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العدد )16154( - السنة السابعة واألربعون - األربعاء 16 ذو القعدة 1443هـ - 15 يونيو 2022م2

ــرة صـــاحـــب  ــضــ ــن حــ ــ صــــــدر عـ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
 2022 لسنة   )24( رقـــم  الــمــرســوم 
بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام الــمــرســوم 
بــإنــشــاء   2006 لــســنــة   )65( رقــــم 
الــعــامــة،  اإلدارة  مــعــهــد  وتــنــظــيــم 

جاء فيه: 
المادة األولى

ُيستبدل بنصوص المواد )2( 
و)5( و)7( و)9( الفقرة الثانية من 
 2006 لسنة   )65( رقـــم  الــمــرســوم 
اإلدارة  مــعــهــد  وتــنــظــيــم  بـــإنـــشـــاء 

العامة، النصوص اآلتية: 
المادة )2(: 

إلـــى تطوير  الــمــعــهــد  يــهــدف 
فــي  ــب  ــدريــ ــتــ والــ الـــعـــامـــة  اإلدارة 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــطــويــر 
أساليب التطوير اإلداري وترسيخ 
ــوم اإلداريــــــــــــــة فــي  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــادئ الـ ــ ــبــ ــ مــ
الــجــهــات الــحــكــومــيــة ومــؤســســات 
ــاع الـــــخـــــاص فـــــي مــمــلــكــة  ــطــ ــقــ الــ
في  واإلسهام  وخارجها،  البحرين 
الــعــامــلــيــن فيها  وتـــدريـــب  إعـــــداد 
التدريب  برامج  لمتطلبات  وفقًا 
والـــتـــطـــويـــر واألبـــــحـــــاث والـــعـــمـــل 
االســتــشــاري الـــذي يــقــره مجلس 
إدارة المعهد، ونشر ثقافة تطوير 
والـــمـــؤســـســـات  الـــمـــنـــظـــمـــات  أداء 
ــة والــــخــــاصــــة بـــمـــا يـــواكـــب  ــامـ ــعـ الـ
الــحــوكــمــة اإلداريــــــة والــمــتــغــيــرات 
المعاصرة  واالقتصادية  التقنية 
ــن اإلقـــلـــيـــمـــي  ــديــ ــيــ ــعــ عــــلــــى الــــصــ
ــع تـــطـــويـــر أدائــــهــــا  ــ والـــــــدولـــــــي، مـ
بــاســتــمــرار فـــي ضـــوء احــتــيــاجــات 

ــوق، وذلــــــك عــلــى  ــ ــسـ ــ ــعــــات الـ وتــــوقــ
ــاء بــمــســتــوى  ــ ــقـ ــ نـــحـــو يــكــفــل االرتـ
الــتــنــمــيــة اإلداريـــــــة فـــي الــمــمــلــكــة 
ودعم خطط التنمية االقتصادية 

واالجتماعية. 
المادة )5(: 

من  اإلدارة  مــجــلــس  ُيــشــكــل 
ــيــــس وعـــــــدد مــــن األعـــــضـــــاء ال  رئــ
يــقــل عـــن ســتــة مـــن ذوي الــخــبــرة 
مــن  ــكــــون  يــ أن  ــلـــى  عـ ــاءة،  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ والـ
عن  وممثل  الــعــام  المدير  بينهم 
القطاع الخاص، ويصدر بتشكيل 
المجلس قرار من رئيس مجلس 

الوزراء. 
ــون مـــــدة الـــعـــضـــويـــة فــي  ــكــ وتــ
الـــمـــجـــلـــس أربـــــــع ســــنــــوات قــابــلــة 

للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
ويـــتـــولـــى الــمــجــلــس فـــي أول 
اجتماع له انتخاب نائب للرئيس 
يــحــل مــحــلــه فـــي حــالــة غــيــابــه أو 

قيام مانع لديه أو خلو منصبه.
المادة )7(: 

كل  اإلدارة  مــجــلــس  يــجــتــمــع 
ثالثة أشهر أو كلما دعت الحاجة 
إلى ذلك، بدعوة من رئيسه أو بناًء 

على طلب ثالثة من أعضائه. 
ويــــكــــون اجـــتـــمـــاع الــمــجــلــس 
ــًا بـــــحـــــضـــــور أغـــلـــبـــيـــة  ــ ــــحـ ــيـ ــ ــــحـ صـ
مــن  يــــكــــون  أن  ــلــــى  عــ ــه،  ــ ــائـ ــ ــــضـ أعـ
نائبه،  أو  المجلس  رئيس  بينهم 
بأغلبية  المجلس  قرارات  وتصدر 
أصوات الحاضرين، وعند تساوي 
ــوات يــرجــح الــجــانــب الـــذي  ــ األصــ

منه رئيس االجتماع.
يرى  مــن  يــدعــو  أن  وللرئيس 

الخبرة  ذوي  مــن  بهم  االستعانة 
لــحــضــور جــلــســات الــمــجــلــس من 
دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة )9( الفقرة الثانية: 
اإلدارة  الــعــام  المدير  يــتــرأس 
ــة الــــتــــي تــــتــــكــــون مــن  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
أعمال  لتسيير  الــالزمــة  اإلدارات 
ــؤواًل أمـــام  ــســ الــمــعــهــد، ويـــكـــون مــ
أعــمــال  ســيــر  عــن  اإلدارة  مــجــلــس 
المعهد فنيًا وماليًا وإداريًا طبقًا 
والــقــرارات  المرسوم  هــذا  ألحكام 
الصادرة تنفيذًا له، ويتولى جميع 
األعــــمــــال الــتــنــفــيــذيــة بــالــمــعــهــد، 

وبوجه خاص ما يلي: 
مــجــلــس  قـــــــــرارات  تــنــفــيــذ  أ- 
الــمــعــهــد  ــؤون  ــ شـ وتــســيــيــر  اإلدارة 
يقررها  الــتــي  السياسة  ضــوء  فــي 

مجلس اإلدارة. 
الــمــعــهــد  خـــطـــة  إعـــــــــداد  ب- 
السنوية لتنفيذ أعماله وعرضها 
العتمادها،  اإلدارة  مجلس  على 
وتنظم اللوائح الداخلية للمعهد 

ضوابط ومواعيد عرضها. 
أمـــــام  ــد  ــهـ ــعـ ــمـ الـ تـــمـــثـــيـــل  ج- 

القضاء وفي صالته بالغير. 
اجــتــيــاز  نـــتـــائـــج  اعـــتـــمـــاد  د- 

الــــــدورات الــتــدريــبــيــة، والــحــلــقــات 
الدراسية المختلفة التي يقدمها 
ــاد الــــشــــهــــادات  ــمــ ــتــ ــد، واعــ ــهـ ــعـ ــمـ الـ

الممنوحة من المعهد. 
ه- توقيع العقود التي يبرمها 
الحكومية  الــجــهــات  مــع  المعهد 

ومؤسسات القطاع الخاص. 
و- تعيين موظفي المعهد.

المادة الثانية
)ح(  برقم  جديد  بند  ُيضاف 
إلى  ثانية  وفقرة   ،)3( المادة  إلى 
المادة )6( من المرسوم رقم )65( 
لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم معهد 

اإلدارة العامة، نصوصها اآلتية:
المادة )3( البند )ح(: 

الــــــخــــــدمــــــات  تــــــقــــــديــــــم  ح- 
التدريبية واالستشارية والبحثية 
ودعـــــم أنــشــطــة الـــعـــلـــوم اإلداريــــــة 
التكنولوجيا  وســائــل  بــاســتــخــدام 
الــوحــدات  مختلف  فــي  الحديثة 
ــات اإلداريــــــــــــــــة بــــالــــدولــــة  ــ ــئــ ــ ــفــ ــ والــ

وبالقطاع الخاص واألفراد. 
المادة )6( الفقرة الثانية: 

يفوض  أن  للمجلس  ويــجــوز 
المدير العام في بعض مهامه.

المادة الثالثة
ُيــلــغــى كــل نــص يــتــعــارض مع 

أحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة

الــــوزراء  رئــيــس مجلس  عــلــى 
والـــــــــوزراء – ُكـــــٌل فــيــمــا يــخــصــه – 
تــنــفــيــذ أحــــكــــام هـــــذا الـــمـــرســـوم، 
ــدوره،  ــ وُيـــعـــمـــل بــــه مــــن تــــاريــــخ صــ

وُينشر في الجريدة الرسمية.
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�ل��ع��ام��ة �لإد�رة  م��ع��ه��د  وت��ن��ظ��ي��م  ب��اإن�����س��اء  م��ر���س��وم 

} جاللة الملك المعظم.

ــعـــمـــل، الــســيــد  افـــتـــتـــح وزيــــــر الـ
جــمــيــل بــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان، 
الخليجي  المؤتمر  الثالثاء،  أمس 
ــة  ــريــ ــشــ ــبــ ــيــــة الــ ــنــــمــ ــتــ ــلــ الــــــتــــــاســــــع لــ
األداء  قياس  »منظومة  وموضوعه 
الــــفــــردي واإلجـــــــــادة الــمــؤســســيــة«، 
أوريجين  مجموعة  تنظمه  والـــذي 
و15   14 بـــيـــن  ــا  ــ مـ ــرة  ــتــ ــفــ الــ خــــــالل 
يــونــيــو الـــجـــاري، بــحــضــور الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة أوريــجــيــن، 
لمنظمات  الدولي  االتحاد  ورئيس 
التدريب والتنمية البشرية الدكتور 
أحــمــد مــحــمــد الـــبـــنـــاء، وبــمــشــاركــة 
الشورى  أعــضــاء مجلسي  مــن  عــدد 
ــواب ، وخــــبــــراء فــــي الــتــنــمــيــة  ــ ــنـ ــ والـ
البشرية من مملكة البحرين ودول 
ــدول الــخــلــيــج  ــ مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــ
متخصصين  الــى  إضــافــة  العربية، 
الموارد   تنمية  مجال  في  عالميين 

البشرية.
ويـــنـــاقـــش الــمــؤتــمــر عـــــددا من 
الجودة  إدارة  أهمية  حول  المحاور 
والــتــمــيــز  األداء  ــرات  ــؤشــ مــ وأنـــــــواع 
جــودة  تقييم  ومعايير  الــمــؤســســي، 
وبــطــاقــة  األداء،  قـــيـــاس  ــرات  ــؤشــ مــ
صــحــة  وقــــيــــاس  ــوازن،  ــتــ ــمــ الــ األداء 
المؤسسات مهنيًا، كما سيتم خالل 
قصص  أفضل  استعراض  المؤتمر 
الــنــجــاح فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، وذلـــك 
بــهــدف تــعــزيــز أهــمــيــة الـــوعـــي لــدى 
على  التركيز  بــضــرورة  الــمــؤســســات 

األداء  وقـــيـــاس  الــمــؤســســي  الــتــمــيــز 
الفردي.

ــلـــمـــة لـــــه خــــــالل حــفــل  وفــــــي كـ
االفــتــتــاح،  أشـــاد حــمــيــدان  بإقامة 
هذا المؤتمر الذي يسهم في وضع 
الــبــشــريــة  للتنمية  طــريــق  خـــارطـــة 
أســواق  فــي  المتغيرات  مــع  تــتــوافــق 
العمل الخليجية والعالمية، مؤكدًا 
السياق على ضرورة وجود  في هذا 
ــأداء  مــــؤشــــرات قـــيـــاس واضــــحــــة  لــ
الفردي والمؤسسي كشرط للنجاح 
والتميز في عمل الجهات وما تنفذه 
من مبادرات ومشاريع، ومشيرًا إلى 
أهمية أن تتعدى  مؤشرات القياس 
الــجــوانــب الــمــاديــة لــتــشــمــل بــذلــك 
الموظفين  ومستوى الصحة  رضا 

والسالمة المهنية في العمل، فضاًل 
الوظيفي في  الــدوران  عن معدالت 
الــمــنــشــأة ونــســب الــتــوطــيــن وقــيــاس 
مــؤشــر تــوظــيــف الـــمـــرأة، فــضــاًل عن 
العاملين  مــهــارات  تطوير  مــؤشــرات 
األجــور وغيرها  ومــؤشــرات تحسين 
تسهم   التي  المهمة  المؤشرات  من 
القرار،  وصنع  المنشأة  تطوير  في 
الـــمـــبـــادرات  ــى أن جــمــيــع  ــ إلـ ــا  ــتـ الفـ
والمشروعات الحكومية لها اهداف 
قــيــاس واضــحــة ومعلنة  ومـــؤشـــرات 

للجميع.
توجيه  أن  الــعــمــل  وزيــــر  وقــــال 
ــب  ــدريــ ــتــ ــات الـــتـــعـــلـــيـــم والــ ــرجــ ــخــ مــ
لتتواءم مع احتياجات سوق العمل 
وقـــيـــاس الـــمـــهـــارات وفــــق الــمــعــايــيــر 

ــن ســـيـــاســـة  ــمــ ــي ضــ ــ ــأتـ ــ الـــمـــهـــنـــيـــة يـ
واضـــحـــة يـــشـــرف عــلــيــهــا الــمــجــلــس 
التعليم والتدريب،  األعلى لتطوير 
ــادرات تـــطـــويـــر  ــ ــ ــبـ ــ ــ وتـــــأتـــــي ضــــمــــن مـ
ــوق الــعــمــل،  ــسـ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـ
وهــــو مـــا يــتــطــلــب تــظــافــر الــجــهــود 
أن  مــوضــحــًا  وتكاملها،  الحكومية 
عدة  على  تعمل  الموقرة  الحكومة 
أهمها  من  الشأن  هذا  في  مبادرات 
مهارات  منصة  اطــالق  على  العمل 
التوظيف، وهي عبارة عن منظومة 
الكترونية تعمل على تقديم بيانات 
شــامــلــة ومــتــكــامــلــة ألهـــم الــمــهــارات 
والـــوظـــائـــف الـــتـــي يــتــطــلــبــهــا ســوق 
العمل لتساعد في رسم السياسات 
المستقبلية للمؤسسات الحكومية 

العالي وتطوير  التعليم  ومؤسسات 
ــات الـــتـــعـــلـــيـــم بـــمـــا يـــخـــدم  مــــخــــرجــ
وتمكين   الــعــمــل  ســـوق  احــتــيــاجــات 
العمالة الوطنية من سد احتياجات 

الجهات الحكومية والخاصة.
أحمد  الدكتور  قدم  من جانبه 
نتائج  حـــول  عــرضــًا  الــبــنــاء  محمد 
بتنفيذه  قــامــت  الـــذي  االســتــطــالع 
الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة لــلــمــؤتــمــر، حيث 
الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  رؤى  تـــنـــاول 
ــنــــوات الــمــقــبــلــة  ــلــــســ ــيـــجـــي لــ ــلـ الـــخـ
ــودة عـــلـــى تــعــزيــز  ــقـ ــعـ ــمـ واآلمـــــــــال الـ
االقــتــصــاد وخلق الــوظــائــف وجــذب 
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن وتـــأهـــيـــل الــــكــــوادر 
ــاج فــــي أســـــواق  ــدمــ ــيـــة لــــالنــ ــنـ الـــوطـ

العمل. 

لدى افتتاحه الموؤتمر الخليجي لتنمية الموارد الب�شرية.. وزير العمل: 
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} وزير العمل خالل افتتاح المؤتمر.

ــلــــواء طــبــيــب الــشــيــخ  ــد الــ أكــ
سلمان بن عطية اهلل آل خليفة 
قـــائـــد مــســتــشــفــى الــمــلــك حمد 
الــجــامــعــي أنـــه رغـــم الــتــحــديــات 
الــصــحــيــة خــــالل فـــتـــرة جــائــحــة 
بتظافر  فــإنــه  ــا،  كــــورونــ فـــيـــروس 
جــــهــــود فــــريــــق الـــعـــمـــل الــطــبــي 
الــمــثــمــر  وبـــالـــتـــعـــاون  واإلداري 
بــيــن مــخــتــلــف الــجــهــات تـــم رفــع 
مــعــدالت الــتــبــرع الــتــطــوعــي وتــم 
استقطاب ما يزيد على العشرة 
احتياجات  لسّد  دم  وحــدة  آالف 
لـــأورام  البحرين  مــركــز  مــرضــى 
ــى مـــســـتـــشـــفـــى الـــمـــلـــك  ــ ــرضــ ــ ومــ
ــعـــي إضــــافــــة إلـــى  ــامـ ــد الـــجـ ــمـ حـ
الحكومية  المستشفيات  بعض 
الحرص  الــى  مشيرا  والخاصة، 
على توفير بيئة صحية ومعقمة 
تضمن سالمة المتبرعين بالدم.
جاء ذلك خالل االحتفالية 
الملك  مستشفى  نظمها  الــتــي 
حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي صـــبـــاح أمـــس 
ــالــــمــــي  ــعــ ــة الـــــــيـــــــوم الــ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ بــ
يأتي  والـــذي  بــالــدم  للمتبرعين 
»التبرع  شعار  تحت  العالم  هــذا 
بــادرة تضامن.. شارك في  بالدم 
تم  األرواح«، حيث  وأنقذ  الجهد 
ــالـــدم من  تــكــريــم الــمــتــبــرعــيــن بـ
األفــراد والجهات المساهمة في 

إنجاح حمالت التبرع بالدم.

رعـــى الــحــفــل الــلــواء طبيب 
الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل 
الملك  مستشفى  قــائــد  خليفة 
حمد الجامعي، وممثلو الوزارات 
القطاع  والمؤسسات الحكومية، 
البحرينية  الخاص والجمعيات 
واألجـــنـــبـــيـــة الــــتــــي شــــاركــــت فــي 
جــمــيــع حـــمـــالت الـــتـــبـــرع بـــالـــدم 

وساهمت في إنجاحها.
الشيخ  طبيب  الـــلـــواء  وأكـــد 
سلمان بن عطية اهلل آل خليفة 
أن شــعــار هـــذا الــعــام يــركــز على 
الــعــطــاء والــتــفــانــي والــمــشــاركــة 
واألفــراد  المؤسسات  بين جميع 
يقدمه  الذي  الحيوي  واإلسهام 
األرواح  إنـــقـــاذ  فـــي  الــمــتــبــرعــون 

المجتمعي  الــتــضــامــن  لــتــعــزيــز 
توافر  أهمية  إلى  ودعمه، منوها 
ــــن مـــن خــــالل الــتــبــرع  ــــدم اآلمـ الـ
لتحقيق  والمستمر  الــتــطــوعــي 
التغطية الصحية الشاملة، فهي 
ركيزة من ركائز التطور الصحي 

الذي تشهده مملكة البحرين.
مــــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا ألــــــقــــــت 
ــتـــورة ســهــا هـــجـــرس رئــيــس  الـــدكـ
ــنـــك  ــم األمــــــــــــراض وبـ ــلــ ــم عــ ــســ قــ
ــرات الــطــبــيــة  ــبــ ــتــ ــمــــخــ الــــــــدم والــ
بــالــمــســتــشــفــى كــلــمــة تــرحــيــبــيــة 
ــالــــمــــي  ــعــ ــة الـــــــيـــــــوم الــ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ بــ
سلطت  وقــد  بــالــدم،  للمتبرعين 
الــمــتــبــرعــيــن  دور  عـــلـــى  الــــضــــوء 
بالدم في تعزيز برامج الحمالت 

الــوطــنــيــة والــمــحــلــيــة مـــا يــدعــم 
الــدم  بنقل  المعنية  الــخــدمــات 
واإلنجازات الطبية التي ما كانت 
المتبرعين  استمرار  لــوال  لتتم 
ودورهم النبيل في التبرع بالدم، 
وذلــــــك إلنــــقــــاذ حـــيـــاة مــخــتــلــف 
ــيــــة، مــنــوهــة  الـــــحـــــاالت الــــمــــرضــ
إلــى أن وحــدة دم واحــدة ستنقذ 
مـــا ال يــقــل عـــن ثـــالثـــة مــرضــى 
الدم  وحــدة  إن  مختلفين، حيث 
الــــواحــــدة يــتــم فــصــل مــكــونــاتــهــا 
الى صفائح دموية وبالزما الدم 
وكرات الدم الحمراء. وكل مكون 
لمريض  إعــطــاؤه  يتم  أن  يمكن 
قد يكون طفال أو امرأة متعسرة 
مـــصـــاب  لــــمــــريــــض  أو  الـــــــــــوالدة 

حادث  في  مصاب  أو  بالسرطان 
سير وغيرها من الحاالت.

وفي ختام الحفل شكر اللواء 
بن عطية  الشيخ سلمان  طبيب 
العمل من  آل خليفة طاقم  اهلل 
ــيـــن فــي  ــيـ ــائـ الـــفـــنـــيـــيـــن، واألخـــصـ
مركز التبرع بالدم، وفريق العمل 
بالمستشفى  واإلداري  الــطــبــي 
لـــمـــواكـــبـــة الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة 
لــــخــــدمــــة  األداء  ــيــــن  ــســ ــحــ ــتــ لــ
الـــمـــرضـــى والــمــتــبــرعــيــن بــالــدم 
بتكريم  بــعــدهــا  ــام  وقــ بــالــمــركــز، 
جميع المتبرعين بالدم، تثمينا 
واعترافا لدورهم المهم والنبيل 
وتحفيزا  واإليـــثـــار،  الــعــطــاء  فــي 

لفئات المجتمع األخرى.

خالل احتفالية اليوم العالمي للمتبرعين بالدم..
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} جانب من احتفالية اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.

ــو  ــمـ ــسـ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ ــثــــت صـ ــعــ بــ
ــيــــرة ســبــيــكــة بنت  الــمــلــكــي األمــ
قـــريـــنـــة  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
عــاهــل الـــبـــالد الــمــعــظــم رئــيــســة 
المجلس األعلى للمرأة برقيات 
بنت  جليلة  السيدة  إلــى  تهنئة 
السيد جــواد حسن جــواد وزيــرة 
ــيـــدة آمـــنـــة بنت  الـــصـــحـــة، والـــسـ
اإلسكان  وزيــرة  الرميحي  أحمد 
والتخطيط العمراني، والسيدة 
نــــور بــنــت عــلــي الــخــلــيــف وزيــــرة 
والسيدة  المستدامة،  التنمية 
فــاطــمــة بــنــت جــعــفــر الــصــيــرفــي 
صدور  بمناسبة  السياحة  وزيرة 
ــامـــي  ــي الـــسـ ــكـ ــلـ ــمـ ــوم الـ ــ ــرسـ ــ ــمـ ــ الـ

بالتعيينات الوزارية.
وأعربت سموها عن خالص 
الــتــهــانــي لــلــوزيــرات الــجــديــدات 
فـــي مــثــل هـــذه الــمــنــاســبــة الــتــي 
تــبــعــث عــلــى الــفــخــر واالعـــتـــزاز، 
ــا تـــشـــهـــده  ــ ــي مــ ــ والـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــ
المرأة البحرينية من دعم كبير 
تترجمها  مــتــواصــلــة  ومــســانــدة 
الــقــنــاعــة الــســيــاســيــة الــمــؤمــنــة 
بــقــدرتــهــا وكــفــاءتــهــا لــتــكــون في 
مــثــل هـــذه الــمــراكــز الــمــتــقــدمــة 
الـــقـــرار، متمنية  لــمــواقــع صــنــع 
ــرة  ــامـ ــرة عـ ــيـ ــسـ ــهـــن مـ ــا لـ ــوهـ ــمـ سـ
بـــاإلنـــجـــاز والـــنـــجـــاح والــتــوفــيــق 

لــتــحــقــيــق كـــل مـــا يـــلـــزم، بــقــيــادة 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
رئـــيـــس مجلس  ــيـــن  الــعــهــد األمـ
الوزراء، لإلسهام في رفعة وطننا 
العزيز وخدمة أهله والمقيمين 
عز  الــمــولــى  سائلة  أرضـــه،  على 
الــــوزيــــرات على  يــعــيــن  أن  ــّل  وجــ

تـــولـــي الــمــســؤولــيــات الــجــديــدة 
المرأة  يمثل  من  خير  يكّن  وأن 
وعزيمتها  بإصرارها  البحرينية 
ــلــــص  ــمــــخــ عــــــلــــــى الـــــــعـــــــطـــــــاء الــ
والمتميز، في ظل ما تحظى به 
مــن رعــايــة واهــتــمــام مــن حضرة 
صــاحــب الــجــاللــة عــاهــل الــبــالد 

المعظم. 

في برقيات تهنئة للوزيرات الجديدات..

م��وؤم��ن��ة  �سيا�سية  ق��ن��اع��ة  �ل��ع��اه��ل:  ق��ري��ن��ة 
ب���ق���درة �ل����م����ر�أة �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة وك��ف��اءت��ه��ا

} سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم.

آل  بــن حمد  عــبــداهلل  بــن  الشيخ سلمان  أثنى 
خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
الــعــقــاري  التنظيم  مــؤســســة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
الرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية االيتام 
وأعضاء مجلس  رئيس  يبذلها  التي  الجهود  على 
إدارة جمعية السنابل والعاملين بها لخدمة أبناء 
البحرين من األيتام الذين ترعاهم الجمعية، وما 
شاملة  ورعاية  وتوجيه  دعم  من  الجمعية  تقدمه 
لــهــم، والــتــي أثــمــرت تــفــوق هـــؤالء األبــنــاء األعـــزاء 
ومسيرتهم  دراستهم  في  الجمعية  إلى  المنتمين 
إلــيــه الجمعية  تــوصــلــت  بــمــا  الــحــيــاتــيــة، مــشــيــدًا 
وتقديم  عالية  مهنية  مــن  المؤسسي  عملها  فــي 
نموذجًا  اليوم  باتت  حتى  واالستشارات  الخدمات 
رعاية  مجال  فــي  الخبرة  بيوت  كأحد  بــه  يحتذى 

األيتام والعمل االنساني بشكل عام. 
جـــاء ذلـــك خـــالل اســتــقــبــالــه بــمــكــتــبــه الشيخ 
إدارة  رئــيــس مجلس  الــقــطــان  بــن عــبــداهلل  عــدنــان 
ــاء من  جــمــعــيــة الــســنــابــل لــرعــايــة األيـــتـــام، وأعـــضـ

الــجــمــعــيــة، حــيــث اطــلــعــوه عــلــى ســيــر الــعــمــل في 
قدموا  كما  مــهــام،  مــن  تنفيذه  تــم  ومــا  الجمعية، 
ستعمل  الــتــي  المستقبلية  والــمــشــاريــع  الــبــرامــج 

الجمعية على تنفيذها.
وجميع  القطان  عدنان  الشيخ  فضيلة  شاكرًا 
جهودهم،  على  الجمعية  في  والعاملين  األعضاء 
وإخالصهم في العمل ومساعيهم الصادقة الرامية 
ــع أبـــنـــاء الــجــمــعــيــة عــلــى طــريــق الــرعــايــة  ــى وضـ إلـ
األبـــويـــة الــصــحــيــحــة، وذلــــك ابـــتـــغـــاًء مـــرضـــاة اهلل 
اإلدارة  مجلس  ألعضاء  متمنيًا  وطنهم،  وخدمة 
في  الــنــجــاح  مــن  مــزيــدًا  الجمعية  فــي  والعاملين 
خدمة العمل التطوعي الخيري وخدمة أبناء هذا 

الوطن العزيز. 
مـــن جــانــبــهــم أعـــــرب كـــل مـــن الــشــيــخ عــدنــان 
شــكــرهــم  عـــن  اإلدارة  مــجــلــس  ــاء  وأعــــضــ الـــقـــطـــان 
خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  سلمان  للشيخ  وتقديرهم 
ودعــم  اهــتــمــام  مــن  اإلدارة  مجلس  يلقاه  مــا  على 

لسياسات ومشاريع وبرامج الجمعية.

} رئيس جهاز المساحة خالل استقبال أعضاء جمعية السنابل.

رئي�ض جهاز �لم�ساحة و�لت�سج�ل �لعقاري ي�ستقبل 
رئي��ض و�أع�ساء جمعي�ة �ل�سن�ابل لرع�اية �ليتام

} وزير الداخلية خالل لقاء رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني السابق.

عبداهلل  بن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
آل خليفة وزير الداخلية، امس، الجنرال متقاعد 
الــدفــاع  ــان  أركـ هيئة  رئــيــس  كــارتــر  نيكوالس  السير 
لــلــقــوات الــمــســلــحــة الــبــريــطــانــيــة الـــســـابـــق، وذلـــك 
بــحــضــور الــفــريــق طـــارق بــن حــســن الــحــســن رئيس 

األمن العام. 
الــجــنــرال متقاعد  بـــزيـــارة  الـــوزيـــر  وقـــد رحـــب 

السير نيكوالس كارتر إلى مملكة البحرين، والتي 
تــأتــي فــي إطـــار الــتــواصــل وتــبــادل وجــهــات النظر، 
مشيدا بالعالقات التاريخية والوثيقة بين البلدين 
الــصــديــقــيــن والــــحــــرص الـــمـــتـــبـــادل عـــلـــى دعــمــهــا 

وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.
الموضوعات  اللقاء بحث عدد من  وتم خالل 

األمنية والتطورات على الساحة اإلقليمية. 

