من  �ملدجمة، وتقدم جتربة  �ل�سيد�ن  مركبات 

تعزز مكانة وجاذبية هذ� �لطر�ز يف �أ�سو�ق �ملنطقة. �إذ جتمع 

هذه �ل�سيارة �لتي طال �نتظارها بني �لت�سميم �لأنيق وتوفريها 

وقوة  �جلودة  بني  �ملزج  جانب  �إىل  �لر�حة،  م�ستويات  لأعلى 

�لتحمل و�لعتمادية �لذي ت�ستهر به مركبات تويوتا. 

وبف�سل ت�سميمها �لد�خلي و�خلارجي �لأّخاذ، ومق�سورة 

�لدقة،  فائقة  �لقيادة  وديناميكيات  �ملز�يا،  �ملتعددة  �لركاب 

جمدًد�  كلًيا  �جلديدة   2023  Yaris تويوتا  مركبة  حتقق 

فئتها.  �لر�ئدة يف  و�لهند�سة  �جلمالية  �للم�سات  بني  �لتو�زن 

كما ز�د عر�س �لطر�ز �جلديد مبقد�ر 10 ملم لي�سبح 1،740 

لت�سبح  ملم   70 مبقد�ر  �لعجالت  قاعدة  طول  وز�د  ملم، 

على  �ملحافظة  مع  وذلك  ملم،   2،550 من  بدًل  ملم   2،620

ملم   4،425 �لبالغ  لل�سيارة  �لكلي  و�لرتفاع  �لطول  من  كل 

�لأكرث  �جلديد  �لطر�ز  يجعل  ما  �لتو�يل،  على  ملم  و1،480 

�ت�ساًعا مقارنة بالطر�ز �حلايل.

بنك البحرين الوطني يعلن اأ�شماء الفائزين

 �شمن �شحوبات برنامج »ادخار الوطني« ل�شهر اأغ�شط�س

�لوطني  �لبحرين  بنك  �أعلن 

�لعمالء  من  ع�سرة  ف��وز   )NBB(

�ل�سهرية  �لنقدية  باجلو�ئز  �لكر�م 

»�دخ��ار  برنامج  �سحوبات  �سمن 

 ،2022 �أغ�سط�س  ل�سهر  �لوطني« 

وذلك مببلغ �إجمايل قدره 650،000 

دولر �أمريكي. ومن �ملقرر �أن يك�سف 

حمظوظني  فائزين  ع�سرة  عن  �لبنك 

جو�ئز  جمموع  على  �سيح�سلون 

دولر   650،000 بقيمة  نقدية 

�أمريكي �سمن �سحوبات �سهر �أكتوبر، 

�سمن  حمظوظني  فائزين  �إىل  �إ�سافة 

�لعام  لهذ�  �حللم  جو�ئز  �سحوبات 

قدرها 1،300،000  �إجمالية  بقيمة 

دولر �أمريكي. 

بوعده  �ل��ت��ز�م��ه  �إط���ار  ويف 

بنك  خطط  لعمالئه،  �أقرب  بالبقاء 

قائمة  لطرح  �لوطني  �لبحرين 

وذلك  كامل،  عام  مد�ر  على  جو�ئز 

�إذ  �لعمالء.  من  عدد  �أكرب  ملكافاأة 

�جلدد  �لعمالء  من  كل  �سيتمكن 

باإيد�ع  ي�ستمرون  �لذين  و�حلاليني 

)�لتوفري  ح�سابي  يف  مدخر�تهم 

من   )Savewave(و �ل�سريع( 

�ملقبلة. �ل�سحوبات  دخول 

�لوطني«  »�دخار  برنامج  يتيح 

�ملز�يا،  من  كبرية  جمموعة  للعمالء 

��ستخد�م  يف  �ملرونة  ذلك  يف  مبا 

�ملبالغ �ملودعة يف ح�سابات �لتوفري 

�خلا�سة بهم دون �حلاجة للح�سول 

�إ�سافة  �لإي���د�ع،  �سهاد�ت  على 

�ل��الحم��دود،  �ل�سحب  ميزة  �إىل 

عرب  �ل��ود�ئ��ع  حتويل  و�سهولة 

وكذلك  �لرقمية.  �مل�سرفية  �لقنو�ت 

�أرباح  ك�سب  من  �لعمالء  �سي�ستفيد 

�ملودعة  مدخر�تهم  مقابل  جمزية 

�ل�سريع(  )�لتوفري  ح�سابي  يف 

على  ع���الوة   ،)SaveWave(و

�لفوز. م�ساعفة فر�سهم يف 

�لوطني  �لبحرين  بنك  ويو��سل 

م�ستد�م،  �قت�ساد  بتاأ�سي�س  �لتز�مه 

�لدخار  �أهمية  على  عمالئه  وحث 

�سو�ًء  �ل�سخ�سية  �أهد�فهم  لتحقيق 

�مل��دى.  طويلة  �أم  ق�سرية  كانت 

�مل�سوؤولية  لرت�سيخ  بذلك  ويطمح 

�ملالية مبد�أ �أ�سا�سيا يف �ملجتمع.

جمال  يف  عاملًيا  �لر�ئدة  �أباريل،  جمموعة  �فتتحت 

�حلياة  و�أمناط  و�لك�س�سو�ر�ت  �لأزياء  وبيع  توزيع 

�لتجارية  �لعالمات  متعددة  زد(  بي  )بي  �ملتنوعة، 

�ل�سيف،  �ساحية   - �ل�سيف  �ملخف�سة يف جممع  لل�سلع 

ليكون �لفرع �لأول على م�ستوى مملكة �لبحرين و�لفرع 

رقم 36 على م�ستوى دول جمل�س �لتعاون �خلليجي. 

�لرئي�س  �لقائد  حممد  �سرح  �ملنا�سبة،  وبهذه 

بالقول:  �ل�سيف  عقار�ت  �سركة  يف  بالإنابة  �لتجاري 

»ي�سرنا �لإعالن عن �فتتاح �أول فرع ل�)بي بي زد( يف 

�ساحية   - �ل�سيف  جممع  من  �نطالقا  �لبحرين  مملكة 

�لتجارية  �ملكانة  �أخرى  مرة  يرتجم  و�لذي  �ل�سيف، 

م�ستوى  على  �ملجمع  بها  يتمتع  يز�ل  ل  �لتي  �ملرموقة 

�ململكة وما يقدمه من م�ساحات تاأجري و��سعة ومر�فق 

�لتجارية على  �لعالمات  �أكرب  ع�سرية تلبي �حتياجات 

�ىل  �ل�سيف  �سركة عقار�ت  ن�سعى يف  �ملنطقة.  م�ستوى 

�إقليميا  �لتجارية �ملعروفة  �لأ�سماء  �ملزيد من  ��ستقطاب 

و�لذي  �ل�سيف،  �ساحية   - �ل�سيف  جممع  �ىل  وعامليا 

جتارية  عالمات  دخول  �ملنظور  �مل�ستقبل  يف  �سي�سهد 

جديدة �سيكون لها �أكرب �لأثر يف حت�سني جتربة �لت�سوق 

لدى عمالئنا �لكر�م«. 

�لإقليمي  �لرئي�س  ر�تناين  دير�ج  علق  جانبه،  من 

�ل�سعادة  »تغمرنا  قائاًل:  �لبحرين  �أباريل  ملجموعة 

لفتتاح  �ل�سيف  �ساحية   - �ل�سيف  ملجمع  باختيارنا 

�ول فرع ل�)بي بي زد( يف مملكة �لبحرين. لقد ح�سمنا 

�سريعا  �لبحرين  يف  �جلديد  موقعنا  �ختيار  م�ساألة 

حلظة �طالعنا على ما يوفره جممع �ل�سيف من مميز�ت 

ومر�فق وما ميلكه من موقع ��سرت�تيجي يجعله �ملكان 

�لأمثل لنطالق �عمالنا يف �ململكة«.

افتتاح »بي بي زد« متعددة العالمات التجارية 

لل�شلع املخف�شة يف جممع ال�شيف - �شاحية ال�شيف

جامعة البحرين الطبية

 تطّور مبادرة جامعية جديدة

�طلقت �لكلية �مللكية للجر�حني يف �أيرلند� - جامعة �لبحرين 

�لطبية )RCSI Bahrain( برناجما لتعزيز �مل�ساركة �لطالبية 

�إىل متكني  �لعام، يهدف  للجامعة هذ�  �لأول من نوعه   )StEP(

بع�سا،  بع�سهم  من  و�لتعلم  �لتعاون  على  و�ملوظفني  �لطالب 

�جلامعة  وجمتمع  للطرفني  �مل�سرتكة  �ملنفعة  حتقيق  وبالتايل 

�لأكرب.

وهي  جم��الت،  �أربعة  حول   StEP برنامج  ويتمحور 

�لإد�رة �ملوؤ�س�ساتية و�ملجتمع �ملحلي وجمتمع �لبحث �لأكادميي 

وكذلك جمال �لتدري�س و�لتقييم. ومن خالله، �سيتمكن �لطالب 

جمالت  يف  �لتدري�س  هيئة  �أع�ساء  مع  �لعمل  من  �مل�ساركون 

مهار�ت  تطوير  يف  �لعالية  خرب�تهم  من  و�ل�ستفادة  خمتلفة 

�لقيادة لديهم يف �إطار كل جمال. و�ستتيح هذه �لتجربة �ملرثية 

�لأفكار  تبادل  على  �لتدري�س  هيئة  و�أع�ساء  للطالب  �لفر�سة 

و�أ�ساليب �لعمل ووجهات �لنظر �ملختلفة.

�لتطور  ق�سم  رئي�س  مادي�سون  ويندي  �لدكتورة  وقالت 

ودعم �لطلبة يف )RCSI( �لبحرين ومدير برنامج StEP: »يبلغ 

�لعدد �حلايل للم�ساركني يف برنامج �مل�ساركة و�ل�سر�كة �لطالبية 

)StEP( 30 طالبا وع�سو هيئة �لتدري�س يف جامعة �لبحرين 

�لطبية«. وتعليقا على م�ساركته يف �مل�سروع قال �إبر�هيم لطفي، 

طالب يف كلية �لطب: »لقد كانت م�ساركتي يف م�سروع جمتمعات 

�أع�ساء  �لتعاون مع  �أتاحت يل فر�سة  �لتعلم جتربة غنية جد� 

هيئة �لتدري�س يف جامعة �لبحرين �لطبية«.

د. ويندي 

مادي�سون

فندق »الدبلومات رادي�شون بلو« ُيقيم حفله ال�شنوي للموظفني
»�لدبلومات  فندق  �أق��ام 

�لكائن  ب��ل��و«  ر�دي�����س��ون 

حفله  �لدبلوما�سية  باملنطقة 

بقاعه  للموظفني  �ل�سنوي 

وذل��ك  �ل��ك��ربى،  �ل�سفر�ء 

�لتنفيذي  �لرئي�س  بح�سور 

ل�سركة �لفنادق �لوطنية ز�هر 

بيرت  �لعام  و�ملدير  عجاوي، 

�حلفل  ت�سّمن  �إذ  دوب�سكي، 

�سمنها  من  متعددة  فقر�ت 

�ملوظفني  م��ن  ع��دد  ت��ك��رمي 

ب��ت��وزي��ع ج��و�ئ��ز وه��د�ي��ا 

حتفيزية.

»ت�شوق واربح« من 4 اأكتوبر وحتى 5 نوفمرب

»االأفنيوز - البحرين« يحتفل بالذكرى ال�شنوية اخلام�شة الفتتاحه

مبنا�سبة مرور 5 �سنو�ت على �فتتاحه، ي�سارك �لأڤنيوز-�لبحرين زو�ره 

�لحتفال من خالل �إقامة فعالية »ت�سوق و�ربح« �لتي تت�سمن م�ساركة �لزو�ر 

من خالل فاتورة �سر�ئهم �لتي يجب �أل تقل عن 25 ديناًر� بحرينًيا مت �إنفاقها 

يف �أي من حمال �لبيع بالتجزئة و�ملطاعم و�لرتفيه يف �لأڤنيوز-�لبحرين خالل 

�لفرتة من 4 �أكتوبر وحتى 5 نوفمرب �ملقبل، �إذ �ستتيح لهم فر�سة �لدخول يف 

�ل�سحب على �جلائزة �لكربى وهي �سيارة كاديالك �إ�سكاليد 2022، �إذ �سيتم 

�ختيار �لفائز يف تاريخ 6 نوفمرب.

�أ�سبوع  كل  �ثنني  فائزين  �ختيار  و�ربح«  »ت�سوق  فعالية  �ستت�سمن  كما 

خالل فرتة �لفعالية لربح جو�ئز قّيمة مقدمة من فندق هيلتون جاردن �إن خليج 

�لبحرين، جموهر�ت �لعلوي، �آلمود، باندور�، وهو�تف �أبل »�آيفون« مقدمة من 

�سركة »STC« �لبحرين.
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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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@ManafMAlqahtani

القادمة  لالنتخابات  املرت�شحني  اأعداد  زيادة 

النيابي  املجل�س  واأهمية  ال�شيا�شي  الوعي  تعك�س 

والبلدي للمواطن

بظلها وناأكل من  ن�شتظل  التي  ال�شجرة  اأنت  - معلمي 

الزهر الذي ينبت يف قل�بنا  ثمرها فنزداد بها علًما، واأنت 

فريويها علًما بعد عط�شها.

تعل�  وبك  وتتط�ر،  الأمم  ترتقي  بك  واأ�شتاذي  معلمي   -

الهمم واملراتب، فاأنت مفتاح للنجاح وطريق لل��ش�ل اإىل الأحالم

#�شكرا_معلمي #ي�م_املعلم_العاملي
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منوذج لدار 

Chanel يف 
عر�شها لالأزياء 

اجلاهزة 

اخلا�شة 

بالربيع 

وال�شيف 

املقبلني يف 

بداية اليوم 

الأخري من 

اأ�شبوع باري�س 

للمو�شة.

1787 - القائد العثماين ح�شن با�شا جزايريل 
يغادر م�شر بعد ف�شله يف الق�شاء على املماليك.

الوليات  اأول فيلم ناطق يف  1927 - عر�س 
املتحدة.

عندما  وذلك  اأكتوبر،  حرب  ن�شوب   -  1973
ال�شوي�س  قناة  بعبور  امل�شرية  القوات  قامت 

والقوات ال�شورية خلط اآلون يف اجلولن، وكانت 

الغفران، وقد حققت  بعيد  اإ�شرائيل وقتها حتتفل 

مت  حيث  كبرية،  انت�شارات  العربية  اجليو�س 

لقناة  ال�شرقية  ال�شفة  على  �شيق  �شريط  حترير 

اجلولن  من  وجزء  �شيناء  اأرا�شي  من  ال�شوي�س 

بعد احتاللهما عام 1967.

1979 - البابا يوحنا بول�س الثاين ي�شتقبل يف 
البيت الأبي�س ليكون اأول بابا ي�شتقبل فيه.

اأنور  الرئي�س امل�شري حممد  1981 - اغتيال 
ال�شادات خالل العر�س الع�شكري املقام مبنا�شبة 

خالد  العملية  بتنفيذ  قام  اأكتوبر،  حرب  ذكرى 

الإ�شالمبويل الذي اأعدم يف وقت لحق.

1994 - العراق يح�شد قواته الع�شكرية على 
بداأت  التي  لالأزمة  تكرار  يف  الكويت  مع  احلدود 

يف 2 اأغ�شط�س 1990 عندما احتلت قواته الكويت.

�شلوبودان  �شربيا  رئي�س  ا�شتقالة   -  2000
ميلو�شيفيت�س حتت �شغط املظاهرات ال�شعبية.

