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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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ــو  ــمــ ــســ أكــــــــــد صـــــــاحـــــــب الــ
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
جاللة  نائب  خليفة  آل  حمد 
مملكة  أن  العهد  ولــي  الملك 
ــبــــحــــريــــن تـــــواصـــــل الـــعـــمـــل  الــ
بــــروح الــفــريــق الـــواحـــد فريق 
يتجسد  راســخ  نهج  البحرين 
العمل  مــســارات  مختلف  فــي 
ــي، مــــشــــيــــًرا إلـــــــى أن  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
الــتــطــويــر والــتــقــدم مـــن أجــل 
من  ينبثق  والمواطن  الوطن 
رؤى وتطلعات حضرة صاحب 
الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن 
عيسى آل خليفة ملك البالد 

المعظم.
بمضامين  ســمــوه  ــاد  ــ وأشـ
ــامـــي لــجــاللــة  الـــخـــطـــاب الـــسـ
تفضل  لــدى  المعظم  الملك 
االنعقاد  دور  بافتتاح  جاللته 
التشريعي  الفصل  من  األول 
الــشــورى  لمجلسي  الـــســـادس 
ــه مــن  ــواب، ومـــــا جـــــاء بــ ــ ــنــ ــ والــ
ــح مــمــلــكــة  ــالــ تــــوجــــهــــات لــــصــ
البحرين وكافة أبنائها والتي 
ــداف  ــ تـــصـــب فــــي تــحــقــيــق أهــ
الشاملة  التنموية  المسيرة 

للمملكة.
وقــــــال ســـمـــوه إنـــنـــا نــؤكــد 
أهــمــيــة تعزيز  الــحــرص عــلــى 
الــــتــــعــــاون بـــيـــن الــســلــطــتــيــن 
ــيـــة  ــعـ ــتـــشـــريـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة والـ
لـــــلـــــوصـــــول إلـــــــــى األهـــــــــــداف 

الــمــنــشــودة لــالســتــراتــيــجــيــات 
ــج مــن  ــ ــرامــ ــ ــبــ ــ والــــخــــطــــط والــ
النوعية  الــفــرص  خــلــق  أجـــل 
ــــي الـــحـــاضـــر  لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن فـ
ــًرا إلـــى  ــيــ ــبـــل، مــــشــ ــقـ ــتـ والـــمـــسـ
الجميع  تـــعـــاون  إلـــى  تــطــلــعــه 
ــــن أجــــــل تـــحـــقـــيـــق الـــمـــزيـــد  مـ
مـــن الــمــنــجــزات الــحــضــاريــة، 
ــار فــي  ــمــ ــثــ ــتــ ــة االســ ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ ومـ
يعود  بما  الوطنية  الــكــفــاءات 
بالخير والنماء على الجميع.

جـــــاء ذلـــــك لـــــدى تــفــضــل 
بـــزيـــارة مجلس  أمــــس  ســمــوه 
ــاء  ــضــ ــه أعــ ــ ــقـ ــ ــرافـ ــ الـــــــنـــــــواب، يـ
ــان فــي  ــ ــ ــة، حــــيــــث كـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
وصوله  لــدى  سموه  استقبال 
ــد بــــن ســـلـــمـــان الــمــســلــم  ــمـ أحـ
وعلي  الــنــواب،  مجلس  رئيس 
ــالــــح الـــصـــالـــح رئــيــس  بــــن صــ

مجلس الشورى.
وأشـــــــــار صــــاحــــب الــســمــو 
الملك  جــاللــة  نــائــب  الملكي 
إرادة  أن  إلــــــى  الـــعـــهـــد  ولــــــي 
ــــق الـــبـــحـــريـــن  ــريـ ــ وعــــزيــــمــــة فـ
ــرة بــــمــــا يــــســــهــــم فــي  ــمــ ــتــ ــســ مــ
المواطنين  تطلعات  تحقيق 
وتــعــزيــز اســتــدامــة الــخــدمــات 
ــم وتـــحـــســـيـــن  ــهــ ــة لــ ــدمــ ــقــ ــمــ الــ
التنمية  جودتها، ودفع عجلة 
القطاعات  كافة  في  الشاملة 
ــن االبـــتـــكـــار  ــد مــ ــزيـ ــمـ نـــحـــو الـ
والـــــتـــــطـــــويـــــر، مـــــشـــــيـــــًرا إلــــى 

ترسيخ  على  الدائم  الحرص 
والتنافسية  االســتــدامــة  قــيــم 
برامج  كافة  لتنفيذ  والعدالة 
المعايير  أعلى  وفق  التطوير 
فــي كــل مــســارات العمل بــروح 
ــد  ــ ــواحـ ــ ــن الـ ــريــ ــحــ ــبــ ــق الــ ــ ــريـ ــ فـ
ــــالل الـــتـــعـــاون الـــبـــّنـــاء  مــــن خـ
التنفيذية  الــســلــطــتــيــن  بــيــن 
الشراكة  وتعزيز  والتشريعية 

مع القطاع الخاص.
ــلـــيـــف مـــــن صـــاحـــب  وبـــتـــكـ
ــي الــعــهــد  الــســمــو الــمــلــكــي ولــ
الوزراء للشيخ  رئيس مجلس 
بــن عــبــداهلل آل خليفة  خــالــد 
الــــوزراء  رئــيــس مجلس  نــائــب 
بعرض برنامج الحكومة على 
مجلس النواب خالل جلسته 

التي ُعقدت أمس.
وخـــــــالل جـــلـــســـة مــجــلــس 
الـــنـــواب ألــقــى رئــيــس مجلس 
رحب  ترحيبية  كلمة  الــنــواب 
بها بالشيخ خالد بن عبداهلل 
آل خليفة نائب رئيس مجلس 
الحكومة،  وبــأعــضــاء  الــــوزراء 
ثــم دعـــا نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء إلى استعراض برنامج 
أمام   2026  –  2023 الحكومة 

مجلس النواب.
وقـــد ألــقــى الــشــيــخ خــالــد 
نائب  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن 
رئيس مجلس الوزراء خطابًا 
 2023 الحكومة  برنامج  حول 

– 2026 هذا نصه:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

مــعــالــي الــســيــد أحــمــد بن 
سلمان المسلم الموقر

رئيس مجلس النواب
أعضاء  السعادة  أصــحــاب 

مجلس النواب المحترمين
الحضور الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل 
وبركاته، وبعد،،،

ـــه لـــيـــســـعـــدنـــي الـــيـــوم  ــإنـ فــ
ــة  ــدايــ ــع بــ ــ ــقـــي مــ ــتـ ــلـ ــن نـ ــ ــحـ ــ ونـ
فـــصـــل تـــشـــريـــعـــي جـــديـــد مــن 
عــمــر مــســيــرة الــخــيــر والــنــمــاء 
بقيادة سيدي حضرة صاحب 
الـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة،  آل  عـــيـــســـى 
الـــبـــالد الــمــعــظــم حــفــظــه اهلل 
وزمــالءكــم  أهنئكم  أن  ــاه،  ورعــ
على  الشورى  مجلس  أعضاء 
ــة الـــمـــلـــكـــيـــة الـــســـامـــيـــة،  ــقـ ــثـ الـ
ــرام،  ــكــ وثـــقـــة الـــمـــواطـــنـــيـــن الــ
بــإرادتــهــم  عــبــروا عنها  والــتــي 
الفاعلة  ومشاركتهم  الــحــرة، 
ــي اخــتــيــاركــم  واإليـــجـــابـــيـــة فــ
ــي  ــن لــــلــــشــــعــــب فـ ــيــ ــلــ ــثــ ــمــ ــمــ كــ
ــرة الــتــي  ــيــ ــابـــات األخــ ــتـــخـ االنـ

شهدت أعلى نسبة مشاركة.
أعــــرب  أن  يــشــرفــنــي  كـــمـــا 
سيدي  بتكليف  اعــتــزازي  عن 
ــلـــكـــي  ــو الـــمـ ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــب الـ ــ ــاحــ ــ صــ
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 

خــلــيــفــة، ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
اهلل،  حفظه  ــوزراء  ــ الـ مجلس 
الحكومة  برنامج  لي لتقديم 
الــســادس  التشريعي  للفصل 
مجلسكم  إلــى   2026  –  2023
الــمــوقــر، مــتــشــرفــًا فــي الــوقــت 
نــفــســه بــنــقــل تــحــيــات ســمــوه 
حفظه اهلل، وأمنياته الصادقة 
لمجلسكم بالتوفيق والنجاح 
تحقيقًا  الــــــدورة  هــــذه  خــــالل 
لتطلعات المواطن البحريني 
ــور الــتــنــمــيــة  ــحــ ــو مــ ــ الـــــــذي هـ

وغايتها األساسية.
معالي الرئيس.. أصحاب 

السعادة،
يـــأتـــي بــرنــامــج الــحــكــومــة 
الــســادس  التشريعي  للفصل 
تحت شعار )من التعافي إلى 
مع  متسقًا  المستدام(  النمو 
المنشودة،  الوطنية  األهــداف 
العمل  مــســارات  وذلـــك ضمن 
)فريق  الــواحــد  الفريق  بــروح 
اختطتها  والــتــي  الــبــحــريــن(، 
الــحــكــومــة لــمــزيــد مــن الخير 
ــاء واالزدهـــــــــار لــلــوطــن  ــمـ ــنـ والـ

والمواطنين.
ــنـــد إعـــــداد  وقـــــد روعـــــــي عـ
يسهم  مــا  تضمينه  البرنامج 
فــــــي دفــــــــع عـــجـــلـــة الـــتـــنـــمـــيـــة 
الـــشـــامـــلـــة، وتـــحـــســـيـــن جــــودة 
ــا  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الــــــــخــــــــدمــــــــات وتـ
وعدالة،  وتنافسية  باستدامة 

وبمزيد من االبتكار والتطوير 
وفـــق أعــلــى الــمــعــايــيــر. ولـــذا، 
ــذا الـــبـــرنـــامـــج يــتــكــون  ــ ــإن هـ ــ فـ
مــــن عــــشــــرة أهـــــــــداف، وثــــالث 
ــتـــم تــنــفــيــذهــا  ــيـ ــات سـ ــ ــ ــويـ ــ ــ أولـ
ــدة  ــن خـــــــالل مـــــــبـــــــادرات عــ ــ مــ
مـــوزعـــة عــلــى خــمــســة مــحــاور 
ــوانـــب الــســيــاديــة  تــغــطــي الـــجـ
والتشريعية، والبنية التحتية 
والبيئة، والتعافي االقتصادي 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ واالســـــــــتـــــــــدامـــــــــة الـ
والـــــخـــــدمـــــات الــمــجــتــمــعــيــة، 
الحكومي  األداء  إلــى  إضــافــة 

والتحول الرقمي.
ولــــقــــد تــــبــــلــــورت أهـــــــداف 
ومحاوره  وأولوياته  البرنامج 
التكليف  كــتــاب  فــي  ورد  مــمــا 
الـــصـــادر عـــن حــضــرة صــاحــب 
الجاللة ملك البالد المعظم 
والخطاب  ورعـــاه،  اهلل  حفظه 
ــتــــه خــــالل  ــي لــــجــــاللــ ــ ــامـ ــ ــسـ ــ الـ
بافتتاح  اهلل–  –أيده  تفضله 
األول  ــادي  ــعـ الـ االنـــعـــقـــاد  دور 
ــل الــــتــــشــــريــــعــــي  ــ ــصـ ــ ــفـ ــ مـــــــن الـ
يعد خارطة  والــذي  السادس، 
طـــريـــق لــمــا ســنــتــقــاســمــه من 
ــل، ومــــــا ســنــتــحــمــلــه مــن  ــمــ عــ
مشتركة  وطــنــيــة  مــســؤولــيــات 
خــــــــــالل الـــــــســـــــنـــــــوات األربــــــــــع 
ــتــــي تــســتــوجــب  الــمــقــبــلــة، والــ
بدقة  األولـــويـــات  تحديد  منا 
بما  األمثل  بالشكل  وترتيبها 

يــتــالءم مــع مــتــغــيــرات الــواقــع 
ــع مــســتــجــداتــه،  والـــتـــكـــيـــف مــ
االســتــعــداد  مــن  يمكننا  وبــمــا 
بما  الــقــادمــة  للمرحلة  الــتــام 
تــحــمــلــه مــــن تـــحـــديـــات. كــمــا 
يـــجـــســـد الـــبـــرنـــامـــج خـــالصـــَة 
التي  العمل  سلسلٍة من ورش 
شارك فيها الجسم التنفيذي 
بمختلف  الحكومي  للجهاز 
ــــي عـــقـــدت  ــتـ ــ ــاتـــه، والـ ــويـ ــتـ ــسـ مـ
تــــحــــت عـــــنـــــوان )الـــتـــطـــلـــعـــات 

المستقبلية(.
الحكومة  فـــإن  هــنــا،  ومـــن 
القيام  فــي  اســتــمــرارهــا  تــؤكــد 
تعزيز  فــي  المتمثل  بـــدورهـــا 
ــرار الــمــجــتــمــع،  ــقــ ــتــ ــن واســ ــ أمـ
ــخ حــــــريــــــات أفــــــــــراده  ــ ــيـ ــ ــرسـ ــ وتـ
وحــمــايــة حــقــوقــهــم، وتــطــويــر 
لمسيرة  المواكبة  التشريعات 
الــتــنــمــيــة الــشــامــلــة، وضــمــان 
اســـتـــدامـــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
ــادرات  ــبــ ــمــ ــز عـــلـــى الــ ــيـ ــركـ ــتـ والـ
والمشاريع المعززة لمستويات 
ــمـــل  ــعـ األمــــــــن الـــــغـــــذائـــــي، والـ
ــة الــــتــــغــــيــــرات  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ ــى مـ ــلــ عــ
الــمــنــاخــيــة والـــحـــفـــاظ عــلــى 
ــراءات  ــ الــبــيــئــة، وتــســهــيــل اإلجـ
وتحقيق  الجاذبة لالستثمار، 
االستدامة المالية واالستقرار 
االقــتــصــادي، واالرتــقــاء بــأداء 
ــع  ــ ــب ورفـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــم والـ
ــلــــيــــة هـــــــذه الـــمـــنـــظـــومـــة  فــــاعــ

اإليجابية  نتائجها  وتــوجــيــه 
لـــرفـــع الــمــســتــوى الــمــعــيــشــي، 
ــة  ــيـ ــانـ ــكـ ــول إسـ ــ ــلـ ــ وتــــقــــديــــم حـ
القطاع  بالشراكة مع  مبتكرة 
الـــخـــاص لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
تقديم  الــمــواطــنــيــن، وضــمــان 
جـــودة  ذات  خـــدمـــات صــحــيــة 
وكـــــــــفـــــــــاءة، ودعـــــــــــم قـــطـــاعـــي 
وتطوير  والــريــاضــة،  الــشــبــاب 
الـــخـــدمـــات االجــتــمــاعــيــة من 
كفاءة  رفع  على  العمل  خالل 
الـــدعـــم الــحــكــومــي وتــوجــيــهــه 
التوعية  ونــشــر  لمستحقيه، 
وتـــعـــزيـــز الــثــقــافــة مـــن خــالل 
وســــائــــل اإلعـــــــــالم، وتــشــجــيــع 
ــوادر الــحــكــومــيــة وتــطــويــر  ــكـ الـ
الجهود  كافة  ودعــم  قــدراتــهــا، 
الـــمـــعـــززة لــلــتــحــول الــرقــمــي 
فـــي اإلجـــــــــراءات والـــخـــدمـــات 

الحكومية.
نــقــبــل  وإذ  ــوم  ــ ــيــ ــ الــ ــا  ــ ــنـ ــ إنـ
ــلــــة جـــــديـــــدة مــن  ــلــــى مــــرحــ عــ
ــؤكـــد  ــنـ ــي، لـ ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــــعــــمــــل الــ
أهــمــيــة تعزيز  الــحــرص عــلــى 
الــــتــــعــــاون بـــيـــن الــســلــطــتــيــن 
بما  والتشريعية،  التنفيذية 
يــحــقــق األهــــــداف الــمــنــشــودة 
لــالســتــراتــيــجــيــات والــخــطــط 
والبرامج لصالح المواطنين.

ــًا، نـــســـأل الــمــولــى  ــتــــامــ خــ
ــل أن يــعــيــنــنــا وإيـــاكـــم  عـــز وجــ
المسؤولية،  أمانة  حمل  على 

نائب جاللة الملك ولي العهد يزور مجل�س الن�اب.. وي�ؤكد:

العم���ل بروح الفري���ق الواحد فري���ق البحرين نهج را�س���خ
الم�اطنين  تطلعات  تحقيق  في  ي�سهم  بما  م�ستمرة  البحرين  فريق  وعزيمة  اإرادة 

نتطلع اإلى تعاون الجميع لتحقيق المنجزات الح�سارية وموا�سلة اال�ستثمار في الكفاءات الوطنية
التع���اون البّن���اء بي���ن ال�س���لطتين التنفيذي���ة والت�س���ريعية وتعزيز ال�س���راكة مع القط���اع الخا�ص

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16158/pdf/1-Supplime/16158.pdf?fixed9217
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16343/pdf/1-Supplime/16343.pdf?fixed6164
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/1319475#.Y6KIrVjhNfg
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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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1- أمن واستقرار وعدالة.
2-  تعاٍف اقتصادي وتنمية مستدامة.

3-  خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية.
وقــــد تــضــمــن الــبــرنــامــج خــمــســة مـــحـــاور: 
الــمــحــور الــســيــادي والــتــشــريــعــي، ومــحــور 
التعافي  ومحور  والبيئة،  التحتية  البنية 
ومحور  المالية،  واالستدامة  االقتصادي 
الــخــدمــات الــمــجــتــمــعــيــة، بــاإلضــافــة إلــى 
محور األداء الحكومي والتحول الرقمي.

ــذا الــبــرنــامــج  وتـــجـــدر اإلشــــــارة إلــــى أن هــ
قـــد تـــم إعــــــداده مـــع األخــــذ فـــي االعــتــبــار 
التي عقدت تحت  العمل  ورش  مخرجات 
التي  المستقبلية(  )الــتــطــلــعــات  عــنــوان: 
مـــن مختلف  الـــمـــســـؤولـــون  فــيــهــا  شـــــارك 
البرنامج  ليجسد  الحكومية،  القطاعات 
مــشــاركــة فــاعــلــة فـــي إعـــــداده مـــن الــفــريــق 
الـــذي ســيــتــولــى تــنــفــيــذه عــلــى أكــمــل وجــه 

بإذن اهلل.
األهداف العامة

ــفـــرص الــنــوعــيــة  ــن الـ } خــلــق الـــمـــزيـــد مـ
للمواطنين في مختلف المجاالت.

يدعم  بما  المجتمعي  األمـــن  ترسيخ   {
جهود التنمية واالزدهار.

} تطوير كفاءة برامج الدعم االجتماعي 
وتوجيهها إلى مستحقيها من المواطنين.
} دعم مساعي التنمية الشاملة بالتحول 

إلى اقتصاد انتاجي ومزدهر.
ــة الـــســـعـــي لــتــحــقــيــق أهـــــداف  ــلـ ــواصـ } مـ

برنامج التوازن المالي.
} البناء على قواعد الشراكة مع القطاع 

الخاص وتعزيزها بما يسهم في تحقيق 
أبعاد التنمية الشاملة.

ــوارد والـــــثـــــروات  ــ ــمــ ــ الــ ــلـــى  } الـــحـــفـــاظ عـ
الطبيعية ودعم الجهود الدولية لمواجهة 

التغيرات المناخية.
األداء  تــطــويــر  عــلــى  الــعــمــل  مــواصــلــة   {
واستدامتها  الحكومية  الخدمة  وجـــودة 

للمواطنين.
الـــبـــحـــريـــنـــيـــة  الــــــمــــــرأة  تــــقــــدم  تــــعــــزيــــز   {
وإسهاماتها في الحياة العامة واالقتصاد 

الوطني.
التي  بالمقومات  الشبابي  القطاع  رفد   *
التنمية  فــي  مــشــاركــتــه  زيــــادة  مــن  تمكنه 

واإلنجاز.
احملاور

أوال: أمن واستقرار وعدالة
المحور السيادي والتشريعي

تعزيز األمن واالستقرار
} ترسيخ مبدأ سيادة القانون في مختلف 

البرامج والخطط.
ــام فـــي تــرســيــخ قــيــم الــمــواطــنــة  ــهـ } اإلسـ
واالنتماء والترابط المجتمعي واألسري.
ــرار  ــقــ ــتــ ــن واالســ ــ ــ } الـــحـــفـــاظ عـــلـــى األمـ

وحماية حقوق المواطنين والمقيمين.
} مــواصــلــة تــعــزيــز عــاقــات الــتــعــاون مع 
الــخــلــيــج  لــــــدول  ــعــــاون  ــتــ الــ مــجــلــس  دول 
الحليفة  والدول  العربية  والدول  العربية 

والصديقة.
القدرات  وتطوير  تعزيز  في  االستمرار   {

الدفاعية واألمنية.
} االستعداد المستمر لمواجهة الظروف 

االستثنائية والكوارث.
} تــرســيــخ الــحــقــوق والــحــريــات الــدســتــوريــة 

وتعزيز برامج تقدم المرأة

} تعزيز حماية الحريات الفردية وحقوق 
ــادئ الــخــطــة  ــ ــبـ ــ ــان وفـــــق أســـــس ومـ ــ ــسـ ــ اإلنـ

الوطنية لحقوق اإلنسان 2022–2026.
الموجهة  الــوطــنــيــة  الــجــهــود  مــواصــلــة   {
لــتــعــزيــز مــشــاركــة الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة في 
ــيـــة مــــن خـــــال تــفــعــيــل  ــنـ الــتــنــمــيــة الـــوطـ
ــادرات الــنــمــوذج  ــ ــبـ ــ وتـــطـــويـــر ســـيـــاســـات ومـ

الوطني للتوازن بين الجنسين.
ــي تــطــبــيــق الــســيــاســات  ــرار فــ ــمــ ــتــ } االســ
والبرامج المعززة للعدالة وحماية حقوق 

العمال ومكافحة االتجار بالبشر.
تطوير التشريعات

 لضمان مواكبتها متطلبات التنمية
} االســتــمــرار فــي تــعــزيــز وتــطــويــر آلــيــات 
ــيـــن الــســلــطــتــيــن  ــاون والـــتـــنـــســـيـــق بـ ــعــ ــتــ الــ

التنفيذية والتشريعية.
} تــطــويــر الــتــشــريــعــات الــتــي تــســهــم في 
وتعزز  الشاملة  التنمية  تحقيق  مساعي 

تنافسية المملكة عالميا.
ــتــــحــــداث وتـــعـــديـــل  } تـــطـــويـــر آلــــيــــات اســ
ــع أفـــضـــل  ــ ــتــــواكــــب مـ ــا يــ ــمـ ــات بـ ــعـ ــريـ ــشـ ــتـ الـ

الممارسات العالمية.
تطوير  عملية  فــي  المجتمع  مشاركة   {

التشريعات.
} التثقيف والتوعية بالتشريعات القائمة 
في مملكة البحرين لرفع مستوى الوعي، 
وتــحــقــيــق االســتــفــادة الــقــصــوى مــن كافة 

التشريعات لصالح الجميع.
تطوير خدمات التقاضي وإجراءاته

} دعم الجهاز القضائي إداريا من خال 
وتنفيذ  التقاضي  وخدمات  آليات  تطوير 
يتماشى  بما  الرقمي  والــتــحــول  األحــكــام 

مع أفضل الممارسات العالمية.
} ضــمــان وضـــوح وســهــولــة الـــوصـــول إلــى 
الـــعـــدالـــة، ومــواصــلــة تــنــفــيــذ الــتــشــريــعــات 
البديلة  الــوســائــل  وتعزيز  بها  المرتبطة 

لتسوية المنازعات.
} دعم التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية 

القضائية والقانونية.
ثانيا: تعاٍف اقتصادي وتنمية مستدامة

محور البنية التحتية والبيئة
التحتية  الــبــنــيــة  تــطــويــر  فـــي  االســـتـــمـــرار 

لدعم جهود التنمية
} التخطيط االستراتيجي والمستقبلي 
التنمية  األمثل بما يتواءم مع متطلبات 

المستدامة.
} تعزيز التكامل بين كافة الجهات لرفع 

جودة خدمات البنية التحتية.
} التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص 

الستدامة تطوير البنية التحتية.
ــتـــمـــرار فـــي جـــهـــود تــطــويــر آلــيــات  } االسـ
تـــخـــطـــيـــط وتـــصـــنـــيـــف األراضــــــــــي لــتــلــبــي 
احـــتـــيـــاجـــات الـــتـــنـــمـــيـــة فــــي الــقــطــاعــيــن 

العمراني والعقاري.
} تــطــويــر قـــاعـــدة مــعــلــومــاتــيــة لــخــدمــات 
الحكومية  والــمــشــاريــع  التحتية  الــبــنــيــة 
والخاصة بما يعزز من الكفاءة والفاعلية.
} تــهــيــئــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــمــشــاريــع 
التنموية الكبرى والقطاعات االقتصادية 

الواعدة.
} االرتقاء بالمرافق العامة وصيانتها.

والطرق  التنقل  أنظمة  فاعلية  تعزيز   {
في المملكة وتنوعها.

خــــدمــــات  تــــوفــــيــــر  فــــــي  االســــــتــــــمــــــرار   {

وتشجيع  وكفاءة  بجودة  والماء  الكهرباء 
استخدامات مصادر الطاقة المتجددة.

الـــصـــرف  أنـــظـــمـــة  تـــطـــويـــر  ــة  ــلــ ــواصــ } مــ
الصحي ووضع الحلول المائمة لمواكبة 

متطلبات التطور العمراني.
بما  االتــصــاالت  قطاع  تطوير  مواصلة   {
يعزز من التنافسية وجذب االستثمارات.

} تــســريــع وتـــيـــرة الـــخـــدمـــات الــمــتــعــلــقــة 
التمويات  واســتــدامــة  التحتية  بالبنية 

الازمة لها.
تعزيز األمن الغذائي واملوارد املائية

والمشاريع  السياسات  تنفيذ  مواصلة   {
الــتــي تــعــزز مــن مــســتــوى األمــــن الــغــذائــي 

وتنويع ساسل اإلمداد واستدامتها.
} رفـــع كـــفـــاءة إنـــتـــاج واســتــهــاك الــمــيــاه 

تعزيزا لمساعي االستدامة.
الوطنية في مجال  بالقدرات  االرتقاء   {
الــغــذائــيــة واالســتــثــمــار فيها،  الــصــنــاعــات 
وتسهيل سبل الحصول على التكنولوجيا 

لزيادة اإلنتاج الغذائي.
} متابعة مشاريع األمن الغذائي بالتعاون 

مع القطاع الخاص.
مواجهة التغيرات يف املناخ

 واحلفاظ على البيئة واملوارد
ــروات  ــثــ } الــمــحــافــظ عــلــى الــــمــــوارد والــ

الطبيعية وتنميتها لضمان استدامتها.
} مـــواصـــلـــة تــنــفــيــذ الـــخـــطـــة الــوطــنــيــة 
بتوسعة  المتعلقة  والسياسات  للتشجير 

الرقعة الخضراء.
} رفع كفاءة إدارة المخلفات.

