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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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البرامج التنفيذية 

بين البحرين وعمان

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

عــن سر  عــمــان  إذاعــــة سلطنة  فــي  الــمــذيــع  ســألــنــي  حينما 
تميز العالقات البحرينية العمانية الراسخة؟ قلت له: إن ذلك 
يكمن في ثالثة عناصر أساسية، وهي: التاريخ العريق، والرؤية 
لكل  الــواقــع  أرض  على  الفاعل  التنفيذ  وبينهما  المستقبلية، 
لقاء جاللة  أن  ذلك  المشتركة..  التفاهم  االتفاقيات ومذكرات 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم -حفظه 
اهلل ورعاه- مع أخيه صاحب الجاللة السلطان هيثم بن طارق 
التكامل  أروع صور  اهلل- جسد  المعظم -حفظه  عمان  سلطان 

والتعاون في مختلف المسارات، برعاية سامية رفيعة.
ربما التعاون البحريني العماني حاصل على مدار التاريخ، 
مــنــذ حــضــارة دلــمــون وحـــضـــارة مـــجـــان.. مــــرورا بــتــجــارة الــلــؤلــؤ 
التعاون  إلــى  تــحــول  وقــد  الــعــمــانــي..  الــلــبــان  وتــجــارة  البحريني 
البحرين 2030 ورؤية عمان  رؤية  إلى  الرائد، وصوال  المؤسسي 

.2040
والتي  األمــنــي،  الــمــجــال  فــي  الــتــعــاون  اتفاقية  الــيــوم  لدينا 
ــع كـــفـــاءة األجــهــزة  تــهــدف إلـــى الــتــعــاون فـــي عـــدة مـــجـــاالت ورفــ
النقل  التعاون في مجال  اتفاقية  البلدين، ولدينا  األمنية بين 
النقل  مجال  في  التعاون  إلى  تهدف  والتي  والموانئ،  البحري 
الــبــحــري وحــريــة الــمــالحــة الــبــحــريــة، والــمــســاهــمــة فــي تطوير 
النقل البحري بين الطرفين، وكذلك اتفاقية تعاون بين مركز 
وجامعة  والطاقة  والدولية  االستراتيجية  للدراسات  البحرين 
والبحوث،  الدراسات  التعاون في مجال  قابوس بشأن  السلطان 
لالستثمار  ُعــمــانــيــة  بحرينية  شــركــة  تــأســيــس  اتــفــاقــيــة  بــجــانــب 
معلومات  على  السيادة  حــق  ُعــمــان  سلطنة  منح  مــع  القابضة، 
اإللكترونية،  الــخــدمــات  مــجــال  فــي  لــهــا،  التابعين  المشتركين 
لجلب  المناسبة  البيئة  وتوفير  السحابية،  الحوسبة  ومــراكــز 
وكــذلــك منح  الــخــارجــيــة للمنطقة،  الــمــزيــد مــن االســتــثــمــارات 
سلطنة ُعمان صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات 

الشحن البحرية والجوية.
نحن أمام منظومة متطورة من التعاون والتنسيق، والتكامل 
والشراكة الثنائية، في مجاالت ومسارات حيوية، أبرزها: األمن 
والدراسات  والبحوث  والجوية،  البحرية  والمالحة  واالستثمار، 
تعاون  هو  الحيوية  األمــور  هــذه  يتضمن  تعاون  وأي  العلمية.. 
الشقيقين،  والشعبين  البلدين  على  والخير  بالنفع  يعود  رائــد 
وطموحات  متقاربة،  وتحديات  مشتركة،  قواسم  عن  يعبر  ألنه 

وتطلعات متشابهة.
تقنية  مجال  فــي:  تفاهم  مــذكــرات  توقيع  اللقاء  شهد  كما 
العالي  التعليم  ومــجــال  الــبــلــدي،  العمل  ومــجــال  الــمــعــلــومــات، 
والبحث العلمي والتدريب المهني واالبتكار، وفي مجال حماية 
الفضاء،  وتقنيات  علوم  مجال  وفي  االحتكار،  ومنع  المنافسة 
وفي مجال المالحة الجوية، وفي مجاالت التنمية االجتماعية، 
وفـــي مــجــال الــعــمــل الــثــقــافــي والــمــتــحــفــي، وفـــي مــجــال تنمية 
مجال  وفــي  األعــمــال،  وريــادة  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
تلك  وجميع  والمحفوظات.  الوثائق  وإدارة  التاريخي  التوثيق 
الملفات تعد قضايا حيوية في مسيرة البناء والتنمية، والتطور 

والتقدم.
بــرامــج  بــأنــه وضـــع  الــعــمــانــي  البحريني  الــتــعــاون  تميز  كــمــا 
تنفيذية للتنسيق والتكامل بشكل عملي من خالل وضع برنامج 
بين وزارتي الخارجية، وبرنامج تنفيذي حول التعاون في المجال 
العلمي  المجالين  في  وكذلك  والسمكي،  والحيواني  الــزراعــي 
الشبابية،  المجاالت  وفي  البيئة،  وفي مجال حماية  والتربوي، 
وفي المجال الثقافي والتراثي، وفي التعاون السياحي، بجانب 

التعاون في مجاالت البورصة والتداول المالي.
لذلك، فإنه من خالل اتفاقيات التعاون والبرامج التنفيذية، 
يتم تحويل الرؤى والتطلعات والطموحات إلى مشاريع ومبادرات 
وهنا  الشقيقين..  والشعبين  البلدين  لصالح  مشتركة  وبرامج 

يكمن سر العالقات البحرينية العمانية المتميزة. 

ــتــــاذة هــالــة األنـــصـــاري  اســتــقــبــلــت األســ
ــلـــى لــلــمــرأة  ــام لــلــمــجــلــس األعـ ــعـ ــيـــن الـ األمـ
صباح أمس بمقر المجلس بالرفاع السيد 
الــيــابــان لــدى  مــيــامــوتــو مــاســايــوكــي، سفير 
مملكة البحرين جرى خالله بحث عالقات 
الــتــعــاون بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن فيما 

يتعلق بشؤون المرأة. 
الياباني  السفير  وجــه  اللقاء،  وخــالل 
الـــدعـــوة الـــى أمــيــن عـــام الــمــجــلــس األعــلــى 
لــلــمــرأة لــلــمــشــاركــة فـــي الــتــجــمــع الــعــالــمــي 
للمرأة الذي يعقد في طوكيو في ديسمبر 
الــمــقــبــل بــمــشــاركــة عـــدد مـــن الــشــخــصــيــات 
الــرفــيــعــة الــمــســتــوى والــــبــــارزة مـــن جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم بـــهـــدف الـــخـــروج بــمــرئــيــات 
ــتــــحــــول  ــات والــ ــعـ ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ حـــــــول تـــنـــمـــيـــة الـ
ودور اإلعالم،  المرأة  وتمكين  التكنولوجي، 
في  ــرأة  ــمـ الـ ودور  االقـــتـــصـــادي،  والــتــمــكــيــن 
النزاعات وغيرها من المواضيع والقضايا 
والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه الــنــســاء فــي دول 

العالم.
اللقاء بما  األنــصــاري خــالل  وعــرضــت 
بملف  اهتمام  من  البحرين  مملكة  توليه 
الــــمــــرأة، وكــيــف اســتــطــاعــت الــمــمــلــكــة عبر 
وخــالل  لــلــمــرأة  األعــلــى  المجلس  مؤسسة 
نحو عقدين من العمل المؤسسي المنظم 
االنتقال  الــجــهــات  جميع  بين  والــتــشــاركــي 
بالمرأة البحرينية إلى فضاءات أرحب من 
التنمية  مـــســـارات  مختلف  فــي  الــمــشــاركــة 

الوطنية.
إعجاب  ماسايوكي عن  السفير  وأعــرب 
من  البحرينية  للمرأة  تحقق  بما  اليابان 
بــه من  التي تحظى  الــدعــم  فــي ظــل  تقدم 
خـــالل مــؤســســة الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
بــرئــاســة صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل 
مملكة  بجاهزية  مشيداَ  المعظم،  الــبــالد 
الـــبـــحـــريـــن لــتــصــديــر خــبــرتــهــا فــــي مــجــال 

تمكين وتقدم المرأة. 
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} هالة األنصارى خالل استقبال السفير الياباني.
العربية  المملكة  في  التعليم  وزارة  أدرجت 
ضمن  التطبيقية  الــعــلــوم  جــامــعــة  الــســعــوديــة 
والموصى  بها  المعترف  المصنفة  الجامعات 
بالتحاق الطلبة السعوديين للدراسة بها، بعد 
في  الشهادات  لمعادلة  العامة  اإلدارة  قــررت  أن 
التي  والــمــؤهــالت  بالجامعة  االعــتــراف  الـــوزارة 
ــرامـــج الــبــكــالــوريــوس  تــقــدمــهــا لــطــلــبــتــهــا فـــي بـ
أن  إلــى  يشير  الـــذي  األمـــر  العليا،  والـــدراســـات 
من  متقدمة  مــراحــل  إلــى  وصلت  قــد  الجامعة 
العالمية،  المعايير  واستيفاء  التعليم  جـــودة 
إلى  بــاإلضــافــة  العالمية،  التصنيفات  بحسب 
استكمال المباني والبنية التحتية للجامعة ما 

جعلها تستحق االعتراف بها.
وفــي هــذا الــصــدد أكــدت الــدكــتــورة الشيخة 
بــن دعــيــج آل خليفة األمــيــن  بــنــت عــيــســى  ــا  رنـ
رئيس  نــائــب  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  لمجلس  الــعــام 
هذ  أن  العالي  التعليم  مجلس  أمــنــاء  مجلس 
تقدمه  الـــذي  التعليم  جـــودة  يــؤكــد  االعـــتـــراف 
العلمية  سمعتها  من  ويعزز  للطلبة،  الجامعة 
واألكاديمية على المستويات المحلية والعربية 
أن االعتراف بالجامعات  إلى  والدولية، مشيرة 
البحرينية من قبل الدول العربية يبرز السمعة 
المتميزة للتعليم العالي في مملكة البحرين، 
ويعزز من الجهود التي يبذلها مجلس التعليم 
متقدمة  البحرينية،  الجامعات  لدعم  العالي 
الجامعة  عــلــى  الــقــائــمــيــن  كــافــة  إلـــى  بالتهنئة 
لجهودهم المتميزة في تطويرها، وإبراز اسمها 

على خارطة الجامعات العربية والعالمية.
اإلدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  أكـــــد  جـــانـــبـــه  ــن  مــ
العالي  التعليم  قــطــاع  أن  نـــاس  سمير  الــســيــد 
ظل  فــي  حقيقية  نهضة  يشهد  الــبــحــريــن  فــي 

دور  وتعزيز  التعليم  بدعم  الرشيدة  القيادة  اهتمام 
المجلس  إلــى  الجزيل  بالشكر  متقدمًا  الجامعات، 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب، وإلى وزارة التربية 
العامة  واألمانة  العالي،  التعليم  ومجلس  والتعليم، 
ــودة الــتــعــلــيــم  ــ لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وهــيــئــة جـ
والتدريب على كل الجهود المبذولة لخدمة التعليم 
في  الحثيثة  جــهــودهــم  وعــلــى  الــبــحــريــن  مملكة  فــي 
دعم  على  الــدائــم  ودأبــهــم  بالبحرين  التعليم  تطوير 
الــمــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة بــمــا يــحــقــق الــــرؤيــــة لجعل 
البحرين مركزًا معرفيًا وواحة للتعليم على مستوى 
المنطقة، كما تقدم بالشكر إلى كافة القائمين على 
وإلى  السعودية،  العربية  المملكة  في  التعليم  وزارة 
بن  أحمد  بن  سلطان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
لــدى  الشريفين  الــحــرمــيــن  ــادم  خـ سفير  عــبــدالــعــزيــز 
مملكة الــبــحــريــن عــلــى تــعــاونــهــم وجــهــودهــم.  بـــدوره 
وهيب  الدكتور  األستاذ  األمناء  مجلس  رئيس  أعــرب 
بالمملكة  التعليم  لــــوزارة  شــكــره  بــالــغ  عــن  الــخــاجــة 
األمير  الملكي  السمو  ولصاحب  السعودية،  العربية 
سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين 
الشريفين لدى مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن قرار 
االعـــتـــراف بــالــجــامــعــة مـــن شــأنــه أن يــفــتــح الــمــجــال 
ــام مــزيــد مــن الــتــعــاون بــيــن الــجــامــعــة والــجــامــعــات  أمـ
والثقافي،  العلمي،  التبادل  جانب  وتعزيز  السعودية، 
للدراسة  السعوديين  الطلبة  واستقطاب  والطالبي، 
فــي الــبــحــريــن. وأكــــد رئــيــس مــجــلــس األمـــنـــاء حــرص 
الجامعات  مع  التعاون  أواصــر  تدعيم  على  الجامعة 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الـــمـــجـــاالت الــعــلــمــيــة واألكـــاديـــمـــيـــة 
المتنوعة، وذلك في إطار توجه الجامعة في االنفتاح 
معها  والــتــعــاون  والعالمية  العربية  الجامعات  على 
في مختلف المجاالت، بما يسهم في تنمية وتطوير 

العملية التعليمية.
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ــفــت جــامــعــة ســتــانــفــورد  صــَنّ
في الواليات المتحدة، أستاذين 
ــن ضـــمـــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ بــــجــــامــــعــــة الـ
األكثر  الباحثين  من   %2 أفضل 
بأبحاثهم  وتـــأثـــيـــرًا  اســتــشــهــادًا 
حــــــــــول الـــــــعـــــــالـــــــم، وذلــــــــــــك فـــي 
مــؤخــرًا،  صــدر  الـــذي  التصنيف 

للعامين 2021 و2022.
وجـــــاء فـــي هــــذا الــتــصــنــيــف 
ــلٌّ مــن األســـتـــاذ الــمــشــارك في  كـ
العلوم  بكلية  الصلبة  الفيزياء 
ــبـــحـــريـــن، الـــدكـــتـــور  بــجــامــعــة الـ
عقيل عزيز داخل، وعضو هيئة 
التدريس بكلية العلوم الصحية 
والرياضية، في جامعة البحرين 
الــدكــتــور أســـوكـــان جــوفــيــنــداراج 

فاثيناثن.
وتــــعــــدُّ جـــامـــعـــة ســـتـــانـــفـــورد 
ــن أهــــــم الـــجـــامـــعـــات   ــ واحـــــــــدة مـ
البحثية، في الواليات المتحدة، 

1885م،  الــعــام  فــي  تأسست  وقــد 
ــفـــورد،  ــانـ ــتـ ــد سـ ــالنـ ــيـ ــد لـ ــ ــى يـ عـــلـ

ومقرها والية كاليفورنيا.
ــاذ  ــتــ ــور داخـــــــــل أســ ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ والــ
الصلبة  الــفــيــزيــاء  فـــي  مـــشـــارك 
فــي جــامــعــة الــبــحــريــن مــنــذ عــام 
1999م، نال درجة الدكتوراه عام 
1980م مــن روســيــا فــي تخصص 
الــفــيــزيــاء الــصــلــبــة، كــمــا حصل 
عـــلـــى درجــــــة الــمــاجــســتــيــر عـــام 
عـــام  ــوريــــوس  ــالــ ــكــ ــبــ والــ 1975م، 
له  ــداد.  ــغـ بـ جــامــعــة  مـــن  1971م 
182 بحًثا معتمًدا ومنشوًرا في 
مــجــالت عــالــمــيــة. وألــــف سبعة 
كــتــب فـــي الــفــيــزيــاء الــجــامــعــيــة 
تـــدّرس فــي عــدد مــن الجامعات 
وليبيا،  الجزائر  منها  العربية، 
ــه مـــعـــيـــاًرا  ــاثـ ــحـ وقـــــد ســجــلــت أبـ
بيانات  قاعدة  في   29 إلى  وصل 
ــتـــوي عــلــى  ــتــــي تـــحـ ــوبـــس الــ ــكـ سـ

مقاالت  من  ومراجع  ملخصات 
مــنــشــورة فــي مــجــالت أكــاديــمــيــة 

محكمة.

أمــــــا الــــدكــــتــــور فـــاثـــيـــنـــاثـــن، 
البحرين،  بجامعة  التحق  فقد 
العلوم  بقسم   ،2010 الــعــام  فــي 

الصحية المساندة بكلية العلوم 
د.  ويــعــدُّ  والــريــاضــيــة.  الصحية 
األســاتــذة  مــن  ــدًا  واحــ فاثيناثن 
األوبــئــة  عــلــوم  فــي  المختصين 
الطبية والصحة العامة، كما أنه 
كوكرين  باحث نشط في مكتبة 
 Cochrane Library
السريرية  باألبحاث  المختصة 
المستندة على األدلة والبراهين 

العلمية.
برنامج  منسق  أســوكــان  ود. 
العلوم  كلية  في  العامة  الصحة 
ــيـــة، وزمــيــل  الــصــحــيــة والـــريـــاضـ
األوبئة  لعلم  األمريكية  الكلية 
ــل الـــجـــمـــعـــيـــة الـــمـــلـــكـــيـــة  ــ ــيــ ــ وزمــ
ــة، وعــــضــــو فــي  ــامــ ــعــ لــلــصــحــة الــ
تعاونية كوكرين. وقد شارك في 
علمًيا،  منشوًرا   60 نحو  تأليف 
ــورة فــي  ــنــــشــ ــم أبــــحــــاثــــًا مــ ــ ـ ــكَّ ــ وحـ

مجالت طبية محكمة. 

في ت�سنيف جامعة �ستانفورد الأمريكية للعامين 2021 و2022

�أ�شتاذ�ن بجامعة �لبحرين �شمن �أف�شل 2% من �لباحثين �لموؤثرين في �لعالم

} د. أسوكان جوفينداراج.} د. عقيل عزيز.

 خالل الموؤتمر الخام�س للعمالة المنزلية.. وزير العمل:

نظ���ام متكامل لحماية �أج���ور �لعمالة �لمنزلي���ة في �لبحرين
�سهريا دولر  مليار  كلفتهم  الخليج  في  منزلي  عامل  ماليين   4 العمال:  لتحاد  العام  الأمين 

كتب: فاضل منسي
تصوير: روي ماثيوس

أكـــــــد وزيــــــــر الــــعــــمــــل رئـــيـــس 
إدارة هيئة تنظيم سوق  مجلس 
الـــعـــمـــل جـــمـــيـــل حــــمــــيــــدان  أن 
ومنذ  عــمــلــت  الــبــحــريــن  مملكة 
العديد  إصــدار  أمــد طويل على 
مــــن الـــتـــشـــريـــعـــات واإلجـــــــــراءات 
والقواعد التنظيمية التي توفر 
تسمح  وال  لــلــجــمــيــع،  الــحــمــايــة 
بأي شكل من أشكال االستغالل 
ــقـــوق  الـــحـ مـــــن  ــــاص  ــقـ ــ ــتـ ــ االنـ أو 
ــة ألطــــــــــراف عـــالقـــة  ـــروعــ ــشـ ــمــ الــ
التشريعات  تدعم  حيث  العمل، 
ــوازن بــيــن مــصــالــح  ــتــ تــحــقــيــق الــ
ومن  االنتاجية،  العالقة  طرفي 
المنزلية،  العمالة  فئة  ضمنها 
األحكام  استفادتها من  وتمكين 
في  العمل  قانون  في  األساسية 
القطاع األهلي، وباألخص فيما 
يــتــعــلــق بــإلــزامــيــة الــتــعــاقــد بين 
الــعــمــل، وتحديد  طــرفــي عــالقــة 
ــقـــوق األســـاســـيـــة لــلــعــمــالــة  الـــحـ
السنوية  اإلجــازة  مثل  المنزلية 
للعامل، ومكافأة نهاية الخدمة، 
ــوم الــتــقــاضــي  واإلعـــفـــاء مـــن رســ
ــل، والـــحـــق  ــ ــراحـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــافــ ــي كــ ــ فـ
العمالية  الــشــكــاوى  تــقــديــم  فــي 
لــتــســويــتــهــا  الـــعـــمـــل  وزارة  ــام  ــ أمــ
وديـــــا، وغــيــر ذلـــك مـــن األحــكــام 
الـــقـــانـــونـــيـــة الـــضـــامـــنـــة لــحــقــوق 
الــعــمــالــة الــمــنــزلــيــة. جـــاء ذلــك 

المؤتمر  أمـــس  افــتــتــاحــه  خـــالل 
ــول  ــ ــي الـــــخـــــامـــــس حـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ اإلقـ
العمالة المنزلية، الذي ينظمه 
ــاد الـــعـــام لــنــقــابــات عــمــال  االتـــحـ
مــن 25  الــفــتــرة  البحرين خــالل 
إلى 26 أكتوبر الجاري، بمشاركة 
المعنيين من مملكة  الممثلين 
التعاون  مجلس  ودول  البحرين 
والـــدول  العربية  الخليج  لـــدول 
للعمالة  والمستقبلة  المرسلة 
الــمــنــزلــيــة، فــضــاًل عــن عـــدد من 
منظمات المجتمع المدني من 

11 دولة.
وهــيــئــة  الــــــــــــوزارة  إن  وقــــــــال 
تدخرا  لــم  العمل  ســوق  تنظيم 
جــــــهــــــدا لـــــحـــــث الــــمــــواطــــنــــيــــن 
والــمــقــيــمــيــن عــلــى الــتــعــامــل مع 

مــكــاتــب الــتــوظــيــف الــمــرخــصــة 
الــتــي تــخــضــع ألنــظــمــة الــرقــابــة 
والمتابعة وتلتزم بتنفيذ النظم 
والــقــوانــيــن الــمــعــتــمــدة، مــؤكــدا 
ضــمــان وحــمــايــة حــقــوق جميع 
أطراف العمل، وأن هيئة تنظيم 
ــد دشــــنــــت مــن  ــ ســــــوق الـــعـــمـــل قـ
الرابع من أغسطس 2021 نظام 
التأمين االختياري على العمالة 
المنزلية بهدف توفير أكبر قدر 
مـــن الــحــمــايــة لــصــاحــب الــعــمــل 
وتعويضهم  الــمــنــزلــي  والــعــامــل 

في حال مواجهة أي ظروف.
ــعــــرض الـــمـــؤتـــمـــر فــي  ــتــ واســ
عن  بحثية  دراســــة  األول  يــومــه 
واقــــــع الـــعـــمـــالـــة الـــمـــنـــزلـــيـــة فــي 
ــتـــورة  الـــبـــحـــريـــن، أعـــّدتـــهـــا الـــدكـ

المحور  شمل  فيما  فضل،  منى 
الوطنية  التشريعات  دور  الثاني 
الحماية االجتماعية  توفير  في 
ــارب عـــــدد مــن  ــتـــجـ ــع عـــــرض لـ مــ
تخص  ــربـــي،  ــعـ الـ الــخــلــيــج  دول 
وأنظمة  العمل  عــقــود  مواضيع 
ــيـــن ضــد  ــأمـ ــتـ دفـــــع األجـــــــــور، والـ
الــتــعــّطــل والــتــأمــيــنــات األخــــرى، 
وحــــق الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي وحــق 

الشكوى والتقاضي.
من جانبه أكد األمين العام 
لــالتــحــاد الــعــام لــنــقــابــات عمال 
البحرين عبدالقادر الشهابي أن 
المنزلية  العمالة  مؤتمر  عقد 
في  القطاع  هــذا  بأهمية  إيمانًا 
ســوق الــعــمــل، وبــالــخــصــوص في 
المنطقة العربية، وبالخصوص 

المباشر  والتأثير  الخليج،  فــي 
عـــلـــى بـــقـــيـــة الـــقـــطـــاعـــات حــيــث 
ــًا  يــحــظــى بــنــســبــة عــالــيــة عـــدديـ
المنزلية  الــعــمــالــة  ــدد  عـ ليبلغ 
في الخليج 4 ماليين عامل من 

مختلف الجنسيات.
الـــعـــمـــالـــة  ــلـــفـــة  كـ أن  وبــــيــــن 
المنزلية في الخليج تبلغ مليار 
أعـــداد  وتــخــتــلــف  شــهــريــًا،  دوالر 
البحرين  في  المنزلية  العمالة 
تــبــعــًا للوضع  وهــبــوطــًا  صـــعـــودًا 
االقــــتــــصــــادي، فـــيـــالحـــظ زيـــــادة 
أعداد العمالة في قطاع العمالة 
البترول  اكتشاف  مــع  المنزلية 
في  البحرينية  المرأة  وانخراط 
ســــوق الــعــمــل فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تراجع عدد العامالت المنزليات 

التوظيف  فــرص  تــراجــع  بسبب 
وزيادة تكاليف العمالة المنزلية، 
في عام 2015 بلغ 111 ألفا، وفي 

عام 2021 بلغ 65 ألفا.
بين  الترابط  أن هذا  وبين   
دخل األسرة وتكاليف المعيشة، 
الدخل  مــعــدل  لمفهوم  يعيدنا 
الــمــطــلــوب لــحــيــاة كــريــمــة، وفــي 
هذا الشأن يمكن االعتماد على 
قبل  مــن  أعـــدت  ميدانية  دراســـة 
منظمة العمل الدولية، وخّصت 
الــبــحــريــن،  بــهــا عـــدة دول مــنــهــا 
وخــلــصــت إلــــى اعــتــمــاد بــرنــامــج 
أطــراف  قبل  مــن  الــالئــق  العمل 
اإلنتاج الثالثة في العام 2010م.

البرنامج يعبر  وأكد أن هذا 
عـــــن خـــــارطـــــة طــــريــــق إلصـــــالح 
ــاج  ســـوق الــعــمــل عــن طــريــق إدمـ
ــوق الــعــمــل،  الــمــواطــنــيــن فـــي ســ
وتحسين األجور بما يحقق حياة 
كريمة، موضحا ان التكامل بين 
واإلصالح  اإلنتاجية  القطاعات 
الــعــمــل يتطلب  لــســوق  الــشــامــل 
العمل  العودة السريعة لبرنامج 
الــــالئــــق والـــــــذي يــتــطــلــب فــقــط 
الحكومة،  مــن جــانــب  الــتــجــاوب 
لــمــوافــقــة بقية األطـــراف  نــظــرًا 
ــال،  ــ ــمـ ــ ــل وعـ ــمــ مـــــن أصـــــحـــــاب عــ
ــتــــعــــداد الـــكـــامـــل مـــن قبل  واالســ
إلعــادة  الــدولــيــة  العمل  منظمة 
يضمن  والــذي  البرنامج  تفعيل 
خفض معدل البطالة وتحسين 

األجور.

} وزير العمل خالل التكريم.. ويتحدث إلى »أخبار الخليج«.
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انطالق مناف�سات الدور الرئي�سي 

لبطولة االتحاد الدولي للتن�س للنا�شئين
ال�شوبر يعتلي هرم ال�شت كرات.. 
والكويتي يتفنن في نهائي البليارد

مارتيني�س يوقظ اإنتر 
بانتظار عودة لوكاكو 

ص 6ص 4ص 3 في الموقع اإللكتروني

اقـــرأ
 الملحق الرياضي

} الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة } الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة

النجمة يخطف توقيع العمالق »نا�شر«

األبا ترعى كاأ�س جاللة الملك المعظم 
ودوري نا�شر بن حمد الممتاز

كتب: أحمد الذهبة

النجمة  نـــادي  نــجــح 
فـــــــــي الـــــــحـــــــصـــــــول عـــلـــى 
خدمات الالعب العمالق 
ــد نــــاصــــر الــــقــــادم  ــمـ مـــحـ
بــنــظــام اإلعـــــــارة لــمــوســم 
نــاديــه السابق  واحـــد مــن 
ــثــــل  ــيــــمــ الـــــــمـــــــحـــــــرق، وســ
ــر الـــفـــريـــق  مـــحـــمـــد نــــاصــ
بنادي  السلة  لكرة  األول 
ــة فــــيــــمــــا تــبــقــى  ــمــ ــنــــجــ الــ
مـــن مــنــافــســات الــمــوســم 
 ،2023-2022 ــالــــي  الــــحــ

يذكر أن محمد ناصر ابتعد عن ناديه في هذا الموسم بسبب 
بالنسبة  تحديا  االن  عودته  تشكل  وبالتالي  الخالفات،  بعض 
في  اللعب  عــن  التوقف  بعد  خاصة  إمكانياته  إثــبــات  فــي  اليه 
الفترة الماضية، كما سيشكل بكل تأكيد إضافة قوية لتشكيلة 
األسماء  وجــود  ظــل  فــي  رؤوف حبيل خاصة  الوطني  الــمــدرب 
حسين  ومحمد  شاكر  حسين  يتقدمهم  الالعبين  من  الرنانة 

وعبدالرحمن غالي.
فــي هذا  واضــحــة  النجمة  نـــادي  نــوايــا  أن  بالذكر  والــجــديــر 
التوقيع  يتم  أن  المتوقع  ومن  بالبطوالت،  الفوز  وهي  الموسم 
حسين،  مصطفى  المنامة  ونـــادي  الوطني  منتخبنا  نجم  مــع 
وبــالــتــالــي ســيــكــون الــفــريــق أكــثــر قـــوة ومــرشــح قـــوي فــي األدوار 
النهائية، ورغم تلقي النجمة ثالثة خسائر حتى اآلن في الدوري 

اال ان االمور تحت السيطرة وفرصة التعويض متاحة.