2017 - منظمة احلملة الدولية لإلغاء الأ�شلحة 
النووية حت�شل على جائزة نوبل لل�شالم.

»فليبي«.. روبوت

ميتهن قلي البطاطا

اأ�شبحت البطاطا املقلية وحلقات الب�شل التي تقدم 

تكن�ل�جيا  با�شتخدام  تطهى  اجلاهزة  ال�جبات  مع 

يف  روب�تيك�ص«  »مي�ش�  �شركة  بف�شل  وذلك  فائقة، 

جن�ب كاليف�رنيا. فقد بداأت ال�شركة يف طرح الروب�ت 

»فليبي 2«، الذي يق�م اآلًيا بعملية قلي البطاطا والب�شل 

واأ�شناف اأخرى.

يف  امل�ج�دة  تلك  مثل  كبرية  اآلية  ذراع  تعمل 

م�شانع ال�شيارات، يتم ت�جيهها عرب الكامريات والذكاء 

املجمدة  املقلية  البطاط�ص  اإخراج  على  ال�شطناعي، 

والأطعمة الأخرى من املربد وتغمرها يف الزيت ال�شاخن، 

وتق�ل  �شينية.  على  للتقدمي  اجلاهز  املنتج  ت�شع  ثم 

�شركة مي�ش� اإنه ميكن للروب�ت »فليبي 2« طهي العديد 

من ال�جبات ب��شفات خمتلفة يف وقت واحد، مما يقلل 

من احلاجة اإىل طاقم لتقدمي الطعام ويعمل على ت�شريع 

الطلبات  لت�شلم  املخ�ش�شة  الن�افذ  يف  الطلبات  ت�شليم 

خالل املرور بال�شيارة.

ي�ساعد املر�سى على اال�سرتخاء

 اأطول قط يف العامل يدخل مو�سوعة »غيني�س«
دخل قط م��ش�عة »غيني�ص« ب��شفه اأط�ل 

قط األيف يف العامل.

ك�نه  مع  اللقب  على  فرنير  القط  وح�شل 

ال�شرتخاء  على  املر�شى  مب�شاعدة  معروًفا 

»ال�شرق  م�قع  اأفاد  ح�شبما  مالكه،  عيادة  يف 

الأو�شط« نقاًل عن م�قع »ي� اإ�ص اإيه ت�داي«.

ويبلغ القط من العمر عامني، وه� من ن�ع 

 47.8( ب��شة   18.83 ط�له  وبلغ  »�شافانا«، 

�شنتيمرًتا( يف 29 يناير 2021، ومت ن�شر رقمه 

القيا�شي يف طبعة م��ش�عة »غيني�ص« لالأرقام 

القيا�شية 2023. وقطط »ال�شافانا« مثل فرنير 

ُتعد ن�ًعا مهجًنا، تنتج عن تزاوج القطط املنزلية 

وتلك الأفريقية الربية ذات الأذنني الكبرية، وفًقا 

جلمعية القطط الدولية.

واكت�شبت �شعبية يف الت�شعينيات، ويف عام 

2001 قبلت اجلمعية قطط »ال�شافانا« ب��شفها 

�شاللة م�شجلة.

ولية  من  طبيب  وه�  باورز،  ويل  وتبّنى 

مي�شيغان الأمريكية اخت�شا�شي فريو�ص نق�ص 

 12 عمره  كان  عندما  القط  الب�شرية،  املناعة 

اأ�شب�ًعا فقط. وقال باورز يف مقطع فيدي�: »لقد 

الكبري )كليف�رد(  الأحمر  الكلب  كرب وكرب مثل 

يف الفيلم الأمريكي )كليف�رد ذا راد بيغ دوغ(«.

وعائلة فرنير لي�شت غريبة عن ال�شهرة، اإذ 

فازت اأربعة من القطط اخلا�شة بباورز ر�شمًيا 

باألقاب م��ش�عة »غيني�ص« لالأرقام القيا�شية.

امل�شل�شل  عن�ان  ه�  خالتي«  »ع�دة 

اجلديد الذي تق�م ببط�لته الفنانة الك�يتية 

ت�ش�ير  اأخرًيا  بداأت  وقد  ح�شني،  هدى 

م�شاهده متهيًدا لعر�شه خالل �شهر رم�شان 

من العام 2023. و�شاركت ح�شني متابعيها 

�ش�رة من ك�الي�ص العمل، مع تعليق ق�شري 

قالت فيه: »م�شل�شل ع�دة خالتي للمخرج 

حممد جمعة« دون الك�شف عن اأي تفا�شيل 

ت�ش�يره،  مكان  اأو  بالعمل  متعلقة  اأخرى 

جمعة  حممد  امل�شري  املخرج  ن�شر  بدوره 

»ال�شت�ري« يف ح�شابه على  على خا�شية 

»الإن�شتغرام« بع�ص ال�ش�ر اخلا�شة ببدء 

ت�ش�ير العمل.

عن  ح�شني  هدى  الفنانة  اإعالن  لقى 

م�شل�شلها اجلديد تفاعاًل كبرًيا من اجلمه�ر 

للفنانة  بالت�فيق  اأمنياتهم  الذين عربوا عن 

دائًما«،  واملبدعة  بـ»الأنيقة  و�ش�ف�ها  التي 

ومل يتم التعرف اإل اإىل الفنانة فرح ال�شراج 

يف  ظه�رها  ب�شبب  العمل،  فريق  بني  من 

يتم  ما  وبح�شب  املن�ش�رة.  ال�ش�ر  اإحدى 

�شركة  تنتجه  الذي  امل�شل�شل  فاإن  تداوله، 

»اإيغل فيلم« يت�شم بالطابع الك�ميدي، وبهذا 

تظهر الفنانة ب�شخ�شية خمتلفة عن اأدوارها 

ال�شابقة وتك�شر الطابع ال�شائد لأعمالها التي 

»الناجية  مثل  كبرية  جناحات  فيها  حققت 

ال�حيدة«، »كف ودف�ف«، »من �شارع الهرم 

عر�ص  الذي  احل�شن«  »�شت  واأخرًيا  اإىل«، 

على من�شة »�شاهد« وحقق انت�شاًرا كبرًيا بني 

اجلمه�ر، وه� ما عربوا عنه يف تعليقاتهم 

على و�شائل الت�ا�شل الجتماعي املختلفة.

هدى ح�سني تدخل �سباق رم�سان بـ»عودة خالتي«

دمى من اأعقاب

 ال�سجائر الأجل بيئة نظيفة!

يف منزل على م�شارف العا�شمة الهندية ني�دلهي، 

جتل�ص ن�شاء على الأر�ص ويبت�شمن ويدرد�شن يف اأثناء 

ملئهن دمى دببة ذات األ�ان زاهية بح�ش� اأبي�ص م�شن�ع 

من منتج ي�شيع وج�ده يف �شلة املهمالت.

اأعقاب ال�شجائر التي جرى  فمادة ذلك احل�ش� فهي 

بعد  وتبيي�شها  تنظيفها  ويجري  األياف  اإىل  حت�يلها 

ماليني  من  التخل�ص  يتم  اإذ  املدينة  �ش�ارع  من  جمعها 

غريها.

اإىل  وحت�يلها  ال�شجائر  اأعقاب  تدوير  واإعادة 

بنات  من  واحدة  وال��شائد  كالألعاب  اأخرى  منتجات 

اأفكار رجل الأعمال نامان ج�بتا.

ومن داخل م�شنعه الذي يقع يف �ش�احي العا�شمة 

جرامات  بع�شرة  »بداأنا  لرويرتز:  ج�بتا  قال  الهندية، 

)من الفيرب كل ي�م(، اأما الي�م فن�شنع األف كيل�جرام... 

و�شن�يا ميكننا اإعادة تدوير املاليني من اأعقاب ال�شجائر«.

الطبقة  اأي�شا  م�شنعه  يف  العامل�ن  ويف�شل 

يجري  والتي  والتبغ،  ال�شجائر  لأعقاب  اخلارجية 

حت�يلها اإىل ورق ُمعاد تدويره وم�شح�ق �شماد.

وقالت ب�نام، وهي عاملة يف م�شنع ج�بتا مل تذكر 

الإبقاء  اأي�شا يف  الأول: »العمل هنا ي�شهم  ا�شمها  �ش�ى 

على بيئتنا نظيفة«.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12234/pdf/24.pdf
https://www.alayam.com/alayam/events/981602/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12234/pdf/INAF_20221006014626913.pdf
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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

P  12

Link

P  6

Link

Link

P  6

Link

06l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t السنة 17  |   العدد 6144   |  الخميس 10 ربيع األول 1444هـ  |  Thu 06 Oct 2022أخبار الوطن

 رئيس األعلى للصحة يهنئ بفوز 
ناصر بن حمد ببطولة العالم لسباقات القدرة

رف��ع رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفري��ق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة أسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه بمناس��بة تحقيق الفريق الملك��ي للقدرة بقيادة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب بطول��ة العالم 
للقدرة المقامة في إسبانيا بمشاركة كبيرة من فرسان 

العالم لمسافة 120 كم.
وأكد أن اس��تمرار اإلنجازات الرياضي��ة البحرينية محليًا 

وإقليميًا ودولي��ًا يأتي بفضل االهتمام الالمحدود الذي 
يوليه حضرة صاحب الجاللة ملك البالد المعظم حفظه 
اهلل ورعاه للقطاع الرياضي، وبمؤازرة مستمرة من لدن 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
ونوه الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة ب��أّن تحقيق 
الفري��ق الملكي للقدرة بقيادة س��مو الش��يخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة لقب بطول��ة العالم في إس��بانيا، يعد 
استمرارًا لس��جل س��موه الحافل باإلنجازات والبطوالت 

الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفةالعالمية، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والسداد.

وزير شؤون الدفاع يهنئ 
مستشار األمن الوطني قائد 

الحرس الملكي
الدف��اع  ش��ؤون  وزي��ر  بع��ث 
الفريق الركن عبداهلل بن حسن 
النعيمي برقية تهنئة إلى سمو 
الل��واء الركن الش��يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة مستش��ار األمن 
الوطن��ي قائد الح��رس الملكي 
بمناس��بة تتويج س��موه بلقب 
بطولة العال��م للجياد الصغيرة 
للقدرة التي أقيمت في إس��بانيا 

لمسافة 120 كم.
وأكد وزير ش��ؤون الدف��اع بأن 
هذا اإلنجاز تحقق بفضل اهلل ثم 

بفضل جهود س��موه في التدريبات والعزيمة لرفع راية مملكة 
البحرين في المحافل الدولية. ودعا اهلل العزيز القدير أن يحفظ 
سموه ويسبغ عليه موفور الصحة وطول العمر لمواصلة مسيرة 
الخي��ر والتقدم من أجل رفعة مملكتن��ا الغالية في ظل القيادة 
الحكيمة لس��يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة ملك البالد المعظم القائد األعلى حفظه اهلل ورعاه.

وزير شؤون الدفاع 

أمين عام المحكمة الدستورية 
يهنئ ناصر بن حمد ببطولة 

العالم للقدرة
هنأ األمين العام للمحكمة الدس��تورية الدكتور الشيخ صباح 
بن حمد آل خليفة، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق 
الملك��ي للقدرة، بمناس��بة فوز س��موه بلقب بطول��ة العالم 
لس��باقات القدرة لمس��افة 120 كم، والتي أقيمت في مملكة 

إسبانيا بمشاركة دولية.
وأكد الدكتور الش��يخ صب��اح بن حمد آل خليف��ة أن ما تحقق 
للرياضة عامة، وس��باقات القدرة خاصة جاء من خالل الرعاية 
الس��امية والدعم الالمحدود من حضرة صاحب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه، ومتابعة سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، والتي 
كان له��ا األثر الكبير في وض��ع مملكة البحرين على الخريطة 
العالمي��ة لرياضة القدرة، معربًا عن تمنياته لس��مو الش��يخ 
ناص��ر بن حمد بالتوفيق والنجاح في البطوالت والمش��اركات 

الرياضية المقبلة.

التقى وزيرة الصحة على هامش مشاركتها في اجتماع »SAGE« بجنيف

 مدير الصحة العالمية: تجربة البحرين
في األنظمة الصحية رائدة ونموذجية

أش��اد المدي��ر الع��ام لمنظم��ة الصح��ة العالمية 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس بقوة ومتانة القطاع 
الصحي في مملكة البحرين، مثنيًا على الخبرات التي 
تمتلكها مملكة البحرين وإسهامها في إثراء أفضل 
الممارس��ات العالمية وخصوصا ف��ي مجال التأهب 
للط��وارئ الصحي��ة واالس��تجابة له��ا ف��ي مختلف 
الظروف، وذلك بما يتماش��ى مع استدامة األهداف 
الصحي��ة العالمية وتطوي��ر التقنيات والدراس��ات 
واألبح��اث الطبية لمواجهة الفيروس��ات واألمراض 

الوبائية على المستويين اإلقليمي والعالمي.
الرائ��دة  البحري��ن  بتجرب��ة  غيبريس��وس  ون��وه 
والنموذجي��ة ف��ي األنظم��ة الصحي��ة، مثني��ًا على 
نج��اح المملكة في احتواء انتش��ار في��روس كورونا 
)كوفي��د-19( وال��ذي ج��اء نتيج��ة لالس��تعدادات 
المبك��رة، وم��ا نت��ج عنها م��ن تغطي��ة للتطعيم 
بنس��ب عالية، مع االس��تمرار في تقدي��م الخدمات 

الصحية األساس��ية من قبل ك��وادر وطنية مؤّهلة، 
إل��ى جان��ب أس��اليب االبت��كار واإلب��داع ف��ي آلية 
التعامل مع الجائحة مثل فحص المركبات وتجهيز 
المستش��فيات الميداني��ة وتحوي��ل مجم��ع تجاري 
لمركز تطعيم، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة 
والتي تعك��س اهتمام مملك��ة البحرين وكفاءتها 
العالية ف��ي الجانب الصحي بما يت��واءم مع أهداف 
التنمية المس��تدامة واالس��تمرارية ف��ي التغطية 

الصحية الشاملة.
ج��اء ذلك خالل لقائه بوزيرة الصحة جليلة الس��يد، 
على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين في أعمال 
اجتم��اع لجنة الخب��راء االستش��ارية )SAGE( الذي 

يعقد في جنيف.
من جانبه��ا أكدت وزيرة الصحة أّن مملكة البحرين 
تول��ي مختل��ف برامج وتوصي��ات منظم��ة الصحة 
العالمية اهتمامًا كبيرًا تحقيقًا لألهداف اإلنمائية، 

مش��يرة إل��ى الح��رص على تعزي��ز العم��ل الدولي 
المش��ترك من أجل مواجهة األمراض والفيروسات 
الوبائي��ة والح��د من انتش��ارها من خ��الل تفعيل 
الخط��ط والتدابير الوقائية والتوصيات الرامية إلى 
تعزيز األنظم��ة الصحية ودعم مع��دالت التغطية 
باللقاحات اآلمنة ومس��اعي تحقيق الصحة الشاملة 

للجميع.
وخالل اللقاء تم مناقشة عدد من أهم الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك والتي تأتي في إطار تعزيز 
الجهود واأله��داف الدولية المش��تركة مع منظمة 
الصح��ة العالمي��ة لمواجهة الفاش��يات واألمراض 
المعدي��ة والتص��دي لها من خ��الل تعزيز الخطط 
االس��تباقية والوقائي��ة والترصد الوبائ��ي، إضافة 
إلى أنظمة التمويل الصحي واالستثمار في الموارد 
المالية والبش��رية، وكذلك برام��ج الضمان الصحي 

والتدريب.