�أركان  هيئ�ة  رئي��ض  ي�س�تقبل  �لد�خلي�ة  وزي�ر 
�ل�س�ابق �لبريطاني�ة  �لم�س�لحة  للق�و�ت  �لدف�اع 

الواسعة  الوالية  على  بناء 
الوطنية  للمؤسسة  الممنوحة 
ــي مــجــال  ــان فــ ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق اإلنـ
اإلنسان،  وتعزيز حقوق  حماية 
ــاص الـــمـــمـــنـــوح لــهــا  ــصــ ــتــ واالخــ
إنشائها  قــانــون  أحــكــام  بموجب 
قـــــامـــــت لـــجـــنـــة زيـــــــــــارة أمــــاكــــن 
االحــــــتــــــجــــــاز والـــــــمـــــــرافـــــــق فـــي 
لــدار  تفقدية  بــزيــارة  المؤسسة 
األمـــــــان لــلــمــتــعــرضــات لــلــعــنــف 
العمل  لـــــوزارة  الــتــابــع  ــــري  االسـ

والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، وذلــك 
العامة  األوضــــاع  على  لــلــوقــوف 
لـــلـــمـــقـــيـــمـــيـــن ومـــالحـــظـــاتـــهـــم، 
ــــن مــــــدى تــمــتــعــهــم  والــــتــــأكــــد مـ
بموجب  الــمــكــفــولــة  بــحــقــوقــهــم 
والمعايير  الوطنية  التشريعات 

الدولية لحقوق اإلنسان.
وخـــالل الـــزيـــارة اطــلــع وفــد 
ــدار  ــق الــ ــرافـ الــمــؤســســة عــلــى مـ
واســتــمــع إلـــى إيـــجـــاز حـــول دور 
الدار في تأمين اإليواء المؤقت 

لـــأســـر الــمــتــعــرضــيــن لــلــعــنــف 
األسري سواء أثناء فترة اإليواء 
أو بعد انتهائها، وأهم اإلجراءات 
منوًها  الــشــأن،  بــهــذا  المتعلقة 
ــد بـــالـــجـــهـــود الـــتـــي  ــ ــوفـ ــ هــــــذا الـ
يبذلها القائمون على الدار في 
توفير الحماية الالزمة وتقديم 
مـــخـــتـــلـــف أنــــــــــــواع الــــخــــدمــــات 
الــــمــــعــــيــــشــــيــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والصحية والنفسية والترفيهية 

والقانونية للحاالت المعنية.

»حقوق �لإن�سان« تزور د�ر �لأمان للمتعر�سات للعنف »�لأ�سري«

الملكي  السمو  صاحب  أكد 
ــد آل  ــمـ ــــن حـ ــان بـ ــمـ ــلـ ــر سـ ــ ــيـ ــ األمـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــوطــنــيــة  الـــجـــهـــود  أن  الــــــــوزراء 
أعضاء  قدمها  التي  المخلصة 
السنوات  الـــوزراء طــوال  مجلس 
في  مضيئة  عــامــات  الــمــاضــيــة 
مشيرا  والنماء،  التطور  مسيرة 
عملية  الـــوطـــن  خـــدمـــة  أن  إلــــى 
مــســتــمــرة يــتــشــرف الــجــمــيــع بها 
بما  المسؤولية،  مــواقــع  كــل  مــن 
من  الــمــزيــد  تحقيق  فــي  يسهم 
الـــمـــنـــجـــزات فـــي ظـــل الــمــســيــرة 
التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد 

المعظم.
ــوه لــــــدى لــقــائــه  ــمــ وقـــــــال ســ
أعضاء  أمــس  القضيبية  بقصر 
البحرين لن  إن  الــوزراء  مجلس 
تنسى عطاء أبنائها المخلصين، 
وســـتـــكـــون مــنــجــزاتــهــم نــمــوذجــا 
ــذل والــــــــوالء  ــ ــبـ ــ ــي الـ ــ يـــحـــتـــذى فـ
الخبرة  نستمد  فمنهم  للوطن؛ 

ونبني عليها لحاضر ومستقبل 
إذ ســتــظــل خــبــراتــهــم  ــيــــال،  األجــ
فريق  أعــضــاء  لكل  ماثلة  دائــمــا 
المبادرات  تنفيذ  عند  البحرين 

واالستراتيجيات.

وأشار سموه إلى أن المرحلة 
ــب مــــواصــــلــــة  ــلـ ــطـ ــتـ الـــمـــقـــبـــلـــة تـ
الــبــنــاء اســتــنــادا إلـــى مـــا تحقق 
مــن تــقــدم ونــمــاء بــــروح الــفــريــق 
مهنية  مدنية  وبخدمة  الــواحــد 

صالح  فــي  يصب  بما  احترافية 
الوطن والمواطنين.

ــر  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ وقــــــــــــــــدم ســــــــمــــــــوه الـ
ــاء الــمــجــلــس  ــان ألعـــضـ ــنـ ــتـ واالمـ
ــن خـــدمـــات  ــوه مــ ــدمــ ــا قــ عـــلـــى مــ

المرحلة  خــال  للوطن  جليلة 
ــة، مـــســـتـــذكـــرا ســـمـــوه  ــيــ ــاضــ ــمــ الــ
جهودهم  كــل  والــعــرفــان  بالخير 
الــمــبــذولــة مـــن أجـــل الــبــحــريــن، 
عــطــائــهــم  مـــرحـــلـــة  تـــمـــيـــزت  إذ 

بــــــإنــــــجــــــازات مــــشــــرفــــة فــــــي كــل 
الـــقـــطـــاعـــات، وســيــظــل يــذكــرهــا 

الجميع بكل خير.

البحرين لـن تن�صى عطاء اأبنائها المخل�صين
ولي العهد رئي��س الوزراء ي�ض�كر اأع�ضاء المجل��س لما قدموه من خدمات جليلة

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خال استقبال أعضاء المجلس.

ص٣ أخبار البحرين
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االقت�صـاد العالمـي مر�صـح للوقـوع في فـخ »الركـود الت�صخمي«
ص٧ المال واالقتصاد

ال شـــك أن الــكــل فـــي الــبــحــريــن ســعــد وشــعــر بــالــتــفــاؤل 
الملكي  المرسوم  به  الذي صدر  الموسع  الــوزاري  بالتعديل 

والذي يعد األكبر في تاريخ البحرين.
بداية، ال بد أن نتوقف عند الفلسفة التي تقف وراء هذا 

التعديل الذي طال أغلب الوزراء.
بالتأكيد في إطار رؤية جديدة  الــوزاري يندرج  التعديل 
ــوزراء  ــ يــتــبــنــاهــا جــالــة الــمــلــك وســمــو ولـــي الــعــهــد رئــيــس الـ
جوهرها أن المرحلة القادمة تتطلب نقلة نوعية في العمل 
المزيد  وبــذل  بعقلية جديدة  التفكير  على  تقوم  الحكومي 

من الجهد والعمل.
تنطلق هذه الرؤية من أن هناك تحديات كبيرة تواجهها 
البحرين ال بد من التعامل معها في المرحلة القادمة. لقد 
التعافي  تحديات  هناك  مازالت  ولكن  كورونا  أزمــة  تجاوزنا 
التي  التعافي  تتعامل معها خطة  التي  األمــام  إلى  والتقدم 
وهناك  أهدافها.  والجهد إلنجاز  العمل  من  الكثير  تتطلب 
تــحــديــات إقــلــيــمــيــة وعــالــمــيــة مــعــروفــة تــفــرضــهــا الــتــطــورات 
صعبة  أوضــاعــا  وتــفــرض  والــعــالــم  المنطقة  تشهدها  الــتــي 
تواجهها كل الدول على المستويات االقتصادية والسياسية 

واالستراتيجية.
على ضوء هذا يمكن القول إن رؤية جالة الملك وسمو 
أن  من  تنطلق  القادمة  للمرحلة  الـــوزراء  رئيس  العهد  ولــي 
هناك حاجة إلى التغيير واإلصاح في كل وزارات ومؤسسات 
أو طبيعة  العمل،  الدولة؛ سواء في مفهوم وفلسفة  وأجهزة 
مع  التعامل  عقلية  فــي  تغييرا  هــذا  وقــبــل  العمل،  أساليب 

التحديات.
ومن الملفت أن التشكيل الوزاري الجديد يراهن رهانا 
الجدد  الـــوزراء  أغلبية  يمثلون  الذين  الشباب  على  أساسيا 
وعلى قدرتهم على التعامل مع تحديات المرحلة القادمة. 
ــان صــائــب لــمــا لـــدى الــشــبــاب مـــن طــاقــة وحــمــاس  ــذا رهــ وهــ
وقدرة على اإلنجاز ولما لديهم من أفكار جديدة ورغبة في 

التطوير الدائم.
على ضوء هذا ندرك أن الوزراء الجدد تقع على أكتافهم 
مهمة وطنية كبرى يجب أن يضطلعوا بها هي مهمة تدشين 
يعنيه  مــا  بكل  الحكومي  العمل  فــي  جــديــدة  نوعية  مرحلة 

ذلك.
الملقاة على  المهام  أن  يدركوا  أن  الجدد يجب  الــوزراء 
عاتقهم صعبة وكبيرة تتطلب أعلى درجات الكفاءة واإلبداع 

والجهد والعمل.
الجدد،  الــوزراء  الكثير جدا مما هو مطلوب من  هناك 
لكن لعل نقطة االنطاق هنا التي يجب أن ينطلقوا منها 
هي مصطلح إنجليزي يطلق على المسؤولين في الدولة هو 
مصطلح civil servants؛ أي موظفي الخدمة المدنية. يعني 
هذا أن المسؤول الحكومي هو في المقام األول فيما يؤديه 
من وظيفة هو خادم للمجتمع ككل وللوطن، وليست مهمته 

خدمة أي مصلحة فئوية أو طائفية أو شخصية.
ــوزراء  الـ عــاتــق  الملقاة على  المهام  أكــبــر  مــن  فــإن  لــهــذا 
كل  وعلى  المجتمع  على  االنفتاح  هي  تقديرنا  في  الجدد 
وشكاواه.  وطموحاته  وآماله  مطالبه  إلى  واالستماع  أبنائه 
يجب أن ينفتحوا على المجتمع سواء بشكل مباشر أو عبر 

الصحافة وأجهزة اإلعام وأي وسيلة أخرى.
وفي هذا السياق من المهم جدا التنبيه إلى أن الوزراء 
والمسؤولين عموما في أي موقع يجب أال تضيق صدورهم 
دون  من  لعملهم.  أدائــهــم  في  سلبيات  أي  بكشف  أو  بالنقد 
هذا النقد ومعرفة أوجه التقصير وأوجه اإلصاح المطلوب 
تلبي  أو  أداءهـــــا  تــطــور  أن  مــؤســســة  أو  وزارة  ألي  يــمــكــن  ال 

الطموحات ومطالب الناس.
تواجهها  التي  الصعوبات  إن  القول  إلــى  بحاجة  ولسنا 
رئيس  العهد  ولي  الملك وسمو  رؤية جالة  الباد وجوانب 
الوزراء للمرحلة القادمة، وما تتطلبه من إنجازات ومواجهة 
لــلــتــحــديــات، تــتــطــلــب االســـتـــخـــدام األمـــثـــل لـــمـــوارد الــدولــة 
األوضــــاع ال  أقــصــى حــد.  إلــى  ومــؤســســة  وزارة  لكل  المتاحة 

تحتمل أي هدر أو تبديد للموارد بأي شكل كان.
عموما، يهمنا أن نقول للوزراء الجدد: الكل في البحرين 
يبارك لكم مناصبكم الجديدة، وعليكم أن تدركوا أن اآلمال 
المعلقة عليكم كبيرة جدا، والتحديات التي عليكم التعامل 

معها ومواجهتها كبيرة جدا.
أها  الــجــدد  الــــوزراء  يكون  أن  مخلصين  نتمنى  ونحن 
للمناصب التي تولوها ولتحمل المسؤولية الوطنية بأعلى 

درجات الوعي والكفاءة والجهد والنزاهة.

أنور عبدالرحمن

الوزراء الجدد الوزراء الجدد 
وتحديات المرحلةوتحديات المرحلة

ص2 أخبار البحرين } سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

االأميـرة �صـبيكة تهنـئ الوزيـرات الجديدات
أعــربــت صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــرة 
ملك  قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة 
ــبــــاد الــمــعــظــم رئـــيـــســـة الــمــجــلــس األعـــلـــى  الــ
للمرأة عن الفخر واالعتزاز بما تشهده المرأة 
متواصلة  ومساندة  كبير  دعــم  من  البحرينية 
تترجمها القناعة السياسية المؤمنة بقدرتها 
ــذه الـــمـــراكـــز  ــ ــثـــل هــ ــكـــون فــــي مـ ــتـ وكـــفـــاءتـــهـــا لـ

المتقدمة لمواقع صنع القرار.
جاء ذلك في برقيات تهنئة بعثتها سموها 
التشكيل  الجديدات في  األربــع  الــوزيــرات  إلــى 
الــوزاري الجديد، متمنية سموها لهن مسيرة 
لتحقيق  والتوفيق  والنجاح  باإلنجاز  عــامــرة 
كــل مــا يــلــزم بــقــيــادة صــاحــب الــســمــو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، لإلسهام في رفعة وطننا 

العزيز وخدمة أهله والمقيمين على أرضه.

كتب علي عبداخلالق:
كشف الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة »بــنــفــت« عــبــدالــواحــد 
الجناحي عن نمو التحويات 
مـــن خـــال تطبيق  الــدولــيــة 
»بــنــفــت«، مــؤكــدا أن الــشــركــة 
ســـوف تــضــم شــركــتــي صــرافــة 
جـــديـــدتـــيـــن خــــــال الـــفـــتـــرة 
كل  ستمكن  والــتــي  المقبلة، 
مــســتــخــدمــي الــتــطــبــيــق مــن 
ــلـــيـــات لــتــحــويــل  إجـــــــــراء عـــمـ
األمـــــــــوال دولـــــيـــــا، وســـتـــدعـــم 
الذين  األفـــراد  الخدمة  هــذه 
يمكنهم االستمتاع بخدمات 
الخارج  إلــى  األمــوال  تحويل 
بشكل أسرع وأرخص وبقيمة 
توفيرها  ســيــتــم  إذ  مــضــافــة، 
مـــن قــبــل مــخــتــلــف مــقــدمــي 

ــات الـــــرائـــــديـــــن فــي  ــ ــــدمـ ــــخـ الـ
الــمــمــلــكــة مـــن خــــال منصة 

واحدة.
ــلــــى هـــامـــش  وأضــــــــــاف عــ

انـــطـــاق فــعــالــيــات الــنــســخــة 
الــــــــعــــــــاشــــــــرة مـــــــــن مــــؤتــــمــــر 
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
آي سي  »مــيــت  ــاالت  ــصــ واالتــ
ــتـــكـــس«:  ــايـ تـــــي« ومــــعــــرض »بـ
تــوســيــع حلولنا  إلـــى  »نــهــدف 
مجتمعات  خدمة  باستمرار 
ــد عــمــائــنــا  ــزويــ ــعـــددة، وتــ ــتـ مـ
بـــحـــلـــول رقـــمـــيـــة مـــتـــطـــورة، 
الــخــدمــة  هـــذه  مـــن  يستفيد 
شريحة كبيرة من المجتمع، 
ــورون بــلــعــب دور  ــخــ ونـــحـــن فــ
يتمكن  أن  ضــمــان  فـــي  مــهــم 
عماؤنا من أداء مدفوعاتهم 

بأمان«.

»بنفـت« ت�صـم �صـركات جديـدة لخدمـات التحويـات الدولية 

ص8 المال واالقتصاد

يــولــيــو   15 ــة  ــودي ــع ــص ــ� ال يـــــزور  بـــايـــدن 
ــس الــتــعــاون ــ� ــل ــارك فـــي قــمــة مــج ــصـ ــ�ـ ويـ

حـــلـــت مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
ضمن أفضل 10 بيئات حاضنة 
 Startup( الـــنـــاشـــئـــة  لـــأعـــمـــال 
Ecosystem( في منطقة الشرق 
األوســـــــــــط وشــــــمــــــال إفـــريـــقـــيـــا 
بــحــســب  وذلــــــــك   ،2022 لــــعــــام 
لمنظومات  الــعــالــمــي  الــتــقــريــر 
يعد  الــذي  الناشئة  المؤسسات 
على  التقارير شموال  أبرز  أحد 
مجال  فــي  العالمي  المستوى 
المختصة بمنظومات  البحوث 

الشركات الناشئة. 
التنفيذي  الرئيس  وأعــرب 
ــعــــمــــل »تـــمـــكـــيـــن«  لــــصــــنــــدوق الــ
حسين محمد رجب عن ترحيبه 

ــز لــمــمــلــكــة  ــيـ ــمـ ــتـ ــمـ بــــــــــــاألداء الـ
الـــبـــحـــريـــن فــــي الـــتـــقـــريـــر لــهــذا 
الــعــام، وقــــال: »يــعــد هـــذا النمو 

في البيئة االقتصادية للمملكة 
مثاال حيا لتاريخها العريق في 
النشاط االقتصادي، إذ تمكنت 
ــن خـــــال بــيــئــتــهــا  الـــبـــحـــريـــن مــ
الجاذبة لأعمال وكوادرها ذات 
الـــمـــهـــارات الــعــالــيــة، بــاإلضــافــة 
العام  القطاعين  جاهزية  إلــى 
االبتكار  فكر  وتبني  والــخــاص، 
تحفيز  مـــن  ــال،  ــمــ األعــ وريـــــــادة 
ــلـــشـــركـــات  الــــتــــطــــور والــــنــــمــــو لـ
ــــذي  ــئــــة، وهــــــو األمـــــــر الـ ــنــــاشــ الــ
المنظومة  إيجابا على  انعكس 

االقتصادية بشكل عام. 

ص٩ المال واالقتصاد

تــقـريــر دولــــي: الـبـحـريـــن �صـمــن اأفــ�صـل 
الـنـا�صـئـة لـاأعـمـال  حـا�صـنـة  بــيــئــات  عـ�صـر 

الرئيس  أن  أمــس  الــســعــودي  الملكي  الــديــوان  أعــلــن 
يوليو،  و16   15 في  المملكة  سيزور  بايدن  جو  األمريكي 
بــدعــوة مــن خـــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن. كــمــا أوضـــح أن 
بايدن سيلتقي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد 
األمير محمد بن سلمان، بحسب ما أفادت وكالة األنباء 
بايدن  أن  األبيض  البيت  أعلن  بــدوره  »واس«.  السعودية 
ســيــلــتــقــي الــمــلــك ســلــمــان وولــــي الــعــهــد، وســيــشــارك في 
دورتها  تترأس  التي  الخليجي  التعاون  دول مجلس  قمة 
المملكة. وقال في بيان إن تلك الزيارة تم التحضير لها 
قبل مسؤولين  أشهر من  وعلى مدى  أعلى مستوى  على 
أوضحت  كما  األمريكية.  اإلدارة  في  كبار  ودبلوماسيين 

ــان بــيــيــر أن  الــمــتــحــدثــة بــاســم الــبــيــت األبــيــض كــاريــن جـ
الــرئــيــس األمــريــكــي يــثــمــن دعــــوة الــمــلــك ســلــمــان ودوره 
الــقــيــادي، ويتطلع إلـــى هـــذه الـــزيـــارة الــمــهــمــة، وإلـــى دور 

السعودية كشريك استراتيجي على مدى ثمانية عقود.
وأضافت أن بايدن سيلتقي خادم الحرمين الشريفين 
منها  ودولــيــة،  إقليمية  مهمة  قضايا  لمناقشة  جــدة  فــي 
اليمن  فــي  الــحــرب  إلنــهــاء  األمريكية  السعودية  الجهود 

وتوسيع التعاون االقتصادي واألمني في المنطقة.

} عبدالواحد الجناحي.
} حسين رجب
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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

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16154/pdf/1-Supplime/16154.pdf?fixed1509
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/1298738
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1298738
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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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العدد )16154( - السنة السابعة واألربعون - األربعاء 16 ذو القعدة 1443هـ - 15 يونيو 2022م2

ــرة صـــاحـــب  ــضــ ــن حــ ــ صــــــدر عـ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المعظم،  البالد  ملك  خليفة  آل 
 2022 لسنة   )24( رقـــم  الــمــرســوم 
بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام الــمــرســوم 
بــإنــشــاء   2006 لــســنــة   )65( رقــــم 
الــعــامــة،  اإلدارة  مــعــهــد  وتــنــظــيــم 

جاء فيه: 
المادة األولى

ُيستبدل بنصوص المواد )2( 
و)5( و)7( و)9( الفقرة الثانية من 
 2006 لسنة   )65( رقـــم  الــمــرســوم 
اإلدارة  مــعــهــد  وتــنــظــيــم  بـــإنـــشـــاء 

العامة، النصوص اآلتية: 
المادة )2(: 

إلـــى تطوير  الــمــعــهــد  يــهــدف 
فــي  ــب  ــدريــ ــتــ والــ الـــعـــامـــة  اإلدارة 
الـــجـــهـــات الـــحـــكـــومـــيـــة، وتــطــويــر 
أساليب التطوير اإلداري وترسيخ 
ــوم اإلداريــــــــــــــة فــي  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــادئ الـ ــ ــبــ ــ مــ
الــجــهــات الــحــكــومــيــة ومــؤســســات 
ــاع الـــــخـــــاص فـــــي مــمــلــكــة  ــطــ ــقــ الــ
في  واإلسهام  وخارجها،  البحرين 
الــعــامــلــيــن فيها  وتـــدريـــب  إعـــــداد 
التدريب  برامج  لمتطلبات  وفقًا 
والـــتـــطـــويـــر واألبـــــحـــــاث والـــعـــمـــل 
االســتــشــاري الـــذي يــقــره مجلس 
إدارة المعهد، ونشر ثقافة تطوير 
والـــمـــؤســـســـات  الـــمـــنـــظـــمـــات  أداء 
ــة والــــخــــاصــــة بـــمـــا يـــواكـــب  ــامـ ــعـ الـ
الــحــوكــمــة اإلداريــــــة والــمــتــغــيــرات 
المعاصرة  واالقتصادية  التقنية 
ــن اإلقـــلـــيـــمـــي  ــديــ ــيــ ــعــ عــــلــــى الــــصــ
ــع تـــطـــويـــر أدائــــهــــا  ــ والـــــــدولـــــــي، مـ
بــاســتــمــرار فـــي ضـــوء احــتــيــاجــات 

ــوق، وذلــــــك عــلــى  ــ ــسـ ــ ــعــــات الـ وتــــوقــ
ــاء بــمــســتــوى  ــ ــقـ ــ نـــحـــو يــكــفــل االرتـ
الــتــنــمــيــة اإلداريـــــــة فـــي الــمــمــلــكــة 
ودعم خطط التنمية االقتصادية 

واالجتماعية. 
المادة )5(: 

من  اإلدارة  مــجــلــس  ُيــشــكــل 
ــيــــس وعـــــــدد مــــن األعـــــضـــــاء ال  رئــ
يــقــل عـــن ســتــة مـــن ذوي الــخــبــرة 
مــن  ــكــــون  يــ أن  ــلـــى  عـ ــاءة،  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ والـ
عن  وممثل  الــعــام  المدير  بينهم 
القطاع الخاص، ويصدر بتشكيل 
المجلس قرار من رئيس مجلس 

الوزراء. 
ــون مـــــدة الـــعـــضـــويـــة فــي  ــكــ وتــ
الـــمـــجـــلـــس أربـــــــع ســــنــــوات قــابــلــة 

للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
ويـــتـــولـــى الــمــجــلــس فـــي أول 
اجتماع له انتخاب نائب للرئيس 
يــحــل مــحــلــه فـــي حــالــة غــيــابــه أو 

قيام مانع لديه أو خلو منصبه.
المادة )7(: 

كل  اإلدارة  مــجــلــس  يــجــتــمــع 
ثالثة أشهر أو كلما دعت الحاجة 
إلى ذلك، بدعوة من رئيسه أو بناًء 

على طلب ثالثة من أعضائه. 
ويــــكــــون اجـــتـــمـــاع الــمــجــلــس 
ــًا بـــــحـــــضـــــور أغـــلـــبـــيـــة  ــ ــــحـ ــيـ ــ ــــحـ صـ
مــن  يــــكــــون  أن  ــلــــى  عــ ــه،  ــ ــائـ ــ ــــضـ أعـ
نائبه،  أو  المجلس  رئيس  بينهم 
بأغلبية  المجلس  قرارات  وتصدر 
أصوات الحاضرين، وعند تساوي 
ــوات يــرجــح الــجــانــب الـــذي  ــ األصــ

منه رئيس االجتماع.
يرى  مــن  يــدعــو  أن  وللرئيس 

الخبرة  ذوي  مــن  بهم  االستعانة 
لــحــضــور جــلــســات الــمــجــلــس من 
دون أن يكون لهم حق التصويت.

المادة )9( الفقرة الثانية: 
اإلدارة  الــعــام  المدير  يــتــرأس 
ــة الــــتــــي تــــتــــكــــون مــن  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
أعمال  لتسيير  الــالزمــة  اإلدارات 
ــؤواًل أمـــام  ــســ الــمــعــهــد، ويـــكـــون مــ
أعــمــال  ســيــر  عــن  اإلدارة  مــجــلــس 
المعهد فنيًا وماليًا وإداريًا طبقًا 
والــقــرارات  المرسوم  هــذا  ألحكام 
الصادرة تنفيذًا له، ويتولى جميع 
األعــــمــــال الــتــنــفــيــذيــة بــالــمــعــهــد، 

وبوجه خاص ما يلي: 
مــجــلــس  قـــــــــرارات  تــنــفــيــذ  أ- 
الــمــعــهــد  ــؤون  ــ شـ وتــســيــيــر  اإلدارة 
يقررها  الــتــي  السياسة  ضــوء  فــي 

مجلس اإلدارة. 
الــمــعــهــد  خـــطـــة  إعـــــــــداد  ب- 
السنوية لتنفيذ أعماله وعرضها 
العتمادها،  اإلدارة  مجلس  على 
وتنظم اللوائح الداخلية للمعهد 

ضوابط ومواعيد عرضها. 
أمـــــام  ــد  ــهـ ــعـ ــمـ الـ تـــمـــثـــيـــل  ج- 

القضاء وفي صالته بالغير. 
اجــتــيــاز  نـــتـــائـــج  اعـــتـــمـــاد  د- 

الــــــدورات الــتــدريــبــيــة، والــحــلــقــات 
الدراسية المختلفة التي يقدمها 
ــاد الــــشــــهــــادات  ــمــ ــتــ ــد، واعــ ــهـ ــعـ ــمـ الـ

الممنوحة من المعهد. 
ه- توقيع العقود التي يبرمها 
الحكومية  الــجــهــات  مــع  المعهد 

ومؤسسات القطاع الخاص. 
و- تعيين موظفي المعهد.

المادة الثانية
)ح(  برقم  جديد  بند  ُيضاف 
إلى  ثانية  وفقرة   ،)3( المادة  إلى 
المادة )6( من المرسوم رقم )65( 
لسنة 2006 بإنشاء وتنظيم معهد 

اإلدارة العامة، نصوصها اآلتية:
المادة )3( البند )ح(: 

الــــــخــــــدمــــــات  تــــــقــــــديــــــم  ح- 
التدريبية واالستشارية والبحثية 
ودعـــــم أنــشــطــة الـــعـــلـــوم اإلداريــــــة 
التكنولوجيا  وســائــل  بــاســتــخــدام 
الــوحــدات  مختلف  فــي  الحديثة 
ــات اإلداريــــــــــــــــة بــــالــــدولــــة  ــ ــئــ ــ ــفــ ــ والــ

وبالقطاع الخاص واألفراد. 
المادة )6( الفقرة الثانية: 

يفوض  أن  للمجلس  ويــجــوز 
المدير العام في بعض مهامه.

المادة الثالثة
ُيــلــغــى كــل نــص يــتــعــارض مع 

أحكام هذا المرسوم.
المادة الرابعة

الــــوزراء  رئــيــس مجلس  عــلــى 
والـــــــــوزراء – ُكـــــٌل فــيــمــا يــخــصــه – 
تــنــفــيــذ أحــــكــــام هـــــذا الـــمـــرســـوم، 
ــدوره،  ــ وُيـــعـــمـــل بــــه مــــن تــــاريــــخ صــ

وُينشر في الجريدة الرسمية.

�ل��م��ل��ك ي�����س��در م��ر���س��وم��ا ب��ت��ع��دي��ل ب��ع�����ض �أح���ك���ام 
�ل��ع��ام��ة �لإد�رة  م��ع��ه��د  وت��ن��ظ��ي��م  ب��اإن�����س��اء  م��ر���س��وم 

} جاللة الملك المعظم.