رعايتها  )الـــبـــا(  الــبــحــريــن ش.م.ب.  ألــمــنــيــوم  شــركــة  قــدمــت 
الفضية لمسابقتي كأس جاللة الملك المعظم ودوري ناصر بن 
من   .2023  -2022 الرياضي  للموسم  القدم  لكرة  الممتاز  حمد 
القدم  البحريني لكرة  إدارة االتحاد  جانبه، رحب رئيس مجلس 
الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة بانضمام شركة البا 
إلى مجموعة الرعاة للمسابقتين برعاية فضية، مشيًدا بالجهود 
الــتــي تبذلها الــشــركــة فــي دعــم الــقــطــاع الــريــاضــي وبــخــاصــة كرة 
في  والنماء  التطور  تحقيق  سبيل  في  وذلــك  البحرينية،  القدم 
هذه اللعبة، معرًبا عن تقديره لمجلس إدارة شركة ألبا وحرصها 
على تقديم هذه الرعاية والدعم للمسابقتين، مؤكًدا أن العمل 
أسباب  توفير  في  سيسهم  والشركة  الكرة  اتحاد  بين  المشترك 

النجاح التنظيمي للمسابقتين.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة ألبا الشيخ دعيج بن 
سلمان بن دعيج آل خليفة إن دعم الشركة لمسابقة كأس جاللة 
الملك المعظم ومسابقة دوري ناصر بن حمد الممتاز نابع من 
إيمان الشركة بأهمية دعم األنشطة الشبابية والرياضية عموًما 
في  وجــدت  الشركة  أن  مبيًنا  الخصوص،  وجــه  على  القدم  وكــرة 
دعم المسابقتين مكاًنا مثالًيا لتأكيد أهداف االستراتيجية التي 
تعمل بها في دعم القطاع الرياضي البحريني، معبًرا عن شكره 
على  الــقــدم  لكرة  البحريني  االتــحــاد  وأعــضــاء  لرئيس  وتــقــديــره 
الجهود المميزة المبذولة في سبيل تطوير المسابقات المحلية 
بــمــا يــنــعــكــس بــاإليــجــاب عــلــى مــنــظــومــة كـــرة الـــقـــدم فـــي مملكة 
البحرين ودفعها إلى تحقيق مزيد من النجاحات، مؤكًدا أن دعم 
الشراكات  تفعيل  خــالل  مــن  الرياضية  والفعاليات  الرياضيين 
المجتمعية يعد مسؤولية وطنية ونهجا راسخا لدى شركة ألبا 

منذ تأسيسها قبل أكثر من خمسين عاًما.

العدد )16287( - السنة السابعة واألربعون - 
األربعاء ُغرة ربيع اآلخر 1444هـ - 26 أكتوبر 2022م

تــشــــــاهــدون الــيــــومتــشــــــاهــدون الــيــــوم

دوري أبطال أوروبا

الوقتالوقتالمبارياتالمباريات

كلوب بروج - بورتو

انتر ميالن - فيكتوريا بلزن

نابولي - جال�سكو رينجرز

اأياك�س اأم�ستردام - ليفربول

اأتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن

بر�سلونة - بايرن ميونيخ

اآينتراخت فرانكفورت - مار�سيليا

توتنهام هوت�سبير - �سبورتينج ل�سبونة

19:45
19:45
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00
22:00

بعد توقف دام سنتين بسبب جائحة كورونا، استكمل مستشفى 
»آيالند  بطولة  لتنظيم  االســتــعــدادات  جميع  األمريكية  اإلرســالــيــة 
 29 إلى   27 من  الفترة  خالل  للجولف  الخيرية  السنوية  كالسيك« 
أكتوبر 2022، حيث سيكون حفل االفتتاح الرسمي للنسخة الثالثة 
والــعــشــريــن للبطولة فــي الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة مــن ظــهــر يـــوم 27 
المستوى  رفيع  الرياضي  الــحــدث  هــذا  أن  بالذكر  الجدير  أكتوبر. 
ينظم سنويًا تحت رعاية صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 

خليفة وفي ملعب الجولف الخاص بجاللته في قصر الصافرية. 
بمستشفى  للشركات  التنفيذي  المدير  صرح  المناسبة،  وبهذه 
اإلرسالية األمريكية ورئيس الخدمات الطبية الدكتور جورج شيريان 
هذه  إقامة  باستطاعنا  يكن  لم  الماضيين  العاميين  »خــالل  قائاًل: 
بسبب  الفعاليات  حــضــور  على  الــمــفــروضــة  للقيود  نــظــرا  البطولة 
الجائحة فكان علينا تعليق بطولة »آيالند كالسيك«. وفي هذا العام 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  لمقام  بالشكر  نتوجه 
البطولة في ملعب الجولف الخاص  الذي تكرم باستضافة  خليفة 
الــتــنــافــس في  بــنــظــام  وفــيــمــا يتعلق  الــصــافــريــة.  فــي قــصــر  بجاللته 
الفرق  مباريات  في  هانديكاب  غولف  قواعد  تطبق  سوف  البطولة، 
تحدد  حيث  للمحترفيين–  فــلــوريــدا  منتجع  نسق  على  المشاركة 
كـــرة أو أفضل  الــالعــبــيــن مــن مــوقــع أفــضــل  الــبــدايــة لجميع  ضــربــة 
ضربة. وستتاح لجميع الالعبين في الفرق الرباعية فرصًا متساوية 

للمساهمة في حساب النتائج ونقاط كل فريق. 
بنظام مجموعة  إلى مجموعتين  المشاركة  الفرق  ٌتقسم  سوف 
البطولة  أيام  نهاية مباريات  وفي  للممتاز.  وأخــرى  البطولة  لــدوري 

الثالثة، سيتم تتويج ثالثة فائزين من كل مجموعة. كذلك هناك 
تشمل  البطولة  ضمن  المصاحبة  الجانبية  المسابقات  مــن  عــدد 
جائزة الضربة األكثر دقة، جائزة أقرب ضربة للسارية وجائزة أطول 

الجهات  قدمته  الــذي  الكبير  الدعم  نثمن  أخــرى،  ضربة. من جهة 
خدمة  برامج  لصالح  التبرعات  وجمع  الفعالية  أجــل  من  الراعية 

المجتمع.

} محمد ناصر.

البصرة  مدينة  فــي  أقيمت  الــتــي   25 خليجي  قــرعــة  نتائج  أســفــرت 
الثانية  المجموعة  األول في  الوطني  يوم أمس وقوع منتخبنا  العراقية 
المجموعة  ضمت  فيما  واالمــــارات،  قطر  الكويت،  منتخبات  جانب  إلــى 
رئيس  وبــحــضــور  عــمــان.  الــيــمــن،  الــســعــوديــة،  الــعــراق،  منتخبات  الثانية 
في  المشاركة  الثمانية  المنتخبات  وفود  إلى جانب  الخليج  كأس  اتحاد 
البطولة المقررة من السادس من يناير ولغاية التاسع عشر منه، ُقّسمت 
الخليج  كــأس  اتــحــاد  ولــوائــح  نظام  ووفــق  مجموعتين.  إلــى  المنتخبات 
المجموعة  رأس  على  )الــعــراق(  المضيف  البلد  منتخب  وضــع  العربي 
رأس  عــلــى  الــبــحــريــن  النسخة األخــيــرة منتخب  لــقــب  ــى، وصــاحــب  األولــ

المجموعة الثانية. 
وشارك في سحب القرعة الدوليان السابقان العراقي حبيب جعفر 
والــكــويــتــي جــمــال مـــبـــارك، وضــّمــت الــمــجــمــوعــة األولــــى الـــعـــراق صاحب 
األرض، إلى جانب السعودية، اليمن، وسلطنة ُعمان، فيما جمعت الثانية 
البحرين حاملة اللقب، الكويت، اإلمارات، وقطر التي تستضيف مونديال 

2022 الشهر المقبل. 
األولــى منها  النسخة  وأقيمت  الخليج مرة كل عامين،  وتنظم كأس 
في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة األخيرة عام 2019 
وتوجت فيها البحرين باللقب األول في تاريخها. وكان المكتب التنفيذي 
الكمال  سبتمبر  منتصف  الــعــراق  أمــهــل  الــعــربــي  الخليج  كــأس  التــحــاد 
ألــف مــتــفــرج( ليصبح  الــدولــي )ســعــة 30  الميناء  انــجــاز اســتــاد  مــراحــل 
المنطقة  في  بالنفط  الغنية  الجنوبية  المدينة  في  ملعب حديث  ثاني 
التي تشهد بين حين واخر موجات احتجاج شعبي بسبب تدني مستوى 

الخدمات المعيشية، بعد استاد البصرة الدولي. 
العاصمة  فــي  عــام 1979  مــرة  أول  الخليج  كــأس  الــعــراق  واســتــضــاف 
بغداد على استاد الشعب الدولي وتوج بلقب النسخة الخامسة. وتعثرت 

االمنية  المشاكل  بسبب  مــرة  من  اكثر  الخليج  لكأس  العراق  استضافة 
من جهة وتحضيرات واستعدادات العراق من جهة ثانية. ففي عام 2014، 
االتــحــادات  رؤســـاء  مــن  بــقــرار  الــســعــوديــة  الــى   22 بطولة خليجي  ُنقلت 

الخليجية بعدما كانت مقررة في العراق. 
افتتاحه  درجــال خالل  العراقي عدنان  والرياضة  الشباب  وزير  وذكر 
أكبر تجمع رياضي يشهده  أن »بطولة خليجي 25 ستكون  القرعة  حفل 
 .»1979 تاريخه  في  مــرة  أول  الخامسة  النسخة  استضافته  منذ  العراق 
وكشف درجال أن: »واجهنا تحديات كبيرة في إقامة البطولة في العراق 
اتــحــاد كأس  مــن  ومــســانــدة  بــدعــم  الــتــحــديــات  تلك  فــي تخطي  ونجحنا 
إقامتها  التنفيذي حرصوا جميعًا على  العربي، وأعضاء مكتبه  الخليج 

هنا، وأدعو جمهور المنتخبات الخليجية لحضور البطولة«. 
سندباد .. تعويذة خليجي 25

وكشف خالل حفل القرعة عن تعويذة البطولة التي تمثلها إحدى 
شخصيات حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة، الشخصية األسطورية التي 
عرفت بسندباد، البحار والتاجر العراقي الذي تحدثت عنه تلك القصص 
المرة برحلة  البصرة هذه  إلى  الذي يعود  السبع،  البحرية  وعن رحالته 

ثامنة مع شقيقاته السبع، في إشارة إلى المنتخبات المشاركة. 
مدينة  ماضي  ذكــريــات  عن  الحفل  في  قدمت  فنية  لوحة  وتحدثت 
البصرة الجنوبية وعمقها التاريخي واالقتصادي وتميزها بوجود ميناء 
رئيسي فيها يحمل اسمها، فضاًل عن كونها متاخمة لدولة الكويت، في 
على  لوقوعها  العربي  الخليج  دول  صــوب  بحريًا  منفذًا  فيه  تعد  وقــت 

الطرف الجنوبي منه.

قرعة »خليجي 25« بالب�صرة..

منتخبنا يف جمموعة ت�شم »الكويت واالإمارات وقطر«

ينظمها م�ست�سفى �لإر�سالية �لأمريكية من 27 �إىل 29 �أكتوبر

بطولة »اآيالند كال�شيك« اخلريية للجولف تنطلق يف ن�شختها الثالثة والع�شرين

} من منافسات النسخة الماضية.

اليبزج يهزم الريال وي�شع 
قدما في دور الـ 16 االأوروبي

الستة عشر  دور  األلماني قدما في  وضع اليبزج 
أوروبــا لكرة القدم بفضل فــوزه المثير  لــدوري أبطال 
 2-3 اللقب  اإلسباني حامل  ريال مدريد  على ضيفه 
يوم أمس في الجولة الخامسة قبل األخيرة من دور 

المجموعات.
تعادل  ذاتها،  بالمجموعة  االخــرى  المباراة  وفــي 
دونيتسك  شاختار  ضيفه  مــع  االسكتلندي  سيلتك 
السادسة  المجموعة  الريال  ويتصدر   .1-1 األوكراني 
متفوقا  األولـــى،  للخسارة  تعرضه  بعد  نقاط  بعشر 
ــبـــزج الــوصــيــف ويــحــل  بـــفـــارق نــقــطــة واحـــــدة عـــن اليـ
شـــاخـــتـــار فـــي الـــمـــركـــز الـــثـــالـــث بــســت نـــقـــاط مــقــابــل 

نقطتين لسيلتك في المركز األخير.
منافسه  أمام  خسارة  اإليطالي  يوفنتوس  وتلقى 

وفي  مبكرًا،  المنافسة  ليودع   3-4 البرتغالي  بنفيكا 
ــرى عـــاد تــشــلــســي اإلنــكــلــيــزي مـــن النمسا  مـــبـــاراة أخــ
ببطاقة تأهله الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 
كرة القدم، وذلك بفوزه على ريد بول سالزبورغ 1-2، 
وأبقى إشبيلية االسباني على آماله الضئيلة بالتأهل 
ــا  ــ الــــى الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي مـــن دوري أبـــطـــال أوروبـ
كوبنهاغن  عــلــى ضيفه  بــفــوزه 3-صــفــر  الــقــدم،  لــكــرة 

الدنماركي.
كما فاز اسي ميالن اإليطالي على دينامو زغرب 
سيتي  مانشستر  وتــعــادل  4-صــفــر،  بنتيجة  الكرواتي 
اإلنجليزي مع بورسيا دورتموند األلماني سلبيًا 0-0 
الــنــهــائــي، فيما اكتسح  الــــدور ثــمــن  إلـــى  وتــأهــال مــعــًا 

باريس سان جيرمان منافسه مكابي حيفا 2-7.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16287/pdf/1-Supplime/16287.pdf?fixed473
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/1313407
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1313512
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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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عن ال�شعب الذي 
�صبر على �صابر

الذي  نــيــازوف  مــراد  الــراحــل صابر  التركماني  الرئيس  كــان 
رئاسته  فترة  قد تحول خــال  و2006   1985 بين  ما  بــاده  حكم 
التي انتهت فقط بتدخل عزرائيل إلى صنم يتعين على الشعب 
ــدة مــن الـــدويـــات التي  الــتــركــمــانــي عــبــادتــه، وتــركــمــنــســتــان واحــ
أقيمت من دون دراسة جدوى على أنقاض االتحاد السوفييتي، 
وتعني:  باشي«،  »تركمان  يناديه  أن  الشعب  على  نيازوف  وفرض 
»أنت ماما وأنت بابا وأنت كل حاجة في حياتنا نحن التركمان«.
قبل  تركمانستان  يحكم  كــان  هــذا  بــاشــي  تــركــمــان  أو  صــابــر 
تــفــكــك االتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي بــوصــفــه زعــيــم الــحــزب الشيوعي 
المحلي، وخال تلك الفترة قام بإغاق المساجد، ولو كمشوك 
وظام  ويلك  يا  بيتك،  في  تصلي  وانــت  الشرطة حتى  جماعة 
الشيوعي، صار  الحزب  السلطة من  ولما طارت  وليلك،  نهارك 
ديمقراطيا، وأعلن أنه حامي حمى اإلسام من الصين الى باد 

العم سام. وصار في مسجد العاصمة »اإلمام«.
فإن  مطلقًا،  فــســادًا  تفسد  المطلقة  السلطة  وألن  ولــكــن، 
صــابــر »بــيــه« هــذا )وشــعــبــه هــو الــصــابــر( قــرر فــجــأة منع اللحى 
شعر  إطالة  يمنع  جمهوريًا  مرسومًا  البداية  وكانت  والــشــوارب، 
مقرفان،  شيئان  واللحية  الشنب  أن  فخامته  رأى  ثــم  الــــرأس، 
وألنه وهو رئيس دولة مزمن، حسب نفسه »مؤبدا« في السلطة 
ــان بــا شــنــب أو لحية،  أبــــدا- وكــ الــمــوت  -وأمــثــالــه ال يـــذكـــرون 
أســبــوع واحــــد ليتخلصوا من  أفــــراد شــعــبــه مــهــلــة  أعــطــى  فــقــد 
أي شعر  إن وجود  الجمهوري  الفرمان  وقال  لحاهم وشواربهم، 
الماحقة  تستوجب  يعتبر جريمة  الباد  تلك  في  الوجه  على 
القضائية، ومن ثم صارت الشرطة في تلك الباد توقف المارة 
أو مشروع  لشارب  أثــرا  لمحوا  وإذا  نظرة على وجوههم،  وتلقي 
أنه  بما يعني  الرجل،  لحية وضعوا ملصقًا »ستكير« على وجه 
الشرطة  مخفر  إلــى  طــوعــًا  يــذهــب  أن  وعليه  مخالفة،  ارتــكــب 
ليبقى في الحبس، إلى حين حضور حاق رسمي لتخليصه من 
الغرامة وفوقها رسوم الحاقة ويخرج،  جريمته، وبعدها يدفع 
تحديًا  اعتبرا  والشنب  اللحية  ألن  السجن  العقوبة  صــارت  ثم 

لفخامة الرئيس الذي استنزفت تماثيله ربع ميزانية الدولة!
والمعروف أن التركمان -وبحكم أنهم أتراك- يعتبرون اللحية 
والشارب المبروم من عامات الرجولة، ومن ثم قاوم بعض شباب 
الجامعات القرار »الصّباري النيازوفي« فكان مصيرهم الحرمان 
من التعليم، ومن المعروف أيضًا أن تركيا كانت في ظل علمانية 
متطرفة تحرم اللحى المرسلة ولبس الجلباب والعمامة، وكان 
دستورها ينص على منع ارتداء الحجاب في المواقع المملوكة 
حادثا  هذا  وظل  والــمــدارس،  الحكومية  الدواوين  مثل  للدولة، 
منذ عقود طويلة، ولم تخرج مظاهرات في عواصم إسامية كما 
حدث في أوروبا مرارا احتجاجا على حظر ارتداء الحجاب، ألن 
التظاهرات  أن  يعلم  أوروبــا  الحجاب في  من يتظاهر ضد منع 

سيكون لها صدى من نوع أو آخر.
حال  هو  فما  وفــقــوس،  خيار  لدينا  حكوماتنا  مثل  ونحن 
على هذا حرام على ذاك، وأمريكا ودول أوروبا كانت راضية على 
اتخاذ  عــن  بالكف  يطالبوه  لــم  فإنهم  ثــم  ومــن  نــيــازوف،  صــابــر 
القرارات السخيفة والمجحفة، والكف عن ممارسة القمع الذي 
التركمنستانيين في  الــوزراء  أحد  ابن  طال طالبًا جامعيًا هزم 
تعرضت مطربة  في مصر  إنــه  كيف  أنسى  ولــن  للتنس.  مــبــاراة 
راغبًا في  إن كنت  اسمها روبي، لمعاملة دكتاتورية -قاتلني اهلل 
سماع صوتها أو اسمها- وتعرضت روبي للماحقة من الشرطة، 
ألن نــقــابــة الــمــهــن الــمــوســيــقــيــة رفــعــت عــلــيــهــا ذات عـــام دعـــوى 
بممارسة الغناء من دون أن تتمتع بعضوية النقابة، ومعنى هذا 
أنني لن أتمكن من زيارة مصر ألنني أيضًا أمارس الغناء بدون 
رخصة، وأتعمد الغناء كلما ظهرت على شاشة التلفزيون واحدة 
من المطربات اللواتي يسببن لي الرمد والكمد، وسأظل أفعل 
ذلك نكاية بمن يتحمسون لسماع ما تقوله تلك »الشخصات«، 
وأغني بكفاءة، ألن صوتي شعبوالوي منفر، ويرغم الناس على 
و  الرمد  من  وأنجو  الصمت،  فألزم  التلفزيون،  أمام  من  الهرب 

الكمد »مؤقتًا«.

ــان  تــــوفــــي رجـــــــل إيــــــرانــــــي كــ
يعرف بـ»األكثر قذارة في العالم« 
المتناعه عن االستحمام عقودا، 
ــاد  ــ أفـ ــا  ــ مـ وفــــــق  ــا،  ــ ــامـ ــ عـ ــن 94  ــ عـ
الثاثاء.  الرسمي أمس  اإلعام 
ورحــــــل الــــرجــــل الـــمـــكـــّنـــى »عــمــو 
لــم يستحّم على  الــذي  حــاجــي« 
مــدى أكــثــر مــن نصف قـــرن، يوم 
األحد في قرية دجكه بمحافظة 
ــارس فـــي جـــنـــوب الــجــمــهــوريــة  ــ فـ
أفادت وكالة  اإلسامية، وفق ما 
الثاثاء.  أمــس  الرسمية  »إرنـــا« 
ــة عــــن مـــســـؤول  ــالــ ــوكــ ــلـــت الــ ونـــقـ

مــحــل، أن الـــرجـــل كـــان يــتــفــادى 
ــؤدي  يــ أن  ــتـــحـــمـــام خــشــيــة  االسـ
ذلـــك الـــى »إصــابــتــه بــالــمــرض«. 
الــذي أمضى  الرجل  وذاع صيت 
حــيــاتــه عـــازبـــا. وأشــــــارت وســائــل 
إعــام محلية الــى أنــه تم إعــداد 
بعنوان   2013 عــام  عنه  وثــائــقــي 
حاجي«.  لعمو  الغريبة  »الحياة 
ــارت إرنــا الــى أنــه قبل أشهر  وأشـ
»ولــلــمــرة األولـــى، أحــضــره بعض 
أهل القرية الى الحمام من أجل 

االغتسال«. 

تصوير: محمود بابا

الــــعــــامــــة   ،Bose ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــار  ــكـ ــتـ ــة الــــــرائــــــدة فـــــي ابـ ــاريــ ــجــ ــتــ الــ
ــيـــم  ــامـ تـــصـ ذات  أذن  ســـــمـــــاعـــــات 
ثــــوريــــة أحــــدثــــت نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــي 
من  الثاني  الجيل  إصــدار  القطاع، 
 Bose الاسلكية  األذن  سماعات 
 QuietComfort® Earbuds
مــعــايــرة  تقنية  تــســتــخــدم  الــتــي   ،II
 Bose Custom الذكية  الصوت 
جــــودة  تــحــســيــن  ــهـــدف  بـ  ™Tune
تفضيات  بحسب  األصــــوات  وأداء 
الـــمـــســـتـــخـــدم وإلــــــغــــــاء الــضــجــيــج 
ــه، بـــمـــا يـــوفـــر تــجــربــة  ــ الــمــحــيــط بـ
اســـــتـــــمـــــاع هـــــــادئـــــــة وخـــــالـــــيـــــة مـــن 

الضجيج. 
ذ.م.م  ــــرف  أشـ شـــركـــة  وأطـــلـــقـــت 
 -Bose الموزع المحلي لمنتجات-
 QuietComfort األذن سماعات 
حفل  أقــيــم  حيث  البحرين؛  فــي   II
هايبرماركت  الــلــولــو  فــي  التدشين 
ــة يـــوم  ــ ــدانـ ــ الـــكـــائـــن فــــي مـــجـــمـــع الـ
 2022 أكــــتــــوبــــر   20 الـــخـــمـــيـــس 
ــور آمـــــــال الــــمــــؤيــــد الـــمـــديـــر  بـــحـــضـ
التنفيذي في أشرف وجوزر روباواال 
في  الدولية  اللولو  مجموعة  مدير 

البحرين ومصر.
وقال جوزير روباواال: »يسر لولو 
هايبرماركت أن يكون نقطة انطاق 
الــســنــيــن،  مـــر  عــلــى  المنتج.  هــــذا 

 LuLu Connectقسم اكــتــســب 
لصفقات  طيبة  سمعة  بنا  الخاص 
من  متأكد  وأنــا  وإلكترونية.  رقمية 
 Bose QuietComfort Ear أن
لمجموعة  رائـــعـــة  إضـــافـــة  ســتــكــون 

منتجاتنا«.
األذن  ســـــــمـــــــاعـــــــات  ــز  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ تـ
بتصميم   QuietComfort II
ــأتــــي كــــل ســمــاعــة  ــا، وتــ ــًيـ ــلـ جـــديـــد كـ
أصـــغـــر بـــحـــوالـــي الــثــلــث مـــن الــتــي 
سبقتها وبوزن يقل عن6  جرامات، 
ــدم فــــي عــلــبــة شـــحـــن صــغــيــرة  ــقــ وتــ
تجسد  الجيب.  فــي  وضعها  يمكن 
مــســتــويــات  أرقــــى   QC II ســمــاعــات 
مجموعة  تتضمن  حــيــث  اإلتـــقـــان، 
بنظام  تــأتــي  لـــأذن  مــائــمــة  أدوات 
جــــديــــد مــــن قــطــعــتــيــن بــمــقــاســات 
قابلة  وبأطراف  المستخدم  تناسب 
ارتـــداء  تــجــربــة  يــوفــر  بــمــا  للتبديل 
طــوال  األذن  على  ونــاعــمــة  مريحة 

اليوم.

 Bose ــات  ــاعــ ــمــ ســ ســـتـــتـــوافـــر 
بـــلـــون   QuietComfort II
ــتـــداًء  ابـ ــود  ــ األســ  Triple Black
 129.900 مقابل  أكتوبر   20 من 
دينارا بحرينيا على أن يتوافر لون 
وقت  فــي  الــرمــادي   Soapstone

الحق من هذا العام.
وقـــالـــت آمــــال الــمــؤيــد الــمــديــر 
)الموزع  أشـــرف  لشركة  التنفيذي 
فــي   Bose لــمــنــتــجــات  الــمــعــتــمــد 
إلـــى  »نظًرا  البحرين(:  مــمــلــكــة 
رائـــدة  تــجــاريــة  عــامــة   Bose كـــون
فقد  الــضــوضــاء،  إلــغــاء  تقنية  فــي 
حافظت على موقعها في المقدمة 
في هذا المجال، وأظهرت تميزا ال 
نظير له في الهندسة والتكنولوجيا 
ــيـــم مـــنـــتـــجـــاتـــهـــا، وهــــــا هــي  ــمـ وتـــصـ
 QuietComfort األذن سماعات 
ذلك  لتثبت  تأتي  كليا  الجديدة   II

فعليا«.