 وفد الكونغرس األمريكي: مدينة سلمان 
نموذج للمشروعات الحضرية المستدامة

استقبلت وزارة اإلس��كان والتخطيط العمراني وفدًا من موظفي مجلسي 
النواب والش��يوخ بالواليات المتحدة األمريكية، ضم��ن زيارتهم لمملكة 

البحرين. 
وخ��الل الزي��ارة اطلع الوفد عل��ى النهضة العمراني��ة البحرينية من خالل 
زيارته��م لمدينة س��لمان، كما تم عرض فيديو تعريف��ي حول المنجزات 
اإلس��كانية في ظل المس��يرة التنموية الش��املة بقي��ادة حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظم حفظه اهلل 

ورعاه. 
وخالل الجولة قدم مدير إدارة إنش��اء وصيانة المش��اريع اإلسكانية محمد 

رشدان عرضًا حول أبرز مراحل المسيرة اإلسكانية في مملكة البحرين. 
ومن جانبه ثمن وفد الكونغرس األمريكي جهود حكومة مملكة البحرين 
بإنش��اء مدن إسكانية متكاملة توفر للمواطنين بيئة آمنة تعزز مقومات 
ج��ودة الحي��اة، منوهين إل��ى أن نم��وذج مدينة س��لمان يعك��س فكرة 

المشروعات الحضرية التي تحقق مبدأ االستدامة. 
وف��ي الختام تم فتح ب��اب النقاش وتب��ادل الخبرات بي��ن الجانبين حول 

المشاريع اإلسكانية في البلدين.

رئيس وزراء جزيرة مان يزور مركز 
البحرين العالمي للمعارض

زار رئي��س وزراء جزي��رة م��ان ألفري��د كانان مرك��ز البحرين 
العالمي للمعارض، حيث كان في اس��تقباله وزيرة الس��ياحة 
فاطمة الصيرفي، والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة 

والمعارض ناصر قائدي، وعدد من كوادر الهيئة.
ورحبت الوزيرة الصيرفي بالسيد كانان والوفد المرافق له في 
إط��ار الزيارة التي يقوم بها لمملك��ة البحرين، مؤكدة حرص 
وزارة الس��ياحة على المس��اهمة في تنمية وتعزيز العالقات 
الثنائي��ة بي��ن البلدين وخاصة على صعيد التبادل الس��ياحي 
كركن أساس��ي في تطوير التعاون االقتصادي واالس��تثماري 

وخلق المزيد من الفرص.
واس��تمع رئيس وزراء جزي��رة مان من قائدي إلى ش��رح حول 
مرك��ز البحري��ن العالمي للمع��ارض الذي يع��د األحدث من 
نوعه على مستوى الشرق األوسط، واطلع على ما يحتويه من 
قاعات للمعارض وصاالت للمؤتم��رات واالجتماعات المعدة 
الس��تضافة مختل��ف الفعالي��ات واالحتفاالت والمناس��بات، 
والمجه��زة بأح��دث التكنولوجي��ا، باإلضاف��ة إلى مس��احات 
تخزي��ن خاصة ب��كل قاعة، ومخ��ارج ومداخل مس��تقلة، مما 
يجعلها المكان األنسب الحتضان المعارض العالمية وإلبرام 

الصفقات التجارية.

 محمد بن عبداهلل: »الضمان الصحي« 
يعزز جودة وتنافسية الخدمات الصحية

ق��ام رئيس المجل��س األعلى للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عب��داهلل آل خليفة بزيارة ميدانية تفقدية إلى مركز الش��يخ عبداهلل بن 
خال��د آل خليفة الصحي في المحافظ��ة الجنوبية، في إطار الحرص على 
المتابعة الميدانية لمس��توى الخدمات الصحي��ة المقدمة للمواطنين 

والمقيمين لمشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية األولية.
وفي مس��تهل الزي��ارة، ثمن الفريق طبيب الش��يخ محم��د بن عبداهلل 
آل خليفة الدع��م المتواصل والتوجيهات الس��ديدة من حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، والمتابعة 
المس��تمرة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء، بما يص��ب في تطوي��ر منظومة 
الخدمات الصحية وتلبية جميع االحتياجات الصحية لألهالي في مختلف 
محافظات مملكة البحرين بما يتماش��ى مع مبادرات التطوير الش��امل 

التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة.
واس��تعرض الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة آخر مستجدات العمل 
في مش��روع التس��يير الذاتي لمراك��ز الرعاية الصحي��ة األولية، ورافقه 
في الزي��ارة الميداني��ة، رئيس مجلس أمن��اء الرعاية الصحي��ة األولية 
عبدالوه��اب محم��د وأعضاء من مجلس األمناء والقائ��م بأعمال مراكز 
الرعاية الصحية األولية لولوة شويطر وعدد من المسؤولين، وتضمنت 

الزيارة االطالع على عدد من مرافق المركز لالطمئنان على سير تقديم 
الخدم��ات الصحي��ة، واالطالع عل��ى آخر التط��ورات لمش��روع الضمان 

الصحي.
وأش��اد ببرنام��ج الضم��ان الصحي الوطن��ي والذي يهدف إل��ى تحقيق 
التغطي��ة الصحي��ة الش��املة وتعزيز الجودة والتنافس��ية ف��ي تقديم 
الخدم��ات الصحية بما يلبي تطلعات المس��تفيدين، مؤك��دًا بأن هذا 
المش��روع يقدم الخدمات الصحية األولية للمواطني��ن والمقيمين من 
أجل توفير نظام صحي شامل يهدف إلى تحسين تقديم خدمات صحية 
متكاملة، مس��تدامة، وذات ج��ودة عالية باالس��تخدام األمثل للموارد 

المتاحة بهدف االرتقاء بجودة الخدمات الصحية للعائلة.
م��ن جانبها أك��دت القائم بأعم��ال الرئيس التنفي��ذي لمراكز الرعاية 
الصحي��ة األولية لولوة ش��ويطر على الدور الداع��م والفعال الذي يقوم 
به المجلس األعلى للصحة برئاس��ة الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
ف��ي تحقيق وتنفيذ التطلع��ات المتعلقة بتطوي��ر المنظومة الصحية 
واس��تدامتها وذلك م��ن خالل تطبي��ق الضمان الصح��ي، مؤكدة بأن 
برنامج التس��يير الذاتي يعد من أبرز المشاريع التي تم تدشينها والتي 
تس��هم في دعم النظ��ام الصحي القائ��م على الرعاي��ة األولية وإتاحة 

االختيار للمواطن، بما يعزز الصحة والجودة والوقاية.
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 رئيس األعلى للصحة يهنئ بفوز 
ناصر بن حمد ببطولة العالم لسباقات القدرة

رف��ع رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفري��ق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة أسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه بمناس��بة تحقيق الفريق الملك��ي للقدرة بقيادة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب بطول��ة العالم 
للقدرة المقامة في إسبانيا بمشاركة كبيرة من فرسان 

العالم لمسافة 120 كم.
وأكد أن اس��تمرار اإلنجازات الرياضي��ة البحرينية محليًا 

وإقليميًا ودولي��ًا يأتي بفضل االهتمام الالمحدود الذي 
يوليه حضرة صاحب الجاللة ملك البالد المعظم حفظه 
اهلل ورعاه للقطاع الرياضي، وبمؤازرة مستمرة من لدن 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
ونوه الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة ب��أّن تحقيق 
الفري��ق الملكي للقدرة بقيادة س��مو الش��يخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة لقب بطول��ة العالم في إس��بانيا، يعد 
استمرارًا لس��جل س��موه الحافل باإلنجازات والبطوالت 

الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفةالعالمية، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والسداد.

وزير شؤون الدفاع يهنئ 
مستشار األمن الوطني قائد 

الحرس الملكي
الدف��اع  ش��ؤون  وزي��ر  بع��ث 
الفريق الركن عبداهلل بن حسن 
النعيمي برقية تهنئة إلى سمو 
الل��واء الركن الش��يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة مستش��ار األمن 
الوطن��ي قائد الح��رس الملكي 
بمناس��بة تتويج س��موه بلقب 
بطولة العال��م للجياد الصغيرة 
للقدرة التي أقيمت في إس��بانيا 

لمسافة 120 كم.
وأكد وزير ش��ؤون الدف��اع بأن 
هذا اإلنجاز تحقق بفضل اهلل ثم 

بفضل جهود س��موه في التدريبات والعزيمة لرفع راية مملكة 
البحرين في المحافل الدولية. ودعا اهلل العزيز القدير أن يحفظ 
سموه ويسبغ عليه موفور الصحة وطول العمر لمواصلة مسيرة 
الخي��ر والتقدم من أجل رفعة مملكتن��ا الغالية في ظل القيادة 
الحكيمة لس��يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة ملك البالد المعظم القائد األعلى حفظه اهلل ورعاه.

وزير شؤون الدفاع 

أمين عام المحكمة الدستورية 
يهنئ ناصر بن حمد ببطولة 

العالم للقدرة
هنأ األمين العام للمحكمة الدس��تورية الدكتور الشيخ صباح 
بن حمد آل خليفة، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق 
الملك��ي للقدرة، بمناس��بة فوز س��موه بلقب بطول��ة العالم 
لس��باقات القدرة لمس��افة 120 كم، والتي أقيمت في مملكة 

إسبانيا بمشاركة دولية.
وأكد الدكتور الش��يخ صب��اح بن حمد آل خليف��ة أن ما تحقق 
للرياضة عامة، وس��باقات القدرة خاصة جاء من خالل الرعاية 
الس��امية والدعم الالمحدود من حضرة صاحب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه، ومتابعة سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، والتي 
كان له��ا األثر الكبير في وض��ع مملكة البحرين على الخريطة 
العالمي��ة لرياضة القدرة، معربًا عن تمنياته لس��مو الش��يخ 
ناص��ر بن حمد بالتوفيق والنجاح في البطوالت والمش��اركات 

الرياضية المقبلة.

التقى وزيرة الصحة على هامش مشاركتها في اجتماع »SAGE« بجنيف

 مدير الصحة العالمية: تجربة البحرين
في األنظمة الصحية رائدة ونموذجية

أش��اد المدي��ر الع��ام لمنظم��ة الصح��ة العالمية 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس بقوة ومتانة القطاع 
الصحي في مملكة البحرين، مثنيًا على الخبرات التي 
تمتلكها مملكة البحرين وإسهامها في إثراء أفضل 
الممارس��ات العالمية وخصوصا ف��ي مجال التأهب 
للط��وارئ الصحي��ة واالس��تجابة له��ا ف��ي مختلف 
الظروف، وذلك بما يتماش��ى مع استدامة األهداف 
الصحي��ة العالمية وتطوي��ر التقنيات والدراس��ات 
واألبح��اث الطبية لمواجهة الفيروس��ات واألمراض 

الوبائية على المستويين اإلقليمي والعالمي.
الرائ��دة  البحري��ن  بتجرب��ة  غيبريس��وس  ون��وه 
والنموذجي��ة ف��ي األنظم��ة الصحي��ة، مثني��ًا على 
نج��اح المملكة في احتواء انتش��ار في��روس كورونا 
)كوفي��د-19( وال��ذي ج��اء نتيج��ة لالس��تعدادات 
المبك��رة، وم��ا نت��ج عنها م��ن تغطي��ة للتطعيم 
بنس��ب عالية، مع االس��تمرار في تقدي��م الخدمات 

الصحية األساس��ية من قبل ك��وادر وطنية مؤّهلة، 
إل��ى جان��ب أس��اليب االبت��كار واإلب��داع ف��ي آلية 
التعامل مع الجائحة مثل فحص المركبات وتجهيز 
المستش��فيات الميداني��ة وتحوي��ل مجم��ع تجاري 
لمركز تطعيم، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة 
والتي تعك��س اهتمام مملك��ة البحرين وكفاءتها 
العالية ف��ي الجانب الصحي بما يت��واءم مع أهداف 
التنمية المس��تدامة واالس��تمرارية ف��ي التغطية 

الصحية الشاملة.
ج��اء ذلك خالل لقائه بوزيرة الصحة جليلة الس��يد، 
على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين في أعمال 
اجتم��اع لجنة الخب��راء االستش��ارية )SAGE( الذي 

يعقد في جنيف.
من جانبه��ا أكدت وزيرة الصحة أّن مملكة البحرين 
تول��ي مختل��ف برامج وتوصي��ات منظم��ة الصحة 
العالمية اهتمامًا كبيرًا تحقيقًا لألهداف اإلنمائية، 

مش��يرة إل��ى الح��رص على تعزي��ز العم��ل الدولي 
المش��ترك من أجل مواجهة األمراض والفيروسات 
الوبائي��ة والح��د من انتش��ارها من خ��الل تفعيل 
الخط��ط والتدابير الوقائية والتوصيات الرامية إلى 
تعزيز األنظم��ة الصحية ودعم مع��دالت التغطية 
باللقاحات اآلمنة ومس��اعي تحقيق الصحة الشاملة 

للجميع.
وخالل اللقاء تم مناقشة عدد من أهم الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك والتي تأتي في إطار تعزيز 
الجهود واأله��داف الدولية المش��تركة مع منظمة 
الصح��ة العالمي��ة لمواجهة الفاش��يات واألمراض 
المعدي��ة والتص��دي لها من خ��الل تعزيز الخطط 
االس��تباقية والوقائي��ة والترصد الوبائ��ي، إضافة 
إلى أنظمة التمويل الصحي واالستثمار في الموارد 
المالية والبش��رية، وكذلك برام��ج الضمان الصحي 

والتدريب.

 وفد الكونغرس األمريكي: مدينة سلمان 
نموذج للمشروعات الحضرية المستدامة

استقبلت وزارة اإلس��كان والتخطيط العمراني وفدًا من موظفي مجلسي 
النواب والش��يوخ بالواليات المتحدة األمريكية، ضم��ن زيارتهم لمملكة 

البحرين. 
وخ��الل الزي��ارة اطلع الوفد عل��ى النهضة العمراني��ة البحرينية من خالل 
زيارته��م لمدينة س��لمان، كما تم عرض فيديو تعريف��ي حول المنجزات 
اإلس��كانية في ظل المس��يرة التنموية الش��املة بقي��ادة حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظم حفظه اهلل 

ورعاه. 
وخالل الجولة قدم مدير إدارة إنش��اء وصيانة المش��اريع اإلسكانية محمد 

رشدان عرضًا حول أبرز مراحل المسيرة اإلسكانية في مملكة البحرين. 
ومن جانبه ثمن وفد الكونغرس األمريكي جهود حكومة مملكة البحرين 
بإنش��اء مدن إسكانية متكاملة توفر للمواطنين بيئة آمنة تعزز مقومات 
ج��ودة الحي��اة، منوهين إل��ى أن نم��وذج مدينة س��لمان يعك��س فكرة 

المشروعات الحضرية التي تحقق مبدأ االستدامة. 
وف��ي الختام تم فتح ب��اب النقاش وتب��ادل الخبرات بي��ن الجانبين حول 

المشاريع اإلسكانية في البلدين.