ــعـــمـــل، الــســيــد  افـــتـــتـــح وزيــــــر الـ
جــمــيــل بــن مــحــمــد عــلــي حــمــيــدان، 
الخليجي  المؤتمر  الثالثاء،  أمس 
ــة  ــريــ ــشــ ــبــ ــيــــة الــ ــنــــمــ ــتــ ــلــ الــــــتــــــاســــــع لــ
األداء  قياس  »منظومة  وموضوعه 
الــــفــــردي واإلجـــــــــادة الــمــؤســســيــة«، 
أوريجين  مجموعة  تنظمه  والـــذي 
و15   14 بـــيـــن  ــا  ــ مـ ــرة  ــتــ ــفــ الــ خــــــالل 
يــونــيــو الـــجـــاري، بــحــضــور الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة أوريــجــيــن، 
لمنظمات  الدولي  االتحاد  ورئيس 
التدريب والتنمية البشرية الدكتور 
أحــمــد مــحــمــد الـــبـــنـــاء، وبــمــشــاركــة 
الشورى  أعــضــاء مجلسي  مــن  عــدد 
ــواب ، وخــــبــــراء فــــي الــتــنــمــيــة  ــ ــنـ ــ والـ
البشرية من مملكة البحرين ودول 
ــدول الــخــلــيــج  ــ مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــ
متخصصين  الــى  إضــافــة  العربية، 
الموارد   تنمية  مجال  في  عالميين 

البشرية.
ويـــنـــاقـــش الــمــؤتــمــر عـــــددا من 
الجودة  إدارة  أهمية  حول  المحاور 
والــتــمــيــز  األداء  ــرات  ــؤشــ مــ وأنـــــــواع 
جــودة  تقييم  ومعايير  الــمــؤســســي، 
وبــطــاقــة  األداء،  قـــيـــاس  ــرات  ــؤشــ مــ
صــحــة  وقــــيــــاس  ــوازن،  ــتــ ــمــ الــ األداء 
المؤسسات مهنيًا، كما سيتم خالل 
قصص  أفضل  استعراض  المؤتمر 
الــنــجــاح فـــي هــــذا الـــمـــجـــال، وذلـــك 
بــهــدف تــعــزيــز أهــمــيــة الـــوعـــي لــدى 
على  التركيز  بــضــرورة  الــمــؤســســات 

األداء  وقـــيـــاس  الــمــؤســســي  الــتــمــيــز 
الفردي.

ــلـــمـــة لـــــه خــــــالل حــفــل  وفــــــي كـ
االفــتــتــاح،  أشـــاد حــمــيــدان  بإقامة 
هذا المؤتمر الذي يسهم في وضع 
الــبــشــريــة  للتنمية  طــريــق  خـــارطـــة 
أســواق  فــي  المتغيرات  مــع  تــتــوافــق 
العمل الخليجية والعالمية، مؤكدًا 
السياق على ضرورة وجود  في هذا 
ــأداء  مــــؤشــــرات قـــيـــاس واضــــحــــة  لــ
الفردي والمؤسسي كشرط للنجاح 
والتميز في عمل الجهات وما تنفذه 
من مبادرات ومشاريع، ومشيرًا إلى 
أهمية أن تتعدى  مؤشرات القياس 
الــجــوانــب الــمــاديــة لــتــشــمــل بــذلــك 
الموظفين  ومستوى الصحة  رضا 

والسالمة المهنية في العمل، فضاًل 
الوظيفي في  الــدوران  عن معدالت 
الــمــنــشــأة ونــســب الــتــوطــيــن وقــيــاس 
مــؤشــر تــوظــيــف الـــمـــرأة، فــضــاًل عن 
العاملين  مــهــارات  تطوير  مــؤشــرات 
األجــور وغيرها  ومــؤشــرات تحسين 
تسهم   التي  المهمة  المؤشرات  من 
القرار،  وصنع  المنشأة  تطوير  في 
الـــمـــبـــادرات  ــى أن جــمــيــع  ــ إلـ ــا  ــتـ الفـ
والمشروعات الحكومية لها اهداف 
قــيــاس واضــحــة ومعلنة  ومـــؤشـــرات 

للجميع.
توجيه  أن  الــعــمــل  وزيــــر  وقــــال 
ــب  ــدريــ ــتــ ــات الـــتـــعـــلـــيـــم والــ ــرجــ ــخــ مــ
لتتواءم مع احتياجات سوق العمل 
وقـــيـــاس الـــمـــهـــارات وفــــق الــمــعــايــيــر 

ــن ســـيـــاســـة  ــمــ ــي ضــ ــ ــأتـ ــ الـــمـــهـــنـــيـــة يـ
واضـــحـــة يـــشـــرف عــلــيــهــا الــمــجــلــس 
التعليم والتدريب،  األعلى لتطوير 
ــادرات تـــطـــويـــر  ــ ــ ــبـ ــ ــ وتـــــأتـــــي ضــــمــــن مـ
ــوق الــعــمــل،  ــسـ الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـ
وهــــو مـــا يــتــطــلــب تــظــافــر الــجــهــود 
أن  مــوضــحــًا  وتكاملها،  الحكومية 
عدة  على  تعمل  الموقرة  الحكومة 
أهمها  من  الشأن  هذا  في  مبادرات 
مهارات  منصة  اطــالق  على  العمل 
التوظيف، وهي عبارة عن منظومة 
الكترونية تعمل على تقديم بيانات 
شــامــلــة ومــتــكــامــلــة ألهـــم الــمــهــارات 
والـــوظـــائـــف الـــتـــي يــتــطــلــبــهــا ســوق 
العمل لتساعد في رسم السياسات 
المستقبلية للمؤسسات الحكومية 

العالي وتطوير  التعليم  ومؤسسات 
ــات الـــتـــعـــلـــيـــم بـــمـــا يـــخـــدم  مــــخــــرجــ
وتمكين   الــعــمــل  ســـوق  احــتــيــاجــات 
العمالة الوطنية من سد احتياجات 

الجهات الحكومية والخاصة.
أحمد  الدكتور  قدم  من جانبه 
نتائج  حـــول  عــرضــًا  الــبــنــاء  محمد 
بتنفيذه  قــامــت  الـــذي  االســتــطــالع 
الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة لــلــمــؤتــمــر، حيث 
الــتــعــاون  مــجــلــس  دول  رؤى  تـــنـــاول 
ــنــــوات الــمــقــبــلــة  ــلــــســ ــيـــجـــي لــ ــلـ الـــخـ
ــودة عـــلـــى تــعــزيــز  ــقـ ــعـ ــمـ واآلمـــــــــال الـ
االقــتــصــاد وخلق الــوظــائــف وجــذب 
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن وتـــأهـــيـــل الــــكــــوادر 
ــاج فــــي أســـــواق  ــدمــ ــيـــة لــــالنــ ــنـ الـــوطـ

العمل. 

لدى افتتاحه الموؤتمر الخليجي لتنمية الموارد الب�شرية.. وزير العمل: 

�إع��د�د ك��و�در وطني��ة موؤهل��ة لمو�كب��ة م�س��تجد�ت �س��وق �لعم��ل 

} وزير العمل خالل افتتاح المؤتمر.

ــلــــواء طــبــيــب الــشــيــخ  ــد الــ أكــ
سلمان بن عطية اهلل آل خليفة 
قـــائـــد مــســتــشــفــى الــمــلــك حمد 
الــجــامــعــي أنـــه رغـــم الــتــحــديــات 
الــصــحــيــة خــــالل فـــتـــرة جــائــحــة 
بتظافر  فــإنــه  ــا،  كــــورونــ فـــيـــروس 
جــــهــــود فــــريــــق الـــعـــمـــل الــطــبــي 
الــمــثــمــر  وبـــالـــتـــعـــاون  واإلداري 
بــيــن مــخــتــلــف الــجــهــات تـــم رفــع 
مــعــدالت الــتــبــرع الــتــطــوعــي وتــم 
استقطاب ما يزيد على العشرة 
احتياجات  لسّد  دم  وحــدة  آالف 
لـــأورام  البحرين  مــركــز  مــرضــى 
ــى مـــســـتـــشـــفـــى الـــمـــلـــك  ــ ــرضــ ــ ومــ
ــعـــي إضــــافــــة إلـــى  ــامـ ــد الـــجـ ــمـ حـ
الحكومية  المستشفيات  بعض 
الحرص  الــى  مشيرا  والخاصة، 
على توفير بيئة صحية ومعقمة 
تضمن سالمة المتبرعين بالدم.

جاء ذلك خالل االحتفالية 
الملك  مستشفى  نظمها  الــتــي 
حـــمـــد الـــجـــامـــعـــي صـــبـــاح أمـــس 
ــالــــمــــي  ــعــ ــة الـــــــيـــــــوم الــ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ بــ
يأتي  والـــذي  بــالــدم  للمتبرعين 
»التبرع  شعار  تحت  العالم  هــذا 
بــادرة تضامن.. شارك في  بالدم 
تم  األرواح«، حيث  وأنقذ  الجهد 
ــالـــدم من  تــكــريــم الــمــتــبــرعــيــن بـ
األفــراد والجهات المساهمة في 

إنجاح حمالت التبرع بالدم.

رعـــى الــحــفــل الــلــواء طبيب 
الشيخ سلمان بن عطية اهلل آل 
الملك  مستشفى  قــائــد  خليفة 
حمد الجامعي، وممثلو الوزارات 
القطاع  والمؤسسات الحكومية، 
البحرينية  الخاص والجمعيات 
واألجـــنـــبـــيـــة الــــتــــي شــــاركــــت فــي 
جــمــيــع حـــمـــالت الـــتـــبـــرع بـــالـــدم 

وساهمت في إنجاحها.
الشيخ  طبيب  الـــلـــواء  وأكـــد 
سلمان بن عطية اهلل آل خليفة 
أن شــعــار هـــذا الــعــام يــركــز على 
الــعــطــاء والــتــفــانــي والــمــشــاركــة 
واألفــراد  المؤسسات  بين جميع 
يقدمه  الذي  الحيوي  واإلسهام 
األرواح  إنـــقـــاذ  فـــي  الــمــتــبــرعــون 

المجتمعي  الــتــضــامــن  لــتــعــزيــز 
توافر  أهمية  إلى  ودعمه، منوها 
ــــن مـــن خــــالل الــتــبــرع  ــــدم اآلمـ الـ
لتحقيق  والمستمر  الــتــطــوعــي 
التغطية الصحية الشاملة، فهي 
ركيزة من ركائز التطور الصحي 

الذي تشهده مملكة البحرين.
مــــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا ألــــــقــــــت 
ــتـــورة ســهــا هـــجـــرس رئــيــس  الـــدكـ
ــنـــك  ــم األمــــــــــــراض وبـ ــلــ ــم عــ ــســ قــ
ــرات الــطــبــيــة  ــبــ ــتــ ــمــــخــ الــــــــدم والــ
بــالــمــســتــشــفــى كــلــمــة تــرحــيــبــيــة 
ــالــــمــــي  ــعــ ــة الـــــــيـــــــوم الــ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ بــ
سلطت  وقــد  بــالــدم،  للمتبرعين 
الــمــتــبــرعــيــن  دور  عـــلـــى  الــــضــــوء 
بالدم في تعزيز برامج الحمالت 

الــوطــنــيــة والــمــحــلــيــة مـــا يــدعــم 
الــدم  بنقل  المعنية  الــخــدمــات 
واإلنجازات الطبية التي ما كانت 
المتبرعين  استمرار  لــوال  لتتم 
ودورهم النبيل في التبرع بالدم، 
وذلــــــك إلنــــقــــاذ حـــيـــاة مــخــتــلــف 
ــيــــة، مــنــوهــة  الـــــحـــــاالت الــــمــــرضــ
إلــى أن وحــدة دم واحــدة ستنقذ 
مـــا ال يــقــل عـــن ثـــالثـــة مــرضــى 
الدم  وحــدة  إن  مختلفين، حيث 
الــــواحــــدة يــتــم فــصــل مــكــونــاتــهــا 
الى صفائح دموية وبالزما الدم 
وكرات الدم الحمراء. وكل مكون 
لمريض  إعــطــاؤه  يتم  أن  يمكن 
قد يكون طفال أو امرأة متعسرة 
مـــصـــاب  لــــمــــريــــض  أو  الـــــــــــوالدة 

حادث  في  مصاب  أو  بالسرطان 
سير وغيرها من الحاالت.

وفي ختام الحفل شكر اللواء 
بن عطية  الشيخ سلمان  طبيب 
العمل من  آل خليفة طاقم  اهلل 
ــيـــن فــي  ــيـ ــائـ الـــفـــنـــيـــيـــن، واألخـــصـ
مركز التبرع بالدم، وفريق العمل 
بالمستشفى  واإلداري  الــطــبــي 
لـــمـــواكـــبـــة الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة 
لــــخــــدمــــة  األداء  ــيــــن  ــســ ــحــ ــتــ لــ
الـــمـــرضـــى والــمــتــبــرعــيــن بــالــدم 
بتكريم  بــعــدهــا  ــام  وقــ بــالــمــركــز، 
جميع المتبرعين بالدم، تثمينا 
واعترافا لدورهم المهم والنبيل 
وتحفيزا  واإليـــثـــار،  الــعــطــاء  فــي 

لفئات المجتمع األخرى.

خالل احتفالية اليوم العالمي للمتبرعين بالدم..
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} جانب من احتفالية اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.

ــو  ــمـ ــسـ ــة الـ ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ ــثــــت صـ ــعــ بــ
ــيــــرة ســبــيــكــة بنت  الــمــلــكــي األمــ
قـــريـــنـــة  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــم  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
عــاهــل الـــبـــالد الــمــعــظــم رئــيــســة 
المجلس األعلى للمرأة برقيات 
بنت  جليلة  السيدة  إلــى  تهنئة 
السيد جــواد حسن جــواد وزيــرة 
ــيـــدة آمـــنـــة بنت  الـــصـــحـــة، والـــسـ
اإلسكان  وزيــرة  الرميحي  أحمد 
والتخطيط العمراني، والسيدة 
نــــور بــنــت عــلــي الــخــلــيــف وزيــــرة 
والسيدة  المستدامة،  التنمية 
فــاطــمــة بــنــت جــعــفــر الــصــيــرفــي 
صدور  بمناسبة  السياحة  وزيرة 
ــامـــي  ــي الـــسـ ــكـ ــلـ ــمـ ــوم الـ ــ ــرسـ ــ ــمـ ــ الـ

بالتعيينات الوزارية.
وأعربت سموها عن خالص 
الــتــهــانــي لــلــوزيــرات الــجــديــدات 
فـــي مــثــل هـــذه الــمــنــاســبــة الــتــي 
تــبــعــث عــلــى الــفــخــر واالعـــتـــزاز، 
ــا تـــشـــهـــده  ــ ــي مــ ــ والـــمـــتـــمـــثـــلـــة فــ
المرأة البحرينية من دعم كبير 
تترجمها  مــتــواصــلــة  ومــســانــدة 
الــقــنــاعــة الــســيــاســيــة الــمــؤمــنــة 
بــقــدرتــهــا وكــفــاءتــهــا لــتــكــون في 
مــثــل هـــذه الــمــراكــز الــمــتــقــدمــة 
الـــقـــرار، متمنية  لــمــواقــع صــنــع 
ــرة  ــامـ ــرة عـ ــيـ ــسـ ــهـــن مـ ــا لـ ــوهـ ــمـ سـ
بـــاإلنـــجـــاز والـــنـــجـــاح والــتــوفــيــق 

لــتــحــقــيــق كـــل مـــا يـــلـــزم، بــقــيــادة 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
رئـــيـــس مجلس  ــيـــن  الــعــهــد األمـ
الوزراء، لإلسهام في رفعة وطننا 
العزيز وخدمة أهله والمقيمين 
عز  الــمــولــى  سائلة  أرضـــه،  على 
الــــوزيــــرات على  يــعــيــن  أن  ــّل  وجــ

تـــولـــي الــمــســؤولــيــات الــجــديــدة 
المرأة  يمثل  من  خير  يكّن  وأن 
وعزيمتها  بإصرارها  البحرينية 
ــلــــص  ــمــــخــ عــــــلــــــى الـــــــعـــــــطـــــــاء الــ
والمتميز، في ظل ما تحظى به 
مــن رعــايــة واهــتــمــام مــن حضرة 
صــاحــب الــجــاللــة عــاهــل الــبــالد 

المعظم. 

في برقيات تهنئة للوزيرات الجديدات..
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} سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم.

آل  بــن حمد  عــبــداهلل  بــن  الشيخ سلمان  أثنى 
خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري 
الــعــقــاري  التنظيم  مــؤســســة  إدارة  مجلس  رئــيــس 
الرئيس الفخري لجمعية السنابل لرعاية االيتام 
وأعضاء مجلس  رئيس  يبذلها  التي  الجهود  على 
إدارة جمعية السنابل والعاملين بها لخدمة أبناء 
البحرين من األيتام الذين ترعاهم الجمعية، وما 
شاملة  ورعاية  وتوجيه  دعم  من  الجمعية  تقدمه 
لــهــم، والــتــي أثــمــرت تــفــوق هـــؤالء األبــنــاء األعـــزاء 
ومسيرتهم  دراستهم  في  الجمعية  إلى  المنتمين 
إلــيــه الجمعية  تــوصــلــت  بــمــا  الــحــيــاتــيــة، مــشــيــدًا 
وتقديم  عالية  مهنية  مــن  المؤسسي  عملها  فــي 
نموذجًا  اليوم  باتت  حتى  واالستشارات  الخدمات 
رعاية  مجال  فــي  الخبرة  بيوت  كأحد  بــه  يحتذى 

األيتام والعمل االنساني بشكل عام. 
جـــاء ذلـــك خـــالل اســتــقــبــالــه بــمــكــتــبــه الشيخ 
إدارة  رئــيــس مجلس  الــقــطــان  بــن عــبــداهلل  عــدنــان 
ــاء من  جــمــعــيــة الــســنــابــل لــرعــايــة األيـــتـــام، وأعـــضـ

الــجــمــعــيــة، حــيــث اطــلــعــوه عــلــى ســيــر الــعــمــل في 
قدموا  كما  مــهــام،  مــن  تنفيذه  تــم  ومــا  الجمعية، 
ستعمل  الــتــي  المستقبلية  والــمــشــاريــع  الــبــرامــج 

الجمعية على تنفيذها.
وجميع  القطان  عدنان  الشيخ  فضيلة  شاكرًا 
جهودهم،  على  الجمعية  في  والعاملين  األعضاء 
وإخالصهم في العمل ومساعيهم الصادقة الرامية 
ــع أبـــنـــاء الــجــمــعــيــة عــلــى طــريــق الــرعــايــة  ــى وضـ إلـ
األبـــويـــة الــصــحــيــحــة، وذلــــك ابـــتـــغـــاًء مـــرضـــاة اهلل 
اإلدارة  مجلس  ألعضاء  متمنيًا  وطنهم،  وخدمة 
في  الــنــجــاح  مــن  مــزيــدًا  الجمعية  فــي  والعاملين 
خدمة العمل التطوعي الخيري وخدمة أبناء هذا 

الوطن العزيز. 
مـــن جــانــبــهــم أعـــــرب كـــل مـــن الــشــيــخ عــدنــان 
شــكــرهــم  عـــن  اإلدارة  مــجــلــس  ــاء  وأعــــضــ الـــقـــطـــان 
خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  سلمان  للشيخ  وتقديرهم 
ودعــم  اهــتــمــام  مــن  اإلدارة  مجلس  يلقاه  مــا  على 

لسياسات ومشاريع وبرامج الجمعية.

} رئيس جهاز المساحة خالل استقبال أعضاء جمعية السنابل.

رئي�ض جهاز �لم�ساحة و�لت�سج�ل �لعقاري ي�ستقبل 
رئي��ض و�أع�ساء جمعي�ة �ل�سن�ابل لرع�اية �ليتام

} وزير الداخلية خالل لقاء رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني السابق.

عبداهلل  بن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
آل خليفة وزير الداخلية، امس، الجنرال متقاعد 
الــدفــاع  ــان  أركـ هيئة  رئــيــس  كــارتــر  نيكوالس  السير 
لــلــقــوات الــمــســلــحــة الــبــريــطــانــيــة الـــســـابـــق، وذلـــك 
بــحــضــور الــفــريــق طـــارق بــن حــســن الــحــســن رئيس 

األمن العام. 
الــجــنــرال متقاعد  بـــزيـــارة  الـــوزيـــر  وقـــد رحـــب 

السير نيكوالس كارتر إلى مملكة البحرين، والتي 
تــأتــي فــي إطـــار الــتــواصــل وتــبــادل وجــهــات النظر، 
مشيدا بالعالقات التاريخية والوثيقة بين البلدين 
الــصــديــقــيــن والــــحــــرص الـــمـــتـــبـــادل عـــلـــى دعــمــهــا 

وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة.
الموضوعات  اللقاء بحث عدد من  وتم خالل 

األمنية والتطورات على الساحة اإلقليمية. 

�أركان  هيئ�ة  رئي��ض  ي�س�تقبل  �لد�خلي�ة  وزي�ر 
�ل�س�ابق �لبريطاني�ة  �لم�س�لحة  للق�و�ت  �لدف�اع 

الواسعة  الوالية  على  بناء 
الوطنية  للمؤسسة  الممنوحة 
ــي مــجــال  ــان فــ ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق اإلنـ
اإلنسان،  وتعزيز حقوق  حماية 
ــاص الـــمـــمـــنـــوح لــهــا  ــصــ ــتــ واالخــ
إنشائها  قــانــون  أحــكــام  بموجب 
قـــــامـــــت لـــجـــنـــة زيـــــــــــارة أمــــاكــــن 
االحــــــتــــــجــــــاز والـــــــمـــــــرافـــــــق فـــي 
لــدار  تفقدية  بــزيــارة  المؤسسة 
األمـــــــان لــلــمــتــعــرضــات لــلــعــنــف 
العمل  لـــــوزارة  الــتــابــع  ــــري  االسـ

والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، وذلــك 
العامة  األوضــــاع  على  لــلــوقــوف 
لـــلـــمـــقـــيـــمـــيـــن ومـــالحـــظـــاتـــهـــم، 
ــــن مــــــدى تــمــتــعــهــم  والــــتــــأكــــد مـ
بموجب  الــمــكــفــولــة  بــحــقــوقــهــم 
والمعايير  الوطنية  التشريعات 

الدولية لحقوق اإلنسان.
وخـــالل الـــزيـــارة اطــلــع وفــد 
ــدار  ــق الــ ــرافـ الــمــؤســســة عــلــى مـ
واســتــمــع إلـــى إيـــجـــاز حـــول دور 
الدار في تأمين اإليواء المؤقت 

لـــأســـر الــمــتــعــرضــيــن لــلــعــنــف 
األسري سواء أثناء فترة اإليواء 
أو بعد انتهائها، وأهم اإلجراءات 
منوًها  الــشــأن،  بــهــذا  المتعلقة 
ــد بـــالـــجـــهـــود الـــتـــي  ــ ــوفـ ــ هــــــذا الـ
يبذلها القائمون على الدار في 
توفير الحماية الالزمة وتقديم 
مـــخـــتـــلـــف أنــــــــــــواع الــــخــــدمــــات 
الــــمــــعــــيــــشــــيــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والصحية والنفسية والترفيهية 

والقانونية للحاالت المعنية.

»حقوق �لإن�سان« تزور د�ر �لأمان للمتعر�سات للعنف »�لأ�سري«

م الــســيــد عــبــداهلل بن  قـــدَّ
فــيــصــل بـــن جــبــر الـــدوســـري 
في  الــبــحــريــن  مملكة  سفير 
ثييري  السيد  إلــى  بروكسل، 
ــم  ــ ــراسـ ــ ــمـ ــ ــت مــــــديــــــر الـ ــشــ ــيــ بــ
بـــهـــيـــئـــة الــــعــــمــــل الــــخــــارجــــي 
األوروبي، نسختين  باالتحاد 
ســفــيــًرا  اعـــتـــمـــاده  أوراق  مـــن 
مــعــيــًنــا لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن 
لـــدى االتــحــاد األوروبـــــي إلــى 
ــي  ــ كـــل مـــن الــمــجــلــس األوروبـ

والمفوضية األوروبية. 
وأكــــــــد الـــســـفـــيـــر حــــرص 
تعزيز  على  البحرين  مملكة 
السياسية  والشراكة  التعاون 
ــة مـــع االتـــحـــاد  ــاديـ ــتـــصـ واالقـ
األوروبـــــــــي بــجــمــيــع أجــهــزتــه 
اإلدارية، بما يحقق المصالح 
المشتركة لكال الجانبين في 
ترسيخ األمن والسالم ودعم 

التنمية المستدامة.
السيد  رحــب  جانبه،  من 
ثـــيـــيـــري بـــيـــشـــت بــالــســفــيــر، 
ــه الـــتـــوفـــيـــق فــي  ــ مـــتـــمـــنـــًيـــا لـ

ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ ــه الـ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ مــ
ــزز أواصـــــــر الـــتـــعـــاون  ــعـ بـــمـــا يـ
والــــــصــــــداقــــــة بــــيــــن مــمــلــكــة 

األوروبي،  واالتحاد  البحرين 
ويعود بالخير والمنفعة على 

كال الجانبين.

تحتفي جمعية المحامين 
ــوم  ــيــ الــــبــــحــــريــــنــــيــــة الـــــــيـــــــوم بــ
أقر  الذي  البحريني  المحامي 
يونيو  من  الخامس عشر  بيوم 
من كل عام، والذي صادف يوم 
اجتماع المحامين البحرينيين 
الـــمـــؤســـســـيـــن إلقــــــــرار الـــنـــظـــام 
األســـاســـي لــنــقــابــة الــمــحــامــيــن 
الخريجين  بنادي  البحرينيين 
عام 1974، فصار هذا اليوم هو 
للجسم  الحقيقي  الميالد  يوم 
المتمثل  للمحامين  الــجــامــع 
المحامين  جمعية  فــي  الــيــوم 

البحرينية.
ــي حــســن  ــامــ ــحــ ــمــ وقـــــــــال الــ
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ بـــــــديـــــــوي رئــــــيــــــس الـــجـ
بــيــوم  تـــحـــتـــفـــُل  الـــجـــمـــعـــيـــة  أن 
المحامي البحريني مع كل من 
مستذكرين  واألعمار،  األجيال 
ممن حملوا  الكرام  المحامين 
وأنــاروا  المحاماة،  مهنة  شعلة 
ــا لــتــتــبــوأ  الـــطـــريـــق لـــنـــا جــمــيــًع
التي  المكانة  المحاماة  مهنة 
تــبــلــغــهــا الـــيـــوم عــالــيــة شــامــخــة 
عــــزيــــزة مــســتــقــلــة ال ســلــطــان 
ونــصــوص  ضــمــيــرهــا  إال  عليها 

القانون.
فقد كان الرعيل األول من 
الــمــحــامــيــن وخــصــوًصــا حميد 
يوسف  السيد  ومحمد  صنقور 
ــــن مــحــمــد  ــيــــخ عـــيـــســـى بـ والــــشــ
ــهـــوان رحــمــهــم اهلل  وســلــمــان سـ
والثقافة  للعلم  ومنارة  نبراًسا 
والمهنية، ومثاًل يحتذى به في 

مهنة المحاماة.
ــد تــســلــم الــــرايــــة مــنــهــم  ــ وقـ
زمـــالء أفــاضــل، كــانــوا وال زالــوا 
ــاء لــمــهــنــتــهــم، مــدافــعــيــن  ــيــ أوفــ
عــنــهــا بــكــل مـــا أوتــــــوا مـــن قــوة 
الـــحـــجـــة وطــــالقــــة الـــلـــســـان، ال 
الئم  لومة  الحق  فــي  تأخذهم 
أطال اهلل في أعمارهم وجزاهم 
حسن  وخصوًصا  الــجــزاء  خير 
ــي وعـــلـــي االيــــوبــــي وعـــوض  رضــ

وعباس  أديـــب  وخليل  اليماني 
هالل.