الرج�ل »الأكث�ر ق�ذارة ف�ي العال�م« 
توف�ي ع�ن عم�ر 94 عام�ا ف�ي اإيران 

م������ن  ال�ث�ان��ي  ال�ج�ي��ل  ت�ط�ل��ق   »Bose«
�ص�م�اع��ات الأذن ف��ي ل�ول��و ه�اي�ب�رم�ارك��ت

من منطلق م�سوؤوليتها االجتماعية تزامنا مع �سهر التوعية ب�سرطان الثدي

دي����ار ال��م��ح��رق ت��ق��دم ال��دع��م ل��م��ر���ص��ى ���ص��رط��ان 
الثدي ل��ج��راح��ة  ل��ن��دن  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ث��دي 

وفاة المحامي الم�صري فريد الديب 
الذي تولى الدفاع عن ح�صني مبارك 

غّيب الموت أمس الثاثاء المحامي المصري المعروف فريد 
الديب الذي توّلى الدفاع خصوصا عن الرئيس المصري السابق 
وفق  أسقطته،  التي   2011 عام  ثــورة  وأسرته عقب  مبارك  حسني 
ما أعلنت ابنته حنان على حسابها على موقع »فيسبوك«. خاض 
فريد الديب الذي توفي عن عمر يناهز 79 عاما معارك قضائية 
الــواســعــة، مــن بينها قضايا  الـــى شــهــرتــه االعــامــيــة  أدت  عــديــدة 
اإلسرائيليين الذين اتهموا بالجاسوسية في مصر، ومنها قضية 
عزام عزام عام 1997. وتوّلى فريد الديب الدفاع كذلك في قضايا 
أعلن  قد  وكــان  األعمال.  ورجــال  والفنانات  الفنانين  من  العديد 
قبل فترة أنه مصاب بمرض السرطان. وعّلق عاء مبارك، نجل 
حسني مبارك، على حسابه على »تويتر« على نبأ الوفاة قائا: »ال 
اآلخــرون«.  انسحب فيه  وقــٍت  الرجل مع األســرة في  ننسى وقفه 

ونشر مع التعليق صورة للديب مع والده الراحل. 
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} فريد الديب.

�ص�ب�ب�ت ج�دل وا�ص�ع�ا ف�ي بريطانيا.. 

رقاقة تحت الجلد بديال لبطاقات الدفع 
انـــشـــغـــل الـــبـــريـــطـــانـــيـــون فــي 
لرجل  بفيديو  الــمــاضــيــة  ــام  األيــ
 Tik« يستخدم االسم المستعار
Tok pay by hand«، يدفع 
ثمن مشترياته من البقالة بدون 
بــطــاقــة، بــل عــبــر شــريــحــة زرعــت 
تحت الجلد. ونشر الرجل مقطع 
التفاصيل على  فيديو أظهر كل 
حسابه في »تيك توك«، موضحا 
ــة الــصــغــيــرة  ــاقـ ــرقـ رحــلــتــه مـــع الـ
الحقا  وتتناقله  كفه،  ظهر  على 
ــح  ــ ــابــــات. وأوضــ عــــشــــرات الــــحــــســ
 »Pay By Hand« مـــوقـــع 
صاحيتها  تنتهي  الــبــطــاقــة  أن 
في غضون 7 سنوات، وبعد ذلك 

يجب استبدالها. كما أكد أن عملية زراعة الشريحة ال تتطلب مخدرا 
بل تستغرق نحو 15 دقيقة، يقوم فيها الجراحون بعمل فجوة صغيرة 
للشفاء.  ويترك  الجرح  يخاط  ثم  البطاقة  بها  يغرسون  الجلد  في 
 »iCard« وذكر الموقع أنه يجب على المستخدمين تحميل تطبيق
ليصبح بإمكانهم إيداع األموال بعمات مختلفة من حساب مصرفي 

قياسي.

ــت ديــــــار الــــمــــحــــرق، إحــــــدى أكــبــر  ــرمــ أبــ
ــي مــمــلــكــة  ــات الـــتـــطـــويـــر الــــعــــقــــاري فــ ــركــ شــ
مركز  مع  تعاون  اتفاقية  مؤخرًا  البحرين، 
لــنــدن لــجــراحــة الـــثـــدي- الــبــحــريــن، وذلــك 
بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي. 
ــار  ــن جـــانـــب ديـ وقــــد وقــــع االتـــفـــاقـــيـــة مـ
المحرق المهندس أحمد العمادي الرئيس 
التنفيذي لشركة ديار المحرق، ومن جانب 
ــارة الــريــفــي الــمــالــك  ــ الــمــركــز الـــدكـــتـــورة سـ
ــر الــطــبــي لــمــركــز لـــنـــدن لــجــراحــة  والـــمـــديـ
الـــثـــدي، حــيــث تــمــت مـــراســـم الــتــوقــيــع في 
المقر الرئيسي لشركة ديار المحرق وذلك 

يوم االثنين الموافق 24 أكتوبر 2022.
وقـــــد بــــــــادرت ديــــــار الـــمـــحـــرق بــتــقــديــم 
هـــذا الــدعــم انــطــاًقــا مــن حــرصــهــا الــدائــم 
في  إيــجــابــي  أثــر  تــرك  فــي  المساهمة  على 
ــذي تــنــتــمــي إلـــيـــه عــبــر تبني  ــ الــمــجــتــمــع الـ
والخيرية،  االجتماعية  المبادرات  مختلف 
إلى  الرامية  الرسمية  للتوجهات  وامتثااًل 
في  الخاص  القطاع  من  مؤسسات  إشــراك 
الــنــهــوض بــالــخــدمــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 
الـــســـرطـــان،  لــلــمــرضــى، وال ســيــمــا مـــرضـــى 
الذي يعد من أكثر أمراض العصر شيوًعا. 
ــبـــادرة تــحــت مظلة  كــمــا تــنــضــوي هــــذه الـــمـ
ديــار  الــتــي تطرحها  والــفــعــالــيــة  الــمــبــادرات 
الــمــحــرق فــي أكــتــوبــر مــن كــل عـــام احــتــفــاًء 
أجل  ومــن  الــثــدي  بسرطان  التوعية  بشهر 

دعم محاربي سرطان الثدي وذويهم.
وحـــــول تــوقــيــع هــــذه االتـــفـــاقـــيـــة صـــّرح 
ــــمـــــادي الـــرئـــيـــس  ــعـ ــد الـــ ــ ــمـ ــ ــنــــدس أحـ ــهــ ــمــ الــ
ــار الــمــحــرق قـــائـــًا:  ــ الــتــنــفــيــذي لــشــركــة ديـ
أن  المحرق  ديــار  شركة  عــن  نيابة  »يسرني 
أعــلــن هـــذه الـــمـــبـــادرة الــجــديــدة الــتــي تعد 
لتفعيل  الموجهة  استراتيجيتنا  من  جــزًءا 
مبدأ المسؤولية االجتماعية للشركات عبر 
تقديم المساهمات الخيرية. ونحن في ديار 
المحرق ندرك حجم المعاناة واأللم الذي 
ما  وهــذا  وذويهم،  السرطان  يعتري مرضى 
يجعلنا نعتز بدعم محاربات سرطان الثدي 
الثدي  بسرطان  التوعية  شهر  مــع  تــزامــًنــا 
الثدي.  لجراحة  لندن  مركز  مــع  وبشراكة 
ونطمح في ديار إلى مواصلة العطاء وطرح 
المزيد من المبادرات االجتماعية الفاعلة، 
وإنما ينبثق حرصنا على تقديم المزيد من 
المساهمات الخيرية من إيماننا بدورنا في 

البحريني  المجتمع  يثري  بما  المساهمة 
واألفراد فيه«.

ــارة  ــربــــت الـــدكـــتـــور ســ مــــن جـــانـــبـــهـــا، أعــ
الــمــالــك والــمــديــر الــطــبــي لمركز  الــريــفــي 
لــنــدن لــجــراحــة الــثــدي عــن مـــدى ســرورهــا 
المبادرة  هــذه  »نثمن  قائلة:  المبادرة  بهذه 
المحرق،  ديـــار  بها  تفضلت  الــتــي  الكريمة 
الــمــتــمــثــلــة فـــي دعــــم الــمــصــابــات بــســرطــان 
الـــثـــدي، الــــذي يــعــد الــشــكــل األكــثــر شــيــوعــًا 
للسرطان في مملكة البحرين. وكم يسعدنا 
أن نكون سبًبا بإذن اهلل في شفاء المزيد من 
المحرق،  ديار  ورعاية من  المصابات بدعم 
العديد من  مع  شــراكــات  إلــى عقد  ونطمح 
أكثر  نمط حياة  توفير  لضمان  المؤسسات 
ــد ضـــرورة  صــحــة. ومـــن هـــذا الــمــنــطــلــق أؤكــ
إجراء الفحص الذاتي للثدي شهريًا ابتداء 
مــن ســن مبكرة، وذلــك نــظــًرا إلــى كــون هذا 
الـــمـــرض أصـــبـــح مــنــتــشــًرا إقــلــيــمــًيــا ضمن 
الــفــئــة الــعــمــريــة األصـــغـــر ســنــًا بــشــكــل أكــبــر 
من مستوى انتشاره على النطاق العالمي، 
في  يسهم  الـــذي  المبكر  الكشف  وألهــمــيــة 

وصول نسبة الشفاء إلى %90«.
الــثــدي- لــجــراحــة  لــنــدن  مــركــز  ويعتبر 

البحرين مركزا طبيا شاما يقدم مجموعة 
بدءًا  الثدي،  جراحة  خدمات  من  متكاملة 
من الفحص والتشخيص والعاج والمشورة 
المركز  ويــوفــر  الاحقة.  الطبية  والــرعــايــة 
خدمات مبتكرة ومتكاملة وذات جودة عالية 
وخدمات فعالة واقتصادية لجراحة الثدي 

بكفاءة عالية وعناية متكاملة. 

} عمو حاجي لم يستحم على مدى نصف قرن.

العدد )١٦2٨٧( - السنة السابعة واألربعون - األربعاء ١ ربيع الثاني ١٤٤٤هـ - 2٦ أكتوبر 2022م
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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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اأعلنت ني�سان، اليوم، طرح طراز 

منطقة  يف  اجلديد   2023 كيك�س 

ت�سعى  خطوة  يف  الأو�سط،  ال�سرق 

ريادتها  تر�سيخ  اإىل  خاللها  من 

متعّددة  الريا�سية  ال�سيارات  لفئة 

الحتياجات  وتلبية  ال�ستخدامات، 

املناطق  يف  لعمالئها  املتنامية 

ني�سان  وكانت  واملدن.  احل�سرية 

يف  الأوىل  للمرة  كيك�س  اأطلقت  قد 

للطلب  تلبيًة   2017 عام  املنطقة 

اأوفر  الكرو�س  �سيارات  على  املتزايد 

بني  جتمع  التي  احلجم  �سغرية 

متعّددة  الريا�سية  ال�سيارات  رحابة 

والأداء  ومرونتها،  ال�ستخدامات 

بالإ�سافة  ال�سيدان  ل�سيارات  العملّي 

اإىل اأ�سعارها املنا�سبة.

وميتاز طراز 2023 من ني�سان 

بدرجة  تخ�سي�سه  باإمكانية  كيك�س 

بت�سميم  يتمّيز  حيث  من  كبرية 

األوان  وخيارات  لفت،  خارجي 

معّززة  داخلية  ومق�سورة  متعّددة، 

املزايا  اإىل جانب  وات�سالية متطّورة، 

التكنولوجية لنظام التنّقل الذكي من 

جتربة  للعمالء  توّفر  والتي  ني�سان 

قيادة اأكرث اأماًنا.

 2023 كيك�س  ني�سان  وت�ستهر 

وبالقيمة  فئتها  يف  الرائدة  مبزاياها 

توّفر  فاإنها  تقّدمها.  التي  الكبرية 

جلذب  ت�سميمها  يف  لفتة  ترقيات 

الع�سرّي،  ال�سباب  فئة  من  العمالء 

ومن بينها الهوائّي الأنيق على ال�سقف 

الذي يوّفر طابًعا ريا�سًيا ديناميكًيا.

معّززًة جمموعة �شياراتها الريا�شية متعّددة اال�شتخدامات 

»ني�شان« تطرح »كيك�س 2023« يف منطقة ال�شرق االأو�شط

افتتاح »بي بي زد« متعددة العالمات 

التجارية لل�شلع املخّف�شة يف جممع ال�شيف 

جمال  يف  عاملًيا  الرائدة  اأباريل،  جمموعة  افتتحت 

احلياة  واأمناط  والأك�س�سوارات  الأزياء  وبيع  توزيع 

لل�سلع  التجارية  العالمات  متعددة  زد  بي  بي  املتنوعة، 

ليكون  ال�سيف،  �ساحية   - ال�سيف  جممع  يف  املخف�سة 

الفرع الأول على م�ستوى مملكة البحرين والفرع رقم 36 

على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي. 

من  بالقرب  اجلديد  زد  بي  بي  متجر  موقع  ويقع 

البوابة 10 للمجمع، وي�سم جمموعة متنوعة من الأق�سام 

مثل املالب�س، والأحذية، والعطور وغريها.

وبهذه املنا�سبة، �سّرح حممد القائد الرئي�س التجاري 

بالإنابة يف �سركة عقارات ال�سيف بالقول: »ي�سرنا الإعالن 

البحرين  مملكة  يف  زد(  بي  لـ)بي  فرع  اأول  افتتاح  عن 

والذي  ال�سيف،  �ساحية   - ال�سيف  جممع  من  انطالًقا 

يرتجم مرة اأخرى املكانة التجارية املرموقة التي مايزال 

يتمتع بها املجمع على م�ستوى اململكة«.

الإقليمي  الرئي�س  راتناين  ديراج  علّق  جانبه،  من 

ال�سعادة  »تغمرنا  قائاًل:  البحرين  اأباريل  ملجموعة 

باختيارنا ملجمع ال�سيف - �ساحية ال�سيف لفتتاح اول 

فرع لـ)بي بي زد( يف مملكة البحرين. لقد ح�سمنا م�ساألة 

اختيار موقعنا اجلديد يف البحرين �سريًعا حلظة اطالعنا 

وما  ومرافق  مميزات  من  ال�سيف  جممع  يوفره  ما  على 

ميلكه من موقع ا�سرتاتيجي«.

االأوىل من نوعها يف اململكة.. برعاية رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة

»امل�شت�شفى الكندي« يحتفل بافتتاح وحدة ت�شخي�س وجراحة االأورام
خديجة العرادي:

التخ�س�سي،  الكندي  امل�ست�سفى  احتفل 

وجراحة  ت�سخي�س  وحدة  بافتتاح  اأم�س، 

الأورام التي ُتعد الأوىل من نوعها يف اململكة، 

ال�سيخ  طبيب  الفريق  رعاية  حتت  وذلك 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

جمل�س  اأع�ساء  بح�سور  لل�سحة،  الأعلى 

الأطباء  من  كبري  وعدد  امل�ست�سفى  اإدارة 

ال�ست�ساريني.

بن  حممد  ال�سيخ  عّب  املنا�سبة،  وبهذه 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبدهلل 

يف  الق�سم  هذا  بافتتاح  �سعادته  عن  لل�سحة 

يفتح  ذلك  اأن  اإىل  م�سرًيا  الكندي،  امل�ست�سفى 

بابا للقطاع اخلا�س يف خدمة واحد من اأ�سعب 

التخ�س�سات ملر�سى ال�سرطان.

الطبية  الرعاية  ي�سعدنا  »كذلك  واأ�ساف: 

ملر�سى القلب، اإذ اإن القطاع اخلا�س بداأ يعمل 

ي�سعدنا  التحرك  هذا  حيث  املجالت،  هذه  يف 

وتناف�سية  متعددة  خيارات  يتيح  لكونه 

للمر�سى  وبالن�سبة  باأكمله،  للنظام  بالن�سبة 

جميًعا«، متمنًيا اأن ي�سب ذلك كله يف م�سلحة 

مملكة  يف  ال�سحية  اخلدمة  وم�سلحة  النظام 

البحرين.

للم�ست�سفى  التنفيذي  الرئي�س  واألقت 

الدلل  ابت�سام  الدكتورة  التخ�س�سي  الكندي 

وقدمت  الكبري،  باحل�سور  فيها  رّحبت  كلمة 

فيها جزيل ال�سكر والمتنان للقيادة الر�سيدة 

على دعمها امل�ستمر يف �سبيل الرتقاء بالقطاع 

»ال�سكر  وقالت:  البحرين،  مملكة  يف  ال�سحي 

ال�سيخ  طبيب  الفريق  ملعايل  ا  اأي�سً مو�سول 

املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد 

لهذا  الكرمية  رعايته  على  لل�سحة  الأعلى 

مرمي  وللدكتورة  الكرمي،  وللح�سور  احلفل، 

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة 

وجميع  ال�سحية،  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

اأكتوبر  ل�سهر  الكندي  برنامج  يف  امل�ساهمني 

لإحدى  اجلراحي  املجاين  العالج  وم�سروع 

مر�سى ال�سرطان«.

الكندي  امل�ست�سفى  اأن  الدلل  واأكدت 

توجيه  ا�سرتاتيجية  تبني  على  دائًما  يحر�س 

ال�ستثمار يف هذا القطاع املهم، من اأجل حتقيق 

تكامل اخلدمات ال�سحية يف اململكة، كما يتبنى 

امل�ست�سفى العديد من ال�سرتاتيجيات التي من 

جتويد  يف  التناف�سية  دور  تعزز  اأن  �ساأنها 

ا�ستثنائي يف  ب�سكل  م�سهًما  الطبية،  اخلدمات 

برنامج ال�سياحة العالجية للحكومة.

باأحد  اليوم  يحتفل  امل�ست�سفى  اأن  وبّينت 

وهو  عاًما،  ع�سر  اأربعة  بعد  الطموحات  هذه 

يفتتح وحدة ت�سخي�س وجراحة الأورام الأوىل 

خدمات  بذلك  مقدًما  اململكة،  يف  نوعها  من 

ا�ستثنائية ت�ساهي امل�ستويات العاملية يف هذا 

اخلباء  من  بحرينية  طبية  بكوادر  املجال، 

ال�ست�ساريني اإىل الفنيني املتميزين.

يف  ا�ستثمر  امل�ست�سفى  اأن  اىل  واأ�سارت 

تقنيات تكنولوجية �سعاعية متقدمة جًدا هي 

ال�سحي  القطاع  يف  نوعها  من  ا  اأي�سً الأوىل 

اخلا�س، اإذ ُيجرى الت�سخي�س يف هذه الوحدة 

حتت �سقف واحد مبا يف ذلك الأ�سعة التداخلية 

الأ�سعة  ا�ست�ساريي  قبل  من  اخلزعات  لأخذ 

يف  الأف�سل  بني  ُيعدون  الذين  البحرينيني 

 3D Mammogramالـ ذلك  اململكة،وي�سمل 

مع قاعدة لإجراء التداخالت اجلراحية، اإ�سافة 

والتي  للثدي  ال�سوتية  فوق  الأمواج  اإىل 

تقوم بها ا�ست�سارية بحرينية ذات كفاءة عالية 

ذلك  جانب  اإىل  الدقة،  يف  غاية  بنتائج  جًدا 

ال�ستثنائية  اخلبة  ذوي  الأ�سعة  ا�ست�ساريي 

يف MRI وSCAN CT، اإذ يقدمون خدماتهم 

الوحدة حتت �سقف واحد، ما يجعل  اإىل هذه 

جًدا  مريحة  للمر�سى  الت�سخي�سية  الرحلة 

وفّعالة خالل يوم واحد فقط، معزرين مفهوم 

.One Stop Clinicالـ

تتعامل  اجلديدة  الوحدة  هذه  اأن  وذكرت 

رئي�س  وب�سكل  ال�سرطانية،  احلالت  مع 

والقولون  وامل�ستقيم  الثدي  �سرطانات  مع 

الدرقية،  والغدة  واملعدة  الدقيقة  والأمعاء 

خريطة  على  البحرين  مملكة  ت�سع  بنتائج 

ال�سياحة العالجية بثقة كبرية، موؤكدة يف ذات 

اإنطالقتها هذه ت�سع ب�سمة بارزة  اأن  ال�سياق 

للم�ست�سفى يف تطور القطاع ال�سحي اخلا�س 

التطور  اأجل  ال�سركاء، من  ثقة مع جميع  بكل 

والنماء ململكتنا احلبيبة.

ت�شوير - ح�شن قربان

23الريا�ضة sport@alayam.com
sport.alayam@gmail.com

الأربعاء 1 ربيع الآخر 1444 ـ العدد 12254

Wednesday 26th October 2022 - No. 12254

تغطية - اللجنة الإعالمية:

حمد  بن  خالد  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 

اآل خليفة النائب الأول لرئي�س املجل�س الأعلى 

العامة  الهيئة  رئي�س  والريا�شة  لل�شباب 

البحرينية،  الأوملبية  اللجنة  رئي�س  للريا�شة 

ت�شتعد اجلمعية البحرينية للرواد الريا�شيني 

الأول  الدويل  العربي  العلمي  املوؤمتر  لتنظيم 

والطموح«  الواقع  بني  العربية  »الريا�شة 

بالتعاون مع الحتاد العربي لرواد الريا�شة، 

يف  احلــايل  اأكتوبر  و30   29 يومي  وذلــك 

قاعة املوؤمترات بفندق كراون بالزا مب�شاركة 

والوطن  البحرين  مملكة  رواد  من  وا�شعة 

العربي.

عي�شى  بن  �شالح  اأعرب  املنا�شبة،  وبهذه 

بن هندي املناعي م�شت�شار جاللة امللك ل�شوؤون 

ال�شباب والريا�شة رئي�س اجلمعية البحرينية 

اإىل  وتقديره  �شكره  عن  البحرينيني  للرواد 

على  خليفة  اآل  حمد  بن  خالد  ال�شيخ  �شمو 

رعاية �شموه للموؤمتر الذي �شي�شلط الأ�شواء 

على مملكة البحرين ويوؤكد الإمكانات العالية 

التي متتلكها الكوادر البحرينية يف احت�شان 

�شتى الفعاليات الكربى.

املناعي  بن هندي  بن عي�شى  واأكد �شالح 

يف  طويلة  فرتة  منذ  با�شرت  اجلمعية  اأن 

�شكلت  حيث  املوؤمتر،  لتنظيم  املبكر  العداد 

بداأت  والتي  للموؤمتر  العليا  املنظمة  اللجنة 

املا�شية  الفرتة  يف  م�شاعف  ب�شكل  عملها 

وو�شلت اإىل املراحل الأخرية من ال�شتعداد.

بن  عي�شى  بن  �شالح  يراأ�س  جانبه،  من 

للموؤمتر  العليا  املنظمة  اللجنة  املناعي  هندي 

رئي�س  نائب  الــدوي  اإبراهيم  ت�شم  والتي 

رئي�س  ال�شاحلي  وتوفيق  املنظمة،  اللجنة 

املن�شق  �شيار  وعبدالرحمن  الت�شويق،  جلنة 

وعبداملجيد  العلمية،  اللجنة  ورئي�س  العام 

ــة،  والإداري التنظيمية  اللجنة  رئي�س  مفيز 

املالية،  للجنة  رئي�شا  اإ�شماعيل  وحممد 

ونا�شر حممد رئي�شا للجنة العالقات العامة، 

ود.  الإعالمية،  للجنة  رئي�ًشا  لوري  وحممد 

اأمني عبداهلل مدير عام �شركة اأديوكي�شن بال�س 

ع�شًوا.

اإعداد برنامج  وانتهت اللجنة املنظمة من 

حفل الفتتاح الذي �شيقام 29 اأكتوبر احلايل، 

ثم  احلفل،  راعي  �شمو  بو�شول  �شيبداأ  حيث 

الكرمي، وكلمة ل�شالح  امللكي والقراآن  ال�شالم 

ملحمد  وكلمة  املناعي،  هندي  بن  عي�شى  بن 

للرواد  العربي  ــاد  الحت رئي�س  الروي�شد 

وتكرمي  وثائقي،  فلم  وعر�س  الريا�شيني، 

قدامى  وتكرمي  املحا�شرين،  وتكرمي  الرعاة، 

الريا�شيني من مملكة البحرين، وزيارة �شمو 

راعي احلفل للمعر�س امل�شاحب.

اإعداد  على  املنظمة  اللجنة  عملت  كـــما 

�شيقام يوم 30  الذي  برنامـــج حفل اخلتام 

لتو�شيات  عر�س  �شيــ�شهد  حيـــث  اأكتوبر، 

العربية،  الوفـــود  وكلــمة  املوؤمتـــر، 

ال�شهادات  وتوزيع  املنظمة،  اللجنــة  وتكرمي 

على الدار�شني.

حتت رعاية �ضمو ال�ضيخ خالد بن حمد اآل خليفة..

اعتماد برنامج املوؤمتر العربي الدويل »الريا�ضة العربية بني الواقع والطموح«

»األبا« ترعى كاأ�س جاللة امللك املعظم ودوري نا�ضر بن حمد املمتاز

�س.م.ب  البحرين  اأملنيوم  �شركة  قدمت 

كاأ�س جاللة  الف�شية مل�شابقتي  )األبا( رعايتها 

امللك املعظم ودوري نا�شر بن حمد املمتاز لكرة 

القدم للمو�شم الريا�شي 2023-2022. 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  رّحب  جانبه،  من 

بن  ال�شيخ علي  القدم  لكرة  البحريني  الحتاد 

�شركة  بان�شمام  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة 

برعاية  للم�شابقتني  الرعاة  جمموعة  اإىل  األبا 

ال�شركة  تبذلها  التي  باجلهود  م�شيًدا  ف�شية، 

يف دعم القطاع الريا�شي وبخا�شة كرة القدم 

التطور  حتقيق  �شبيل  يف  وذلك  البحرينية، 

تقديره  عن  معرًبا  اللعبة،  هذه  يف  والنماء 

األبا وحر�شها على تقدمي  اإدارة �شركة  ملجل�س 

اأن  موؤكًدا  للم�شابقتني،  والدعم  الرعاية  هذه 

وال�شركة  الكرة  احتاد  بني  امل�شرتك  العمل 

التنظيمي  النجاح  اأ�شباب  توفري  يف  �شي�شهم 

للم�شابقتني. 

من جهته، قال رئي�س جمل�س اإدارة �شركة 

األبا ال�شيخ دعيج بن �شلمان بن دعيج اآل خليفة 

امللك  جاللة  كاأ�س  مل�شابقة  ال�شركة  دعم  اإن 

املعظم وم�شابقة دوري نا�شر بن حمد املمتاز 

الأن�شطة  دعم  باأهمية  ال�شركة  اإميان  من  نابع 

على  القدم  وكرة  عموًما  والريا�شية  ال�شبابية 

وجدت  ال�شركة  اأن  مبيًنا  اخل�شو�س،  وجه 

اأهداف  لتاأكيد  امل�شابقتني مكاًنا مثالًيا  يف دعم 

القطاع  دعم  يف  بها  تعمل  التي  ال�شرتاتيجية 

الريا�شي البحريني، معرًبا عن �شكره وتقديره 

لكرة  البحريني  الحتاد  واأع�شاء  رئي�س  اإىل 

�شبيل  يف  املبذولة  املميزة  اجلهود  على  القدم 

تطوير امل�شابقات املحلية مبا ينعك�س بالإيجاب 

البحرين  مملكة  يف  القدم  كرة  منظومة  على 

موؤكًدا  النجاحات،  من  املزيد  لتحقيق  ودفعها 

الريا�شية  والفعاليات  الريا�شيني  دعم  اأن 

ُيعد  املجتمعية  ال�شراكات  تفعيل  خالل  من 

م�شوؤولية وطنية ونهج را�شخ لدى �شركة األبا 

منذ تاأ�شي�شها قبل اأكرث من خم�شني عاًما.

ال�شيخ دعيج بن �شلمان ال�شيخ علي بن خليفة

ينظمها م�ضت�ضفى الإر�ضالية الأمريكية من 27 اإىل 29 اأكتوبر

بطولة »اآيالند كال�ضيك« اخلريية للجولف تنطلق يف ن�ضختها الثالثة والع�ضرين
بعد توقف دام �شنتني ب�شبب جائحة كورونا، 

جميع  الأمريكية  الإر�شالية  م�شت�شفى  ا�شتكمل 

كال�شيك«  »اآيالند  بطولة  لتنظيم  ال�شتعدادات 

ال�شنوية اخلريية للجولف خالل الفرتة من 27 

اإىل 29 اأكتوبر 2022، اإذ �شيكون حفل الفتتاح 

للبطولة  والع�شرين  الثالثة  للن�شخة  الر�شمي 

 27 يوم  ظهر  من  ع�شرة  الثانية  ال�شاعة  يف 

الريا�شي  احلدث  هذا  اأن  بالذكر  اجلدير  اأكتوبر. 

رفيع امل�شتوى ينظم �شنويا حتت رعاية �شاحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، ويف ملعب 

اجلولف اخلا�س بجاللته يف ق�شر ال�شافرية.