ــاعـــات  ــنـ الـــصـ إلــــــى  ــول  ــحــ ــتــ الــ تـــحـــفـــيـــز   {
والمباني الخضراء.

لخفض  القطاعات  مختلف  تشجيع   {
االنبعاثات للحد من التغير المناخي.

الهدف  تحقيق  على  العمل  مــواصــلــة   {
المرحلي للوصول إلى الحياد الكربوني.

} رفع الوعي وتعزيز الشراكة المجتمعية 
وترشيد  الطاقة  استخدام  كــفــاءة  لــزيــادة 

استهاك الموارد.
المحمية  المناطق  واستدامة  حماية   {

والحياة الفطرية.
واالســتــدامــة  االقــتــصــادي  التعافي  محور 

المالية
خلق فرص عمل واعدة 

ورفع املستوى املعيشي للمواطنني
} تــعــزيــز وتــنــمــيــة الـــقـــطـــاعـــات الـــواعـــدة 
لخلق فرص التوظيف النوعية ذات األجر 

المجزي بالشراكة مع القطاع الخاص.
اإلنتاجية  لرفع  ومبادرات  برامج  } طرح 
وتزويد المواطنين بالمهارات الازمة بما 
بهدف  العمل  يتوافق مع متطلبات سوق 
رفــــع أجـــــور الــمــواطــنــيــن، وتـــعـــزيـــز فــرص 
توظيفهم كخيار أول بالتعاون مع القطاع 

الخاص.
} تعزيز دور المواطنين في ريادة األعمال.
لتنمية  المهني  التدريب  برامج  تعزيز   {

الكفاءات الوطنية.
تطوير  بــرامــج  تنفيذ  فــي  االســتــمــرار   {
الـــــمـــــؤســـــســـــات الـــــنـــــاشـــــئـــــة والــــصــــغــــيــــرة 

والمتوسطة واستدامتها.
الـــتـــقـــاعـــديـــة  ــاديــــق  ــنــ الــــصــ اســــتــــدامــــة   {
لمواصلة تمكينها من الوفاء بالتزاماتها 
ــقــــوق  ــفــــظ مــــعــــاشــــات وحــ مـــــن خـــــــال حــ

المتقاعدين وأسرهم.

تسهيل اإلجراءات
 التجارية وزيادة فاعليتها

لجذب  األمــثــل  الخيار  المملكة  جعل   {
ــل خـــلـــق الـــفـــرص  ــ االســـتـــثـــمـــارات مــــن أجـ

الواعدة للمواطنين.
الحكومية  اإلجــراءات  وتسهيل  تطوير   {

الداعمة لاستثمار.
} تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في 
تقديم الخدمات الحكومية، بهدف زيادة 

كفاءة وسرعة تقديم الخدمة.
ــاءة اإلجــــــــــراءات  ــ ــفـ ــ كـ تـــطـــويـــر وزيــــــــــادة   {
ــات  ــاقــــصــ ــنــ ــمــ ــات الــ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ ــة لــ ــمــ ــظــ ــنــ ــمــ الــ

والمزايدات الحكومية.
تنفيذ املشاريع التنموية الكبرى

الـــمـــشـــاريـــع  تـــنـــفـــيـــذ  ــي  ــ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ } االسـ
نمو  إلـــى  تــهــدف  الــتــي  الــكــبــرى  التنموية 
االقتصاد وخلق فرص واعدة للمواطنين 
في قطاعات التعليم، والصحة، واإلسكان، 
التحتية،  والــبــنــيــة  والــريــاضــة،  والــشــبــاب 
والـــمـــواصـــات واالتــــصــــاالت، والــصــنــاعــة، 

والسياحة، وتخطيط المدن الجديدة.
الخاص  القطاع  مع  الشراكة  تشجيع   {

لتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
تنمية القطاعات الواعدة

} تــشــجــيــع االســـتـــثـــمـــار فـــي الــقــطــاعــات 
الواعدة من خال تنفيذ االستراتيجيات 
القطاعات،  لهذه  التحفيزية  والمبادرات 
وهي: قطاع النفط والغاز، قطاع الصناعة، 
قطاع السياحة، قطاع الخدمات المالية، 
قـــطـــاع الــــخــــدمــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، قــطــاع 
االتـــــصـــــاالت وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــمــعــلــومــات 

واالقتصاد الرقمي.
ــر والـــبـــحـــث  ــويـ ــتـــطـ ــة الـ ــز أنـــشـــطـ ــزيـ ــعـ تـ  {
ــدام الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــار واسـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ واالبـ
القطاعات  تنمية  جهود  لدعم  الحديثة 

الواعدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
االستدامة املالية 

واالستقرار االقتصادي
االقتصادي  االســتــقــرار  على  الحفاظ   {

والقوة الشرائية للمواطن.
} الــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ الــســيــاســات الــتــي 
تسهم في التحول من اقتصاد استهاكي 

إلى اقتصاد إنتاجي.
} تــنــفــيــذ الــســيــاســات واإلجـــــــراءات الــتــي 
ــوازن الـــمـــالـــي  ــ ــتــ ــ ــى تــحــقــيــق الــ ــ ــهــــدف إلــ تــ

واالستدامة المالية.
} تــطــويــر إجــــــراءات اإلنـــفـــاق الــحــكــومــي 

وترشيدها بما يضمن كفاءة الصرف.
} تـــطـــويـــر آلــــيــــات تــحــصــيــل اإليـــــــــرادات 

الحكومية.
مع  المملكة  شــراكــات  تعزيز  اســتــمــرار   {

األسواق اإلقليمية والدولية.
ثالثا: خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية

االرتقاء بأداء التعليم والتدريب وتشجيع 
البحث العلمي

لإلسهام  التعليمية  المناهج  تطوير   {
في صقل قدرات ومهارات الطلبة، وربطها 

بمتطلبات سوق العمل.
وأداء  بـــــجـــــودة  االرتـــــــقـــــــاء  مــــواصــــلــــة   {
ــيـــة  ــبـ ــتـــدريـ الــــمــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة والـ

وكوادرها لتعزيز أداء التعليم والتدريب.

} تعزيز فاعلية الحوكمة بدءا من مرحلة 
بين  للتكامل  تحقيقا  المبكر؛  التعليم 

المؤسسات التعليمية والتدريبية.
} تشجيع البحث العلمي واالرتقاء به.

حلول إسكانية مبتكرة
 تلبي احتياجات املواطنني

} تــمــكــيــن الـــمـــواطـــن مـــن االســـتـــفـــادة من 
خدمات إسكانية متميزة.

ــيـــاســـات  الـــسـ تـــطـــويـــر  ــي  ــ ــرار فـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ } االسـ
اإلسكانية لضمان استدامة الخدمات.

} تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بما 
اإلسكانية  الحلول  وتنوع  زيــادة  في  يسهم 

للمواطنين.
تعزيز جودة اخلدمات الصحية

} اســـتـــدامـــة خـــدمـــات الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
ذات التنافسية العالية بما يعزز من جودة 

الحياة.
} مواصلة تنفيذ مشروع الضمان الصحي 
لارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين.

} تــطــويــر ســيــاســات ومـــبـــادرات فــي مجال 
المجتمعي  الوعي  وزيـــادة  العامة  الصحة 

والوقاية.
ــاء بـــــأداء الــمــؤســســات الــصــحــيــة  ــقــ } االرتــ

وكوادرها.
متكني الشباب 

وزيادة مشاركتهم يف التنمية
} االرتقاء بقطاع الشباب وتطوير البرامج 

المخصصة لهم.
} اكــتــشــاف وصــقــل وإبــــراز الــمــواهــب لــدى 

الشباب، وترسيخ نهج اإلبداع واالبتكار.
} تـــوفـــيـــر الــبــيــئــة الـــجـــاذبـــة الســتــقــطــاب 
األنــشــطــة والــبــرامــج الــشــبــابــيــة مــن خــال 

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
دعم القطاع الرياضي 

ملواصلة حتقيق اإلجنازات
} تــطــويــر الـــســـيـــاســـات لــتــمــكــيــن األنـــديـــة 

والمراكز الشبابية من القيام بدورها.
ــي مــخــتــلــف  ــ } إعـــــــاء شــــــأن الـــمـــمـــلـــكـــة فـ
الــمــحــافــل الــريــاضــيــة مــن خـــال مــواصــلــة 
اإلنــــجــــازات الــريــاضــيــة عــلــى الــمــســتــويــيــن 

اإلقليمي والعالمي.
} تــعــزيــز الـــشـــراكـــة مـــع الــقــطــاع الــخــاص 

لدعم وترويج القطاع الرياضي.
تطوير واستدامة اخلدمات االجتماعية 

وضمان جودتها وتعزيز الشراكة مع 
القطاع األهلي

لمستحقيه،  الــدعــم  توجيه  كــفــاءة  رفــع   {
بما يلبي احتياجات المواطنين األساسية 
ويـــوفـــر لــهــم حــقــهــم الـــكـــامـــل مـــن الــحــيــاة 

الكريمة.
} تطوير وتسهيل الحصول على الخدمات 

االجتماعية ذات الجودة العالية.
الــــخــــدمــــات  ــقــــديــــم  تــ فـــــي  الــــمــــواصــــلــــة   {
والمسنين  واألســــرة  للطفل  االجــتــمــاعــيــة 

وذوي اإلعاقة )ذوي الهمم(.
} توفير البيئة الازمة لتمكين المؤسسات 
األهلية من المشاركة في العملية التنموية.

} العمل على تعزيز وتطوير برامج تنمية 
األسر المنتجة والمبدعة.

المجتمعية  الــشــراكــة  مــفــاهــيــم  تــعــزيــز   {

والعمل التطوعي.
تعزيز دور اإلعالم 

يف حتقيق األولويات الوطنية
التوعية  فــي  اإلعــــام  قــطــاع  دور  تــعــزيــز   {

والتثقيف باألولويات الوطنية.
تنافسيته  لــرفــع  اإلعــــام  قــطــاع  تــطــويــر   {

واستدامته.
} تعزيز دور اإلعام والثقافة بما يحافظ 

على اإلرث الوطني والحضاري.
متكني وتطوير الكوادر احلكومية

والمبادرات  السياسات  تطوير  مواصلة   {
الداعمة لتطوير الكوادر الحكومية.

وربط  الحكومي  الموظف  إنتاجية  رفع   {
قياس األداء به وتعزيز اإلبداع واالبتكار.

ــاء  ــمـ ــتـ ــتــــكــــار واالنـ } تـــحـــويـــل مـــفـــهـــوم االبــ
الــمــؤســســي إلــــى عــمــل وثـــقـــافـــة مــؤســســيــة 

فاعلة ودائمة.
والتخصصات  النوعية  الــمــبــادرات  دعــم   {

المستقبلية المطلوبة.
احلوكمة والرقابة وتعزيز املساءلة

تحسين  بهدف  الحوكمة  مفهوم  تعزيز   {
الممارسات اإلدارية.

} تعزيز آليات وأدوات الرقابة في األجهزة 
الحكومية.

} متابعة تنفيذ توصيات التقارير الرقابية 
وتحقيق المساءلة.

تعزيز التخطيط
 االستراتيجي والتحول الرقمي

} المواصلة في تبني التخطيط االستراتيجي 
الموحد بين الجهات الحكومية.

أهـــداف  بــجــهــود تحقيق  الــدفــع  مــواصــلــة   {
التنمية المستدامة 2030.

} دعم الجهود الرامية إلى رقمنة الخدمات 
إلكترونية  وجعلها  الحكومية  والــمــعــامــات 

بشكل شامل تدريجيا.
التقنيات  وتبني  األنظمة  تطوير  مواصلة   {
الحديثة والذكاء االصطناعي بما يسهم في 
جــودة  تحسين  فــي  الرقمي  التطور  توظيف 

وكفاءة الخدمات الحكومية.
ــهـــدف خــلــق  ــن الـــســـيـــبـــرانـــي بـ ــ } تـــعـــزيـــز األمــ
البيانات  لحماية  وموثوقة  آمنة  رقمية  بيئة 

وضمان سريتها.
} تعزيز أداء الجهات الحكومية في األنظمة 
سجات  أنــظــمــة:  )مــثــل  الرقمية  الحكومية 

وبنايات وتواصل(.
تعزيز متابعة األداء احلكومي

} تــعــزيــز ربــــط وتــكــامــل أنــظــمــة الــخــدمــات 
الحكومية لرفع كفاءتها.

} متابعة قياس تنفيذ المبادرات والمشاريع 
وجودة الخدمات الحكومية بناء على أفضل 

الممارسات.
واإلحصائيات  المعلومات  قــاعــدة  تطوير   {
فــي عملية  الــتــي تسهم  الــمــحــدثــة  الــدقــيــقــة 

اتخاذ القرار.
} إرساء ثقافة التميز والتنافسية في العمل 
الــحــكــومــي، ورفــــع مــســتــوى الـــجـــودة وقــيــاس 

األداء.
ــلـــة تـــعـــزيـــز مـــفـــهـــوم الـــتـــكـــامـــل بــيــن  } مـــواصـ

الجهات الحكومية.
ــع وتــحــســيــن جــــــودة تـــقـــديـــم الــخــدمــة  ــ } رفـ

الحكومية وقياسها برضا المتعاملين.

»اأخ�����ب�����ار ال���خ���ل���ي���ج« ت��ن�����ش��ر ب���رن���ام���ج ال��ح��ك��وم��ة
»م������ن ال���ت���ع���اف���ي اإل��������ى ال���ن���م���و ال���م�������ش���ت���دام«

استرشادا   )2026–2023( الحكومة  برنامج  إعــداد  تم 
بكتاب التكليف الصادر عن حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم حفظه اهلل 
ورعاه، والخطاب السامي لجالته خال تفضله أيده اهلل 
بافتتاح دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي السادس 
واألسس  المبادئ  وباستلهام  والنواب،  الشورى  لمجلسي 
مملكة  ودســتــور  الوطني،  العمل  ميثاق  عليها  نص  التي 
 ،2030 االقــتــصــاديــة  البحرين  رؤيـــة  وتطلعات  الــبــحــريــن، 

ومختلف أبعاد التنمية الشاملة.
العمل الحكومي على ترسيخ مبادئ  وترتكز منهجية 
بــرامــج  كــافــة  والــعــدالــة لتنفيذ  والــتــنــافــســيــة  االســتــدامــة 
العمل  مــســارات  جميع  في  المعايير  أعلى  وفــق  التطوير 
الــوطــنــي، وتــعــزيــز مــكــانــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي الـــريـــادة 
واالبتكار في المجاالت كافة، ومواصلة العمل بروح الفريق 

الواحد )فريق البحرين( تحت شعار )حب التحدي وعشق 
اإلنجاز(، وذلك بالتعاون البناء مع السلطتين التنفيذية 
والتشريعية، ومواصلة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

التي  التوجهات  إدراج  البرنامج  إعداد  روعي عند  وقد 
الـــمـــواطـــن مــحــور التنمية  تــطــلــعــات  تــســهــم فـــي تــحــقــيــق 
وغايتها، وتعزيز استدامة الخدمات المقدمة له وتحسين 
فـــي مختلف  الــحــديــثــة  الــتــقــنــيــات  ــا، وتـــوظـــيـــف  ــهـ ــودتـ جـ
المجاالت، باإلضافة إلى حماية البيئة واستدامة الموارد 

الطبيعية، ودفع عجلة التنمية في كافة القطاعات.
تحقيق  على   )2026–2023( الحكومة  برنامج  ويركز 
ثاث أولويات ينبثق منها عدد من األهــداف التي تسعى 
حكومة مملكة البحرين لتنفيذها نحو مزيد من الخير 
والنماء واالزدهار للوطن والمواطن، وفيما يلي األولويات 

التي تضمنها البرنامج:

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16343/pdf/1-Supplime/16343.pdf?fixed6164
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/1319474#.Y6KIfTWmZ18
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محميد احملميد

الــســيــاســة هـــي فـــن الــمــمــكــن، وكــثــيــرا مـــا تحقق 
أدوات  عبر  إليها  الــوصــول  الصعب  مــن  كــان  أهــدافــا 
فما  عليها..  أخــرى.. هذه حقيقة ال خالف  ووسائل 
بالك بمن يأتي ونحن على مشارف رحيل عام 2022 
ويدافع عن شخصية دموية، تقاتل شعبها تحت راية 
المقاومة؟ تهدد وتتوعد مواطنيها، لكونها الوحيدة 

التي تمتلك السالح والدعم اإليراني..!!
نعم لم يعد للدهشة واالستغراب مكان في عصر 
حق  لنا  يبقى  لكن  العالم،  يسود  الــذي  التناقضات 
الذي  »إبراهيم شريف«،  على  الحازم  والــرد  االستياء 
اتــخــذ مــن قــنــاة الــمــيــاديــن ســاحــة لــلــدفــاع عــن سيده 

حسن نصر اهلل.
لكم أن تتخيلوا أن واحدا من »بني جلدتنا« يقول 
المقاومين  يحب  أن  عليه  المقاومة  يحب  »مــن  إن 
مــازال شريف  فهل  اهلل«..  »نصر  السيد  رأسهم  وعلى 
ترسيم  اتفاقية  صــاغــرا  أقــر  بعدما  مــقــاومــا،  يعتبره 
وإسرائيل؟ هل كل من يخرج كل  لبنان  بين  الحدود 
والعالم  وإسرائيل  القدس  عن  رنانة  بخطابات  فترة 
إال اهلل، مقاوم؟  إله  أمة ال  اإلسالمي، ويسب ويشتم 
إعادة  إلى  فإننا ندعوك  األمر كذلك،  تعتبر  إن كنت 

تعلم فن السياسة من جديد.
شريف  إبــراهــيــم  السيد  تناقضات  رغــم  عموما، 
كالمه عن حسن  في  اتبعه  الــذي  التضليل  وأســلــوب 
نصر اهلل، فإن الرجل معذور.. كيف ال يضلل ويمتدح 
قــنــاة تلفزيونية  فــي  يــتــحــدث  الـــوجـــه، وهـــو  ويــبــيــض 
محسوبة على حزب اهلل في الظاهر والحرس الثوري 

اإليراني في الباطن؟ 
التقى  اهلل  نــصــر  »الــســيــد  أن  تعتبر  حــيــن  لــكــن 
األستاذ حسن مشيمع ونصحه بالسير باإلصالحات 
عن  خــرج  قد  األمــر  فهذا  الجمعيات«  التي طرحتها 
سياق العقل والمنطق والتاريخ ألن »األستاذ« عاد عام 
النفحات  وأخذ  لبنان،  في  »السيد«  لقائه  بعد   2011
الــمــبــاركــة مــنــه، وجــــاء إلــــى »الــــــــدوار« حــيــث يجتمع 
»الجمهورية  ليعلن  والفوضى،  اإلرهـــاب  في  حلفاؤه 

وإسقاط النظام«.
وبعد ذلك بـ11 عاما تأتي وتحاول تبرئة »السيد« 
من إحــداث »انقالب في البحرين« بل األدهــى قولك 
إن »مطالب السيد نصر اهلل كانت إصالحية للنظام 
وإسقاط  الجمهورية  إعــالن  فهل  للتغيير«.  وليست 
تقبل  ال  الــتــي  الحقيقة  إصــالحــي؟  مطلب  الــنــظــام 
الــجــدل والــمــمــاحــكــة الــســيــاســيــة، ويــدركــهــا الــقــاصــي 
الشيطان  لــحــزب  اإلرهــابــيــة  الــتــدخــالت  أن  والـــدانـــي 
وقـــائـــده حــســن نــصــر اهلل فــي شــــؤون الــبــحــريــن كانت 
واضحة وصريحة، وهو أمر شاهدناه وتابعناه جميعا 

في دول أخرى.
ــريـــف.. كــيــف تــدعــي أن »االقــتــصــاد  إبـــراهـــيـــم شـ
ــا يــمــنــع هـــذا  ــ ــة اإلفـــــــالس ومـ ــافـ الــبــحــريــنــي عـــلـــى حـ
رجل  أنــك  يفترض  الخليجية«..  األمــــوال  اإلفـــالس 
العالم،  اقتصاديات  أكبر  أن  وتــدرك  واقتصاد،  أرقــام 
الروسية  والحرب  كورونا،  أزمــة  جــراء  ومازالت  عانت 
العالم  التضخم على مستوى  أن  وتــدرك  األوكرانية، 
ــإن الـــمـــواطـــن الــبــحــريــنــي  ــ ــــك فـ ــع ذلـ ــ بـــلـــغ قـــمـــتـــه، ومـ
بفضل ســيــاســات حــكــومــتــه وبــرامــجــهــا االقــتــصــاديــة، 
أن  استطاعت  المالي،  التوازن  بالطبع  في مقدمتها 
تحمي االقتصاد البحريني من هزات كبيرة، عصفت 
باقتصاديات دول كبرى.. فهل ستظل تروج الدعاءاتك 
ــع الــتــنــمــويــة  ــاريـ ــشـ ــمـ وتــنــتــقــص مــــن اإلنـــــجـــــازات والـ
البالد  ربوع  في  المنتشرة  اإلسكان  ومشاريع  الكبيرة 
والخدمات المتعددة التي أصبحت متاحة للمواطن 

في بيته؟ 
ــذلــــك، رغـــــم قــنــاعــتــك وعــلــمــك  ــل ســتــبــقــى كــ هــ
أبــعــدتــك عن  الــتــي  لــلــنــاس هـــي  الـــحـــرة  بــــأن اإلرادة 
وتيقنت من حقيقة  السياسي، ألنها عرفت  المشهد 
مخططاتكم البائسة التي أفشلتها اإلرادة الوطنية.. 
وهي ذاتها اإلرادة التي خرجت وعبرت بشرف ونزاهة 
البحرينية  الديمقراطية  عــن   2022 انــتــخــابــات  فــي 
التي  الوطنية  االرادة  صــورهــا..  أروع  فــي  الخالصة 
حــمــت االنــتــخــابــات مــن الــتــدخــالت الــخــارجــيــة، رغــم 

دعوتكم إلى مقاطعتها بعد إفالس أجنداتكم.
السخرية،  إلــى  يدعو  بحديث  اليوم  أنــت  وتأتي 
لتدافع عن هذه التدخالت وتدعي أنها »إصالحية«.. 
عــلــى صــنــاديــق  تــدفــقــت  الـــتـــي  الـــحـــرة  اإلرادة  تــلــك 
أساسي،  لسبب  الديمقراطية  عــن  مدافعة  االقــتــراع 
يتم  وال  يــؤتــمــرون،  ال  بطبعهم  البحرينيين  أن  وهــو 
نعرفهم،  ال  الذين  أولئك  أما  الخارج،  من  توجيههم 
وأنت تدافع عنهم وعن نصائحهم، فعليك بهم ألنهم 

ليسوا منا ولسنا منهم، ولن نكون يا شريف.
العرس  نجاح  من  التقليل  هو  هدفك  كــان  وإذا 
الديمقراطي، فلتعلم يقينا أنك مازلت تعيش خارج 
السياق، بعيدا عن الواقع، الذي لم ولن تدركه.. ومن 
ال يريد رؤية اإليجابيات واإلنجازات، ويغمض عينيه 
بمحض ارادته، وال يرى سوى السلبيات التي ال تغادر 

مخيلته، وال يعرف سواها، فله ما يعتقد.
البحرين فماضية في طريقها نحو  أما مملكة 
مــســتــقــبــل مـــشـــرق ألبــنــائــهــا، بــقــيــادة جـــاللـــة الــمــلــك 
المعظم وحكومته الرشيدة، برئاسة سمو ولي العهد 
قوية  وطنية  ولحمة  وتكاتف  وبدعم  الـــوزراء،  رئيس 

ومتينة، وراسخة في أعماق األرض.

malmahmeed7@gmail.com

�سريف.. بين »ال�سيد« و»الأ�ستاذ«

 كتبت: فاطمة علي
االولية  الــرعــايــة  مــراكــز  أعلنت 
تفعيل خدمة الرعاية العاجلة على 
مـــدار الــســاعــة فــي 3 مــراكــز صحية 
يوسف  جدحفص،  الصحي،  »سترة 
انــجــنــيــر الــصــحــي« بــمــا يــســهــم في 
القطاع  خــدمــات  واســتــدامــة  تطوير 
كــفــاءتــه ويضمن  وتــعــزيــز  الــصــحــي 
ــى عـــلـــى الـــعـــالج  ــرضــ ــمــ حــــصــــول الــ
وفق  المناسب  الــوقــت  فــي  الــمــالئــم 
حــالــتــهــم الــصــحــيــة وضـــمـــن نــطــاق 
ــة بــاتــبــاع  ــيـ الــرعــايــة الــصــحــيــة االولـ
يــتــم  إذ  دولــــــــي،  مــعــتــمــد  تــصــنــيــف 
دولــي  نظام  وفــق  المرضى  تسجيل 
لعالج  االولـــويـــات  لتحديد  معتمد 
الـــحـــاالت الــعــاجــلــة بـــكـــفـــاءة، حيث 
يــقــوم الــنــظــام بــتــصــنــيــف كـــل حــالــة 
بــنــاء عــلــى درجـــة خــطــورتــهــا وتــكــون 
آلية التصنيف وفق 5 مستويات ذات 

ألوان مختلفة.
االولية  الــرعــايــة  مــراكــز  وبينت 
ــة فــي  ــيــ ــمــ ــرســ ــا الــ ــهــ ــاتــ ــابــ ــر حــــســ ــبــ عــ
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي في 

بــــأن الــمــســتــوى االول  وقــــت ســـابـــق 
ــاالت اإلنـــــعـــــاش والـــتـــي  ــ ــحـ ــ ــون لـ ــكــ يــ
ويتم  األزرق  باللون  تحديدها  يتم 
من  انتظار  وبـــدون  حــاال  مباشرتها 
حتى  العاجلة  الرعاية  طبيب  قبل 
استقرار الحالة وثم تحويلها لقسم 
الطوارئ في المستشفى، بينما تتم 
ــوارئ والــتــي  ــطــ ــاالت الــ ــ مـــبـــاشـــرة  حـ
خـــصـــص لـــهـــا الــــلــــون األحــــمــــر مــن 
حتى  العاجلة  الرعاية  طبيب  قبل 
استقرار الحالة وثم تحويلها لقسم 
الــــطــــوارئ بــالــمــســتــشــفــى، مــوضــحــة 
الــلــون االصــفــر حـــدد لمباشرة  بـــأن 
ــلــــة والـــــتـــــي يــتــم  الــــــحــــــاالت الــــعــــاجــ
العاجلة،  الرعاية  لطبيب  تحويلها 
ــون االخـــضـــر  ــ ــلـ ــ بـــيـــنـــمـــا خـــصـــص الـ
ــلــــحــــاالت شـــبـــه الـــعـــاجـــلـــة والـــتـــي  لــ
تعتبر من الحاالت المستقرة ويتم 
العاجلة،  الرعاية  لطبيب  تحويلها 
فيما يتم التعامل مع الحاالت غير 
العاجلة بتحديدها باللون األبيض 
في  العائلة  لطبيب  تحويلها  ويتم 
لــهــا في  الــتــابــعــة  الصحية  الــمــراكــز 

أقرب موعد متاح.
وأكـــدت مــراكــز الــرعــايــة االولية 
أن هذه الخدمة ال تعتبر بديال عن 
الرعاية  في  الطوارئ  قسم  خدمات 
للحاالت  »المستشفيات«  الثانوية 
انما هي خدمة  والطارئة،  الحرجة 
الرعاية  نطاق  ضمن  تقدم  صحية 
الصحية االولية وتعتمد على نظام 
الــفــرز فــي مــراكــز الــرعــايــة الصحية 
االولية والتي تم تحدديها وتوزيعها 

بمختلف محافظات المملكة.
الصحية  الرعاية  مراكز  أكــدت 
ــي تـــصـــريـــح ســـابـــق أنــهــا  ــة فــ ــ ــيـ ــ األولـ
تــولــي كـــل االهــتــمــام لــتــقــديــم كــافــة 
الخدمات الصحية لجميع مرتادي 
المراكز الصحية بالتساوي وبأعلى 
يتم  بأنه  منوهة  الجودة،  مستويات 
اعــتــمــاد إنـــشـــاء الـــمـــراكـــز الــصــحــيــة 
وفق  البحرين  مملكة  في  وتوزيعها 
معايير معتمدة، مبينة بأن كل مركز 
ضمن  الخدمات  كافة  يقدم  صحي 
ــار الــرعــايــة األولـــيـــة بــحــيــث يتم  إطــ
محافظات  كافة  في  المراكز  توزيع 

مملكة البحرين مع األخذ باالعتبار 
التعداد السكاني والمسافة والوقت 
الــمــســتــغــرق لــلــوصــول إلـــى الــمــركــز، 
ويـــتـــم تـــوزيـــع الـــقـــوى الــعــامــلــة من 
أطباء وممرضين وصيادلة وفنيين 

الخدمات  اختصاصي  من  وغيرهم 
الــصــحــيــة الـــمـــســـانـــدة والـــخـــدمـــات 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ اإلداريـــــــــــــــــة لــــتــــقــــديــــم الـ
لــلــمــرتــاديــن الــتــابــعــيــن لــكــل مــركــز 

صحي.