وأضاف: )كان حملنا ثقياًل 
ــة من  ــانــ األمــ هــــذه  تــســلــمــنــا  إذ 
على  ولنسير  العظماء  هـــؤالء 
دروبــهــم  نتلمس  وأن  خــطــاهــم، 
ونــقــتــدي بـــهـــم، فــلــيــس أصــعــب 
من المحافظة على هذا اإلرث 
إال مــحــاولــة الــبــقــاء عــلــى عهد 

أولئك األوفياء.
الــجــلــيــل  الـــــيـــــوم  هـــــــذا  إن 
خــيــر معين لــنــا عــلــى اســتــذكــار 
دورنــــا الــهــام كــمــحــامــيــن، ليس 
الــحــقــوق وحفظها  فــي إحــقــاق 
ــي الــســهــر على  ــل فـ فــحــســب، بـ
ــة وتـــطـــبـــيـــق  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــيـــق الـ تـــحـــقـ
أن  القانون، والتأكد من  أحكام 
الــمــشــرع مــن تشريعه  مــقــاصــد 
إنـــســـانـــيـــة  وإن  ــقـــت،  ــقـ تـــحـ ــد  ــ قـ
اإلنسان قد حفظت، دون تمييز 

للون أو عرق أو معتقد(.
وقال: )بهذه المناسبة هذه 
هـــي مــبــادئــنــا عــلــيــهــا أقــســمــنــا، 
وعلى  نــصــبــوا،  تحقيقها  وإلـــى 
دربها نسير دون خوف أو كلل أو 
ملل وإن كانت من كلمة أخيرة 
لــشــبــابــنــا الـــصـــاعـــد الــمــكــافــح 
ــم،  ــركــ ــائــ ــمــ فـــــهـــــي: حــــكــــمــــوا ضــ
الحق  وضعوا  للعدالة،  واسعوا 
نصب أعينكم، وال تحيدوا عنه، 
فالتزموا  لــغــيــره،  تــنــحــازوا  وال 

ــنـــة  ــهـ ــمـ ــالق ومــــــــبــــــــادئ الـ ــ ــ ــأخـ ــ ــ بـ
وليس  وطــويــل،  وعــر  فالطريق 
من جائزة سوى راحة الضمير 
ــا الــنــفــس وإحـــقـــاق الــحــق  ورضــ

والعدالة(.
المحامي  قــال  ومــن جانبه 
ــي أنــــه مــنــذ بــدايــة  ــوبـ عــلــى األيـ
الــعــام 1974، ومــع تــزايــد أعــداد 
المحامين المؤهلين وخريجي 
مـــن مختلف  الــحــقــوق  كــلــيــات 
والعالمية  العربية  الجامعات 
عمل  لتأطير  المحامون  سعى 
إطار  في  السامية  المهنة  هذه 
قانوني يضم جميع المنتسبين 
إليها، فكان أن تداعوا في عدة 
ــاءات انــتــهــت إلــــى اجــتــمــاع  ــقــ لــ
الخريجين  نــادي  في  تأسيسي 
المحامين  نقابة  قيام  وأعلنوا 
ــــك فــي  ــان ذلـ ــ الــبــحــريــنــيــيــن وكــ
هــذا  ــاد  قـ  ،1974 ــام  عـ منتصف 
المرحوم   األول  النقيب  العمل 
حميد صــقــور وثــلــة مــن الـــرواد 
األوائــــل وتــوجــت الــنــقــابــة أولــى 
 1975 ــايـــر  ــنـ يـ فــــي  ــا  ــهــ ــازاتــ إنــــجــ
اتحاد  تأسيس  فــي  بالمشاركة 
الــحــقــوقــيــيــن الـــعـــرب وفـــي عــام 
إلـــى  تــســمــيــتــهــا  أعــــيــــد   1977
البحرينية  المحامين  جمعية 
بــعــض األمــــور  بــعــد أن حـــالـــت 
الــقــانــونــيــة مــن االســتــمــرار في 

العمل تحت مسمى النقابة.

ــه ومـــنـــذ تــأســيــس  ــ وقــــــال إنـ
البحرينية  المحامين  جمعية 
قـــــامـــــت بــــــــــــــأدوار رائــــــــــــدة عــلــى 
الــمــســتــوى الــمــهــنــي والــوطــنــي 
وكــــــــــان أبــــــــــرز إنـــــجـــــازاتـــــهـــــا هــو 
ــيــــس  ــأســ الـــــمـــــســـــاهـــــمـــــة فــــــــي تــ
ــاد الــحــقــوقــيــيــن الـــعـــرب،  ــحــ اتــ
كــمــا ســاهــمــت فـــي الـــدفـــاع عن 
مهنة  وقيم  المحامين  حقوق 
دور في  لــهــا  وكــــان  الــمــحــامــاة، 
ــر مـــنـــظـــومـــة الـــقـــوانـــيـــن  ــويـ تـــطـ
ــالل الــعــمــل  ــ ــة مــــن خــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
والتواصل مع الجهات الرسمية 
الشباب  وهي ال تزال وبسواعد 
الواعد تسعى بكل ما يتاح لها 
من إمكانيات في المضي قدًما 
في  النبيلة  رســالــتــهــا  أداء  فــي 
العمل  وتطوير  الــوطــن  خدمة 

المهني والقانوني.
ومـــــــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــا قـــــالـــــت 
ــة عـــلـــي  ــلــ ــيــ ــمــ ــة جــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ الـ
لرئيس  الثاني  النائب  سلمان 
ــيـــــس  ــ مـــــجـــــلـــــس الــــــــــشــــــــــورى رئـ
البحرينية  المحامين  جمعية 
المحامين  جمعية  أن  األسبق 
الــبــحــريــنــيــة ســطــرت انــمــوذجــا 
المرأة  وتمكين  للديمقراطية 
المحامية البحرينية، وتشرفت 
بنيل ثقة المحامين بانتخابي 
ــرأة بــحــريــنــيــة تــتــرأس  ــ كــــأول امـ
جمعية محامين على مستوى 

الـــبـــحـــريـــن والـــــوطـــــن الـــعـــربـــي 
وأشارت الى أن إيمان الجمعية 
بـــــأن الـــمـــحـــامـــيـــة الــبــحــريــنــيــة 
شريك مهم وفاعل في التنمية 
ودعمها الكبير لها، كان له دور 
المهني  دورهــا  تفعيل  كبير في 

وعلى جميع المستويات.
راشــد  المحامي  قــال  فيما 
عــبــدالــرحــمــن إبــراهــيــم )لــســت 
في مجال التحدث عن جمعية 
وددت  ــي  ــنــ أنــ اال  ــيـــن  ــامـ الـــمـــحـ
ذاتهم  المحامين  إلــى  ــارة  اإلشـ
كــانــوا أعــضــاء بالجمعية  ســواء 
هو  المحامي  أن  يكونوا،  لم  أم 
ــان عضوا  الــعــمــاد األســـاســـي أكــ
أم لـــم يــكــن، وفـــي هـــذا الــصــدد 
المحامين  أن  نتذكر  أن  يجب 
بــمــجــمــوعــهــم يــشــكــلــون وحـــدة 
مــتــكــامــلــة مـــتـــرابـــطـــة تــتــعــاون 
سبيل  فــي  البعض  بعضها  مــع 
االرتـــــقـــــاء بــالــمــهــنــة وتــحــقــيــق 
الجميع  الــيــهــا  يــصــبــوا  عــدالــة 
وفي هذا الصدد نقتبس مقولة 
أحد االساتذة الكبار حين قال 
 ، شجاعة   ، ُخلق  المحاماة  أن 
ثقافة، تفكير، درس وتمحيص، 
بــالغــة وتــذكــيــر، مــثــابــرة وجلد، 
ــتـــقـــالل في  ثــقــة بــالــنــفــس واسـ
الرأي والحياة، أمانة واستقامة 

وإخالص في الدفاع(.
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المحامي الأيوبي: اأدوار رائدة للجمعية للدفاع عن حقوق المحامين وقيم المهنة 

} جميلة �سلمان. } علي الأيوبي.

ضــمــن تــوجــيــهــات ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون 
والتقنية  اإلداريـــة  األنظمة  أحــدث  مواكبة  فــي  الشباب 
لــخــدمــة األرامـــــــل واأليــــتــــام والــمــســتــفــيــديــن مـــن عمل 
الدكتور  دشــن  اإلنسانية،  لألعمال  الملكية  المؤسسة 
ــام لــلــمــؤســســة الــمــلــكــيــة  ــعـ ــيـــن الـ مــصــطــفــى الــســيــد األمـ
ــمـــراســـالت اإللــكــتــرونــيــة  لــألعــمــال اإلنــســانــيــة نـــظـــام الـ
من  وتنفيذه  تم تصميمه  الــذي  )إي-زاجـــل(،  الداخلية 
قبل موظفي إدارة تقنية المعلومات بالمؤسسة، ليكون 
مع  التعامل  فــي  التقليدي  الــيــدوي  النظام  عــن  بــديــاًل 
والرسائل  الداخلية  والتعاميم  والــصــادر  الـــوارد  البريد 
الخارجية ومتابعتها وترقيمها وآلية تخزينها والحفاظ 
مصطفى  الدكتور  وأعـــرب  والــضــيــاع.  التلف  مــن  عليها 
السيد عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي يقوم 
بها المختصون في إدارة تقنية المعلومات لتطبيق عدد 
عمل  بيئة  توفير  في  تسهم  التي  التقنية  البرامج  من 
إبداعية ومحفزة على اإلنجاز وتسريع العمل واالرتقاء 
الملك  وتطلعات جاللة  رؤى  يتوافق مع  بما  وذلــك  به، 
توجيهات  لتنفيذ  المهمة  الــخــطــوات  واتــخــاذ  المعظم 
جــاللــتــه لــمــواصــلــة الــعــمــل اإلنـــســـانـــي بـــإبـــداع وتــقــديــم 

وجميع  واألرامـــل  لأليتام  والشاملة  المتميزة  الرعاية 
المستحقين في مملكتنا الغالية، بكل يسر وسهولة.

المعلومات  تقنية  إدارة  مــديــر  أوضـــح  جــانــبــه  مــن 
حسن عبدالعزيز مراد أن نظام المراسالت اإللكترونية 
الداخلية )إي-زاجــل( يأتي ضمن أهداف المؤسسة في 
أتمتة العمليات واألنظمة اإلدارية، من خالل توفير بيئة 
وتوفير  المؤسسة،  إدارات  بين  المراسالت  لتبادل  آمنة 
الــوقــت والــجــهــد الــمــهــدر فــي الــبــحــث عــن الــمــراســالت، 
الــتــلــف فــي بيئة  أو  الــضــيــاع  والــعــمــل عــلــى حفظها مــن 
مشفرة وآمنة، وكذلك خفض التكاليف اإلدارية وتفعيل 
مــفــهــوم »مــؤســســة بــال ورق«، بــاإلضــافــة إلـــى رفـــع كــفــاءة 
تخدم  التي  واإلحصائيات  التقارير  وتوفير  الموظفين 
المدير أو اإلدارة العليا وكفاءة العمل وسرعته اإلنجاز.

ويــوفــر نــظــام الــمــراســالت اإللــكــتــرونــيــة الــداخــلــيــة 
والخدمات  المزايا  من  العديد  )إي-زاجل( للموظفين 
إمكانية  مثل  والــمــال  الجهد  وتوفر  العمل  تسهل  التي 
الــمــراســالت  وإدخــــال  تسلم  وطــريــقــة  واألرشـــفـــة  التتبع 
والتعاميم وإمكانية العمل عليها عن بعد عبر األجهزة 
المحمولة، ما سيسرع في اإلنجاز ويساعد على تطوير 

األداء وزيادة اإلنتاجية والعمل بال ورق.

ت���د����س���ي���ن ن���ظ���ام ال���م���را����س���ات الإل���ك���ت���رون���ي���ة
زاج����ل ب��ال��م��وؤ���س�����س��ة ال��م��ل��ك��ي��ة ل��اأع��م��ال الإن�����س��ان��ي��ة 

ــلـــى  ــد الـــمـــجـــلـــس األعـ ــقـ عـ
اليمين  أداء  مــراســم  للقضاء 
الــمــادة  بنص  عــمــاًل  القانونية 
الـــســـلـــطـــة  قـــــانـــــون  مـــــن   )26(
القضائية حيث أدى مجموعة 
ــدد الــيــمــيــن  ــجـ ــن الـــقـــضـــاة الـ مـ
الـــقـــانـــونـــيـــة أمــــــــام الــمــجــلــس 
بمناسبة بدء ممارسة مهامهم 
كقضاة وذلك صباح امس بمقر 
المجلس األعلى للقضاء بعد 
ــر صـــاحـــب الــجــاللــة  ــدور أمــ ــ صـ
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل 
المعظم  الــبــالد  مــلــك  خليفة 
رقم )16( لسنة 2022 بتعيينهم 
قــــضــــاة بـــالـــمـــحـــكـــمـــة الـــكـــبـــرى 

المدنية والشرعية.
وأكد نائب رئيس المجلس 
ــاء رئــــيــــس  ــ ــضـ ــ ــقـ ــ ــلـ ــ األعــــــــلــــــــى لـ
مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز الــمــســتــشــار 
البوعينين  حسن  بــن  عــبــداهلل 

للقضاة الجدد حرص صاحب 
المعظم  البالد  ملك  الجاللة 
وترسيخ  الــقــانــون  ســيــادة  على 
الـــعـــدالـــة بــاعــتــبــارهــا الــركــيــزة 
األهــــم فــي االســتــقــرار األمــنــي 
ــادي  ــصــ ــتــ ــاعــــي واالقــ ــمــ ــتــ واالجــ
فــــي الـــمـــمـــلـــكـــة.. مـــشـــيـــرا إلـــى 
األعلى  المجلس  استراتيجية 
ــاء الــــتــــي تــــهــــدف إلــــى  ــقـــضـ ــلـ لـ
تتسم  قضائية  منظومة  بــنــاء 
اإلجـــراءات  وكــفــاءة  بالفاعلية 
ــام الــقــضــائــيــة  ــ ــكـ ــ وجــــــــودة األحـ
البحرينية  الــكــفــاءات  وتنمية 

وتأهيلها المستمر.
ورحــــب بــانــضــمــام الــقــضــاة 
الجدد من الكفاءات القانونية 
مـــتـــمـــنـــيـــا لـــهـــم الـــتـــوفـــيـــق فــي 
إضـــافـــة  ــوا  ــونـ ــكـ يـ وأن  عــمــلــهــم 
نــوعــيــة لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة. 
ــلــــى بـــــــذل الـــجـــهـــد  ــهــــم عــ ــثــ وحــ

ــاهـــمـــة فــي  الـــمـــخـــلـــص والـــمـــسـ
ترسيخ مبادئ العدالة وتطبيق 

القانون. 
القضاة  أعرب  من جهتهم 
عــــن امـــتـــنـــانـــهـــم لــلــثــقــة الــتــي 
الجاللة  إياها صاحب  أوالهــم 
مؤكدين  المعظم  البالد  ملك 
عملهم  أمانة  بحمل  التزامهم 
وتطبيق القانون والدستور بما 

يتوافق مع روح العدالة.
ــاء  ــ ــضــ ــ ــا هـــــــّنـــــــأ أعــ ــ ــدهــ ــ ــعــ ــ بــ
الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــلــقــضــاء 
لهم  متمنين  الــجــدد  الــقــضــاة 
مهامهم  في  والسداد  التوفيق 
لبذل  وحثهم  واجبهم  وتــأديــة 
الــمــســاعــي الـــصـــادقـــة لــتــعــزيــز 
ــم إلصــــــــــــدار أحــــكــــام  ــ ــهــ ــ ــدراتــ ــ قــ
ــة  ــايــ ــمــ ــة وحــ ــ ــ ــادلـ ــ ــ ــة عـ ــيــ ــائــ ــضــ قــ
ــوق والـــــــحـــــــريـــــــات فـــي  ــ ــقــ ــ ــحــ ــ الــ

المجتمع.
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أّكدت الدكتورة مريم عذبي 
التنفيذي  الرئيس  الجالهمة 
لــلــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم 
الصحية  والـــخـــدمـــات  الــمــهــن 
اإللكتروني  التحول  استكمال 
فـــي كــافــة إجــــــراءات تــراخــيــص 
الــمــؤســســات الــصــحــيــة، وذلـــك 
تـــمـــاشـــيـــًا مـــــع رؤيــــــــة حــكــومــة 
التحول  فــي  البحرين  مملكة 
اإللكتروني وتيسير اإلجراءات 
ــات  ــدمـ ــخـ وتــــعــــزيــــز فـــاعـــلـــيـــة الـ
ــات  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــة مــــــــن الـ ــ ــدمــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ الــ

الحكومية.
وأشـــــــــــــــــــــــارت الــــــــدكــــــــتــــــــورة 
الجالهمة إلى أنه تّم االنتهاء 
ــام تــنــظــيــم  ــ ــــظـ مـــــن تـــطـــبـــيـــق  نـ
»منشآت«،  الصحية  المنشآت 
إلكترونية  منصة  يعتبر  الــذي 
ــات  ــســ ــؤســ ــمــ ــيــــح لــــكــــافــــة الــ ــتــ تــ
ــاب  ــيـــل حـــسـ الـــصـــحـــيـــة تـــســـجـ
كافة  وتحتوي على  بها  خاص 
من  بها  المتعّلقة  المعلومات 
ــر وتــوصــيــات  ــاريـ ــقـ خـــدمـــات وتـ
وتــوقــيــت انــتــهــاء الــتــراخــيــص، 

أيضًا طلب  ويمكن من خالله 
كــافــة الــتــعــامــالت، ســـواء طلب 
ترخيص أو تجديد الترخيص 
أو طلب إضافة خدمات صحية 
والـــتـــي  بــالــهــيــئــة،  عـــالقـــة  ذات 
جميعها  إليها  التقديم   يمكن 
الموقع اإللكتروني  عن طريق 
munshaat.nhra. للهيئة 

.bh
وذكرت بأّن نظام »منشآت« 
يتيح  الــصــحــيــة  لــلــمــؤســســات 
ــــالع على  أيـــضـــًا إمــكــانــيــة االطـ
تراخيص المهنيين العاملين، 
وفـــــــي حـــــــال وجــــــــود تـــرخـــيـــص 
بحاجة إلى تجديد يتم تنبيه 
العاملين وكذلك االطالع على 
التفتيشية  الــــزيــــارات  تــقــريــر 
ــرة،  ــوافـ ــتـ ــمـ الـ الـــمـــخـــالـــفـــات  أو 
كــمــا يــمــكــنــهــم اخــتــيــار أي من 
ــات الـــخـــدمـــات الـــمـــوجـــودة  ــاقـ بـ
عــلــى الــمــوقــع، مــشــيــرًة إلـــى أن 
الــهــيــئــة قــامــت بــتــحــويــل كــافــة 
الورقية  ومستنداتها  ملفاتها 
تعزيز  إطار  إلكترونية في  إلى 

التحول اإللكتروني للخدمات.
ونوهت الرئيس التنفيذي 
الرقمي  الــتــحــول  هـــذا  أّن  إلـــى 
حظي بإشادة واسعة ونال رضا 
المؤسسات الصحية الخاصة، 
مـــن حــيــث عــــدم الــحــاجــة إلــى 
الــــحــــضــــور الـــشـــخـــصـــي لــمــقــّر 
ــيــــص جــمــيــع  ــلــ ــة وتــــخــ ــئــ ــيــ ــهــ الــ
المعامالت إلكترونيًا، وإمكانية 
الــحــصــول عــلــى كــافــة الــوثــائــق 

فيها  بما  إلكترونيًا  المطلوبة 
ــة مــع  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الــــــمــــــراســــــالت الـ
العالقة،  ذات  الجهات األخــرى 

مما يوّفر الوقت والجهد.
وأكدت الجالهمة استمرار 
الهيئة في التحول الرقمي في 
بما  وتطويرها،  كافة خدماتها 
يــعــزز مــن جــهــودهــا فــي تقديم 
تنظيمية  إلــكــتــرونــيــة  خــدمــات 
صـــحـــيـــة شـــامـــلـــة بـــاســـتـــخـــدام 
أحـــــــــدث خـــــدمـــــات الـــحـــوســـبـــة 
ــلـــى »أمـــــــــــازون«،  الـــســـحـــابـــيـــة عـ
المرحلة  تنفيذ  تم  أنــه  مبينة 
الــبــرنــامــج بنجاح  األولــــى مــن 
وهو يتألف من خمسة أنظمة 
الكيانات  من  عدد  مع  تتكامل 
العامة والخاصة، وتشمل نظام 
»مهن«،  الطبّية  المهن  تنظيم 
ــآت« لــتــرخــيــص  ــنـــشـ ونــــظــــام »مـ
الصحية،  المؤسسات  وتنظيم 
ونـــظـــام الــمــحــاســبــة، وتــطــبــيــق 
تــفــتــيــش الـــمـــنـــشـــآت، تــطــبــيــق 

للهواتف الذكية للمهنيين.
الهيئة  أن  بالذكر  الجدير 

دشنت نظام »منشآت« في شهر 
من  برعاية  الماضي  ديسمبر 
محمد  الشيخ  طبيب  الفريق 
رئيس  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 
ــى لــلــصــحــة،  ــلــ الــمــجــلــس األعــ
ــم تــقــيــيــم فــاعــلــيــة الــنــظــام  ــ  وتـ
كما  الصحية.  المؤسسات  مع 
دّشنت الهيئة الوطنية لتنظيم 
الصحية  والـــخـــدمـــات  الــمــهــن 
نوعه  مــن  هاتفي  تطبيق  أول 
ــيــــش« والــــــــــذي يــخــتــص  ــتــ ــفــ »تــ
بــالــمــفــتــشــيــن الــصــحــيــيــن في 
ــال  الــهــيــئــة وُيــمــّكــنــهــم مــن إدخـ
كــافــة الــمــالحــظــات إلــكــتــرونــيــًا 
دون  مــــــن  الــــــوقــــــت  ذات  فــــــي 
ــى تــدويــنــهــا يــدويــًا  الــحــاجــة إلـ
أي  رصــد  من  ُيمّكنهم  وكذلك 
مخالفات أو إنتاج مواد مرئية 
التطبيق  هذا  ويقوم  »فيديو«، 
آلــــيــــًا بـــتـــحـــويـــل الـــمـــالحـــظـــات 
إلــــــــى تــــقــــريــــر شـــــامـــــل يـــرســـل 
إلــــى الـــمـــؤســـســـات لــمــراجــعــتــه 
ينشر  ثم  ومــن  منه،  والتحقق 

على نظام »منشآت«.
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وزارة  تظلمات  لجنة  عــقــدت 
الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، والــمــشــكــلــة 
طبقًا ألحكام المادة 30 من قانون 
الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيـــة، اجــتــمــاعــهــا 
الــــدوري بــرئــاســة الــدكــتــور محمد 
مــبــارك بــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام 
ــور  لـــــشـــــؤون الـــــــمـــــــدارس، وبـــحـــضـ

أعضاء اللجنة من المسؤولين.
ــنـــة مــا  ــجـ وقـــــــد تــــــداولــــــت الـــلـ
تقارير  مــن  تظلمًا   40 مجموعه 
لــمــعــلــمــيــن  الــــوظــــيــــفــــي  األداء 
ومـــــوظـــــفـــــيـــــن عـــــلـــــى الـــــــدرجـــــــات 
ــيـــاديـــة، وعـــدد  ــتـ الــتــعــلــيــمــيــة واالعـ
ــن الــتــظــلــمــات الــمــتــفــرقــة  آخــــر مـ
الوظيفية  المسارات  فيما يخص 
ــات وإجــــــــــــراءات الــنــقــل  ــيــ ــرقــ ــتــ والــ

والجزاءات التأديبية.
من  التظلمات  يخص  وفيما 
وبــعــد  الــوظــيــفــي،  األداء  تــقــاريــر 

التحقيق  نتائج لجان  استعراض 
ــة، فـــقـــد قــــــررت الــلــجــنــة  ــيـ ــرعـ ــفـ الـ
وظــيــفــي  أداء  تــقــريــر   23 تــعــديــل 
الحكومية  ــدارس  ــمـ الـ لمنتسبي 
اإلدارات  ــفــــي  مــــوظــ مـــــن  وعـــــــــدد 
مع  والتنسيق  بــالــوزارة  المساندة 
العتماد  المدنية  الخدمة  جهاز 
هذه التعديالت في نظام الموارد 
الـــبـــشـــريـــة، فــيــمــا أبـــقـــت عــلــى ?? 
إلى  نظرًا  تغيير  دون  من  تقريرًا 
سالمة إجراءات التقييم، وأرجأت 
ــد لــمــزيــد  ــ ــبـــت فــــي تـــقـــريـــر واحــ الـ
بــشــأنــه، كما أحالت  الــدراســة  مــن 
الــلــجــنــة عــــــددًا مـــن الــمــســؤولــيــن 
لــجــنــة تقصي  إلــــى  الــمــبــاشــريــن 
التزامهم  عــدم  إلــى  نظرًا  حقائق 
الوظيفي  األداء  تقييم  بجلسات 
ــي نـــظـــام  ــ الـــمـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فـ

وتعليمات الخدمة المدنية.
ــا بــشــأن بــقــيــة الــتــظــلــمــات،  أمـ
التوصيات  اللجنة  اتــخــذت  فقد 

حــدة،  على  كــل  بشأنها  المناسبة 
القانونية  الــردود  بإعداد  وأوصــت 

للنتائج  طبقًا  المتظلمين  على 
المعتمدة.

تظلمات »التربية« تعدل 23 تقرير اأداء وظيفي لمعلمين واإداريين
اإحالة عدد من الم�س�ؤولين اإلى التحقيق لعدم تنفيذ جل�سات التقييم النظامية

ن�سخة من  بروك�سل يقدم  المملكة لدى  �سفير 
اأوراق اعتماده �سفيرا لدى التحاد الأوروبي

} را�سد عبدالرحمن.} ح�سن بديوي.

} د. مريم عذبي الجالهمة.
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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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اإىل  من  البحرين  مملكة  ت�صنيف  ارتقى 

النا�صئة  للأعمال  حا�صنة  بيئات  ع�صر  اأكرث 

ال�صرق  منطقة  يف   )Startup Ecosystem(

يف   2022 للعام  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط 

التقرير العاملي ملنظ�مات امل�ؤ�ص�صات النا�صئة. 

�صم�لاً  التقارير  اأبرز  اأحد  التقرير  هذا  وُيعد 

البح�ث  جمال  يف  العاملي  امل�صت�ى  على 

املخت�صة مبنظ�مات ال�صركات النا�صئة والذي 

البحث  يف  البيانات  حتليل  نهج  على  يعتمد 

التقرير  هذا  اإ�صدار  يتم  حيث  والتط�ير، 

�صن�ياًا من قبل م�ؤ�ص�صة »جين�م« للمنظ�مات 

النا�صئة بالتعاون مع ال�صبكة الدولية لريادة 

الأعمال. 

البيئة  برز م�قع  التقرير  نتائج  وبح�صب 

يف  البحرين  يف  النا�صئة  للأعمال  احلا�صنة 

عدد من املحاور التي مت حتليلها، والذي يع�د 

ل�صل�صلة من النجاحات التي حققتها ال�صركات 

النا�صئة وال�صاعدة م�ؤخراًا يف اململكة، حيث مت 

ت�صنيف البحرين �صمن اأف�صل ع�صر منظ�مات 

الأو�صط و�صمال  ال�صرق  اقت�صادية يف منطقة 

اإىل  اإ�صافة  التم�يل  ت�افر  حيث  من  اأفريقيا 

كما  اخلربة،  ذات  املحلية  الكفاءات  وج�د 

اإىل   Blockchain جمال  يف  اململكة  تقدمت 

جانب متيزها ال�صابق يف التكن�ل�جيا املالية. 

اإىل جانب هذا التميز، فقد مت ت�صنيف البحرين 

ا بيئياًا يف منطقة  ا �صمن اأف�صل 15 نظاماً اأي�صاً

قيا�س  على  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق 

Bang for Buck الذي يقي�س مقدار مت��صط 
النا�صئة  للم�ؤ�ص�صات  ال�صتثماري  املال  راأ�س 

العاملة يف قطاع التكن�ل�جيا.

حققت  البحرين  مملكة  اأن  بالذكر  اجلدير 

العام  لهذا  التقرير  ت�صنيف  يف  باهراًا  ا  تقدماً

املنظ�مات  من  اأكرب  عدد  وج�د  من  بالرغم 

العاملي،  امل�صت�ى  على  املناف�صة  القت�صادية 

فقد ا�صتمر تنامي البيئة القت�صادية بثبات اإىل 

اأن و�صل معدل النم� اأربعة اأ�صعاف من ح�ايل 

العام 2021  امريكي يف  ملي�ن دولر   100

اإىل 564 ملي�ن دولر امريكي يف هذا العام، 

حمققةاً بذلك ن�صبة من� بقدر 468 % مقارنة 

ازدادت  فقد  لذلك،  بالإ�صافة  املا�صي.  بالعام 

ال�صتثماري  املال  راأ�س  مت�يل  مت��صط  قيمة 

حيث  ال�صعف  من  لأكرث  النا�صئة  لل�صركات 

اأمريكي  ارتفعت قيمته من 0.9 ملي�ن دولر 

زيادة  وهي  اأمريكي  دولر  ملي�ن   3.1 اإىل 

مبقدار 244 % مقارنة بعام 2021. 

مملكة  ت�صنيف  اإىل  التقرير  اأ�صار  كما 

ا اقت�صادياًا يف  البحرين �صمن اأف�صل 15 نظاماً

على  اأفريقيا  و�صمال  الأو�صط  ال�صرق  منطقة 

البتكار  مدى  يقي�س  والذي  املعرفة،  قيا�س 

الخرتاع.  براءة  واأن�صطة  الأبحاث  خلل  من 

من  مراحل  بخم�س  ا  اأي�صاً اململكة  وتقدمت 

والذي  املنطقة  م�صت�ى  على  الأداء  ناحية 

اأجنزه  الذي  والتقدم  الدوؤوب  العمل  يعك�س 

فريق البحرين. 