التنفيذي  املدير  �شّرح  املنا�شبة،  وبهذه 

لل�شركات مب�شت�شفى الإر�شالية الأمريكية ورئي�س 

قائالً:  �شرييان  جورج  الدكتور  الطبية  اخلدمات 

با�شتطاعنا  يكن  مل  املا�شيني  العاميني  »خالل 

على  املفرو�شة  للقيود  نظرا  البطولة  هذه  اإقامة 

علينا  فكان  اجلائحة،  ب�شبب  الفعاليات  ح�شور 

العام  هذا  ويف  كال�شيك(.  )اآيالند  بطولة  تعليق 

نتوجه بال�شكر ملقام �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

اآل خليفة الذي تكرم با�شت�شافة البطولة  عي�شى 

ق�شر  يف  بجاللته  اخلا�س  اجلولف  ملعب  يف 

ال�شافرية«.

البطولة،  يف  التناف�س  بنظام  يتعلق  وفيما 

�شوف تطبق قواعد غولف هانديكاب يف مباريات 

فلوريدا  منتجع  ن�شق  على  امل�شاركة  الفرق 

جلميع  البداية  �شربة  حتدد  اإذ  للمحرتفيني، 

�شربة.  اأف�شل  اأو  كرة  اأف�شل  موقع  من  الالعبني 

الرباعية  الفرق  يف  الالعبني  جلميع  و�شتتاح 

النتائج  ح�شاب  يف  لالإ�شهام  مت�شاوية  ا  فر�شً

ونقاط كل فريق.

اإىل جمموعتني  امل�شاركة  الفرق  تق�شم  �شوف 

بنظام جمموعة لدوري البطولة واأخرى للممتاز. 

الثالثة، �شيتم  البطولة  اأيام  ويف نهاية مباريات 

تتويج ثالثة فائزين من كل جمموعة. كذلك هناك 

�شمن  امل�شاحبة  اجلانبية  امل�شابقات  من  عدد 

البطولة ت�شمل جائزة ال�شربة الأكرث دقة، جائزة 

اأقرب �شربة لل�شارية وجائزة اأطول �شربة.

معهد ال�ضيخ خليفة والهداية اخلليفية

 ينت�ضـــران يف دوري نا�ضر بن حمد للمــدار�س

خليفة  ال�شيخ  معهد  فريق  �شمن 

مدر�شة  وفريق  للتكنولوجيا  �شلمان  بن 

عن  الثاين  للدور  التاأهل  اخلليفية  الهداية 

الثانية  اجلولة  بعد  الثالثة،  املجموعة 

لبطولة نا�شر بن حمد لكرة القدم للمرحلة 

احلكومية  للمدار�س  للبنني  الثانوية 

برعاية بالتينية من  تقام  التي  واخلا�شة، 

الذهبي  والراعي  الوطني  البحرين  بنك 

�شركة البحرين لل�شينما.

على ملعب نادي عايل، اأكد معهد ال�شيخ 

خليفة بن �شلمان للتكنولوجيا تاأهله للدور 

على  امل�شتحق  فوزه  بعد  وذلك  الثاين، 

ب�شتة  اخلا�شة  البحرين  مدر�شة  مناف�شه 

اأهداف  و�شجل  واحد،  هدف  مقابل  اأهداف 

معهد ال�شيخ خليفة فهد عبداحلكيم وحممد 

البلو�شي )هدفني( والبديل نواف بن �شعود 

)ثالثة اأهداف(، بينما �شجل هدف البحرين 

اخلا�شة الوحيد الالعب ليون.

فريق  يجد  مل  الحتاد،  نادي  مبلعب 

يف  �شعوبة  اأي  اخلليفية  الهداية  مدر�شة 

مدر�شة  فريق  خ�شمه  على  الفوز  حتقيق 

هدًفا   11 بنتيجة  عليه  تغلب  اإذ  الن�شيم، 

دون مقابل لي�شل للنقطة ال�شاد�شة ويتاأهل 

للدور الثاين، وجاءت الأهداف عرب املتاألق 

خم�شة  �شجل  الذي  يعقوب  خالد  را�شد 

والبقية  املباراة،  جنومية  ونال  اأهداف 

بوا�شطة املتاألق الآخر حممد �شالح عبداهلل 

علي  عي�شى  من  اأهداف، وهدف   3 و�شجل 

وعثمان  عبداهلل  ح�شني  ويو�شف  ح�شن 

عبدالبا�شط ح�شن.

ختام بطولة وزير الديوان امللكي للجولف

اختتمت مناف�شات بطولة ال�شيخ خالد 

امللكي  الديوان  وزير  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

للجولف مب�شاركة اأكرث من 80 لعًبا على 

وح�شل  احلنينية،  مبنطقة  النادي  ملعب 

الالعب خليفة املري�شي على كاأ�س البطولة 

املركز  وجاء يف  �شربة،  اأن حقق 70  بعد 

�شربة.   70 الزايد  حممد  الالعب  الثاين 

نا�شر  بن  خالد  ال�شيخ  معاليه،  اأناب  وقد 

جوائز  توزيع  حفل  برعاية  خليفة،  اآل 

احلفل  وبداأ  الفائزين.  وتكرمي  البطولة 

بكلمة ترحيبية من مدير امل�شابقات )كابنت 

اإيجاز  وتقدمي  العاثم  �شامل  خالد  النادي( 

البطولة، ثم تّوج �شعادته الالعب فهد  عن 

احلكم بكاأ�س البطولة. 

جمل�س  عن  بالنيابة  تقدم  ذلك  وبعد 

واأع�شاء  للجولف  البحرين  نادي  اإدارة 

النادي بال�شكر اجلزيل اإىل ال�شيخ خالد بن 

على  امللكي  الديوان  وزير  خليفة  اآل  اأحمد 

حر�شه  وعلى  وامل�شتمر  الالحمدود  دعمه 

برعايته  البطولة  اإقامة  على  ال�شخ�شي 

�شنويا.

بعد طرح  البطولة  نتائج  اأ�شفرت  وقد 

عبدالعزيز  الالعب  فوز  عن  التكافوؤ  نقاط 

حممد فرج بت�شجيله 77/ 64.

النحو  على  املجموعة  نتائج  وجاءت 

مهدي   ،68 /77 الهزاع  نا�شر  الآتي: 

جناحي  يو�شف   ،68 /72 توداوي 

نبيل   ،70 /76 الكواري  حممد   ،69 /70

املري�شي  خليفة  فار�س   ،70 /71 �شبت 

 ،70 /78 �شيف  �شعيد  را�شد   ،70 /75

البنخليل  يو�شف   ،70 /78 تيبو  رحمان 

79/ 71، را�شد �شالح 76/ 71.

خالل ا�ضتقباله رئي�س الحتاد الكويتي لكرة القدم يف كوالملبور 

�ضلمان بن اإبراهيم: معنّيون بتقدمي كل دعم 

ممكن ل�ضتعادة الكرة الكويتية مكانتها الرائدة

اأكد ال�شيخ �شلمان بن اإبراهيم اآل خليفة 

رئي�س الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم النائب 

القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  لرئي�س  الأول 

تقدمي خمتلف  على  القاري  الحتاد  حر�س 

الكويتي  لالحتاد  وامل�شاندة  الدعم  ا�شكال 

ل�شتعادة  الطريق  ميهد  مبا  القدم،  لكرة 

الكرة الكويتية مكانتها الرائدة على �شاحة 

الكرة الآ�شيوية.

اآل  ابراهيم  بن  �شلمان  ال�شيخ  وذكر 

خليفة خالل لقائه مع عبداهلل اأحمد ال�شاهني 

لكرة  الكويتي  الحتاد  رئي�س  الربيع 

اأم�س الثالثاء يف العا�شمة املاليزية  القدم، 

من  مهم  الكويت جزء  دولة  اأن  كوالملبور، 

تاريخ الكرة الآ�شيوية عطًفا على اجنازاتها 

الكبرية وما قّدمته من جنوم عديدة تركوا 

القارية،  البطولت  يف  موؤثرة  ب�شمات 

الإرادة  الكويتية متتلك من  الكرة  اأن  مبيًنا 

مكانها  ل�شتعادة  يوؤهلها  ما  والعزمية، 

الطليعي اإقليمًيا وقارًيا.

اآل  ابراهيم  بن  �شلمان  ال�شيخ  واأ�شاد 

خليفة با�شت�شافة الكويت موؤخًرا لنهائيات 

منوًها   ،2022 ال�شالت  لكرة  اآ�شيا  كاأ�س 

وتاأهله  الكويتي  للمنتخب  املميز  بالأداء 

للدور ربع النهائي من امل�شابقة.

بطولة  الكويت  »ا�شت�شافت  واأ�شاف: 

رائعة �شهدنا من خاللها عودة كرة ال�شالت 

اأربع �شنوات  اآ�شيا بعد توقف دام  يف قارة 

بال�شكر  نتقدم  ونحن  اجلائحة،  ب�شبب 

الذي  املميز  التنظيم  هذا  على  للكويت 

يرتجم ال�شمعة العطرة للبالد على �شعيد 

ا�شت�شافة وتنظيم الفعاليات الريا�شية«. 

الآ�شيوي  »الحتاد  بالقول:  واأردف 

لكرة القدم جاهز لتقدمي كل م�شاعدة ممكنة 

عرب  وذلك  القدم،  لكرة  الكويتي  لالحتاد 

جمموعة متنوعة من برامج التطوير، التي 

تراعي خمتلف جوانب املنظومة الكروية«.

من جهته، اأعرب رئي�س الحتاد الكويتي 

لل�شيخ  وتقديره  �شكره  عن  القدم  لكرة 

اآل خليفة على توا�شله  ابراهيم  �شلمان بن 

الآ�شيوية،  القدم  كرة  اأ�شرة  مع  امل�شتمر 

القدم  لكرة  الآ�شيوي  الحتاد  بدعم  م�شيًدا 

من  الأع�شاء  الوطنية  الحتادات  ملختلف 

اأجل النهو�س باأركان اللعبة كافة.

جانب من اللقاء

�شالح بن هندي�شمو ال�شيخ خالد بن حمد

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12254/PDF/INAF_20221026004319583.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/sports/984432/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/984374/News.html
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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
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 وزير النفط: ضمان استدامة 
إنتاج الطاقة بإيجاد الحلول 

المبتكرة والمبدعة

أكد وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الدكتور 
محم��د بن دينه، أهمية ضمان اس��تدامة إنتاج الطاقة من خالل 
إيجاد الحلول المبتكرة والمبدع��ة المتواكبة مع أفضل التقنيات 
الحديث��ة في ه��ذا المج��ال لتوفير مس��تقبل مس��تدام لألجيال 

القادمة.
ج��اء ذلك في أثن��اء افتتاحه فعالي��ات مؤتمر ومعرض الش��رق 
األوس��ط للرفع االصطناعي في نسخته الخامس��ة، الذي نظمته 
جمعية مهندس��ي البت��رول العالمي��ة بالتعاون والتنس��يق مع 
وزارة النف��ط والبيئة، وبدعم ورعاية من ش��ركة تطوير للبترول 
وش��ركة أرامكو الس��عودية وعدد من الشركات النفطية الوطنية 
والعالمية، وبمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين ورؤساء 

ومديري الشركات العاملة في مجال الرفع االصطناعي.
وأكد الحرص على عقد مثل هذه الفعاليات العالمية بهدف تعزيز 
الصناعة النفطية في منطقة الش��رق األوس��ط من خالل تقديم 
أفض��ل ما توصلت إليه التقنيات والتكنولوجيا والحلول الصناعية 
ف��ي مجال الرف��ع االصطناعي للمنش��آت والمصان��ع العاملة في 

مجال النفط والغاز والصناعات األخرى المرتبطة بذلك.
وأش��ار إلى أهمية تقديم الدراس��ات الفنية المتخصصة وتحليل 
البيانات بش��كل دقيق ومس��تمر، إضافة إلى اختي��ار التكنولوجيا 
المتقدم��ة المناس��بة األقل تأثي��رًا على البيئة، حي��ث إن حماية 
البيئ��ة من أبرز األولويات التي تحتاج إل��ى تضافر جميع الجهود 

العالمية.
كما افتت��ح بن دينه على هامش المؤتم��ر المعرض المصاحب 
الذي ش��ارك فيه عدد من الش��ركات النفطية المحلية واإلقليمية 
والعالمية الس��تعراض أفضل ما توصلت إليه التقنيات الحديثة 
ف��ي هذا المج��ال الحيوي والمه��م، وتقديم الدراس��ات واألبحاث 
المتخصصة ف��ي تطوير عملية زيادة اإلنت��اج، حيث التقى بكبار 
المس��ؤولين ف��ي الش��ركات المش��اركة ف��ي المع��رض لتبادل 
المعلوم��ات واالطالع ع��ن كثب على م��ا تقدمه الش��ركات من 
خدم��ات ف��ي هذا الش��أن، وم��ن أهم الش��ركات المش��اركة في 
المع��رض المصاح��ب ش��ركة تطوير للبت��رول وش��ركة أرامكو 
الس��عودية وش��ركة ش��لمبيرجر وش��ركة هالبيرت��ون وش��ركة 

سلفيرويل وغيرها من الشركات المتخصصة.

مؤشرا البحرين واإلسالمي 
يغلقان على انخفاض

أنهى مؤش��ر البحري��ن العام أمس، عند مس��توى 1.861.07 
بانخفاض قدره 2.71 نقطة عن معدل اإلقفال السابق وذلك 
عائد النخفاض مؤش��ر قطاع المال وقطاع المواد األساسية، 
كما أقفل مؤش��ر البحرين اإلس��المي عند مس��توى 653.81 

بانخفاض قدره 0.77 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت ك�مية األسه�م المتداولة أمس، سبعة ماليين و892 
ألفًا و978 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 975 ألفًا و458 دينارًا 

تم تنفيذها من خالل 37 صفقة.
وتركز نش��اط المس��تثمرين ف��ي التداول على أس��هم قطاع 
المال حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته %82.60 

من القيمة اإلجمالية لألوراق المالية المتداولة.

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.. بوجيري:

 توسع »صفقات« في حجم 
التعامالت واألصول والمستثمرين

ش��ركة  إدارة  مجل��س  رئي��س  أك��د 
»صفق��ات« عبدالكري��م بوجي��ري أن 
»حصول الش��ركة عل��ى ترخيص من 
مص��رف البحري��ن المرك��زي بالعمل 
في تشغيل منصة اس��تثمار وتمويل 
جماع��ي، س��وف ي��ؤدي إل��ى توس��ع 
الشركة بشكل أكبر والتعامل بأصول 
أكبر م��ن تلك التي كن��ا نتعامل من 
خاللها من قبل، حيث س��وف تتضمن 
تلك األصول، أصوال عقارية أو غيرها«.
»س��عادته  ع��ن  بوجي��ري  وأع��رب 
بموافق��ة مصرف البحري��ن المركزي 
على إعطاء الترخيص المطلوب لعمل 
الشركة«، مضيفًا »نحن بدأنا العمل 
من��ذ فت��رة طويل��ة، ودخلن��ا مرحلة 
الصن��دوق التجريبي وقمن��ا بالعديد 
م��ن العمليات وتخارجن��ا منها بنجاح 

وبعوائد مجزية«.
وتاب��ع: »كان لدين��ا محدودي��ة ف��ي 
حجم التعامالت وعدد المس��تثمرين 
لك��ن اآلن المحدودي��ة رفع��ت وهذا 

يس��اعدنا على االنطالق على التوسع 
بش��كل أكبر إل��ى مجاالت أكب��ر وإلى 
أصول بقيم أعلى من الس��ابق، واآلن 
الس��قف لألص��ول  يمك��ن أن نفت��ح 
بقي��م أكبر، س��واء أص��ول عقارية أو 
غيره��ا«، وأض��اف ب��أن »التركيز في 
الفت��رة المقبل��ة س��يكون على دعم 

والمتوس��طة  الصغيرة  المؤسس��ات 
لمساعدتها على النمو والحصول على 
االستثمارات التمويلية بشكل مباشر 

وجذاب«.
وق��ال إن »التوج��ه الجديد بالنس��بة 
لجيل الش��باب، هو التعلم من ناحية، 
واالستثمار من ناحية أخرى، والشركة 
قامت بتعيين رئيس تنفيذي وس��وف 
يعلن عنه في الوقت المناس��ب، كما 
أنن��ا نباش��ر عملنا من خ��الل موقعنا 
على ش��ارع الش��يخ جاب��ر الصباح في 
منطق��ة س��ترة، حي��ث نق��وم خ��الل 
المرحل��ة المقبل��ة بتهيئ��ة القواعد 
التحتية للش��ركة  األساس��ية والبنية 
من سياس��ات وإجراءات، والتأكد من 
أن المنصة اإللكترونية تعمل بشكل 
 ،%100 بنس��بة  ومنضب��ط  منتظ��م 
ومن ث��م نتواصل مع المس��تثمرين 
االس��تثمارية  الف��رص  إلعطائه��م 

المواتية لتطلعاتهم بإذن اهلل«.
وذك��ر أنه »ت��م عقد االجتم��اع األول 

لمجلس اإلدارة المكون مني ش��خصيا 
والس��يد إبراهيم آل الش��يخ، والس��يد 
محم��د بوجي��ري، وق��د ت��م انتخابي 
»صفق��ات«،  إدارة  لمجل��س  رئيس��ًا 
وإن ش��اء اهلل خبراتي الس��ابقة تعود 
وتنم��ي  الش��ركة  عل��ى  بالفائ��دة 

التطلعات المطلوبة«.
وق��ال إنه »إذا تطل��ب األمر أن يكون 
مجلس اإلدارة مكونًا من عدد يطوف 
الثالثة أعضاء فس��وف ننظر في األمر 
ونبح��ث ف��ي الس��وق لج��ذب أعضاء 
اإلدارة«،  ج��دد مس��تقلين لمجل��س 
ول��ن نتناس��ى أهمية وج��ود العنصر 

النسائي معنا في المجلس.
وكرر بوجيري تقديره وشكره للقيادة 
ولتوجيهاته��م  الب��الد  ف��ي  العلي��ا 
الس��ديدة بدعم مثل هذه الش��ركات 
وكافه  المركزي  المص��رف  ولمحافظ 
العاملي��ن بالمصرف عل��ى جهودهم 
الفعالة لتس��ريع عملي��ة إطالق هذه 

الشركة.

عبدالكريم بوجيري

46.7 مليون دينار حجم التأمين الصحي   

 »المركزي«: 146.8 مليون دينار 
أقساط التأمين حتى يونيو الماضي

أعل��ن مصرف البحري��ن المركزي بأن 
إجمالي أقس��اط التأمين في الس��وق 
المحلي في األش��هر الستة المنتهية 
ف��ي 30 يوني��و 2022 بمبلغ 146,86 
ملي��ون دين��ار مقارن��ة م��ع 143,62 
في الفترة نفس��ها من ع��ام 2021، 
أي بزي��ادة قدره��ا 2,3%. كما بلغت 
مس��اهمة ف��روع التأمين��ات العامة 
»بما فيها التأمين الصحي« ما يقارب 
84% م��ن إجمال��ي حج��م األقس��اط 
خالل الستة أش��هر المنتهية في 30 
يونيو 2022. وارتفع إجمالي أقس��اط 
التأمي��ن الصحي م��ن 45,68 مليون 
دينار في األشهر الستة المنتهية في 
30 يوني��و 2021 ليصل إل��ى 46,78 
ملي��ون دينار خالل نف��س الفترة من 
ع��ام 2022، أي بزي��ادة قدره��ا %2. 
وتجدر اإلش��ارة ب��أن التأمين الصحي 
يواص��ل الص��دارة من حي��ث إجمالي 
األقساط المحققة من إجمالي أقساط 
التأمين لألشهر الستة المنتهية في 
30 يوني��و 2022 حي��ث يس��اهم بما 

يقارب 32% من إجمالي األقساط.
كما ارتفع إجمالي األقساط المحققة 
ف��ي التأمين على الس��يارات بنس��بة 
5% ليص��ل إلى 36,06 ملي��ون دينار 
في الفت��رة المنتهية ف��ي 30 يونيو 
ملي��ون   34,48 ب���  مقارن��ة   2022
دين��ار ف��ي الفترة نفس��ها م��ن عام 
2021، حي��ث يحتل فرع التأمين على 

الس��يارات المرك��ز الثان��ي من حيث 
إجمالي األقس��اط المحققة ويساهم 
بنس��بة 25% م��ن إجمال��ي أقس��اط 
س��وق التأمي��ن للفترة نفس��ها من 
ع��ام 2022. م��ن ناحية أخ��رى، بلغ 
إجمالي اش��تراكات ش��ركات التكافل 
41,30 ملي��ون دين��ار خالل األش��هر 
يوني��و   30 ف��ي  المنتهي��ة  الس��تة 
2022 مقارنة ب���43,76 مليون دينار 
خالل الفترة نفس��ها من عام 2021، 
وتمثل اش��تراكات ش��ركات التكافل 
حوالي 28% من إجمالي أقساط سوق 
التأمين لألشهر الستة المنتهية في 
30 يوني��و 2022. يج��در الذك��ر بأن 
عدد الش��ركات المرخصة في س��وق 
التأمي��ن في البحري��ن بنهاية يونيو 

2022 بلغ��ت 21 ش��ركة وطنية و10 
فروع لش��ركات تأمي��ن أجنبية تزاول 
التأمي��ن،  إع��ادة  التأمي��ن،  أعم��ال 
التكاف��ل، إع��ادة التكاف��ل وأعم��ال 
ش��ركات التأمي��ن التابع��ة الخاصة 
داخل مملكة البحري��ن، حيث تتكون 
الش��ركات الوطني��ة من 12 ش��ركة 
تأمي��ن تقليدية، 5 ش��ركات تكافل، 
وش��ركتين إع��ادة تأمي��ن، وش��ركة 
إعادة تكافل، وش��ركة تأمين تابعة 
خاصة. في حين تتكون فروع شركات 
التأمي��ن األجنبي��ة م��ن 9 ش��ركات 
إع��ادة  وش��ركة  تقليدي��ة  تأمي��ن 
تأمين، كما يش��تمل س��وق التأمين 
على العديد من ش��ركات الوس��اطة 
وشركات خدمات التأمين المساندة.

لرقاب��ة  التنفي��ذي  المدي��ر  وق��ال 
عبدالرحم��ن  المالي��ة  المؤسس��ات 
ف��ي  التأمي��ن  قط��اع  »إن  الباك��ر: 
البحري��ن يزخ��ر بالعديد م��ن فرص 
النم��و الواعدة وذلك كم��ا يتبين من 
األداء ال��ذي حقق��ه قط��اع التأمي��ن 
ف��ي المملكة خالل الفت��رة المنتهية 
ف��ي 30 يوني��و 2022 وخاص��ة النمو 
الملحوظ في قط��اع التأمين الصحي 
نتيجة لزي��ادة الوع��ي التأميني لدى 

جمهور المواطنين«.
كم��ا أض��اف الباكر: »نح��ن نتوقع أن 
يحق��ق قطاع التأمين نس��بة نمو في 
الس��نوات القادمة وذلك بفضل زيادة 
منتجات  بأهمي��ة  التأمين��ي  الوع��ي 
التأمين بش��كل ع��ام، باإلضافة إلى 
س��المة البيئة التش��ريعية والرقابية 

لقطاع التأمين في البحرين«.
من جانبها، قال��ت مدير إدارة مراقبة 
التأمين إله��ام طالب: »إن توجيهات 
المص��رف لش��ركات التأمي��ن فيم��ا 
يخ��ص التح��ول الرقم��ي ف��ي قطاع 
التأمي��ن بش��كل ع��ام وباألخص في 
التأمي��ن عل��ى الس��يارات والتأمي��ن 
الصحي قد س��اهمت في فرص النمو 
ف��ي هاذي��ن القطاعين، كم��ا يطمح 
المصرف لمستوى أعلى من الخدمات 
الرقمي��ة ف��ي ه��ذا القط��اع وذل��ك 
لتقدي��م أفض��ل الخدم��ات التأمينية 

بكل سهولة ويسر«.

إلهام طالب عبد الرحمن الباكر 

تنظيم 15 فعالية متنوعة ضمن 4 مجاالت محددة

 »تمكين« يحتفي بالذكرى الـ15 
إلطالق مبادرة أسبوع ريادة األعمال العالمي

أعل��ن صندوق العم��ل »تمكين« عن االحتف��اء بالذكرى 
ال�15 إلطالق مبادرة »أس��بوع ريادة األعم��ال العالمي« 
 »GEN« إحدى مبادرات ش��بكة ريادة األعم��ال العالمية
في الفترة من 14 إلى 20 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر 
من 180 دولة حول العالم س��عيًا لدعم رواد األعمال عبر 
تعزي��ز مكونات منظومة ري��ادة األعمال المحلية في كل 
دول��ة، باإلضافة إلى تش��جيع الراغبين في دخول المجال 

ونشر ثقافة ريادة األعمال.
وس��يتم خ��الل ه��ذه الفت��رة التع��اون م��ع العديد من 
الش��ركاء والجهات الداعمة بمنظومة ريادة األعمال في 
المملكة لتنظيم ما يق��ارب 15 فعالية متنوعة ضمن 4 
مجاالت محددة لهذا العام، وهي: التعليم، والمنظومات 
الريادية، والشمولية، باإلضافة إلى السياسات الداعمة، 
وذلك تماش��يًا مع مرور 15 س��نة على تأس��يس مبادرة 

»أسبوع ريادة األعمال«.
وتهدف مبادرة »أس��بوع ريادة األعم��ال« إلى الجمع بين 
رواد األعمال والمس��تثمرين وصناع الق��رار وغيرهم من 
ذوي العالق��ة لتبادل الخبرات الريادية والمس��اهمة في 
إيجاد الحلول التي تساهم في تحقيق النماء االقتصادي، 
ضم��ن خط��ة التح��ول اإلس��تراتيجية الت��ي أطلقته��ا 
تمكي��ن، والتي تضمنت إطالق 16 برنامجًا لدعم األفراد 
والمؤسسات، حيث تركز مبادرة التحول على إحداث تأثير 
أكبر على االقتصاد البحريني استجابًة الحتياجات السوق.