وفق ت�صنيف دولي معتمد والأولوية لحالت الإنعا�ش..

تفعيل خدمة الرعاية العاجلة على مدار ال�ساعة في 3 مراكز �سحية 

المبارك  ناصر  بن  وائل  المهندس  تفقد 
وزير شؤون البلديات والزراعة عمليات تنفيذ 
الــمــرحــلــة الــثــانــيــة لــتــوســعــة وتــطــويــر مــشــروع 
كورنيش الملك فيصل و األفنيوز - البحرين 
على المساحة المخصصة لتوسعة الكورنيش 
 103,000 ــي  ــوالــ حــ تــبــلــغ  ــي  ــتــ والــ والـــمـــجـــمـــع 
مــتــر مــربــع ُتـــضـــاف إلـــى الــمــســاحــة األصــلــيــة 
المرحلة  لــتــطــويــر  والــمــخــصــصــة  لــلــكــورنــيــش 
الكورنيش  مــســاحــة  إجــمــالــي  لتصل  األولــــى، 
ــى حـــوالـــي 277,000  إلـ الــمــرحــلــتــيــن  لــتــطــويــر 
االنــتــهــاء من  المتوقع  ومــن  مــربــع،  ألــف متر 

المشروع خالل النصف األول من عام 2024.
واستمع الوزير خالل جولته في المشروع 
الـــوزارة  والــتــي رافــقــه فيها عــدد مــن مسؤولي 
إلى شرح مفصل حول مراحل تنفيذ المشروع 
ــكـــون مــــن مـــســـاحـــات ومــســطــحــات  ــتـ الـــــــذي يـ
خـــضـــراء مــبــتــكــرة لــتــوســعــة كــورنــيــش الــمــلــك 
فيصل وتوسعة مبنى المجمع وشقق فندقية 
وسيتضمن المشروع أيضًا مواقف للسيارات.

وأشار الوزير إلى اهتمام الحكومة بتعزيز 

تحقيق  فــي  يسهم  بــمــا  التنموية  الــمــشــاريــع 
الــبــحــريــن االقــتــصــاديــة 2030،  ــداف رؤيــــة  ــ أهـ
الشراكة  مــن خــالل  الــــوزارة تسعى  أن  مــؤكــدًا 
ــــى تـــوفـــيـــر خـــدمـــات  مــــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص إلـ
ومرافق متنوعة ومتطورة لخدمة المواطنين 

والمقيمين.
ــال الـــوزيـــر الــمــبــارك: »يــبــلــغ إجــمــالــي  وقــ

الــمــبــلــغ الــمــســتــثــمــر فــــي تـــوســـعـــة الـــمـــشـــروع 
مالية  مــع مساهمة  ديــنــار  مليون   70 حــوالــي 
دينار  ماليين   5 بقيمة  المطورة  الشركة  من 
بالمشروع  المحيطة  الــطــرق  شبكة  لتطوير 
ومبلغ انتفاع إجمالي قدره حوالي 33 مليون 

دينار«.
وأشــــار الـــوزيـــر الــمــبــارك إلـــى أن مــشــروع 

المرحلة الثانية لتوسعة الكورنيش واألفنيوز 
- الــبــحــريــن ســيــنــشــط الــقــطــاع االقــتــصــادي 
فـــي الــمــمــلــكــة وســيــدعــم الــقــطــاع الــســيــاحــي 
ــه ســيــوفــر مــكــانــًا  ــه الـــخـــصـــوص ألنــ عــلــى وجــ
الكبير  النجاح  إلــى  الفــتــًا  للترفيه،  متميزًا 
األولى  المرحلة  تطوير  الذي حققه مشروع 

للكورنيش واألفنيوز - البحرين.

اأكثر من 70 مليون دينار لمرحلة التطوير الثانية لكورني�ش الملك في�سل والأفنيوز

حــصــلــت جــامــعــة الــبــحــريــن 
على المرتبة األولى على مستوى 
تصنيف  فـــي  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
لالستدامة  العالمي  الجامعات 
 UI  ( مترك  2022- جرين  للعام 
Green Metric - 2022(، وعلى 
المرتبة 363 على مستوى العالم 
تقدمت  جــامــعــة   1050 بــيــن  مـــن 
التقييم.  وحصلت جامعة  لهذا 
متقدمة  نــقــاط  عــلــى  الــبــحــريــن 
جدًا )أعلى من 85%( في ثالثة 
محاور مهمة من محاور التقييم 
الــســتــة وهــــي: الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
وبــنــاًء  والــتــعــلــيــم.  الــمــيــاه،  وإدارة 
جامعة  تكون  النتيجة  هذه  على 
الــبــحــريــن قـــد قــفــزت 95 مــوقــعــًا 
للعام  الجامعة  بتقييم  مــقــارنــة 
مجمل  وكــــان  2021م.  الــمــاضــي 
ــاط الـــتـــي حــصــلــت عــلــيــهــا  ــقـ ــنـ الـ
جامعة البحرين في التقييم هي 
أعــلــى معدل  ــان  وكـ نــقــطــة،   6725
للنقاط على مستوى العالم هي 
9300 نقطة للجامعة األولى في 
هـــذا الــتــقــيــيــم. ويــعــكــس الــتــقــدم 
البحرين  جامعة  حققته  الـــذي 
الجامعة  نجاح  التقييم  هذا  في 

استراتيجية  تــدابــيــر  إدخــــال  فــي 
ــة  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ حـــــقـــــقـــــت أهـــــــــــــــــداف الــ
المستدامة في جوانب أنشطتها 
أعربت  جانبها،  من  الجامعية.  
رئيسة جامعة البحرين الدكتورة 
المضاحكة،  شاهين  بنت  جواهر 
ــذا الـــتـــقـــدم  ــ ــهـ ــ ــا بـ ــهــ ــادتــ ــعــ ــن ســ ــ عــ
الــمــلــحــوظ لــلــجــامــعــة الــوطــنــيــة 
لعام  مــتــرك  جــريــن  تصنيف  فــي 
الــلــجــنــة  ــلـــى  عـ وأثــــنــــت  2022م، 
ــي هــــــذا الـــتـــقـــدم  ــ ــة فـ ــمـ ــاهـ ــسـ ــمـ الـ
بــرئــاســة رئــيــســة قــســم الــفــيــزيــاء 

ــورة حــنــان  ــتـ ــدكـ بــكــلــيــة الـــعـــلـــوم الـ
مـــبـــارك الـــبـــوفـــالســـة، بــاإلضــافــة 
ــاء هــيــئــة  ــ ــضــ ــ ــن أعــ ــ إلـــــــى عـــــــدد مــ
ــتـــدريـــس مـــن مــخــتــلــف كــلــيــات  الـ
ــهـــت رئــيــســة  الـــجـــامـــعـــة. كـــمـــا وجـ
الـــجـــامـــعـــة لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى وضـــع 
تدابير  لتنفيذ  االستراتيجيات 
إضافية لتحسين موقع الجامعة 
وهــي:  التقييم  مــحــاور  بقية  فــي 
وإدارة  الـــمـــنـــاخ،  وتــغــيــر  الـــطـــاقـــة، 
إلحــراز  والــمــواصــالت،  النفايات، 
جوانب  في  للجامعة  أكبر  تقدم 
تــعــزيــز االســتــدامــة والــمــحــافــظــة 
األعوام  في  والبيئة  الموارد  على 
الــــــقــــــادمــــــة. ويــــــصــــــدر تــصــنــيــف 
لالستدامة  العالمي  الجامعات 
)جــريــن مــتــرك لــالســتــدامــة( عن 
جامعة ماليزيا، وتقّدم لها 1050 
ويقوم هذا  دولــة،   85 جامعة من 
التقييم على إظهار مدى تحّسن 
في  العالم  في  الجامعات  تدابير 
المتحدة  األمــم  أهـــداف  تحقيق 
للتنمية المستدامة والتي تهدف 
في األساس إلى تغير الممارسات 
نحو االستدامة والمحافظة على 

المصادر والبيئة. 

جامع���ة البحري���ن تتق���دم 95 موقع���ا ف���ي ت�سني���ف
الجامعات العالمي لال�ستدامة »جرين مترك« لعام 2022 

} د. جواهر بنت شاهين.

يــعــرض مــركــز الــشــيــخ إبــراهــيــم بــن محمد 
موسمه  ضــمــن  والــبــحــوث،  للثقافة  خليفة  آل 
الثقافي »قف على ناصية الحلم وقاتل« الفيلم 
ال  التي  السلطانة  »فاطمة  الروائي  السينمائي 
عبدالرحمن  محمد  المغربي  للمخرج  تنسى«، 
تازي، غدا الخميس الموافق 22-12-2022، عند 

الساعة السابعة مساًء، في مقر المركز.
ــرة الـــذاتـــيـــة  ــيـ ــسـ يــســتــعــيــد هـــــذا الـــفـــيـــلـــم الـ
المرنيسي،  فاطمة  المغربية  االجتماع  لعالمة 
أعــمــالــهــا ومــنــجــزاتــهــا وإســهــامــاتــهــا الــتــي كانت 
ــا زالــــت مـــصـــدرًا إلشـــعـــاع فــكــري فـــي جميع  ومــ
الثقافة  هــذه  من  جعلت  أنها  إذ  العالم،  أنحاء 
العربي  العالم  في  معروفة  المغربية  النسوية 
الــنــســاء لالنفتاح  وألــهــمــت مــاليــيــن  اإلســالمــي 
الفيلم  سيبرز  كما  الحدود،  وعبور  العالم  على 
أبــحــاثــهــا الــفــكــريــة واالجــتــمــاعــيــة ودراســـاتـــهـــا 

السوسيولوجية واألنثروبولوجية بالمغرب.
الـــمـــخـــرج محمد  أن  إلــــى  اإلشـــــــارة  تـــجـــدر 
ــازي، هــو مــخــرج ومــنــتــج ومــديــر  عــبــدالــرحــمــن تــ
للمنتجين،  الوطنية  الهيئة  ويــتــرأس  تصوير 
للسينما  الــعــلــيــا  الــــدراســــات  مــعــهــد  ــي  فـ درس 
االتــصــال  ــال شــهــادة  نـ كــمــا   .IDHEC بــبــاريــس 
ــات الــمــتــحــدة  ــواليــ بــجــامــعــة ســـيـــراكـــوس فـــي الــ
ــال الفنية  ــمـ الــعــديــد مـــن األعـ لـــه  األمــريــكــيــة. 
الكبيرة )1981(، باديس  الروائية منها: الرحلة 

 ،)1993( زوجـــتـــي  زوج  عـــن  الــبــحــث   ،)1988(
 ،)2003( مــوســى  أبـــو  جــيــران   ،)1996( لــالحــبــي 
السلطانة  فاطمة   ،)2013( )الــعــانــس(  الــبــايــرة 

التي ال تنسى )2022(. 

م��رك��ز ال�����س��ي��خ اإب��راه��ي��م ي��ع��ر���ش ال��ف��ي��ل��م ال��روائ��ي 
غ��دا ُت��ن�����س��ى«  ل  ال���ت���ي  »ف��اط��م��ة...ال�����س��ل��ط��ان��ة 

الــدكــتــور محمد بن  أشـــاد 
التربية  وزيــــر  جــمــعــة  مــبــارك 
ــتـــي  ــود الـ ــهــ ــجــ ــالــ الـــتـــعـــلـــيـــم بــ
التعليمية  الــهــيــئــات  بــذلــتــهــا 
ــة  ــيــ ــمــــدرســ بــــالــــمــــؤســــســــات الــ
طوال الفصل الدراسي األول 
مـــن الـــعـــام الـــجـــاري مـــن أجــل 
استرجاع  من  الطلبة  تمكين 
الفاقد التعليمي الذي خلفه 
لجائحة  الــعــالــمــي  االنــتــشــار 
فــيــروس كــورونــا )كــوفــيــد-19( 
التعليمية  الكفايات  وتحقيق 

المطلوبة.
الـــمـــدارس  إلـــى أن  وأشـــــار 
تستعّد  والــثــانــويــة  اإلعــداديــة 
لـــالمـــتـــحـــانـــات الـــتـــحـــريـــريـــة 
ــة الـــفـــصـــل  ــايـ ــهـ ــنـ ــة بـ ــاصــ ــخــ الــ
الدراسي األول، والتي تقتصر 
عـــلـــى طــلــبــة الـــصـــف الــثــالــث 
المرحلة  وطــلــبــة  اإلعــــــدادي، 

ــة صــفــوفــهــا  ــافـ ــكـ الــــثــــانــــويــــة بـ
ابـــتـــداء مــن األســـبـــوع الــقــادم، 
مؤكدًا أّن األنشطة التقويمية 
بها  الطلبة  تكليف  تــم  الــتــي 
طــــوال الــفــصــل كــــان لـــه بــالــغ 
ــي تــهــيــئــة  ــ األثــــــــر الـــــواضـــــح فـ
االمــتــحــانــات  ألداء  الــطــلــبــة 
ــداد  ــعـ ــتـ وتــمــكــيــنــهــم مــــن االسـ

لتقديمها.
أّن  ــلــــى  عــ الــــــوزيــــــر  وأكـــــــــد 
ــدراســـي شهد  ــذا الــفــصــل الـ هـ
ــام الـــمـــعـــلـــمـــيـــن بــتــطــبــيــق  ــيــ قــ
األنشطة  مــن  متميزة  نــمــاذج 
الــمــعــتــمــدة على  واإلثــــــــراءات 
من  الراجعة  التغذية  تفعيل 
األمـــور،  وأولــيــاء  الطلبة  قبل 
له إسهام واضح   وهو ما كان 
في معالجة الفاقد التعليمي 
ومعاودة  الجائحة  الناتج عن 
رفــــــــع مــــســــتــــوى الـــتـــحـــصـــيـــل 

تعدد  أّن  إلى  مشيرًا  العلمي، 
األنــشــطــة الــتــقــويــمــيــة طـــوال 
الــفــصــل الـــدراســـي كـــان هدفه 
المهارات  تنوع  على  التركيز 
والمعارف لدى الطلبة، وعلى 
األساسية  بالكفايات  ربطها 

لــبــنــاء مــهــاراتــهــم ومــعــارفــهــم، 
رغــم ما شكله ذلــك من عبء 
ــة  ــالـــدرجـ ــلـــى الــمــعــلــمــيــن بـ عـ

األولى.
وأثــــــنــــــى وزيــــــــــر الـــتـــربـــيـــة 
والتعليم على التعاون المثمر 
ــاء  ــ ــيـ ــ ــالـــس اآلبـــــــــاء وأولـ ــمـــجـ لـ
األمــــــــــور مـــــع الـــــــمـــــــدارس فــي 
تزويدها بجميع مالحظاتهم 
المطّبق  التقويم  نظام  على 
فــي الــعــام الــدراســي الــجــاري، 
الــــــــوزارة على  والــــــذي ســـاعـــد 
التحسينات  مــن  عــدد  إدخـــال 
عــلــى الـــنـــظـــام، وبــمــا ال يــؤثــر 
ــلـــى جـــــــودة ودقـــــــة عــمــلــيــات  عـ
ــن بــيــنــهــا عـــدم  ــ الـــتـــقـــويـــم، ومـ
تكليف الطلبة بطباعة المهام 
المكتبات،  في  إليهم  الموكلة 
وإرسالها  بكتابتها  واالكتفاء 
إلكترونيًا أو كتابتها وإرسالها 

يدويًا إلى المعلمين، بحسب 
ــة  ــلـ ــيـ وسـ أي  أو  الــــمــــرحــــلــــة 
ــرى لــوضــعــهــا في  ــ مــتــاحــة أخـ
ــب، وذلـــــــك مــن  ــالــ ــطــ ــلـــف الــ مـ
أجــــل تــخــفــيــف األعـــبـــاء على 
ــاء أمــــورهــــم،  ــ ــيــ ــ الـــطـــلـــبـــة وأولــ
عــدد  تقليص  إلـــى  بــاإلضــافــة 
وتقليل  التقويمية  األنشطة 
كل  بها  المكلف  المهام  عــدد 
من  الكثير  أّن  مــؤكــدًا  طالب، 
التحسينات على هذا النظام 
ــي مــصــلــحــة  ــ ــي تــــصــــب فــ ــ ــتـ ــ الـ
عنها  اإلعـــالن  سيتم  الطلبة 
بلورتها  من  االنتهاء  بمجّرد 
ودراســــــتــــــهــــــا بــــالــــتــــعــــاون مــع 
مجالس اآلباء وأولياء األمور 
والـــمـــعـــلـــمـــيـــن فــــي الـــمـــيـــدان، 
حيث سيتم االنتهاء من ذلك 
ــازة الربيع  وإعــالنــه خــالل إجـ

)منتصف العام الدراسي(. 

وزير التربية والتعليم بعد م�صاورات مع اأولياء الأمور:

اإع�����ف�����اء ال���ط���ل���ب���ة م����ن ط���ب���اع���ة ب���ح���وث���ه���م ورق���ي���ا 
ي��دوي��ا ك��ت��اب��ت��ه��ا  اأو  اإل��ك��ت��رون��ي��ا  ب��اإر���س��ال��ه��ا  والك���ت���ف���اء 
اأو م�صاريع تتطلب طباعتها في المكتبات عدم تكليف الطلبة باأي واجبات 

} د. محمد بن مبارك.

شاركت الجمعية البحرينية للشفافية في 
اجتماع المجموعة غير الحكومية في الشبكة 
الــعــربــيــة لــتــعــزيــر الــنــزاهــة ومــكــافــحــة الــفــســاد 
اللبنانية خــالل  الــجــمــهــوريــة  فــي  عــقــد  الـــذي 

يومي 18 و19 ديسمبر الجاري.
مجلس  رئــيــس  الربيعي  حسين  د.  وقـــال 
إن  لــلــشــفــافــيــة  الــبــحــريــنــيــة  الــجــمــعــيــة  إدارة 
فيه  أكـــدت  ختاميا  بيانا  أصـــدرت  المجموعة 
ــازال  أن تــعــزيــز الــنــزاهــة ومــكــافــحــة الــفــســاد مـ
مــطــلــبــا مــلــحــا وأولــــويــــة بــالــغــة األهـــمـــيـــة من 
نظرا  العربية؛  المنطقة  في  الشعوب  منظور 
على  مــن خطر شديد  الفساد  يشكله  مــا  إلــى 
أمن اإلنسان بمختلف أبعاده، وحقوق اإلنسان 
ــا، وعـــلـــى واقــــــع الــتــنــمــيــة  ــهـ ــالـ ــكـ بــمــخــتــلــف أشـ
الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة في 
والفقيرة،  منها  الغنية  المنطقة  دول  جميع 

السياسية  أنظمتها  تباين  عــن  النظر  بغض 
وخصوصياتها الوطنية والمحلية.

ــيـــب الـــمـــجـــمـــوعـــة بــالــجــهــود  ورغـــــــم تـــرحـ
والحكومات  المجتمعات  جانب  من  المبذولة 
ولكنها  العربية،  المنطقة  بلدان  امتداد  على 
الحاصل  التقدم  برغم  الجهود  هــذه  أن  تــرى 
عــلــى عــــدة مــســتــويــات ال تـــرقـــى إلــــى مــســتــوى 
الطموحات وال تستجيب الحتياجات النهوض 
 2030 خطة  وفــق  المستدامة  التنمية  بــواقــع 
ــادرة عــــن األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة وال خــطــط  ــ ــصـ ــ الـ
دول  أقرتها  التي  المختلفة  الوطنية  التنمية 

المنطقة.
وعـــبـــرت الــمــجــمــوعــة عـــن عـــدم ارتــيــاحــهــا 
الــهــدف  تحقيق  أجـــل  مــن  الــمــبــذولــة  للجهود 
السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة 
ــا بــتــعــزيــز  ــرهـ ــة نـــظـ ــهــ الـــــــذي يــتــعــلــق مــــن وجــ

الــســلــم الــمــجــتــمــعــي وضـــمـــان ســـيـــادة الــقــانــون 
واحــتــرام حقوق االنــســان وبــنــاء دولــة القانون 
الوخيمة  العواقب  مــن  وحـــذرت  والمؤسسات، 
التي ستصيب منطقتنا جراء خذالن الشعوب 
في تطلعاتها المشروعة إلى الحرية والعدالة 

والعيش بكرامة.
المجموعة جميع األطــراف من  وطالبت 
حكوميين  ومــســؤولــيــن  ومــشــرعــيــن  سياسيين 
ومــوظــفــيــن عــامــيــن ورجـــــال وســـيـــدات أعــمــال 
ومــهــنــيــيــن ونـــاشـــطـــيـــن مــدنــيــيــن وإعــالمــيــيــن 
ومــؤثــريــن بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــم الــتــاريــخــيــة 
سيما  وال  والـــمـــواطـــنـــيـــن،  الـــمـــواطـــنـــات  تـــجـــاه 
الفقراء والفئات المستضعفة منهم واألجيال 
الــصــاعــدة، مــن خـــالل شــحــذ الــهــمــم، وتفعيل 
الــعــمــل الــمــشــتــرك مـــن أجـــل تــنــفــيــذ اتــفــاقــيــة 
وااللــتــزام  الفساد،  لمكافحة  المتحدة  األمــم 

ــوال وفـــعـــال بــثــالثــيــة الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة  ــ قـ
والمساءلة في القطاعين العام والخاص على 
السياسية  المجاالت  وفــي  المستويات  جميع 

واالقتصادية واالجتماعية.
وأعلنت المجموعة أنها في إطار شراكتها 
أكملت  اإلنمائي  المتحدة  األمــم  برنامج  مــع 
ــامـــال وأدى  ــا كـ ــامـ ــارا تـــشـــاوريـــا اســـتـــمـــر عـ مــــســ
ــان ســتــرتــكــز عليها في  بــلــورة ثــمــانــيــة أركــ إلـــى 
السنتين  خــالل  عملها  بــرنــامــج  وتنفيذ  بــنــاء 
الــقــادمــتــيــن؛ هـــي: الــحــق فـــي الــحــصــول على 
ــوارد بــلــدانــنــا الــطــبــيــعــيــة، دور  ــ الــمــعــلــومــات، مـ
الـــمـــجـــتـــمـــع، الـــمـــســـاءلـــة الــمــجــتــمــعــيــة عــلــى 
الـــمـــســـتـــوى الـــمـــحـــلـــي، الــــنــــزاهــــة الــســيــاســيــة، 
حــمــايــة الــمــبــلــغــيــن عـــن الـــفـــســـاد، اســتــقــاللــيــة 
الرقابية،  والــهــيــئــات  الــفــســاد  مكافحة  هيئات 

واالستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

بم�صاركة الجمعية البحرينية لل�صفافية

المجموع���ة غي���ر الحكومي���ة ف���ي ال�س���بكة العربي���ة لتعزي���ز النزاه���ة 
توؤك���د اأن مكافح���ة الف�س���اد مازال���ت مطلب���ا ملحا ف���ي المنطق���ة العربية
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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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بــتــكــلــيــف مـــن حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
الـــمـــلـــك حـــمـــد بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك 
عبداللطيف  الــدكــتــور  تـــرأس  المعظم  الــبــاد 
الخارجية وفد مملكة  وزير  الزياني  راشد  بن 
البحرين المشارك في مؤتمر بغداد للتعاون 
امس  الــذي عقد  الثانية  دورتــه  في  والشراكة 
في مركز الملك حسين بن طال للمؤتمرات 
األردنــيــة  بالمملكة  الميت  البحر  مدينة  فــي 
الهاشمية، برئاسة صاحب الجالة الهاشمية 
الحسين عاهل  ابـــن  الــثــانــي  عــبــداهلل  الــمــلــك 

المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة. 
ــة رئــيــس  ــامـ ــر فـــخـ ــمـ ــؤتـ ــمـ وشــــــــارك فــــي الـ
جــمــهــوريــة مــصــر الـــعـــربـــيـــة، وفـــخـــامـــة رئــيــس 
الجمهورية الفرنسية، وسمو رئيس وزراء دولة 
الــكــويــت، ودولـــة رئــيــس الــــوزراء فــي جمهورية 
العراق، وسمو حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
كما شارك وزراء خارجية كل من المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وســلــطــنــة عــمــان، ودولـــة 
قـــطـــر، والــجــمــهــوريــة اإلســـامـــيـــة اإليـــرانـــيـــة، 
ــى لــلــشــؤون  ــلــ ــافــــة إلـــــى الـــمـــمـــثـــل األعــ بــــاإلضــ
الــخــارجــيــة والــســيــاســة األمــنــيــة فـــي االتــحــاد 
ــيــــن الـــعـــام لــجــامــعــة الــــدول  األوروبـــــــــي، واألمــ
العربية، واألمين العام لمجلس التعاون لدول 
التركية  الجمهورية  وسفير  العربية،  الخليج 
وممثلي  الهاشمية،  األردنــيــة  المملكة  لــدى 
الــدول  وســفــراء  الدولية  المنظمات  مــن  عــدد 

المعتمدين في االردن.
واســتــهــلــت أعـــمـــال الــمــؤتــمــر بــكــلــمــة من 
ابن  الثاني  عــبــداهلل  الملك  الجالة  صاحب 
الهاشمية  األردنــيــة  المملكة  عاهل  الحسين 
البلد المضيف، أعرب فيها عن اعتزازه وشعب 
المملكة األردنية الهاشمية باستضافة مؤتمر 
بغداد للتعاون والشراكة، الذي يعكس المكانة 
الخاصة للعراق الشقيق بالنسبة إلى األردن.