الذي  الفاعل  بالدور  التقرير  نّ�ه  كما 

مملكة  يف  للأعمال  الداعمة  البيئة  تلعبه 

النا�صئة،  ال�صركات  ودعم  جلذب  البحرين 

وات�صعت  لها  ا  مقراً البحرين  اتخذت  والتي 

لت�صل ملرحلة النم�، وذلك من خلل التخطيط 

للت��صع يف مناطق اخلليج وال�صرق والأو�صط 

و�صمال اأفريقيا وتركيا وباك�صتان. هذا التقدم 

لل�صركات  به  يحتذى  ا  ناجحاً ا  اأمن�ذجاً ي�صع 

القائمة واجلديدة، ملا له من دور يف  النا�صئة 

النم�  ال�ظيفية ويدفع بعجلة  الفر�س  ت�فري 

القت�صادي.

التنفيذي  الرئي�س  اأعرب  املنا�صبة،  وبهذه 

ل�صندوق العمل »متكني«، ح�صني حممد رجب، 

عن ترحيبه بالأداء املتميز ململكة البحرين يف 

التقرير لهذا العام، وقال: »ُيعد هذا النم� يف 

البيئة القت�صادية للمملكة مثالاً حياًا لتاريخها 

العريق يف الن�صاط القت�صادي، حيث متكنت 

للأعمال  اجلاذبة  بيئتها  خلل  من  البحرين 

بالإ�صافة  العالية،  املهارات  ذات  وك�ادرها 

وتبني  واخلا�س،  العام  القطاعني  جلاهزية 

حتفيز  من  الأعمال،  وريادة  البتكار  فكر 

التط�ر والنم� لل�صركات النا�صئة، وه� الأمر 

الذي انعك�س اإيجاباًا على املنظ�مة القت�صادية 

ب�صكل عام. ون�صعى يف متكني من خلل برامج 

الدعم وال�صراكات املتعددة لتحقيق ا�صتمرارية 

واحت�صان  اململكة  يف  القت�صادي  النم�  هذا 

اأعلى  لتحقيق  وحتفيزها  النا�صئة  ال�صركات 

م�صت�يات النجاح«. واأكد على التزام »متكني« 

القطاع  جعل  يف  املرتكزة  اأهدافها  بتحقيق 

القت�صادي  للنم�  الرئي�صي  املحرك  اخلا�س 

ال�طنية  الك�ادر  تناف�صية  اململكة وتعزيز  يف 

الأول�يات  مع  متا�صياًا  وذلك  ودولياًا،  حملياًا 

ال�طنية وخطة التعايف القت�صادي. 

جلميع  الدعم  »�صن�ا�صل  واأ�صاف: 

على  الرتكيز  مع  القت�صادية  القطاعات 

القطاعات ال�اعدة ومن �صمنها قطاع ال�صركات 

اأثر كبري يف دعم القت�صاد  النا�صئة ملا له من 

وم�صتدامة  ن�عية  وظائف  وخلق  ال�طني 

للكفاءات املحلية«.

ومن جهته علق رئي�س تط�ير املنظ�مات 

النا�صئة،  للمنظ�مات  »جين�م«  م�ؤ�ص�صة  يف 

البحرين  ت�صنيف مملكة  �صتيفن ك��صرت على 

تخ�ص�صنا  خلل  »من   : قائلاً التقرير  يف 

القت�صادي،  التح�ل  جمال  يف  كا�صت�صاريني 

البحرين  مملكة  يف  �صريكنا  مع  وكعملنا 

�صندوق العمل متكني، فاإننا نفخر بامل�صت�ى 

التقرير  يف  البحرين  اإليه  ارتقت  الذي 

لعام  النا�صئة  امل�ؤ�ص�صات  ملنظ�مات  العاملي 

 .»2022

الأخرية  الن�صخة  اإطلق  عن  الإعلن  ومت 

الأربعاء،  الي�م  ر�صمي،  ب�صكل  التقرير  من 

والذي  للتقنية،  لندن  اأ�صب�ع  اأعمال  خلل 

اقت�صادية  بيئة   140 لأبرز  ت�صنيفاًا  يت�صمن 

كل  بح�صب  تق�صيمها  مت  والتي  العامل  ح�ل 

منطقة وقارة، مع تقدمي مقالت حتليلية لقادة 

وخرباء اقت�صاديني يف هذا املجال. 

واأطلقت »متكني« يف مطلع العام اجلاري 

خطة حت�ل �صاملة ت�صمنت حزمة من برامج 

بعد  تط�يرها  مت  والتي  ع�صرة  ال�صتة  الدعم 

�صل�صلة من اجلل�صات ال�صت�صارية التي عقدت 

للعمل  القطاعات  خمتلف  من  ممثلني  مع 

خطة  وتركز  ال�ص�ق.  متطلبات  تلبية  على 

اأ�صا�صي  ب�صكل  لتمكني  ال�صرتاتيجية  التح�ل 

يف  الأكبـــر  الإيجابـــي  الأثر  حتقيــق  على 

اخلطـــة  مـــع  متا�صياًا  ال�طني  القت�صاد 

ال�طنية للتعايف القت�صادي.

�ستيفن كو�سرتح�سني رجب

تقييم امل�ؤ�ص�صات النا�صئة البحرينية يت�صاعف بن�صبة 460 % يف العام 2022

البحرين �صمن اأف�صل 10 بيئات حا�صنة للأعمال النا�صئة مبنطقة ال�صرق الأو�صط 

»stc البحرين« ترعى احلا�صنة

 التكن�ل�جية جلامعة البحرين الطبية

عقدت stc البحرين، ال�صركة املتخ�ص�صة 

الكلية  مع  �صراكة  الرقمية،  التكن�ل�جيا  يف 

جامعة   - اإيرلندا  يف  للجراحني  امللكية 

حا�صنتها  لرعاية  الطبية،  البحرين 

التكن�ل�جية ملدة ثلث �صن�ات.

وتقع هذه احلا�صنة التكن�ل�جية الأوىل 

من ن�عها واملخ�ص�صة للأبحاث والدرا�صات 

منطقة  يف  ال�اقعة  اجلامعة  حرم  يف 

تعزيز  اإىل  احلا�صنة  وتهدف  الب�صيتني. 

التكن�ل�جيا  و�صائل  ا�صتخدام  عرب  التعليم 

تعليمية  حل�لاً  لتقدميها  ا  ونظراً الرقمية. 

هذه  احلا�صنة  ف�صت�فر  مبتكرة،  رقمية 

املن�صة لإجراء الأبحاث التي �صتك�ن متاحة 

للطلب والباحثني يف جمال الطب.

على  ال�ص�ء  ال�صراكة  هذه  وت�صلط 

اإزاء  البحرين   stc لدى  الرا�صخ  اللتزام 

والدعم  التكن�ل�جي  التعليم  يف  ال�صتثمار 

بتعزيز  اململكة  ملبادرة  ت�فره  الذي  الكبري 

يف  ت�صهم  كما  التعليم،  يف  الرقمي  التمكني 

التعليمي  القطاعني  يف  التعاون  تعزيز 

وال�صحي.

تعليمياًا  ا  نظاماً حالياًا  اجلامعة  وتطبق 

ا، تقدم من خلله التعليم داخل احلرم  مزدوجاً

بعد،  عن  التعليم  اإىل  بالإ�صافة  اجلامعي 

املتط�رة،  التعليم  بطرق  ذلك  يف  م�صتعينة 

تعليمية  اأبحاث  لإجراء  الطريق  ميهد  مما 

رفيعة امل�صت�ى يف عدة جمالت.

التنفيذي  الرئي�س  قام  املنا�صبة،  وبهذه 

ل�صركة stc البحرين بزيارة احلرم اجلامعي 

يف  وكان  التكن�ل�جية  احلا�صنة  فيه  مبا 

اطلع  ا�صتقباله رئي�س وطاقم اجلامعة. كما 

والنماذج  اجلديدة  املبتكرة  احلل�ل  على 

املهارات  وتط�ير  لدعم  اجلديدة  التعليمية 

التي تلبي متطلبات التعليم الي�م. 

وتعليقاًا على هذه ال�صراكة، قال املهند�س 

 stc التنفيذي ل�صركة  الرئي�س  نزار بانبيلة، 

ال�صراكة  هذه  نعقد  اأن  »ي�صعدنا  البحرين: 

الطبية  البحرين  جامعة  مع  ال�صرتاتيجية 

والتي من �صاأنها اأن ت�صهم يف تعزيز م�صرية 

التعليم الرقمي يف اململكة من خلل حا�صنتها 

التعليمية التكن�ل�جية. كما نهدف من خلل 

هذه املبادرات اإىل دعم التعليم التكن�ل�جي 

وت�فريه للجيل اجلديد وال�صتمرار يف دعم 

ت�صبح  باأن  البحرين  ململكة  الرقمية  الروؤية 

امل�صتدامة.  التكن�ل�جية  املجتمعات  من 

ونتطلع اإىل التعاون مع العديد من ال�صركاء 

يف املجالت املختلفة يف امل�صتقبل القريب«.

مريفيلد،  هاري�ص�ن  �صتيفن  وعلّق 

جامعة  يف  للعمليات  التنفيذي  الرئي�س 

معلمني  »ب�صفتنا  قائلاً:  الطبية  البحرين 

عاتقنا  على  تقع  املجال،  هذا  يف  وباحثني 

خرباتنا  ا�صتخدام  يف  كبرية  م�ص�ؤولية 

اإليه  ت��صلنا  ما  كل  وتطبيق  ومعرفتنا 

لتعزيز جمال التثقيف ال�صحي يف جمتمعنا.

»تريند مايكرو« ُتطلق من�صة �صيربانية

 لتعزيز الرحلت الرقمية للم�ؤ�ص�صات

 Trend« اأعلنت تريند مايكرو اإنك�رب�ريتد، املتخ�ص�صة يف جمال الأمن ال�صيرباين عن اإطلق

الذين يعمل�ن  التقنيني  ال�صركاء  Micro One«، وهي من�صة �صيربانية م�حدة ت�صمل قائمة من 
كمنظ�مة واحدة لتمكني العملء من فهم املخاطر ال�صيربانية ب�صكل اأف�صل والتعامل معها وخف�س 

خماطرها.

كما  متنامية،  اإلكرتونية  ت�اجه خماطر  القطاعات  املنظمات عرب خمتلف  اأن  بالذكر  واجلدير 

اأن الفرق الأمنية ُمثقلة باأعباء التعامل مع العديد من املنتجات الأمنية املختلفة التي ل تتكامل مع 

ا لل��صع الأمني وحتليل  بع�صها البع�س، ولذلك جاءت من�صة »Trend Micro One« لت�فر تقييماً

�صامل للمخاطر املحيطة بالنقاط امل�صتهدفة يف ال�صركات، ف�صلاً عن اكت�صاف التهديدات وال�صتجابة 

لها مبا ي�صمن احلد من خطرها. وبهذا ال�صدد، قال الدكت�ر معتز بن علي، نائب الرئي�س واملدير 

الإداري لرتيند مايكرو يف ال�صرق الأو�صط واأفريقيا: »مّرت ال�صركات من جميع الأحجام يف اململكة 

وكل دول منطقة ال�صرق الأو�صط واأفريقيا بنقلة ن�عية ب�صبب عمليات التح�ل الرقمي ال�صريعة 

عمل  بيئة  نف�صه  ال�قت  يف  �صكلت  النقلة  هذه  ولكن  املا�صية،  القليلة  الأ�صهر  يف  �صهدناها  التي 

حمف�فة بالتهديدات املعّقدة التي ي�صعب اكت�صافها، اأ�صف اإىل ذلك اأن عمليات النتقال املت�ا�صلة 

اإىل ال�صحابة الرقمية والعمليات ال�صحابية الهجينة زاد من خطر هجمات جمرمي الإنرتنت، ولكننا 

على ثقة من اأن من�صة Trend Micro One هي الدرع املثايل مل�اجهتها، حيث تعترب هذه املن�صة 

من اجليل التايل للحل�ل ال�صيربانية«.

كاظم عبداهلل:

»بنفت«  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ك�صف 

عن جمم�عة من اخلدمات التي �صيتم اإ�صافتها 

يف تطبيق »بنفت« يف الن�صخة املحدثة اجلديد 

الن�صخة  اأن  م�صيفاًا  العام،  هذا  خلل  املت�قعة 

ب�اجهة  �صامل  تغيري  على  حتت�ي  اجلديدة 

ن�عية  حت�صينات  مع  بي«،  »بنفت  تطبيق 

جديدة واإ�صافة جمم�عة من اخلدمات اجلديدة، 

امل�صتخدم يف  على حت�صني جتربة  الرتكيز  مع 

التحتية  البنية  التط�ير  ي�صمل  كما  التطبيق، 

واجل�انب  الكفاءة  حت�صني  بهدف  امل�صغلة 

وفق  التط�ير  مت  وقد  بها.  املرتبطة  الأمنية 

تقدمي  بهدف  امل�صتخدمني  وجتارب  ملحظات 

من  مبزيد  تتميز  التطبيق  من  جديدة  ن�صخة 

ال�صه�لة واملرونة.

وقال جناحي يف ت�صريح لل�صحفيني، على 

اآي �صي  انطلق م�ؤمتر ومعر�س »ميت  هام�س 

اإىل  �صت�صاف  التي  اخلدمات  اأبرز  من  اإن  تي«، 

خدمة  اجلديدة  ن�صخته  يف  بي  بنفت  تطبيق 

يتيح  نظام  وه�  املركزي«،  العن�نة  »نظام 

امل�ؤ�ص�صات  وبقية  كالبن�ك  امل�صاركة  للجهات 

 - املركزي  البحرين  م�صرف  قبل  من  املرخ�صة 

مثل مزودي خدمة معل�مات احل�صابات ومزودي 

ا  )اأفراداً عملئهم  ت�صجيل  املدف�عات-  خدمات 

اإذ  اأخرى مرخ�صة(،  اأي كيانات  اأو  وم�ؤ�ص�صات 

وا�صتلم  اإر�صال  اإمكانية  الت�صجيل  عملية  تتيح 

من  الإلكرتونية  والتح�يلت  املالية  املدف�عات 

اجلهة،  اأو  ال�صخ�س  له�ية  فريد  معرف  خلل 

مثل رقم الهاتف اأو رقم ال�صجل التجاري.

كما اأ�صار اإىل اأنه �صيتم اإ�صافة »خدمة طلب 

الدفع«، اإذ متّكن هذه اخلدمة اأو اخلا�صية اجلهات 

اإمكانية طلب  من  امل�صلحة  واأ�صحاب  التجارية 

املدف�عات  اأو  الإلكرتونية  املالية  التح�يلت 

اأو  اأفراد وم�ؤ�ص�صات  امل�صتحقة على الزبائن من 

اخلدمة  هذه  اأن  م�صيفاًا  مطالبة،  اأخرى  كيانات 

الإلكرتونية ومن خلل عمليات الربط والتكامل 

التقني �صت�صمح للم�ؤ�ص�صات الرتباط بالقن�ات 

البنكية  احل�صابات  وربط  للبن�ك  الإلكرتونية 

املتاحة، بحيث ي�صتلم العميل اأو اجلهة املطالبة 

ُيفيد ب�ج�د مبالغ م�صتحقة  ا  اإ�صعاراً اأو  فات�رةاً 

للدفع مع وج�د التفا�صيل املطل�بة ب�صاأن املبلغ 

املطل�ب، كاملبلغ ورقم الفات�رة والتاريخ، على 

القن�ات  خلل  من  اإلكرتونياًا  ال�صداد  يتم  اأن 

الإلكرتونية املختلفة املتاحة، مثل تطبيق بنفت 

بي والتطبيقات الإلكرتونية للبن�ك وغريها من 

ا  القن�ات. وقال جناحي اإن بنفت اأ�صافت م�ؤخراً

عملية  وهي  الإلكرتونية«،  ال�صيكات  »خدمة 

خلل  من  ال�صيكات  مفاهيم  يف  �صامل  حت�ل 

باإ�صدار  ت�صمح  متكاملة،  اإلكرتونية  منظ�مة 

ال�صادرة  ال�صيكات  حالة  ومتابعة  و�صرف 

مع  ال�صاملة،  الإلكرتونية  املنظ�مة  هذه  يف 

ال�رقي  ال�صيك  خ�صائ�س  بجميع  الحتفاظ 

ومن  القان�ن،  ق�ة  ولها  معتمدة  دفع  كاأداة 

ال�صيكات  تطبيق  اأو  بي(  )بنفت  تطبيق  خلل 

الأفراد  �ص�اء   - العميل  ي�صتطيع  الإلكرتونية 

ي�صتطيع  كما  ال�صيك،  اإ�صدار   - امل�ؤ�ص�صات  اأو 

امل�صتلم �صرف ال�صيك اإلكرتونياًا واإدخاله �صمن 

البنكي بكل �صه�لة وي�صر واأمان، وه�  ح�صابه 

متاح عرب ال�صاعة ويف كل وقت.

حتديث �صامل للتطبيق ُيطلق خلل العام اجلاري.. جناحي:

اإ�صافة نظام الَعْن�نة املركزي وخدمة طلب الدفع يف »بنفت بي« اجلديد

جمل�صا اإدارتي »بناغاز« و»ت��صعة« يعقدان اجتماعهما الثاين

عبدالواحد جناحي

عقد جمل�س اإدارة �صركة »بناغاز« وجمل�س 

الثاين  اجتماعهما  »ت��صعة«  �صركة  اإدارة 

برئا�صة ال�صيد مارك ت�ما�س، الرئي�س التنفيذي 

للمجم�عة لدى ال�صركة القاب�صة للنفط والغاز 

ورئي�س جمل�س اإدارة �صركة بناغاز وت��صعة، 

وذلك بح�ص�ر اأع�صاء جمل�س اإدارة ال�صركتني، 

حيث مت ا�صتعرا�س امل��ص�عات املدرجة على 

جدول الأعمال.

الإدارة  جمل�س  قام  الجتماعني،  وخلل   

الل�ائح  �صيا�صة  على  والت�صديق  بامل�افقة 

يف  ت�صكيلها  مت  التي  واللجان  التنظيمية 

الجتماع الأول لكل ال�صركتني. كما ا�صتعر�س 

الأول�ية  ذات  امل��ص�عات  من  ا  عدداً املجل�صان 

ف�صلاً  النفقات،  وتر�صيد  املايل  ال��صع  منها 

واخلطط  التحديث  خطط  ا�صتعرا�س  عن 

تط�ير  ب�صاأن  املدى  ط�يلة  ال�صرتاتيجية 

ومناق�صة  بحث  اإىل  بالإ�صافة  هذا  ال�صركتني، 

امل�صائل التنظيمية، حيث متت امل�صادقة عليها 

واتخاذ القرارات املنا�صبة ب�صاأنها. 

 وقد ا�صتعر�س املجل�صان اآلية الإبلغ عن 

مقدم  حماية  و�صيا�صة  والتجاوزات  املخالفات 

البلغ، وذلك بناءاً على ت�جيهات �صم� ال�صيخ 

امللك  جللة  ممثل  خليفة،  اآل  حمد  بن  نا�صر 

رئي�س  ال�صباب  و�صــ�ؤون  الإن�صانية  للأعمال 

للنفط  الـقـابـ�صـة  الـ�صـركـة  اإدارة  جمل�س 

الأخلقية  املمار�صات  اتباع  ل�صمان  والـغـاز؛ 

لدى  التابعة  ال�صركات  جميع  يف  ال�صليمة 

تقع  حيث  والغاز،  للنفط  القاب�صة  ال�صركة 

م�ص�ؤولية ك�صف ومنع الأن�صطة غري اللئقة اأو 

مالياًا  باملجم�عة  ت�صر  قد  التي  القان�نية  غري 

اأو ت�صغيلياًا اأو قان�نياًا على اجلميع.

ال�صيد مارك  الجتماعني، رفع   ويف ختام 

اإىل  والعرفان  ال�صكر  اآيات  اأ�صمى  ت�ما�س 

بن  حمد  امللك  اجلللة  �صاحب  ح�صرة  مقام 

حفظه  املعظم  البلد  ملك  خليفة،  اآل  عي�صى 

الأمري  امللكي  ال�صم�  �صاحب  واإىل  ورعاه،  اهلل 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان 

�صم�  واإىل  ورعاه  اهلل  حفظه  ال�زراء  جمل�س 

ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة، ممثل جللة 

ال�صباب  و�ص�ؤون  الإن�صانية  للأعمال  امللك 

الـقـابـ�صـة  الـ�صـركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

للنفط والـغـاز، على امل�صاندة الدوؤوبة والدعم 

لدن  من  ال�صركتني  من  تلقاه  الذي  امل�صتمر 

هذا  يف  للرتقاء  اهلل  حفظها  الر�صيدة  القيادة 

القطاع.
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امل�ؤ�س�سة  قالت 

حلق�ق  ال�طنية 

بناًء  اإنه  الإن�سان 

ال�ا�سعة  ال�لية  على 

للم�ؤ�س�سة  املمن�حة 

حلق�ق  ال�طنية 

الإن�سان يف جمال حماية وتعزيز حق�ق الإن�سان، والخت�سا�ص 

زيارة  قامت جلنة  اإن�سائها،  قان�ن  اأحكام  لها مب�جب  املمن�ح 

دار  اإىل  تفقدية  بزيارة  امل�ؤ�س�سة  يف  واملرافق  الحتجاز  اأماكن 

العمل  وزارة  اإىل  التابعة  ال�سري  للعنف  للمتعر�سات  الأمان 

العامة  الأو�ساع  على  لل�ق�ف  وذلك  الجتماعية،  والتنمية 

املقيمني ومالحظاتهم، والتاأكد من مدى متتعهم بحق�قهم املكف�لة 

مب�جب الت�سريعات ال�طنية واملعايري الدولية حلق�ق الإن�سان.

الدار  مرافق  على  امل�ؤ�س�سة  وفد  اطلع  الزيارة،  وخالل 

امل�ؤقت  الإي�اء  تاأمني  يف  الدار  دور  ح�ل  لإيجاز  اإىل  وا�ستمع 

الإي�اء  اأثناء فرتة  الأ�سري، �س�اء يف  املتعر�سني للعنف  لالأ�سر 

اأو بعد انتهائها، واأهم الإجراءات املتعلقة بهذا ال�ساأن، من�ًها بهذا 

ال�فد باجله�د التي يبذلها القائم�ن على الدار يف ت�فري احلماية 

اأن�اع اخلدمات املعي�سية والجتماعية  الالزمة، وتقدمي خمتلف 

وال�سحية والنف�سية والرتفيهية والقان�نية للحالت املعنية.

وذكرت امل�ؤ�س�سة اأنه ميكن الت�ا�سل معها من خالل اخلط 

اله�اتف  تطبيق  عرب  اأو   ،)80001144( املجاين  ال�ساخن 

النقالة )NIHR Bahrain(، اأو امل�قع الإلكرتوين

.)www.nihr.org.bh( 

»الوطنية حلقوق الإن�سان« تتفّقد

 دار الأمان للمتعّر�سات للعنف الأ�سري

باأعمال  القائم  اخلياط،  يعق�ب  ال�سفري خليل  ا�ستقبل 

وكيل وزارة اخلارجية لل�س�ؤون القن�سلية والإدارية، اأم�ص 

العام  القن�سل  حممد،  وغري�ص  اأول  ال�سيد  ال�زارة،  مبقر 

مملكة  لدى  الدميقراطية  الفيدرالية  اإثي�بيا  جلمه�رية 

مهام  ملبا�سرة  القن�سلية  الإجازة  �سلَّمه  حيث  البحرين، 

عمله لدى اململكة.

التعاون  عالقات  ا�ستعرا�ص  اللقاء،  خالل  ومت   

امل�سرتك بني مملكة البحرين وجمه�رية اإثي�بيا الفيدرالية 

واخلدمات  الإجراءات  ت�سهيل  و�ُسبل  الدميقراطية، 

البلدين  لكال  امل�سرتكة  امل�سالح  يلبي  مبا  القن�سلية 

وال�سعبني ال�سديقني.  

اإبراهيم حممد امل�سلماين، رئي�ص  ح�سر اللقاء، ال�سفري 

قطاع اخلدمات القن�سلية.

اخلياط ي�ستقبل القن�سل العام 

جلمهورية اإثيوبيا لدى اململكة

ج�اهر  الدكت�رة  البحرين،  جامعة  رئي�سة  ا�ستقبلت 

بنت �ساهني امل�سحكي، اأم�ص الثالثاء )14 ي�ني� 2022م( 

مملكة  لدى  اليابان  �سفري  بال�سخري،  اجلامعة  مقر  يف 

البحرين ميام�ت� ما�ساي�كي، الذي ترّبع بعدٍد من الكتب 

وامل�سادر العلمية ملكتبات اجلامعة. 

اليابان  �سفارة  مبادرة  على  امل�سحكي  د.  واأثنت 

بالتربع للجامعة بكتب من جميع العل�م والتخ�س�سات، 

لإثراء مكتبات اجلامعة باآخر الإنتاجات الفكرية والعلمية 

والأكادمييني  للطلبة  ت�فر  اأن  �ساأنها  من  التي  والأدبية، 

التي متّدهم  املهمة،  العلمية  وامل�سادر  املراجع  واملهتمني، 

واأن  ودرا�ساتهم،  لبح�ثهم  الداعمة  العلمية  بالأدوات 

الكتاب كان و�سيبقى اأحد روافد هذه املعرفة. 

رئي�سة جامعة البحرين ت�ستقبل �سفري اليابان

د. ال�سندي ُي�سيد بالتجربة

 الإماراتية يف مراجعات الأداء

وزارة  مع  اجتماًعا  والتدريب  التعليم  ج�دة  هيئة  عقدت 

ي�م  ال�سقيقة، وذلك  العربية  الإمارات  بدولة  والتعليم  الرتبية 

الدكت�ر طارق  للهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  الأول، بح�س�ر  اأم�ص 

اأداء  مراجعة  اإدارتي  من  امل�س�ؤولني  من  وعدد  ال�سندي،  حممد 

املدار�ص احلك�مية واخلا�سة وريا�ص الأطفال، فيما ح�سر من 

وزارة الرتبية والتعليم بدول الإمارات ال�سقيقة، ال�كيل امل�ساعد 

املهريي،  عبيد  ح�سان  الدكت�ر  واجل�دة  الرتاخي�ص  لقطاع 

وعدد من م�س�ؤويل تطبيق مراجعات الأداء للمدار�ص احلك�مية 

واخلا�سة.

واأ�ساد الرئي�ص التنفيذي الدكت�ر طارق ال�سندي بالتجربة 

املخرجات  ودورها يف حت�سني  الأداء،  مراجعات  الإماراتية يف 

بالتجربة  املهريي  ح�سان  الدكت�ر  اأ�ساد  كما  التعليمية، 

الأداء وكذلك  مراجعات  تنفيذ  ال�سّباقة يف  والآليات  البحرينية 

تاأ�سي�ص اأطر املراجعات ال�ستثنائية يف ظل ال��سع ال�ستثنائي 

جلائحة ك�رونا.

منح رئي�س التحرير الع�سوية الفخرية واأهداه كتاب »البحرين وطن ال�سالم« 

وفد من »البحرين للت�سامح والتعاي�س« يزور مبنى »الأيام«

م�سطفى ال�ساخ�ري:

زار وفد من جمل�ص اإدارة »جمعية البحرين للت�سامح 

ي��سف حممد  رئي�ص اجلمعية  برئا�سة  الأديان«  وتعاي�ص 

الأحد،  الأول  اأم�ص  ي�م  »الأيام«  �سحيفة  مبنى  ب�زب�ن 

ال�سحفيني  جمعية  ورئي�ص  التحرير  رئي�ص  اأهدى  حيث 

الأ�ستاذ عي�سى ال�سايجي ن�سخًة من كتاب »البحرين وطن 

ال�سالم«.

الفخرية  الع�س�ية  التحرير  رئي�ص  اجلمعية  ومنحت 

اإبراز جه�د اجلمعية  ال�سحيفة يف �سبيل  تبذله  نظرًيا ملا 

ولإ�سهاماته ال�طنية البارزة.

جه�دها  اإىل  ونّ�ه  باجلمعية  التحرير  رئي�ص  ورّحب 

والعي�ص  الت�سامح  ثقافة  تر�سيخ  �سعيد  على  الكبرية 

امل�سرتك.

التعاي�ص  ن�سر  يف  البحرين  مملكة  م�سرية  اأن  واأّكد 

اأ�س�سها  لها  م�سرية  هي  والثقافات،  الأديان  بني  واحل�ار 

امل�سروع  وجاء  املمتد،  احل�ساري  تاريخنا  يف  الرا�سخة 

امل�سرية لآفاٍق  املعّظم ليدفع بتلك  امللك  الإ�سالحي جلاللة 

العامل  دول  بني  اململكة  مكانة  ولري�ّسخ  ومتقدمة  رحبٍة 

كاأر�ص تنعم بال�سالم واملحبة والإخاء.