وأكدت القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لصندوق العمل 
»تمكي��ن« مها مفي��ز دور »تمكين« الداع��م بمنظومة 

ريادة األعمال في المملكة.
 وقالت: »منذ التأسيس حرصنا على التنويع في الخدمات 
المقدمة والتي ال تقتصر على الدعم المادي فقط، وإنما 
امتد ليش��مل نش��ر ثقافة ري��ادة األعمال ف��ي المجتمع 
البحريني، وحث الش��باب على بدء مش��اريعهم التجارية 
الريادية عب��ر توفير كافة البرامج والمب��ادرات الداعمة، 

والتي يعتبر أسبوع ريادة األعمال أحدها«.
وأك��دت أن »تمكي��ن« يح��رص س��نويًا من خ��الل هذه 
المب��ادرة العالمي��ة على رب��ط رواد األعم��ال من داخل 
البحري��ن وخارجها بكافة األف��راد البحرينيي��ن الراغبين 
ف��ي خوض طريق ريادة األعمال واالس��تفادة من تجارب 
المتخصصين والخب��راء والرياديين في ه��ذا المجال، ما 

يساهم في تحقيق النماء االقتصادي المنشود.
فيما أكد المدير التنفيذي لالتصاالت التس��ويقية ودعم 
العمالء في »تمكين«، ورئيس الش��بكة العالمية لريادة 

األعم��ال بمملك��ة البحرين عص��ام حّماد، م��دى أهمية 
االحتفاء هذا العام بم��رور 15 عامًا على إطالق المبادرة 
من قبل الش��بكة العالمية لريادة األعمال بهدف تعزيز 
دوره��ا في مختل��ف دول العال��م عبر تعزي��ز وجود بيئة 
ريادية عالمية موحدة أكثر اس��تدامة ومرونة، إلى جانب 
إتاح��ة الفرص��ة ل��رواد األعم��ال لاللتقاء م��ع نظرائهم 
م��ن أنحاء العالم واالس��تفادة من تجاربه��م، باإلضافة 
إلى تش��جيع أصح��اب األف��كار الريادية للب��دء في تنفيذ 
مشاريعهم الريادية التي تساهم في خلق فرص وظيفية 
للك��وادر الوطني��ة، م��ا ينعكس عل��ى تحقي��ق االزدهار 

لالقتصاد الوطني. 
وقال: »تأتي مب��ادرة االحتفاء بالذك��رى ال�15 إلطالق 
المبادرة اس��تكمااًل ألعم��ال الش��بكة العالمية لريادة 
األعم��ال ف��ي البحري��ن والت��ي نجحت في اس��تضافة 
مؤتمر ري��ادة األعم��ال العالم��ي 2019 بالتعاون مع 
تمكي��ن، تم م��ن خالله عق��د أكثر من 110 جلس��ات 
نقاش��ية بتواجد أكثر من 240 متحدثًا محليًا وإقليميًا 
وعالمي��ًا بحضور أكث��ر من 3 آالف فرد م��ن 170 دولة 
باإلضافة إلى المئات من رواد األعمال والمس��تثمرين، 
للحديث حول موضوعات اقتصادية مختلفة. باإلضافة 
إلى استكش��اف طرق جديدة لدعم الش��ركات الناش��ئة 
وتوس��يع نطاق وصولها إلى المعايير العالمية وتعزيز 
االس��تدامة لدورهم في دعم نم��و قطاع ريادة األعمال 

في المملكة«. 
وأضاف: إن انضمامنا في شبكة ريادة األعمال العالمية قد 

ساهم في إبراز منظومة ريادة األعمال البحرينية عالميًا، 
حيث ت��م تصنيفها كأحد أبرز النظم دعمًا للمؤسس��ات 

الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
يذك��ر أن االحتفاء بأس��بوع ريادة األعم��ال يعتبر فرصة 
إلط��الع رواد األعمال البحرينيين عل��ى الفرص العالمية 
الموجودة كمس��ابقة كأس العال��م لريادة األعمال الذي 
يض��م أكثر من 370 أل��ف رائد عمل م��ن أكثر من 200 
دولة ح��ول العالم، حيث منحت المس��ابقة منذ إطالقها 
ف��ي ع��ام 2019 جوائز نقدي��ة بقيمة 3 ماليي��ن دوالر، 
وجوائ��ز عينية بقيم��ة 150 ملي��ون دوالر، ووفرت فرصًا 
لرواد األعم��ال من خالل تزويدهم بخدمات تدريبية ذات 
مس��توى عالمي، وتعزيز وجودهم، والعمل على ربطهم 

بالموجهين والمستثمرين. 
وساهم »تمكين« خالل س��نوات عمله في تقديم الدعم 
ألكثر من 65 ألف ش��ركة في المملك��ة من خالل تقديم 
العديد م��ن البرام��ج والمب��ادرات الداعم��ة المختلفة. 
باإلضاف��ة إلى تقدي��م مبادرات الدع��م الخاصة، بما في 
ذلك برنامج اس��تمرارية األعمال الذي تم من خالله دعم 
أكثر من 22 ألف ش��ركة خالل فت��رة الجائحة. عالوة على 
ذلك، اس��تطاعت تمكين دع��م أكثر من 19 ألف من رواد 
األعمال إلطالق أعمالهم الجديدة، معززة بذلك منظومة 

عمل مزدهرة للشركات الناشئة في المملكة.
وس��يتم اإلعالن عن جميع فعاليات أسبوع ريادة األعمال 
لهذا العام قريبًا عبر قنوات التواصل االجتماعي الرسمية 

لتمكين وجميع الجهات المشاركة.
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السلطان هيثم بن طارق يزور مجلس التنمية االقتصادية.. ولي العهد رئيس الوزراء:

 تطور مسارات العمل المشترك
بين البحرين وعمان على كافة األصعدة

أكد صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس 
ال��وزراء رئيس مجل��س التنمي��ة االقتصادية 
أن العالق��ات الثنائية الراس��خة بين مملكة 
البحري��ن وس��لطنة عمان مبنية على أس��ٍس 
متين��ة وتاري��ٍخ مش��ترك، وتحظ��ى برعاي��ٍة 
واهتم��اٍم دائم م��ن حضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظ��م وأخي��ه صاح��ب الجاللة الس��لطان 
هيث��م بن ط��ارق المعظ��م س��لطان عمان، 
مش��يرًا إل��ى الح��رص عل��ى تعزي��ز التعاون 
والتنس��يق المش��ترك مع س��لطنة عمان في 
كافة المجاالت بما يحقق التطلعات واألهداف 

المنشودة.
جاء ذلك خالل استقبال صاحب السمو الملكي 
ول��ي العهد رئي��س مجل��س ال��وزراء رئيس 
مجلس التنمي��ة االقتصادية، بمقر المجلس 
أم��س، صاحب الجالل��ة الس��لطان هيثم بن 
طارق المعظم سلطان عمان بمناسبة زيارته 
إل��ى المملكة، وذل��ك بحضور ع��دٍد من كبار 

المسؤولين بالبلدين.
وأش��ار س��موه حفظ��ه اهلل إل��ى ما تش��هده 
مس��ارات العمل المش��ترك بين البلدين من 
تطوٍر ونم��اء، وما وصلت إلي��ه العالقات من 
مستوياٍت متميزة على كافة األصعدة، والتي 
تعززها االتفاقيات والزي��ارات المتبادلة بين 
الجانبين، منوهًا سموه باالتفاقيات ومذكرات 
التفاه��م التي ش��هد جاللة المل��ك المعظم 
وجاللة س��لطان عمان حفظهما اهلل مراس��م 
التوقي��ع عليه��ا، والت��ي تأتي لتدع��م أوجه 
التع��اون االقتصادي والتجاري واالس��تثماري 
وتعود بالنفع والخير على البلدين والشعبين.
واّطلع جاللة س��لطان عم��ان خالل اللقاء على 
عرٍض قدم��ه وزير المالية واالقتصاد الوطني 
الش��يخ س��لمان ب��ن خليف��ة آل خليف��ة عن 
ملخ��ص أداء اقتص��اد البحري��ن وآلية العمل 
ف��ي الحكوم��ة ومس��تجدات خط��ة التعافي 
االقتص��ادي، وما تم إنجازه على صعيد تعزيز 
النم��و االقتص��ادي وفق مس��ارات وتطلعات 

كم��ا   ،2030 االقتصادي��ة  البحري��ن  رؤي��ة 
ت��م اس��تعراض مس��تجدات خط��ة التعافي 
االقتصادي والمش��اريع التنموية الكبرى، وما 
وصلت إليه نس��ب اإلنجاز فيها والذي يعكس 
الجه��ود الكبيرة التي تتم م��ن أجل الوصول 
الع��رض  وتضم��ن  المنش��ودة.  لأله��داف 
التعري��ف بالبرامج الحكومي��ة ذات األولوية، 
ودورها ف��ي الدفع بعجلة النم��و االقتصادي 
وما تحقق بن��اًء عليها من نتائج إيجابية على 
مختل��ف الصع��د، كما ش��ملت الزي��ارة بحث 
الف��رص الواع��دة بالمملك��ة الت��ي يقدمها 
للمس��تثمرين  االقتصادية  التنمي��ة  مجلس 
وسبل تعزيز االستثمار بين البحرين واألسواق 
العالمي��ة والت��ي أس��همت ف��ي اس��تقطاب 
االس��تثمارات المباش��رة إلى المملكة بهدف 

خلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين.

 قوة الدفاع تنفذ اليوم 
 تمرين خطة الطوارئ 

استعدادًا لمعرض الطيران
البحرين  أعلن��ت ق��وة دف��اع 
عن تنفي��ذ تمرين مش��ترك 
الط��وارئ،  لخط��ة  ميدان��ي 
البحرين  اس��تعدادًا لمعرض 
الدولي للطيران 2022، وذلك 
الجوي��ة،  الصخي��ر  بقاع��دة 
إضاف��ًة إلى الط��رق المؤدية 
المستش��فى  وإل��ى  م��ن 
العس��كري. وأش��ارت القيادة 

العامة لقوة دفاع البحرين في بيان إلى أن التمرين س��يبدأ 
اليوم من التاس��عة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، بمشاركة 
عدد من الوزارات والمؤسس��ات المعنية، داعية المواطنين 
والمقيمي��ن مم��ن يهمهم األمر إلى االبتع��اد عن مناطق 

التمرين حفاظًا على سالمتهم.
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 ولي العهد رئيس الوزراء 
يهنئ سوناك بتعيينه رئيسًا 

للوزراء بالمملكة المتحدة
بعث صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، برقية تهنئة إلى ريش��ي 
س��وناك رئيس وزراء المملك��ة المتحدة وإيرلندا الش��مالية، 
أعرب س��موه فيه��ا عن خال��ص تهانيه وتمنيات��ه لمعاليه 
بالتوفي��ق والنجاح في مهام عمله رئيس��ًا للوزراء، وللمملكة 

المتحدة وشعبها الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.

اجتماع رؤساء دواوين الرقابة الخليجية يقر خطة التدريب البحرينية

 أحمد بن محمد: تعزيز العمل الخليجي 
المشترك لتحقيق المصلحة المتبادلة

ق��ال رئيس دي��وان الرقاب��ة المالية 
 واإلداري��ة الش��يخ أحم��د ب��ن محمد 
آل خليف��ة، إن الديوان يس��عى دائمًا 
إلى تعزيز العمل الخليجي المش��ترك 
بهدف تحقي��ق المصلح��ة المتبادلة 
والت��ي م��ن ش��أنها دع��م العالقات 
األخوية التي أرس��ى قواعدها أصحاب 
الجالل��ة والس��مو ق��ادة دول مجلس 
العربي��ة  الخلي��ج  ل��دول  التع��اون 

حفظهم اهلل ورعاهم.
وأوض��ح أن التع��اون الخليج��ي ف��ي 
مجال التدقيق يس��ير نحو أفق أرحب، 
حي��ث هن��اك العدي��د م��ن البرام��ج 
والخطط المش��تركة التي تنفذ بهذا 
الخصوص، ال س��يما تل��ك المتعلقة 
بالتدريب والتطوير وتبادل المعرفة.

ج��اء ذلك على هامش مش��اركته في 
االجتماع التاسع عشر لرؤساء دواوين 
الرقاب��ة المالي��ة والمحاس��بة بدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
الذي عقد في مدينة جدة - بالمملكة 
العربي��ة الس��عودية مس��اء أم��س، 
وحضره أيضًا األمي��ن العام لمجلس 
العربي��ة  الخلي��ج  ل��دول  التع��اون 
الدكتور نايف ب��ن فالح الحجرف. وأقر 
االجتماع مشروع خطة التدريب لعام 
2023 والت��ي تضمن��ت 5 برامج هي 
»مؤشرات قياس أداء وحدات الرقابة 

الداخلي��ة« و»الرقاب��ة عل��ى القطاع 
الصحي« و»المس��تجدات في معايير 
IFRSs« و»الرقاب��ة المعاص��رة في 
أداء  و»تقيي��م  التكنولوجي��ا«  زم��ن 

الخطط االستراتيجية«.
االس��تراتيجية  الخط��ة  أق��ّروا  كم��ا 
للتدري��ب للس��نوات الث��الث المقبلة 
)2023- 2025( والت��ي أعدها ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية في البحرين.
على   )2025-2023( الخطة  وارتكزت 
مس��تقبلية  اس��تراتيجية  أه��داف   3
هي تنمية وتطوير ق��درات ومهارات 

المراقب��ة  دواوي��ن  ف��ي  العاملي��ن 
ب��دول مجلس  والمحاس��بة  المالي��ة 
التع��اون، وتب��ادل الخب��رات وتعزيز 
التع��اون في مجال تنمي��ة المهارات 
والمعرفة والبح��ث العلمي والتأهيل 
المهني، وتنمية القدرات المؤسسية 
والتطوي��ر  التدري��ب  مج��ال  ف��ي 
والمعرف��ة. واّطل��ع رؤس��اء الدواوين 
النهائية  المس��ودات  الخليجية عل��ى 
لألدلة المش��تركة التي ت��م االنتهاء 
م��ن تحديثه��ا »دلي��ل الرقاب��ة على 
النفط والغاز، دليل الرقابة المسبقة، 

دلي��ل الرقاب��ة عل��ى إي��رادات الزكاة 
والضراي��ب«. وتخلل االجتماع تكريم 
الخامس��ة  بالمس��ابقة  الفائزي��ن 
لمجلس التعاون للبحوث والدراس��ات 
في مجال الرقابة والمحاس��بة، والتي 
تضمن��ت 3 مواضي��ع ه��ي »أتمت��ة 
العم��ل الرقاب��ي ودوره ف��ي تطوي��ر 
األداء« وال��ذي فازتا به س��مية صالح 
المير ومريم إبراهيم طالب من ديوان 
الرقابة المالي��ة واإلدارية في مملكة 
البحرين، و»دور األجهزة الرقابية في 
التدقي��ق في ظل األزم��ات الطارئة«، 
و»رقاب��ة األداء على أه��داف التنمية 
بهم��ا  ف��ازا  اللذي��ن  المس��تدامة«، 
دواوي��ن الرقابة المالية والمحاس��بة 
بدول مجل��س التعاون ل��دول الخليج 
العربي��ة. حضر االجتم��اع ممثاًل عن 
دي��وان الرقابة المالي��ة واإلدارية في 
البحري��ن إضاف��ة إلى رئي��س ديوان 
الرقاب��ة المالي��ة واإلداري��ة – رئيس 
الوفد، الدكتور عيسى ناصر النعيمي 
الوكي��ل المس��اعد للرقاب��ة اإلدارية، 
الوكي��ل  المدح��وب  أحم��د  وقاس��م 
المس��اعد لرقابة األداء، ومحمد أمين 
حليوة مدي��ر إدارة العالق��ات العامة 
والتعاون الدولي، ومحمد فؤاد ساتر 
رئي��س العالق��ات العام��ة بمكت��ب 

الرئيس.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/26/watan-20221026.pdf?1666764491
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/1033707
https://alwatannews.net/article/1033689
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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

Link
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 »البحرين الوطني« يوقع اتفاقية تعاون 
مع »البحرين الطبية« لتمويل التعليم

أب��رم بن��ك البحري��ن الوطن��ي »NBB« مؤخ��رًا، 
اتفاقي��ة تع��اون مع الكلي��ة الملكي��ة للجراحين 
 RCSI( في إيرلن��دا - جامع��ة البحرين الطبي��ة
Bahrain( به��دف توفير ُمنتج »تمويل التعليم« 

لطلبة الكلية. 
وتم توقيع االتفاقية، ف��ي المقر الرئيس للبنك، 
للخدم��ات  تنفي��ذي  رئي��س  م��ن  كل  بحض��ور 
المصرفي��ة لألف��راد في البن��ك صب��اح الزياني، 
والمدي��ر اإلداري ف��ي جامع��ة البحري��ن الطبية 
ستيفن هاريس��ون-ميرفيلد، إلى جانب ممثلين 

عن كال الجانبين.
وتأتي االتفاقية كجزء من التزام البنك المتواصل 
بمب��دأ االس��تثمار ف��ي المجتم��ع، حيث س��يوفر 
البن��ك لطلبة الجامعة ف��ي البحري��ن بما فيهم 
الط��الب الحاليين والمقبلين عل��ى الكلية فرصة 
االستفادة من تمويل التعليم بما فيه العروض 
القائم��ة كما س��يحظى الطلبة عبر ه��ذا المنتج 
التمويلي بفترة سداد مرنة تصل إلى 7 سنوات، 
وإجراءات موافقة سريعة وسلسلة، وأسعار فائدة 
تنافس��ية، باإلضافة إلى إعفاء الرس��وم اإلدارية 

وميزة الحصول على تأمين مجاني. 
وباإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، س��يتمكن الط��الب من 
التقدم بطلب تمويل قبل 31 ديس��مبر المقبل، 
ليكونوا أحد الفائزين المحظوظين االثنين للفوز 

بإعفاء سنة واحدة من أقساط التمويل.
وأكد الزياني، أنه م��ن خالل تقديم منتج تمويل 

تعليم��ي لعمالئن��ا، س��يكون البنك ق��ادرًا على 
االس��تثمار في المجاالت الرئيس��ة في المجتمع، 
ولذلك نسعى لتوجيه الكفاءات الشابة لمستقبل 
أكثر ازده��ارًا، عالوة عل��ى تعزيز اس��تراتيجيتنا 
الموجهة للمساهمة بدورنا في تحقيق تطلعات 
الرؤية الوطنية، من خ��الل توفير حلول التمويل 

تحت مظلة منتج تمويل التعليم.
م��ن جانب��ه، ق��ال هاريس��ون-ميرفيلد: »توف��ر 
االتفاقي��ة فرص��ة للمس��اهمة بش��كل أكبر في 

مجال التعليم العالي للعل��وم الطبية والصحية، 
وبالتالي دع��م القطاع الصحي في البحرين. وفي 
إط��ار المس��ؤولية االجتماعي��ة الت��ي تلتزم بها 
الجامعة نريد تذكير الطالب وأس��رهم بأن حلول 
تموي��ل التعليم تأتي مع مس��ؤولية والتي يجب 
تقييمه��ا عل��ى أنها نظ��رة مس��تقبلية وطويلة 
المدى. كما نتطلع إلى تطوير تعاوننا المس��تمر 
مع بنك البحرين الوطني بينما نرعى الجيل القادم 

من ممارسي الرعاية الصحية في البحرين«.

»العلوم التطبيقية« تنال 
االعتراف الرسمي في السعودية

أدرجت وزارة التعليم في الس��عودية جامع��ة العلوم التطبيقية 
ضم��ن الجامعات المصنف��ة المعترف بها والموص��ى بالتحاق 
الطلبة الس��عوديين للدراس��ة بها، بعد أن قررت اإلدارة العامة 
لمعادلة الشهادات في الوزارة االعتراف في الجامعة والمؤهالت 
التي تقدمها لطلبتها في برامج البكالوريوس والدراسات العليا، 
األمر الذي يشير إلى أن الجامعة قد وصلت لمراحل متقدمة من 
جودة التعليم واس��تيفاء المعايير العالمية، بحسب التصنيفات 
العالمي��ة، باإلضافة إل��ى اس��تكمال المباني والبني��ة التحتية 
للجامعة ما جعلها تستحق االعتراف بها. وأكدت األمينة العامة 
لمجل��س التعلي��م العالي، نائب��ة رئيس مجلس أمن��اء مجلس 
التعلي��م العالي الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى بن دعيج آل 
خليف��ة أن هذا االعتراف يؤكد على ج��ودة التعليم الذي تقدمه 
الجامعة للطلبة، ويعزز من سمعتها العلمية واألكاديمية على 
المستويات المحلية والعربية والدولية، مشيرة إلى أن االعتراف 
بالجامع��ات البحريني��ة من قبل ال��دول العربية يبرز الس��معة 
المتميزة للتعليم العالي ف��ي البحرين، ويعزز من الجهود التي 
يبذله��ا مجل��س التعلي��م العالي لدع��م الجامع��ات البحرينية، 
متقدمة بالتهنئة إل��ى كافة القائمين على الجامعة لجهودهم 
المتمي��زة في تطويرها، وإبراز اس��مها على خارط��ة الجامعات 

العربية والعالمية.

 »الكوهجي للتطوير العقاري« 
تعلن تطوير »سيف أفنيو II« السكني

أعلنت ش��ركة الكوهج��ي للتطوير العق��اري، إحدى 
كبرى ش��ركات التطوير العقاري ف��ي البحرين، عن 
تطوير مش��روع س��يف أفنيوII، فبعد النجاح الهائل 
الذي حققه مشروع »س��يف أفنيو« والذي يعد أفخم 
المش��اريع العقارية الس��كنية في ضاحية الس��يف، 
تعتزم الكوهجي العقارية تطوير مش���روع »س�يف 
أفنيوII«، المش��روع االس��تثنائي في جميع جوانبه، 
سواء من حيث الموقع المتميز، أو الراحة المتناهية، 
أو الفخام��ة العالي��ة. ويجمع »س���يف أفنيوII« بين 
براع���ة التصمي���م، واالهتم��ام البال��غ بتفاصي�ل 
التش���طيبات الراقي��ة الت�ي تش���تهر بها ش��ركة 
الكوهجي العقارية والتي تعكس مس���توى آخر من 
االبتكار واإلبداع ف�ي قل�ب ضاحي�ة الس��يف الفاخرة 
العصري��ة، ويط��ل على الموق���ع الجدي���د »مجمع 
البلك��ون« المجاور لمكتب��ة جرير، ويق�ف مش��روع 
»س���يف أفنيوII« ش���امخًا بفخامة واعتزاز ليكش�ف 
ع�ن موقعه الفري�د وتصميمه الذي يجذب األنظار.
وصمم�ت الش���قق الس���كنية بطريق���ة متكامل�ة، 
الداخلي���ة،  معايي�رالتصماي���م  أعل���ى  وبحس���ب 
ب���ل إنه�ا تق��دم مس���توى جدي���دًا م���ن فخام�ة 
التصامي���م الداخلي�ة على طراز القصور الفرنس��ية 
ال�تي تصاحبه��ا جودة التأثيث وال��ذوق الرفيع في 
اختيار األلوان واس��تخدام الرخام العصري الممزوج 
بالخشب الصلد والكريستال لخلق تصاميم عصرية 

راقية. 
ويض���م »س���يف أفني��وII« الممت���د عل���ى ارتف�اع 
30 طابقًا، 176 ش���قة س���كنية فخم�ة، ذات غرفة 
وغرفتي���ن و3 غرف ن�وم مؤثث���ة بالكامل وتتوافر 
للتمل��ك الح��ر. وتتراوح مس��احاتها  بي��ن 76 مترًا 

مربعًا و223 مترًا مربعًا.
وسيوفر »س�يف أفنيوII« جميع وسائل الراحة حصريًا 
للم��الك، بما في ذلك ناٍد صح��ي متكامل ومنطقة 
لعب لألطفال ومنطقة للش��واء مع مرافق مخصصه 
للعائالت وبركة س��باحة خارجي��ة ومركز للمكاتب 

المشتركة وقاعة متعددة االستخدام.
ويعد »س���يف أفنيوII« الثاني في سلس��لة مشاريع 

سيف أفنيو من ش��ركة الكوهجي للتطوير العقاري، 
ويأتي هذا النجاح بفضل النجاح الذي حققه مشروع 
س��يف أفنيو الذي ت��م افتتاحه ف��ي نوفمبر 2019، 
تحت رعاي��ة الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة التنظيم 
العقاري والتنسيق جاٍر لطرح المشروع في مناقصة، 
حيث أصبح اليوم الخي��ار األول للراغبين في العيش 
في منطقة الس��يف النابضة ف��ي قلب المنامة على 
مقرب��ة من أهم المناطق الحيوي��ة، إذ يقدم تجربة 
عي��ش ال تضاهى من رفاهي��ة للمقيمين من حيث 
الديك��ورات الداخلي��ة والتصاميم المميزة للش��قق 
الس��كنية التي صممت على طراز القصور الفرنسية 
الت��ي تتمتع بال��ذوق الرفي��ع وجودة التش��طيبات 
المش��تركة  الخدماتي��ة  والمراف��ق  اإليطالي��ة 
الخم��س نج��وم. وحق��ق  الت��ي تضاه��ي فن��ادق 

مش��روع س��يف أفنيو منذ افتتاحه ف��ي 2019 أعلى 
نس���ب إشغال يتجاوز متوس���طها 90% في مختلف 
أوضاع الس��وق دون التأثر بجائح��ة كوفيد-19 في 
الس��نوات الس��ابقة، على عكس ذل��ك، فقد تمكن 
س��يف أفني��و م��ن تحقيق مع��دل نمو ف��ي القيمة 
العقارية يزيد عن 40%، بما يمثل اس��تثمارًا مجزيًا 
عل��ى الم��دى المتوس��ط إل��ى الطويل. وس��يقدم 
مش��روع »س�يف أفنيوII« للمشترين فرصة الحصول 
على عقار ذي قيمة عالية للمال المدفوع سواء كان 

للسكن، أو التأجير، أو حتى إعادة البيع.
وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة الكوهجي للتطوير 
العقاري، محمد الكوهجي: »نعمل في الشركة، من 
خالل سياس��تنا التطويرية عل��ى خلق قيمة مضافة 

للمشتري والمستأجر على حد سواء«.

»الخليجي التجاري« يعلن فوز 
تطبيقه للهاتف النقال بجائزة 

أفضل منتج رقمي بـ 2022

أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن فوز تطبيقه للهاتف النقال 
بجائزة أفضل منتج رقمي في البحرين لعام 2022 ضمن جوائز 
إط��الق  م��ع  بالتزام��ن   ،International BusinessMagazine
المصرف خدمة فتح الحسابات للعمالء الجدد دون الحاجة لزيارة 

الفروع والكثير من الخدمات الرقمية األخرى.
وكان »الخليج��ي التج��اري« أطل��ق تطبيق »الخليج��ي« للهاتف 
النقال في وقت س��ابق من العام الماضي، تماش��يًا مع سياس��ة 
المص��رف الجديدة في تبني أحدث م��ا توصلت إليه التكنولوجيا 
المالية، لتطوي��ر التجربة المصرفية لعمالئ��ه الكرام وتحقيق 
تطلعاتهم بالحصول على باقة واسعة من الخدمات والمنتجات 
بكل سرعة وس��هولة. ومنذ تدش��ين التطبيق، واصل المصرف 
طرح خدمات رقمية بشكل دوري. وقال رئيس تقنية المعلومات 
بالمص��رف أس��امة نص��ر: »نفخ��ر بالفوز به��ذه الجائ��زة التي 
ُتجس��د التطور المشهود في عملية التحول الرقمي التي تبناها 
المص��رف منذ انط��الق خطت��ه االس��تراتيجية الجدي��دة العام 
الماض��ي، وذلك لتعزيز التجربة المصرفية للعمالء بما يتواكب 
مع آخر المس��تجدات في قطاع التكنولوجيا المالية واالرتقاء إلى 
تطلعاتهم للحص��ول على خدمة مصرفية مبتك��رة تتوافق مع 

متطلبات الحياه العصري«.

أسامة نصر

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/10/26/watan-20221026.pdf?1666764491
https://alwatannews.net/article/1033761


العدد:  5125
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

24 صفحة - 200 فلس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

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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تطوير قدرات العاملين في دواوين المراقبة بدول مجلس التعاون
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  رئيـــس  قـــال 
واإلداريـــة الشـــيخ أحمـــد بـــن محمد آل 
خليفـــة إن الديـــوان يســـعى دائمـــا إلـــى 
تعزيز العمل الخليجي المشـــترك؛ بهدف 
تحقيـــق المصلحـــة المتبادلـــة والتي من 
شـــأنها دعـــم العالقـــات األخويـــة التـــي 
مجلـــس  دول  قـــادة  قواعدهـــا  أرســـى 

التعاون لدول الخليج العربية.
فـــي  الخليجـــي  التعـــاون  أن  وأوضـــح 
أفـــق  نحـــو  يســـير  التدقيـــق  مجـــال 
أرحب، حيث هنـــاك العديد من البرامج 
والخطـــط المشـــتركة التـــي تنفـــذ بهـــذا 
المتعلقـــة  تلـــك  الســـيما  الخصـــوص، 

بالتدريب والتطوير وتبادل المعرفة.
جـــاء ذلك علـــى هامـــش مشـــاركته في 
االجتماع التاســـع عشر لرؤساء دواوين 
بـــدول  والمحاســـبة  الماليـــة  الرقابـــة 
مجلس التعاون لـــدول الخليج العربية، 

الـــذي عقد فـــي مدينـــة جـــدة، بالمملكة 
العربية السعودية الشقيقة مساء أمس، 
وحضـــره أيضـــا األميـــن العـــام لمجلـــس 
التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة نايف 

الحجرف.
وأقر الرؤســـاء في اجتماعهم مشـــروع 
التـــي   ،2023 للعـــام  التدريـــب  خطـــة 
“مؤشـــرات  هـــي  برامـــج   5 تضمنـــت 
قيـــاس أداء وحدات الرقابـــة الداخلية” 
الصحـــي”  القطـــاع  علـــى  ”الرقابـــة  و 

IF� معاييـــر فـــي  ”المســـتجدات   و 
RSs” و ”الرقابـــة المعاصـــرة فـــي زمـــن 
التكنولوجيـــا” و ”تقييـــم أداء الخطـــط 

اإلستراتيجية”.
اإلســـتراتيجية  الخطـــة  أقـــّروا  كمـــا 
المقبلـــة  الثـــالث  للســـنوات  للتدريـــب 
)2023 – 2025( والتـــي أعدهـــا ديـــوان 
الرقابـــة الماليـــة واإلداريـــة فـــي مملكـــة 

البحرين.
 )2025  –  2023( الخطـــة  وارتكـــزت 

على 3 أهداف إســـتراتيجية مســـتقبلية 
هـــي تنميـــة وتطويـــر قـــدرات ومهارات 
العامليـــن فـــي دواوين المراقبـــة المالية 
التعـــاون،  مجلـــس  بـــدول  والمحاســـبة 
التعـــاون  وتعزيـــز  الخبـــرات  وتبـــادل 
فـــي مجـــال تنميـــة المهـــارات والمعرفة 
المهنـــي،  والتأهيـــل  العلمـــي  والبحـــث 
وتنمية القدرات المؤسســـية في مجال 

التدريب والتطوير والمعرفة.
واّطلع رؤساء الدواوين الخليجية على 

المســـودات النهائيـــة لألدلـــة المشـــتركة 
التـــي تـــم االنتهاء مـــن تحديثهـــا )دليل 
الرقابـــة على النفط والغاز، دليل الرقابة 
المســـبقة، دليـــل الرقابـــة علـــى إيرادات 

الزكاة والضرايب(.
الفائزيـــن  تكريـــم  االجتمـــاع  وتخلـــل 
بالمســـابقة الخامســـة لمجلـــس التعاون 
مجـــال  فـــي  والدراســـات  للبحـــوث 
الرقابـــة والمحاســـبة، والتـــي تضمنت 3 
موضوعات هـــي “أتمتة العمـــل الرقابي 

ودوره في تطويـــر األداء” والذي فازت 
به ســـمية صالـــح المير ومريـــم إبراهيم 
الماليـــة  الرقابـــة  ديـــوان  مـــن  طالـــب 
واإلداريـــة في مملكة البحريـــن، و ”دور 
األجهزة الرقابية فـــي التدقيق في ظل 
األزمات الطارئـــة”، و ”رقابة األداء على 
اللذيـــن  المســـتدامة”،  التنميـــة  أهـــداف 
الماليـــة  الرقابـــة  دواويـــن  بهمـــا  فـــازت 
والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية.