ــتـــمـــاع يــمــثــل فــرصــة  وقـــــال إن هــــذا االجـ
للتعاون  بغداد  مؤتمر  مخرجات  على  للبناء 
وإعادة  الماضي،  العام  انعقد  الذي  والشراكة 
تــأكــيــد دعــمــنــا لــجــهــود الـــعـــراق فـــي مــواصــلــة 
أمنه  وتعزيز  واالزدهــار  التنمية  مسيرته نحو 

واستقراره واحترام سيادته.
وأضـــــاف: إن اجــتــمــاعــنــا الــيــوم يــأتــي في 
األمنية  ــات  األزمــ المنطقة  فيه  تــواجــه  وقــت 
والــســيــاســيــة، بــاإلضــافــة إلـــى تــحــديــات األمــن 
ــرورة تأمين  الــغــذائــي والــمــائــي والــصــحــي، وضـ
والتعامل  التوريد  وساسل  الطاقة  إمـــدادات 
مـــع تـــداعـــيـــات الــتــغــيــر الــمــنــاخــي، مـــؤكـــدا أن 
األردن يؤمن بحاجة المنطقة إلى االستقرار 
اإلقليمي  والتعاون  والشامل  العادل  والسام 
وخاصة في المجاالت االقتصادية والتنموية، 
ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، وأن مواجهة 
جماعيا  عما  تستدعي  المشتركة  تحدياتنا 

تلمس شعوبنا آثاره اإليجابية.
وأوضح: األردن يدرك أن التحديات التي 
نؤمن  لكننا  تعقيدا،  وتــــزداد  كثيرة  تواجهنا 
أيضا بأن هذا المؤتمر ينعقد من أجل خدمة 
الــعــراق  أمـــن  لــضــمــان  الــمــشــتــركــة،  مصالحنا 
وازدهاره واستقراره ركنا أساسيا في منطقتنا 
لتعميق  معكم  العمل  مواصلة  إلــى  ونتطلع 

شراكاتنا خدمة لشعوبنا.
مملكة  كلمة  الخارجية  وزيـــر  ألــقــى  وقــد 
البحرين في المؤتمر، حيث نقل فيها تحيات 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
وتمنيات  الــمــعــظــم،  الــبــاد  مــلــك  خليفة  آل 
جــالــتــه لــلــمــشــاركــيــن فـــي الــمــؤتــمــر الــتــوفــيــق 
المؤتمر  هــذا  خــروج  فــي  ُيسهُم  بما  والــســداد 
بين  والشراكة  التعاون  تعزز  إيجابية  بنتائج 
والنماء  بالخير  يــعــود  لما  الــمــشــاركــة  الـــدول 

على جمهورية العراق وشعبها الشقيق.
ــــن الــشــكــر  وأعـــــــــرب وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة عـ

ــر لــلــمــمــلــكــة األردنـــــيـــــة الــهــاشــمــيــة  ــديـ ــقـ ــتـ والـ
الــشــقــيــقــة بــقــيــادة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك 
ــن الــحــســيــن، الســتــضــافــة  ــبـــداهلل الــثــانــي ابــ عـ
إطــار  فــي  الــثــانــيــة،  فــي نسخته  المؤتمر  هــذا 
دعم جالته الدائم للعمل العربي المشترك 
الــعــربــي، مــشــيــدا بجهود  الــتــضــامــن  وتــعــزيــز 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  فخامة 
الجهود  ومساندة  دعــم  على  الــدائــم  وحــرصــه 
االستراتيجية  الــشــراكــة  تــعــزيــز  إلـــى  الــرامــيــة 
التعاون  وتكريس  المنطقة،  ودول  بين فرنسا 
الــدولــي فــي حــفــظ األمـــن والــســلــم اإلقليمي 

والعالمي.
وقال وزير الخارجية إن مملكة البحرين 
الباد  ملك  الجالة  صاحب  حضرة  بقيادة 
المعظم، وتوجيهات الحكومة برئاسة صاحب 
الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
الـــــوزراء،  رئــيــس مــجــلــس  الــعــهــد  ــي  خليفة ولـ
والشراكة  التعاون  تعزيز  على  دائًما  حريصة 
الشقيقة،  العراق  جمهورية  دعم  في  الدولية 
والمحافظة على أمنها واستقرارها وسيادتها 
ــا  ووحــــدة وســامــة أراضــيــهــا، واســتــعــادة دورهـ
المحوري كقوة فاعلة وإيجابية في محيطها 

العربي واإلقليمي والدولي.
جمهورية  أمــن  أن  الخارجية  وزيـــر  وأكـــد 
الـــعـــراق واســتــقــرارهــا هــو جـــزء ال يــتــجــزأ من 
أمــنــنــا الــقــومــي الــخــلــيــجــي والــعــربــي، وركــيــزة 
ــايـــش الــســلــمــي  ــعـ ــتـ ــرار والـ ــقـ ــتـ أســـاســـيـــة لـــاسـ
والـــتـــكـــامـــل االقــــتــــصــــادي الـــفـــاعـــل فــــي هـــذه 
المنطقة الحيوية واالستراتيجية من العالم، 
الشقيق  البلد  هــذا  مــع  يجمعنا  بما  إيــمــاًنــا 
أخوية  قيم  مــن  العريقة  وحــضــارتــه  بتاريخه 

ومصالح مشتركة ووحدة الهدف والمصير.
وأعرب وزير الخارجية في كلمته عن دعم 
في  الــعــراق  لجهود  الكامل  البحرين  مملكة 
تكريس دولة القانون والمؤسسات الدستورية، 

اإلعمار،  وإعــادة  االقتصادي  اإلصــاح  وتعزيز 
ــر الــتــنــظــيــمــات  ومـــواصـــلـــة نــجــاحــاتــه فـــي دحــ
المسلحة،  والمليشيات  المتطرفة  اإلرهابية 
وعـــدم الــســمــاح بــإســاءة اســتــغــال أراضــيــه في 
تــهــديــد األمــــن الــقــومــي الــعــربــي، ورفــــض أي 
تـــدخـــات خــارجــيــة فـــي شـــؤونـــه الــداخــلــيــة أو 
انــتــهــاك لــســيــادة وســامــة أراضــيــه، داعــيــا إلى 
تعزيز التعاون اإلقليمي والشراكة الفاعلة بين 
جميع دول المنطقة على أساس مبدأ حسن 
وفــًقــا للقانون  الــمــتــبــادل  ــرام  ــتـ الــجــوار واالحـ
السلمي  والنهج  الحوار  لغة  وتغليب  الدولي، 
المثيرة  الدعوات  ونبذ  الخافات  تسوية  في 

للفرقة والكراهية الدينية والطائفية.
وأشـــــاد وزيــــر الــخــارجــيــة بــآلــيــة الــتــعــاون 
ــيـــن كــــل مــــن الــمــمــلــكــة األردنــــيــــة  الـــثـــاثـــي بـ
الهاشمية وجمهورية مصر العربية وجمهورية 
تم االتفاق بشأنه من مشروعات  العراق، وما 
اقتصادية مهمة، مثمنا الجهود المباركة بين 
العربية  الخليج  لــدول  التعاون  مجلس  دول 
تنموية  مــشــاريــع  لتنفيذ  الــعــراق  وجــمــهــوريــة 
مشتركة في مجال الربط الكهربائي والنقل، 
لما لها من مردود اقتصادي كبير على العراق 

الشقيق والمنطقة عموما.
 وأعــــــــرب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة عــــن الــشــكــر 
والتقدير للمملكة األردنية الهاشمية، وجميع 
الــــــدول الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة والــمــنــظــمــات 
المؤتمر،  فــي  المشاركة  والــدولــيــة  اإلقليمية 
مــعــربــا عـــن األمــــل فـــي خــــروج هــــذا الــمــؤتــمــر 
الشراكات  تعزز  وبناءة  فاعلة  بقرارات  الدولي 
الدبلوماسية واالقتصادية واألمنية بين هذه 
الــــدول فــي تــدعــيــم األمــــن الــمــائــي والــغــذائــي 
والبيئي وأمن الطاقة وتطوير البنى التحتية، 
ومــكــافــحــة الــتــطــرف واإلرهــــــــاب، حــتــى ينعم 
المنطقة  وشــعــوب  الشقيق  الــعــراقــي  الشعب 

كافة باألمن والسام والتنمية المستدامة.

بتكليف من جاللة الملك
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القاهرة - سيد عبدالقادر :

 أقامت سفارة مملكة البحرين 
لدى جمهورية مصر العربية، مساء 
بمناسبة  استقبال  حفل  اإلثــنــيــن 
ــاالت مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ احــ
لذكرى  إحــيــاًء  الوطنية  بــأعــيــادهــا 
الحديثة  البحرينية  الــدولــة  قــيــام 
فــي عــهــد الــمــؤســس أحــمــد الفاتح 
ــة عــربــيــة مــســلــمــة فـــي الــعــام  كـــدولـ
1783 ميادية، وذكرى تولي حضرة 
الُمعظم،  الملك  الجالة  صاحب 

مقاليد الحكم.
 وأعــــرب الــســيــد عــبــدالــرحــمــن 
حسن هاشم القائم بأعمال سفارة 
جمهورية  لـــدى  الــبــحــريــن  مملكة 
العربية ولدى جامعة الدول  مصر 
آيـــات التهاني  الــعــربــيــة عــن أســمــى 
ــامـــي  ــام الـــسـ ــقـ ــمـ ــلـ ــات لـ ــكــ ــريــ ــبــ ــتــ والــ
الــجــالــة الملك  لــحــضــرة صــاحــب 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
مملكة البحرين المعظم، وصاحب 
بن  سلمان  األمــيــر  الملكي  السمو 
رئيس  العهد  ولي  آل خليفة  حمد 
مجلس الوزراء ، مهنًئا أبناء مملكة 
البحرين الكرام، ومعبًرا عن عظيم 
الفخر واالعتزاز بما تشهده مملكة 
الــبــحــريــن مـــن إنـــجـــازات حــضــاريــة 
اإلصــاحــي  النهج  بفضل  ضخمة 
المعظم،  الملك  لجالة  الشامل 
والديمقراطية  التنموية  وثمراته 
ومـــــكـــــتـــــســـــبـــــاتـــــه االقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والمتواصلة  الهائلة  واالجتماعية 
في  البحرين  مملكة  جعلت  والتي 
كافة  في  المتقدمة  الــدول  مصاف 

معايير ومؤشرات التقدم.

وأوضــــح الــقــائــم بــاألعــمــال أن 
مــن أهــم مــرتــكــزات وثــوابــت مسيرة 
الــنــمــوذج  ذلـــك  والــتــقــدم،  التنمية 
المتميز والفريد الذي يميز تاريخ 
وسيظل  البحرين،  مملكة  وحاضر 
ســمــة لــمــســتــقــبــلــهــا مـــن الــتــســامــح 
ــانـــي واالنـــفـــتـــاح  والـــتـــعـــايـــش اإلنـــسـ
ومــا تقوم  الجميع،  مــع  والــتــواصــل 
به من جهود ومبادرات دؤوبة ورائدة 
لــنــشــر هـــذه الــقــيــم والــمــبــادئ على 
الــصــعــيــديــن اإلقــلــيــمــي والــــدولــــي، 
ــارة الــتــاريــخــيــة  ــ ــزيـ ــ ــــى الـ مـــشـــيـــًرا إلـ
ــر الــدكــتــور  ــبـ لــفــضــيــلــة اإلمــــــام األكـ
أحمد الطيب شيخ األزهر الشريف 
المسلمين،  حكماء  مجلس  رئيس 
ــابــــا فـــرنـــســـيـــس بــابــا  ــبــ وقـــــداســـــة الــ
الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة، هـــو خير 
دليل على حرص مملكة البحرين 
وتوجهها االستراتيجي لمد جسور 
السلمي  التعايش  وتعزيز  الــحــوار 
ونــشــر ثــقــافــة الـــســـام فـــي الــعــالــم، 
البحرين  مملكة  بــادنــا  أن  وتــؤكــد 

السام  لنشر  واحــة  وستظل  كانت 
والمحبة في كل أرجاء المعمورة.

وفــيــمــا يــخــص الــعــاقــات بين 
ــريــــن وجـــمـــهـــوريـــة  ــبــــحــ ــكـــة الــ ــلـ مـــمـ
مــصــر الــعــربــيــة الــشــقــيــقــة، أكـــد أن 
الـــعـــاقـــات بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
العربية الشقيقة  وجمهورية مصر 
خــصــوصــيــة فـــريـــدة وزخـــًمـــا كــبــيــًرا، 
بمرور  الــعــام  هــذا  نحتفل  كنا  وإذا 
بين  العاقات  على  عاًما  خمسين 
البلدين، فإن هذه العاقات لها من 
واألولــويــة  واألهــمــيــة  الخصوصية 
بين  للعاقات  نموذًجا  يجعلها  ما 
األشقاء على مختلف المستويات، 
ــي تـــجـــمـــع بــيــن  ــ ــتـ ــ فــــالــــعــــاقــــات الـ
الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن الــشــقــيــقــيــن 
التاريخ،  عمق  في  وضــاربــة  وطيدة 
وتــمــتــد جــذورهــا إلـــى أبــعــد مــن 50 
ــدوام  ــ عـــاًمـــا، وهــــي تــحــظــى عــلــى الـ
ــيـــرة مــــن لـــــدن ســيــدي  ــبـ بـــعـــنـــايـــة كـ
حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة الــمــلــك 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 

ــه فــخــامــة  ــيــ ــبــــاد الــمــعــظــم وأخــ الــ
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس 
الشقيقة  العربية  مصر  جمهورية 
في  العاقات  هذه  وتعزيز  لتطوير 
الشعبين  لصالح  الــمــجــاالت  كــافــة 

الشقيقين.
حضر الحفل، عدد من الوزراء 
ــن بــجــمــهــوريــة  ــيـ ــؤولـ ــسـ ــمـ وكــــبــــار الـ
مــصــر الــعــربــيــة عــلــى رأســـهـــم وزيـــر 
محمد  الفريق  المصري  الطيران 
ــرة الــتــضــامــن  ــ عــبــاس حــلــمــي، ووزيــ
االجتماعي د. نيفين القباج ووزير 
ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة حـــســـن شــحــاتــة،  الــ
ووزيــــــــرة الـــهـــجـــرة الـــســـفـــيـــرة ســهــى 
د. علي  الــتــمــويــن  ــر  ــ ووزيــ ــنـــدي،  جـ
مصيلحي ومحافظ القاهرة اللواء 
عصام  والــدكــتــور  عبدالعال،  خالد 
األســبــق،  وزراء مصر  رئــيــس  شــرف 

والدكتور مصطفى الفقي.
كــمــا حــضــر الــحــفــل عـــدد كبير 
ــانــــب  ــعــــرب واألجــ مــــن الـــســـفـــراء الــ
الــمــعــتــمــديــن فـــي مـــصـــر، والــســيــد 

عــــادل الــعــســومــي رئــيــس الــبــرلــمــان 
إبــراهــيــم  والــســفــيــر خليل  الــعــربــي، 
المساعد  الــعــام  األمــيــن  الـــــذوادي 
للشؤون  الــعــربــيــة  ــدول  الــ لــجــامــعــة 
العربية واألمن القومي، باإلضافة 
العامة  الشخصيات  مــن  عــدد  إلــى 
مـــــــن رجــــــــــــال األزهــــــــــــــر الــــشــــريــــف 
من  وعــدد  األرثوذكسية،  والكنيسة 
الــســيــاســيــيــن واإلعـــامـــيـــيـــن وكــبــار 
الكتاب والمثقفين ورجال األعمال 
والـــفـــن والـــريـــاضـــة، ومــمــثــلــيــن عن 
العربية  اإلعــــام  وســائــل  مختلف 
رجــال  ومــن  والفرنسية  واألجنبية 
ــال والــشــخــصــيــات الــعــامــة،  ــمــ األعــ
التهاني  خالص  عن  أعربوا  الذين 
لــحــكــومــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــهــذه 

المناسبة الوطنية المجيدة
عــدد من  الحفل  كذلك حضر 
الــطــلــبــة الــبــحــريــنــيــيــن الــدارســيــن 
بالجامعات المصرية مع األستاذة 
خــلــود راشــــد الــمــســتــشــار الــثــقــافــي 
بسفارة مملكة البحرين بالقاهرة. 

�سفارة المملكة لدى القاهرة تحتفل بالأعياد الوطنية للبحرين

القائم باأعمال ال�شفارة: خم�ش�ن عاما على العالقات البحرينية الم�شرية

بعنوان  كــتــاب،  السياسية  للتنمية  البحرين  معهد  عــن  صــدر 
البحريني«،  الدستوري  النظام  في  السلطات  بين  الفصل  »مبدأ 
ــي تــعــزيــز الــبــحــث الــعــلــمــي والــــدراســــات  ضــمــن جـــهـــود الــمــعــهــد فـ
الــمــتــخــصــصــة فـــي مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت الــقــانــونــيــة والــدســتــوريــة 
مختلف  لــدى  والمعرفة  الوعي  تعزيز  إلــى  والهادفة  والتشريعية، 

فئات المجتمع. 
المساعد  القانون  أستاذ  بوضعه  قــام  الــذي  الكتاب،  وتضمن 
رئيسيين  بدر عادل محمد، فصلين  الدكتور  البحرين  في جامعة 
وخاتمة وعدًدا من المباحث التفصيلية، حيث جاء الفصل األول 
بعنوان »ماهية مبدأ الفصل بين السلطات وتطبيقاته«، فيما جاء 
في  السلطات  بين  الفصل  مبدأ  »تطبيق  بعنوان  الثاني  الفصل 

النظام الدستوري البحريني«.
بين  الفصل  مبدأ  أن  إلــى  الكتاب  مقدمة  فــي  الكاتب  وأشـــار 

السلطات يعتبر المدخل الرئيسي لتحديد نوع النظام السياسي، 
يد  فــي  تركيزها  وعـــدم  السلطات  تــوزيــع  فــي  أســاســه  يجد  والـــذي 
واحدة، وفق االختصاصات المنوطة بها، وأضاف أن مبدأ الفصل 
الــقــانــونــيــة ويعتبر  الـــدولـــة  فــي  يــلــعــب دورا مــهــمــا  الــســلــطــات  بــيــن 
مبدأ  تطبيق  ويضمن  الحريات  يصون  حيث  دعائمها،  أهــم  أحــد 

المشروعية الكاملة في الدولة شكًا وموضوًعا.
كما تناولت الدراسة مدى تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات 
ــة الــجــوانــب  ــ فـــي الــنــظــام الـــدســـتـــوري الــبــحــريــنــي، مـــن خـــال دراسـ
الدستور،  فــي  العامة  السلطات  بين  العاقة  لطبيعة  القانونية 
وتضمنها  الوطني،  العمل  ميثاق  عليها  أكد  التي  التعديات  بعد 
الحياة  عـــودة  فــي  تمثلت  والــتــي   ،2002 لسنة  الــمــعــدل  الــدســتــور 
النيابية لمسيرتها الطبيعية وكيفية تنظيم السلطات العامة في 

الدولة ووظائفها من واقع النصوص الدستورية.

إلى جانب ذلك؛ أكدت مدير إدارة الدراسات والبحوث، مريم 
اليامي، أن هذه الدراسة تأتي انطاقا مما يوليه معهد البحرين 
للتنمية السياسية من اهتمام لدعم الدراسات والبحوث المتعلقة 
بالمجال الدستوري والقانون ألعضاء مجلسي الشورى والنواب، 
السلطة  دور  وبيان  وعمله  آلياته  وشــرح  البرلماني  للعمل  ودعًما 
والمهتمين  الجمهور  وتعريف  والــرقــابــي،  التشريعي  التشريعية 
بذلك من خال الدراسات والبحوث العلمية التي يقدمها والتي 

تبرز مبادئ الممارسة الديمقراطية السليمة.
يعد  الـــذي  البحثي،  للجهد  تقديرها  عــن  الــيــامــي  وأعــربــت 
إضافة نوعية ومهمة في المكتبة القانونية في مملكة البحرين، 
حيث تناول أحد المواضيع المهمة والرئيسية في مسيرة العمل 
الديمقراطي في المملكة، والمتعلق بمبدأ الفصل بين السلطات، 

وتعريف المهتمين والباحثين بهذا المبدأ الدستوري المهم. 

»التنمية ال�شيا�شية« ي�شدر كتاب »مبداأ الف�شل بين ال�شلطات في النظام الد�شت�ري البحريني«

ــدد مــــن األســــاتــــذة  ــ شـــــــارك عــ
للجراحين  الملكية  الــكــلــيــة  مــن 
فــي أيــرلــنــدا فــي دبــلــن فــي مؤتمر 
للجروح،  األول  الــدولــي  البحرين 
والــــــذي ُعـــِقـــد فـــي الـــفـــتـــرة مـــن 7 
مركز  فــي   2022 ديسمبر   10 إلـــى 
ولــــي الــعــهــد لــلــتــدريــب والــبــحــوث 
االستراتيجية  بالشراكة  الطبية 
 Wounds ــة  ــ ــمــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ مــ مـــــــــــع 
الــدولــيــة.وقــد   International
قدمت البروفيسور زينة مور، رئيسة 
ومديرة  والقبالة  التمريض  كلية 
والصدمات  الجروح  أبحاث  مركز 
 Skin Wounds( ــلـــديـــة  الـــجـ
في   )and Trauma-SWaT
الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة لــلــجــراحــيــن في 
عن  محاضرة  المؤتمر  في  دبلن، 
قرح  من  والعاج  الوقاية  أساليب 
الـــضـــغـــط )الــــــفــــــراش(. يـــذكـــر أن 

في  حصلت  قد  زينة  البروفيسور 
 Life« جــائــزة  عــلــى   2022 ــارس  مــ
 »Achievement Award
الــعــالــمــي لجمعيات  االتــحــاد  مــن 
ـــك تــقــديــرًا  ــروح، وذلــ ــجــ الـــتـــئـــام الــ
تحسين  فــي  الــبــارزة  لمساهمتها 
مسيرتها  خــــال  ــروح  ــجـ الـ رعـــايـــة 
الــمــهــنــيــة. ونـــشـــرت الــبــروفــيــســور 
ودليًا  مقالة   276 مــن  أكثر  زينة 
وفصًا  معتمدة  ووثيقة  إرشــاديــًا 
ــال الـــتـــئـــام  ــ ــجـ ــ ــن مـ ــ ــاب عــ ــ ــتـ ــ ــي كـ ــ فــ
الجروح وترميم األنسجة، وتشغل 
حـــالـــيـــًا مـــنـــصـــب رئـــيـــســـة الــهــيــئــة 
ــة األوروبـــــــيـــــــة لـــقـــرح  ــاريــ ــشــ ــتــ االســ
ــــراش( لــمــجــمــوعــة  ــفـ ــ الــضــغــط )الـ
حوكمة التوجيه المهني الدولية. 
عن  مــور  زينة  البروفيسور  وقالت 
أن  »أود  الــمــؤتــمــر:  فــي  مشاركتها 
أهنئ منظمي هذا المؤتمر الذي 

العمل  أهمية  تأسس على مفهوم 
ــعــــدد الـــتـــخـــصـــصـــات  ــتــ ــريــــق مــ ــفــ كــ
ــيـــن  ــابـ ــى الـــمـــصـ ــ ــرضـ ــ ــمـ ــ لـــــعـــــاج الـ
ــن تــلــقــيــهــم  ــ ــروح والــــتــــأكــــد مـ ــ ــجـ ــ بـ
ــايـــة الــــازمــــة. ولـــقـــد عــرض  الـــرعـ
هذا المؤتمر أحدث استراتيجيات 
الوقاية والعاج لمكافحة مشكلة 
الــجــروح الــمــتــزايــدة، وقــد أتيحت 
ــذا الــمــؤتــمــر  ــ لــلــمــشــاركــيــن فــــي هـ
مهاراتهم  لتطوير  فــريــدة  فــرصــة 
المجال  وتعزيز كفاءتهم في هذا 

المهم من الممارسة السريرية«.
وقـــــــال الــــبــــروفــــيــــســــور ســمــيــر 
البحرين  جــامــعــة  رئــيــس  الــعــتــوم 
بروفيسور  الــلــواء  »أهــنــئ  الطبية: 
خليفة  آل  علي  بــن  خالد  الشيخ 
الملكية،  الطبية  الخدمات  قائد 
والعقيد طبيب نايف عبدالرحمن 
المستمر  الــتــعــلــيــم  رئــيــس  لــــوري 
لألطباء وإدارة التدريب والتطوير 
الملكية  الــطــبــيــة  الـــخـــدمـــات  فـــي 
لمؤتمر  المنظمة  اللجنة  ورئيس 
للجروح،  األول  الــدولــي  البحرين 
بنجاح هذا المؤتمر المهم، الذي 
اســتــعــرض آخـــر الــمــســتــجــدات في 
وأوجــز  بــالــجــروح،  العناية  مــجــال 
تطوير  في  المحققة  اإلسهامات 
للعناية  وفـــّعـــالـــة  مــبــتــكــرة  حــلــول 
تقديرنا  نعرب عن  كما  بالجروح. 
ــي الــكــلــيــة الــمــلــكــيــة  لـــزمـــائـــنـــا فــ
لــلــجــراحــيــن فـــي أيـــرلـــنـــدا بــدبــلــن 
على  المؤتمرات  منظمي  وجميع 
ــتـــكـــارات  مــســاعــيــهــم لــتــطــويــر االبـ
تحسين  مـــجـــال  فـــي  الــمــخــتــلــفــة 
ــروح والـــعـــنـــايـــة بــهــا  ــ ــجـ ــ الـــتـــئـــام الـ

لمنفعة المرضى«.