رئيس وزراء جزيرة مان يزور مركز 
البحرين العالمي للمعارض

زار رئي��س وزراء جزي��رة م��ان ألفري��د كانان مرك��ز البحرين 
العالمي للمعارض، حيث كان في اس��تقباله وزيرة الس��ياحة 
فاطمة الصيرفي، والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة 

والمعارض ناصر قائدي، وعدد من كوادر الهيئة.
ورحبت الوزيرة الصيرفي بالسيد كانان والوفد المرافق له في 
إط��ار الزيارة التي يقوم بها لمملك��ة البحرين، مؤكدة حرص 
وزارة الس��ياحة على المس��اهمة في تنمية وتعزيز العالقات 
الثنائي��ة بي��ن البلدين وخاصة على صعيد التبادل الس��ياحي 
كركن أساس��ي في تطوير التعاون االقتصادي واالس��تثماري 

وخلق المزيد من الفرص.
واس��تمع رئيس وزراء جزي��رة مان من قائدي إلى ش��رح حول 
مرك��ز البحري��ن العالمي للمع��ارض الذي يع��د األحدث من 
نوعه على مستوى الشرق األوسط، واطلع على ما يحتويه من 
قاعات للمعارض وصاالت للمؤتم��رات واالجتماعات المعدة 
الس��تضافة مختل��ف الفعالي��ات واالحتفاالت والمناس��بات، 
والمجه��زة بأح��دث التكنولوجي��ا، باإلضاف��ة إلى مس��احات 
تخزي��ن خاصة ب��كل قاعة، ومخ��ارج ومداخل مس��تقلة، مما 
يجعلها المكان األنسب الحتضان المعارض العالمية وإلبرام 

الصفقات التجارية.

 محمد بن عبداهلل: »الضمان الصحي« 
يعزز جودة وتنافسية الخدمات الصحية

ق��ام رئيس المجل��س األعلى للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عب��داهلل آل خليفة بزيارة ميدانية تفقدية إلى مركز الش��يخ عبداهلل بن 
خال��د آل خليفة الصحي في المحافظ��ة الجنوبية، في إطار الحرص على 
المتابعة الميدانية لمس��توى الخدمات الصحي��ة المقدمة للمواطنين 

والمقيمين لمشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية األولية.
وفي مس��تهل الزي��ارة، ثمن الفريق طبيب الش��يخ محم��د بن عبداهلل 
آل خليفة الدع��م المتواصل والتوجيهات الس��ديدة من حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، والمتابعة 
المس��تمرة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء، بما يص��ب في تطوي��ر منظومة 
الخدمات الصحية وتلبية جميع االحتياجات الصحية لألهالي في مختلف 
محافظات مملكة البحرين بما يتماش��ى مع مبادرات التطوير الش��امل 

التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة.
واس��تعرض الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة آخر مستجدات العمل 
في مش��روع التس��يير الذاتي لمراك��ز الرعاية الصحي��ة األولية، ورافقه 
في الزي��ارة الميداني��ة، رئيس مجلس أمن��اء الرعاية الصحي��ة األولية 
عبدالوه��اب محم��د وأعضاء من مجلس األمناء والقائ��م بأعمال مراكز 
الرعاية الصحية األولية لولوة شويطر وعدد من المسؤولين، وتضمنت 

الزيارة االطالع على عدد من مرافق المركز لالطمئنان على سير تقديم 
الخدم��ات الصحي��ة، واالطالع عل��ى آخر التط��ورات لمش��روع الضمان 

الصحي.
وأش��اد ببرنام��ج الضم��ان الصحي الوطن��ي والذي يهدف إل��ى تحقيق 
التغطي��ة الصحي��ة الش��املة وتعزيز الجودة والتنافس��ية ف��ي تقديم 
الخدم��ات الصحية بما يلبي تطلعات المس��تفيدين، مؤك��دًا بأن هذا 
المش��روع يقدم الخدمات الصحية األولية للمواطني��ن والمقيمين من 
أجل توفير نظام صحي شامل يهدف إلى تحسين تقديم خدمات صحية 
متكاملة، مس��تدامة، وذات ج��ودة عالية باالس��تخدام األمثل للموارد 

المتاحة بهدف االرتقاء بجودة الخدمات الصحية للعائلة.
م��ن جانبها أك��دت القائم بأعم��ال الرئيس التنفي��ذي لمراكز الرعاية 
الصحي��ة األولية لولوة ش��ويطر على الدور الداع��م والفعال الذي يقوم 
به المجلس األعلى للصحة برئاس��ة الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
ف��ي تحقيق وتنفيذ التطلع��ات المتعلقة بتطوي��ر المنظومة الصحية 
واس��تدامتها وذلك م��ن خالل تطبي��ق الضمان الصح��ي، مؤكدة بأن 
برنامج التس��يير الذاتي يعد من أبرز المشاريع التي تم تدشينها والتي 
تس��هم في دعم النظ��ام الصحي القائ��م على الرعاي��ة األولية وإتاحة 

االختيار للمواطن، بما يعزز الصحة والجودة والوقاية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/06/watan-20221006.pdf?1665031702
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/1030315
https://alwatannews.net/article/1030120
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األولى بحرينيًا
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»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 رئيس األعلى للصحة يهنئ بفوز 
ناصر بن حمد ببطولة العالم لسباقات القدرة

رف��ع رئي��س المجل��س األعلى للصح��ة الفري��ق طبيب 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة أسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه بمناس��بة تحقيق الفريق الملك��ي للقدرة بقيادة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك 
لألعمال اإلنس��انية وش��ؤون الش��باب بطول��ة العالم 
للقدرة المقامة في إسبانيا بمشاركة كبيرة من فرسان 

العالم لمسافة 120 كم.
وأكد أن اس��تمرار اإلنجازات الرياضي��ة البحرينية محليًا 

وإقليميًا ودولي��ًا يأتي بفضل االهتمام الالمحدود الذي 
يوليه حضرة صاحب الجاللة ملك البالد المعظم حفظه 
اهلل ورعاه للقطاع الرياضي، وبمؤازرة مستمرة من لدن 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل.
ونوه الش��يخ محمد بن عب��داهلل آل خليفة ب��أّن تحقيق 
الفري��ق الملكي للقدرة بقيادة س��مو الش��يخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة لقب بطول��ة العالم في إس��بانيا، يعد 
استمرارًا لس��جل س��موه الحافل باإلنجازات والبطوالت 

الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفةالعالمية، متمنيًا لسموه دوام التوفيق والسداد.

وزير شؤون الدفاع يهنئ 
مستشار األمن الوطني قائد 

الحرس الملكي
الدف��اع  ش��ؤون  وزي��ر  بع��ث 
الفريق الركن عبداهلل بن حسن 
النعيمي برقية تهنئة إلى سمو 
الل��واء الركن الش��يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة مستش��ار األمن 
الوطن��ي قائد الح��رس الملكي 
بمناس��بة تتويج س��موه بلقب 
بطولة العال��م للجياد الصغيرة 
للقدرة التي أقيمت في إس��بانيا 

لمسافة 120 كم.
وأكد وزير ش��ؤون الدف��اع بأن 
هذا اإلنجاز تحقق بفضل اهلل ثم 

بفضل جهود س��موه في التدريبات والعزيمة لرفع راية مملكة 
البحرين في المحافل الدولية. ودعا اهلل العزيز القدير أن يحفظ 
سموه ويسبغ عليه موفور الصحة وطول العمر لمواصلة مسيرة 
الخي��ر والتقدم من أجل رفعة مملكتن��ا الغالية في ظل القيادة 
الحكيمة لس��يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة ملك البالد المعظم القائد األعلى حفظه اهلل ورعاه.

وزير شؤون الدفاع 

أمين عام المحكمة الدستورية 
يهنئ ناصر بن حمد ببطولة 

العالم للقدرة
هنأ األمين العام للمحكمة الدس��تورية الدكتور الشيخ صباح 
بن حمد آل خليفة، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل 
جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق 
الملك��ي للقدرة، بمناس��بة فوز س��موه بلقب بطول��ة العالم 
لس��باقات القدرة لمس��افة 120 كم، والتي أقيمت في مملكة 

إسبانيا بمشاركة دولية.
وأكد الدكتور الش��يخ صب��اح بن حمد آل خليف��ة أن ما تحقق 
للرياضة عامة، وس��باقات القدرة خاصة جاء من خالل الرعاية 
الس��امية والدعم الالمحدود من حضرة صاحب الجاللة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه، ومتابعة سمو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة، والتي 
كان له��ا األثر الكبير في وض��ع مملكة البحرين على الخريطة 
العالمي��ة لرياضة القدرة، معربًا عن تمنياته لس��مو الش��يخ 
ناص��ر بن حمد بالتوفيق والنجاح في البطوالت والمش��اركات 

الرياضية المقبلة.

التقى وزيرة الصحة على هامش مشاركتها في اجتماع »SAGE« بجنيف

 مدير الصحة العالمية: تجربة البحرين
في األنظمة الصحية رائدة ونموذجية

أش��اد المدي��ر الع��ام لمنظم��ة الصح��ة العالمية 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس بقوة ومتانة القطاع 
الصحي في مملكة البحرين، مثنيًا على الخبرات التي 
تمتلكها مملكة البحرين وإسهامها في إثراء أفضل 
الممارس��ات العالمية وخصوصا ف��ي مجال التأهب 
للط��وارئ الصحي��ة واالس��تجابة له��ا ف��ي مختلف 
الظروف، وذلك بما يتماش��ى مع استدامة األهداف 
الصحي��ة العالمية وتطوي��ر التقنيات والدراس��ات 
واألبح��اث الطبية لمواجهة الفيروس��ات واألمراض 

الوبائية على المستويين اإلقليمي والعالمي.
الرائ��دة  البحري��ن  بتجرب��ة  غيبريس��وس  ون��وه 
والنموذجي��ة ف��ي األنظم��ة الصحي��ة، مثني��ًا على 
نج��اح المملكة في احتواء انتش��ار في��روس كورونا 
)كوفي��د-19( وال��ذي ج��اء نتيج��ة لالس��تعدادات 
المبك��رة، وم��ا نت��ج عنها م��ن تغطي��ة للتطعيم 
بنس��ب عالية، مع االس��تمرار في تقدي��م الخدمات 

الصحية األساس��ية من قبل ك��وادر وطنية مؤّهلة، 
إل��ى جان��ب أس��اليب االبت��كار واإلب��داع ف��ي آلية 
التعامل مع الجائحة مثل فحص المركبات وتجهيز 
المستش��فيات الميداني��ة وتحوي��ل مجم��ع تجاري 
لمركز تطعيم، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة 
والتي تعك��س اهتمام مملك��ة البحرين وكفاءتها 
العالية ف��ي الجانب الصحي بما يت��واءم مع أهداف 
التنمية المس��تدامة واالس��تمرارية ف��ي التغطية 

الصحية الشاملة.
ج��اء ذلك خالل لقائه بوزيرة الصحة جليلة الس��يد، 
على هامش مشاركة وفد مملكة البحرين في أعمال 
اجتم��اع لجنة الخب��راء االستش��ارية )SAGE( الذي 

يعقد في جنيف.
من جانبه��ا أكدت وزيرة الصحة أّن مملكة البحرين 
تول��ي مختل��ف برامج وتوصي��ات منظم��ة الصحة 
العالمية اهتمامًا كبيرًا تحقيقًا لألهداف اإلنمائية، 

مش��يرة إل��ى الح��رص على تعزي��ز العم��ل الدولي 
المش��ترك من أجل مواجهة األمراض والفيروسات 
الوبائي��ة والح��د من انتش��ارها من خ��الل تفعيل 
الخط��ط والتدابير الوقائية والتوصيات الرامية إلى 
تعزيز األنظم��ة الصحية ودعم مع��دالت التغطية 
باللقاحات اآلمنة ومس��اعي تحقيق الصحة الشاملة 

للجميع.
وخالل اللقاء تم مناقشة عدد من أهم الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك والتي تأتي في إطار تعزيز 
الجهود واأله��داف الدولية المش��تركة مع منظمة 
الصح��ة العالمي��ة لمواجهة الفاش��يات واألمراض 
المعدي��ة والتص��دي لها من خ��الل تعزيز الخطط 
االس��تباقية والوقائي��ة والترصد الوبائ��ي، إضافة 
إلى أنظمة التمويل الصحي واالستثمار في الموارد 
المالية والبش��رية، وكذلك برام��ج الضمان الصحي 

والتدريب.

 وفد الكونغرس األمريكي: مدينة سلمان 
نموذج للمشروعات الحضرية المستدامة

استقبلت وزارة اإلس��كان والتخطيط العمراني وفدًا من موظفي مجلسي 
النواب والش��يوخ بالواليات المتحدة األمريكية، ضم��ن زيارتهم لمملكة 

البحرين. 
وخ��الل الزي��ارة اطلع الوفد عل��ى النهضة العمراني��ة البحرينية من خالل 
زيارته��م لمدينة س��لمان، كما تم عرض فيديو تعريف��ي حول المنجزات 
اإلس��كانية في ظل المس��يرة التنموية الش��املة بقي��ادة حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظم حفظه اهلل 

ورعاه. 
وخالل الجولة قدم مدير إدارة إنش��اء وصيانة المش��اريع اإلسكانية محمد 

رشدان عرضًا حول أبرز مراحل المسيرة اإلسكانية في مملكة البحرين. 
ومن جانبه ثمن وفد الكونغرس األمريكي جهود حكومة مملكة البحرين 
بإنش��اء مدن إسكانية متكاملة توفر للمواطنين بيئة آمنة تعزز مقومات 
ج��ودة الحي��اة، منوهين إل��ى أن نم��وذج مدينة س��لمان يعك��س فكرة 

المشروعات الحضرية التي تحقق مبدأ االستدامة. 
وف��ي الختام تم فتح ب��اب النقاش وتب��ادل الخبرات بي��ن الجانبين حول 

المشاريع اإلسكانية في البلدين.

رئيس وزراء جزيرة مان يزور مركز 
البحرين العالمي للمعارض

زار رئي��س وزراء جزي��رة م��ان ألفري��د كانان مرك��ز البحرين 
العالمي للمعارض، حيث كان في اس��تقباله وزيرة الس��ياحة 
فاطمة الصيرفي، والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة 

والمعارض ناصر قائدي، وعدد من كوادر الهيئة.
ورحبت الوزيرة الصيرفي بالسيد كانان والوفد المرافق له في 
إط��ار الزيارة التي يقوم بها لمملك��ة البحرين، مؤكدة حرص 
وزارة الس��ياحة على المس��اهمة في تنمية وتعزيز العالقات 
الثنائي��ة بي��ن البلدين وخاصة على صعيد التبادل الس��ياحي 
كركن أساس��ي في تطوير التعاون االقتصادي واالس��تثماري 

وخلق المزيد من الفرص.
واس��تمع رئيس وزراء جزي��رة مان من قائدي إلى ش��رح حول 
مرك��ز البحري��ن العالمي للمع��ارض الذي يع��د األحدث من 
نوعه على مستوى الشرق األوسط، واطلع على ما يحتويه من 
قاعات للمعارض وصاالت للمؤتم��رات واالجتماعات المعدة 
الس��تضافة مختل��ف الفعالي��ات واالحتفاالت والمناس��بات، 
والمجه��زة بأح��دث التكنولوجي��ا، باإلضاف��ة إلى مس��احات 
تخزي��ن خاصة ب��كل قاعة، ومخ��ارج ومداخل مس��تقلة، مما 
يجعلها المكان األنسب الحتضان المعارض العالمية وإلبرام 

الصفقات التجارية.