جدة - ديوان الرقابة المالية اإلدارية

أشاد المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بالمبادرة الملكية السامية من لدن ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بدعوة شيخ األزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين اإلمام األكبر أحمد 
الطيــب، وقداســة البابــا فرنســيس بابا الكنيســة الكاثوليكيــة، وذلك لزيارة مملكــة البحرين مطلع الشــهر المقبل، 

والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار )حوار الشرق والغرب من أجل اإلنسانية(.

ورحـــب المجلـــس فـــي هـــذا الصدد، 
بإقامة هـــذا الملتقـــى العالمي الكبير 
لـــدن صاحـــب  مـــن  برعايـــة كريمـــة 
الجاللـــة الملـــك المعظـــم علـــى أرض 
مملكة البحرين بتنظيٍم من المجلس 
األعلى للشؤون اإلسالمية، ومجلس 
حكماء المسلمين، ومركز الملك حمد 
العالمي للتعايش السلمي، وبمشاركة 
عشـــرات الوفـــود والمشـــاركين مـــن 

داخل البالد وخارجها.
وأكـــد أن تنظيـــم هـــذا الملتقى يأتي 
في ســـياق حـــرص مملكـــة البحرين 
وتوجهها االستراتيجي لمد جـســــور 

الحــــوار بين قادة األديان والمذاهب 
والثقافـــة واإلعـــالم،  الفكـــر  ورمـــوز 
وذلـــك بالتعـــاون الدائم مــــع األزهــــر 
الكاثوليكيــــة  والكنيســـة  الشــــريف 
ومجلس حكماء المسلمين وعدد من 
المؤسسات الدولية المعنية بالحوار 

والتعايش اإلنساني والتسامح.
جـــاء ذلـــك فـــي الجلســـة االعتيادية 
التـــي عقدها المجلـــس صباح أمس، 
في قاعة االجتماعات برئاسة رئيس 
المجلس األعلى للشـــؤون اإلسالمية 
الشـــيخ عبدالرحمـــن بـــن محمـــد بن 

راشد آل خليفة.

كمـــا أعـــرب المجلـــس عـــن ترحيبـــه 
لالجتمـــاع  البحريـــن  باســـتضافة 
الـــدوري االعتيادي لمجلـــس حكماء 
األكبـــر  اإلمـــام  برئاســـة  المســـلمين 
شـــيخ األزهـــر الشـــريف، مشـــيًرا إلى 
تأييـــده وتضامنه الكامل مع رســـالة 
مجلـــس حكماء المســـلمين وأهدافه 
النبيلـــة المتمثلـــة فـــي تعزيز الســـلم 
المســـلمة، وكســـر  المجتمعـــات  فـــي 
والحـــروب،  االضطرابـــات  حـــدة 
وتجنـــب عوامل الصراع واالنقســـام 
فـــي  الجهـــود  والتشـــرذم، وتوحيـــد 
لم شـــمل األمـــة اإلســـالمية، وإطفاء 

الحرائق التي تجتاح جسدها وتهدد 
القيـــم اإلنســـانية ومبـــادئ اإلســـالم 
الطائفيـــة  شـــرور  وتشـــيع  الســـمحة 

والعنف. 
وفـــي هذا الســـياق، رحـــب المجلس 
فضيلـــة  الكبيَريـــن  البـــالد  بضيَفـــي 
اإلمام األكبر شـــيخ األزهر الشـــريف 
رئيـــس مجلـــس حكمـــاء المســـلمين، 
رئيـــس  الفاتيـــكان  بابـــا  وقداســـة 
وبضيـــوف  الكاثوليكيـــة،  الكنيســـة 
البـــالد الكـــرام مـــن العلمـــاء والقـــادة 
والـــوزراء  والروحييـــن  الدينييـــن 
والســـفراء واألساتذة  والمســـؤولين 
الذيـــن  والباحثيـــن  واألكاديمييـــن 
مـــن  المملكـــة  إلـــى  ســـيتوافدون 
مختلـــف دول العالـــم للمشـــاركة في 
للحـــوار  البحريـــن  ملتقـــى  أعمـــال 
واالجتماع الـــدوري لمجلس حكماء 
المســـلمين، معرًبـــا عـــن تطلعاته إلى 

مخرجات هـــذه االجتماعات الكبرى 
وما يرافقها من لقاءات وأعمال.

العميـــق  اعتـــزازه  المجلـــس  وأبـــدى 
الرائـــدة  الملكيـــة  المبـــادرات  بهـــذه 
جاللتـــه  مبـــادرات  سلســـلة  ضمـــن 
وتعزيـــز  ومناصـــرة  لدعـــم  الخيـــرة 
أســـس الســـالم والتعايـــش الســـلمي 
والحـــوار الحضاري بيـــن األديان، ما 
جعـــل مملكة البحرين منـــارًة عالميًة 
لنشر رسالة السالم. مثمًنا في الوقت 
نفســـه حرص الحكومة برئاسة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفـــة، علـــى تنفيـــذ التطلعـــات 
الملكيـــة الســـامية فـــي ترســـيخ قيم 

التعايش والتسامح واإلخاء. 
الجـــاد،  ـــه  المجلـــس مضيَّ أكـــد  كمـــا 
والتوجيهـــات  الـــرؤى  مـــن  انطالًقـــا 
الملكيـــة الحكيمـــة، فـــي العمـــل على 

والمعاصـــرة،  األصالـــة  روح  تأكيـــد 
وإبراز روح اإلسالم السمحة وتفرده 
بالوســـطية واالعتـــدال، والمحافظة 
اإلســـالمية  والتقاليـــد  القيـــم  علـــى 
وترســـيخها، وتدعيم وحـــدة الصف 
بين المسلمين، والعمل على التقريب 
بين المذاهـــب اإلســـالمية، واقتراح 
أســـس ومتابعة الحوار بين اإلسالم 

والديانات السماوية األخرى.
المجلـــس  بحـــث  ذلـــك،  بعـــد 
الموضوعـــات المدرجـــة على جدول 
أعمالـــه، واســـتهلها بمناقشـــة تقريـــر 
لجنـــة إبـــداء الـــرأي الشـــرعي، وقرر 
مـــن  تضمنـــه  مـــا  علـــى  الموافقـــة 
توصيات ورفعها إلى الجهة المعنية.
واختتم المجلس جلسته باستعراض 
الرســـائل والطلبـــات الـــواردة واتخذ 

بشأنها ما يلزم.

المنامة - بنا

“األعلى للشؤون اإلسالمية”: البحرين منارة عالمية لنشر رسالة السالم
أشاد بدعوة الملك المعظم لشيخ األزهر وبابا الفاتيكان

المنامة - وزارة الداخلية

فـــي إطـــار قيـــم التســـامح واالنفتاح 
التي تنعـــم بها مملكة البحرين والتي 
فـــي  عالمًيـــا  نموذًجـــا  منهـــا  جعلـــت 
مجال حفـــظ الحقوق والتعايش بين 
الجميع، وصاحبـــة تجربة فريدة في 
مجـــال الحريـــات الدينية وممارســـة 
بمختلـــف  األديـــان  لجميـــع  الشـــعائر 
مذاهبهـــا، حضـــر محافـــظ المحافظة 
الشـــمالية علي العصفـــور، االحتفالين 
كيلـــورام،  عائلـــة  أقامتهمـــا  اللذيـــن 

وعائلة هريداس، بمناسبة العيد الذي 
الهندوســـية  الطائفتـــان  بـــه  تحتفـــل 
والســـيخ، بما يؤكد الســـمة الرئيسية 
للمجتمـــع البحريني ومكانـــة المملكة 
الحضارية واإلنســـانية على مســـتوى 

العالم.
وأكـــد محافـــظ الشـــمالية، أن العهـــد 
المعظـــم  البـــالد  لملـــك  اإلصالحـــي 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفـــة، جعل مـــن البحرين واحة 

حضارية وإنســـانية ومثال يحتذى به 
فـــي تعزيز قيم التســـامح والتعايش، 
قيـــم  مرتكـــز  أهميـــة  إلـــى  منوهـــا 
التعايـــش والتعدديـــة وحرية األديان 
والمعتقـــد التي كفلها الدســـتور، الفتا 
إلى الدور الحضاري واإلنســـاني الذي 
ينهض بـــه مركز الملك حمد للتعايش 
الســـلمي في تعزيز التعايش والمحبة 
بين النـــاس جميعا، باختالف أديانهم 

ومذاهبهم وثقافاتهم.

البحرين مثال يحتذى في تعزيز قيم التسامح
المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

التقـــى رئيس هيئـــة البحريـــن للثقافة 
واآلثـــار الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد بن 
الثقافـــة  وزيـــرة  خليفـــة،  آل  عبـــدهللا 
العربيـــة  اإلمـــارات  بدولـــة  والشـــباب 
المتحـــدة نـــورة الكعبـــي، وذلـــك علـــى 
للقمـــة  الخامســـة  الـــدورة  هامـــش 
الثقافيـــة التـــي عقـــدت فـــي العاصمة 
اإلمـــارات أبوظبي بين 23 و25 أكتوبر 

الحالي.
االجتمـــاع  خـــالل  الطرفـــان  وناقـــش 

مستجدات الساحة الثقافية اإلقليمية 
وباألخـــص بعـــد القمـــة الثقافيـــة التي 
ســـّلطت الضوء على الحلول الثقافية 
العالميـــة،  القضايـــا  فـــي  اإلبداعيـــة 
المتعلقـــة  المعاصـــرة  والتحديـــات 
بالمتغيـــرات فـــي القطاعـــات الثقافية 
الثقافيـــة  النظـــم  إلـــى  باإلضافـــة 
الوســـائط  واســـتخدام  الجماعيـــة، 
الرقميـــة وخصائـــص األماكـــن العامية 
وغيرها مـــن األمور المتعلقـــة بالحراك 

الثقافي.
تعزيـــز  إلـــى  الحديـــث  تطـــرق  كمـــا 
العالقات الثقافية الثنائية بين البلدين 
الجســـور  مـــّد  واســـتمرار  الشـــقيقين، 
بينهمـــا، وإثـــراء الحـــراك الثقافـــي عبر 
تبـــادل الخبـــرات والتعـــاون المشـــترك 
في كافـــة المجاالت الفنّيـــة والثقافّية 
لتحقيق مزيد من المشاريع المشتركة 
والحضور الفّعال للمشـــهد الثقافي في 

مختلف النشاطات في البلدين

تعزيز العالقات الثقافية بين البحرين واإلمارات

رئيس المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

تقرير يرصد جهود البحرين في التسامح والتعايش
بالتزامن مع قرب انعقاد فعاليات “حوار الشرق والغرب”

أعلنت جمعية المرصد لحقوق اإلنسان عن 
البدء فـــي توثيق تجربة مملكـــة البحرين 
التســـامح  فـــي مجـــال تعزيـــز  وجهودهـــا 
وذلـــك  الدينيـــة،  والتعدديـــة  والتعايـــش 
بالتزامـــن مع قرب انعقـــاد فعاليات ملتقى 
البحريـــن »حوار الشـــرق والغـــرب من أجل 
التعايـــش اإلنســـاني« الـــذي ســـُيعقد تحت 
رعايـــة جاللـــة الملـــك المعظـــم فـــي مطلع 
نوفمبـــر المقبـــل. وفـــي هـــذا الصـــدد، بّين  
رئيس لجنة البحوث والدراســـات بجمعية 
المرصد لحقوق اإلنسان علي المرشدي أن 
فكـــرة إصدار هذا التقريـــر التوثيقي تأتي 
فـــي ظـــل مـــا تتمتـــع بـــه المملكة مـــن قيم 
وثقافة التســـامح واالحتـــرام ونبذ مظاهر 
التعصب والكراهيـــة والتمييز، بما يجعلها 

نموذجًا عالميًا في التسامح والتعايش، إذ 
ســـيهدف التقرير إلى تسليط الضوء على 
الجهود المبذولة في هذا المجال وبشـــكل 
يبيـــن التنوع الدينـــي، ويؤكد علـــى الدور 

الفاعل للمملكة في مد جسور الحوار.

ســـوف  التقريـــر  المرشـــدي أن  وأضـــاف 
يتناول محـــاور مهمة تمثـــل جهود مملكة 
التعايـــش  قضايـــا  دعـــم  فـــي  البحريـــن 
السلمي والتســـامح والتعددية الدينية، إذ 

ســـيتضمن رصـــدًا للتشـــريعات والقوانين 
والمبـــادرات واإلجـــراءات التـــي ترجمـــت 
بقضايـــا  اهتمامهـــا  الواقـــع  أرض  علـــى 
التعايش والتسامح، وكذلك بلورة مبادئها 
بعيـــدًا  اإلنســـان  احتـــرام  فـــي  الراســـخة 
عـــن االختالفات بيـــن األديـــان والطوائف 
واألقليـــات واألعـــراق، وبمـــا يجعـــل مـــن 
خصبـــة  وأرض  آمنـــة  بيئـــة  البحريـــن 
للعيش فيهـــا من كل الطوائـــف والديانات 
والشـــعوب. وختم المرشدي بالتأكيد على 
أن مملكة البحرين تعد قصة نجاح قدمت 
أفضـــل نمـــوذج دولي وواقعـــي يقوم على 
تأصيل قيم التسامح والتعايش، فنجحت 
على مدى العصور في وضع أسس راسخة 
لمبادئ التســـامح والتعايش، مما يستحق 

توثيقها والتعريف بها.

المنامة - جمعية المرصد لحقوق اإلنسان

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

اســـتقبل رئيس المؤسســـة الوطنية 
الـــدرازي،  علـــي  اإلنســـان  لحقـــوق 
سفيرة جمهورية فنلندا لدى مملكة 
البحريـــن ماريان نيســـيال، والمقيمة 
فـــي أبوظبي، بحضور ايتو ســـالمي 
مقـــر  فـــي  وذلـــك  الســـفيرة،  نائبـــة 

المؤسسة بضاحية السيف.
وتناول اللقـــاء، التعريف بدور الذي 
الوطنيـــة  المؤسســـة  بـــه  تضطلـــع 

لحقـــوق اإلنســـان فـــي التعاطي مع 
بحقـــوق  الصلـــة  ذات  المواضيـــع 
اإلنســـان، باإلضافة إلى ســـبل تعزيز 
الجانبيـــن  بيـــن  الثنائيـــة  العالقـــات 

خاصة الحقوقية منها.
مـــن جانبهـــا، أعربـــت الســـفيرة عـــن 
حســـن  علـــى  وتقديرهـــا  شـــكرها 
االستقبال، متمنية لمملكة البحرين 

وشعبها دوام التقدم واالزدهار.

تعزيز العالقات الحقوقية مع فنلندا
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المنامة - وزارة الداخلية

للشـــرطة  العامـــة  اإلدارة  نظمـــت 
والتنســـيق  بالتعـــاون  النســـائية 
الصحيـــة  الشـــؤون  إدارة  مـــع 
الداخليـــة  بـــوزارة  واالجتماعيـــة 
فعاليـــة  الهـــالل  ومستشـــفى 
التوعيـــة  شـــهر  ضمـــن  توعويـــة 

بسرطان الثدي.
واشتملت الفعالية على محاضرة 
قدمتها الطبيبـــة أميرة عبداألمير 
بينـــت  الهـــالل،  مستشـــفى  مـــن 
خاللها مسببات المرض وأعراضه 
ومراحلـــه وطـــرق الوقايـــة منـــه، 
المبكـــر  الكشـــف  إلـــى  باإلضافـــة 
ألهميتـــه فـــي تســـهيل العالج في 
نمـــط  واتبـــاع  األولـــى،  مراحلـــه 
الحيـــاة الصحي لما لـــه من نتائج 

تعود بالفائدة على الصحة.
أركان  علـــى  الفعاليـــة  واشـــتملت 
مـــن  عـــدد  إلجـــراء  مخصصـــة 
فحوصات الدم، وتقديم النصائح 

واالرشادات الطبية للمشاركات.
الفعاليـــة  هـــذه  تنظيـــم  ويأتـــي 
والتنســـيق  التعـــاون  إطـــار  فـــي 

للشـــرطة  العامـــة  اإلدارة  بيـــن 
النسائية وإدارة الشئون الصحية 
الداخليـــة  بـــوزارة  واالجتماعيـــة 
والبرامـــج  المحاضـــرات  لتقديـــم 
التوعويـــة والفعاليـــات المصاحبة 
بســـرطان  التوعيـــة  شـــهر  ضمـــن 

الثدي.

اشتملت على أركان إلجراء فحوصات الدم للمشاركات

الشرطة النسائية تنظم فعالية توعوية عن سرطان الثدي
المنامة - المجلس األعلى للقضاء

للمجلـــس  العامـــة  األمانـــة  أقامـــت 
األعلـــى للقضاء محاضـــرة توعوية 
للكشـــف المبكر عن سرطان الثدي، 
استشـــارية  أجـــور  وفـــاء  ألقتهـــا 
أمـــراض النســـاء والـــوالدة وأورام 
نســـائية، وتأتـــي هـــذه المحاضـــرة 
تزامًنـــا مـــع شـــهر أكتوبـــر العالمـــي 
للتوعيـــة بســـرطان الثـــدي، وذلـــك 
بمبنـــى األمانة العامـــة في المنطقة 
عضـــوات  بحضـــور  الدبلوماســـية 
لجنـــة تكافـــؤ الفرص مـــن عضوات 
السلطة القضائية وموظفي األمانة 

العامة والنيابة العامة.   
أهميـــة  أجـــور  وفـــاء  وتناولـــت 
الكشـــف المبكر عن ســـرطان الثدي 
وأوضحـــت وســـائل الوقايـــة منـــه 

إلـــى  باإلضافـــة  العـــالج،  ومرحلـــة 
الذاتـــي،  الفحـــص  كيفيـــة  تعليـــم 
وشـــددت علـــى أن الكشـــف المبكر 
عاليـــة  نجـــاح  نســـب  إلـــى  يـــؤدي 
وشفاء بنسبة تتجاوز الـ 95 % في 
حال اكتشـــاف المرض في مراحله 

األولى.

وتحرص األمانـــة العامة من خالل 
المحاضـــرات التوعوية والتثقيفية 
على نشر الوعي لمنتسبيها وتعزيز 
والنفســـية،  الصحيـــة  ســـالمتهم 
وعلـــى ضـــرورة التثقيـــف الصحي 
من أجـــل بنـــاء نمط حيـــاة صحية 

وسليمة.

في محاضرة توعوية للكشف المبكر عن المرض... أجور:

شفاء بنسبة 95 % حال اكتشاف سرطان الثدي مبكرا

قالت إدارة األوقاف الجعفرية إن مجلس اإلدارة الحالي أخذ على عاتقه تحريـك الجمـود الموجـود فـي سيولة المـال 
المتوفر لديـــه فـــي البنوك بمردود متـــدني، وذلـك مـن خـــال االستفادة مـن اسـتثماره في األماكن اآلمنـة ذات مـردود 

الفائدة المرتفعـة مقارنة بمـا تعطيـه البـنـوك.

وأشـــارت اإلدارة فـــي تقريـــر لهـــا حـــول 
االستثمارات التي دخلــــت فيهـا اإلدارة 
العـــام  خـــالل  وعقـــارات  صكـــوك  مـــن 
الماضـــي، إلـــى أن المجلـــس وجـــد مــــن 
المناســــب االستثمار في الصكوك كونهـا 
ال تواجــــه مخـاطر المضاربة، ومضمونة 
مــــن جـهــــات حكوميــــة رسمية كمـا هـو 
الحــــال فــــي الصكوك السيادية لمملكــــة 

البحــــرين وسلطنة عمـان أو جهات ذات 
اعتبار، مغطــــاة مــــن شـركــــاء مــــن ذوي 
االقتدار والسمعة الطيبـة، وهـي واجبـة 
االســـتحقاق حســـب المواعيد المحددة 

المعلن عنها. 
وذكرت اإلدارة أنه بلــــغ حجم االستثمار 
فـي مجـمــــل الصكوك التـي تـم شـراءها 
حــــدود  فــــي  الماضـــي  ديســـمبر  لغايـــة 

ألفـــًا  و790  مليونـــًا   15 وقـــدره  مبلـــغ 
و498 دينـــارًا،  بـعـائــــد سـنــــوي مقـــداره 
780 ألفـــًا و831 دينـــارًا، توزعت على 6 
ماليين و890 ألـــف دينار صكوك مملكة 
البحريـــن، و7 مالييـــن و10 آالف و498 
دينار صكوك ســـلطنة عمـــان، إلى جانب 
مليـــون و890 ألـــف دينـــار صكـــوك ديار 

المحرق.

فـــي  عملـــت  اإلدارة  أن  إلـــى  وأشـــارت 
ذات الوقـــت علـــى تخفيض االســـتثمار 
في الودائع لــــدى البنوك، خصوصًا بعــــد 
انخفاض ســـعر الفائــــدة التــــي تعطيهــــا 
البنوك فـي الوقت الحاضر، حيث بلغـت 
حـجــــم الودائـــع المودعــــة فــــي البنــــوك 
فــــي حــــدود 8 ماليين و623 ألفا و125 
دينـــارا، بعائد ســـنوية مقـــداره 250 ألفا 

و516 دينارا.
وأكدت اإلدارة أن جميع هذه الخطوات 
تمت تحت علم واطالع رئيس المجلس 
األعلى للشؤون اإلسالمية ووزير العدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف.

استثمرتها “الجعفرية” في الصكـوك فـي 2021
لتحريك الجمود في سيولة المال المتوفر لها في البنوك

شاركت مملكة البحرين ممثلًة بوزارة شؤون 
اإلعـــالم فـــي أعمـــال الـــدورة الثانيـــة عشـــرة 
للمؤتمـــر اإلســـالمي لوزراء اإلعـــالم، بتنظيم 
من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، 
والتي أقيمت بمدينة إســـطنبول بالجمهورية 
التركية يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، تحت 
عنوان “مناهضة التضليل اإلعالمي وظاهرة 
اإلســـالموفوبيا فـــي عصر ما بعـــد الحقيقة”، 
بحضـــور وزراء وممثليـــن رفيعـــي المســـتوى 

من 57 دولة.
 وتـــرأس وفـــد مملكـــة البحرين وكيـــل وزارة 
شـــؤون اإلعالم عبدالرحمن محمد بحر نيابة 
عـــن وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم رمـــزان النعيمي، 
وخالل أعمال المؤتمر ألقى عبدالرحمن بحر 

كلمة وزير اإلعالم، مؤكدا خاللها أن االرتقاء 
بواقع اإلعالم في العالم اإلسالمي وتطويره 
يشـــكل محوًرا جوهرًيا في تعزيز قدرة دول 
منظمـــة التعـــاون اإلســـالمي علـــى مواجهـــة 
التحديات الراهنة بمختلف أبعادها وآثارها.

 وأشـــار إلـــى أنـــه تلبيـــة لدعـــوة ملـــك البـــالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن 
عيســـى آل خليفـــة، ستســـتقبل البحرين بعد 
أيـــام، فـــي زيـــارة رســـمية تاريخية، قداســـة 
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، واإلمام األكبر 
األســـتاذ أحمد الطيب شـــيخ األزهر الشريف، 
حيث ســـتقام خالل الزيـــارة فعاليات ملتقى 
البحريـــن “حـــوار الشـــرق والغـــرب مـــن أجـــل 
التعايـــش اإلنســـاني” فـــي تأكيـــد علـــى نهـــج 
البحرين الراسخ لمد جسور الحوار بين قادة 

األديـــان والمذاهـــب ورمـــوز الفكـــر والثقافـــة 
واإلعـــالم، وامتـــداًدا لحرصهـــا علـــى تحقيق 
التقـــارب والتعـــاون المشـــترك بين الشـــعوب 

والثقافـــات، لمـــا تمتلكه من تاريـــخ ممتد من 
العطاء اإلنســـاني والمبادرات التي ترمي إلى 
تعزيـــز قيـــم التعايـــش والســـالم واالســـتقرار 

والتآخي من أجل خير البشرية وازدهارها.
ونـــوه إلى أن المؤسســـات اإلعالمية، ســـواء 
الرســـمية أو الخاصـــة، تقـــع عليها مســـؤولية 
كبيـــرة فـــي أن تكـــون معبـــرة عـــن سياســـات 
ديننـــا  مـــن  المســـتمدة  الـــدول  وتوجهـــات 
اإلسالمي الحنيف، والتي تحث على السالم 
والتعـــاون والتضامن بين الشـــعوب من أجل 

رخاء البشرية ونمائها.
 وشـــدد علـــى أن المرحلـــة الراهنـــة تحتـــاج 
تكثيف التنسيق والتعاون اإلعالمي المشترك 
على مســـتوى الدول العربية واإلسالمية من 
أجـــل إعالم يعبر بصورة أوضـــح عن موقفها 

الموحد في ظل الظروف التي يمر بها العالم.
 وأكـــد أهميـــة تقديـــم رســـالة إعالميـــة ذات 
مضمـــون هادف، وقادر علـــى مخاطبة اآلخر 
وإيصـــال صوتنا من خـــالل التركيز على قيم 
اإلســـالم الســـمحة التـــي تدعـــو إلـــى المحبة 
والتعايش واإلخاء والوسطية وتنبذ كل فكر 

متطرف أو متعصب.
 ودعـــا إلـــى تبنـــي خطـــاب إعالمي إســـالمي 
مشـــترك يتماشى والتطورات المتسارعة في 
مجـــال اإلعالم، الســـيما مع تزايـــد أثر وتأثير 
وســـائل التواصـــل االجتماعـــي، والعمـــل مـــن 
أجـــل تعزيز التبادل الثقافـــي واإلعالمي بين 
دولنـــا في كل ما يدعم قضايا الســـلم واألمن 

والتعاون المشترك.