ال��م��ل��ك��ي��ة ل��ل��ج��راح��ي��ن ف���ي اإي���رل���ن���دا ت�����ش��ارك 
ف����ي م����ؤت���م���ر ال���ب���ح���ري���ن ال����دول����ي ل��ل��ج��روح

 اســتــقــبــلــت هــيــئــة تــنــظــيــم ســـوق الــعــمــل بمركز 
جمهورية  مــن  وفـــًدا  الــوافــدة  العمالة  ودعـــم  حماية 
توفير  في  المملكة  تجربة  على  لاطاع  الفلبين، 
والجهود  للعمالة،  والــحــمــايــة  االستباقية  الــوقــايــة 
حيث  بــاألشــخــاص،  االتــجــار  مكافحة  فــي  المبذولة 

كان في استقبالهم عدد من مسؤولي الهيئة.
وقدم مسؤولو الهيئة شرًحا متكامًا عن أحدث 
والخطوات  العمل  سوق  وتطوير  إصاح  مستجدات 
في  الهيئة  ودور  لتطبيقه،  اتخذت  التي  التنفيذية 
حقوق  تضمن  الــتــي  المناسبة  الــعــمــل  بيئة  تــوفــيــر 
أطـــراف الــعــمــل، واإلجـــــراءات الــتــوعــويــة واإلرشــاديــة 

للعمالة األجنبية.

وتــطــرق االجــتــمــاع إلــى أبــرز الــمــشــروعــات، منها 
نظام تسجيل العمالة والذي يعمل على تسجيل كافة 
القطاع الخاص.  المستهدفة بالشراكة مع  العمالة 
شرح  إلــى  االجتماع-  -خــال  كذلك  الوفد  واستمع 
العمالة  ودعــم  حماية  مركز  ودور  ألهـــداف  متكامل 
أول مــركــز شــامــل ومتخصص  ُيــعــد  الـــذي  الـــوافـــدة، 
في منطقة الشرق األوسط، ُيعنى بتقديم مختلف 
واإليواء  والقانونية،  واإلرشادية  الوقائية،  الخدمات 
للضحايا والضحايا المحتملين في جريمة االتجار 
ــكــــال االســـتـــغـــال كـــافـــة، وحــفــظ  بـــاألشـــخـــاص، وأشــ
حقوقهم العمالية، وفق أفضل المعايير والممارسات 

الدولية المتبعة في هذا الشأن.

زار مركز »حماية ودعم العمالة الوافدة«

وف�����د ف��ل��ب��ي��ن��ي ي��ط��ل��ع ع���ل���ى ج���ه����د م��م��ل��ك��ة 
ال���ب���ح���ري���ن ف����ي ت���ط����ي���ر ب���ي���ئ���ة ال��ع��م��ل

ــرة صـــاحـــب  ــ ــــضـ اســـتـــقـــبـــل حـ
ــيــــة الـــمـــلـــك  ــمــ ــهــــاشــ ــة الــ ــ ــــالـ ــــجـ الـ
ــي ابـــــن الــحــســيــن  ــانـ ــثـ ــداهلل الـ ــبــ عــ
عاهل المملكة األردنية الهاشمية 
أيمن  السيد  بحضور  الشقيقة، 
الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير 
الدكتور  والمغتربين،  الخارجية 
ــد الــزيــانــي  عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشــ
ترؤسه  بمناسبة  الخارجية  وزيــر 
الــمــشــارك  الــبــحــريــن  وفـــد مملكة 
فــــــي مــــؤتــــمــــر بــــــغــــــداد لـــلـــتـــعـــاون 

والشراكة.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــد نـــقـــل وزيــ ــ وقـ
تــحــيــات وتــقــديــر حــضــرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المعظم،  الباد  ملك  خليفة  آل 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  وصــاحــب 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
العهد رئيس الوزراء، إلى صاحب 
الجالة الهاشمية الملك عبداهلل 
وتمنياتهما  الحسين،  ابن  الثاني 
بغداد  لمؤتمر  والنجاح  التوفيق 
ــي دورتـــــه  ــة فــ ــراكــ ــشــ لـــلـــتـــعـــاون والــ
الــثــانــيــة، ولـــــألردن الــشــقــيــق دوام 

الرفعة واالزدهار. 
ــــن جـــانـــبـــه رحــــــب صـــاحـــب  مـ
الجالة الهاشمية الملك عبداهلل 

ــانــــي ابــــــن الـــحـــســـيـــن، بـــوزيـــر  ــثــ الــ
تحياته  بنقل  وكلفه  الــخــارجــيــة، 
وتــــقــــديــــره إلــــــى جــــالــــة الــمــلــك 
الملكي  السمو  المعظم وصاحب 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
ــه لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن  ــاتـ ــيـ ــنـ ــمـ وتـ
وشعبها مزيدا من التقدم والرقي 
ــن الــتــقــديــر  ــاء، مـــعـــربـــا عــ ــمــ ــنــ والــ
في  لمشاركتها  البحرين  لمملكة 
الذي يهدف  المهم  المؤتمر  هذا 
ــة والـــتـــعـــاون  ــراكـ الــــى تــعــزيــز الـــشـ
وجمهورية  المشاركة  الــدول  بين 
لمواصلة  ودعـــم جــهــوده  الـــعـــراق، 

مسيرته التنموية.
وأكـــــــــــــــد جــــــــالــــــــة الـــــعـــــاهـــــل 
األخوية  الــعــاقــات  األردنـــي عمق 
الــتــاريــخــيــة الــوثــيــقــة الــتــي تربط 
ــن الـــشـــقـــيـــقـــيـــن،  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــيـ ــ بـ
والـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق الــمــشــتــرك 
الــمــســتــمــر بــيــن الــبــلــديــن، ووجـــه 
وزيـــادة مستوى  مواصلة  بــضــرورة 
الخارجية  وزارتــــي  بين  التنسيق 
ــي الـــبـــلـــديـــن تــــجــــاه الـــقـــضـــايـــا  ــ فـ
أجل  مــن  االقليمية  والــتــحــديــات 
ــرار  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــحـــقـــيـــق الـــــســـــام واالسـ

والنماء لدول المنطقة. 

العاهل الأردني ي�شتقبل وزير الخارجية بمنا�شبة 
تروؤ�شه وفد البحرين الم�شارك في م�ؤتمر بغداد

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16343/pdf/1-Supplime/16343.pdf?fixed6164
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/1319452#.Y6KIyZq8gHw
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/966244/News.html
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معايل الرئي�س، اأ�سحاب ال�سعادة..

ياأتي برنامج احلكومة للف�سل الت�سريعي ال�ساد�س حتت 

�سعار )من التعايف اإىل النمو امل�ستدام( مت�سًقا مع الأهداف 

بروح  العمل  م�سارات  �سمن  وذلك  املن�سودة،  الوطنية 

الفريق الواحد )فريق البحرين(، والتي اختطتها احلكومة 

ملزيد من اخلري والنماء والزدهار للوطن واملواطنني.

ي�سهم يف  ما  ت�سمينه  الربنامج  اإعداد  عند  ُروعي  وقد 

اخلدمات  جودة  وحت�سني  ال�ساملة،  التنمية  عجلة  دفع 

وتقدميها با�ستدامة وتناف�سية وعدالة، ومبزيد من البتكار 

والتطوير وفق اأعلى املعايري. ولذا، فاإن هذا الربنامج يتكون 

من ع�سرة اأهداف، وثالث اأولويات �سيتم تنفيذها من خالل 

تغطي اجلوانب  مبادرات عدة موزعة على خم�سة حماور 

ال�سيادية والت�سريعية، والبنية التحتية والبيئة، والتعايف 

املجتمعية،  واخلدمات  املالية،  وال�ستدامة  القت�سادي 

اإ�سافة اإىل الأداء احلكومي والتحول الرقمي.

وحماوره  واأولوياته  الربنامج  اأهداف  تبلورت  ولقد 

�ساحب  ح�سرة  عن  ال�سادر  التكليف  كتاب  يف  ورد  مما 

اجلاللة ملك البالد املعظم، واخلطاب ال�سامي جلاللته خالل 

تف�سله - اأّيده اهلل - بافتتاح دور النعقاد العادي الأول من 

ال�ساد�س، والذي يعد خارطة طريق ملا  الت�سريعي  الف�سل 

�سنتقا�سمه من عمل، وما �سنتحمله من م�سوؤوليات وطنية 

ت�ستوجب  والتي  املقبلة،  الأربع  ال�سنوات  خالل  م�سرتكة 

مبا  الأمثل  بال�سكل  وترتيبها  بدقة  الأولويات  حتديد  منا 

يتالءم مع متغريات الواقع والتكيف مع م�ستجداته، ومبا 

ميكننا من ال�ستعداد التام للمرحلة القادمة مبا حتمله من 

ور�س  من  �سل�سلة  الربنامج خال�سة  يج�سد  كما  حتديات. 

العمل التي �سارك فيها اجل�سم التنفيذي للجهاز احلكومي 

مبختلف م�ستوياته، والتي عقدت حتت عنوان )التطلعات 

امل�ستقبلية(.

القيام  يف  ا�ستمرارها  توؤكد  احلكومة  فاإن  هنا،  ومن 

بدورها املتمثل يف تعزيز اأمن وا�ستقرار املجتمع، وتر�سيخ 

الت�سريعات  وتطوير  حقوقهم،  وحماية  اأفراده  حريات 

البنية  ا�ستدامة  و�سمان  ال�ساملة،  التنمية  مل�سرية  املواكبة 

املعززة  وامل�ساريع  املبادرات  على  والرتكيز  التحتية، 

التغريات  مواجهة  على  والعمل  الغذائي،  الأمن  مل�ستويات 

الإجراءات  وت�سهيل  البيئة،  على  واحلفاظ  املناخية 

املالية وال�ستقرار  اجلاذبة لال�ستثمار، وحتقيق ال�ستدامة 

القت�سادي، والرتقاء باأداء التعليم والتدريب ورفع فاعلية 

امل�ستوى  لرفع  الإيجابية  نتائجها  وتوجيه  املنظومة  هذه 

مع  بال�سراكة  مبتكرة  اإ�سكانية  حلول  وتقدمي  املعي�سي، 

القطاع اخلا�س لتلبية احتياجات املواطنني، و�سمان تقدمي 

خدمات �سحية ذات جودة وكفاءة، ودعم قطاعي ال�سباب 

والريا�سة، وتطوير اخلدمات الجتماعية من خالل العمل 

على رفع كفاءة الدعم احلكومي وتوجيهه مل�ستحقيه، ون�سر 

التوعية وتعزيز الثقافة من خالل و�سائل الإعالم، وت�سجيع 

اجلهود  كافة  ودعم  قدراتها،  وتطوير  احلكومية  الكوادر 

املعززة للتحول الرقمي يف الإجراءات واخلدمات احلكومية.

العمل  من  جديدة  مرحلة  على  نقبل  واإذ  اليوم  اإننا 

بني  التعاون  تعزيز  اأهمية  على  احلر�س  لنوؤكد  الوطني، 

الأهداف  يحقق  مبا  والت�سريعية،  التنفيذية  ال�سلطتني 

ل�سالح  والربامج  واخلطط  لال�سرتاتيجيات  املن�سودة 

املواطنني.

ختاًما، ن�ساأل املوىل عز وجل اأن يعيننا واإياكم على حمل 

اأمانة امل�سوؤولية، وخدمة هذا الوطن الغايل وكافة اأبنائه.

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

امل�سلم رئي�س جمل�س  �سلمان  اأحمد بن  اأكد  من جانبه، 

�سادقة  بعزمية  قدًما  مت�سي  البحرين  مملكة  اأن  النواب 

ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  ظل  يف  جامعة،  وطنية  واإرادة 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  ومتابعة  املعظم،  البالد  ملك  خليفة 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س  الأمري �سلمان بن حمد 

العمل  موا�سلة  يوؤكد  اجتماع  هذا  اأن  اإىل  م�سرًيا  الوزراء، 

وحتقيًقا  ال�سامية،  امللكية  للتوجيهات  تنفيًذا  والإجناز 

النتخابية  العملية  يف  �ساركوا  الذين  املواطنني  لتطلعات 

يف  احلكومية  اجلهود  دعم  موؤكًدا  والبلدية،  الت�سريعية 

وبرامج  القت�سادي  التعايف  خطط  جميع  تنفيذ  موا�سلة 

الوطن  ل�سالح  الإيجابية  نتائجها  وتوجيه  املايل،  التوازن 

واملواطنني، مبا يعزز من رفع امل�ستويات املعي�سية لالأ�سرة 

البحرينية.
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فت�ش عن قطر!!

وراءها  تقف  التي  الف�ساد  ف�سيحة  اآخرها  لي�س 

اآخرها،  تكون  ولن  الأوروبي،  الربملان  يف  قطر 

فالنظام القطري متّر�س يف اللعب باملال ال�سيا�سي يف 

�سراء الذمم والنفو�س وجتيري املواقف وزعزعة الأمن 

اآخرها  وال�ستقرار يف دول عدة، ولذلك نقول لي�س 

تلطيخ  ول  الأوروبي  الربملان  يف  الف�ساد  ف�سيحة 

�سمعة الفيفا ول.. ول..، فعلى مدى �سنوات تفّجرت 

هنا وهناك ف�سائح عدة كانت قطر تقف وراءها عن 

�سبق اإ�سرار وتر�سد!!

الرثوة  اأن هذه  اإل  بنعمة وثروة  اهلل  قطر حباها 

مري�سة  وقيادات  �سيطانية  اأياٍد  يف  وقعت  والنعمة 

القيادات  هذه  النق�س،  بعقدة  م�سابة  نف�سيًا 

املنظمات  تغذية  يف  الرثوة  هذه  �سّخرت  التي 

واجلماعات واجلهات الإرهابية واملتطرفة واملغر�سة 

�سمري  ل  والتي  وال�سعيفة  املهزوزة  وال�سخ�سيات 

اأجل �سراء الولءات والذمم، وبالتايل مترير  لها من 

املحافل  احلمدين« يف  لـ»نظام  ال�سيطانية  املخططات 

الدولية وتبنّي املواقف التي ت�سعى اإليها قطر.

وهذا فعالً ما ك�سفته ف�سيحة الف�ساد التي تفّجرت 

باملال  قطر  ا�سرتت  عندما  الأوروبي،  الربملان  يف 

بع�س ال�سخ�سيات الفا�سدة يف الربملان الأوروبي من 

اأن تتبنّى املواقف املناوئة للبحرين يف ال�ساحة  اأجل 

الدولية �سعيًا منها للنيل من مكانة البحرين!

ال�سام  الفطر  مثل  نبَت  الأوروبي  الربملان  فقرار 

اأ�س�س  وبال  مقّدمات  ودون  ع�سوائي  وب�سكل 

�سحيحة وموجبة، وكان قراًرا غريبًا يف توقيته ويف 

البحرين  �سمعة  ت�سويه  به  يق�سد  وكان  م�سمونه، 

التي حققت اإجنازات كبرية وكثرية يف جمال حقوق 

والدميقراطية واحلرية وبلغت �سيتًا دوليًا  الإن�سان 

وا�سًعا كرمز يف التعاي�س والت�سامح وال�سالم.

يقف  اأن  الأوروبي  بالربملان  الأوىل  كان  لقد 

وم�سادرة  والعن�سرية  التمييز  ق�سايا  اأمام  مطولً 

اأوروبا  يف  اأهدرت  التي  الإن�سان  وحقوق  احلريات 

خالل احلرب الأوكرانية الرو�سية، ومعاجلة اأو�ساعه 

ما متار�سه  بفعل  اهتزت  التي  وم�سداقيته  الداخلية 

قطر من �سراء الذمم باملال ال�سيا�سي!

ح�سنًا يحق لنا مثل ما يحق لكم املطالبة بتحقيق 

�سّفاف وعلني يف ق�سية الف�ساد القطرية، فنحن يف 

البحرين نعي جيًدا هذه الألعيب واملوؤامرات القطرية 

نحذر  زلنا  ول  حذرنا  وقد  طويل  زمن  منذ  الدنيئة 

للعهود  ونق�سه  الكذب  ا�ستمَراأ  نظام  فهذا  منها، 

من  الو�سائل  كل  وا�ستخدام  والتفاقيات،  واملواثيق 

اأجل حتقيق اأهدافه واأغرا�سه ال�سيطانية.

القطري  النظام  علينا حماولة  بجديد  لي�س  نقول 

الأخرية يف �سراء بع�س الذمم يف الربملان الأوروبي 

من اأجل مترير اأجندته مبختلف اأ�سكالها وم�سمونها، 

ومن  ذلك  من  عانينا  طاملا  البحرين  يف  فنحن 

التدخالت القطرية املبا�سرة وغري املبا�سرة وحماولتها 

والتناحر يف  الفرقة  الأمن وال�ستقرار وبّث  زعزعة 

والأفراد  اجلماعات  بع�س  دعم  خالل  من  املجتمع 

باملال ال�سيا�سي القذر وباملعلومات املغلوطة وامل�سللة 

والتوا�سل  الإعالم  و�سائل  عرب  لها  والرتويج 

الجتماعي.

ويف نهاية الأمر ل ي�سّح اإل ال�سحيح، فقد ارتدت 

نف�سها،  قطر  على  واخلبيثة  ال�سيئة  املحاولت  هذه 

الذي  الوحل  ويف  الدم  يف  واأكرث  اأكرث  وانغم�ست 

تلّطخت به، ومل ي�سلم من �سّرها حتى اأ�سقاوؤها ول 

ال�سقيق!! وعندما  القطري  ال�سعب  جريانها ول حتى 

تقع اأي م�سيبة يف العامل كان يرتدد دائًما »فتّ�س عن 

قطر«.

اأجل  من  الكثري  التعاون  دول جمل�س  بذلت  وقد 

اإعادة قطر اإىل ال�سراط امل�ستقيم، اإل اأن كل املحاولت 

اتفاقات،  اأو  اتفاقيات  باأي  تلتزم  ومل  بالف�سل  باءت 

�سواء اتفاقية الريا�س الأوىل والثانية اأو اإعالن الُعال 

نف�س  ممار�سة  يف  وا�ستمرت  ومبادئه،  واأحكامه 

ال�سلوك دون رادع اأو حياء.

وحتى هذا اليوم فاإنه لي�س هناك من �سواهد على 

اأن قطر تنوي العودة اإىل جادة ال�سواب اأو تتجه اإىل 

كان  لو  النظام  فهذا  املمار�سات،  تتخلّى عن هذه  اأن 

لعقد  البحرين  دعوات  مع  ا�ستجاب  قد  لكان  جاًدا 

تنفيًذا  وذلك  العالقة  امل�سائل  لإنهاء  ثنائي  اجتماع 

لإعالن الُعال وفتح �سفحة جديدة بني البلدين.

يحني  اأن  ناأمل  فاإننا  ال�سنوات،  هذه  كل  وبعد 

ممار�ساتها  اأن  قطر  فيه  تعي  والذي  قريبًا،  الوقت 

و�سيا�ساتها هذه مل تعد ذات جدوى، واأنها مل حتقق 

من خاللها اأي نتيجة اأو مك�سب، عدا عن اأن الرف�س 

العامل،  كل  يف  يتعاظم  املمار�سات  لهذه  وال�سجب 

بذل من حماولت  النظام ممقوًتا مهما  واأ�سبح هذا 

لتح�سني �سورته، ومهما بذل من اأموال وثروات اأحق 

بها ال�سعب القطري ال�سقيق.

اإن الطريق اإىل ذلك وا�سح ملن كانت نيّاته �سليمة، 

فعلى النظام القطري اأن ي�سع يده يف اأيدي اأ�سقائه 

يف دول جمل�س التعاون، واأن يلتزم بالنظام الأ�سا�سي 

للمجل�س وجممل التفاقيات واملواثيق والعهود ومنها 

اأجل  من  عالقة،  ق�سايا  اأي  ومعاجلة  الُعال  اإعالن 

م�ستقبل اأف�سل ملنطقتنا ولدولنا كافة.

ال��وط��ن��ي ال��ع��م��ل  م�����س��ارات  ال���واح���د يف خم��ت��ل��ف  ال��ف��ري��ق  امل��ل��ك: جت�سيد روح  ن��ائ��ب 

ت��ع��زي��ز الأم����ن وت��ر���س��ي��خ احل���ري���ات وت��ط��وي��ر الت�سريعات ا���س��ت��م��راره��ا  ت��وؤك��د  احل��ك��وم��ة 
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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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»االأيام« تن�صر تفا�صيل برنامج عمل احلكومة 2023 – 2026

فقد  الربنامج،  مبحاور  يتعلق  وفيما 

�شملت كل من املحور ال�شيادي والت�شريعي، 

حمور  والبيئة،  التحتية  البنية  حمور 

املالية،  وال�شتدامة  القت�شادي  التعايف 

املجتمعية  اخلدمات  حمور  اإىل  بالإ�شافة 

وحمور الأداء احلكومي والتحول الرقمي.

من  عدد  الربنامج  بني  وتف�شيلًيا، 

البنود �شمن املحور ال�شيادي والت�شريعي 

اأبرزها تعزيز الأمن وال�شتقرار الذي �شيتم 

�شيادة  مبداأ  تر�شيخ  خالل  من  حتقيقه 

واخلطط،  الربامج  خمتلف  يف  القانون 

الإ�شهام يف تر�شيخ قيم املواطنة والنتماء 

احلفاظ  والأ�شري،  املجتمعي  والرتابط 

حقوق  وحماية  وال�شتقرار  الأمن  على 

تعزيز  موا�شلة  واملقيمني،  املواطنني 

عالقات التعاون مع دول جمل�س التعاون 

العربية،  والـدول  العربية،  اخلليج  لدول 

والـدول احلليفـة وال�شديقـة، وال�شتمرار 

الدفاعية  القدرات  وتطوير  تعزيز  يف 

ملواجهة  امل�شتمر  وال�شتعداد  والأمنية، 

الظروف ال�شتثنائية والكوارث.

كما ت�شمن املحور بندا يتعلق برت�شيخ 

وتعزيز  الد�شتورية  واحلريات  احلقوق 

حماية  تعزيز  �شمل  املراأة  تقدم  برامج 

وفـق  الإن�شان  وحقوق  الفردية  احلريات 

حلقوق  الوطنية  اخلطة  ومبادئ  اأ�ش�س 

وموا�شلة   ،2026  –  2022 الإن�شان 

اجلهود الوطنية املوجهة لتعزيز م�شاركة 

من  الوطنية  التنمية  يف  البحرينية  املراأة 

خالل تفعيل وتطوير �شيا�شات ومبادرات 

اجلن�شني،  بني  للتوازن  الوطني  النموذج 

ال�شيا�شات  تطبيق  يف  وال�شتمرار 

والربامج املعززة للعدالة وحماية حقوق 

العمال ومكافحة الجتار بالب�شر.

الت�شريعات  بتطوير  يتعلق  وفيما 

بني  التنمية،  ملتطلبات  مواكبتها  ل�شمان 

تعزيز  يف  ال�شتمرار  �شيتم  اأنه  الربنامج 

بني  والتن�شيق  التعاون  اآليات  وتطوير 

ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية، وتطوير 

م�شـاعي  فـي  ت�شهم  التي  الت�شريعات 

حتقيق التنمية ال�شاملة، وتعـزر تناف�شية 

ا�شتحداث  اآليات  وتطوير  عامليا،  اململكة 

وتعديل الت�شريعات مبا يتواكب مع اأف�شل 

املمار�شات العاملية، بالإ�شافة اإىل م�شاركة 

الت�شريعات،  تطوير  عملية  يف  املجتمع 

القائمة  بالت�شريعات  والتوعية  والتثقيف 

يف مملكة البحرين؛ لرفع م�شتوى الوعي، 

كافة  من  الق�شوى  ال�شتفادة  وحتقيق 

الت�شريعات ل�شالح اجلميع.

ذاته  املحور  �شمن  الربنامج  وحدد 

التقا�شي  خدمات  بتطوير  يتعلق  بندا 

دعـم  �شيتم  اأنه  اإىل  اأ�شار  واإجراءاته، 

خـالل  مـن  اإداريـا  الق�شائي  اجلهـاز 

وتنفيذ  التقا�شي  وخدمات  اآليات  تطوير 

الأحكام والتحول الرقمـي مبـا يتما�شى مع 

اأف�شل املمار�شات العامليـة، �شمان و�شوح 

وموا�شلة  العدالة،  اإىل  الو�شول  و�شهولة 

وتعزيز  بها  املرتبطة  الت�شريعات  تنفيذ 

الو�شائل البديلة لت�شوية املنازعات، ف�شاًل 

الوطنية  للكوادر  والتاأهيل  التدريب  دعم 

الق�شائية والقانونية.

التعايف  بهدف  يتعلق  وفيما 

والذي  امل�شتدامة،  والتنمية  القت�شادي 

ت�شمن حمور البنية التحتية والبيئية،

التحتية  البنية  ملحور  وبالن�شبة 

والبيئة، فقد حدد الربنامج بند ال�شتمرار 

جهود  لدعم  التحتية  البنية  تطوير  يف 

التخطيط  ي�شمل  والذي  التنمية، 

مبا  الأمثل  وامل�شتقبلي  ال�شرتاتيجي 

امل�شتدامة،  التنمية  متطلبات  مع  يتواءم 

لرفع  اجلهات  كافة  بني  التكامل  تعزيز 

التو�شع  التحتية،  البنية  خدمات  جودة 

يف ال�شراكة مع القطاع اخلا�س ل�شتدامة 

يف  وال�شتمرار  التحتية،  البنية  تطوير 

وت�شنيف  تخطيط  اآليات  تطوير  جهود 

يف  التنمية  احتياجات  لتلبية  الأرا�شي 

القطاعني العمراين والعقاري.