واأعرب ال�سايجي عن �سعادته وتقديره ملبادرة اجلمعية 

مبنحه الع�س�ية الفخرية، م�سيًدا باملبادرات الن�عية التي 

تق�م بها اجلمعية يف �سبيل ن�سر روح التعاي�ص والت�سامح 

واحل�ار، م�ؤكًدا دعم ال�سحيفة ملنظمات املجتمع املدين التي 

تعمل على �سياغة اأهداف ن�عية ذات قيمة فعلية ت�سهم يف 

تعزيز الأمن وال�ستقرار املجتمعي يف اململكة.

وطن  »البحرين  كتاب:  م�ؤخًرا  اجلمعية  ود�ّسنت 

ململكة  واملتميزة  البارزة  املكانة  يربز  والذي  ال�سالم« 

وما  الأديان،  بني  ال�سلمي  التعاي�ص  طريق  يف  البحرين 

خمتلف  بني  ال�سلمي  التعاي�ص  جتربة  يف  اململكة  متّثله 

من  ف�سيف�ساًء  ت�سكل  والتي  والط�ائف  واملذاهب  الأديان 

فريدة  جتربة  يعك�ص  والذي  املجتمعي  والتكامل  التن�ع 

ومتميزة يف عاملنا العربي.

اإدارة جمعية  رئي�ص جمل�ص  ا�ستعر�ص  اللقاء  وخالل 

التي  الأهداف  اأبرز  الأديان،  وتعاي�ص  لت�سامح  البحرين 

مع  والتن�سيق  بالتعاون  حتقيقها  اإىل  اجلمعية  ت�سعى 

خمتلف القطاعات احلك�مية واخلا�سة والأهلية، والتي من 

�ساأنها تعزيز قيم الت�سامح والتعاي�ص ال�سلمي بني خمتلف 

الأديان وال�سع�ب، م�سرًيا يف هذا ال�سياق اإىل اأن الت�سامح 

وال�سالم والتعاي�ص ال�سلمي ه� مبداأ ونهج را�سخ يف مملكة 

البحرين منذ �سن�ات ط�يلة، مما يجعلها يف م�ساف الدول 

الرائدة والداعمة لالأمن والأمان وال�ستقرار الجتماعي.

جلنة تظلمات »الرتبية« تعّدل 23 تقريَر اأداء وظيفي ملعلمني واإداريني

 اإحالة م�سوؤولني للتحقيق الإداري لعدم تنفيذ جل�سات التقييم النظامية

والتعليم،  الرتبية  وزارة  تظلمات  جلنة  عقدت 

اخلدمة  قان�ن  من   30 املادة  لأحكام  طبًقا  وامل�سكلة 

املدنية، اجتماعها الدوري برئا�سة الدكت�ر حممد مبارك 

بن اأحمد املدير العام ل�س�ؤون املدار�ص، وبح�س�ر اأع�ساء 

اللجنة من امل�س�ؤولني.

من  تظلًما   40 جمم�عه  ما  اللجنة  تداولت  وقد 

الدرجات  ال�ظيفي ملعلمني وم�ظفني على  الأداء  تقارير 

التعليمية والعتيادية، وعدًدا اآخر من التظلمات املتفرقة 

واإجراءات  والرتقيات  ال�ظيفية  امل�سارات  يخ�ص  فيما 

النقل واجلزاءات التاأديبية.

ال�ظيفي،  الأداء  تقارير  من  التظلمات  يخ�ص  وفيما 

فقد  الفرعية،  التحقيق  جلان  نتائج  ا�ستعرا�ص  وبعد 

ملنت�سبي  وظيفي  اأداء  تقريَر   23 تعديل  اللجنة  قررت 

امل�ساندة  الإدارات  م�ظفي  من  وعدد  احلك�مية  املدار�ص 

لعتماد  املدنية  اخلدمة  جهاز  مع  والتن�سيق  بال�زارة 

هذه التعديالت يف نظام امل�ارد الب�سرية، فيما اأبقت على 

16 تقريًرا دون تغيري نظًرا اإىل �سالمة اإجراءات التقييم، 

واأرجاأت البت يف تقرير واحد ملزيد من الدرا�سة ب�ساأنه، 

كما اأحالت اللجنة عدًدا من امل�س�ؤولني املبا�سرين اإىل جلنة 

تقييم  وجل�سات  التزامهم  عدم  اإىل  نظًرا  حقائق  تق�سي 

وتعليمات  نظام  يف  عليها  املن�س��ص  ال�ظيفي  الأداء 

اخلدمة املدنية.

اللجنة  اتخذت  فقد  التظلمات،  بقية  ب�ساأن  اأما 

واأو�ست  حدة،  على  كل  ب�ساأنها  املنا�سبة  الت��سيات 

للنتائج  طبًقا  املتظلمني  على  القان�نية  الردود  باإعداد 

املعتمدة

 ويف هذا ال�سياق، قال الدكت�ر حممد مبارك بن اأحمد 

التظلمات:  جلنة  رئي�ص  املدار�ص  ل�س�ؤون  العام  املدير 

اإن اللجنة واآلية العمل فيها تعد و�سيلة ناجعة للرقابة 

بني  والإن�ساف  العدالة  وحتقيق  الداخلية  الإدارية 

بتعاون  م�سيًدا  م�ؤثرة،  ع�امل  اأي  عن  بعيًدا  امل�ظفني 

جهاز اخلدمة املدنية يف اإنفاذ قرارات اللجنة التي ت�سب 

يف خدمة العمل وم�سلحته.

رئي�ش التحرير م�ستقبالً وفد جميعة البحرين للت�سامح والتعاي�ش

عرب نظام »من�ساآت«.. اجلالهمة: 

التحّول الإلكرتوين باإجراءات تراخي�س املوؤ�س�سات ال�سحية كافة

اأّكدت الدكت�رة مرمي عذبي اجلالهمة الرئي�ص التنفيذي للهيئة 

التح�ل  ا�ستكمال  ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  ال�طنية 

وذلك  ال�سحية،  امل�ؤ�س�سات  تراخي�ص  اإجراءات  بكل  الإلكرتوين 

متا�سًيا مع روؤية حك�مة مملكة البحرين يف التح�ل الإلكرتوين 

وتي�سري الإجراءات وتعزيز فاعلية اخلدمات املقدمة من اجلهات 

احلك�مية.

اأنه مّت النتهاء من تطبيق  اإىل   واأ�سارت الدكت�رة اجلالهمة 

من�سة  يعترب  الذي  »من�ساآت«،  ال�سحية  املن�ساآت  تنظيم   نظام 

اإلكرتونية تتيح لكل امل�ؤ�س�سات ال�سحية ت�سجيل ح�ساب خا�ص 

خدمات  من  بها  املتعلّقة  املعل�مات  جميع  على  وحتت�ي  بها 

من  وميكن  الرتاخي�ص،  انتهاء  وت�قيت  وت��سيات  وتقارير 

ا طلب كافة التعامالت، �س�اء طلب ترخي�ص اأو جتديد  خالله اأي�سً

بالهيئة،  عالقة  ذات  �سحية  خدمات  اإ�سافة  طلب  اأو  الرتخي�ص 

الإلكرتوين  امل�قع  طريق  عن  جميعها  اإليها  التقدمي  والتي  ميكن 

.munshaat.nhra.bh للهيئة

ا  وذكرت باأّن نظام »من�ساآت« للم�ؤ�س�سات ال�سحية يتيح اأي�سً

اإمكانية الطالع على تراخي�ص املهنيني العاملني، ويف حال وج�د 

ترخي�ص بحاجة لتجديد يتم تنبيه العاملني وكذلك الطالع على 

ميكنهم  كما  املت�افرة،  املخالفات  اأو  التفتي�سية  الزيارات  تقرير 

م�سريًة  امل�قع،  على  امل�ج�دة  اخلدمات  باقات  من  اأي  اختيار 

اإىل اأن الهيئة قامت بتح�يل كل ملفاتها وم�ستنداتها ال�رقية اإىل 

اإلكرتونية يف اإطار تعزيز التح�ل الإلكرتوين للخدمات.

حظي  الرقمي  التح�ل  هذا  باأّن  التنفيذي  الرئي�ص  ونّ�هت 

باإ�سادة وا�سعة ونال ر�سا امل�ؤ�س�سات ال�سحية اخلا�سة، من حيث 

جميع  وتخلي�ص  الهيئة  ملقّر  ال�سخ�سي  للح�س�ر  احلاجة  عدم 

ال�ثائق  جميع  على  احل�س�ل  واإمكانية  اإلكرتونًيا،  املعامالت 

اجلهات  مع  اخلا�سة  املرا�سالت  فيها  مبا  اإلكرتونًيا  املطل�بة 

الأخرى ذات العالقة، مما ي�ّفر ال�قت واجلهد.

جم�سري: حتديث ت�سنيفات التعمري تلبية لتطلعات املواطنني وامل�ستثمرين
التنفيذي  الرئي�ص  جم�سري  عبدالرحمن  ن�ف  اأكدت 

تعزيز  اأهمية  العمراين  والتط�ير  التخطيط  لهيئة 

ال�سراكة مع القطاع اخلا�ص لدعم التنمية العمرانية يف 

مملكة البحرين.

الت�سنيفات  حتديث  م�سروع  اإّن  جم�سري  وقالت 

البحرين،  مملكة  يف  للتعمري  التنظيمية  وال�سرتاطات 

على  العمراين  والتط�ير  التخطيط  هيئة  عملت  والذي 

واملقيمني  امل�اطنني  لتطلعات  تلبية  ياأتي  حتديثه 

عملت  �سابقة  وا�ستبيانات  درا�سات  وفق  وامل�ستثمرين 

على تنفيذها.

وال�سرتاطات  الت�سنيفات  حتديث  باأن  ونّ�هت 

التي  الرائدة  التنم�ية  امل�ساريع  من  يعترب  التنظيمية 

بال  �ست�سهم  والتي  اململكة،  العقاري يف  بالقطاع  ترتبط 

�سك يف تعزيز القطاع والدفع به قدًما مبا ي�اكب النم� 

متطلبات  ويلبي  البحرين  مملكة  يف  املت�سارع  العمراين 

والتي  العقاريني،  واملط�رين  ال�ستثمارية  امل�ساريع 

القت�سادي  النم�  بعجلة  �ستدفع  النهاية  يف  جميعها 

روؤية  وفق  وامل�اطنني  ال�طن  ل�سالح  بالنفع  وتع�د 

البحرين القت�سادية 2030، ويف ظل امل�سرية التنم�ية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة 

ورعاه،  اهلل  حفظه  املعّظم  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى 

وما ت�ليه احلك�مة برئا�سة �ساحب ال�سم� امللكي الأمري 

جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

ال�زراء رئي�ص اللجنة العليا للتخطيط العمراين حفظه 

اهلل، من اهتمام وحر�ص على الدفع بامل�ساريع التنم�ية.

جاء ذلك خالل ور�سة العمل التعريفية التي نظمتها 

هيئة التخطيط والتط�ير العمراين لأع�ساء غرفة جتارة 

الت�سنيفات  حتديث  م�سروع  ح�ل  البحرين  و�سناعة 

البحرين،  مملكة  يف  للتعمري  التنظيمية  وال�سرتاطات 

بح�س�ر 70 م�سارًكا.

ال�ر�ص  �سل�سلة  �سمن  ال�ر�سة  هذه  انعقاد  وياأتي 

التعريفية التي ا�ستمرت على مدى 3 اأيام، وذلك لالطالع 

على مرئيات اأع�ساء غرفة البحرين، كما اأنها تاأتي �سمن 

اإ�سراك  يف  العمراين  والتط�ير  التخطيط  هيئة  جه�د 

الت�سنيفات  اأعمال حتديث  املعنيني بالقطاع اخلا�ص يف 

وال�سرتاطات التنظيمية للتعمري.

د. مرمي اجلالهمة
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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
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- اتفق��ت م��ع مق��اول لبن��اء بيت ولكن��ه أخل 
بالعق��د الذي كان يتضمن ش��رطًا جزائيًا بدفع 
تعوي��ض )تعوي��ض اتفاقي(، لك��ن المحكمة 
قضت بسقوط الش��رط الجزائي وقامت بفسخ 
العق��د، فهل لي الحق ف��ي المطالبة مرة أخرى 

بالشرط الجزائي أمام محكمة أعلى؟

ال يج��وز المطالب��ة بالتعوي��ض االتفاق��ي المنصوص 
علي��ه بالعق��د لس��قوطه وفق��ًا لنص الم��ادة 142 من 
القان��ون المدن��ي التي تن��ص على أنه إذا فس��خ العقد 
ُأعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، 
وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين. وإذا استحال 
على أحد المتعاقدين أن يعيد المتعاقد اآلخر إلى الحالة 
التي كان عليها قبل العقد جاز الحكم عليه بأداء معادل.
ويمكن اس��تئناف الحكم فيما لم يقِض به من تعويض 
لصالح المدعي، ويكون أس��اس المطالبة التعويض عن 
األضرار الت��ي لحقت به جراء عدم الت��زام المدعى عليه 
بعق��د االتف��اق وفق��ًا لنص الم��ادة 140 م��ن القانون 
المدن��ي الت��ي تنص عل��ى أنه »ف��ي العق��ود الملزمة 
للجانبين، إذا ل��م يوف أحد المتعاقدي��ن بالت�زامه عند 
حلول أجله، وبع��د إعذاره، جاز للمتعاقد اآلخر أن يطلب 
م��ن القاضي تنفيذ العقد أو فس��خه م��ع التعويض في 
الحالتي��ن إن كان ل��ه مقتض، وذلك ما ل��م يكن طالب 

الفسخ مقصرًا بدوره في الوفاء بالتزاماته«.  
ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجاًل إذا اقتضت الظروف 
ذل��ك، كما يج��وز ل�ه أن يرف��ض الفس��خ إذا كان ما لم 
ي��وف المدين قليل األهمية بالنس��بة إلى الت�زاماته في 

جملتها.
ويكون التعويض تقديريًا للمحكمة وفقًا لما يثبت لها 
من أضرار لحقت بالمدعي. وال يكون لش��رط التعويض 

االتفاقي أي أثر لسقوطه.

المحامي زهير عبداللطيف
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تطبيقات تسجل تلقائيًا وحسن النية ينتهي عند إفشاء الرسالة

 قانونيون: قصور تشريعي 
في التعامل مع تسجيل المكالمات الهاتفية

أك��د قانوني��ون، وجود قصور تش��ريعي في 
الهاتفي��ة،  المكالم��ات  تس��جيل  جريم��ة 
مشيرين إلى أنه ال يوجد نص واضح وصريح 
خاص يج��رم الفعل، كما فعل المش��رع في 
دول أخرى، إال أنهم أشاروا لنصوص بقوانين 
بحرينية يمكن أن تردع استغالل التطبيقات 
التي تس��جل المكالمات في إفش��اء أس��رار 
اآلخري��ن، وأش��اروا إل��ى أن حس��ن الني��ة ال 

عقوبة عليه حتى يتم إفشاء الرسالة.
وأش��ار الدكتور علي البحار، إلى أن تس��جيل 
المكالمات يندرج تحت واحد من أهم حقوق 
اإلنس��ان وه��و الحق ف��ي الخصوصية، الذي 
يشمل حق الفرد في التمتع بالخصوصية في 
كاف��ة مناحي حياته الخاص��ة، والذي أكدته 
اإلعالنات والمواثي��ق الدولية باإلضافة إلى 
الدساتير والتشريعات المحلية للدول ومنها 
مملك��ة البحري��ن. وق��ال: »يقع عل��ى عاتق 
الدولة التزام دولي بحماية هذا الحق واتخاذ 
الالزمة  والقضائي��ة  التش��ريعية  التدابي��ر 

لتوفير هذه الحماية«. 
ونوه البحار بم��ا نصت عليه المادة 26، من 
دس��تور مملك��ة البحري��ن على أن��ه »حرية 
المراس��لة البريدي��ة والبرقي��ة والهاتفي��ة 
واإللكتروني��ة مصونة، وس��ريتها مكفولة، 
فال يجوز مراقبة المراسالت أو إفشاء سريتها 
إال ف��ي الض��رورات الت��ي يبينه��ا القانون، 
ووفق��ًا لإلج��راءات والضمان��ات المنصوص 
عليه��ا في��ه«، وإل��ى ن��ص الم��ادة 93 من 
قان��ون اإلجراءات الجنائية عل��ى أنه: »يجوز 
للنياب��ة العام��ة أن تضب��ط ل��دى مكاتب 
البريد جميع الخطابات والرس��ائل والجرائد 
والمطبوعات والط��رود، ولدى مكاتب البرق 
جمي��ع البرقي��ات، وأن تراق��ب المحادث��ات 
والمراس��الت السلكية والالس��لكية أو إجراء 

تس��جيالت ألحاديث جرت في م��كان خاص 
مت��ى كان لذلك فائدة في ظه��ور الحقيقة 
في جناية أو جنح��ة معاقب عليها بالحبس. 
ويش��ترط التخاذ أي من اإلجراءات السابقة 
الحص��ول مقدمًا عل��ى إذن بذلك من قاضي 
المحكم��ة الصغ��رى، ويص��در القاضي هذا 

اإلذن بعد اطالعه على األوراق«. 
وف��ي جميع األحوال يج��ب أن يكون الضبط 
أو المراقبة أو التسجيل بناء على أمر مسبب 
ولم��دة ال تزي��د عل��ى ثالثي��ن يوم��ا قابلة 

للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة. 
وأوض��ح البح��ار أن المادة 372 م��ن قانون 
العقوب��ات، يمك��ن أن تس��تخدم ف��ي هذه 
الجريمة حيث تنص على »يعاقب بالغرامة 
التي ال تجاوز عشرين دينارًا من فض رسالة 
أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق 
الس��مع ف��ي مكالم��ة تليفوني��ة. ويعاقب 
الجاني بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر 
أو بالغرامة التي ال تجاوز خمسين دينارًا إذا 
أفشى الرس��الة أو البرقية أو المكالمة لغير 

من وجه��ت إليه ودون إذن��ه متى كان من 
شأن ذلك إلحاق ضرر بالغير«.

وأشار إلى اس��تخدام المادة 290 من قانون 
العقوب��ات في المعام��الت الهاتفية والتي 
تنص عل��ى »يعاقب بالحبس م��دة ال تزيد 
على س��تة أش��هر أو بالغرامة التي ال تجاوز 
خمس��ين دينارًا من تس��بب عمدًا في إزعاج 
غيره بإس��اءة اس��تعمال أجهزة المواصالت 

السلكية أو الالسلكية«.
ولفت إلى اس��تحداث نص في المادة 4 من 
قان��ون رقم 60 لس��نة 2014 بش��أن جرائم 
تقني��ة المعلومات بأن��ه »يعاقب بالحبس 
وبالغرام��ة التي ال تج��اوز مائة أل��ف دينار 
أو بإح��دى هاتي��ن العقوبتي��ن، من تنصت 
أو التق��ط أو اعت��رض دون مس��وغ قانوني 
مستخدمًا وس��ائل فنية، إرس��ااًل غير موجه 
للعموم لبيانات وس��يلة تقنية المعلومات، 
سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية 
المعلومات أو إلي��ه أو ضمنه، و إذا نتج عن 
التنص��ت أو االلتق��اط أو االعتراض إفش��اء 

لإلرس��ال أو جزء منه دون مسوغ قانوني ُعدَّ 
ذلك ظرفًا مشددًا«.

وأكد البحار، أن المشرع البحرين أولى حماية 
الح��ق في الخصوصية أهمي��ة بالغة، إال أنه 
ال يوج��د ن��ص واض��ح وصريح خ��اص يجرم 
تس��جيل المكالم��ات الهاتفي��ة، كما فعل 
المش��رع المص��ري وغي��ره من المش��رعين 
بشأن جريمة تسجيل المكالمات الهاتفية، 
وهو م��ا يعد قص��ورًا تش��ريعيًا بحاجة إلى 
معالجت��ه، خصوص��ًا وأن جريم��ة التنصت 
الهاتفية  المكالم��ات  وتس��جيل  والمراقبة 
م��ن أخط��ر الجرائم التي يمك��ن أن تصيب 
اإلنس��ان في حرم��ة حياته الخاص��ة، والتي 
تش��مل س��رية المكالمات الهاتفي��ة أيضًا 

باعتبارها أحد عناصر الحياة الخاصة. 
م��ن جانبها أكدت المحامي��ة رجاء الحايكي، 
تجريم القانون البحريني تسجيل المكالمات 
إذا كان يتم تسجيلها بدون علم الطرف اآلخر 
وقام بنشرها أو قام شخص آخر بسماعها، إال 
أنها أش��ارت لخاصية التسجيل التلقائي في 
بعض الهواتف بدون إدراك صاحبها، والتي 
ال تعتبر جريمة إال عند اس��تخدامها، وقالت 
إن تسجيل المكالمة بدون علم الطرف اآلخر 

يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضح��ت أن القانون اش��ترط أن يقوم أحد 
الطرفين بإبالغ اآلخر بأنه سيقوم بتسجيل 
المكالمة، وإذا منحه اإلذن ففي هذه الحالة 
يعد تسجيل المكالمة صحيحًا ويعتد به عند 
اللجوء للقضاء، أما إذا تم تسجيل المكالمة 
بدون علم الطرف اآلخر وثم قام بنش��ر هذه 
المكالمة أو قام بالتشهير بها فهنا تتحول 

إلى جريمة.
ودع��ت الحايكي من يس��تخدمون تطبيقات 
ش��خص  أي  يبلغ��وا  أن  الص��وت  تس��جيل 

يتصل بهم بأن الهاتف به خاصية تس��جيل 
المكالمات مثلما تفعل ش��ركات االتصاالت 
عن��د االتص��ال بخدم��ة العم��الء، وفي حال 
وج��ود أي مكالمات مس��جلة فيج��ب حذفها 
وعدم استخدامها، حتى ال يتعرض صاحبها 
للعقوب��ة المق��ررة بنص الم��ادة 372 من 

قانون العقوبات.
فيما أك��دت المحامية مي الجويس��ر، أنه ال 
يجوز تس��جيل المكالم��ات وأن األصل فيها 
المنع استنادًا لنص المادة 93 من اإلجراءات 

الجنائية. 
وقالت: »إن إجراء تس��جيالت ألحاديث جرت 
في مكان خاص يش��ترط فيه الحصول على 
إذن مس��بق من قاض��ي المحكمة الصغرى، 
ويصدر القاضي هذا اإلذن بعد اطالعه على 
مس��تندات تعزز الطلب، وفي حال الموافقة 
ف��إن ذلك اإلذن ال يتجاوز ثالثين يومًا قابلة 

للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة«.
وأوضح��ت الجويس��ر أن ن��ص الم��ادة 372 
يف��رض عقوب��ة عل��ى إفش��اء الرس��ائل أو 
البرقيات أو المكالم��ة لغير من وجهت إليه 
ودون إذن��ه متى كان من ش��أن ذلك إلحاق 
ض��رر بالغير، مش��يرة إل��ى أن حس��ن النية 
ال عقوبة عليه حتى يتم إفش��اء الرس��الة أو 
البرقي��ة أو المكالمة لغير م��ن وجهت إليه 
ودون إذن��ه متى كان من ش��أن ذلك إلحاق 
ض��رر بالغير ودع��ت مس��تخدمي الهواتف، 
إلى محو التس��جيالت التي تحدث عبر برامج 
وتطبيق��ات بش��كل تلقائي، لك��ن إذا كان 
هن��اك أمر جل��ل ويتوق��ع ارت��كاب جريمة، 
فيمك��ن إب��الغ األجه��زة المعني��ة باللجوء 
للتسجيل للحفاظ على الدليل، مع وضع رقم 
س��ري لكل هاتف ال يعلمه غير مالك الجوال 

حتى ال يعبث به أحد أو يوقعه في خطأ.

استشارة قانونية  تحميل شريكين في مؤسسة صحية 
مسؤولية حكم عمالي من أموالهما الشخصية

حملت المحكمة الكبرى المدنية 
العاشرة ش��ريكين في مؤسسة 
رعاية صحية مسؤولية تضامنية 
م��ن أموالهما الش��خصية لدفع 
10 آالف دينار مستحقات موظف 
سابق في المؤسسة لم يجد في 
حساباتها رصيدًا لتنفيذ الحكم، 
وذك��رت المحكم��ة أن الش��ركة 
دون  تصرفاته��ا  ع��ن  ُتس��أل 
مس��اءلة الش��ركاء أو المديرين، 
إال إذا صدر عن أي منهم غش أو 

خطأ في أعمال اإلدارة.
وأش��ارت أوراق القضية بحس��ب 
الدكت��ور  المحام��ي  ذك��ره  م��ا 
الموظف  الغميض وكيل  س��الم 
إل��ى أن موكل��ه كان ق��د أق��ام 
دعوى أمام المحكم��ة العمالية 
والمدعى  الش��ركة  مواجهة  في 
عليهم��ا، بصفتهم��ا ش��ريكين 
في الش��ركة ويديرانها، وقضت 
بسداد  الشركة  بإلزام  المحكمة 
وعندم��ا  دين��ار،   10200 مبل��غ 
ش��رع المدع��ي ف��ي فت��ح ملف 
التنفيذ تبين ع��دم وجود أموال 
في حس��اباتها، وذلك يرجع إلى 

س��وء إدارة المدع��ى عليهما في 
الشركة ما أدى إلى عدم قدرتها 
على الوفاء بالتزاماتها، فما كان 
منه إال أن ق��ام برفع دعوى أمام 

المحكمة المدنية.
إلى  الغميض  المحام��ي  وأش��ار 
م��ا قضى به قض��اء التمييز في 
أن »المديرين في الش��ركة ذات 
المسؤولية المحدودة مسؤولين 
تج��اه الغير ع��ن مخالفة أحكام 
القانون وعن الخط��أ في اإلدارة 

طبق��ًا لنص��وص الم��واد 185-
186-278 من قانون الش��ركات 
بالمرس��وم  الص��ادر  التجاري��ة 
بقانون رقم 21 لسنة 2010، على 
أس��اس من قواعد المس��ؤولية 
التقصيرية - وكان يش��ترط في 
الضرر الموج��ب للتعويض عنه 
أن يك��ون محققا ب��أن يكون قد 
وق��ع بالفع��ل أو يك��ون وقوعه 
في المس��تقبل حتميًا، وتحصيل 
وق��وع ه��ذا الض��رر أو نفيه من 
األم��ور الواقعية التي تس��تقبل 

بها المحكمة الموضوع.
وذك��رت المحكمة ف��ي حيثيات 
الحكم أن المقرر قانونًا بحس��ب 
ش��خصية  للش��ركة  أن  األص��ل 
اعتبارية وكيانًا قانونيًا مستقاًل 
ع��ن ش��خصية ش��ركائها، ومن 
ثم فإن الشركة هي التي ُتسأل 
ف��ي أموالها عن تصرفاتها دون 
مساءلة الشركاء أو المدراء فيها، 
إال إذا صدر عن أي منهم غش أو 

خطأ في أعمال اإلدارة.
وأش��ارت المحكم��ة إل��ى الحكم 
القاض��ي بإلزام الش��ركة بمبلغ 

المطالب��ة، وال��ذي أصب��ح بات��ًا 
المدع��ى  إن  قال��ت  بتأيي��ده، 
عليهما بصفتهما ش��ريكين في 
الش��ركة وم��ن أعض��اء مجلس 
إدارته��ا، فق��د رت��ب المدع��ي 
عليهم��ا التزامات على الش��ركة 
مع علمهما المفترض بأنها غير 
قادرة على أداء تل��ك االلتزامات 
وقت استحقاقها، كما لم يقدما 
م��ا يفيد بامت��الء الذمة المالية 
للش��ركة والذي يمك��ن المدعي 
من اس��تيفاء المبال��غ المحكوم 
وتس��تخلص  لصالح��ه،  به��ا 
المحكم��ة مس��ؤولية المدع��ى 
الشخصية  أموالهما  في  عليهما 
بالتضامن بإلزامهما بأن يؤديا 

للمدعي المبلغ المقضي به.
وحكم��ت المحكمة بمس��ؤولية 
المدع��ى عليهما ف��ي أموالهما 
بمبل��غ  بالتضام��ن  الش��خصية 
مق��داره، 10200 دينار والفائدة 
بواقع 0.5% من تاريخ المطالبة 
المدع��ى  وألزم��ت  القضائي��ة 
عليهم��ا المصروف��ات ومقاب��ل 

أتعاب المحاماة.

د. سالم الغميض

 إلزام محاٍم بسداد 
متأخرات 3 أشهر من راتب محامية

ألزمت المحكم��ة الكبرى العمالية 
الثانية، محاميًا بأن يدفع لمحامية 
كان��ت تعم��ل ف��ي مكتب��ه 600 
دينار قيمة روات��ب متأخرة منذ 6 
أش��هر والفائدة القانوني��ة بواقع 
6% س��نويًا م��ن األجر ال��ذي تأخر 
وبإصدار ش��هادة نهاية خدمة عن 
فت��رة عملها ل��دى مكتبه وأتعاب 

المحاماة ومصروفات الدعوى.
ذك��رت  الدع��وى،  وقائ��ع  وح��ول 
المحامي��ة عائش��ة فالم��رزي، أن 
موكلته��ا التحق��ت بالعم��ل لدى 
مكت��ب المحام��ي المدع��ى عليه 
بأجر شهري 400 دينار في سبتمبر 
2017، وفي عام 2018 لم يس��دد 
المحامي كامل راتبها عن األش��هر 
يوليو وأغس��طس وس��بتمبر حيث 
ق��ام بدف��ع نص��ف األج��ر، إال أنها 
اس��تمرت ف��ي العمل لدي��ه حتى 

وتقدم��ت   ،2021 أبري��ل  ش��هر 
باستقالتها.