 محمد بن عبداهلل: »الضمان الصحي« 
يعزز جودة وتنافسية الخدمات الصحية

ق��ام رئيس المجل��س األعلى للصح��ة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عب��داهلل آل خليفة بزيارة ميدانية تفقدية إلى مركز الش��يخ عبداهلل بن 
خال��د آل خليفة الصحي في المحافظ��ة الجنوبية، في إطار الحرص على 
المتابعة الميدانية لمس��توى الخدمات الصحي��ة المقدمة للمواطنين 

والمقيمين لمشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية األولية.
وفي مس��تهل الزي��ارة، ثمن الفريق طبيب الش��يخ محم��د بن عبداهلل 
آل خليفة الدع��م المتواصل والتوجيهات الس��ديدة من حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، والمتابعة 
المس��تمرة من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء، بما يص��ب في تطوي��ر منظومة 
الخدمات الصحية وتلبية جميع االحتياجات الصحية لألهالي في مختلف 
محافظات مملكة البحرين بما يتماش��ى مع مبادرات التطوير الش��امل 

التي يشهدها القطاع الصحي في المملكة.
واس��تعرض الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة آخر مستجدات العمل 
في مش��روع التس��يير الذاتي لمراك��ز الرعاية الصحي��ة األولية، ورافقه 
في الزي��ارة الميداني��ة، رئيس مجلس أمن��اء الرعاية الصحي��ة األولية 
عبدالوه��اب محم��د وأعضاء من مجلس األمناء والقائ��م بأعمال مراكز 
الرعاية الصحية األولية لولوة شويطر وعدد من المسؤولين، وتضمنت 

الزيارة االطالع على عدد من مرافق المركز لالطمئنان على سير تقديم 
الخدم��ات الصحي��ة، واالطالع عل��ى آخر التط��ورات لمش��روع الضمان 

الصحي.
وأش��اد ببرنام��ج الضم��ان الصحي الوطن��ي والذي يهدف إل��ى تحقيق 
التغطي��ة الصحي��ة الش��املة وتعزيز الجودة والتنافس��ية ف��ي تقديم 
الخدم��ات الصحية بما يلبي تطلعات المس��تفيدين، مؤك��دًا بأن هذا 
المش��روع يقدم الخدمات الصحية األولية للمواطني��ن والمقيمين من 
أجل توفير نظام صحي شامل يهدف إلى تحسين تقديم خدمات صحية 
متكاملة، مس��تدامة، وذات ج��ودة عالية باالس��تخدام األمثل للموارد 

المتاحة بهدف االرتقاء بجودة الخدمات الصحية للعائلة.
م��ن جانبها أك��دت القائم بأعم��ال الرئيس التنفي��ذي لمراكز الرعاية 
الصحي��ة األولية لولوة ش��ويطر على الدور الداع��م والفعال الذي يقوم 
به المجلس األعلى للصحة برئاس��ة الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
ف��ي تحقيق وتنفيذ التطلع��ات المتعلقة بتطوي��ر المنظومة الصحية 
واس��تدامتها وذلك م��ن خالل تطبي��ق الضمان الصح��ي، مؤكدة بأن 
برنامج التس��يير الذاتي يعد من أبرز المشاريع التي تم تدشينها والتي 
تس��هم في دعم النظ��ام الصحي القائ��م على الرعاي��ة األولية وإتاحة 

االختيار للمواطن، بما يعزز الصحة والجودة والوقاية.
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 »بيتك« يدّشن برنامج 
»واعد« لتدريب الخريجين المتفوقين

دشن بيت التمويل الكويتي - البحرين 
»واع��د«  الخريجي��ن  تدري��ب  برنام��ج 
ف��ي حف��ل أقيم مؤخ��رًا، بمق��ر معهد 
البحرين للدراسات المصرفية والمالية، 
حيث اس��تقبل البنك 20 خريجًا بحرينيًا 
لب��دء تدريبهم ضم��ن البرنامج والذي 
ت��م اإلعالن عنه مس��بًقا وه��و برنامج 
مّنظم ومخّصص يقيمه بيتك بشراكة 
م��ع المعهد به��دف تدري��ب وتوظيف 
المتفوقي��ن  البحرينيي��ن  الخريجي��ن 
وصقل مهاراتهم لالنخراط والنجاح في 

سوق العمل.
وتم تدش��ين البرنامج بحضور كل من 
المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في 
مص��رف البحرين المرك��زي خالد حمد، 
ومدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية 
اإلس��المية باإلناب��ة خول��ة إبراهي��م. 
وم��ن جمعي��ة مص��ارف البحرين حضر 
البرنام��ج، كل م��ن الرئي��س التنفيذي 
للجمعية الدكتور وحيد القاس��م، حيث 
أعرب��وا ع��ن اعتزازه��م بجه��ود بي��ت 
التموي��ل الكويت��ي - البحرين ومعهد 
البحرين للدراسات المصرفية والمالية 
في مجال استثمار دعم تطوير الشباب 
البحرين��ي وأثن��وا على مس��اعي البنك 
نحو زيادة الف��رص الوظيفية المتاحة 

للخريجين. 
كما حضر م��ن جانب معه��د البحرين 
للدراسات المصرفية مدير عام المعهد 
الدكتور أحمد الش��يخ وع��دد من فريق 
اإلدارة وفريق العمل والعضو المنتدب 

والرئي��س التنفي��ذي لبي��ت التموي��ل 
الكويتي-البحري��ن عبدالحكيم الخياط. 
وتم تقديم فق��رة للتعريف بالخريجين 
المش��اركين في البرنامج، وعرض أهم 
المعلومات الخاصة بالبرنامج باإلضافة 
إل��ى كلمة للعضو المنت��دب والرئيس 
التنفي��ذي لبي��ت التموي��ل الكويت��ي-

البحرين موجهة للخريجين المشاركين 
في البرنام��ج. كما اش��تملت الفعالية 
عل��ى برنام��ج تعريفي خ��اص لتهيئة 
بالمعلومات  وتزويده��م  المش��اركين 
الالزم��ة للب��دء ف��ي البرنام��ج والنجاح 
في��ه باإلضافة إلى نصائ��ح للنجاح في 
مس��يرتهم المهنية ت��م تقديمها من 

قبل أصحاب الخبرة من الحضور.
الرقاب��ة   - التنفي��ذي  المدي��ر  وح��ث 
البحري��ن  مص��رف  ف��ي  المصرفي��ة 
المرك��زي، المش��اركين عل��ى اغتن��ام 
خل��ق  عل��ى  والعم��ل  الفرص��ة  ه��ذه 
انطب��اع جيد، بجانب االس��تمرار بطلب 
العل��م والمعرفة من مص��ادر متنوعة 

ومعتم��دة م��ع التركيز على اكتش��اف 
مواط��ن اإلب��داع لديه��م وإثرائها قدر 
اإلم��كان. وأتمنى للجمي��ع كل التوفيق 

والنجاح في حياتهم الوظيفية.
من جانبه، قال الخي��اط: »انطالقًا من 
المجتمعي��ة،  بالمس��ؤولية  التزامن��ا 
الش��باب  لدع��م  الحثيث��ة  ومس��اعينا 
البحرين��ي، حرصنا على تطوير البرنامج 
بش��كل مخّصص للخريجين حيث يأتي 
هذا البرنامج كإضاف��ة معّززة لبرامجنا 
التدريبية األخرى والتي نقدمها بشكل 

مستمر على مدار العام«.
وق��ال »إننا نعم��ل بجه��ود متواصلة 
للمس��اهمة بدورنا في تنفيذ مبادرات 
تنموي��ة فاعل��ة م��ن ش��أنها تأهي��ل 
الكف��اءات الوطنية، ونطم��ح من خالل 
ه��ذا البرنامج لرفد القط��اع المصرفي 
ش��بابية  وطاق��ات  بخب��رات  والمال��ي 

متمّيزة«.
رئي��س الم��وارد البش��رية ف��ي البنك 
س��ارة زين العابدين قالت: »سيس��مح 

المعرفة  للخريجي��ن بتطوير  البرنامج 
والخب��رة ومه��ارات النجاح ف��ي العمل 
كما وسيتم التركيز من خالل البرنامج 
على القي��م والمبادئ األساس��ية التي 
نعتز به��ا في بيت التموي��ل الكويتي 
بما في ذلك االمتثال لمبادئ الشريعة 
اإلسالمية، والتعاون والعمل الجماعي، 
واالبتكار، وتحقيق التميز واالستدامة؛ 
وهي جميعها مبادئ أساس��ية نوليها 
أهمي��ة كبي��رة ف��ي كل م��ا نق��وم به 

ونقدمه«.
وثمن��ت ح��رص »المرك��زي« وجمعية 
مص��ارف البحري��ن عل��ى تطوي��ر إطار 
ش��امل لبرنامج تدري��ب وطني لقطاع 
الخدمات المالي��ة والتأكد من تطبيق 
توصيات ه��ذا اإلطار في ه��ذا القطاع 
المهم. وقد حرصنا ف��ي بيت التمويل 
الكويتي على تضمي��ن جميع العناصر 
والمعايير األساس��ية له��ذا اإلطار في 
مخرج��ات برنامج »واع��د«، مما يثري 
تجربة الخريجين ضمن هذا البرنامج«.

»بيتك« يطلق منصته الرقمية إلدارة الثروات
الكويت��ي- التموي��ل  بي��ت  أطل��ق 

البحري��ن، منصت��ه الرقمي��ة إلدارة 
 ،»KFHB Wealth« الث��روات 
بهدف تعزي��ز كفاءة إدارة المحافظ 
االس��تثمارية للعمالء م��ن أصحاب 
بتجرب��ة  وتزويده��م  الث��روات، 

مصرفية مبتكرة ومبسطة.
وانطالق��ًا من إدراك بي��ت التمويل 
الكويتي-البحري��ن بض��رورة رقمنة 
خدمات إدارة الثروات لتلبية الحاجة 
المتنامي��ة للخدم��ات الرقمي��ة من 
قب��ل عمالئ��ه، فق��د س��عى البنك 
لتطوي��ر المنصة الرقمي��ة، ترتقي 
بتجرب��ة العم��الء إل��ى مس��تويات 

رفيعة. 
وس��تتيح المنصة الجديدة المكونة 
المحم��ول  للهات��ف  تطبي��ق  م��ن 
وموق��ع إلكترون��ي للمس��تخدمين، 
اس��تثمارات  محفظ��ة  إدارة 

العم��الء بس��هولة، والوص��ول إلى 
المالي��ة،  وس��جالتهم  تقاريره��م 
واحتس��اب مس��تحقات ال��زكاة على 
اس��تثماراتهم، وإج��راء معامالتهم 
المصرفي��ة بسالس��ة ف��ي أي وقت 

وم��ن أي م��كان، وذل��ك عب��ر لوحة 
تحكم مبتكرة ومتكاملة.

والخدم��ات  الث��روات  إدارة  رئي��س 
المصرفية الخاصة في بيت التمويل 
الخان  خالد  راشد  الكويتي-البحرين 
قال��ت: »أصبح اعتم��اد الرقمنة في 
المالي��ة حاج��ة  الخدم��ات  تس��يير 
متنامية في جميع أنحاء العالم وأمرًا 
ال يمكن االس��تغناء عنه، ما يجعلنا 
لمنصة  بإطالقن��ا  للغاي��ة  س��عداء 
رقمي��ة إلدارة الث��روات، آملي��ن أن 
تسهم في تعزيز التجربة المصرفية 
لعمالئنا الكرام، والمضي قدمًا في 

رحلة تحولنا الرقمي«.
وأك��دت، أن هذه المنص��ة الفريدة 
من نوعها س��تتيح للعمالء إمكانية 
تنفي��ذ كافة معامالتهم المصرفية 
وإدارة محافظهم االس��تثمارية عبر 

منصة واحدة.

وق��ال: »نس��عى في الوق��ت الحالي 
بجه��ود حثيثة ومتواصل��ة إلضافة 
خصائص وميزات إضافية للمنصة، 
بما في ذلك تقديم حلول اس��تثمار 
فريدة تعزز بش��كل كبي��ر من تنوع 
كفاءة إدارة المحافظ االستثمارية«.

 ،»KFHB Wealth« خ��الل  وم��ن 
س��يتمكن البنك من تزويد عمالئه 
بتجربة استثمار متجددة ومبتكرة، 
م��ن خ��الل لوح��ة تحك��م متكاملة 
م��ن  العدي��د  تش��مل  وتفاعلي��ة، 
الميس��رة  المصرفي��ة  الخدم��ات 
الت��ي تث��ري تجرب��ة العم��الء. كما 
تس��هم المنصة في إثراء وتوس��يع 
الخدم��ات المصرفي��ة التي يقدمها 
بي��ت التموي��ل الكويتي-البحري��ن 
كمؤسس��ة مالي��ة رائدة ف��ي إدارة 
الثروات بالتوافق مع أحكام الصيرفة 

اإلسالمية.

راشد الخان

 »األفنيوز - البحرين« يحتفل 
بالذكرى السنوية الخامسة الفتتاحه

يش��ارك األفني��وز - البحري��ن زواره 
االحتف��ال من خ��الل إقامة فعالية 
»تس��وق وارب��ح«، بمناس��بة مرور 
5 س��نوات عل��ى افتتاح��ه، حي��ث 
تتضمن مش��اركة الزوار من خالل 
فات��ورة ش��رائهم، والت��ي يجب أال 
تقل ع��ن 25 دين��ارًا ت��م إنفاقها 
في أي من مح��الت البيع بالتجزئة 
والمطاعم والترفي��ه في األفنيوز- 
البحرين خالل الفترة من 4 أكتوبر 
حت��ى 5 نوفمبر المقبل، وس��تتيح 
له��م فرص��ة الدخول في الس��حب 
على الجائ��زة الكبرى وهي س��يارة 
حي��ث   ،2022 س��كاليد  كادي��الك 

سيتم اختيار الفائز في 6 نوفمبر.
كم��ا س��تتضمن الفعالي��ة اختيار 
فائزين اثنين كل أسبوع خالل فترة 
الفعالية لربح جوائز قيمة مقدمة 

من فندق هيلت��ون جاردن إن خليج 
العل��وي،  ومجوه��رات  البحري��ن، 
وآالمود، وبان��دورا وهواتف أبل آي 
ف��ون مقدم��ة من ش��ركة إس تي 

سي البحرين.
يذك��ر أن األفنيوز- البحرين ش��هد 
نجاحًا باهرًا خالل الخمس س��نوات 
الماضي��ة، حي��ث يعد أكب��ر مجمع 

تجاري م��ن نوعه يتمت��ع بواجهة 
بحرية فري��دة في مملكة البحرين، 
كما تواصل اإلدارة الس��عي إلعادة 
تعري��ف تجربة التس��وق والترفيه 
ف��ي البحرين م��ن خ��الل خططها 

للتوسع.
وتم بالفعل البدء بتنفيذ المرحلة 
البحرين،  األفني��وز-  م��ن  الثاني��ة 
بهدف إكمال البناء في الربع الثاني 
من عام 2024، والذي س��ينعكس 
ب��دوره إيجابي��ًا عل��ى التن��وع في 
توافر المحالت والعالمات التجارية 
المختلف��ة، حي��ث ته��دف خط��ط 
األفني��وز-  تعزي��ز  إل��ى  التوس��ع 
البحري��ن كأح��د أفض��ل الوجهات 
والمقيمين  للمواطنين  الس��ياحية 
والس��ائحين ورج��ال األعم��ال في 

منطقة الخليج العربي وغيرها.