و�شمن البند نف�شه، بني الربنامج اأنه 

�شيتم العمل على تطوير قاعدة معلوماتية 

وامل�شاريع  التحتية  البنية  خلدمات 

من  يعزز  مبا  واخلا�شة  احلكومية 

التحتية  البنية  تهيئة  والفاعلية،  الكفاءة 

والقطاعات  الكربى  التنموية  للم�شاريع 

باملرافق  والرتقاء  الواعدة،  القت�شادية 

تعزيز  اإىل  بالإ�شافة  و�شياناتها،  العامة 

اململكة  يف  والطرق  التنقل  اأنظمة  فاعلية 

وتنوعها.

ال�شتمرار  �شيتم  اأنه  الربنامج  وبني 

بجودة  واملاء  الكهرباء  خدمات  توفري  يف 

م�شادر  ا�شتخدامات  وت�شجيع  وكفاءة 

اأنظمة  تطوير  وموا�شلة  املتجددة،  الطاقة 

املالئمة  ال�شحي، وو�شع احللول  ال�شرف 

العمراين،  التطور  متطلبات  ملواكبة 

مبا  الت�شالت  قطاع  تطوير  وموا�شلة 

ال�شتثمارات،  وجذب  التناف�شية  يعزز 

املتعلقة  اخلدمات  توفري  وترية  وت�شريع 

التمويالت  وا�شتدامة  التحتية  بالبنية 

الالزمة لها.

بتعزيز  يتعلق  بند  الربنامج  وت�شمن 

فيه  جاء  املائية،  واملوارد  الغذائي  الأمن 

وامل�شاريع  ال�شيا�شات  تنفيذ  موا�شلة 

الغذائي  الأمن  م�شتويات  من  تعزز  التي 

وا�شتدامتها،  الإمداد  �شال�شل  وتنويع 

تعزيًزا  املياه  وا�شتهالك  اإنتاج  كفاءة  رفع 

بالقدرات  الرتقاء  ال�شتدامة،  مل�شاعي 

الغذائية  ال�شناعات  جمال  يف  الوطنية 

احل�شول  �شبل  ت�شهيل  فيها،  وال�شتثمار 

على التكنولوجيا لزيادة الإنتاج الغذائي، 

ومتابعة م�شاريع الأمن الغذائي بالتعاون 

مع القطاع اخلا�س.

مبواجهة  املتعلق  للبند  وبالن�شبة 

البيئة  على  واحلفاظ  املناخ  التغريات يف 

واملوارد، بني الربنامج اأنه �شتتم املحافظة 

على املوارد والرثوات الطبيعية وتنميتها 

تنفيذ  موا�شلة  ا�شتدامتها،  ل�شمان 

وال�شيا�شات  للت�شجري  الوطنية  اخلطة 

رفع  اخل�شراء،  الرقعة  بتو�شعة  املتعلقة 

التحول  وحتفيز  املخلفات،  اإدارة  كفاءة 

لل�شناعات واملباين اخل�شراء.

على  العمل  �شيتم  اأنه  البند  بني  كما 

خلف�س  القطاعات  خمتلف  ت�شجيع 

املناخي،  التغري  من  للخد  النبعاثات 

الهدف  حتقيق  على  العمل  وموا�شلة 

الكربوين،  للحياد  للو�شول  املرحلي 

املجتمعية  ال�شراكة  وتعزيز  الوعي  رفع 

ا�شتهالك  وتر�شيد  الطاقة  كفاءة  لزيادة 

املوارد، وحماية وا�شتدامة املناطق املحمية 

واحلياة الفطرية.

التعايف  مبحور  يتعلق  وفيما 

القت�شادي وال�شتدامة املالية، فقد ت�شمن 

عمل  فر�س  بخلق  يتعلق  بند  الربنامج 

واعدة ورفع امل�شتوى املعي�شي للمواطنني، 

والذي من �شمنه تعزيز وتنمية القطاعات 

النوعية  التوظيف  فر�س  خللق  الواعدة 

القطاع  مع  بال�شراكة  املجزي  الأجر  ذات 

برامج  طرح  البند  ت�شمن  كما  اخلا�س. 

وتزويد  الإنتاجية  لرفع  ومبادرات 

املواطنني باملهارات الالزمة مبا يتوافق مع 

اأجور  رفع  بهدف  العمل  �شوق  متطلبات 

املواطنني، وتعزيز فر�س توظيفهم كخيار 

اأول بالتعاون مع القطاع اخلا�س.

الربنامج  �شمل  ذاته،  البند  و�شمن 

الأعمال،  ريادة  يف  املواطنني  دور  تعزيز 

لتنمية  املهني  التدريب  برامج  تعزيز 

تنفيذ  يف  ال�شتمرار  الوطنية،  الكفاءات 

النا�شئة  املوؤ�ش�شات  تطوير  برامج 

وا�شتدامتها،  واملتو�شطة  وال�شغرية 

التقاعدية  ال�شناديق  ا�شتدامة  عن  ف�شاًل 

ملوا�شلة متكينها من الوفاء بالتزاماتها من 

املتقاعدين  وحقوق  معا�شات  حفظ  خالل 

واأ�شرهم.

الإجراءات  بت�شهيل  يتعلق  وفيما 

ت�شمن  فاعليتها،  وزيادة  التجارية 

الأمثل  اخليار  اململكة  جعل  الربنامج 

جلذب ال�شتثمارات من اأجل خلق الفر�س 

وت�شهيل  وتطوير  للمواطنني،  الواحدة 

لال�شتثمار،  الداعمة  احلكومية  الإجراءات 

القطاع  مع  ال�شراكة  تعزيز  اإىل  بالإ�شافة 

احلكومية،  اخلدمات  تقدمي  يف  اخلا�س 

بهدف زيادة كفاءة و�شرعة تقدمي اخلدمة، 

وتطوير وزيادة كفاءة الإجراءات املنظمة 

لعمليات املناق�شات واملزايدات احلكومية.

املحور  �شمن  الربنامج  واأ�شار 

الكربى،  التنموية  امل�شاريع  لتنفيذ  ذاته 

التنموية  امل�شاريع  تنفيذ  يف  وال�شتمرار 

الكربى التي تهدف لنمو القت�شاد وخلق 

قطاعات:  يف  للمواطنني  واعدة  فر�س 

ال�شباب  الإ�شكان،  ال�شحة،  التعليم، 

املوا�شالت  التحتية،  البنية  والريا�شة، 

ال�شياحة  ال�شناعة،  والت�شالت، 

على  عالوة  اجلديدة.  املدن  وتخطيط 

اخلا�س  القطاع  مع  ال�شراكة  ت�شجيع 

لتنفيذ امل�شاريع التنموية الكربى.

اأما بالن�شبة لتنمية القطاعات الواعدة، 

بني الربنامج اأنه �شيتم ت�شجيع ال�شتثمار 

تنفيذ  خالل  من  القطاعات  تلك  يف 

ال�شرتاتيجيات واملبادرات التحفيزية لهذه 

القطاعات وهي: قطاع النفط والغاز، قطاع 

ال�شناعة، قطاع ال�شياحة، قطاع اخلدمات 

اللوج�شتية،  اخلدمات  قطاع  املالية، 

املعلومات  وتكنولوجيا  الت�شالت  قطاع 

تعزيز  اإىل  بالإ�شافة  الرقمي.  والقت�شاد 

والبتكار  والبحث  التطوير  اأن�شطة 

لدعم  احلديثة  التكنولوجيا  وا�شتخدام 

بال�شراكة  الواعدة  القطاعات  تنمية  جهود 

مع القطاع اخلا�س.

ال�شتدامة  بند  �شمن  الربنامج  وبني 

�شيتم  اأنه  القت�شادي  وال�شتقرار  املالية 

احلفاظ على ال�شتقرار القت�شادي والقوة 

تنفيذ  على  والعمل  للمواطن،  ال�شرائية 

من  التحول  يف  ت�شهم  التي  ال�شيا�شات 

اإنتاجي،  اقت�شاد  اإىل  ا�شتهالكي  اقت�شاد 

التي  والإجراءات  ال�شيا�شات  وتنفيذ 

وال�شتدامة  املايل  التوازن  لتحقيق  تهدف 

احلكومة  الإنفاق  اإجراءات  تطوير  املالية، 

ال�شرف،  كفاءة  ي�شمن  مبا  وتر�شيدها 

الإيرادات احلكومية ف�شاًل  اآليات  وتطوير 

عن ا�شتمرارية تعزيز �شراكات اململكة مع 

الأ�شواق الإقليمية والدولية.

خدمة  بتقدمي  املتعلق  الهدف  و�شمن 

�شمل  وتناف�شية،  جودة  ذات  حكومية 

املجتمعية،  اخلدمات  حمور  الربنامج 

باأداء  الرتقاء  بنوده  �شمن  من  والذي 

البحث  وت�شجيع  والتدريب  التعليم 

املناهج  تطوير  �شيتم  اأنه  وبني  العلمي، 

التعليمية لالإ�شهام يف �شقلقدرات ومهارات 

العمل،  �شوق  مبتطلبات  وربطها  الطلبة، 

موا�شلة الرتقاء بجودة واأداء املوؤ�ش�شات 

لتعزيز  وكوادرها  والتدريبية  التعليمية 

فاعلية  وتعزيز  والتدريب،  التعليم  اأداء 

املبكر،  التعليم  مرحلة  من  بدءا  احلوكمة 

التعليمية  املوؤ�ش�شات  للتكامل بني  حتقيًقا 

العلمي  البحث  وت�شجيع  والتدريبية 

والرتقاء به.

بحلول  يتعلق  بند  املحور  وت�شمن 

اإ�شكانية مبتكرة تلبي احتياجات املواطنني، 

ال�شتفادة  من  املواطنني  متكني  �شملت 

ال�شتمرار  مميزة،  اإ�شكانية  خدمات  من 

ل�شمان  الإ�شكانية  ال�شيا�شات  تطوير  يف 

مع  ال�شراكة  وتعزيز  اخلدمات،  ا�شتدامة 

القطاع اخلا�س مبا ي�شهم يف زيادة وتنوع 

احللول الإ�شكانية للمواطنني.

جودة  تعزيز  لبند  الربنامج  واأ�شار 

من  جاء  والذي  ال�شحية،  اخلدمات 

�شمنه ا�شتدامة خدمات الرعاية ال�شحية 

من  يعزز  مبا  العالية  التناف�شية  ذات 

م�شروع  تنفيذ  موا�شلة  احلياة،  جودة 

باخلدمات  لالإرتقاء  ال�شحي  ال�شمان 

�شيا�شات  وتطوير  للمواطنني،  ال�شحية 

العامة  ال�شحة  جمال  يف  ومبادرات 

والوقاية،  املجتمعي  الوعي  وزيادة 

املوؤ�ش�شات  باأداء  الرتقاء  اإىل  بالإ�شافة 

وكوادرها. ال�شحية 

احلكومة  عمل  برنامج  وحدد 

وزيادة  ال�شباب  بتمكني  يتعلق  بندا 

�شيتم  اأنه  اأو�شح  التنمية،  يف  م�شاركتهم 

الربامج  وتطوير  ال�شباب  بقطاع  الرتقاء 

واإبراز  و�شقل  اكت�شاف  لهم،  املخ�ش�شة 

نهج  وتر�شيخ  ال�شباب،  لدى  املواهب 

الإبداع والبتكار، بالإ�شافة لتوفري البيئة 

والربامج  الأن�شطة  ل�شتقطاب  اجلاذبة 

مع  ال�شراكة  تعزيز  خالل  من  ال�شبابية 

القطاع اخلا�س.

اأ�شار  ذاته،  املحور  �شمن  ومن 

الريا�شي ملوا�شلة  القطاع  الربنامج لدعم 

تطوير  خالل  من  الإجنازات،  حتقيق 

واملراكز  الأندية  لتمكني  ال�شيا�شات 

�شاأن  اإعالء  بدورها،  القيام  من  ال�شبابية 

الريا�شية  املحافل  خمتلف  يف  اململكة 

الريا�شية  الإجنازات  موا�شلة  خالل  من 

والعاملي، وتعزيز  الإقليمي  امل�شتوى  على 

ال�شراكة مع القطاع اخلا�س لدعم وترويج 

القطاع الريا�شي.

وا�شتدامة  بتطوير  يتعلق  وفيما 

جودتها  و�شمان  الجتماعية  اخلدمات 

الأهلي،  القطاع  مع  ال�شراكة  وتعزيز 

كفاءة  رفع  �شيتم  اأنه  الربنامج  اأو�شح 

يلبي  مبا  مل�شتحقيه،  الدعم  توجيه 

ويوفر  الأ�شا�شية،  املواطنني  احتياجات 

الكرمية،  احلياة  من  الكامل  حقهم  لهم 

وتطوير وت�شهيل احل�شول على اخلدمات 

الجتماعية ذات اجلودة العالية، املوا�شلة 

للطفل  الجتماعية  اخلدمات  تقدمي  يف 

)ذوي  الإعاقة  وذوي  وامل�شنني  والأ�شرة 

لتمكني  الالزمة  البيئة  وتوفري  الهمم(، 

املوؤ�ش�شات الأهلية من امل�شاركة يف العملية 

وتطوير  تعزيز  على  والعمل  التنموية، 

واملبدعة،  املنتجة  الأ�شر  تنمية  برامج 

املجتمعية  ال�شراكة  مفاهيم  وتعزيز 

والعمل التطوعي.

وحدد الربنامج عدد من البنود �شمن 

الرقمي،  والتحول  احلكومي  الأداء  حمور 

ت�شمنت متكني وتطوير الكوادر احلكومية 

ال�شيا�شات  تطوير  موا�شلة  خالل  من 

الكوادر  لتطوير  الداعمة  واملبادرات 

احلكومية، رفع اإنتاجية املوظف احلكومي 

الإبداع  وتعزيز  به  الأداء  قيا�س  وربط 

والبتكار، حتويل مفهوم البتكار والنتماء 

موؤ�ش�شية  وثقافة  عمل  اإىل  املوؤ�ش�شي 

النوعية  املبادرات  ودعم  ودائمة،  فاعلة 

والتخ�ش�شات امل�شتقبلية املطلوبة.

كما �شمل املحور بند يتعلق باحلوكمة 

لتعزيز  اأ�شار  امل�شاءلة  وتعزيز  والرقابة 

مفهوم احلوكمة بهدف حت�شني املمار�شات 

الإدارية، تعزيز اآليات واأدوات الرقابة يف 

الأجهزة احلكومية، متابعة تنفيذ تو�شيات 

التقارير الرقابية وحتقيق امل�شاءلة.

التخطيط  تعزيز  بند  املحور  وت�شمن 

والذي  الرقمي،  والتحول  ال�شرتاتيجي 

التخطيط  تبني  يف  املوا�شلة  �شمل 

اجلهات  بني  املوحد  ال�شرتاتيجي 

الدفع بجهود حتقيق  احلكومية، موا�شلة 

دعم   ،2030 امل�شتدامة  التنمية  اأهداف 

اخلدمات  رقمنة  اإىل  الرامية  اجلهود 

اإلكرتونية  احلكومية وجعلها  واملعامالت 

تطوير  وموا�شلة  تدريجًيا،  �شامل  ب�شكل 

الأنظمة وتبني التقنيات احلديثة والذكاء 

ال�شطناعي مبا ي�شهم يف توظيف التطور 

الرقمي يف حت�شني جودة وكفاءة اخلدمات 

احلكومية.

الأمن  تعزيز  على  البند  و�شدد 

اآمنة  رقمية  بيئة  خلق  بهدف  ال�شيرباين 

و�شمان  البيانات  حلماية  وموثوقة 

احلكومية  اجلهات  اأداء  وتعزيز  �شريتها، 

يف الأنظمة احلكومية الرقمية مثل اأنظمة 

�شجالت وبنايات وتوا�شل.

دور  تعزيز  بند  الربنامج  وحدد 

الوطنية،  الأولويات  حتقيق  يف  الإعالم 

الإعالم  قطاع  دور  تعزيز  ت�شمن  والذي 

بالأولويات  والتثقيف  التوعية  يف 

لرفع  الإعالم  قطاع  تطوير  الوطنية، 

تناف�شيته وا�شتدامته، وتعزيز دور الإعالم 

الوطني  الإرث  على  يحافظ  مبا  والثقافة 

واحل�شاري.

اأما بالن�شبة ملحور تعزيز متابعة الأداء 

اأنه �شيتم تعزيز  احلكومي، بني الربنامج 

احلكومية  اخلدمات  اأنظمة  وتكامل  ربط 

تنفيذ  قيا�س  متابعة  كفاءتها،  لرفع 

اخلدمات  وجودة  وامل�شاريع  املبادرات 

املمار�شات،  اأف�شل  على  بناء  احلكومية 

والإح�شائيات  املعلومات  قاعدة  تطوير 

الدقيقة املحدثة التي ت�شهم يف عملية اتخاذ 

القرار، اإر�شاء ثقافة التميز والتناف�شية يف 

اجلودة  م�شتوى  ورفع  احلكومي،  العمل 

مفهوم  تعزيز  موا�شلة  الأداء،  وقيا�س 

ورفع  احلكومية،  اجلهات  بني  التكامل 

احلكومية  اخلدمة  تقدمي  جودة  وحت�شني 

وقيا�شها بر�شا املتعاملني.

ع��ام��ة اأه����������داف  و10  رئ���ي�������ص���ي���ة  حم�������اور   5 حت����ت  ي����ن����درج  ب���ن���د   100

تعزيز القدرات 

الدفاعية 

واال�صتعداد 

للظروف 

اال�صتثنائية 

والكوارث

حماية احلريات 

الفردية 

وحقوق االإن�صان 

وم�صاركة املراأة 

يف التنمية

م�صاركة املجتمع 

يف تطوير 

الت�صريعات مبا 

يواكب املمار�صات 

العاملية

دعم وتطوير 

اآليات وخدمات 

التقا�صي 

وتنفيذ االأحكام 

والتحول 

الرقمي

�سارة جنيب

حدد برنامج عمل احلكومة 2023 2026- الأولويات الثالثة وهي الأمن وال�ستقرار والعدالة، التعايف القت�سادي والتنمية امل�ستدامة، بالإ�سافة اإىل اخلدمة احلكومية ذات اجلودة والتناف�سية.

وت�سمن الربنامج 10 اأهداف عامة �سملت خلق املزيد من الفر�ص النوعية للمواطنني يف خمتلف املجالت، تر�سيخ الأمن املجتمعي مبا يدعم جهود التنمية والزدهار، تطوير كفاءة برامج الدعم 

الجتماعي وتوجيهها مل�ستحقيها من املواطنني، دعم م�ساعي التنمية ال�ساملة بالتحول اإىل اقت�ساد اإنتاجي ومزدهر.

كما ت�سمنت الأهداف موا�سلة ال�سعي لتحقيق اأهداف برنامج التوازن املايل، البناء على قواعد ال�سراكة مع القطاع اخلا�ص وتعزيزها مبا ي�سهم يف حتقيق اأبعاد التنمية ال�ساملة، احلفاظ 

على املوارد والرثوات الطبيعية ودعم اجلهود الدولية ملواجهة التغريات املناخية، موا�سلة العمل على تطوير الأداء وجودة اخلدمة احلكومية وا�ستدامتها للمواطنني، وتعزيز تقدم املراأة البحرينية 

واإ�سهاماتها يف احلياة العامة والقت�ساد الوطني، عالوة على رفد القطاع ال�سبابي باملقومات التي متكنه من زيادة م�ساركته يف التنمية والإجناز.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/992235/News.html
https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2022/12310/PDF/INAF_20221221010344917.pdf
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بشعار »من التعافي إلى النمو المستدام«  

 خالد بن عبداهلل: برنامج الحكومة 
من 10 أهداف و3 أولويات عبر مبادرات في 5 محاور

بتكلي��ف من صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء للش��يخ خالد بن عب��داهلل آل خليفة نائب 
رئي��س مجل��س ال��وزراء بع��رض برنام��ج الحكومة على 

مجلس النواب خالل جلسته التي ُعقدت أمس.
وخالل جلس��ة مجلس النواب ألق��ى رئيس مجلس النواب 
 كلم��ة ترحيبي��ة رح��ب به��ا بالش��يخ خالد ب��ن عبداهلل

 آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبأعضاء الحكومة، 
ثم دعا نائب رئيس مجلس الوزراء إلى استعراض برنامج 

الحكومة 2023-2026 أمام مجلس النواب.
وق��د ألق��ى معالي الش��يخ خالد ب��ن عب��داهلل آل خليفة 
نائب رئي��س مجلس الوزراء خطابًا حول برنامج الحكومة 

2023-2026 هذا نصه:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

معالي السيد أحمد بن سلمان المسّلم الموقر
رئيس مجلس النواب

أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب المحترمين
الحضور الكرام

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، وبعد،،،
فإن��ه ليس��عدني الي��وم ونحن نلتق��ي م��ع بداية فصل 
تش��ريعي جديد من عمر مس��يرة الخير والنم��اء بقيادة 
س��يدي حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة، ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، أن أهنئكم 
وزمالءك��م أعض��اء مجلس الش��ورى على الثق��ة الملكية 
الس��امية، وثق��ة المواطنين الك��رام، والتي عب��روا عنها 

بإرادته��م الحرة، ومش��اركتهم الفاعل��ة واإليجابية في 
اختياركم كممثلين للش��عب في االنتخابات األخيرة التي 

شهدت أعلى نسبة مشاركة.
كما يشرفني أن أعرب عن اعتزازي بتكليف سيدي صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي 
العه��د رئيس مجل��س ال��وزراء حفظه اهلل، ل��ي لتقديم 
برنام��ج الحكومة للفصل التش��ريعي الس��ادس 2023-

2026 إلى مجلس��كم الموقر، متش��رفًا في الوقت نفسه 
بنق��ل تحي��ات س��موه حفظ��ه اهلل، وأمنيات��ه الصادقة 
لمجلس��كم بالتوفي��ق والنجاح خالل هذه ال��دورة تحقيقًا 
لتطلع��ات المواط��ن البحرين��ي الذي هو مح��ور التنمية 

وغايتها األساسية.
معالي الرئيس.. أصحاب السعادة،

يأتي برنامج الحكومة للفصل التش��ريعي السادس تحت 
ش��عار )من التعاف��ي إلى النمو المس��تدام( متس��قًا مع 
األهداف الوطنية المنشودة، وذلك ضمن مسارات العمل 
ب��روح الفريق الواح��د )فريق البحري��ن(، والتي اختطتها 
الحكوم��ة لمزي��د من الخي��ر والنم��اء واالزده��ار للوطن 

والمواطنين.
وق��د روعي عند إع��داد البرنامج تضمينه ما يس��هم في 
دفع عجلة التنمية الش��املة، وتحس��ين ج��ودة الخدمات 
وتقديمها باس��تدامة وتنافس��ية وعدال��ة، وبمزيد من 
االبت��كار والتطوير وف��ق أعلى المعايير. ول��ذا، فإن هذا 
البرنامج يتكون من عش��رة أهداف، وثالث أولويات سيتم 

تنفيذها من خالل مبادرات عدة موزعة على خمسة محاور 
تغطي الجوانب السيادية والتش��ريعية، والبنية التحتية 
والبيئ��ة، والتعاف��ي االقتص��ادي واالس��تدامة المالية، 
والخدم��ات المجتمعي��ة، إضاف��ة إل��ى األداء الحكوم��ي 

والتحول الرقمي.
ولق��د تبلورت أه��داف البرنامج وأولويات��ه ومحاوره مما 
ورد ف��ي كتاب التكليف الصادر عن حضرة صاحب الجاللة 
ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، والخطاب الس��امي 
لجاللت��ه خالل تفضله -أي��ده اهلل- بافتتاح دور االنعقاد 
العادي األول من الفصل التشريعي السادس، والذي يعد 
خارطة طريق لما سنتقاسمه من عمل، وما سنتحمله من 
مسؤوليات وطنية مشتركة خالل السنوات األربع المقبلة، 
والتي تس��توجب من��ا تحديد األولويات بدق��ة وترتيبها 
بالش��كل األمثل بما يتالءم مع متغيرات الواقع والتكيف 
مع مستجداته، وبما يمكننا من االستعداد التام للمرحلة 
القادم��ة بما تحمل��ه من تحديات. كما يجس��د البرنامج 
خالصَة سلسلٍة من ورش العمل التي شارك فيها الجسم 
التنفيذي للجه��از الحكومي بمختلف مس��توياته، والتي 

عقدت تحت عنوان )التطلعات المستقبلية(.
وم��ن هنا، ف��إن الحكومة تؤكد اس��تمرارها ف��ي القيام 
بدوره��ا المتمث��ل في تعزيز أم��ن واس��تقرار المجتمع، 
وترس��يخ حري��ات أف��راده وحماي��ة حقوقه��م، وتطوي��ر 
التش��ريعات المواكبة لمسيرة التنمية الشاملة، وضمان 
اس��تدامة البني��ة التحتي��ة، والتركي��ز عل��ى المب��ادرات 

والمشاريع المعززة لمس��تويات األمن الغذائي، والعمل 
على مواجه��ة التغيرات المناخية والحف��اظ على البيئة، 
وتحقي��ق  لالس��تثمار،  الجاذب��ة  اإلج��راءات  وتس��هيل 
االس��تدامة المالي��ة واالس��تقرار االقتص��ادي، واالرتقاء 
بأداء التعلي��م والتدري��ب ورفع فاعلية ه��ذه المنظومة 
وتوجي��ه نتائجها اإليجابية لرفع المس��توى المعيش��ي، 
وتقديم حلول إس��كانية مبتكرة بالش��راكة م��ع القطاع 
الخ��اص لتلبية احتياج��ات المواطنين، وضم��ان تقديم 
خدمات صحية ذات جودة وكفاءة، ودعم قطاعي الشباب 
والرياضة، وتطوير الخدمات االجتماعية من خالل العمل 
على رفع كف��اءة الدعم الحكومي وتوجيهه لمس��تحقيه، 
ونش��ر التوعية وتعزيز الثقافة من خالل وسائل اإلعالم، 
وتشجيع الكوادر الحكومية وتطوير قدراتها، ودعم كافة 
الجهود المعززة للتحول الرقمي في اإلجراءات والخدمات 

الحكومية.
إنن��ا الي��وم وإذ نقب��ل عل��ى مرحل��ة جديدة م��ن العمل 
الوطني، لنؤكد الحرص عل��ى أهمية تعزيز التعاون بين 
الس��لطتين التنفيذية والتش��ريعية، بما يحقق األهداف 
المنش��ودة لالس��تراتيجيات والخط��ط والبرام��ج لصالح 

المواطنين.
ختامًا، نسأل المولى عز وجل أن يعيننا وإياكم على حمل 
أمان��ة المس��ؤولية، وخدمة ه��ذا الوط��ن الغالي وكافة 

أبنائه.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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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 
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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 
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 يتضمن 5 محاور تشمل 23 مبادرة 