وطلبت فالمرزي من المحكمة إلزام 
المدع��ى عليه بس��داد 600 دينار 
إجمال��ي المتأخ��رات ف��ي الراتب، 

وإصدار  التأخ��ر،  ع��ن  والتعويض 
ش��هادة خب��رة للمدعي��ة وإلزامه 
بالمصروف��ات وأتع��اب المحاماة، 
العقدي��ة  العالق��ة  إن  وقال��ت 
المتمثل��ة في عقد العم��ل ثابتة 
بم��ا قدمته في نس��خة م��ن عقد 
العمل لدى المدعى عليه والمذيل 
بتوقيع��ه بوظيفة محامي��ة، لقاء 
أجر ش��هري وق��دره 400 دينار، وال 
ين��ال من ذل��ك ما ذك��ره المدعى 
علي��ه م��ن وج��ود اتف��اق ضمني 
بشأن الراتب والدعم الحكومي له.

وقالت المحكمة: »إن األوراق خلت 
مما يفيد براءة ذمة المدعى عليه 
من سداد أجر المدعية عن الفترة 
المطالب بها، وفق��ًا لنص المادة 
46 م��ن قان��ون العم��ل، وتقضي 
ي��ؤدي  ب��أن  بإلزام��ه  المحكم��ة 
للمدعي��ة مبل��غ 600 دين��ار ع��ن 

الفترة المطالب بها مع التعويض 
عن التأخير في السداد، عماًل بنص 

المادة 40/ج من قانون العمل«.
المدعى  بإل��زام  المحكمة  وقضت 
علي��ه بأن ي��ؤدي للمدعي��ة 600 
دين��ار عن طل��ب األج��ور والفائدة 
بنس��بة 6% س��نويًا من األجر الذي 
تأخر صرفه مدة س��تة أش��هر، أو 
أق��ل م��ن تاري��خ اس��تحقاق األجر 
وتزداد هذه النس��بة بواقع 1% عن 
كل ش��هر تأخي��ر بعد ذل��ك، وبما 
ال يجاوز نس��بة 12% س��نويًا حتى 
تمام السداد، وإلزام المدعى عليه 
بأن يؤدي للمدعية شهادة نهاية 
الخدمة ع��ن فترة عمله��ا اعتبارًا 
وحت��ى   2017/9/5 تاري��خ  م��ن 
2021/4/20 م��ع إل��زام المدع��ى 
عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب 

المحاماة.

عائشة فالمرزي
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المانع: تقديم أفضل الخدمات 
الصحية والعالجية لحجاج البحرين

تحت شعار »نعتني بصحتك لُتكمل َحَجتك«، افتتح وكيل وزارة 
الصحة وليد المانع أمس ورش��ة عمل إداريي ومسعفي وطباخي 
حمالت الحج الرس��مية لعام 1443ه���/2022م، والتي نظمتها 
اللجنة التنس��يقية لبعثة مملكة البحري��ن بحضور رئيس بعثة 
مملكة البحرين للحج عدنان القطان، وعدد من المسؤولين في 
بعثة مملكة البحرين للحج، وعدد من كبار المس��ؤولين بوزارة 
الصحة، إلى جانب أعضاء اللجنة التنس��يقية ألعمال بعثة الحج 
الطبية، وعدد من ممثلي وإداري وكوادر حمالت الحج البحرينية 

المرّخصة والعاملين فيها.
وأش��ار المانع في كلمته إلى أن اللجنة التنسيقية لبعثة مملكة 
البحري��ن قد وضع��ت كل إمكانياته��ا من أج��ل تقديم أفضل 
الخدمات الصحية والعالجية لحجاج مملكة البحرين من مواطنين 
ومقيمين، قبل سفرهم من خالل الرعاية الصحية والتطعيمات 
الوقائية التي ُتقدمها وزارة الصحة للراغبين في تأدية مناسك 
الحج، وكذلك العمل على رفع مس��توى وعيهم الصحي من خالل 
برام��ج التوعية الخاصة بموس��م الحج، مؤك��د أن هذه الجهود 
تأتي انطالقًا من التوجيهات الس��امية لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة ملك البالد المعظم، وصاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
نائ��ب القائد األعل��ى ورئيس مجلس الوزراء. وبي��ن بأن الوزارة 
قامت بتش��كيل لجنة طبية ضمن بعث��ة مملكة البحرين للحج، 
مهمته��ا تقديم م��ا يحتاجه حجاج مملك��ة البحرين من رعاية 

صحية وخدمات عالجية، في مختلف األماكن المقدسة.

البحرين تكافح التجارة غير القانونية للظاهرة بتفعيل آليات التنسيق المشترك

وزير النفط والبيئة: التصدي للتجارة اإللكترونية 
في الكائنات الفطرية المهددة باالنقراض

محمد رشاد  «

دعا وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون 
المن��اخ الدكت��ور محم��د ب��ن دينة إل��ى ضرورة 
التصدي للتجارة اإللكترونية في األنواع الفطرية 
المهددة باالنق��راض، قائاًل: »إن ه��ذا الظاهرة 
أصبح��ت اليوم تش��كل خط��رًا على تل��ك األنواع 
وتهددها باالنقراض وال س��يما ف��ي ظل التطور 

التقني السريع وتنامي التجارة اإللكترونية«.
وأش��ار إل��ى أن مملك��ة البحرين كان��ت وال تزال 
من أوائ��ل الدول التي كرس��ت جهودها للحفاظ 
على الحياة الفطرية وتجس��دت هذه الجهود في 
انضمامها إل��ى االتفاقيات والمعاهدات الدولية 
المعنية بحماية األنواع الفطرية من الس��لوكات 

التي تهدد بقاؤها وتكاثرها.
وأكد خالل انطالق ورش��ة عمل تدريبية إقليمية 
للحي��اة  اإللكتروني��ة  الجرائ��م  مكافح��ة  ح��ول 
الفطري��ة أمس نظمها الصن��دوق الدولي للرفق 
بالحيوان والمجلس األعل��ى للبيئة بالتعاون مع 
وكال��ة التحقيق��ات البيئية، إلى أهمي��ة تضافر 
الجه��ود بين كافة الش��ركاء والمعنيين من أجل 
تعزيز التدابير واإلج��راءات لمكافحة التجارة غير 
القانوني��ة ف��ي الحي��اة الفطرية عب��ر اإلنترنت، 
وذلك من خالل تش��ديد الرقاب��ة على المحتوى، 

واالستجابة الفورية للتصدي لهذه المخالفات.
وأوض��ح بن دين��ة أن البحري��ن لم تدخ��ر جهدًا 
ف��ي العمل والتنس��يق الدؤوب م��ع المجتمعين 
الدولي واإلقليمي لمكافحة التجارة غير القانونية 
لألن��واع الفطرية المهددة باالنقراض، من خالل 
المشاركة الفعالة في المؤتمرات وورش العمل 
الدولية واإلقليمية، والتواصل المستمر مع نقاط 
االتص��ال التفاقية س��ايتس في مختل��ف بلدان 

العالم.
وأوض��ح أن البحرين أصدرت العديد من القوانين 
واللوائح التي تهدف إلى تنظيم ومراقبة التجارة 
دة باالنقراض، وشددت  الدولية في األنواع المهدَّ
العقوب��ات عل��ى المخالفي��ن والمتورطين بهذه 

الجرائم.
وق��ال الوزي��ر: »إن��ه م��ن المؤس��ف أن بع��ض 
والتواص��ل  الحاس��وب  ش��بكات  مس��تخدمي 
االجتماعي استغلوا التطور التقني المتسارع الذي 
يش��هده العالم في االتجار غير القانوني باألنواع 
الفطري��ة المهددة باالنقراض، بم��ا يحتم علينا 
العمل مع��ًا من أجل تعزي��ز التدابير واإلجراءات 
الالزمة لمكافحة التجارة غير القانونية والتصدي 
لها بكافة الس��بل الممكنة للقض��اء عليها نظرًا 
إلى أضرارها على البيئة«، موجهًا فى ذات السياق 
الشكر للصندوق الدولي للرفق بالحيوان والخبراء 
الدوليي��ن على االهتمام بعق��د مثل تلك الورش 

التدريبية. 
ب��دوره أكد المدي��ر اإلقليم��ي لمنطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال إفريقيا في أيفو السيد محمد، 
أن الصندوق الدول��ي للرفق بالحيوان يعمل على 

المحافظة عل��ى الحياة الفطرية ف��ي كافة أرجاء 
العال��م، عن طريق الحد من االس��تغالل التجاري 
المف��رط للحيوان��ات البري��ة، وحماي��ة بيئاتها 

الطبيعية.
وأش��ار إلى أن التجارة الدولي��ة والمحلية بالحياة 
الفطرية تعتبر من أهم األخطار التي تهدد بقاء 
الحياة الفطرية على مس��توى الجماعات واألنواع 
والنظ��م البيئي��ة، ولق��د ق��ام العديد م��ن دول 
المنطق��ة بتطوير وتبني تش��ريعات تنظم هذه 

التجارة للحد من التأثير السلبي لها. 
ون��وه إل��ى أن العقدين الماضيي��ن نتيجة تطور 
ش��بكة المعلوم��ات الدولي��ة انتق��ل ج��زء م��ن 
هذه التجارة من األس��واق التقليدي��ة إلى مواقع 
التس��وق باإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي 
في حي��ن ق��ام العديد م��ن الجه��ات الحكومية 
المعني��ة بالمحافظة على الحي��اة الفطرية تبعًا 
لذلك بمراقبة مواقع التسوق باإلنترنت، إال أنها 
واجهت تحديًا كبيرًا نتيجة ممارس��ة االتجار غير 
المش��روع بالحياة الفطرية عب��ر مواقع التواصل 
االجتماع��ي والتي ع��ادة ما تك��ون مغلقة على 

مجموعة محددة من المستخدمين.

خالل لقاء مفتوح احتضنه مركز »وودرو ولسون« الدولي في واشنطن

 رئيسة النواب: تشريعات البحرين رسخت 
مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الجنسين

اس��تضاف مركز »وودرو ولس��ون« الدولي، رئيس��ة مجلس 
الن��واب فوزي��ة بنت عب��داهلل زينل، ضمن لق��اء مفتوح في 
العاصم��ة األمريكي��ة »واش��نطن«، ش��ارك في��ه عدد من 

السياسيين والباحثين األمريكيين.
واستعرضت رئيسة مجلس النواب تجربة المرأة البحرينية، 
ومس��ار انتقالها من مرحلة التمكين والنهوض إلى مرحلة 
التقدم في جمي��ع المجاالت، بفضل الدعم الالمحدود الذي 
حظي��ت به من لدن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المعظ��م حفظه اهلل ورعاه، 
وم��ا توفر لها من بيئة محفزة، وبنية مؤسس��ية متطورة، 
وتشريعات متقدمة رس��خت من مبدأ العدالة والتنافسية 
وتكافؤ الفرص بين الجنسين، حيث تّوج ذلك ببلوغ المرأة 

البحرينية أعلى المناصب القيادية.
وخ��الل الحوار الذي أدارته مديرة برنامج الش��رق األوس��ط 
بمركز وودرو ولسون الدولي ميري سا كورما، أكدت رئيسة 
مجلس النواب أن وج��ود المرأة في عملية التنمية، ودورها 
الفاعل ف��ي صياغة القرار الوطني يع��ود لثالثينيات القرن 
الماض��ي من خ��الل المش��اركة ف��ي االنتخاب��ات البلدية، 
وف��ي حضورها المؤثر أوائل الس��بعينات في إثبات الهوية 
العربية للبحرين، بحضور المبع��وث الخاص لألمين العام 
لألم��م المتحدة.وتطرقت رئيس��ة مجلس الن��واب للجهود 
النوعية التي قادتها صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد المعظم رئيس��ة 
المجلس األعلى للمرأة حفظها اهلل ورعاها، من خالل حراٍك 
واس��ع تزامن مع انطالق المشروع اإلصالحي لجاللة الملك 

المعظم قبل عقدين، وحضور ميداني فاعل قادته سموها، 
ومبادرات خالقة، ش��كلت جميعها بيئة خصبة، تنامت من 
خالله��ا تطلعات المرأة البحرينية حتى باتت ركنا أساس��يا 
م��ن أركان العملية التنموية في مملكة البحرين، وش��كل 
حضورها المؤثر عالمة فارقة في التقدم الديمقراطي الذي 

تشهده المملكة.
وضم��ن الح��وار الذي انطل��ق من عنوان »كس��ر األس��قف 
الزجاجي��ة« وفتح اآلفاق أمام المرأة لبلوغ المناصب العليا، 
أش��ارت معالي رئيس��ة مجلس النواب أن المرأة البحرينية 

س��جلت حض��ورًا متصاعدًا في الس��لطة التش��ريعية، حتى 
بات��ت تمث��ل اليوم 19% م��ن مجمل المقاع��د في مجلس 
الش��ورى والنواب، منها تبوء أول امرأة مقعد رئاسة مجلس 
الن��واب ع��ن طريق ممارس��ة انتخابية حرة وعب��ر صناديق 
االقت��راع، مؤك��دة أن واح��دة من ال��دروس الهام��ة التي 
أثبت��ت التجربة جدواه��ا، ما أكدته س��يدة البحرين األولى 
س��مو األمير س��بيكة بن��ت إبراهيم حفظه��ا اهلل، باإلصرار 
على اس��تبعاد فك��رة الكوتا كنظام أس��اس يعتمد لدخول 
المرأة المعترك السياس��ي، والتأكيد عل��ى ضرورة اعتماد 

الم��رأة على ثقافتها وقدراتها الس��تحقاق الفوز في خدمة 
مجتمعها ووطنها، األمر الذي حفز المرأة استجماع قواها، 
وإبراز إمكانياتها، والتأكي��د على تمكنها من إثبات دورها 

في تحقيق التقدم وإحراز النجاحات.
وأكدت أن العمل الوطني في مجال تعزيز دور المرأة اتسم 
بالحركي��ة العملية، وانطلق من مبدأ التنافس��ية والعدالة 
وتكاف��ؤ الفرص، وق��ام بجهود مؤسس��ية، والتحرك وفقًا 
لخطط واس��تراتيجيات نوعية، مؤكدة أن مملكة البحرين 
تمتلك اليوم بيوت خبرة لها تميزها وريادتها على مستوى 
العالم، وفي مقدمته��ا المجلس األعلى للمرأة، الذي يضم 
تح��ت مظلته قامات نس��ائية كفؤة، اس��تطاعت أن تقدم 
مبادرات تركت أثرها في تعزيز حضور المرأة في المجتمع، 

وجعلها نموذجًا يحتذى به في العالم العربي.
وأش��ارت إلى أن البحرين ليس فيها أي ف��روق جندرية بين 
المرأة والرجل.من جانبهم، أكد المسؤولون والباحثون في 
مركز وودرو ولس��ون الدولي أن االطالع على تجربة مملكة 
البحري��ن، والمبادرات التي أطلقتها س��مو األميرة س��بيكة 
بن��ت إبراهي��م حفظها اهلل، ف��ي مجال تمكي��ن والنهوض 
بالم��رأة جدي��ر بالدراس��ة والبحث، لما يش��كله من مصدر 

إلهام، ال للمرأة البحرينية وحسب، بل للمرأة في العالم.
ونوه��وا إل��ى أن تصاع��د حض��ور الم��رأة خ��الل 5 فصول 
تشريعية في العملية السياسية والبرلمانية، ووصولها إلى 
رئاس��ة مجلس النواب خالل تلك الفت��رة القصيرة، يعكس 
حج��م الوعي المجتمع��ي، والجهود التي بذل��ت، للخلوص 

لهذه المخرجات المتميزة.

ضمن مباحثات مع لجنة االستخبارات بـ»النواب األمريكي«

 رئيسة النواب: البحرين وظفت
التكنولوجيا لتسريع خطى اإلنجاز

أكدت رئيسة مجلس النواب فوزية زينل، أن البحرين 
وبفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة من 
ل��دن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المعظم، انفتحت مبكرًا على 
الوس��ائل واآلليات المتط��ورة، وس��خرت ابتكارات 
العص��ر الحديث، وأرق��ى النظم الرقمي��ة، من أجل 
تس��ريع خطى التقدم بما يع��زز النهضة التنموية 

الشاملة.
وأش��ارت إل��ى أن إل��ى جائح��ة كورونا وم��ا تركته 
م��ن آث��ار واس��عة، أثبتت أهمي��ة توظي��ف الذكاء 
االصطناع��ي والتطور التقني، وتوظيفه الس��تمرار 

العمل في كافة القطاعات.
ج��اء ذلك، خ��الل جلس��ة مباحثات عقدته��ا معالي 
رئيس��ة مجلس النواب والوف��د البرلماني المرافق، 
اإلثني��ن م��ع لجن��ة االس��تخبارات بمجل��س النواب 
األمريكي، وبحضور العضو البارز النائب مايك ترنر 
من والي��ة أوهاي��و، والنائب ترنت كل��ي من والية 
مي��زوري، والنائ��ب دارين الهود من والي��ة إلينوي، 
والنائ��ب براد ونس��ترب م��ن والية أوهاي��و، وذلك 
ضمن زيارة رس��مية لوفد مجلس النواب للعاصمة 
األمريكية »واشنطن«، خالل الفترة 12 - 17 يونيو 
الجاري.وأكدت حرص مجلس النواب لتبادل الخبرات 
والتج��ارب م��ع الكونغ��رس األمريكي، والتأس��يس 
لمس��ار تواص��ل دائما ف��ي كافة المج��االت، وفتح 

قن��وات تعاون نش��طة، مؤكدة أن مجل��س النواب 
ف��ي البحرين يعيش تحوالت واس��عة ف��ي االنتقال 
إل��ى البرلمان الرقم��ي، وتوظي��ف التكنولوجيا في 
كافة مجاالت العمل البرلماني سواء على المستوى 

اإلداري، أو على مستوى دائرة التشريع.
وبح��ث الطرف��ان الجه��ود المرتبط��ة بمواجه��ة 
ظاهرة اإلرهاب والتطرف والعنف، باعتبارها أولوية 
عالمية، نظرًا للتهدي��دات والتبعات الخطيرة التي 
تلق��ي بظالله��ا على أم��ن واس��تقرار المجتمعات 
والش��عوب، وم��ا تس��تدعيه م��ن ض��رورة تعميق 
الجه��ود واإلمكانيات، وتوظيف اآللي��ات والتقنيات 

الحديث��ة لكب��ح الممارس��ات اإلرهابي��ة التي باتت 
تخلف آثارًا جسيمة على واقع اإلنسانية ومستقبلها.
فيم��ا أك��د أعض��اء اللجن��ة الدائمة لالس��تخبارات 
بمجلس الن��واب األمريكي أن البحري��ن تعد حليفًا 
اس��تراتيجيًا للواليات المتح��دة األمريكية، في ظل 
عالق��ات ممت��دة وراس��خة، منوهين إل��ى أن وجود 
األسطول الخامس في مياه مملكة البحرين يلخص 
حج��م التعاون والش��راكة بي��ن البحري��ن وأمريكا، 
ودورهم المش��ترك في تأمي��ن المالحة بالمنطقة، 
ويدخ��ل ف��ي س��ياق التحالف��ات الرامي��ة لتحقيق 
االستقرار األمن في منطقة الشرق األوسط والعالم.

الوفد النيابي: آلية عمل 
 مشتركة وتبادل الخبرات 
مع الكونغرس األمريكي

عق��د وف��د مجل��س الن��واب حلق��ة نق��اش مش��تركة م��ع كبار 
المس��ؤولين والباحثين في معهد الشرق األوسط في العاصمة 
األمريكية »واش��نطن«، تم خاللها بحث ملف العالقات الخارجية 
لمملك��ة البحري��ن، ودور الدبلوماس��ية البرلماني��ة في تعميق 
الرواب��ط، وتقريب وجهات النظ��ر، ومعالجة القضايا المختلفة، 
والمس��اهمة في تعزيز الجهود التنموية التي تؤدي إلى تحقيق 

االستقرار للشعوب، وتحقيق مستقبل أفضل.
��ت الحلقة النقاش��ية الت��ي عقدت في مقر معهد الش��رق  وضمَّ
األوس��ط أم��س األول ح��وارًا موس��عًا، بمش��اركة النائ��ب عمار 
البناي، والنائب محمد العباس��ي، والنائب عم��ار قمبر، والنائب 
د. هشام العش��يري، مع السفير جيرالد فيريس��تن النائب األول 
للرئيس ومدير شؤون شبه الجزيرة العربية، إلى جانب عدد من 

المسؤولين والمديرين في المركز.
وخالل الحوار، استعرض الوفد البرلماني مسار العالقات الثنائية 
التي تجمع البحرين والواليات المتحدة األمريكية، وما تش��هده 
من تعاون متقدم، وشراكة واسعة في المجاالت كافة، مؤكدين 
الحرص على توظيف الدبلوماسية البرلمانية، بما يحقق التنامي 
لعالقات الصداقة، واألخذ بمس��ار العمل المشترك بين البلدين 

الصديقين لمسار أرحب.
وبي��ن الوف��د النيابي أهمية إيج��اد آلية عمل مش��تركة وتبادل 
الخبرات بين مجلس النواب والكونغرس األمريكي، مشيرين إلى 
أن الس��لطة التش��ريعية في البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا بفتح 
مس��ارات جديدة من التع��اون البرلماني مع أمري��كا، مؤكدين 
أهمية توثيق العالقات، وتعزيز الثقة المتبادلة، وتفعيل قنوات 

االتصال في مناقشة مختلف القضايا ذات االهتمام المشترك.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، مرسوم 
رقم )24( لســنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرســوم رقم )65( لســنة 2006 بإنشــاء وتنظيم 

معهد اإلدارة العامة، جاء فيه: 

المادة األولى

ُيســـتبدل بنصوص المـــواد )2( و)5( و)7( و)9( الفقرة 
الثانية من المرســـوم رقم )65( لســـنة 2006 بإنشاء 

وتنظيم معهد اإلدارة العامة، النصوص اآلتية: 
المادة )2(:  يهدف المعهد إلى تطوير اإلدارة العامة 
والتدريب في الجهات الحكومية، وتطوير أساليب 
التطويـــر اإلداري وترســـيخ مبادئ العلـــوم اإلدارية 
في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص 
في مملكة البحرين وخارجها، واإلســـهام في إعداد 
وتدريـــب العامليـــن فيهـــا وفًقـــا لمتطلبـــات برامـــج 
التدريـــب والتطوير واألبحاث والعمل االستشـــاري 
الذي يقّره مجلس إدارة المعهد، ونشر ثقافة تطوير 
أداء المنظمـــات والمؤسســـات العامـــة والخاصة بما 
التقنيـــة  اإلداريـــة والمتغيـــرات  الحوكمـــة  يواكـــب 
واالقتصاديـــة المعاصرة علـــى الصعيدين اإلقليمي 
والدولـــي، مـــع تطويـــر أدائهـــا باســـتمرار فـــي ضوء 

احتياجات وتوقعات السوق، وذلك على نحو يكفل 
االرتقـــاء بمســـتوى التنميـــة اإلداريـــة فـــي المملكـــة 

ودعم خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

المادة )5(:  ُيشكل مجلس اإلدارة من رئيس وعدد 
مـــن األعضـــاء ال يقـــل عـــن ســـتة مـــن ذوي الخبـــرة 
والكفـــاءة، علـــى أن يكـــون مـــن بينهم المديـــر العام 
وممثـــل عـــن القطـــاع الخـــاص، ويصـــدر بتشـــكيل 

المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء. 
وتكـــون مـــدة العضوية فـــي المجلس أربع ســـنوات 

قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
ويتولـــى المجلس في أول اجتماع له انتخاب نائب 
للرئيـــس يحل محله فـــي حالة غيابـــه أو قيام مانع 

لديه أو خلو منصبه.
المادة )7(:  يجتمع مجلس اإلدارة كل ثالثة أشـــهر 
أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه أو 

بناًء على طلب ثالثة من أعضائه. 

ويكـــون اجتماع المجلس صحيًحـــا بحضور أغلبية 
أعضائـــه، على أن يكون من بينهـــم رئيس المجلس 
أو نائبه، وتصدر قـــرارات المجلس بأغلبية أصوات 
الحاضرين، وعند تســـاوي األصوات يرجح الجانب 

الذي منه رئيس االجتماع.
وللرئيس أن يدعو من يرى االستعانة بهم من ذوي 

الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم 
حق التصويت.

المـــادة )9( الفقـــرة الثانيـــة:  يتـــرأس المديـــر العام 
اإلدارة التنفيذيـــة التي تتكون من اإلدارات الالزمة 
لتســـيير أعمال المعهد، ويكون مسئوالً أمام مجلس 
اإلدارة عـــن ســـير أعمال المعهد فنيـــًا وماليًا وإداريًا 
طبقـــًا ألحـــكام هـــذا المرســـوم والقـــرارات الصادرة 
تنفيذًا له، ويتولى جميع األعمال التنفيذية بالمعهد، 

وبوجه خاص ما يلي: 
أ- تنفيـــذ قـــرارات مجلـــس اإلدارة وتســـيير شـــئون 
المعهـــد فـــي ضـــوء السياســـة التي يقررهـــا مجلس 

اإلدارة. 
ب- إعـــداد خطـــة المعهـــد الســـنوية لتنفيـــذ أعمالـــه 
وعرضهـــا علـــى مجلـــس اإلدارة العتمادهـــا، وتنظم 
اللوائح الداخلية للمعهد ضوابط ومواعيد عرضها. 
ج- تمثيل المعهد أمام القضاء وفي صالته بالغير. 

التدريبيـــة،  الـــدورات  اجتيـــاز  نتائـــج  اعتمـــاد  د- 
والحلقات الدراســـية المختلفة التي يقدمها المعهد، 

واعتماد الشهادات الممنوحة من المعهد. 
ه- توقيـــع العقـــود التـــي يبرمها المعهد مـــع الجهات 

الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. 
و- تعيين موظفي المعهد.

المادة الثانية

ُيضـــاف بند جديـــد برقم )ح( إلى المـــادة )3(، وفقرة 
ثانيـــة إلـــى المادة )6( من المرســـوم رقم )65( لســـنة 
العامـــة،  اإلدارة  معهـــد  وتنظيـــم  بإنشـــاء   2006

نصوصها اآلتية:
المادة )3( البند )ح(: ح- تقديم الخدمات التدريبية 
العلـــوم  أنشـــطة  ودعـــم  والبحثيـــة  واالستشـــارية 
اإلدارية باســـتخدام وســـائل التكنولوجيـــا الحديثة 
فـــي مختلـــف الوحـــدات والفئـــات اإلداريـــة بالدولة 

وبالقطاع الخاص واألفراد. 

المـــادة )6( الفقـــرة الثانيـــة:  ويجـــوز للمجلـــس أن 
يفوض المدير العام في بعض مهامه.

المادة الثالثة

ُيلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

المادة الرابعة

علـــى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – ُكٌل فيما 
يخصـــه – تنفيـــذ أحكام هـــذا المرســـوم، وُيعمل 
بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره، وُينشـــر فـــي الجريدة 

الرسمية.

رئيســـة  المعظـــم  البـــالد  عاهـــل  قرينـــة  بعثـــت 
المجلـــس األعلى للمـــرأة صاحبة الســـمو الملكي 
األميرة ســـبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، برقيات 
تهنئـــة إلى وزيرة الصحة جليلة الســـيد، ووزيرة 
اإلســـكان والتخطيـــط العمراني آمنـــة الرميحي، 
ووزيرة التنمية المستدامة نور الخليف، ووزيرة 

بمناســـبة صـــدور  الصيرفـــي  الســـياحة فاطمـــة 
المرسوم الملكي السامي بالتعيينات الوزارية.

وأعربت ســـموها عـــن خالص التهانـــي للوزيرات 
الجـــدد في مثل هذه المناســـبة التـــي تبعث على 
الفخـــر واالعتـــزاز، والمتمثلـــة بما تشـــهده المرأة 
البحرينيـــة مـــن دعـــم كبيـــر ومســـاندة متواصلة 
تترجمهـــا القناعـــة السياســـية المؤمنـــة بقدرتهـــا 

وكفاءتهـــا لتكون في مثل هذه المراكز المتقدمة 
لمواقع صنع القرار، متمنية ســـموها لهن بمسيرة 
عامـــرة باإلنجاز والنجـــاح والتوفيق لتحقيق كل 
ما يلزم، بقيادة ولي العهد األمين ورئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة، لإلســـهام في رفعة وطننا العزيز 

وخدمة أهله والمقيمين على أرضه.