 »البحرين الوطني« 
يعلن أسماء الفائزين بـ»ادخار الوطني«

أعلن بنك البحرين الوطني »NBB«، عن فوز 10 
عمالء بالجوائز النقدية الشهرية ضمن سحوبات 
برنامج »ادخار الوطني« لش��هر أغسطس 2022، 
بمبل��غ إجمال��ي 650 أل��ف دوالر. وم��ن المق��رر 
أن يكش��ف البن��ك ع��ن 10 فائزي��ن محظوظين 
س��يحصلون على مجم��وع جوائز نقدي��ة بقيمة 
650 أل��ف دوالر ضمن س��حوبات ش��هر أكتوبر، 
إل��ى فائزي��ن محظوظيي��ن ضم��ن  باإلضاف��ة 
سحوبات جوائز الحلم لهذا العام بقيمة إجمالية 

قدرها 1.300.000 دوالر.
وف��ي إطار التزامه بوعده بالبقاء أقرب لعمالئه، 
خط��ط البنك لطرح قائم��ة جوائز على مدار عاٍم 
كام��ل، لمكاف��أة أكبر ع��دٍد من العم��الء، حيث 
س��يتمكن كُل م��ن العم��الء الج��دد والحاليي��ن 
الذين يس��تمرون بإيداع مدخراتهم في حسابي 
دخ��ول   »Savewave«و الس��ريع«  »التوفي��ر 

السحوبات المقبلة.
ويتيح »ادخار الوطن��ي« للعمالء مجموعة كبيرة 
م��ن المزايا، بما في ذلك المرونة في اس��تخدام 
المبال��غ المودعة في حس��ابات التوفير الخاصة 
بهم دون الحاجة للحصول على شهادات اإليداع، 
باإلضافة إلى ميزة الس��حب الالمحدود، وسهولة 
تحويل الودائع عبر القنوات المصرفية الرقمية. 

وسيس��تفيد العم��الء من كس��ب أرب��اح مجزية 
مقابل مدخراتهم المودعة في حس��ابي التوفير 
الس��ريع و SaveWave، ع��الوة عل��ى مضاعفة 

فرصهم في الفوز.
اقتص��اد  بتأس��يس  التزام��ه  البن��ك  ويواص��ل 
مس��تدام، وح��ث عمالئه عل��ى أهمي��ة االدخار 
كان��ت  س��واًء  الش��خصية  أهدافه��م  لتحقي��ق 
قصيرة أم طويلة المدى. ويطمح بذلك لترس��يخ 
المسؤولية المالية كمبدأ أساسي في المجتمع.

 »البحرين والكويت«
  يحتفي بـ101 موظف من

ذوي سنوات الخدمة الطويلة

ك��رَّم بن��ك البحرين والكويت، البن��ك الرائد في مج��ال الخدمات 
المصرفي��ة والمالية في البحرين، موظفيه ذوي س��نوات الخدمة 
الطويلة والعطاء المتميز، واإلس��هامات النوعية في دفع مسيرة 
تقدم البنك وريادته وقدرته على تحقيق تطلعات المس��اهمين 
والمتعاملي��ن. وج��رى حف��ل التكريم ف��ي فندق الفور س��يزونز 
البحري��ن، بحض��ور الرئيس التنفي��ذي لمجموعة بن��ك البحرين 
والكويت الدكت��ور عبدالرحمن س��يف، واإلدارة التنفيذية للبنك، 
وتم خالل الحفل تكريم 101 موظف وموظفة ممن أمضوا فترات 

عمل في البنك بدءًا من 5 سنوات وصواًل إلى أربعين سنة.
وأثن��ى عل��ى جه��ود الموظفي��ن المكرمي��ن ووالئه��م للبن��ك 
والتزامهم الراس��خ بقيمه، مؤكدًا حرص البن��ك على إقامة هذا 
الحفل في كل عام كجزء من إس��تراتيجيته تجاه موظفيه تقديرًا 

لهم ولجهودهم الكبيرة التي بذلوها والتي يبذلونها.
ولف��ت إلى أن حفل التكريم ه��ذا العام يحمل طابعًا خاصًا كونه 
يتزامن م��ع احتفاليات مرور 50 عامًا عل��ى انطالقة البنك، حيث 
يش��مل التكريم موظفي��ن عاصروا ه��ذه الحقبة بم��ا فيها من 
إنج��ازات وتغيرات وأحداث مر به��ا البنك. وأكد حرص البنك على 
مواصلة االستثمار في الطاقات الوطنية الشابة وتطوير قدراتها 
في المجاالت اإلس��ترتيجية للبنك، بم��ن فيهم الموظفات وذلك 
لتأهيله��ن ليتولي��ن مناص��ب عليا ف��ي البنك. وعب��ر عن فخره 
بتمل��ك بن��ك البحري��ن والكويت أفض��ل الكف��اءات المصرفية.  
رئيس دائرة ش��ؤون العقارات والخدمات والتجارة من الخدمات 
المصرفية للش��ركات لطيفة السادة ألقت كلمة المكرمين نيابة 
ع��ن المكرمين، عبرت فيها عن ش��كرها للبنك على هذا التكريم 
الذي يدل على التقدير على سنوات الخدمة التي بذلت في خدمة 

البنك. 

 سعاد المنفردي تنضم 
إلى »الخليجي األمريكي«

المستش��فى  أعل��ن 
أحد  األمريك��ي،  الخليج��ي 
متع��ددة  المستش��فيات 
التخصص��ات الرائ��دة في 
انضم��ام  ع��ن  البحري��ن 
دكتورة األمراض الصدرية 
الن��وم  واضطراب��ات 
المنفردي  سعاد  الدكتورة 
ضمن فريق الطاقم الطبي 
الصدرية  األمراض  لعيادة 
أن  يذك��ر  بالمستش��فى. 
دبلوما  خريج��ة  المنفردي 

بدرج��ة امتياز في ط��ب األمراض الصدرية م��ن إمبريال كوليدج 
في لن��دن ع��ام 2001 ودرج��ة الماجس��تير في أم��راض الجهاز 
التنفس��ي من نف��س الجامعة ع��ام 2002، وه��ي تعتبر كفاءة 
طبية متخصص��ة في العديد من العالج��ات لتخصص األمراض 
التنفس��ية والصدرية، إل��ى جانب تقييم كف��اءة ووظائف الرئة، 
باإلضاف��ة إلى تش��خيص وعالج جمي��ع حاالت الربو التحسس��ي 
والموس��مي والمزمن وتش��خيص وعالج حاالت االلتهاب الربوي 
المزم��ن، وتش��خيص وعالج ح��االت انتف��اخ الرئة، ع��الوة على 
تشخيص وعالج جميع حاالت اضطرابات النوم »االختناق الليلي«، 

باإلضافة إلى تشخيص وعالج حاالت تليف والتهابات الرئة.

د. سعاد المنفردي

 جامعة البحرين الطبية
تطور مبادرة جامعية جديدة

أطلق��ت الكلي��ة الملكي��ة 
للجراحي��ن ف��ي أيرلن��دا - 
الطبية  البحري��ن  جامع��ة 
)RCSI Bahrain( برنامجًا 
لتعزيز المشاركة الطالبية 
)StEP( األول م��ن نوع��ه 
للجامعة هذا العام، والذي 
يهدف إلى تمكين الطالب 
والموظفي��ن على التعاون 
بعضه��م  م��ن  والتعل��م 
تحقيق  وبالتالي  البع��ض 
المش��تركة  المنفع��ة 

للطرفين ومجتمع الجامعة األكبر.
ويتمح��ور برنام��ج StEP ح��ول أربع��ة مج��االت وه��ي: اإلدارة 
المؤسس��اتية والمجتم��ع المحل��ي ومجتمع البح��ث األكاديمي 
وكذلك مجال التدريس والتقييم. ومن خالله، س��يتمكن الطالب 
المش��اركون من العمل م��ع أعضاء هيئ��ة التدريس في مجاالت 
مختلفة واالس��تفادة م��ن خبراتهم العالية ف��ي تطوير مهارات 
القيادة لديهم في إطار كل مجال. وستتيح هذه التجربة المثرية 
الفرص��ة للطالب وأعض��اء هيئ��ة التدريس على تب��ادل األفكار 

وأساليب العمل ووجهات النظر المختلفة.
وقالت رئيس قس��م التطور ودع��م الطلبة ف��يRCSI( البحرين 
ومدي��رة برنامج StEP الدكتورة ويندي ماديس��ون: »يبلغ العدد 
الحالي للمش��اركين في برنامج المش��اركة والش��راكة الطالبية 
)StEP( 30 طالب��ًا وعض��و هيئة التدريس ف��ي جامعة البحرين 
الطبية، حيث يعمل جميعهم على تنفيذ 17 مشروعًا من مشاريع 
البرنام��ج التي تغطي أربع��ة مجاالت مختلفة. ويوف��ر البرنامج 
فرصًا فريدة للطالب للتطور على األصعدة الش��خصية والمهنية 
واألكاديمي��ة، كما يعط��ي أهمية بالغة إلى التج��ارب المتنوعة 

والخبرات القيمة لجميع أعضاء مجتمع الجامعة«. 

د. ويندي ماديسون

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/06/watan-20221006.pdf?1665031702
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/1030138
https://alwatannews.net/article/1030305
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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

أشـــاد المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة  تيـــدروس 
أدهانـــوم غيبريســـوس بقـــوة ومتانـــة القطـــاع الصحـــي في 
مملكـــة البحريـــن، مثنيًا علـــى الخبرات التـــي تمتلكها مملكة 
البحريـــن واســـهامها فـــي اثراء أفضـــل الممارســـات العالمية 
وخصوصا في مجال التأهب للطوارئ الصحية واالستجابة 
لهـــا فـــي مختلف الظروف، وذلك بما يتماشـــى مع اســـتدامة 
األهـــداف الصحيـــة العالميـــة وتطوير التقنيات والدراســـات 
واألبحـــاث الطبية لمواجهة الفيروســـات واألمراض الوبائية 

على المستويين اإلقليمي والعالمي.
ونـــوه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بتجربة البحرين 
الرائـــدة والنموذجية في األنظمة الصحية، مثنيًا على نجاح 
المملكـــة في احتواء انتشـــار فيـــروس كورونـــا )كوفيد19-( 
والـــذي جـــاء نتيجة لالســـتعدادات المبكـــرة، وما نتـــج عنها 
من تغطية للتطعيم بنســـب عالية، مع االســـتمرار في تقديم 
الخدمات الصحية األساســـية من قبل كوادر وطنية مؤّهلة، 
إلـــى جانب أســـاليب االبتـــكار واإلبداع في آليـــة التعامل مع 
الجائحـــة مثـــل فحـــص المركبـــات وتجهيـــز المستشـــفيات 
الميدانيـــة وتحويـــل مجمـــع تجـــاري لمركـــز تطعيـــم، معربـــًا 
عن تقديـــره للجهـــود المبذولة والتي تعكـــس اهتمام مملكة 
البحريـــن وكفاءتهـــا العالية فـــي الجانب الصحـــي بما يتؤام 
مع أهـــداف التنمية المســـتدامة واالســـتمرارية في التغطية 

الصحية الشاملة.
جـــاء ذلـــك خالل لقائـــه جليلـــة الســـيد وزيرة الصحـــة، على 
هامـــش مشـــاركة وفـــد مملكة البحريـــن في أعمـــال اجتماع 

لجنة الخبراء االستشارية )SAGE( الذي يعقد في جنيف.

ومـــن جانبهـــا أكدت وزيرة الصحة أّن مملكـــة البحرين تولي 
مختلـــف برامج وتوصيات منظمة الصحـــة العالمية اهتمامًا 
كبيـــرًا تحقيقًا لألهداف اإلنمائية، مشـــيرة إلى الحرص على 
تعزيـــز العمـــل الدولي المشـــترك من أجل مواجهـــة األمراض 
والفيروســـات الوبائية والحد من انتشارها من خالل تفعيل 
الخطـــط والتدابيـــر الوقائية والتوصيـــات الرامية إلى تعزيز 
األنظمـــة الصحية ودعم معـــدالت التغطية باللقاحات اآلمنة 

ومساعي تحقيق الصحة الشاملة للجميع.
وخـــالل اللقـــاء تم مناقشـــة عدد من أهـــم الموضوعات ذات 
االهتمـــام المشـــترك والتـــي تأتـــي فـــي إطـــار تعزيـــز الجهود 
واألهـــداف الدولية المشـــتركة مـــع منظمة الصحـــة العالمية 
لمواجهـــة الفاشـــيات واألمـــراض المعدية والتصـــدي لها من 
خالل تعزيز الخطط االستباقية والوقائية والترصد الوبائي، 
إضافة إلى أنظمة التمويل الصحي واالســـتثمار في الموارد 
المالية والبشرية، وكذلك برامج الضمان الصحي والتدريب.

غيبريسوس يشيد بمتانة القطاع الصحي في البحرين

اآلثار القانونية الستمالك العقارات للمنفعة العامة؟
Û  مــن المقــرر وفًقــا ألحــكام المــادة 9 فقــرة )ج( مــن دســتور

2002 والتــي أكــدت أن  مملكــة البحريــن المعــدل لســنة 
الملكيــة الخاصــة مصونــة، فــال يمنــع أحــد مــن التصــرف 
بملكــه إال فــي حــدود القانــون وال ُينــزع مــن أحــد ملكيته 
إال بســبب المنفعــة العامــة لألحــوال المبينــة فــي القانــون 
وبالكيفية المنصوص عليها بشــرط تعويضه عنه تعويًضا 

عاداًل.
Û  كمــا أن القانــون المدنــي قــد نظــم وحمــى حقــوق الملكية

الخاصة في العديد من مواده إلى أن جاء حكم المحكمة 
الدســتورية بالدعوى رقم د/2/05 الســنة الثالثة القضائية 
بتاريــخ 26/3/2007 والــذي ألغــى قانــون االســتمالك رقم 
)8( لســنة 1970 واســتعيض عنــه بالقانــون رقــم 39 لســنة 
ثــم  العامــة،  للمنفعــة  العقــارات  اســتمالك  بشــأن   2009
وضعــت بعــض القواعــد والضوابــط األساســية بموجــب 
القــرار رقــم )64( لســنة 2021 اســتكمااًل لما تضمنــه تنفيذ 
مواد القانون، ومن الواجب على المواطن الذي يســتملك 
عقاره ســواء اســتمالك دائم أو مؤقت أن يتأكد من توافر 
حالة من األحوال التي وردت في القانون 39 لسنة 2009 
على ســبيل الحصر أن يكون االســتمالك من أجل األعمال 
للمنفعــة العامــة للمشــروعات المبينــة حصرًيــا بالمــادة )3( 
بالبنــود مــن 1 إلى 21 والتي تبين األحوال التي تســتملك 

العقارات للمنفعة العامة:
Û  )3( فــإذا لم تتوافر أي حالــة من األحوال المحددة بالمادة

مــن القانــون المذكــور، فإنــه يحق للمالــك اســترداد عقاره 
وطلب بطالن القرار الصادر إذا خالف ذلك، مع ضرورة أن 
يكون االستمالك للعقارات أيًا كان نوعها وعدد مالكيها أن 
يكــون الغــرض من االســتمالك المنفعة العامــة، وأن يكون 

ذلك االستمالك مقابل تعويض عادل.
Û  عنــد مراعاتهــا  يجــب  التــي  القانونيــة  اإلجــراءات  مــا 

االستمالك والتثمين والتظلم منها؟
Û  39 أواًل : إجــراءات االســتمالك وفًقــا لمــواد القانــون رقــم

لسنة 2009 جاءت كالتالي:
Û  أ- نصــت عليــه أحكام المادة )5( علــى أن يتم نزع الملكية