الوطن تنشر برنامج الحكومة 2023 - 2026
محمد رشاد  «

حدد برنامج الحكومة للسنوات 2023 – 2026، الذي 
تم إطالق��ه أمس 10 أه��داف و3 أولويات مقس��مة 
عل��ى 5 مح��اور به��دف خل��ق المزي��د م��ن الفرص 
النوعي��ة للمواطنين في مختلف المجاالت، وترس��يخ 
األم��ن المجتمع��ي لدعم جهود التنمي��ة واالزدهار، 
وتطوير كفاءة برامج الدع��م االجتماعي وتوجيهها 
لمستحقيها من المواطنين، إلى جانب دعم مساعي 
التنمي��ة الش��املة بالتح��ول إل��ى اقتص��اد إنتاجي 

ومزدهر.
وأكد أهمية مواصلة الس��عي لتحقيق أهداف برنامج 
التوازن المالي والبناء على قواعد الشراكة مع القطاع 
الخ��اص وتعزيزها لتحقيق أبعاد التنمية الش��املة، 
فضاًل عن الحف��اظ على الموارد والثروات الطبيعية، 
ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، 
ومواصل��ة العمل على تطوي��ر األداء وجودة الخدمة 
الحكومية واس��تدامتها للمواطني��ن، وتعزيز تقدم 
الم��رأة البحريني��ة وإس��هاماتها في الحي��اة العامة 
واالقتصاد الوطن، ورفد القطاع الشبابي بالمقومات 
التي تمكنه من زيادة مشاركته في التنمية واإلنجاز.
وتضم��ن برنام��ج الحكومة ال��ذى رفعته الس��لطة 
التنفيذي��ة لمجل��س الن��واب أم��س خالل الجلس��ة 
االعتيادي��ة الثاني��ة من دور االنعق��اد األول للفصل 
التش��ريعي الس��ادس وتم إحالته من المجلس إلى 
اللجن��ة المش��كلة لدراس��ة البرنام��ج بش��عار »من 
التعاف��ي إلى النم��و المس��تدام« 3 أولويات مهمة، 
وه��ي أم��ن واس��تقرار وعدال��ة، وتع��اٍف اقتصادي 
وتنمي��ة مس��تدامة، وخدم��ة حكومي��ة ذات ج��ودة 
وتنافسية، كما اشتمل على 5 محاور تضمنت المحور 
السيادي والتشريعي، ومحور البنية التحتية والبيئة، 
مح��ور التعاف��ي االقتص��ادي واالس��تدامة المالية، 
ومح��ور الخدمات المجتمعية، ومحور األداء الحكومي 

والتحول الرقمي. 
وش��مل المحور السيادي والتشريعي ضمن مبادارته 
»أم��ن واس��تقرار وعدال��ة«، لترس��يخ مبدأ س��يادة 
القانون في مختلف البرامج والخطط، واإلس��هام في 
ترسيخ قيم المواطنة واالنتماء والترابط المجتمعي 
واألس��ري، والحفاظ على األمن واالس��تقرار وحماية 
حق��وق المواطني��ن والمقمي��ن، ومواصل��ة تعزي��ز 
عالق��ات التعاون م��ع دول مجل��س التع��اول لدول 
الخلي��ج العربية، وال��دول العربية، وال��دول الحليفة 
والصديق��ة، بجانب االس��تمرار في تعزي��ز وتطوير 
الق��درات الدفاعية واألمنية واالس��تعداد المس��تمر 

لمواجهة الظروف االستثناية والكوارث.
أم��ا مبادرة »ترس��يخ الحقوق والحريات الدس��تورية 
وتعزي��ز برامج تقدم الم��رأة«، فته��دف إلى تعزيز 
حماية الحريات الفردية وحقوق اإلنس��ان وفق أسس 
ومب��ادئ الخطة الوطني��ة لحقوق اإلنس��ان 2022-
2026، ومواصلة الجه��ود الوطنية الموجهة لتعزيز 
مش��اركة المرأة البحرينية ف��ي التنمية الوطنية من 
خالل تفعيل وتطوير سياس��ات ومب��ادرات النموذج 
الوطني للتوازن بين الجنسين واالستمرار في تطبيق 
السياسيات والبرامج المعززة للعدالة وحماية حقوق 

العمال ومكافحة االتجار بالبشر.
وم��ن متطلبات البرنام��ج في مح��وره األول، تطوير 
التش��ريعات لضمان مواكبتها لمتطلب��ات التنمية 
بغ��رض االس��تمرار ف��ي تعزي��ز وتطوي��ر التعاون 
بين الس��لطتين التنفيذي��ة والتش��ريعية، وتطوير 
التشريعات التي تسهم في مساعي تحقيق التنمية 
الشاملة، وتعزز تنافس��ية المملكة عالميًا، وتطوير 
آليات اس��تحداث وتعديل التش��ريعات بما يتواكب 
مع أفضل الممارس��ات العالمية، ومشاركة المجتمع 
في عملية تطوي��ر التش��ريعات والتثقيف والتوعية 
بالتش��ريعات القائم��ة في البحرين، لرفع مس��توى 
الوع��ي وتحقي��ق االس��تفادة القص��وى م��ن كاف��ة 
التش��ريعات لصال��ح الجميع، باإلضاف��ة إلى تطوير 
خدمات التقاضي وإجراءات��ه لدعم الجهاز القضائي 
إداري��ًا من خ��الل تطوي��ر آليات وخدم��ات التقاضي 
والتنفيذ والتح��ول الرقمي بما يتماش��ى مع أفضل 
الممارس��ات العالمي��ة، وضم��ان وضوح وس��هولة 
الوصول إل��ى العدالة ومواصلة تنفيذ التش��ريعات 
وتعزيز الوس��ائل البديلة لتسوية المنازعات، ودعم 
التدري��ب والتأهي��ل للك��وادر الوطني��ة القضائي��ة 

والقانونية.
أم��ا المح��ور الثان��ي للبرنام��ج، وال��ذي يأتي ضمن 
»أولوية تع��اٍف اقتصادي وتنمية مس��تدامة« وهو 
محور البنية التحتية والبيئة، فيهدف إلى االس��تمرار 
في تطوي��ر البني��ة التحتي��ة لدعم جه��ود التنمية 
والتخطيط االس��تراتيجي والمس��تقبلي األمثل، مع 
تعزيز التكامل بين كافة الجهات لرفع جودة خدمات 
البنية التحتية، والتوس��ع في الش��راكة م��ع القطاع 
الخاص الستدامة تطوير البنية التحتية، واالستمرار 
ف��ي جهود تطوير آليات تخطي��ط وتصنيف األراضي 
لتلبي احتياج��ات التنمية في القطاعي��ن العمراني 
والعقاري، بجانب تطوير قاعدة معلوماتية لخدمات 
البنية التحتية والمش��اريع الحكومية، وتهيئة البنية 
التحتي��ة للمش��اريع التنموي��ة الكب��رى والقطاعات 
االقتصادي��ة الواع��دة، واالرتقاء بالمراف��ق العامة 
وصيانته��ا، وتعزيز فاعلية أنظم��ة التنقل والطرق 
في وتنوعها، واالستمرار في توفير خدمات الكهرباء 
والم��اء بجودة وكفاءة، وتش��جيع اس��تحداث مصادر 
الطاقة المتجددة، مع مواصلة تطوير أنظمة الصرف 
الصحي، ووضع الحل��ول المالئمة لمواكبة متطلبات 
التطور العمراني، وتطوير قطاع االتصاالت، وتسريع 
وتي��رة توفير الخدم��ات المتعلقة بالبني��ة التحتية 

واستدامة التمويالت الالزمة لها.
كم��ا تندرج مب��ادرة تعزيز األمن الغذائ��ي والموارد 
المائي��ة تحت ذات المحور، ضم��ن برنامج الحكومة 
به��دف مواصلة تنفيذ السياس��ات والمش��اريع التي 
تعزز من مس��تويات األمن الغذائي، وتنويع سالسل 
اإلمداد واس��تدامتها، ورفع كفاءة إنتاج واس��تهالك 
واالرتق��اء  االس��تدامة،  لمس��اعي  تعزي��زًا  المي��اه 

بالق��درات الوطنية في مج��ال الصناع��ات الغذائية 
واالس��تثمار فيه��ا، وتس��هيل س��بل الحص��ول على 
التكنولوجي��ا لزيادة اإلنت��اج الغذائي، م��ع متابعة 
مشاريع األمن الغذائي بالتعاون مع القطاع الخاص.
فيما تش��مل مبادرات مواجه��ة التغيرات في المناخ 
والحف��اظ على البيئ��ة والموارد ض��رورة المحافظة 
على الم��واد والثروات الطبيعي��ة وتنميتها لضمان 
الوطني��ة  الخط��ة  تنفي��ذ  ومواصل��ة  اس��تدامتها، 
للتش��جير والسياس��ات المتعلقة بتوس��عة الرقعة 
الخض��راء، ورف��ع كف��اءة إدارة المخلف��ات، وتحفي��ز 
التح��ول للصناع��ات والمبان��ي الخض��راء، تش��جيع 
مختل��ف القطاع��ات لخف��ض االنبعاث��ات للحد من 
التغي��ر المناخ��ي، مواصل��ة العم��ل عل��ى تحقي��ق 
اله��دف المرحل��ي للوصول للحي��اد الكربون��ي، رفع 
الوع��ي وتعزيز الش��راكة المجتمعي��ة لزيادة كفاءة 
استخدام الطاقة وترشيد استهالك الموارد، وحماية 

واستدامة المناطق المحمية والحياة الفطرية.
وأما محور التعافي االقتصادي واالس��تدامة المالية، 
فش��مل خل��ق فرص عم��ل واع��دة ورفع المس��توى 
المعيش��ي للمواطني��ن م��ن خ��الل تعزي��ز وتنمية 
القطاع��ات الواعدة لخلق فرص التوظيف بالش��راكة 
م��ع القط��اع الخاص، وط��رح برامج ومب��ادرات لرفع 
اإلنتاجي��ة وتزويد المواطنين بالمهارات الالزمة بما 
يتوافق مع متطلبات س��وق العم��ل بهدف رفع أجور 
المواطني��ن، وتعزيز ف��رص توظيفهم كخي��ار أول، 
وتعزي��ز دور المواطنين في ري��ادة األعمال، وتعزيز 
برام��ج التدريب المهني لتنمية الكف��اءات الوطنية، 
واالس��تمرار ف��ي تنفي��ذ برامج تطوير المؤسس��ات 
واس��تدامتها،  والمتوس��طة  والصغي��رة  الناش��ئة 
واس��تدامة الصنادي��ق التقاعدية، كم��ا احتوى على 
تس��هيل اإلجراءات التجارية وزي��ادة فاعليتها لجعل 
المملكة الخيار األمثل لجذب االس��تثمارات، وتطوير 
وتس��هيل اإلجراءات الحكومية الداعمة لالس��تثمار، 
وتعزيز الش��راكة م��ع القط��اع الخاص ف��ي تقديم 
الخدم��ات الحكومية لزي��ادة كفاءة وس��رعة تقديم 
الخدمة، وتطوير وزيادة كف��اءة اإلجراءات المنظمة 

لعمليات المناقصات والمزايدات الحكومية.
وض��م تنفي��ذ المش��اريع التنموية الكب��رى لضمان 
االستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، التي 
تهدف لنمو االقتصاد وخلق فرص واعدة للمواطنين 
واإلس��كان،  والصح��ة،  التعلي��م،  قطاع��ات:  ف��ي 
والش��باب، والرياضة، والبنية التحتية، والمواصالت 
واالتصاالت، والصناعة، والسياحة، وتخطيط المدن 
الجدي��دة، فضاًل عن تش��جيع الش��راكة م��ع القطاع 
الخاص لتنفيذ المش��اريع التنموي��ة الكبرى، كذلك 
ض��م تنمية القطاعات الواعدة لتش��جيع االس��تثمار 
فيها م��ن خالل تنفي��ذ االس��تراتيجيات والمبادرات 
التحفيزي��ة له��ذه القطاع��ات وهي: قط��اع النفط 
والغ��از، قط��اع الصناع��ة، قط��اع الس��ياحة، قطاع 

الخدم��ات المالي��ة، قط��اع الخدم��ات اللوجس��تية، 
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالقتصاد 
الرقمي، وتعزيز أنش��طة التطوير والبحث واالبتكار 
واس��تخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم جهود تنمية 

القطاعات الواعدة بالشراكة مع القطاع الخاص.
فيما تهدف مبادرة االس��تدامة المالية واالس��تقرار 
االقتصادي، إلى الحفاظ على االس��تقرار االقتصادي 
والق��وة الش��رائية للمواط��ن، والعمل عل��ى تنفيذ 
السياس��ات التي تس��هم ف��ي التحول م��ن اقتصاد 
اس��تهالكي إلى اقتصاد إنتاجي، وتنفيذ السياس��ات 
واإلج��راءات الت��ي تهدف لتحقي��ق الت��وازن المالي 
واالس��تدامة المالي��ة، وتطوي��ر إج��راءات اإلنف��اق 
الحكوم��ي وترش��يدها بم��ا يضمن كف��اءة الصرف، 
وتطوي��ر آلي��ات تحصي��ل اإلي��رادات الحكومية، مع 
اس��تمرار تعزي��ز ش��راكات المملك��ة م��ع األس��واق 

اإلقليمية والدولية. 
وفي ما يتعلق بمحور« الخدمات المجتمعية«، الذي 
يه��دف إلى خدم��ة حكومي��ة ذات جودة وتنافس��ية 
بغ��رض االرتقاء ب��أداء التعليم والتدريب وتش��جيع 
البحث العلمي لتطوير المناهج التعليمية لإلس��هام 
في صقل قدرات ومهارات الطلبة، وربطها بمتطلبات 
وأداء  بج��ودة  االرتق��اء  ومواصل��ة  العم��ل،  س��وق 
المؤسس��ات التعليمية والتدريبية وكوادرها لتعزيز 
أداء التعليم والتدريب، وتعزيز فاعلية الحوكمة بدءًا 
م��ن مرحلة التعلي��م المبكر، تحقيق��ًا للتكامل بين 
المؤسس��ات التعليمية والتدريبية، وتشجيع البحث 

العلمي واالرتقاء به.
كما يهدف إلى حلول إسكانية مبتكرة تلبي احتياجات 
المواطني��ن بهدف تمكين المواطن من االس��تفادة 
من خدمات إسكانية متميزة، واالستمرار في تطوير 
السياسات اإلس��كانية لضمان اس��تدامة الخدمات، 
وتعزيز الش��راكة مع القطاع الخاص بما يس��هم في 

زيادة وتنوع الحلول اإلسكانية للمواطنين.
ويش��مل أيض��ًا تعزي��ز ج��ودة الخدم��ات الصحي��ة 
الس��تدامة خدمات الرعاية الصحية ذات التنافس��ية 
العالية بما يعزز من ج��ودة الحياة، ومواصلة تنفيذ 
مشروع الضمان الصحي لالرتقاء بالخدمات الصحية 
للمواطنين، وتطوير سياس��ات ومب��ادرات في مجال 
الصحة العامة، وزي��ادة الوعي المجتمعي والوقاية، 

واالرتقاء بأداء المؤسسات الصحية وكوادرها.
كم��ا يش��مل ه��ذا المحور كذل��ك، تمكين الش��باب 
وزيادة مش��اركتهم في التنمي��ة عبر االرتقاء بقطاع 
الش��باب وتطوير البرامج المخصصة لهم، واكتشاف 
وصقل وإبراز المواهب لدى الش��باب، وترس��يخ نهج 
اإلبداع واالبتكار، وتوفير البيئة الجاذبة الس��تقطاب 
األنشطة والبرامج الشبابية من خالل تعزيز الشراكة 
م��ع القطاع الخ��اص، بجانب دعم القط��اع الرياضي 
لمواصل��ة تحقي��ق اإلنج��ازات م��ن خ��الل تطوي��ر 
السياس��ات لتمكين األندية والمراكز الش��بابية من 

القي��ام بدوره��ا، وإعالء ش��أن المملكة ف��ي مختلف 
المحاف��ل الرياضي��ة من خ��الل مواصل��ة اإلنجازات 
الرياضية على المستوى اإلقليمي والعالمي، وتعزيز 
الش��راكة مع القطاع الخاص لدع��م وترويج القطاع 

الرياضي.
أما فيما يتعلق بتطوير واستدامة الخمات االجتماعية 
وضمان جودتها وتعزيز الشراكة مع القطاع األهلي، 
فهي تهدف إلى رفع كفاءة توجيه الدعم لمستحقيه، 
بما يلبي احتياجات المواطنين األساسية ويوفر لهم 
حقهم الكامل من الحياة الكريمة، وتطوير وتسهيل 
الحص��ول عل��ى الخدم��ات االجتماعي��ة ذات الجودة 
العالية، والمواصلة في تقديم الخدمات االجتماعية 
للطفل واألسرة والمس��نين وذوي اإلعاقة إلى توفير 
البيئ��ة االزم��ة لتمكي��ن المؤسس��ات األهلي��ة من 
المشاركة في العملية التنموية، والعمل على تعزيز 
وتطوي��ر برام��ج تنمية األس��ر المنتج��ة والمبدعة، 
وتعزي��ز مفاهي��م الش��راكة المجتمعي��ة والعم��ل 
التطوع��ي، بجان��ب تعزي��ز دور اإلعالم ف��ي تحقيق 
األولوي��ات الوطني��ة عبر تعزي��ز دوره ف��ي التوعية 
والثقي��ف باألولويات الوطنية، تطوي��ر القطاع لرفع 
تنافسيته واستدامته، وتعزيز دوره بما يحافظ على 

اإلرث الوطني والحضاري.
فيما ش��مل محور األداء الحكومي والتحول الرقمي« 
تمكين وتطوير الكوادر الحكومية«، بغرض مواصلة 
تطوي��ر السياس��ات والمب��ادرات الداعم��ة لتطوير 
الكوادر الحكومية، ورف��ع إنتاجية الموظف الحكومي 
ورب��ط قي��اس األداء به وتعزي��ز اإلب��داع واالبتكار، 
وتحوي��ل مفه��وم االبت��كار واالنتم��اء المؤسس��ي 
إل��ى عمل وثقافة مؤسس��ية فاعل��ة ودائمة، ودعم 
المس��تقبلية  والتخصص��ات  النوعي��ة  المب��ادرات 
المطلوبة، كذلك ش��مل الحوكم��ة والرقابة وتعزيز 
المس��اءلة بهدف تعزيز مفهوم الحوكمة لتحس��ين 
الممارس��ات اإلدارية، وتعزيز آلي��ات وأدوات الرقابة 
ف��ي األجهزة الحكومي��ة، ومتابعة تنفي��ذ توصيات 

التقارير الرقابية وتحقيق المساءلة.
التخطي��ط  تعزي��ز  مب��ادرة  عل��ى  احت��وى  كم��ا 
االس��تراتيجي والتحول الرقم��ي للمواصلة في تبني 
الجه��ات  بي��ن  الموح��د  االس��تراتيجي  التخطي��ط 
الحكومي��ة، ومواصل��ة الدفع بجه��ود تحقيق أهداف 
التنمي��ة المس��تدامة 2030، كذل��ك دع��م الجهود 
الرامية إلى رقمنة الخدم��ات والمعامالت الحكومية 
وجعلها إلكترونية بشكل ش��امل تدريجيًا، مع األخذ 
فى االعتبار مواصلة تطوير األنظمة وتبني التقنيات 
الحديث��ة وال��ذكاء االصطناع��ي بما يحق��ق توظيف 
التطور الرقمي في تحس��ين جودة وكفاءة الخدمات 
الحكومي��ة، فضاًل عن تعزيز األمن الس��يبراني لخلق 
بيئة رقمية آمنة وموثوقة لحماية البيانات وسريتها، 
وتعزيز أداء الجهات الحكومية في األنظمة الحكومية 

الرقمية مثل أنظمة سجالت، وتواصل.

خلق فرص التوظيف وتسهيل اإلجراءات التجارية والحلول اإلسكانية أهم مالمح البرنامج

المحور السيادي والتشريعي يشمل 4 عناصر أبرزها تطوير التشريعات وخدمات التقاضي

https://alwatannews.net/digital/21122022
https://alwatannews.net/Bahrain/article/1042519/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-2023-2026
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وزير الدفاع يستقبل وزير القوات 
المسلحة بالمملكة المتحدة

اس��تقبل وزي��ر ش��ؤون الدف��اع الفريق الرك��ن عبداهلل 
النعيم��ي، وزير القوات المس��لحة بالمملك��ة المتحدة 
الصديقة جيمس هيبي، لدى وصوله إلى مطار البحرين 

الدولي مساء أمس.

سفير البحرين في موسكو: 
تعزيز التعاون مع روسيا برلمانيًا

شارك سفير مملكة البحرين لدى روسيا االتحادية أحمد 
الس��اعاتي مع مجلس الس��فراء العرب في موس��كو في 
اجتم��اع مع نائب رئي��س المجلس الفيدرالي الروس��ي 
قس��طنطين كوساشيف، حيث تم اس��تعراض العالقات 
العربي��ة الروس��ية في مختل��ف المجاالت واس��تعراض 

األوضاع السياسية في المنطقة.
 وتح��دث الس��اعاتي عن نج��اح االنتخاب��ات البرلمانية 
والبلدية ف��ي مملكة البحرين الش��هر الماضي واإلقبال 
الكبير من قبل الناخبين الذي بلغ نس��بة 73%، مش��ددًا 
على أهمية التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين.

 كم��ا أش��ار إلى احتض��ان المملكة تح��ت رعاية حضرة 
صاح��ب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
مملكة البحرين المعظم، وبمش��اركة وحضور قداس��ة 
البابا فرنس��يس بابا الكنيس��ة الكاثوليكي��ة، وفضيلة 
اإلمام األكب��ر الدكتور أحمد الطيب ش��يخ األزهر رئيس 
مجل��س حكم��اء المس��لمين، ملتق��ى البحري��ن للحوار 
»الش��رق والغرب من أج��ل التعايش اإلنس��اني« خالل 

الفترة من 3 - 4 نوفمبر الماضي.
م��ن جانب��ه، أش��اد كوساش��يف باس��تضافة البحري��ن 
اجتماع��ات الجمعية العامة ال���146 لالتحاد البرلماني 
الدولي خالل مارس 2023، مش��يرًا إلى مش��اركة روسيا 
االتحادي��ة في ه��ذه االجتماعات بوف��د يمثل المجلس 

الفيدرالي ومجلس الدوما.

ترأس وفد البحرين باالجتماع الوزاري لمكافحة الفساد بالتعاون اإلسالمي

  الحسن: إجراءات تشريعية وإدارية وصواًل 
إلى أعلى مستوى من النزاهة والشفافية

أك��د رئيس األم��ن العام الفريق طارق الحس��ن، أن 
مملك��ة البحرين ومن منطل��ق حرصها على تحقيق 
العدالة ومكافحة مختلف أوجه الفساد في المجتمع، 
قامت بالعديد من اإلجراءات التش��ريعية واإلدارية 
بغي��ة الوص��ول إل��ى أعل��ى مس��توى م��ن النزاهة 
والش��فافية لدعم الحركة التنموية واإلس��هام في 
إدامة النهضة والعملية اإلصالحية التي تش��هدها 

البالد في شتى المجاالت.
ج��اء ذل��ك، أثن��اء ترؤس��ه وف��د مملك��ة البحرين 
المش��ارك في االجتماع ال��وزاري األول ألجهزة إنفاذ 
القواني��ن المتعلق��ة بمكافحة الفس��اد في الدول 
األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي، والذي نظمته 
هيئة الرقابة ومكافحة الفس��اد »نزاهة« بالمملكة 
ال��وزراء  العربي��ة الس��عودية الش��قيقة، بحض��ور 
المس��ؤولين ع��ن أجه��زة إنف��اذ قواني��ن مكافحة 
الفس��اد بالدول األعضاء ورؤساء المنظمات الدولية 

المعنية وعدد من الخبراء المختصين.
وأع��رب رئيس األم��ن العام ع��ن ش��كره وتقديره 
للمملكة العربية الس��عودية رئيس��ة الدورة ال�14 
لمؤتم��ر القم��ة اإلس��المي عل��ى دوره��ا القيادي 
في تحقي��ق النزاهة ومكافحة الفس��اد على ش��تى 
المس��تويات المحلي��ة واإلقليمي��ة والدولي��ة، وإن 
رعاي��ة صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر محمد بن 
سلمان آل س��عود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 

لهذا المؤتمر لخير دليل على ذلك الدور.
كما أعرب في الوقت ذاته عن شكره لهيئة الرقابة 
ومكافحة الفس��اد بالمملكة على التنظيم المتميز، 
والدفع بكل ما من ش��أنه تعزي��ز أطر التعاون بين 
الدول األعضاء، منوهًا بدور األمانة العامة لمنظمة 
التع��اون اإلس��المي على جهوده��ا القيمة في هذا 

الصدد.
وأكد الحس��ن أن المملكة إلى جانب ما وضعته من 
الضوابط والتش��ريعات التي تكف��ل حماية المال 
العام من الهدر، وإنش��اء األجهزة األمنية واإلدارية 
المختص��ة، أنش��أت لجانًا لضبط وترش��يد اإلنفاق 
وتعزي��ز الدخل واإلنتاجي��ة في ال��وزارات والجهات 
الحكومي��ة، حي��ث تعم��ل ه��ذه اللجان عل��ى وضع 
سياسات وبرامج ترشيد اإلنفاق الحكومي باإلضافة 

لمكافحة التجاوزات.
كم��ا تم إق��رار نظ��ام رقاب��ي للتعامل م��ع حاالت 
المخالفات المالي��ة ومكافحة االخت��الس واإلضرار 
بالم��ال العام، بإيج��اد إطار ومنهج موح��د للرقابة 
المالية يضمن التقيد باألحكام والقوانين الصادرة 
والموازنات المرصودة والبرامج والخطط والقرارات 
المعتم��دة وع��دم تجاوزه��ا، حيث يغط��ي النظام 
إجراءات الرقابة والتقييم المس��بقة والالحقة تجاه 
كاف��ة أن��واع المعام��الت المالية، ويض��ع إجراءات 
موح��دة في حاالت اكتش��اف ش��بهة مخالفة مالية 

أي��ا كان مدى جس��امتها ب��دءًا من ش��بهة مخالفة 
إجراءات الدليل المالي من الناحية اإلجرائية وصواًل 
إلى شبهة ارتكاب جرائم االختالس واإلضرار بالمال 
الع��ام المنص��وص عليها ف��ي قان��ون العقوبات، 
حي��ث تقوم الجه��ات المختصة بإحال��ة جميع هذه 

المخالفات للجهات القضائية.
وأضاف أنه إيمانا بأهمية تعزيز النزاهة لدى الفرد 
والمجتم��ع بكافة أطيافه وقطاعاته ومؤسس��اته، 
قام��ت المملكة بالعدي��د من الحم��الت التوعوية 
طيل��ة الس��نوات الس��ابقة إلذكاء الوع��ي بمخاطر 
الفس��اد وغ��رس النزاه��ة والش��فافية ومد جس��ور 
التع��اون مع المؤسس��ات التعليمي��ة لغرس هذه 
المفاهيم من خالل المناهج الدراسية والمحاضرات 

وورش العمل والدورات التدريبية.
وأك��د رئي��س األم��ن الع��ام أن البحري��ن حرص��ت 
وعل��ى مدار تاريخها العريق عل��ى تنفيذ التزاماتها 
ومعاهداتها الدولية، وهي على تعاون دائم وعمل 
متواصل مع األطراف الثنائي��ة واإلقليمية والدولية 
ف��ي االتفاقيات الرامية لمكافحة الفس��اد، وتعزيزًا 
لهذا الدور فإن البحرين تش��ارك الدول األطراف في 
الدعوة إلقرار وتنفيذ مشروع اتفاقية مكة المكرمة 
لل��دول األعضاء ف��ي المنظمة، للتع��اون في مجال 
إنف��اذ قواني��ن مكافحة الفس��اد حرص��ا منها على 
المشاركة الجادة والفاعلة ضمن الجهود المبذولة 
لمكافح��ة الفس��اد والحد م��ن انتش��اره بما يكفل 

تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتقدم 
ف��ي كاف��ة المج��االت االقتصادي��ة واالجتماعي��ة 

والسياسية.
وتم خالل االجتماع، بحث مشروع إقرار اتفاقية مكة 
المكرمة التي تعد إحدى مبادرات المملكة العربية 
الس��عودية واألولى من نوعها في تيس��ير التعاون 
في مجال مكافحة الفس��اد بين ال��دول األعضاء في 
منظم��ة التع��اون االس��المي، حيث م��ن المأمول 
أن تعم��ل عل��ى دعم الجه��ود المبذول��ة في مجال 
حماي��ة النزاهة وتعزي��ز مبدأ الش��فافية ومكافحة 
الفس��اد لتحقيق المزيد من التق��دم واالزدهار في 

المجتمعات اإلسالمية.
تب��ادل  تعزي��ز  إل��ى  »اتفاقي��ة مك��ة«،  وته��دف 
المعلومات والتحريات بين س��لطات إنفاذ القانون 
على نحو يتس��م بالكفاءة والس��رعة لمن��ع الجرائم 
التي تش��ملها االتفاقية وكش��فها والتحقيق فيها 
ومالحق��ة مرتكبيه��ا، باإلضافة إل��ى تعزيز تبادل 
المس��اعدة التقنية والتدريب وتب��ادل الخبرات بين 
ال��دول األطراف، بغ��رض تحس��ين فاعلي��ة تبادل 
المعلومات والتحريات بش��أن الجرائم المش��مولة 

باالتفاقية.
وقد ضم الوفد، العميد بسام المعراج المدير العام 
لإلدارة العامة لمكافحة الفساد واألمن االقتصادي 
واإللكتروني ومدير الشؤون اإلدارية برئاسة األمن 

العام ومدير إدارة مكافحة جرائم الفساد.