المنامة - بنا

“إعالن اسطنبول” دعوة للحوار بين الثقافة اإلسالمية وثقافات العالم
بحر: مخاطبة اآلخر عبر التركيز على قيم اإلسالم السمحة

مليــون دينـــار
15.7

سيدعلي المحافظة

علي المرشدي

عبدالرحمن بحر
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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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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أكـــد وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة زايـــد 
بـــن راشـــد الزيانـــي اعتـــزاز الحكومة 
بالشـــراكة االســـتراتيجية بيـــن مملكة 
المتحـــدة  والواليـــات  البحريـــن 
األميركيـــة فـــي القطاعيـــن الصناعـــي 
والتجـــاري، الفًتـــا إلـــى وفـــرة الفرص 
االقتصاديـــة فـــي المملكـــة والتي تعد 
األميركيـــة  للشـــركات  ـــا  مثاليًّ حافـــًزا 
فـــي  أعمالهـــا  وتوســـيع  لالســـتثمار 
مملكـــة البحريـــن، حيث تأتـــي منطقة 
التجـــارة األميركية نتيجة لزيارة ولي 
العهد رئيس مجلـــس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
المتحـــدة  الواليـــات  إلـــى  آل خليفـــة، 
األميركية فـــي نوفمبـــر 2019، والتي 
أســـفرت عـــن إبرام مذكـــرة تفاهم في 
العام 2021 إلنشـــاء هـــذه المنطقة بما 
يســـهم في تعزيز التعاون االقتصادي 

والتجـــاري والصناعـــي، ودفـــع عجلـــة 
التجـــارة الثنائيـــة بيـــن البلديـــن نحـــو 
آفاق أبعد وفًقا لمزايا اتفاقية التجارة 
الحـــرة بين مملكة البحرين والواليات 
المتحـــدة األميركيـــة، باإلضافـــة إلـــى 
الفـــرص االســـتثمارية المتوافـــرة في 

المنطقـــة، وقـــد اطلع الســـفير الشـــيخ 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  بـــن  عبـــدهللا 
خليفـــة ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة علـــى 
عرض قدمه وزيـــر الصناعة والتجارة 
وبحضور رئيس الشـــؤون السياســـية 

الواليـــات  بســـفارة  واالقتصاديـــة 
مملكـــة  لـــدى  األميركيـــة  المتحـــدة 
البحرين اليزابيـــث هاتنغ عن ملخص 
عـــن منطقـــة التجـــارة األميركيـــة في 

مدينة سلمان الصناعية. 
كما قام الوزير بمعية الســـفير الشـــيخ 

آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  بـــن  عبـــدهللا 
خليفـــة ســـفير مملكـــة البحريـــن لـــدى 
الواليـــات المتحدة األميركيـــة بزيارة 
إلى موقع المنطقة في مدينة ســـلمان 
الصناعيـــة، حيـــث نوه الوزيـــر إلى أن 
التجاريـــة  المنطقـــة  تزويـــد  مشـــروع 

األميركيـــة بالبنيـــة التحتيـــة يعد أحد 
أبرز المشـــاريع المدرجـــة تحت محور 
االســـتثمار فـــي البنيـــة التحتية ضمن 
اســـتراتيجية قطاع الصناعة 2022 - 
2026، حيـــث تـــم االنتهاء مـــن إعداد 
التصاميم التفصيلية للمشـــروع ويتم 

التنسيق لطرحه للمناقصة.
وبهذه المناســـبة ثّمن الوزير المساعي 
والجهود التي تقوم بها ســـفارة مملكة 
المتحـــدة  الواليـــات  لـــدى  البحريـــن 
الفـــرص  عـــرض  فـــي  األميركيـــة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  االســـتثمارية 
لدى الواليات المتحـــدة األميركية، ما 
يســـهم في زيـــادة حجم التجـــارة بين 
البلديـــن الصديقيـــن وتحقيق أهداف 
الرؤيـــة االقتصادية لمملكـــة البحرين 

.2030

وفرة الفرص االقتصادية بالبحرين تعد حافزا مثاليا للشركات األميركية لالستثمار
وزير “الصناعة” والسفير عبداهلل بن راشد يزوران منطقة التجارة األميركية... الزياني:

المبعـــوث  والبيئـــة  النفـــط  وزيـــر  افتتـــح 
الخاص لشـــؤون المناخ، محمـــد بن مبارك 
بن دينه، فعاليات مؤتمر ومعرض الشـــرق 
األوســـط للرفـــع االصطناعي في نســـخته 
الخامســـة بفنـــدق الخليـــج، الـــذي نظمتـــه 
جمعية مهندسي البترول العالمية بالتعاون 
والتنسيق مع وزارة النفط والبيئة وبدعم 
ورعاية من شركة تطوير للبترول وشركة 
أرامكـــو الســـعودية وعـــدد مـــن الشـــركات 
بمشـــاركة  والعالميـــة  الوطنيـــة  النفطيـــة 
والمتخصصيـــن  الخبـــراء  مـــن  واســـعة 
ورؤســـاء ومديـــري الشـــركات العاملة في 

مجال الرفع االصطناعي.
وبهذه المناســـبة، أكد الوزير الحرص على 
عقـــد مثل هذه الفعاليـــات العالمية؛ بهدف 
تعزيز الصناعة النفطية في منطقة الشرق 
األوســـط وذلـــك من خـــالل تقديـــم أفضل 
مـــا توصلت إليـــه التقنيـــات والتكنولوجيا 

الرفـــع  مجـــال  فـــي  الصناعيـــة  والحلـــول 
االصطناعـــي للمنشـــآت والمصانـــع العاملة 
والصناعـــات  والغـــاز  النفـــط  مجـــال  فـــي 
األخرى المرتبطة بذلك، مشيرا إلى أهمية 
هـــذه المؤتمـــرات والمعـــارض والفعاليـــات 
المتخصصـــة التـــي تســـاهم بالشـــك فـــي 
إعـــداد المـــوارد البشـــرية ذات الكفـــاءات 
المتخصصـــة العاليـــة فـــي قطـــاع النفـــط 

والغاز.
وأشـــار الوزير إلى أهمية ضمان اســـتدامة 
إنتـــاج الطاقـــة مـــن خـــالل إيجـــاد الحلول 
المبتكـــرة والمبدعـــة المتواكبـــة مع أفضل 
المجـــال؛  هـــذا  فـــي  الحديثـــة  التقنيـــات 
لألجيـــال  مســـتدام  مســـتقبل  لتوفيـــر 
القادمـــة، مؤكـــدًا أهمية تقديم الدراســـات 
البيانـــات  وتحليـــل  المتخصصـــة  الفنيـــة 
إلـــى  باإلضافـــة  ومســـتمر  دقيـــق  بشـــكل 
اختيـــار التكنولوجيـــا المتقدمة المناســـبة 

األقـــل تأثـــرا على البيئة، حيـــث إن حماية 
البيئة من أبرز األولويات التي تحتاج إلى 

تضافر جميع الجهود العالمية. 
كمـــا افتتح وزيـــر النفط والبيئـــة المبعوث 
هامـــش  علـــى  المنـــاخ  لشـــؤون  الخـــاص 
المؤتمر المعرض المصاحب الذي شـــاركت 
فيـــه عدد من الشـــركات النفطيـــة المحلية 
واإلقليميـــة والعالمية الســـتعراض أفضل 
مـــا توصلـــت اليـــه التقنيـــات الحديثة في 
هـــذا المجـــال الحيـــوي والمهـــم، وتقديـــم 
فـــي  المتخصصـــة  والبحـــوث  الدراســـات 
تطويـــر عملية زيـــادة اإلنتاج، حيث التقى 
بكبار المســـؤولين في الشركات المشاركة 
في المعرض؛ لتبادل المعلومات واالطالع 
عـــن كثـــب على مـــا تقدمـــه الشـــركات من 
خدمات في هذا الشأن. ومن أهم الشركات 
المشـــاركة في المعرض المصاحب شـــركة 
تطوير للبترول وشـــركة أرامكو السعودية 

وشـــركة شـــلمبيرجر وشـــركة هالبيرتـــون 
وشـــركة ســـلفيرويل وغيرها من الشركات 

المتخصصة. 
وفـــي الختام تقـــدم وزيـــر النفـــط والبيئة 
المبعـــوث الخاص لشـــؤون المنـــاخ بجزيل 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى جمعيـــة مهندســـي 

البتـــرول علـــى الجهـــود المبذولـــة لتنظيم 
هذا الحدث وإلى جميع الشركات الداعمة 
المصاحـــب  المعـــرض  فـــي  والمشـــاركة 
الـــذي تســـتعرض فيـــه أحـــدث التقنيـــات 
المتخصصة في هذا المجال باإلضافة إلى 
المتحدثين والمشـــاركين من جميع أنحاء 

العالـــم وإلـــى كل مـــن ســـاهم فـــي إنجـــاح 
المؤتمر في نســـخته الخامســـة في مملكة 
البحريـــن، األمـــر الـــذي يؤكـــد مـــا وصلـــت 
اليـــه المملكـــة من مكانـــة وســـمعة عالمية 

الستقطاب مختلف الفعاليات.
وقـــد تميـــزت الفعالية هـــذا العـــام بتقديم 
أوراق فنيـــة متخصصـــة في مجـــال الرفع 
االصطناعـــي وذلـــك بمشـــاركة متحدثيـــن 
مـــن  العديـــد  إلـــى  عالمييـــن ســـيتطرقون 
المواضيع المهمة، ومن أهمها: رفع صناعي 
موثـــوق وفعـــال، البحـــث والتطويـــر فـــي 
مجـــال الرفـــع االصطناعـــي والتكنولوجيا 
الجديدة، التصميم والنمذجة والتحسين، 
االصطناعـــي،  الرفـــع  واقعيـــة  تعزيـــز 
الصحـــة والســـالمة والبيئة فـــي تطبيقات 
حيـــاة  دورة  وإدارة  االصطناعـــي،  الرفـــع 
اإلنتـــاج والـــذكاء االصطناعي وغيرها من 

المواضيع ذات العالقة.

أهمية ضمان استدامة إنتاج الطاقة من خالل إيجاد الحلول المبتكرة
مفتتحا مؤتمر الشرق األوسط الخامس للرفع االصطناعي... وزير “النفط”:

 أكدت جمعية ســـيدات األعمال البحرينية أن زيارة جاللة 
الســـلطان هيثـــم بن طارق  المعظم إلى بلـــده الثاني مملكة 
البحريـــن بدعوة كريمـــة من عاهل البـــالد المعظم صاحب 
الجاللة حمد بن عيســـى آل خليفة ســـيكون لها انعكاسات 
االقتصاديـــة  خصوصـــا  األصعـــدة  جميـــع  كبيـــرة  علـــى 
الشـــارع  التجـــاري  اهتمـــام  إلـــى  مشـــيرة  واالســـتثمارية، 
والقطـــاع االقتصادي البحريني بنتائج هذه الزيارة المهمة 
التـــي تهدف إلـــى تعزيز  العالقـــات في مختلـــف المجاالت 

بين البلدين الشقيقين. 
 وقالـــت الجمعيـــة في بيان إن هناك العديـــد من القطاعات 
التي يمكن أن تشـــهد  تعاونا كبيرا بين البلدين الشـــقيقين 
والتجـــارة  والصناعـــة  الســـياحة  قطاعـــات  رأســـها  علـــى 
 والمؤسســـات الصغيـــرة، باإلضافـــة إلـــى إمـــكان تنشـــيط 
ظـــل  فـــي  والمؤتمـــرات  المتبادلـــة،  المعـــارض  قطاعـــات 
الجهـــود الكبيـــرة التـــي تبذلهـــا الحكومة الموقرة برئاســـة 
ولـــي العهـــد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو  الملكي 

األمير ســـلمان بن حمد آل خليفة؛ لتنشيط القطاعات غير 
النفطية في المملكة. 

  من جهتها، قالت رئيسة الجمعية أحالم جناحي إن توقيع 
24 اتفاقيـــة ومذكـــرة  تفاهـــم تشـــمل العديد مـــن قطاعات 
والتكنولوجيـــا  والصناعـــة  والصحـــة  واألمـــن  االقتصـــاد 
 والطيـــران وغيرها ســـيكون له انعكاســـات إيجابية كبيرة 
علـــى حركـــة االســـتثمار المتبادلة  بيـــن البلدين الشـــقيقين 
كما ســـينعكس إيجابا على الشـــراكات بين القطاع الخاص 

البحريني  ونظيره العماني. 
وأوضحت جناحي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين 
الشـــقيقين قـــد بلـــغ   672 مليـــون دوالر في العـــام الماضي 
مقارنـــة بنحـــو 616 مليـــون دوالر فـــي العـــام 2020، لكنـــه 
ارتفـــع في النصـــف األول من العام الجاري 2022  إلى 451 
مليـــون دوالر بزيـــادة قدرهـــا نحو 21 % عـــن نصف العام 
السابق  وهو ما يبشر بقدرات زيادة حجم التبادل التجاري 

بين البلدين. 

  كمـــا نمـــت الصـــادرات البحرينيـــة إلـــى األســـواق العمانية 
بنســـبة تفـــوق 19 % فـــي العـــام  الماضـــي لتبلـــغ نحو 570 
مليـــون دوالر مقارنـــة بنحـــو 479 مليـــون دوالر فـــي العام 
2020م. وتصدر البحرين إلى عمان الحديد والكهربائيات 

 وااللمنيوم واألجبان والمشغوالت الذهبية. 
وأكدت جناحي أن هذه األرقام قابلة للزيادة بشـــكل كبير 
في الفترة المقبلة في ظل ما  تتمتع به العالقات السياسية 

بين قيادة البلدين من تفاهم وتجانس كبيرين. 
 وأشـــارت جناحـــي إلـــى أن االســـتثمارات المشـــتركة بيـــن 
قطـــاع األعمـــال والمســـتثمرين فـــي  الجانبيـــن ال يقتصـــر 
علـــى قطـــاع معيـــن، حيـــث إنـــه يتشـــعب إلـــى الكثيـــر من 
القطاعات  التجارية على ســـبيل المثال الطاقة واأللمنيوم 
والمصارف التجاريـــة والتأمين والمواد  الغذائية واألدوية 
والمجوهـــرات والعطـــورات ومـــواد البناء، مشـــيرة إلى أن 
هنـــاك قرابـــة   490 شـــراكة بحرينيـــة عمانيـــة فـــي مختلف 
المجـــاالت وما يقارب من 900 مؤسســـة  تجارية بحرينية 

عاملـــة فـــي ســـلطنة عمـــان أغلبيتهـــا مـــن المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة  تســـاهم فـــي تنميـــة الناتـــج 

المحلـــي وتعـــزز التكامـــل التجـــاري بيـــن االقتصاد 
البحريني  والعماني. 

 وقالـــت جناحـــي “الشـــارع التجـــاري البحرينـــي 
وفي قلبه ســـيدات األعمال البحرينيات  ينتظر 
الخيـــر الكثير من هـــذه الزيارة لدعـــم التعاون 

البينـــي  واالســـتثماري  التجـــاري  الخليجـــي 
 ومنح مزيد من التسهيالت لتشجيع 

االســـتثمار المشـــترك بين القطاع 
الخـــاص فـــي  البلديـــن، مشـــيرة 
التجاريـــة  العالقـــات  أن  إلـــى 
واالجتماعيـــة والثقافيـــة بين 
تضـــرب  بجذورهـــا  البلديـــن 
في أعمـــاق التاريـــخ بآالف 

السنين”. 

انعكاسات إيجابية لتوقيع 24 اتفاقية وتفاهما على االستثمارات المتبادلة
“سيدات األعمال” تثمن زيارة جاللة السلطان العماني للبحرين... جناحي:

أحالم جناحي

أبرمـــت ديـــار المحـــرق، مؤخـــرًا اتفاقيـــة 
تعـــاون مـــع مركـــز لنـــدن لجراحـــة الثدي- 
البحرين وذلك بالتزامن مع شـــهر التوعية 

بسرطان الثدي. 
ديـــار  جانـــب  مـــن  االتفاقيـــة  وقـــع  وقـــد 
المحـــرق أحمد العمـــادي الرئيس التنفيذي 
لشـــركة ديار المحرق، ومـــن جانب المركز 
ســـارة الريفي المالك والمدير الطبي لمركز 
لنـــدن لجراحة الثدي، حيث تمت مراســـم 
التوقيـــع فـــي المقـــر الرئيس لشـــركة ديار 
المحـــرق وذلـــك يـــوم اإلثنيـــن 24 أكتوبـــر 

.2022
وقـــد بـــادرت ديـــار المحـــرق بتقديـــم هذا 
الدعـــم انطالًقـــا مـــن حرصها الدائـــم على 
فـــي  إيجابـــي  أثـــر  تـــرك  فـــي  المســـاهمة 
المجتمـــع الـــذي تنتمـــي إليـــه عبـــر تبنـــي 

مختلف المبادرات االجتماعية والخيرية، 
الراميـــة  الرســـمية  للتوجهـــات  وامتثـــاالً 
إلشـــراك مؤسســـات مـــن القطـــاع الخاص 
في النهـــوض بالخدمات الصحية المقدمة 
للمرضى، الســـيما مرضى الســـرطان، الذي 
يعـــد مـــن أكثـــر أمـــراض العصـــر شـــيوًعا. 
كمـــا وتنضوي هـــذه المبـــادرة تحت مظلة 
المبـــادرات والفعاليـــة التـــي تطرحهـــا ديار 
المحـــرق في أكتوبر من كل عـــام احتفاًءا 
بشـــهر التوعية بســـرطان الثدي ومن أجل 

دعم محاربي سرطان الثدي وذويهم.
وقـــال أحمـــد العمـــادي الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ديار المحـــرق  “يســـرني نيابة عن 
شـــركة ديـــار المحـــرق، أن أعلـــن عـــن هذه 
المبـــادرة الجديـــدة التـــي تعـــد جـــزًءا من 
مبـــدأ  لتفعيـــل  الموجهـــة  اســـتراتيجيتنا 

عبـــر  للشـــركات  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
تقديـــم المســـاهمات الخيريـــة. ونحن في 
ديار المحـــرق ندرك حجـــم المعاناة واأللم 
الـــذي يعتري مرضـــى الســـرطان وذويهم، 
وهـــذا مـــا يجعلنـــا نعتـــز بدعـــم محاربـــات 

بســـرطان الثـــدي تزامًنا مع شـــهر التوعية 
بســـرطان الثدي وبشـــراكة مـــع مركز لندن 
لجراحة الثدي. ونطمح في ديار لمواصلة 
المبـــادرات  مـــن  المزيـــد  وطـــرح  العطـــاء 
االجتماعيـــة الفاعلة، وإنمـــا ينبثق حرصنا 

المســـاهمات  مـــن  المزيـــد  تقديـــم  علـــى 
الخيرية من إيماننا بدورنا في المســـاهمة 
بمـــا يثـــري المجتمـــع البحرينـــي واألفـــراد 

فيه”.
ومـــن جانبهـــا، أعربـــت ســـارة الريفـــي عن 
مدى ســـرورها بهذه المبـــادرة قائلة: “نثمن 
هذه البادرة الكريمة التي تفضلت بها ديار 
المحـــرق، والمتمثلـــة فـــي دعـــم المصابات 
بســـرطان الثـــدي، الذي يعد الشـــكل األكثر 
شـــيوعًا للســـرطان فـــي مملكـــة البحريـــن. 
وكـــم يســـعدنا أن نكـــون ســـبًبا في شـــفاء 
المزيـــد مـــن المصابـــات بدعـــم ورعاية من 
ديـــار المحـــرق، ونطمح لعقد شـــراكات مع 
العديـــد مـــن المؤسســـات؛ لضمـــان توفيـــر 

نمط حياة أكثر صحة. 
ومـــن هذا المنطلـــق، أؤكد ضـــرورة إجراء 

الفحـــص الذاتي للثدي شـــهريًا ابتداء من 
ســـن مبكر، وذلك نظًرا لكـــون هذا المرض 
أصبح منتشًرا إقليمًيا ضمن الفئة العمرية 
األصغـــر ســـنًا بشـــكل أكبـــر مـــن مســـتوى 
انتشـــاره علـــى النطـــاق العالمـــي، وألهمية 
الكشـــف المبكـــر الذي يســـهم فـــي وصول 

نسبة الشفاء إلى 90 %”.
ـــــ  الثـــدي  لجراحـــة  لنـــدن  مركـــز  ويعتبـــر 
البحرين مركز طبي شامل يقدم مجموعة 
الثـــدي،  جراحـــة  خدمـــات  مـــن  متكاملـــة 
بـــدءًا من الفحـــص والتشـــخيص والعالج 
الالحقـــة.  الطبيـــة  والرعايـــة  والمشـــورة 
ويوفـــر المركز خدمـــات مبتكرة ومتكاملة 
فعالـــة  وخدمـــات  عاليـــة  جـــودة  وذات 
واقتصادية لجراحة الثـــدي بكفاءة عالية 

وعناية متكاملة.

“ديار المحرق” تدعم مرضى سرطان الثدي بالتعاون مع مركز لندن للجراحة
من منطلق مسؤوليتها االجتماعية

إجمالي أقساط التأمين في الستة أشهر األولى من 2022
التأمين الصحي والسيارات يساهم بما يقارب 32 % و25 % على التوالي
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أعلن مصرف البحرين المركزي أمس بأن إجمالي أقساط التأمين في السوق 
المحلــي فــي األشــهر الســتة المنتهية فــي 30 يونيو 2022 بلــغ 146,86 مليون 
دينــار بحرينــي مقارنــة مــع 143,62 فــي الفتــرة نفســها مــن العــام 2021، أي 
بزيــادة قدرهــا 2,3 %. كمــا بلغت مســاهمة فــروع التأمينات العامــة )بما فيها 
التأميــن الصحــي( مــا يقارب 84 % من إجمالي حجم األقســاط خالل الســتة 

أشهر المنتهية في 30 يونيو 2022. 

التأميـــن  أقســـاط  إجمالـــي  وارتفـــع 
دينـــار  مليـــون   45,68 مـــن  الصحـــي 
بحرينـــي في األشـــهر الســـتة المنتهية 
إلـــى  ليصـــل   2021 يونيـــو   30 فـــي 
46,78 مليـــون دينـــار بحرينـــي خالل 
2022، أي  العـــام  الفتـــرة نفســـها مـــن 
بزيـــادة قدرهـــا 2 %. ويشـــار إلـــى أن 
التأميـــن الصحي يواصل الصدارة من 
حيـــث إجمالي األقســـاط المحققة من 
إجمالي أقساط التأمين لألشهر الستة 
المنتهيـــة فـــي 30 يونيـــو 2022 حيث 
يســـاهم بما يقارب 32 % من إجمالي 

األقساط.
كمـــا ارتفع إجمالي األقســـاط المحققة 

في التأمين على الســـيارات بنســـبة 5 
% ليصـــل إلـــى 36,06 مليـــون دينـــار 
بحرينـــي في الفتـــرة المنتهية في 30 
يونيـــو 2022 مقارنة بــــ 34,48 مليون 
نفســـها  الفتـــرة  فـــي  بحرينـــي  دينـــار 
مـــن العـــام 2021، حيـــث يحتـــل فرع 
التأمين على الســـيارات المركز الثاني 
مـــن حيث إجمالي األقســـاط المحققة 
ويســـاهم بنســـبة 25 % مـــن إجمالـــي 
أقســـاط ســـوق التأمين للفترة نفســـها 

من عام 2022.
إجمالـــي  بلـــغ  أخـــرى،  ناحيـــة  مـــن 
 41,30 اشـــتراكات شـــركات التكافـــل 
مليـــون دينـــار بحريني خالل األشـــهر 

الســـتة المنتهية فـــي 30 يونيو 2022 
مقارنة بـ 43,76 مليون دينار بحريني 
خـــالل الفترة نفســـها من عـــام 2021، 
وتمثـــل اشـــتراكات شـــركات التكافـــل 
حوالـــي 28 % مـــن إجمالـــي أقســـاط 
ســـوق التأمين لألشهر الستة المنتهية 

في 30 يونيو 2022.
يذكر أن عدد الشـــركات المرخصة في 

ســـوق التأميـــن فـــي البحريـــن بنهاية 
يونيـــو 2022 بلغت 21 شـــركة وطنية 
و10 فـــروع لشـــركات تأميـــن أجنبيـــة 
تـــزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، 
وأعمـــال  التكافـــل  إعـــادة  التكافـــل، 
الخاصـــة  التابعـــة  التأميـــن  شـــركات 
داخـــل مملكة البحريـــن، حيث تتكون 
شـــركة   12 مـــن  الوطنيـــة  الشـــركات 

تأميـــن تقليديـــة، 5 شـــركات تكافـــل، 
وشركتين إعادة تأمين، وشركة إعادة 
تكافل، وشـــركة تأميـــن تابعة خاصة. 
شـــركات  فـــروع  تتكـــون  حيـــن  فـــي 
التأمين األجنبية من 9 شركات تأمين 
تقليديـــة وشـــركة إعـــادة تأميـــن، كما 
يشتمل سوق التأمين على العديد من 
شـــركات الوساطة وشـــركات خدمات 

التأمين المساندة.
وبهـــذه المناســـبة، صـــرح عبدالرحمن 
لرقابـــة  التنفيـــذي  المديـــر  الباكـــر، 
المؤسســـات الماليـــة قائـــالً “إن قطاع 
التأميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن يزخر 
بالعديد من فرص النمو الواعدة وذلك 
كما يتبين من األداء الذي حققه قطاع 
التأميـــن فـــي مملكـــة البحريـــن خالل 
الفتـــرة المنتهية فـــي 30 يونيو 2022 
وخاصـــة النمـــو الملحـــوظ فـــي قطاع 
التأمين الصحي نتيجة لزيادة الوعي 

التأميني لدى جمهور المواطنين”. 

وأضاف “نحن نتوقع أن يحقق قطاع 
الســـنوات  فـــي  نمـــو  نســـبة  التأميـــن 
المقبلـــة وذلـــك بفضـــل زيـــادة الوعـــي 
التأمينـــي بأهميـــة منتجـــات التأميـــن 
بشـــكل عـــام، باإلضافـــة إلـــى ســـالمة 
البيئـــة التشـــريعية والرقابيـــة لقطـــاع 

التأمين في البحرين”.
مـــن جانبها، عقبت مدير إدارة مراقبة 
“إن  بقولهـــا  طالـــب،  إلهـــام  التأميـــن 
توجيهات المصرف لشـــركات التأمين 
فـــي  الرقمـــي  التحـــول  فيمـــا يخـــص 
قطاع التأمين بشـــكل عـــام وباألخص 
في التأمين على الســـيارات والتأمين 
الصحي قد ســـاهمت فـــي فرص النمو 
القطاعيـــن، كمـــا يطمـــح  فـــي هذيـــن 
المصرف لمستوى أعلى من الخدمات 
الرقمية في هذا القطاع وذلك لتقديم 
بـــكل  التأمينيـــة  الخدمـــات  أفضـــل 

سهولة ويسر”.