للمنفعــة العامــة بعد اتخاذ عدة إجــراءات بناء على طلب 
مقــدم من الهيئة طالبة االســتمالك إلى الوزارة، مبينا فيه 
المشــروع المطلــوب االســتمالك مــن أجله مع بيــان للعقار 
موضوع االســتمالك ورسم تخطيطي لموقعه ومساحته، 
مرفــق معــه كذلــك كتــاب صــادر مــن وزارة الماليــة يفيــد 
توافــر االعتمــاد المالــي المخصــص لالســتمالك والتزامهــا 
بإيداعه بحســاب اإلدارة خالل مدة ال تجاوز ســتين يوًما 
من تاريخ إخطارها من قبل هذه اإلدارة بقيمة التعويض 

المقدر بواسطة لجنة التثمين، أو بتوافر العقار البديل.
Û  ب- كما نصت المادة السابقة على أن يصدر وزير البلديات

قــرار االســتمالك مســبًبا ومرفًقــا به بيــان تفصيلــي للعقار 
موضوع االســتمالك ورســم تخطيطي لموقعه، وذلك بعد 
التحقــق مــن توافــر شــروط االســتمالك واالعتمــاد المالي 

المخصص لالستمالك.
Û  ج – كمــا أوجبــت المــادة )6( علــى اإلدارة ُبمجــرد صــدور

قرار االستمالك أن تخطر مالك العقار موضوع االستمالك 
وأصحــاب الحقــوق عليه بصورة مــن هذا القرار خالل 14 
يومــا مــن تاريخ صــدوره وذلــك بخطاب مســجل مع علم 
الوصــول، كمــا تقوم بإعالن القرار في مقــر البلدية الكائن 
فــي دائرته موقع العقار فــي لوحة إعالنات تخصص لهذا 
الغــرض علــى أن توضــع صــورة منــه علــى العقــار ومن ثم 
ينشر قرار االستمالك مرفًقا به بيان تفصيلي للعقار خالل 
30 يوما من تاريخ صدوره ويعتبر هذا النشر بمثابة العلم 

في قرار االستمالك بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
Û  االســتمالك بقــرار  إشــعارهم  يتــم  الذيــن  المــالك  وعلــى 

يشــعرون أن يكــون ذلــك بمثابــة اســتدعاء رســمي مــن 

اإلدارة لهــم؛ إلبــداء مــا يرونــه مــن بيانــات ومالحظــات 
بشــأن قرار االســتمالك خالل 60 يوما من تاريخ نشــره أو 

اإلخطار به أيهما يكون الحًقا.
Û  وتحــرر اإلدارة محضًرا تبين فيه أوصاف العقار وأســماء

المــالك وأصحــاب الحقوق ومــا ورد لها مــن مالحظات أو 
بيانــات أو مســتندات مــن المــالك أو ذوي الشــأن، وتحيل 
اإلدارة المحضر إلى لجنة التثمين لهذا المحضر مرفق به 

كافة المستندات )المبينة بالقانون(.
Û  بمجــرد اإلدارة  تقــوم  أن  )7( علــى  المــادة  - وأوجبــت  د 

صدور قرار االستمالك بإخطار جهاز المساحة والتسجيل 
والشــؤون  العــدل  بــوزارة  التوثيــق  ومكتــب  العقــاري 
اإلســالمية بهــذا القرار مصحوبًا معــه خرائط موقع العقار 
موضــوع االســتمالك إليقــاف أي تعامــل بشــأنه بــدءًا مــن 
إخطــار الجهــاز المذكور وحتى يتم االنتهاء من إجراءات 

نقل الملكية إلى المستملك.
Û  ونوضــح بأن نقــل الملكية للعقار موضوع االســتمالك إلى

المســتملك يتــم اعتبــارًا مــن تاريخ نشــر قرار االســتمالك، 
ويترتب على هذا النشر ذات اآلثار المترتبة على تسجيل 
عقد الملكية، ويصدر جهاز المســاحة والتســجيل العقاري 
وثيقة ملكية للعقار لصالح المستملك ويقوم بإلغاء وثائق 

الملكية السابقة للعقار.
Û  وفــي جميــع األحــوال ال يحــول النــزاع فــي ملكيــة العقار

موضــوع االســتمالك أو فــي أي من الحقــوق الواردة عليه 
أو التظلــم من قرار االســتمالك أو مــن تقدير التعويض أو 
الطعــن القضائــي عليهمــا دون انتقــال ملكيــة العقــار إلــى 
الجهــة المســتملكة، علــى أال يتم صــرف التعويض إال لمن 

يتم حسم النزاع لصالحه نهائًيا.
Û  هـ - كما أوجبت المادة )8( على أن تقوم اإلدارة بتشــكيل

لجنــة التثميــن العقــارات موضــوع األســتمالك بقــرار مــن 
الوزير المختص من موظفي الوزارة والجهات الحكومية 
ومــن ذوي الخبــرة مــن القطــاع الخــاص والجمعيات ذات 
العالقــة وغرفــة وتجــارة وصناعــة البحرين لمدة ســنتين 

ويتبع الوزير مباشرة.
Û  وعلى أن يتضمن قرار تشــكيلها تحديد إلجراءات ونظام

عملهــا ومــكان انعقادها والنصــاب الالزم لصحــة انعقادها 
وإصــدار قراراتهــا وال يجــوز ألي عضــو منهــم أن يكون له 

مصلحة شخصية.
Û  المســائل لدراســة  فرعيــة  لجنــة  تشــكيل  حــق  ولــإدارة 

بــذوي  االســتعانة  حــق  ولهــا  التعويــض  لتقديــر  الالزمــة 
الخبرة.

Û  و- كمــا أوضحــت المــادة )9( إذا نشــأ نــزاع حــول ملكيــة
األرض التــي يــراد اســتمالكها تكــون العبــرة لمــن كانــت 

مسجلة باسمه لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري.
Û  وإذا كانــت غيــر مســجلة يعتبــر واضــع اليــد عليهــا عنــد

االستمالك هو صاحب الحق فيها.
Û  وللغيــر الــذي يدعــي الملكيــة أو الحــق العينــي أو الحيازة

يتم إقامة الدعوى إلثبات ما يدعيه.
Û  يتوجــب علــى المالــك المنزوعــة ملكيتــه أثنــاء غيابه في

الخــارج لمــدة ال تزيــد عن 30 يوما دون أن يعين له وكياًل 
رسميًا بالبحرين.

Û  أن يرفــع اعتراض على قرار اللجنة التثمين خالل ثالثين
اللجنــة بحســب  بقــرار  يومــا مــن تاريــخ إبالغــه رســميًا 
إجــراءات التبليــغ القضائــي المعمول بهــا أو خالل ثالثين 
يــوم تاريــخ رجوعه وعليه فــي هذه الحالــة إثبات واقعة 

الغياب.
Û  علــى المســتملك أن يكلــف لجنــة التثميــن أن تعيــد النظــر

فــي التثميــن إذا ثبــت لــه أن المالــك كان غائبًا عــن مملكة 
البحرين أثناء نشــر قرار االســتمالك، ويكــون التثمين في 
هــذه الحالة على أســاس األســعار الجاريــة خالل 30 يوما 

من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وما هو نوع 
التعويض.

Û  ز- كما حددت المادة )11( نوع التعويض: “يجوز أن يكون
تعويــض عــن العقــارات موضوع االســتمالك نقــدًا أو عينًا 
بــأرض بديلــة أو بكليهمــا فــي ذات المنطقــة التــي يقع بها 

العقار أو في غيرها.
Û :صالحيات وإجراءات لجنة التثمين
Û :)12( كما بينت المادة
Û  التعويــض قيمــة  تقديــر  التثميــن  لجنــة  تتولــى  بــأن   1-

المســتحقة عــن العقــار موضــوع األســتمالك علــى أســاس 
القيمة السوقية للعقارات في تاريخ نشر القرار االستمالك 
القريبــة أو  العقــار أو المناطــق  التــي يقــع بهــا  بالمنطقــة 

المماثلة.
Û  يتــم التــي  بالعقــود  ذلــك  فــي  االسترشــاد  حــق  وللجنــة 

تســجيلها لــدى جهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري فــي 
ذات الفترة.

Û  2 كذلــك االســتدالل بالمســتندات التي يقدمهــا المالك أو-
المســتملك، إذ أصحاب الحقوق أو بما تراه اللجنة محققًا 
العدالــة واإلنصــاف في هذا الشــأن، وللجنة حق االعتداد، 
وفي حال وجود تباين ظاهر بين القيمة الســوقية للعقار 
وبيــن مــا هــو وارد بالمســتندات المقدمــة من ذوي الشــأن 

االعتداد بالقيمة السوقية للعقار.
Û  وبنــاء علــى ذلــك تقــوم اإلدارة بإخطــار مــالك العقــارات

وأصحــاب الحقوق بقيمــة التعويض الذي قدرته بموجب 
خطــاب موصــى عليــه بعلم الوصــول على محــل إقامتهم 
أو بنشــر قرار تقدير التعويضات في الجريدة الرسمية أو 
فــي صحيفــة يوميــة محلية )خــالل 30 يوما(  مــن تاريخ 
صــدور هــذا القــرار، ويعتبــر المالك وأصحــاب الحقوق قد 

علموا بهذا القرار بمجرد نشره.
Û  ويســتبعد أي تصرفات يحدثها المالك بغرض زيادة قيمة

التعويضات المستحقة.
Û  3 أن تنحصر اآلثار بعد نشر قرار االستمالك بالنسبة إلى-

شاغلي العقارات بالمبادرة إلى إخالئها خالل مهلة ال تقل 
عــن 90 يومــا مــن تاريخ اإلخطــار، فإذا انتهــت المدة جاز 
لــإدارة الحــق باســتصدار حكــم مســتعجل باإلخــالء مــن 

العقار.
Û  االســتمالك قــرارات  مــن  والتظلــم  الطعــن  كيفيــة  ثانًيــا: 

والتثمين واإلجراءات ومواعيدها:
Û  16 أبقــى قانــون االســتمالك رقــم 39 لســنة 2009 المــادة

منــه علــى ضمانات ألصحــاب العقــارات المســتملكة منهم 
عقاراتهــم بــأن يعارضــوا الجهــات المســتملكة فــي قرارها 

بنزع الملكية.
Û  وكذلــك االســتعالم عن مقــدار قيمة التعويض المســتحق

لهــم أو فــي حال عدم اإلنصــاف والتعويض العادل الجابر 
لهم، وهذه الضمانات كالتالي:

Û  الحقــوق المــالك وأصحــاب  مــن  الشــأن  لــذوي  -1 يحــق 
اللجوء مباشــرة إلى المحكمة المختصة للطعن على قرار 
االســتمالك أو مــا تضمنــه مــن بيانــات خــالل 60 يوما من 

تاريخ إخطارهم به أو من تاريخ نشر هذا القرار.
Û  مــع مالحظــة: أن هــذه المواعيــد يجب مراعاتهــا؛ حتى ال

يســقط الحــق فــي إقامــة الدعــوى فــي المواعيــد المقررة 
قانونًا.

Û  2 كذلــك، فــإن أحــكام المــادة 16 مــن قانــون االســتمالك-
للمنفعــة العامــة قــد أجــازت لمــالك العقــارات وأصحــاب 
الحقوق والمستملك التظلم من القرارات الصادرة بتقدير 
التعويض عن العقارات موضوع االستمالك أو من بيانات 
خالل مهلة 45 يوما من تاريخ إخطارهم بها أو من تاريخ 
نشر هذه القرارات بالجريدة الرسمية طبقًا للمادة 12 من 

هذا القانون بحسب األحوال.

Û  3 يتطلب القانون من المتظلم أن يحدد في تظلمه محاًل-
مختارًا توجه إليه اإلخطارات المتعلقة بالتظلم.

Û  4 يقدم المتظلم إلى اإلدارة تظلمه مرفق به المستندات-
مــن  إليهــا  يــرد  مــا  لــه، وعلــى اإلدارة أن تقيــد  المؤيــدة 
تظلمــات بأرقــام متسلســلة فــي ســجل خاص تعــده لذلك 
تثبــت فيهــا اســم المتظلــم ومحلــه المختار ورقــم التظلم 
وتاريــخ تقديمــه ومرفقاتــه وكل مــا يتــم فيــه أواًل بــأول، 
ويســلم المتظلــم إيصــااًل مبينــًا فيــه رقــم التظلــم وتاريخ 

تقديمه وما أرفق به من مستندات. 
Û  5 ويســقط الحــق فــي التظلم بمضــي المدة المشــار إليها-

أعــاله دون قيــام المتظلــم بتقديــم التظلــم لــإدارة فــي 
المواعيد المحددة.

Û  6 ويتوجــب علــى اإلدارة إحالــة التظلــم المقــدم لهــا إلى-
لجنــة التظلمــات المنصــوص عليها في المــادة 17 من هذا 
القانون خالل 7 أيام على األكثر من تاريخ تقديم التظلم.

Û :ثالثًا: اختصاصات لجنة التظلمات
Û  تختص لجنة التظلمات المعينة بقرار من الوزير بتشكيلها

لنظر التظلمات.
Û  ويجــب علــى لجنــة التظلمــات أن تخطــر المتظلــم أو مــن

ينــوب عنه قانونــًا بمواعيد انعقاد اللجنة بخطاب موصى 
عليــه بعلــم الوصــول، وللمتظلــم أو مــن ينوب عنــه قانونًا 
حــق الحضــور أمام اللجنة إلبداء وجهــة نظره وتقديم ما 

يراه من مستندات تؤيد تظلمه.
Û  ويجــوز لهــذه اللجنــة أن تطلب من المتظلــم أو من ينوب

عنــه تقديــم مــا يكــون الزمــًا للبت فــي تظلمه مــن بيانات 
أو معلومــات أو مســتندات، علــى أن تحــدد له أجــاًل معينًا 
لتقديــم المطلــوب ال يقل عن 7 أيام وال يزيد عن 30 يوما 
مــن تاريــخ الطلب أو من تاريخ اإلخطار به في حال عدم 
حضــور المتظلــم أو مــن ينوب عنــه، وإال جــاز للجنة البت 

في التظلم على ضوء ما قدم إليها بشأنه.
Û  وال يحــول عــدم حضــور المتظلــم أو مــن ينوب عنــه أمام

اللجنــة دون نظــر التظلــم والبــت فيــه بعــد التحقــق مــن 
إخطــار المتظلــم بميعــاد انعقــاد اللجنة على النحــو المقرر 

قانونًا.
Û  30 يجــب علــى اللجنــة التظلمــات البت في التظلــم خالل

يومــا مــن تاريخ إحالتــه إليها، ويعتبر انقضــاء هذه المدة 
دون الفصــل فــي التظلــم بمثابــة رفــض ضمني لــه، وعلى 
اللجنــة أن تخطــر المتظلــم بالقــرار الصــادر بشــأن تظلمــه 
خــالل 7 أيــام من تاريخ صدوره على العنوان المحدد في 

التظلم.
Û  مالحظــة مهمــة: إذ يعتبر القانون انقضاء هذه المدة دون

الفصل في التظلم بمثابة رفض ضمني له، ويتوجب على 
اللجنــة أن تخطــر المتظلــم بالقــرار الصــادر بشــأن تظلمــه 
خــالل 7 أيــام من تاريخ صدوره على العنوان المحدد في 

التظلم.
Û  يحق للمتظلم الطعن أمام المحكمة المختصة على القرار

الصــادر بشــأن تظلمــه خــالل 60 يوما من تاريــخ إخطاره 
بهذا القرار أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في 

التظلم دون صدور قرار منه.
Û  المشــار المحــل  علــى  تتــم  التــي  اإلخطــارات  وتعتبــر 

والموضح في التظلم صحيحة قانونًا ومنتجه آلثارها ما 
لم يخطر اإلدارة بتغيير محله.