ســـائلة المولى عز وجل أن يعيـــن الوزيرات على 
تولـــي المســـئوليات الجديـــدة وأن يكـــنَّ خير من 
يمثـــل المرأة البحرينية بإصرارها وعزيمتها على 
العطاء المخلص والمتميز، في ظل ما تحظى به 
مـــن رعايـــة واهتمام مـــن صاحـــب الجاللة عاهل 

البالد المعظم.

المنامة - بنا

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

“بيبا” يتوّسع ليشمل تقديم الخدمات التدريبية والبحثية

ء مواقع صنع القرار قناعة سياسية مؤمنة بقدرة البحرينية على تبوُّ

مرسوم ملكي بتعديل بعض أحكام إنشاء وتنظيم المعهد

مسيرة عامرة باإلنجاز والنجاح للوزيرات األربع... قرينة العاهل:

جاللة الملك المعظم

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

اطلع على سير العمل في الجمعية... رئيس جهاز المساحة:

“السنابل” بيت خبرة بمجال رعاية األيتام
أثنى رئيس جهاز المســـاحة والتسجيل 
العقاري الشـــيخ ســـلمان بـــن عبدهللا بن 
حمـــد آل خليفـــة رئيـــس مجلـــس إدارة 
الرئيـــس  العقـــاري  التنظيـــم  مؤسســـة 
لرعايـــة  الســـنابل  لجمعيـــة  الفخـــري 
االيتام، على الجهود التي يبذلها رئيس 
وأعضاء مجلس إدارة جمعية الســـنابل 
والعامليـــن بهـــا لخدمـــة أبنـــاء البحرين 
مـــن األيتـــام والذين ترعاهـــم الجمعية، 
ومـــا تقدمه الجمعية مـــن دعم وتوجيه 
ورعاية شـــاملة لهم، والتـــي أثمرت عن 
تفوق هـــؤالء األبناء األعـــزاء المنتمين 
ومســـيرتهم  دراســـتهم  فـــي  للجمعيـــة 
الحياتيـــة، مشـــيًدا بمـــا توصلـــت إليـــه 
الجمعية في عملها المؤسسي من مهنية 
عالية وتقديم الخدمات واالستشـــارات 

حتـــى باتت اليـــوم نموذًجـــا يحتذى به 
كأحـــد بيـــوت الخبرة في مجـــال رعاية 

األيتام والعمل االنساني بشكل عام. 
جاء ذلك خالل استقباله بمكتبه رئيس 
مجلـــس إدارة جمعيـــة الســـنابل لرعاية 
عبـــدهللا  بـــن  عدنـــان  الشـــيخ  األيتـــام 

القطـــان، وأعضـــاء مـــن الجمعية، حيث 
اطلعوه على ســـير العمـــل في الجمعية، 
ومـــا تم تنفيذه مـــن مهام، كما قدموا له 
البرامـــج والمشـــاريع المســـتقبلية التي 

ستعمل الجمعية على تنفيذها.
 وخـــالل اللقـــاء، أعرب الشـــيخ ســـلمان 

بـــن عبـــدهللا عن شـــكره للشـــيخ عدنان 
القطان وجميع األعضاء والعاملين في 
الجمعيـــة علـــى جهودهـــم، وإخالصهـــم 
في العمل ومســـاعيهم الصادقة الرامية 
إلـــى وضـــع أبنـــاء الجمعية علـــى طريق 
الرعاية األبوية الصحيحة، وذلك ابتغاء 
مرضـــاة هللا وخدمـــة وطنهـــم، متمنًيـــا 
ألعضاء مجلـــس اإلدارة والعاملين في 
الجمعيـــة مزيًدا من النجـــاح في خدمة 
العمل التطوعي الخيـــري وخدمة أبناء 

هذا الوطن العزيز.
من جانبه، أعرب كل من الشـــيخ عدنان 
القطـــان وأعضـــاء مجلـــس اإلدارة عـــن 
شـــكرهم وتقديرهم للشـــيخ ســـلمان بن 
عبدهللا آل خليفة على ما يلقاه مجلس 
اإلدارة مـــن اهتمـــام ودعـــم لسياســـات 

ومشاريع وبرامج الجمعية.

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

استقبال جمعية السنابل

المنا مة - بناالمنامة - وزارة الخارجية

الخارجيـــة  وزيـــر  اســـتقبل 
مقـــر  فـــي  الزيانـــي،  عبداللطيـــف 
الـــوزارة امس، نائب وزير خارجية 
تركمانســـتان الصديقة بـــردي نياز 
ماتييـــف، وذلـــك بمناســـبة زيارتـــه 

لمملكة البحرين.
اســـتعراض  اللقـــاء،  خـــالل  وتـــم 
مسار العالقات التاريخية الوثيقة 
والمتميزة بين البلدين الصديقين، 
مختلـــف  فـــي  تعزيزهـــا  وســـبل 

المصالـــح  يحقـــق  بمـــا  المجـــاالت 
المشـــتركة، هـــذا إلـــى جانب بحث 
القضايـــا اإلقليميـــة والدولية ذات 

االهتمام المشترك.
وزارة  وكيـــل  اللقـــاء،  حضـــر 
السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ 
خليفـــة، ورئيـــس قطـــاع الشـــؤون 
األفروآســـيوية بـــوزارة الخارجيـــة 

السفيرة فاطمة الظاعن.

ُعقـــدت الجولة الثالثة من المشـــاورات 
البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  السياســـية 
وزارة  وكيـــل  برئاســـة  وتركمانســـتان، 
الخارجية للشـــؤون السياســـية الشـــيخ 
عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة، ونائـــب 
وزيـــر خارجية تركمانســـتان بردي نياز 

ماتييف، بمقر الوزارة.
وكيـــل  أشـــاد  االجتمـــاع،  وخـــالل 
وزارة الخارجيـــة للشـــؤون السياســـية 
بالعالقـــات الودية الوثيقـــة والمتنامية 
بين البلدين الصديقين، وما تشهده من 
تقـــدم وازدهار على مختلـــف األصعدة 

والمســـتويات بفضل الرعاية الســـامية 
الملـــك  مـــن حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
حمد بن عيســـى آل خليفـــة ملك البالد 
المعظم، ورئيس تركمانســـتان ســـيردار 
الجانبـــان  واســـتعرض  محمـــدوف. 
عالقـــات التعـــاون والصداقـــة الوطيدة 
بين البلدين، وســـبل تعزيزها من خالل 
تبادل الزيارات الرســـمية وتفعيل أكثر 
من 13 اتفاقيـــة ومذكرة تفاهم موقعة 
السياســـية  المجـــاالت  فـــي  للتعـــاون 
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والثقافية 

والعلمية والتقنية والرياضية.

تفعيل 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع تركمانستاناستعراض مسار العالقات التاريخية مع تركمانستان

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتقبل وزيـــر الخارجية عبداللطيف الزيانـــي، بمقر الوزارة، أمـــس، نائب رئيس 
بعثـــة الواليـــات المتحدة األميركية لدى مملكة البحريـــن، مارغريت ناردي، وذلك 
بمناسبة انتهاء فترة عملها. وخالل اللقاء، أشاد وزير الخارجية بالجهود المتميزة 
التي بذلتها مارغريت ناردي طوال فترة عملها، وإســـهاماتها اإليجابية في تعزيز 
العالقـــات التاريخية والشـــراكة االســـتراتيجية الوطيدة بيـــن البلدين الصديقين 
علـــى مختلـــف األصعـــدة والمســـتويات، متمنًيـــا لهـــا دوام التوفيـــق والنجاح في 
مهـــام عملها القادمـــة. وأعربت مارغريت نـــاردي عن شـــكرها وتقديرها إلى وزير 
الخارجية وجميع المســـؤولين على دعمهم لمهامها الدبلوماســـية، وحرصهم على 
توطيد أواصر التعاون الثنائي والشراكة االستراتيجية لما يعود بالخير والمنفعة 
على كال البلدين والشعبين الصديقين، متمنية لمملكة البحرين المزيد من التقدم 

واالزدهار.

توطيد أواصر التعاون الثنائي بين البحرين وأميركا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل وزيـــر الداخليـــة الفريـــق 
عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  أول 
آل خليفـــة، أمـــس، رئيـــس هيئـــة 
أركان الدفـــاع للقـــوات المســـلحة 
الجنـــرال  الســـابق  البريطانيـــة 
متقاعـــد الســـير نيكـــوالس كارتر، 
بحضور رئيس األمن العام الفريق 

طارق الحسن.
ورحـــب الوزيـــر بزيـــارة الجنـــرال 
متقاعـــد الســـير نيكـــوالس كارتـــر 

إلـــى مملكـــة البحرين، التـــي تأتي 
وتبـــادل  التواصـــل  إطـــار  فـــي 
وجهات النظر، مشـــيدا بالعالقات 
التاريخيـــة والوثيقـــة بين البلدين 
المتبـــادل  والحـــرص  الصديقيـــن 
على دعمهـــا وتطويرها بما يحقق 

المصالح المشتركة.
وتم خـــالل اللقاء بحـــث عدد من 
الموضوعـــات األمنية والتطورات 

على الساحة اإلقليمية.

زيادة التعاون مع القوات المسلحة البريطانية

أصرت أن تتبرع لزوجها بكليتها رغم أنه ال رابط دم بينهما، وكانت تســتحث األطباء 
لقبــول إجــراء التحاليــل والفحوصات الخاصــة بالتبرع، لم تندم علــى ما أقدمت عليه 
ا ووفاًء “لو كان عندي المزيد ألعطيته إياه” هي المتبرعة  بعد رحيل زوجها، وتقول حبًّ
أم يوســف بالكلى لزوجها التي تروي لـ“البالد” وضمن حملة “حياة جديدة” قصتها مع 
التبــرع. وأطلقــت صحيفة البالد حملة لتشــجيع المجتمع على التبرع باألعضاء باســم 

“حياة جديدة”.

تـــروي بدريـــة الزنجـــي )أم يوســـف( قصة 
تبرعها لزوجها بالكلية التي بدأت معاناته 
مع مرض الســـكر طـــوال 17 عاًما من عمر 
زواجهـــا بـــه الذي اســـتمر 20 عاًمـــا، حيث 
كانت إلصابة أبي يوســـف بمرض السكري 
تبعـــات كثيـــرة تالحقـــت عليـــه الواحـــدة 
تلـــو األخـــرى، فبعد أن ضعـــف نظره ورغم 
المراجعـــات المســـتمرة واالســـتمرار علـــى 
األدويـــة حذره األطباء من تراجع وظائف 
الكلـــى التـــي وصلت نســـبتها إلـــى 26 %، 
رغم التزامه واســـتمراره في المتابعة لدى 
عيادة األمراض المزمنة، وفي يناير 2018 
هبطـــت وظائـــف الكلـــى إلـــى 15 % لتعَلن 

بذلك إصابته بالفشل الكلوي.
وتقول أم يوســـف “أصابتنا حالة استنفار، 
طلبنـــا عمـــل زراعة قبـــل االنتقـــال لمرحلة 
الغســـيل بالكلى، وتدافـــع إخوته وأخواته 
إلجراء التحاليل للتبرع بكلية، واسُتبعدت 
أنا لعدم وجود قرابة دم بيني وبينه رحمه 

هللا”.
وتكمـــل “إال أن نتائـــج التحاليـــل جـــاءت 
ســـلبية ولـــم يكـــن هنـــاك تطابـــق بيـــن أبي 
يوســـف وإخوته، حينها لـــم أيأس وطلبت 
أن أجري التحاليل للتبرع فرفض األطباء، 

وبـــدأت رحلة أخـــرى من المعانـــاة واآلالم 
للغســـيل  يخضـــع  يوســـف  أبـــو  وأصبـــح 
الكلوي البريتوني في المنزل وكنت وقتها 
أشرف على حالته طوال 10 أشهر من هذا 

اإلجراء المتعب والقاسي عليه”. 
وتردف: “كان الدافع القوي ألتبرع لزوجي 
هـــو حبـــي له كنـــت أعشـــقه وأخـــاف عليه 
أكثر من نفســـي، كنـــت متيقنة بقضاء هللا 
وقـــدره ولـــم أتـــردد فـــي التبرع ولـــم أفكر 
مرتيـــن، وأعرف أنه ال توجد خطورة علّي 
خاصـــة وأن الكلية تعمل ضعف عملها بعد 

التبرع باألخرى”.
مـــع  التواصـــل  علـــى  “عكفـــت  وتضيـــف 
األطبـــاء والضغط عليهم إلجراء التحاليل 
الخاصـــة بالتبـــرع، وكنـــت رغـــم اســـتبعاد 
األطبـــاء حصـــول تطابـــق األنســـجة بيني 
وبيـــن أبـــي يوســـف ُأِصرُّ على ذلـــك، حتى 
خضعـــوا إلصراري وكانت النتائج مبّشـــرة 
بالتطابـــق خالًفـــا لتوقعاتهـــم، لكنهـــا إرادة 

هللا”.
وتمضـــي بالقـــول: “تم إجـــراء العملية في 
مجمـــع الســـلمانية الطبي في 25 ديســـمبر 
أردنـــي  طبيـــب  إشـــراف  تحـــت   2018
ســـعودي بـــذل مجهـــوًدا كبيـــًرا مـــن أجلنا، 

وتكللـــت العملية بالنجـــاح وكانت الفرحة 
كبيرة بأننا ســـنطوي صفحة معاناة الفشل 
الكلـــوي ونبـــدأ صفحـــة جديدة مـــن األمل 
ا، ولم تدم  مًعـــا، إال أنهـــا كانت قصيرة جـــدًّ

سوى عاًما ونصف العام فقط”.
وبغّصـــة ُتكمـــل: “بعد إتمامـــه عاًما ونصف 
المتابعـــات  ورغـــم  الزراعـــة  مـــن  العـــام 
المســـتمرة مع األطباء، واتباع اإلرشادات 
والتعليمات الطبيـــة، ظهرت عليه أعراض 
كالتالـــي،  وعالماتـــه  الكرياتيـــن،  ارتفـــاع 
ظهـــور آثـــار االنتفاخ في مناطـــق مختلفة 
من جســـده، مـــرة فـــي عينه، وأخـــرى في 

قدمه، وهكذا حتى تراجعت صحته”.
دخـــل   2020 يونيـــو  “فـــي  وتواصـــل 

لالنتكاســـة،  تعرضـــه  بعـــد  المستشـــفى 
وساءت حالته حتى مرحلة رفض جسده 
الِكْلَيـــة، وكان خـــالل هـــذه الرحلـــة يأخـــذ 
جرعات كبيرة من الكورتيزون للمحافظة 
على وظيفتها إال أنه أّثر بشكل سلبي على 
وظائـــف الكبـــد والمعـــدة وســـاءت حالته، 
حتـــى غـــادر الحيـــاة بجســـده بعـــد رحلـــة 
شـــاقة فـــي أغســـطس 2020 رحـــل ومعه 
جـــزء مني، وبقيـــت روحـــه ترافقني لألبد 

حتى ألتقيه”.
وتســـتطرد: “صحتـــي بفضل من هللا بخير 
أتابـــع فحوصاتـــي الدورية باســـتمرار بعد 
التبـــرع، أمـــا مشـــاعري فمختلطـــة أشـــعر 
بالحـــزن ألني لم أســـتطع إنقـــاذ زوجي بما 

قدمـــت، وأشـــعر بالفـــرح أنـــه رحـــل بجزء 
منـــي وُدِفن ومعه قطعة من جســـدي، وأنا 
اليـــوم أرّبي أوالدي األربعـــة، ابنتان له من 
زوجة ســـابقة، هم مثل ابنتّي، وولد وبنت 
هما قطعة منه، لم أشـــعر يوًما بالندم على 
التبـــرع بكليتي لفقيد قلبي ولو كان عندي 

أكثر لقدمته إليه”.
وتتوجه أم يوســـف للقراء قائلة “رسالتي 
هـــي أني مع التبرع باألعضاء؛ ألنها تجربة 
إنســـانية بحتة، كما أنـــه ال توجد مخاطرة 
بحيـــاة المتبرع بجزء مـــن كبده أو نخاعه 
ا بأن األعمار واألقدار  أو كليته، أؤمن جـــدًّ
بيد هللا، فما الذي يمنع شـــخًصا من التبرع 
آلخـــر لينهـــي معاناته مع مـــرض قد يودي 

بحياتـــه ويهـــب حيـــاة جديدة، كمـــا أن له 
األجـــر الكبيـــر مـــن هللا وتكـــون لـــه صدقة 

جارية عنه مدى الحياة”.
وتختتم قائلة “أشـــجع كثيـــًرا على التبرع، 
هناك حاالت كثيرة نتبرع لها بالمال للعالج 
في الخـــارج وإجراء عمليات زراعة الكلى 
ا  لُتنقـــل لها كلية من شـــخص غريب، وطبيًّ
التبـــرع مـــن غريـــب فيـــه مجازفـــة برفض 
الكلـــى ولـــو بعد حيـــن، كمـــا أن التبرع في 
البحريـــن متـــاح، وهـــو مجاني فـــي الدول 
الخليجيـــة، وال يحتاج إال إلى ثقة وإيمان 
بالله وإيمان بقيمة التبرع في َوْهِب حياة 

جديدة”.

أبو يوسف وزوجته

المنامة - وزارة الداخلية

العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر  صـــرح 
للمباحث واألدلة الجنائية أن حصول 
علـــى  الجنائيـــة  المعلومـــات  إدارة 
تصنيـــف الفئـــة الذهبيـــة، جـــاء ثمرة 
لتوجيهـــات ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة، ومتابعة 
وزيـــر الداخليـــة الفريـــق أول الشـــيخ 
راشـــد بن عبدهللا آل خليفـــة، مضيفًا 
الخدمـــة  مراكـــز  تقييـــم  برنامـــج  أن 
الحكومية، ســـاهم في خلق تنافسية 
إيجابيـــة بين المراكـــز الحكومية؛ من 
أجـــل التميـــز فـــي تقديـــم الخدمـــات 
اإلبـــداع  روح  بتعزيـــز  للجمهـــور 
واالبتكار والتميز، ووضع السياســـات 
تترجـــم  التـــي  واالســـتراتيجيات 
برنامـــج عمـــل الحكومـــة، معربـــًا عن 
تقديـــره للجنة تقييـــم مراكز الخدمة 
إجـــراء  فـــي  وجهودهـــا  الحكوميـــة 

عمليات التقييم والمتابعة.
حـــرص  إلـــى  العـــام  المديـــر  وأشـــار 
للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  والتـــزام 
واألدلـــة الجنائيـــة بتبنـــي المبـــادرات 
التي تضمن تطوير وتحسين الخدمة 
الحكومية وفق أعلى معايير الجودة 
أهـــداف  تطبيـــق  فـــي  يســـهم  وبمـــا 
تتبناهـــا  التـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
مملكـــة البحريـــن بقيـــادة ملـــك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللـــة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، ودعم صاحب 
العهـــد رئيـــس  الملكـــي ولـــي  الســـمو 

مجلس الوزراء.
كمـــا َثّمـــن مديـــر عـــام اإلدارة العامـــة 
للمباحث واألدلة الجنائية، توجيهات 
وزيـــر الداخليـــة ودعم رئيـــس األمن 
العام لكافـــة العاملين باإلدارة العامة، 
موضحـــا أن آليـــة العمـــل فـــي إدارة 
المعلومـــات الجنائيـــة تقـــوم ، وضمن 
منهجية وزارة الداخلية، على تسهيل 
تقديـــم كافـــة الخدمـــات للمواطنيـــن 
والمقيميـــن وكذلـــك عمليـــة التحـــول 
الرقمـــي؛ مـــن أجـــل تقديـــم خدمـــات 

أفضل وأسرع للمتعاملين.

التصنيف الذهبي ثمرة توجيهات ولي العهد رئيس الوزراء... “المباحث”:

تبني المبادرات الكفيلة بتطوير الخدمة الحكومية

استحداث 34 تصنيًفا الشتراطات التعمير وتحديث 78 آخر
أكـــدت الرئيـــس التنفيذي لهيئـــة التخطيط 
والتطويـــر العمرانـــي نوف جمشـــير، أهمية 
تعزيز الشـــراكة مـــع القطاع الخـــاص لدعم 

التنمية العمرانية في مملكة البحرين.
تحديـــث  مشـــروع  إّن  جمشـــير  وقالـــت 
التنظيميـــة  واالشـــتراطات  التصنيفـــات 
للتعمير في مملكـــة البحرين، والذي عملت 
هيئـــة التخطيـــط والتطويـــر العمراني على 
تحديثـــه يأتـــي تلبية لتطلعـــات المواطنين 
والمقيميـــن والمســـتثمرين وفـــق دراســـات 

واستبيانات سابقة عملت على تنفيذها.
التصنيفـــات  تحديـــث  بـــأن  ونوهـــت 
مـــن  يعتبـــر  التنظيميـــة  واالشـــتراطات 
المشـــاريع التنمويـــة الرائـــدة التـــي ترتبـــط 
والتـــي  المملكـــة،  فـــي  العقـــاري  بالقطـــاع 
القطـــاع  تعزيـــز  فـــي  شـــك  بـــال  ستســـهم 
النمـــو  يواكـــب  بمـــا  قدمـــًا  بـــه  والدفـــع 
العمرانـــي المتســـارع فـــي مملكـــة البحرين 
ويلبـــي متطلبـــات المشـــاريع االســـتثمارية 
والمطورين العقارييـــن، والتي جميعها في 

النهايـــة ســـتدفع بعجلـــة النمـــو االقتصادي 
وتعـــود بالنفـــع لصالح الوطـــن والمواطنين 
وفـــق رؤيـــة البحريـــن االقتصاديـــة 2030، 
وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 
ملـــك البالد المعّظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، ومـــا توليـــه 
الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء رئيـــس اللجنـــة العليـــا للتخطيـــط 
العمرانـــي صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، مـــن اهتمـــام 

وحرص على الدفع بالمشاريع التنموية.
جـــاء ذلك خـــالل ورشـــة العمـــل التعريفية 
التـــي نظمتهـــا هيئـــة التخطيـــط والتطوير 
العمرانـــي ألعضـــاء غرفة تجـــارة وصناعة 
البحرين حول مشروع تحديث التصنيفات 
فـــي  للتعميـــر  التنظيميـــة  واالشـــتراطات 

مملكة البحرين، بحضور 70 مشارًكا.
ويأتـــي انعقاد هذه الورشـــة ضمن سلســـلة 
التـــي اســـتمرت علـــى  الـــورش التعريفيـــة 
مـــدى 3 أيام، وذلك لالطـــالع على مرئيات 

أعضاء غرفة البحرين، كما أنها تأتي ضمن 
جهود هيئـــة التخطيط والتطوير العمراني 
في إشـــراك المعنيين بالقطـــاع الخاص في 
أعمال تحديث التصنيفات واالشـــتراطات 
التنظيميـــة للتعميـــر والتعديـــل عليهـــا بمـــا 
يدعم عجلـــة التنميـــة االقتصادية ويحقق 
متطلبـــات التنميـــة العمرانية المســـتقبلية، 
االســـتراتيجي  المخطـــط  أهـــداف  وفـــق 

الهيكلي الوطني لمملكة البحرين 2030.
لهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأضافـــت 
التخطيـــط والتطوير العمرانـــي بأن تنظيم 
هـــذه الـــورش التعريفيـــة يأتـــي في ســـبيل 
تعزيـــز الشـــراكة مـــع القطـــاع الخـــاص بمـــا 
يســـهم في تطويـــر ونمو القطـــاع العمراني 
تحديـــث  عمليـــة  وأن  البحريـــن،  بمملكـــة 
االشـــتراطات التنظيمية ســـوف ينتج عنها 
خيـــارات متنوعة تســـهم فـــي معالجة عدد 

من التحديات الموجودة حاليًا.
وأشـــارت إلى أن الوضع الحالي يشـــمل 58 
تصنيًفـــا مـــن 20 فئـــة مختلفـــة مـــن الفئات 

الرئيسية لالستعماالت الخاصة باألراضي، 
فيما سيشمل التحديث الجديد 78 تصنيًفا 
جديًدا يضم 25 فئة رئيســـية الســـتعماالت 
هيئـــة  جهـــود  بـــأن  منوهـــة  األراضـــي، 
التخطيـــط والتطويـــر العمرانـــي بالشـــراكة 
والتعـــاون مع الجهات الحكومية والخاصة 
المعنيـــة أثمرت عن اســـتحداث 34 تصنيًفا 
جديًدا وتعديل 10 تصنيفات قائمة وإلغاء 
13 تصنيًفـــا ال يتوافق مع التطور العمراني 

الذي تشهده المملكة.
وقالت إن تحديث االشتراطات التنظيمية 
بمراجعـــة  بـــدأت  مراحـــل،  بعـــدة  مـــّر 
التصنيفـــات الحاليـــة ومـــن ثم اســـتحداث 
بحســـب  مقترحـــة  جديـــدة  تصنيفـــات 
الحاجة، مروًرا بالمراجعة الفنية والقانونية 
تمهيًدا العتمادها، وأخيًرا تحديث خرائط 

التصنيف لمختلف مناطق المملكة.
واختتمـــت الهيئـــة بهـــذه الورشـــة سلســـلة 
مـــن ورش العمـــل التعريفيـــة التـــي نظمتها 
للقطـــاع الحكومـــي والخـــاص والتـــي تـــم 

خاللها اطالع الحضور على أبرز التحديات 
والحلول لتحديث االشتراطات التنظيمية 
للتعمير، واســـتعراض مختلـــف التصنيفات 

المســـتحدثة، وفتـــح المجـــال للمختصيـــن 
بقطاعـــات مختلفـــة للمشـــاركة فـــي إبـــداء 

مرئياتهم ومقترحاتهم في هذا الشأن.

المنامة - وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

عقـــد المجلـــس األعلـــى للقضاء مراســـم 
أداء اليميـــن القانونية عمالً بنص المادة 
)26( من قانون السلطة القضائية صباح 
أمـــس، بمقـــر المجلـــس األعلـــى للقضاء، 
حيث أدت مجموعـــة من القضاة الجدد 
اليمين القانونية أمام المجلس بمناسبة 
بدء ممارسة مهامهم كقضاة بعد صدور 
أمر ملـــك البالد المعظم صاحب الجاللة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
رقـــم )16( لســـنة 2022 بتعينهـــم قضـــاة 

بالمحكمة الكبرى المدنية والشرعية.
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وأكـــد 
للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار 
عبدهللا البوعينين للقضاة الجدد حرص 
صاحـــب الجاللـــة ملـــك البـــالد المعظـــم 
على ســـيادة القانـــون وترســـيخ العدالة 
باعتبارهـــا الركيزة األهم في االســـتقرار 
واالقتصـــادي  واالجتماعـــي  األمنـــي 
فـــي المملكة، مشـــيًرا إلى اســـتراتيجية 

المجلس األعلى للقضاء التي تهدف إلى 
بنـــاء منظومة قضائية تتســـم بالفاعلية 
وكفـــاءة اإلجـــراءات وجـــودة األحـــكام 
القضائيـــة وتنمية الكفـــاءات البحرينية 

وتأهيلها المستمر.
القضـــاة  بانضمـــام  البوعينيـــن  ورحـــب 
الجـــدد من الكفـــاءات القانونيـــة متمنيا 
لهـــم التوفيـــق فـــي عملهـــم وأن يكونـــوا 
القضائيـــة.  للســـلطة  نوعيـــة  إضافـــة 
المخلـــص  الجهـــد  بـــذل  علـــى  وحثهـــم 
والمســـاهمة في ترســـيخ مبادئ العدالة 

وتطبيق القانون. 

من جهتهـــم، أعرب القضاة عن امتنانهم 
للثقة التي أوالهم إياها صاحب الجاللة 
ملـــك البالد المعظـــم مؤكديـــن التزامهم 
بحمـــل أمانـــة عملهـــم وتطبيـــق القانون 

والدستور بما يتوافق مع روح العدالة.
بعدهـــا، هّنـــأ أعضـــاء المجلـــس األعلـــى 
لهـــم  للقضـــاء القضـــاة الجـــدد متمنيـــن 
التوفيـــق والســـداد في مهامهـــم وتأدية 
واجبهم وحثهم لبذل المساعي الصادقة 
لتعزيـــز قدراتهم إلصدار أحكام قضائية 
عادلـــة وحماية الحقـــوق والحريات في 

المجتمع.

مؤكدين التزامهم بترسيخ مبادئ العدالة

القضاة الجدد يؤدون اليمين القانونية
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ليلى مال اهلل
أشعر بالحزن ألني لم أستطع إنقاذ زوجي 

وأفرح ألن جزًءا مني ُدفن معه

ال خطر على حياة المتبرع بجزء من كبده 
أو نخاعه أو كليته

المتبرع له أجر كبير من هللا وصدقة جارية 
عنه مدى الحياة

رحل بالجسد وروحه باقية معي إلى األبد 
حتى ألتقيه

تعزيز الشراكة مع “الخاص” لمعالجة تحديات القطاع... جمشير:

في أسمى صور الحب والوفاء... أم يوسف تتبرع لزوجها بكلية
لم أشعر بالندم ولو كان عندي المزيد ألعطيته
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