أعلن المصرف الخليجي التجاري، عن فوز تطبيقه 
للهاتـــف النقـــال بجائزة أفضل منتـــج رقمي بمملكة 
 International“ البحرين للعـــام 2022 ضمن جوائز
Business Magazine”، وذلك بالتزامن مع إطالق 
المصـــرف خدمة فتـــح الحســـابات للعمـــالء الجدد 
دون الحاجة لزيارة الفـــروع والكثير من الخدمات 

الرقمية األخرى. 
وكان المصرف الخليجي التجاري قد أطلق تطبيق 
“الخليجي” للهاتف النقال في وقت سابق من العام 
الماضي وذلك تماشيًا مع سياسة المصرف الجديدة 
فـــي تبنـــي أحـــدث مـــا توصلـــت إليـــه التكنولوجيا 
الماليـــة وذلـــك لتطوير التجربـــة المصرفية لعمالئه 
الكـــرام وتحقيـــق تطلعاتهـــم بالحصول علـــى باقة 
واســـعة مـــن الخدمـــات والمنتجـــات بـــكل ســـرعة 

وسهولة.  
ومنـــذ تدشـــين التطبيـــق، واصـــل المصـــرف طـــرح 
خدمـــات رقميـــة بشـــكل دوري، حيـــث أتـــاح أخيرًا 
لعمالئـــه خيـــار فتـــح الحســـابات المصرفيـــة عبـــر 
التطبيق دون الحاجة إلى زيارة الفروع والحصول 
علـــى بطاقات مصرفيـــة افتراضيـــة، باإلضافة إلى 
تحديث البيانات الشـــخصية لـــدى المصرف وربط 
الخدمـــات  عبـــر  األخـــرى  البنـــوك  مـــع  الحســـابات 
وإجـــراء   ”360 “خليجـــي  المفتوحـــة  المصرفيـــة 
التحويـــالت المصرفيـــة بيـــن هذه الحســـابات بكل 
علـــى  والحصـــول  واحـــدة،  منصـــة  عبـــر  ســـهولة 

مســـتندات مختومـــة رقميـــًا ِمثَل كشـــف الحســـاب 
ورصيـــد الحســـاب وشـــهادة رقم التحويـــل الدولي 
البطاقـــات  تفعيـــل  للعمـــالء  يمكـــن  كمـــا   ،”IBAN“
المصرفيـــة وإيقافهـــا فـــي حال الضياع أو الســـرقة 
باإلضافـــة إلـــى إعـــادة تعييـــن الرقـــم الســـري دون 
الحاجـــة للتواصـــل مـــع المصـــرف.   كما تـــم إضافة 
خدمـــة تحويل األمـــوال من خالل إســـتخدام رقم 
الهاتـــف النقـــال فقـــط وذلـــك عبـــر خدمـــة “فـــوري” 
و”فوري بلـــس” دون الحاجة إلى إدخال أي بيانات 
مصرفية للمســـتفيد، باإلضافة إلى تطوير عمليات 
التحويـــل الدوليـــة لتكـــون أكثـــر ســـرعة وســـهولة، 

ولتســـهيل عمليـــات الدفـــع يوفر التطبيـــق خاصية 
 ”Apple Pay“ إضافـــة بطاقـــات المصـــرف لخدمـــة
المتطورة التي تتيح القيام بعمليات الدفع بسهولة 
 Apple“ أو ســـاعة ”iPhone“ بمجـــرد تمريـــر هاتـــف
Watch”  الخاصـــة بهـــم فـــوق أجهـــزة نقـــاط البيع، 
أو التســـوق عبر اإلنترنـــت والدفع من خالل أجهزة 
“iPhone”، و”iPad” و”Mac”، كمـــا يدعـــم التطبيـــق 
خاصيـــة بصمـــة أصبـــع اليـــد والوجه لضمـــان أعلى 
درجـــات الحماية.  وبهذه المناســـبة، صرح أســـامة 
نصـــر، رئيس تقنية المعلومات بالمصرف الخليجي 
التجـــاري، قائـــالً “نفخر بالفـــوز بهذه الجائـــزة التي 
التحـــول  عمليـــة  فـــي  المشـــهود  التطـــور  ُتجســـد 
الرقمـــي التـــي تبناها المصرف منـــذ انطالق خطته 
اإلستراتيجية الجديدة العام الماضي، وذلك لتعزيز 
التجربة المصرفية للعمـــالء الكرام بما يتواكب مع 
آخر المســـتجدات في قطـــاع التكنولوجيـــا المالية 
واالرتقـــاء إلـــى تطلعاتهـــم للحصـــول علـــى خدمـــة 
مصرفيـــة مبتكـــرة تتوافـــق مـــع متطلبـــات الحيـــاة 
العصرية، ويعتبر تطبيق “الخليجي” للهاتف النقال 
أحـــد المكونات الرئيســـية لهذه العمليـــة التي يقوم 

المصرف بتنفيذها ضمن خطة زمنية مدروسة” .
إلـــى ذلـــك، كشـــف نصر عن إنجـــاز المرحلـــة األولى 
مـــن مشـــروع المصـــرف الســـّباق لرقمنـــة فروعـــه، 
وذلك ضمن المســـاعي الُمســـتمرة للمصرف للتوسع 
فـــي المعامـــالت الالورقيـــة عبـــر تعزيـــز التحـــول 

الرقمي وما يشـــمله من تطبيق الذكاء االصطناعي 
وخدمـــات التكنولوجيـــة الماليـــة، حيث تـــم توفير 
األلـــواح الذكية لموظفي خدمة الزبائن في الفروع 
الخدمـــات  مـــن  مجموعـــة  إجـــراء  يمكـــن  حيـــث 
المصرفيـــة إلكترونيًا بشـــكل كامـــل، باإلضافة إلى 
تدشـــين أجهزة الخدمة الذاتية فـــي الفروع حيث 
يمكـــن للعمـــالء إنجـــاز العديد مـــن المعامالت مثل 
تحديـــث أو إضافـــة التوقيـــع وطباعة المســـتندات 
المختومـــة رقميـــًا ِمثـــَل كشـــف الحســـاب ورصيـــد 

الدولـــي  التحويـــل  رقـــم  وشـــهادة  الحســـاب 
“IBAN” بكل ســـرعة وسهولة ودون الحاجة 
لإلنتظار وستضاف مجموعة من الخدمات 

األخرى قريبًا. 
وتابع نصر بالقول “ُيعتبر مشروع رقمنة 
الفروع أحد أهم المشـــاريع المهمة التي 
الوقـــت  فـــي  المصـــرف  يعمـــل عليهـــا 
الحالـــي بهـــدف توفيـــر فـــروع ذكية 
ُتوظف بنجـــاح التكنولوجيا المالية 
في ســـبيل توفير تجربة مصرفية 
اســـتثنائية للعمـــالء. كمـــا يعكس 
هـــذا التوجـــه تفهمنـــا لالعتمـــاد 
المتزايـــد فـــي الفتـــرة األخيرة 
الحديثـــة  التقنيـــات  علـــى 
فـــي جميـــع أوجـــه  والرقمنـــة 

الحياة”.

تطبيق “الخليجي التجاري” للهاتف النقال يفوز بجائزة أفضل منتج رقمي 2022
بالتزامن مع إطالق خدمة فتح الحسابات دون الحاجة لزيارة الفروع

أسامة نصر

العلــوم  جامعــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  التعليــم  وزارة  أدرجــت 
التطبيقيــة ضمــن الجامعات المصنفة المعترف بها والموصى بالتحاق الطلبة 
الســعوديين للدراســة بهــا، بعــد أن قــررت اإلدارة العامــة لمعادلــة الشــهادات 
فــي الــوزارة االعتــراف فــي الجامعــة والمؤهــالت التــي تقدمهــا لطلبتهــا فــي 
برامــج البكالوريــوس والدراســات العليــا، األمــر الذي يشــير إلــى أن الجامعة 
قــد وصلــت لمراحل متقدمة من جــودة التعليم واســتيفاء المعايير العالمية، 
بحسب التصنيفات العالمية، باإلضافة إلى استكمال المباني والبنية التحتية 

للجامعة ما جعلها تستحق االعتراف بها.

 وفـــي هـــذا الصـــدد، أكـــدت الدكتـــورة 
الشـــيخة رنا بنت عيســـى بـــن دعيج آل 
خليفـــة األميـــن العـــام لمجلـــس التعليم 
أمنـــاء  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  العالـــي، 
مجلس التعليم العالي أن هذا االعتراف 
يؤكـــد على جـــودة التعليم الـــذي تقدمه 
الجامعـــة للطلبـــة، ويعـــزز مـــن ســـمعتها 
العلميـــة واألكاديميـــة على المســـتويات 
المحليـــة والعربيـــة والدوليـــة، مشـــيرة 
إلـــى أن االعتراف بالجامعات البحرينية 
مـــن قبـــل الـــدول العربيـــة يبرز الســـمعة 
المتميـــزة للتعليـــم العالـــي فـــي مملكـــة 
البحرين، ويعزز من الجهود التي يبذلها 
مجلس التعليـــم العالي لدعم الجامعات 
البحرينية، متقدمـــة بالتهنئة إلى جميع 
لجهودهـــم  الجامعـــة  علـــى  القائميـــن 
المتميـــزة فـــي تطويرهـــا، وإبراز اســـمها 

العربيـــة  الجامعـــات  خريطـــة  علـــى 
والعالمية.

مـــن جانبه، أكـــد رئيس مجلـــس اإلدارة 
سمير ناس أن قطاع التعليم العالي في 
البحريـــن يشـــهد نهضة حقيقـــة في ظل 
اهتمـــام القيادة الرشـــيدة بدعم التعليم 
وتعزيز دور الجامعات، متقدمًا بالشـــكر 
الجزيـــل إلـــى المجلـــس األعلـــى لتطوير 
التعليم والتدريب، وإلـــى وزارة التربية 
العالـــي،  التعليـــم  ومجلـــس  والتعليـــم، 
واألمانـــة العامة لمجلس التعليم العالي، 
وهيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريب على 
كل الجهود المبذولة لخدمة التعليم في 
مملكـــة البحرين على جهودهم الحثيثة 
فـــي تطويـــر التعليـــم بالبحريـــن ودأبهم 
الدائـــم على دعـــم المنظومـــة التعليمية 
بما يحقـــق الرؤية لجعل البحرين مركزًا 

معرفيـــًا وواحـــة للتعليـــم على مســـتوى 
المنطقـــة، كما تقـــدم بالشـــكر إلى جميع 
القائمين على وزارة التعليم في المملكة 
صاحـــب  وإلـــى  الســـعودية،  العربيـــة 
الســـمو الملكي األمير ســـلطان بن أحمد 
بـــن عبدالعزيـــز ســـفير خـــادم الحرميـــن 
الشـــريفين لـــدى مملكـــة البحريـــن علـــى 

تعاونهم وجهودهم.
 بـــدوره، أعـــرب رئيـــس مجلـــس األمناء 
األســـتاذ الدكتـــور وهيـــب الخاجـــة عـــن 

بالغ شـــكره إلـــى وزارة التعليم بالمملكة 
العربية الســـعودية، وإلى صاحب السمو 
الملكي األمير ســـلطان بن أحمد بن عبد 
العزيز ســـفير خادم الحرمين الشريفين 
لدى مملكة البحرين، مشيرًا إلى أن قرار 
االعتـــراف بالجامعة من شـــأنه أن يفتح 
المجـــال أمـــام مزيـــد مـــن التعـــاون بين 
الجامعة والجامعات السعودية، وتعزيز 
والثقافـــي،  العلمـــي،  التبـــادل  جانـــب 
الطلبـــة  واســـتقطاب  والطالبـــي، 

السعوديين للدراسة في البحرين.
وأكـــد رئيـــس مجلـــس األمنـــاء حـــرص 
الجامعـــة علـــى تدعيـــم أواصـــر التعاون 
مـــع الجامعات الســـعودية في المجاالت 
العلميـــة واألكاديميـــة المتنوعـــة، وذلك 
فـــي إطار توجـــه الجامعة فـــي االنفتاح 
والعالميـــة  العربيـــة  الجامعـــات  علـــى 
والتعـــاون معها في مختلـــف المجاالت، 
بمـــا يســـهم في تنميـــة وتطويـــر العملية 

التعليمية.
وتعتبر جامعة العلوم التطبيقية واحدة 
من أفضل الجامعات البحرينية الخاصة 
التي استطاعت منذ تأسيسها أن تحتل 
مرتبة متقدمة على مســـتوى الجامعات 
العربيـــة والعالمية، حيـــث حصلت على 
االعتمـــاد الدولـــي لوكالـــة ضمـــان جودة 
التعليم العالي البريطانية QAA، لتصبح 
 )13( عشـــرة  ثـــالث  بيـــن  مـــن  واحـــدة 
مؤسســـة من مؤسســـات التعليٍم العالي 
فـــي العالـــم، والجامعـــة الوحيـــدة فـــي 
مملكـــة البحرين التـــي تحصل على هذا 
االعتمـــاد، إضافة إلـــى تصنيف الجامعة 
فـــي المرتبـــة 561 - 570 على مســـتوى 
QS World Uni- “العالـــم فـــي تصنيـــف 
versity Rankings 2023”، وتصنيفهـــا 

فـــي المرتبـــة 19 علـــى مســـتوى الوطن 
العربـــي في تصنيف كيو إس للجامعات 
العربيـــة، باإلضافـــة إلـــى تصنيفها ضمن 
أفضل 150 جامعة ناشئة تحت عمر 50 
عامـــًا على مســـتوى العالم للعـــام 2021، 
وُصنفـــت ضمن أفضل 550 جامعة على 
مســـتوى العالـــم فـــي تصنيـــف كيو إس 
لمـــدى قابلية توظيف الخريجين لســـنة 
الثالثـــة  المرتبـــة  فـــي  وُصنفـــت   ،2022
علـــى مســـتوى البحريـــن وضمـــن أفضل 
5000 جامعـــة علـــى مســـتوى العالم في 
تصنيـــف ويـــب ماتريكس للعـــام 2022، 
كمـــا تـــم تصنيفها في المركـــز 101-150 
كواحدة من أفضل الجامعات في العالم 
في حقـــل الفنون والتصميـــم، بناًء على 
اإلصـــدار الثاني عشـــر مـــن تصنيف كيو 
إس العالمـــي للجامعـــات حســـب الحقل 
المعرفـــي، ونجحت الجامعـــة هذا العام 
فـــي   ،201+ المركـــز  إلـــى  التقـــدم  فـــي 
تصنيـــف التايمـــز العالمـــي فـــي التأثيـــر 
وتحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة، 
كمـــا حققت ترتيبًا متقدمـــًا في تصنيف 
للجامعـــات  العالمـــي  ماتريـــك  جريـــن 
إلـــى  2021، بتقدمهـــا  للعـــام  الخضـــراء 

المركز 459 عالميًا.

“العلوم التطبيقية” تنال االعتراف الرسمي في المملكة العربية السعودية
الجامعة وصلت مراحل متقدمة من جودة التعليم واستيفاء المعايير العالمية

عبدالرحمن الباكرإلهام طالب
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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انتهـــى فريـــق العمـــل المختـــص 
في “البـــاد” من جميع الخطوات 
وأقـــر المعايير المتعلقـــة بإصدار 
قائمـــة أقـــوى 10 بنـــوك بحرينية 
المتوقـــع  ومـــن   .2023 للعـــام 
فـــي  القائمـــة  إطـــاق  يتـــم  أن 
شـــهر مايـــو المقبـــل. ويأتـــي هذا 
مشـــروعات  ضمـــن  المشـــروع 
“الباد” لتعزيز مكانة المؤسسات 

االقتصادية العاملة في البحرين 
لدعم االقتصـــاد الوطني وتعزيز 
والحوكمـــة  الشـــفافية  قيـــم 
والمنافســـة بيـــن البنـــوك وتوفير 
المعلومـــات المطلوبـــة لمتخـــذي 
والدارســـين  والباحثيـــن  القـــرار 
االقتصادية  بالقضايا  والمهتمين 
لاقتصـــاد  بالنمـــو  والمتعلقـــة 

الوطني.

إطالق قائمة أقوى 10 بنوك بحرينية في مايو المقبل

شراكة وثيقة بين القطاعين السياحي والمالي تحقيقا لألهداف التنموية
نوهت بالمبادرات المجتمعية الرائدة لـ ”البحرين والكويت”... الصيرفي:

فاطمـــة  الســـياحة،  وزيـــرة  أكـــدت 
بنـــت جعفـــر الصيرفـــي، أهميـــة الـــدور 
الـــذي تنهـــض بـــه المؤسســـات الماليـــة 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  والمصرفيـــة 
فـــي دعـــم وتنميـــة االقتصـــاد الوطنـــي 
وتنويعـــه مـــن خال توفيـــر التمويات 
فـــي  والمؤسســـات  لألفـــراد  الازمـــة 
مختلـــف القطاعات وتوفير فرص عمل 
نوعية والمســـاهمة فـــي الناتج المحلي 
مشـــيرة  البحريـــن،  لمملكـــة  اإلجمالـــي 
فـــي اإلطـــار ذاته إلى أن تميز وســـهولة 
التـــي  الرقميـــة  المصرفيـــة  الخدمـــات 
تقدمهـــا البنـــوك البحرينيـــة يعتبـــر مـــن 
عوامل الجذب المهمة للسياح والزوار.

وخـــال اســـتقبالها للرئيـــس التنفيـــذي 
والكويـــت،  البحريـــن  بنـــك  لمجموعـــة 
عبدالرحمـــن ســـيف، أكـــدت الصيرفـــي 
علـــى أهمية الشـــراكات المســـتمرة بين 
هيئـــة البحريـــن للســـياحة والمعـــارض، 

وبنك البحرين والكويت.
وأشـــارت إلـــى أن التعـــاون مـــع القطاع 
الخاص يلعـــب دورًا محوريًا في تعزيز 

المشـــروعات الســـياحية فـــي البحرين، 
وتحقيق الغاية المنشودة منها في رفع 
مســـاهمة القطاع الســـياحي في الناتج 
المنتـــج  وتنويـــع  اإلجمالـــي،  المحلـــي 
الســـياحي، وتوفيـــر المزيـــد مـــن فرص 
العمل، وتعزيـــز الجاذبية االســـتثمارية 

للقطاع السياحي.
من جانبه، أبدى ســـيف إعجابه بالرؤية 
الطموحـــة لارتقاء بالقطاع الســـياحي 
وتطويـــر  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي  ككل 
بنيتـــه التحتيـــة، وجـــذب المزيـــد مـــن 
الســـياح والزوار، مشـــيرًا إلـــى انعكاس 
ذلـــك إيجابًا علـــى باقـــي القطاعات بما 

فيها القطاع المالي والمصرفي.
البحريـــن  بنـــك  حـــرص  ســـيف  وأكـــد 
والكويـــت علـــى تعزيـــز مســـاهمته في 
علـــى  التنمويـــة  المشـــروعات  دعـــم 
انطاقـــًا  وذلـــك  أنواعهـــا،  اختـــاف 
لبنـــك  المســـؤول  الوطنـــي  الـــدور  مـــن 
البحرين والكويت في خدمة مســـارات 
وتوجهات التنميـــة الوطنية في مملكة 

البحرين.

الملكيــة  الكليــة  مــع  تعــاون  اتفاقيــة   )NBB( الوطنــي  البحريــن  بنــك  أبــرم 
للجراحيــن فــي إيرلنــدا - جامعــة البحريــن الطبيــة )RCSI Bahrain( بهــدف 
توفيــر ُمنتــج “تمويــل التعليم” لطلبة الكلية. وقد ُأقيمت مراســم توقيع العقد 
بتاريــخ 12 أكتوبــر 2022 في المقر الرئيســي لبنك البحريــن الوطني، بحضور 
كل من صباح عبداللطيف الزياني رئيس تنفيذي للخدمات المصرفية لألفراد 
فــي بنــك البحرين الوطني وســتيفن هاريســون-ميرفيلد، المديــر اإلداري في 

جامعة البحرين الطبية، إلى جانب ممثلين عن كال الجانبين.

كجـــزء  التعـــاون  اتفاقيـــة  وتأتـــي 
الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  التـــزام  مـــن 
فـــي  االســـتثمار  بمبـــدأ  المتواصـــل 
المجتمـــع، حيث ســـيوفر البنك لطلبة 
جامعـــة البحريـــن الطبيـــة فـــي مملكة 
البحريـــن بمـــا فيـــه الطـــاب الحاليين 
فرصـــة  الكليـــة  علـــى  والمقبليـــن 
االســـتفادة من تمويل التعليم بما فيه 
العروض القائمة كما ســـيحظى الطلبة 
عبر هذا المنتج التمويلي بفترة سداد 
مرنة تصل إلى 7 ســـنوات، وإجراءات 
وأســـعار  وسلســـلة،  ســـريعة  موافقـــة 
فائدة تنافســـية، باإلضافـــة إلى إعفاء 
الرسوم اإلدارية وميزة الحصول على 
تأميـــن مجانـــي. باإلضافـــة إلـــى ذلك، 

ســـيتمكن الطـــاب من التقـــدم بطلب 
تمويل قبل 31 ديسمبر 2022 ليكونوا 
أحـــد الفائزيـــن المحظوظيـــن االثنين 
للفوز بإعفاء ســـنة واحدة من أقساط 

التمويل.  
وتعليقـــًا علـــى هـــذا التعـــاون، صـــرح 
رئيـــس  الزيانـــي  صبـــاح عبداللطيـــف 
تنفيـــذي للخدمـــات المصرفية لألفراد 
فـــي بنـــك البحريـــن الوطني: “يســـرنا 
البحريـــن  جامعـــة  مـــع  نتعـــاون  أن 
بفرصـــة  الطلبـــة  لتزويـــد  الطبيـــة 
االســـتفادة من المنتجـــات والخدمات 
المصرفيـــة بهـــدف توفيـــر متطلباتهم 
ودعـــم مســـيرتهم األكاديميـــة. حيـــث 
إنـــه مـــن خـــال تقديـــم منتـــج تمويل 

البنـــك  ســـيكون  لعمائنـــا،  تعليمـــي 
قـــادرًا على االســـتثمار فـــي المجاالت 
الرئيســـية في المجتمع، ولذلك نسعى 
لتوجيـــه الكفاءات الشـــابة لمســـتقبل 

تعزيـــز  علـــى  عـــاوة  ازدهـــارًا،  أكثـــر 
للمســـاهمة  الموجهـــة  إســـتراتيجيتنا 
بدورنـــا فـــي تحقيـــق تطلعـــات الرؤية 
الوطنيـــة، مـــن خـــال توفيـــر حلـــول 

التمويـــل تحـــت مظلـــة منتـــج تمويل 
التعليم”.

ومن جانبه، قال ســـتيفن هاريســـون-
ميرفيلـــد المديـــر اإلداري فـــي جامعة 

اتفاقيـــة  “توفـــر  الطبيـــة:  البحريـــن 
التعـــاون مـــع بنـــك البحريـــن الوطنـــي 
فرصـــة للمســـاهمة بشـــكل أكبـــر فـــي 
مجـــال التعليـــم العالي للعلـــوم الطبية 
القطـــاع  دعـــم  وبالتالـــي  والصحيـــة، 
الصحـــي فـــي البحريـــن. وفـــي إطـــار 
المسؤولية االجتماعية التي تلتزم بها 
الجامعة نريد تذكير الطاب وأسرهم 
بـــأن حلـــول تمويـــل التعليـــم تأتي مع 
مســـؤولية والتي يجـــب تقييمها على 
أنهـــا نظرة مســـتقبلية وطويلة المدى. 
كما نتطلع إلى تطوير تعاوننا المستمر 
مع بنـــك البحرين الوطني بينما نرعى 
الجيـــل القـــادم مـــن ممارســـي الرعاية 

الصحية في البحرين”.
لمزيـــد مـــن المعلومـــات عـــن منتجات 
وحلـــول التمويـــل مـــن بنـــك البحرين 
الموقـــع  زيـــارة  يرجـــى  الوطنـــي، 
 nbbonline.com اإللكترونـــي 
رقـــم  هاتـــف  علـــى  بنـــا  االتصـــال  أو 
17214433 أو زيـــارة أّي مـــن فـــروع 
البنك لاطـــاع على خيارات التمويل 

المتاحة.

“البحرين الوطني” يوقع اتفاقية تعاون مع “البحرين الطبية” لتمويل التعليم
كجزء من التزام البنك المتواصل بمبدأ االستثمار في المجتمع

الوطني
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التقــى أعضــاء جمعيــة الصداقــة البحرينيــة الصينية مع ســفير جمهورية 
الصيــن الشــعبية لدى مملكة البحرين، أنــور حبيب هللا، لبحث آليات تعزيز 
التعــاون  بمجــاالت  والدفــع  الصديقيــن  البلديــن  بيــن  الصداقــة  عالقــات 
المشــتركة إلــى آفــاق أرحــب مــن خــالل تشــجيع الجهــات التنفيذيــة فــي 
البلديــن علــى زيــادة حجــم التبــادل االقتصــادي والتجــاري واالســتثماري 
بمــا ينعكــس على إيجابًا على تحســين الميزان التجــارى ومواكبته لخطط 

التنمية االقتصادية الشاملة.

وأشـــاد الســـفير الصينـــي لـــدى لقائه 
برئيس الجمعية جواد الحواج، وفى 
حضور نائب الرئيس، يوسف صاح 
الديـــن، وأمين الســـر رجـــل األعمال، 
خلف حجير، وسهير بوخماس عضو 
مجلـــس إدارة الجمعيـــة، بالمســـتوى 
المتقدم الـــذي وصلت إليه العاقات 
الصينيـــة – البحرينيـــة فـــي مختلف 
المناحي والقطاعات خاصة بالمجال 
االقتصادي، مؤكدًا أن الفترة الحالية 
بالعاقـــات  وتطـــورًا  تناميـــًا  تشـــهد 
والشـــعبين  البلديـــن  بيـــن  الثنائيـــة 
الصديقيـــن بما يعكس عمق الروابط 
الجـــاد  الســـعي  ويعـــزز  المشـــتركة 
نحـــو تعزيزهـــا إلـــى مســـارات أعلى 
فيـــه  لمـــا  القريـــب  المســـتقبل  فـــى 
صالـــح البلدين علـــى جميع األصعدة 

ومختلف المجاالت.

وناقـــش الجانبان عـــددًا من الملفات 
ذات  والتجاريـــة  االقتصاديـــة 
رأســـها  وعلـــى  المشـــترك  االهتمـــام 
الصعوبـــات  تذليـــل  علـــى  العمـــل 
وتقديـــم التســـهيات المطلوبـــة لكلٍّ 
البحرينييـــن  األعمـــال  رجـــال  مـــن 
نمـــو  فـــي  للمســـاهمة  والصينييـــن 
التبـــادالت التجاريـــة كذلـــك تزويـــد 
والمعـــارض  بالبرامـــج  الجمعيـــة 
المقامـــة  االقتصاديـــة  والمؤتمـــرات 
فى جمهورية الصين الشـــعبية حتى 
يتســـنى ألعضاء الجمعية المشاركة 
فيهـــا واالســـتفادة منهـــا فـــى تعزيـــز 

العاقات التجارية.
واســـتعرض الســـفير الصيني مبادرة 
الحزام ودورها فـــى تحقيق التنمية 
االقتصاديـــة وزيادة وتيـــرة التعاون 
الصيـــن  بيـــن  المشـــترك  التجـــاري 

والدول األخرى قائاً إن باده تعتبر 
تلـــك  فـــي  البحريـــن محطـــة مهمـــة 
المبـــادرة ليـــس لكونهـــا فقـــط نقطة 
التاقي بل أيضًا لكونها شريكًا مهمًا 
للصين في التشارك في بناء الحزام 
والطريـــق، منوهـــًا إلـــى أن العاقات 

الصينية البحرينية تضرب بجذورها 
وتتجـــدد  التاريـــخ  أعمـــاق  فـــي 
باســـتمرار مـــن أجـــل  مســـتقبل أكثر 

إشراقًا.
ومـــن جانبـــه، قـــال رئيـــس جمعيـــة 
الصداقـــة البحرينيـــة الصينية جواد 

الحـــواج إن العاقـــات بيـــن البلديـــن 
الصديقين شـــهدت ازدهـــارًا وتطورًا 
كبيريـــن خـــال الســـنوات الماضيـــة 
حيث تبادل البلدان فلسفات التنمية 
المســـتدامة المطبقة فـــي كل منهما، 
والسياســـات الناجحة التي أســـهمت 

فـــي ريادتهمـــا العالمية فـــي مختلف 
الســـفير  جهـــود  مثمنـــًا  المجـــاالت، 
الصينـــي فـــى دعـــم وتوطيـــد تلـــك 
العاقات والدفع بها إلى مســـتويات 
أرفـــع فـــى جميـــع المجـــاالت وعلـــى 
مختلـــف األصعـــدة، مدلـــاً على ذلك 
برعايتـــه لمختلف فعاليات الجمعية، 
الصعوبـــات  كل  بتذليـــل  واهتمامـــه 
والمعوقـــات التـــى ترصدها الجمعية 
فى طريق عاقـــات مجتمع األعمال 

فى كا البلدين الصديقين. 
وبـــدوره، دعـــا رجـــل األعمـــال خلف 
حجيـــر إلـــى إقامـــة منتـــدى خـــاص 
بمجتمع األعمـــال البحريني الصيني 
للتعريـــف بفـــرص العمـــل المشـــتركة 
ومناقشة أبرز التحديات التى تعيق 
فـــرص التبـــادل التجـــاري المشـــترك، 
مؤكـــدًا على أهمية مواصلة مســـيرة 
الصينيـــة  الشـــركات  مـــع  التعـــاون 
والتوسع فيها داخل مملكة البحرين 
لمـــا لهـــا من دور فـــى تحقيـــق النماء 
مـــا  ظـــل  فـــى  الســـيما  االقتصـــادي 
تشـــهده جمهوريـــة الصين الشـــعبية 
مـــن تطـــور وتقـــدم فـــى المجـــاالت 

االقتصادية المختلفة.

العالقات الصينية - البحرينية تصل لمستوى متقدم بمختلف المناحي والقطاعات
“جمعية الصداقة” تلتقي السفير الصيني لتقوية جسور التعاون التجاري
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