Û  بأحــكام للتذكيــر  المتواضعــة  الرؤيــة  هــذه  أن  وختاًمــا 
ونصــوص قانــون رقــم )39( لســنة 2009 بشــأن اســتمالك 
بالوعــي  االرتقــاء  أجــل  مــن  العامــة؛  للمنفعــة  العقــارات 
القانونــي بحقوق المالك المســتملكة عقاراتهم مع تأكيدنا 
على أهمية االســتعانة بمحاٍم متمكن لمناقشة اإلجراءات 
القانونيــة الواجــب اتباعها بالدقة المطلوبة بما يحقق لهم 

الحماية المطلوبة والحصول على التعويض العادل.
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المنامة - بنا

فـــي إطـــار اســـتراتيجية التطويـــر 
والتحديث المعمول بها في وزارة 
الداخليـــة، بتوجيهـــات ودعـــم من 
وزير الداخلية الفريق أول الشـــيخ 
خليفـــة،  آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد 
ومتابعـــة مـــن رئيـــس األمـــن العام 
افتتـــح  الحســـن،  طـــارق  الفريـــق 
آمـــر األكاديميـــة الملكية للشـــرطة 
العميـــد فـــواز الحســـن، وقائد خفر 
الســـواحل العميـــد جاســـم الغتـــم، 
أمس باألكاديمية، برنامج الدبلوم 
التطبيقـــي فـــي العلـــوم البحريـــة، 
الـــذي يعتبـــر األول مـــن نوعـــه في 
التخصص البحري النوعي بمملكة 

البحرين.
وأوضـــح قائـــد خفر الســـواحل أن 
البرنامج نقلة نوعيـــة في البرامج 
التدريـــب  جنـــاح  يقدمهـــا  التـــي 
البحـــري لزيـــادة كفـــاءة منســـوبي 
قيـــادة خفـــر الســـواحل والجهـــات 
الصلـــة  ذات  والهيئـــات  األمنيـــة 
وخطـــة تحويـــل جنـــاح التدريـــب 
البحـــري إلـــى معهد بحـــري معتمد 

ومتميز يطابق نظراءه عالميا. 
مـــن جهته، أكـــد آمر كليـــة تدريب 
الضباط العقيد عمار الســـيد أهمية 
مثـــل هـــذه البرامـــج التخصصيـــة، 
مضيفـــا أن هذا البرنامج والمعتمد 
لمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  مـــن 
التعليـــم العالـــي، يشـــارك فيه عدد 
مـــن ضبـــاط الصـــف من منتســـبي 
وإدارات  الســـواحل  خفـــر  قيـــادة 
وزارة الداخليـــة، ورئاســـة الحرس 

الوطني.
ويتكـــون البرنامـــج مـــن 4 فصول 
الســـاعات  بنظـــام  دراســـية 
تقديـــم  علـــى  ويرتكـــز  المعتمـــدة 
االختبـــارات التحريريـــة الشـــفوية 
والعملية وحلقـــات النقاش وكتابة 
والعمليـــة  العلميـــة  المشـــروعات 
البحريـــة،  الميدانيـــة  واألنشـــطة 
جميـــع  الـــدارس  اجتيـــاز  وعنـــد 
متطلبـــات البرنامـــج يمنح شـــهادة 
الدبلـــوم المشـــارك تخصـــص علوم 
جامعيـــة  شـــهادة  وهـــي  بحريـــة، 

معتمدة في مملكة البحرين.

افتتاح برنامج الدبلوم التطبيقي في العلوم البحرية

أكــدت نائــب رئيســة المجلــس األعلى للمرأة، الشــيخة مريم بنت حســن آل خليفة، أن 
الدعــم الــذي جاء به المشــروع التنموي الشــامل لملــك البالد المعظــم صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة، تضمــن المبادئ األساســية التي توفــر للمرأة جميع 
الحقــوق التــي يتمتــع بهــا الرجــل، وأن تلك المبادئ، وفــق ما جاءت فــي ميثاق العمل 
الوطنــي ودســتور مملكــة البحرين، تشــكل اإلطار الــذي التزمت به القواعــد القانونية 

المنظمة لكافة الحقوق.

وأشـــارت نائـــب رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة، خالل النـــدوة الجماهيريـــة “تقدم 
المـــرأة البحرينيـــة فـــي العمل السياســـي”، 
للتنميـــة  البحريـــن  معهـــد  أقامهـــا  التـــي 
الماضـــي، وشـــهدت  الثالثـــاء  السياســـية، 
الســـلطة  أعضـــاء  مـــن  الفتـــًا  حضـــورًا 
المحتمليـــن  والمرشـــحين  التشـــريعية 
ضمـــن  والمهتميـــن،  المقبلـــة  لالنتخابـــات 
“شـــارك”،  التوعـــوي  البرنامـــج  فعاليـــات 
إلـــى أن رؤيـــة جاللة الملـــك المعظم لدعم 
المـــرأة تمثـــل النـــواة األولـــى لـــكل الجهود 
واإلنجـــازات التي تحققت للمـــرأة في كل 

المجاالت، خصوصًا المجال السياسي.
كمـــا تناولـــت الشـــيخة مريـــم بنت حســـن 
آل خليفـــة الجهـــود التـــي بذلهـــا المجلـــس 
جاللـــة  قرينـــة  برئاســـة  للمـــرأة،  األعلـــى 
الملـــك المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلـــى 
للمـــرأة، صاحبـــة الســـمو الملكـــي األميـــرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، ومتابعة 
ســـموها الحثيثة، كان لهـــا األثر الكبير في 
دعم المـــرأة لتكون شـــريًكا كامالً في بناء 
الدولـــة ونموهـــا، مشـــيرة إلـــى أنـــه ومنـــذ 
بدايـــات تولـــى ســـموها لرئاســـة المجلس، 
فـــي مجـــال  مـــن األدوار  بالكثيـــر  قامـــت 
تعزيـــز حضـــور المرأة ونهوضهـــا؛ من أجل 
الحصـــول على حقوقها وممارســـتها، وقد 
تحقـــق الكثيـــر خـــالل الســـنوات الماضية 
منذ التأســـيس عـــام 2001م وحتـــى العام 

2022م.

وتطرقـــت نائبة رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة إلـــى اهتمـــام ورعايـــة ولـــي العهـــد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة، 
لحقـــوق اإلنســـان عمومـــا وحقـــوق المرأة 
خصوصـــا، حيـــث عمل ســـموه علـــى وضع 
النصـــوص القانونيـــة التي أحدثهـــا جاللة 
الملـــك المعظـــم والتوصيات التـــي بادرت 
بها صاحبة الســـمو الملكـــي موضع التنفيذ 
ليأخـــذ كل صاحـــب حق حقـــه، إلى جانب 
مســـاهمات سموه في التمكين االقتصادي 
للمـــرأة وإدمـــاج احتياجاتهـــا فـــي برنامج 
الحكومـــة واهتمـــام ســـموه بالعمـــل علـــى 
التـــوازن بين الجنســـين في جميـــع برامج 

التنمية المستدامة.
وخالل الندوة اســـتعرضت الشيخة مريم 
المـــرأة  مســـيرة  خليفـــة  آل  حســـن  بنـــت 
البحرينيـــة في العمـــل السياســـي، مؤكدة 
أن المـــرأة البحرينيـــة وعـــت لحقهـــا فـــي 
المشـــاركة في الشـــؤون السياسية منذ أن 
فتـــح أمامهـــا هـــذا المجـــال فـــي ثالثينات 
القـــرن الماضي، فشـــاركت في االنتخابات 
البلديـــة كل امـــرأة بحرينيـــة تملـــك عقارًا 
مسجالً باسمها، كما شاركت أيضًا في أول 
انتخابـــات للهيئـــة البلديـــة المركزيـــة عام 

1951م.
وأشـــارت إلى أن بداية تمكيـــن المرأة في 
كافة حقوقها عموما، وحقوقها السياسية 
خصوصا، بدأ من خالل المشروع التنموي 

الشـــامل لحضرة صاحب الجاللة المعظم، 
وقالـــت: “إن جاللـــة الملـــك قـــد راهن على 
التمكيـــن السياســـي للمـــرأة، وليـــس فقط 
المشاركة السياســـية، فظهر إيمان جاللته 
بقـــدرات نســـاء البحرين وتطلعه إلفســـاح 
المجال أمامهن للمشـــاركة في بناء الدولة 
باعتبارهـــا شـــريكا جديرا في بنـــاء الدولة 
ونموها، وهو الشـــعار الـــذي تبناه المجلس 
المســـاهمة  علـــى  وعمـــل  للمـــرأة  األعلـــى 

بالدفع به لترجمته على أرض الواقع”.
الرجـــل  بيـــن  المســـاواة  أن  وأضافـــت 
السياســـية هـــي  المشـــاركة  فـــي  والمـــرأة 
مســـاواة مطلقة تقوم على أساس أن دور 
المرأة في المشـــاركة في تحقيـــق التنمية 
السياســـية متســـاٍو مع دور الرجل، ويقوم 
على أساس الكفاءة والمقدرة وليس على 
أي أســـاس آخر، بمـــا فيها اختالف الجنس 
الذي ال يحول دون تساويهما في الحقوق 

السياسية.
وأشـــارت نائبـــة رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمـــرأة  السياســـية  المشـــاركة  أن  للمـــرأة 
ترتبـــط ببعديـــن أساســـيين، يتعلـــق البعد 
والقانونـــي،  الدســـتوري  باإلطـــار  األول 
والثاني بالمناخ السياســـي والبعد الثقافي 
واالجتماعـــي، موضحـــة أن جاللـــة الملـــك 
المعظـــم كان له الفضل في تحقيق اإلطار 
الدســـتوري والقانوني وتنفيذه، سواًء عن 
طريق النصوص الدستورية والقانونية أو 
عن طريق التوعية والتدريب والتشجيع، 
وهـــي المهمة التـــي تم تفويـــض المجلس 
األعلـــى للمـــرأة بالقيـــام بها فـــي ظل عدم 
وجـــود هيـــاكل رســـمية أخـــرى فـــي ذلـــك 

الوقت تقوم بتلك المهمة.
أما فيما يتعلق بالبعد الثاني، فإن المجتمع 
البحريني لم يكن في حاجة لفترة طويلة 
حتـــى يســـتوعب أن المـــرأة شـــريك جدير 
فـــي بنـــاء الدولـــة ونموهـــا، فمـــا هـــي إال 
بضع ســـنوات قليلة بعـــد عام 2002م على 
انطالقـــة أولـــى انتخابات نيابيـــة وبلدية، 
حتـــى وجدنـــا أرقـــام المشـــاركات وأرقـــام 
المترشـــحات في ازدياد، إضافة إلى أرقام 
الفائـــزات في االنتخابات على مدى ســـتة 
عشر عاًما، منذ أول انتخابات عام 2002م 

حتى عام 2018م.
واختتمـــت نائبة رئيســـة المجلـــس األعلى 
للمرأة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة 
النـــدوة الجماهيريـــة بالتأكيـــد علـــى تعدد 
المجاالت التـــي كان للمرأة البحرينية دور 
ريادي فيهـــا، فلم تترك مجاالً من مجاالت 
إال  أمامهـــا  متاحـــا  اإلنســـاني  النشـــاط 
وارتادتـــه وأبدعت فيه، حتـــى جاء العهد 
الزاهـــر لجاللة الملك المعظم، فبادر بإقرار 
كل الحقوق اإلنســـانية للمرأة ليشكل نقلة 
نوعيـــة في جهودها، فبرزت إنجازاتها في 
كل مياديـــن الحياة، منوهة إلى أن ســـعي 
المرأة البحرينيـــة الدءوب لتأكيد حقوقها 
ومباشـــرتها؛ بهدف المشـــاركة فـــي جهود 
التنمية المســـتدامة، هو سعي مبارك تكلل 

ببلوغ الغايات وتحقيق األمنيات.
وقـــد كان من الالفت الحضور الجماهيري 
فئـــات  مخلـــف  مـــن  للنـــدوة  الغفيـــر 
المجتمـــع البحرينـــي، يتقدمهـــم عـــدد من 
والســـفراء  التشـــريعية  الســـلطة  أعضـــاء 
والمســـؤولين، والتفاعـــل اإليجابـــي مع ما 
تم طرحه خالل الندوة عبر طرح األســـئلة 
والمداخـــالت التـــي تؤكـــد أهميـــة تعزيـــز 
الحضور النســـائي في مختلف القطاعات، 

خصوصًا السياسية.

أم الحصم - معهد البحرين للتنمية السياسية

رؤية الملك المعظم لدعم المرأة النواة األولى لإلنجازات
مستعرضًة مسيرة البحرينية في العمل السياسي... الشيخة مريم بنت حسن:

حلول لالزدحامات على الشوارع الرئيسة في “الشمالية”
إعطاء االختيار للمواطن في تلقي العالج بأي مستشفى محلي

علـــي  الشـــمالية  محافـــظ  تـــرأس 
العصفور، االجتمـــاع الدوري للمجلس 
التنســـيقي للمحافظة بحضور ممثلي 

الجهات المعنية.
وفي مستهل االجتماع، أشار محافظ 
الترويجيـــة  النـــدوة  إلـــى  الشـــمالية 
للتســـيير الذاتي )اختـــر طبيبك( التي 
تســـتضيفها المحافظـــة بالتعـــاون مع 
المجلـــس األعلـــى للصحـــة، وذلك في 
إطـــار االســـتعدادات القائمـــة لتهيئتها 
للتعامل مع متطلبات برنامج الضمان 
أكـــدت  حيـــث  الوطنـــي،  الصحـــي 
االســـتراتيجي  التخطيـــط  مستشـــار 
بـــوزارة الصحـــة زهـــراء بـــدر أن هـــذا 
المؤسســـات  كافـــة  يربـــط  المشـــروع 
والمراكـــز  والمستشـــفيات  الصحيـــة 
مظلـــة  تحـــت  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
لخلـــق  للصحـــة،  األعلـــى  المجلـــس 
التنافســـية والعدالـــة لتقديـــم أفضـــل 
خدمات الرعايـــة الصحية للمواطنين 
والمقيميـــن، وذلك من خالل تحســـين 

االختيـــار  حريـــة  وإعطـــاء  الجـــودة 
للمواطـــن فـــي تلقـــي العـــالج فـــي أي 
مستشفى في المملكة بدعم كامل من 

صندوق الضمان الصحي.
كمـــا بحـــث االجتمـــاع إيجـــاد الحلول 
المناســـبة لالزدحامات المرورية على 
المحافظـــة  فـــي  الرئيســـية  الشـــوارع 
بالتعاون والتنســـيق مع اإلدارة العامة 

للمرور، وأشـــاد المحافظ بخطة إعادة 
الدراســـية  للمراحـــل  الـــدوام  جدولـــة 

المختلفة.
اســـتعراض  االجتمـــاع،  خـــالل  وتـــم 
اقامتهـــا  التـــي  والفعاليـــات  البرامـــج 
المحافظـــة بمناســـبة العيـــد الوطنـــي 
المجيـــد وعيـــد جلـــوس جاللـــة الملك 
الماضيـــة،  االعـــوام  فـــي  المعظـــم 

واستعراض الخطط والبرامج إلقامة 
فعاليات تتماشـــى مـــع االحتفال بيوم 
المرأة ويوم الشـــرطة والعيد الوطني 
المجيـــد وعيـــد جلـــوس جاللـــة الملك 
المعظـــم ويوم الشـــهيد، ضمـــن برامج 
االنتمـــاء الوطنـــي وفي إطـــار الخطة 
الوطنيـــة لتعزيـــز االنتمـــاء وترســـيخ 

قيم المواطنة )بحريننا(.

المنامة - وزارة الداخلية
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