ورشة عمل متخصصة بالتعاون مع النيابة والسفارة البريطانية

 خالد بن علي: توسيع تطبيق العقوبات 
البديلة في التعامل الجنائي مع األطفال

أك��د نائب رئي��س المجلس األعلى 
للقض��اء رئي��س محكم��ة التمييز 
الش��يخ خال��د ب��ن عل��ي آل خليفة 
التجرب��ة  عل��ى  التع��رف  أهمي��ة 
المقارن��ة فيم��ا يتعل��ق بتوس��يع 
نطاق تطبي��ق التدابير والعقوبات 
البديلة في نطاق التعامل الجنائي 

مع األطفال.
وفي إطار ح��رص كل من المجلس 
األعلى للقضاء والنيابة العامة على 
الفاعل  التطبيق  متابعة متطلبات 
لغاي��ات وأه��داف قان��ون العدالة 
والئحت��ه  لألطف��ال  اإلصالحي��ة 
التنفيذي��ة، عقد معهد الدراس��ات 
بتنس��يق  والقانوني��ة  القضائي��ة 
م��ع النيابة العام��ة وبالتعاون مع 
س��فارة المملكة المتحدة بمملكة 
البحري��ن ورش��ة عمل ته��دف إلى 
التجارب والخبرات ومشاركة  تبادل 
وأفض��ل  المس��تفادة  ال��دروس 
الممارس��ات بش��أن آليات مواجهة 
محاك��م  قض��اة  بي��ن  التحدي��ات 
لألطف��ال  اإلصالحي��ة  العدال��ة 
وأعض��اء نياب��ة الطف��ل وأعض��اء 
في  للطفول��ة  القضائي��ة  اللجن��ة 
البحري��ن، وبي��ن عدد م��ن الخبراء 
وأعضاء  القض��اة  م��ن  المتميزين 

النيابة بالمملكة المتحدة.
 وتضّمن��ت فعاليات الورش��ة عقد 
ندوة لالطالع على التجربة المقارنة 
التحقيق��ات  إدارة  كيفي��ة  بش��أن 
أمام النياب��ة العامة والمحاكم بما 
العدال��ة، والحفاظ  إنف��اذ  يضمن 
المصلحة  تحقي��ق  مقتضيات  على 
الفضلى للطفل بمراعاة خصوصية 

تكوينيه النفسي والعقلي.
كما هدفت الندوة إلى إلقاء الضوء 
عل��ى خصوصية مه��ارات التعامل 
مع األطف��ال المتهمي��ن والمجني 
عليهم والش��هود، س��واء في مجال 
تحقيق��ات النياب��ة العام��ة أو في 
ح��ال المث��ول أمام القض��اء، وعلى 
االس��تفادة  تحقي��ق  متطلب��ات 
الخب��راء  تقاري��ر  م��ن  القص��وى 

في مجال  والنفسيين  االجتماعيين 
اختيار العقوبة أو التدبير المناسب 
لحالة كل طفل وظروف ومالبسات 
كل واقعة تعرض على المؤسسات 

العدلية والقضائية.
وأكد الش��يخ خالد ب��ن علي حرص 
المجلس األعلى للقضاء على ضمان 
أكبر فاعلية ممكنة لتحقيق أهداف 
وغاي��ات إص��دار قان��ون العدال��ة 
اإلصالحية لألطف��ال بما يتفق مع 
أفض��ل الممارس��ات الدولي��ة ذات 

الصلة.
 ونوه إل��ى وجود تعاون وتنس��يق 
قويين بي��ن مختل��ف الجهات ذات 
الصل��ة، بمبادرة ودعم مباش��رين 
من وزير العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف ن��واف المعاودة، والنائب 
البوعينين،  عل��ي  الدكت��ور  الع��ام 
ألجل اس��تصدار ما يلزم من قواعد 
إجرائي��ة لتعزي��ز حق��وق األطفال 
ل��دى التعام��ل معه��م بوصفهم 
مجنيًا عليهم أو ش��هودًا، ولضمان 
مخرج��ات  وحماي��ة  مش��روعية 
الرقمي��ة  الوس��ائل  اس��تخدام 
الحديثة في مجال تحصيل اإلفادات 
والشهادات لتقليل مخاطر تعرض 
األطفال لما قد يؤذي مس��تقبلهم 

االجتماعي والنفسي.

 كم��ا تطرق مس��اعد النائب العام 
وائ��ل بوعالي إلى اهتم��ام النيابة 
العامة بتطبيق أفضل الممارسات 
الدولي��ة ذات الصل��ة، مش��يرًا إلى 
ح��رص النياب��ة العامة عل��ى إجراء 
التحقيق��ات الخاصة باألطفال على 
نح��و واٍف، بما يعزز ق��درة القاضي 
عل��ى اتخ��اذ اإلج��راءات والتدابي��ر 
والعقوب��ات المناس��بة إن كان لها 
مح��ل، مس��تعرضًا جه��ود النيابة 
العامة ألجل توحي��د معايير إعداد 
االجتماعيي��ن  الباحثي��ن  تقاري��ر 

والنفسيين.
 من جانبه، أش��اد س��فير المملكة 
البحري��ن  بمملك��ة  المتح��دة 
رودي دارمون��د بالتع��اون القائ��م 
والمس��تمر بي��ن مملك��ة البحرين 
والعالق��ات  المتح��دة  والمملك��ة 
التاريخية التي تربطهما في العديد 
من مس��ارات التعاون المش��ترك، 
وال س��يما ف��ي مختل��ف المج��االت 
العدال��ة  وبخاص��ة  القانوني��ة 
اإلصالحي��ة لألطف��ال والعقوب��ات 
البديل��ة، متطّلعًا إلى تحقيق مزيد 
م��ن التع��اون والتنس��يق الثنائي 

المثمر بين البلدين الصديقين.
وتط��رق النق��اش إل��ى العديد من 
النق��اط العملي��ة التطبيقي��ة في 

تجرب��ة المملك��ة المتح��دة، حيث 
استعرضت الخبيرة بوال جاك تجربة 
المتح��دة فيم��ا يتعلق  المملك��ة 
اس��تخدام  وضمان��ات  بإج��راءات 
وسائل االتصال والتسجيل الرقمي 
التحقيقات والمحاكامات،  أثناء  في 
بم��ا يحق��ق الحماي��ة الموضوعية 

واإلجرائية المثلى للطفل.
وتناول القاض��ي تريفور بروان دور 
العاملين في الحق��ل القضائي في 
المجني  لألطف��ال  الحماية  توفي��ر 
آلي��ات تضم��ن  عليه��م، وإتاح��ة 
س��ؤالهم لمرة واحدة، وتحول دون 
تعرضهم لإليذاء النفسي في أثناء 

إجراءات التحقيق والمحاكمة.
كما أكد القاضي س��تيفن برنسايد 
أهمي��ة التوعية بأه��داف اتفاقية 
األم��م المتح��دة لحق��وق الطف��ل 
ودورها في توجي��ه طريقة تعامل 
منظوم��ة العدال��ة الجنائي��ة م��ع 

األطفال.
وبدوره��ا أش��ارت القاضية نعومي 
ريده��اوس إلى ما يج��ب أن يتمتع 
ب��ه القاضي من مه��ارات للتعامل 
مع األطف��ال والختي��ار العقوبة أو 

التدبير المناسب لحالته.

 مشاركة الدول األطراف في الدعوة إلقرار 
»اتفاقية مكة« إلنفاذ قوانين مكافحة الفساد

 إطالق منصة 
 »صحة البحرين تهمنا« 

لتعزيز الوعي بالقضايا الصحية
تم إط��الق منصة »صح��ة البحرين تهمنا »، والت��ي تعد منصة 
إلكتروني��ة متخصص��ة ته��دف إل��ى تعزي��ز وع��ي المواطني��ن 

والمقيمين في البحرين بالقضايا الصحية المتنوعة.
وقال المدير التنفيذي لش��ركة اله��الل للمؤتمرات والمعارض، 
جب��ران عبدالرحمن: »إن هذه المب��ادرة الطموحة تعد جزءًا من 
التزامن��ا بتعزيز الصحة والرفاهية في البحرين وجميع أنحاء دول 
مجل��س التعاون الخليج��ي. إننا جميعًا ن��درك تأثير الصحة على 
ج��ودة الحياة، ولك��ن في نفس الوقت يتعي��ن علينا إيالء أهمية 
مماثل��ة للرفاهية والعمل عل��ى تجنب اإلصاب��ة باألمراض من 
خالل أس��لوب حياتنا. إن مبادرة »صح��ة البحرين تهمنا« تهدف 

إلى نشر هذا الوعي بين أفراد المجتمع«.
وس��يكون موق��ع BahrainHealthMatters.com بمثابة مركز 
للمعلومات المتعلقة بمختلف األمور الصحية. وس��يقوم الموقع 
اإللكترون��ي ووس��ائل التواص��ل االجتماعي بعرض آخ��ر األخبار 
والمس��تجدات المتعلق��ة بالصح��ة، فض��اًل عن وج��ود محتوي 
تعليمي متطور. وتش��تمل المكتبة على مقاالت متخصصة من 

هيئات دولية تسهل الوصول إلى المشورة الصحية.
ويسعى الموقع إلى تلبية االحتياجات الصحية للمجتمع البحريني 
م��ن خ��الل »األكاديمي��ة« التي س��وف تنظ��م ال��ورش الصحية 
والمناقش��ات المثم��رة الت��ي يجريه��ا متخصصون ف��ي المجال 
الطبي. وستتعاون األكاديمية في هذا الصدد مع شركاء التدريب 
»هيل��ث كابيتا«. وترك��ز حملة الصح��ة والرفاهية عل��ى تعزيز 
الوعي العام بالموضوعات التي تش��جع على إتباع أسلوب الحياة 
الصح��ي، وستش��تمل على العدي��د من القضاي��ا المتنوعة، بما 
في ذلك الصحة، ومس��تحضرات التجميل، والتغذية، والرياضة، 
والعالج��ات البديل��ة. وقال مدير المش��روع أحمد س��ليمان: »إن 
هذه المبادرة الطموحة س��وف يكون حدثًا مس��تمرًا طول العام 
من خ��الل الفعالي��ات االفتراضية والحضورية الت��ي تعمل على 
الترويج للصحة والرفاهية. وس��تلقى حملتنا دعمًا قويًا من خالل 
تواجدنا النشط على وسائل التواصل االجتماعي المختلفة التي 
س��تطرح األخبار وآخر المستجدات مع روابط للموقع اإللكتروني. 
إن BahrainHealthMatters.com عبارة عن منصة معلوماتية 
فقط، وليس��ت بدي��اًل للخب��رات الطبية العالجي��ة المتخصصة، 
ونوص��ي كل ش��خص يعان��ي م��ن أي ع��رض صحي باستش��ارة 

الطبيب«.
وتلق��ى حمل��ة »صحة البحري��ن تهمنا« دعمًا أيض��ًا من الهيئة 

الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين.

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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العهـــد  ولـــي  الملـــك  نائـــب جاللـــة  أكـــد 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان 
بـــن حمد آل خليفـــة أن مملكـــة البحرين 
تواصـــل العمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد 
فريق البحرين نهًجا راسًخا يتجسد في 
مختلف مســـارات العمل الوطني، مشيًرا 
إلى أن التطوير والتقدم من أجل الوطن 
والمواطـــن ينبثـــق مـــن رؤى وتطلعـــات 
ملـــك البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
وأشاد سموه بمضامين الخطاب السامي 
لجاللة الملك المعظم لدى تفضل جاللته 
بافتتـــاح دور االنعقـــاد األول من الفصل 
التشـــريعي الســـادس لمجلســـي الشورى 
والنـــواب، ومـــا جـــاء بـــه مـــن توجهـــات 
لصالـــح مملكـــة البحرين وجميـــع أبنائها 
أهـــداف  تحقيـــق  فـــي  تصـــب  والتـــي 

المسيرة التنموية الشاملة للمملكة.
وقـــال ســـموه إننـــا نؤكـــد الحـــرص على 
أهميـــة تعزيـــز التعـــاون بين الســـلطتين 
إلـــى  التنفيذيـــة والتشـــريعية للوصـــول 
لإلســـتراتيجيات  المنشـــودة  األهـــداف 
خلـــق  أجـــل  مـــن  والبرامـــج  والخطـــط 
الفـــرص النوعية للمواطنين في الحاضر 
إلـــى  إلـــى تطلعـــه  والمســـتقبل، مشـــيًرا 
تعـــاون الجميع من أجـــل تحقيق المزيد 
الحضاريـــة، ومواصلـــة  المنجـــزات  مـــن 
االســـتثمار فـــي الكفـــاءات الوطنيـــة بما 

يعود بالخير والنماء على الجميع.
لـــدى تفضـــل ســـموه أمـــس  جـــاء ذلـــك 
بزيـــارة مجلـــس النـــواب، يرافقه أعضاء 
الحكومة، حيث كان في استقبال سموه 
لدى وصوله رئيس مجلس النواب أحمد 
المســـلم، ورئيـــس مجلس الشـــورى علي 

الصالح، وأعضاء مجلس النواب.
نائـــب  الملكـــي  الســـمو  وأشـــار صاحـــب 
جاللـــة الملـــك ولي العهـــد إلـــى أن إرادة 
وعزيمـــة فريـــق البحريـــن مســـتمرة بمـــا 
يســـهم في تحقيق تطلعـــات المواطنين 
المقدمـــة  الخدمـــات  اســـتدامة  وتعزيـــز 
لهـــم وتحســـين جودتهـــا، ودفـــع عجلـــة 
التنميـــة الشـــاملة فـــي جميـــع القطاعات 
االبتـــكار والتطويـــر،  مـــن  المزيـــد  نحـــو 
مشـــيًرا إلى الحرص الدائم على ترسيخ 
قيـــم االســـتدامة والتنافســـية والعدالـــة 
وفـــق  التطويـــر  برامـــج  جميـــع  لتنفيـــذ 
أعلـــى المعايير فـــي كل مســـارات العمل 
بـــروح فريق البحريـــن الواحد من خالل 
التعاون البّناء بين الســـلطتين التنفيذية 
والتشريعية وتعزيز الشراكة مع القطاع 

الخاص.
وبتكليـــف من ســـمو ولـــي العهـــد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء لنائـــب رئيـــس مجلس 

الـــوزراء الشـــيخ خالـــد بـــن عبـــدهللا آل 
خليفـــة بعـــرض برنامـــج الحكومـــة على 
التـــي  خـــالل جلســـته  النـــواب  مجلـــس 

ُعقدت أمس.
وخـــالل جلســـة مجلـــس النـــواب ألقـــى 
رئيـــس مجلـــس النـــواب كلمـــة ترحيبية 
رحب فيها بنائب رئيس مجلس الوزراء 
خليفـــة  آل  عبـــدهللا  بـــن  خالـــد  الشـــيخ 
وبأعضاء الحكومة، ثم دعا نائب رئيس 
مجلـــس الوزراء إلى اســـتعراض برنامج 
الحكومـــة 2023 – 2026 أمـــام مجلـــس 

النواب.
وقد ألقـــى نائب رئيس مجلـــس الوزراء 
الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة خطاًبا 
حول برنامـــج الحكومـــة 2023 – 2026 

هذا نصه:
  

بسم هللا الرحمن الرحيم
معالي الســـيد أحمد بن ســـلمان المســـلم 

الموقر
رئيس مجلس النواب

أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب 
المحترمين

الحضور الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد،،، 
فإنـــه ليســـعدني اليوم ونحـــن نلتقي مع 

بدايـــة فصـــل تشـــريعي جديد مـــن عمر 
مســـيرة الخيـــر والنمـــاء بقيـــادة ســـيدي 
حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، ملك البـــالد المعظم 
ورعـــاه، أن أهنئكـــم وزمالءكـــم أعضـــاء 
مجلـــس الشـــورى علـــى الثقـــة الملكيـــة 
السامية، وثقة المواطنين الكرام، والتي 
عبروا عنها بإرادتهم الحرة، ومشاركتهم 
اختياركـــم  فـــي  واإليجابيـــة  الفاعلـــة 
كممثلين للشعب في االنتخابات األخيرة 

التي شهدت أعلى نسبة مشاركة.
كمـــا يشـــرفني أن أعـــرب عـــن اعتـــزازي 
بتكليـــف ســـيدي صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، لي لتقديم 
التشـــريعي  للفصـــل  الحكومـــة  برنامـــج 
الســـادس 2023 – 2026 إلـــى مجلســـكم 
نفســـه  الوقـــت  فـــي  متشـــرًفا  الموقـــر، 
بنقـــل تحيات ســـموه، وأمنياته الصادقة 
خـــالل  والنجـــاح  بالتوفيـــق  لمجلســـكم 
هـــذه الدورة تحقيًقـــا لتطلعات المواطن 
التنميـــة  محـــور  هـــو  الـــذي  البحرينـــي 

وغايتها األساسية.
معالي الرئيس.. أصحاب السعادة، 

للفصـــل  الحكومـــة  برنامـــج  يأتـــي 
التشـــريعي الســـادس تحـــت شـــعار )من 

التعافـــي إلـــى النمـــو المســـتدام( متســـًقا 
مع األهـــداف الوطنية المنشـــودة، وذلك 
بـــروح الفريـــق  ضمـــن مســـارات العمـــل 
الواحد )فريق البحرين(، والتي اختطتها 
والنمـــاء  الخيـــر  مـــن  لمزيـــد  الحكومـــة 

واالزدهار للوطن والمواطنين.
 

وقد روعي عند إعداد البرنامج تضمينه 
ما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة، 
وتحســـين جـــودة الخدمـــات وتقديمهـــا 
باســـتدامة وتنافســـية وعدالـــة، وبمزيد 
أعلـــى  وفـــق  والتطويـــر  االبتـــكار  مـــن 
المعايير. ولذا، فإن هذا البرنامج يتكون 
مـــن عشـــرة أهـــداف، وثـــالث أولويـــات 
مبـــادرات  خـــالل  مـــن  تنفيذهـــا  ســـيتم 
عـــدة موزعة على خمســـة محاور تغطي 
الجوانب السيادية والتشريعية، والبنية 
التحتيـــة والبيئـــة، والتعافي االقتصادي 
والخدمـــات  الماليـــة،  واالســـتدامة 
المجتمعية، إضافة إلى األداء الحكومي 

والتحول الرقمي.
ولقد تبلورت أهداف البرنامج وأولوياته 
ومحـــاوره ممـــا ورد في كتـــاب التكليف 
الصـــادر عـــن حضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
ملـــك البـــالد المعظم حفظـــه هللا ورعاه، 
والخطاب السامي لجاللته خالل تفضله 

– أيده هللا – بافتتاح دور االنعقاد العادي 
األول مـــن الفصل التشـــريعي الســـادس، 
والذي يعد خارطة طريق لما سنتقاسمه 
من عمل، وما ســـنتحمله من مسؤوليات 
وطنية مشـــتركة خالل الســـنوات األربع 
المقبلـــة، والتـــي تســـتوجب منـــا تحديد 
بالشـــكل  وترتيبهـــا  بدقـــة  األولويـــات 
األمثـــل بما يتالءم مع متغيـــرات الواقع 
والتكيـــف مـــع مســـتجداته، وبمـــا يمكننا 
مـــن االســـتعداد التـــام للمرحلـــة القادمة 
بمـــا تحملـــه مـــن تحديـــات. كما يجســـد 
ورش  مـــن  سلســـلٍة  خالصـــَة  البرنامـــج 
العمل التي شارك فيها الجسم التنفيذي 
للجهـــاز الحكومي بمختلف مســـتوياته، 
والتـــي عقدت تحـــت عنـــوان )التطلعات 

المستقبلية(.
ومن هنا، فإن الحكومة تؤكد استمرارها 
فـــي القيـــام بدورهـــا المتمثل فـــي تعزيز 
وترســـيخ  المجتمـــع،  واســـتقرار  أمـــن 
حقوقهـــم،  وحمايـــة  أفـــراده  حريـــات 
وتطويـــر التشـــريعات المواكبة لمســـيرة 
اســـتدامة  وضمـــان  الشـــاملة،  التنميـــة 
البنية التحتية، والتركيز على المبادرات 
والمشـــاريع المعـــززة لمســـتويات األمـــن 
مواجهـــة  علـــى  والعمـــل  الغذائـــي، 
علـــى  والحفـــاظ  المناخيـــة  التغيـــرات 

الجاذبـــة  البيئـــة، وتســـهيل اإلجـــراءات 
لالســـتثمار، وتحقيق االســـتدامة المالية 
واالستقرار االقتصادي، واالرتقاء بأداء 
التعليـــم والتدريـــب ورفـــع فاعليـــة هذه 
المنظومـــة وتوجيـــه نتائجهـــا اإليجابية 
وتقديـــم  المعيشـــي،  المســـتوى  لرفـــع 
حلـــول إســـكانية مبتكـــرة بالشـــراكة مع 
احتياجـــات  لتلبيـــة  الخـــاص  القطـــاع 
خدمـــات  تقديـــم  وضمـــان  المواطنيـــن، 
ودعـــم  وكفـــاءة،  جـــودة  ذات  صحيـــة 
والرياضـــة، وتطويـــر  الشـــباب  قطاعـــي 
الخدمـــات االجتماعية مـــن خالل العمل 
الحكومـــي  الدعـــم  كفـــاءة  رفـــع  علـــى 
وتوجيهـــه لمســـتحقيه، ونشـــر التوعيـــة 
وســـائل  خـــالل  مـــن  الثقافـــة  وتعزيـــز 
اإلعـــالم، وتشـــجيع الكـــوادر الحكوميـــة 
وتطويـــر قدراتهـــا، ودعم كافـــة الجهود 
المعـــززة للتحول الرقمي في اإلجراءات 

والخدمات الحكومية.
إننا اليـــوم وإذ نقبل على مرحلة جديدة 
من العمل الوطنـــي، لنؤكد الحرص على 
أهميـــة تعزيـــز التعـــاون بين الســـلطتين 
يحقـــق  بمـــا  والتشـــريعية،  التنفيذيـــة 
لإلســـتراتيجيات  المنشـــودة  األهـــداف 

والخطط والبرامج لصالح المواطنين.

ختاًما، نســـأل المولى عز وجل أن يعيننا 
وإياكـــم علـــى حمـــل أمانـــة المســـؤولية، 
وخدمة هذا الوطن الغالي وكافة أبنائه.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، ، ،
   

مـــن جانبـــه، أكـــد رئيس مجلـــس النواب 
المســـلم أن مملكة البحرين تمضي قدًما 
بعزيمـــة صادقة وإرادة وطنيـــة جامعة، 
فـــي ظـــل المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة 
المعظـــم صاحـــب  البـــالد  ملـــك  بقيـــادة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي  ومتابعـــة 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، مشـــيًرا إلى 
أن اجتمـــاع اليوم يؤكـــد مواصلة العمل 
الملكيـــة  للتوجيهـــات  واإلنجـــاز تنفيـــًذا 
الســـامية، وتحقيًقا لتطلعات المواطنين 
الذيـــن شـــاركوا فـــي العمليـــة االنتخابية 
التشريعية والبلدية، مؤكًدا دعم الجهود 
الحكومية في مواصلة تنفيذ كل خطط 
التعافـــي االقتصـــادي وبرامـــج التـــوازن 
اإليجابيـــة  نتائجهـــا  وتوجيـــه  المالـــي، 
لصالـــح الوطـــن والمواطنيـــن، بمـــا يعزز 
من رفع المســـتويات المعيشـــية لألســـرة 

البحرينية.
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الــحــضــاريــة ــمــنــجــزات  ال ــن  م ــد  ــزي م تحقيق  ــل  أجـ ــن  م الــجــمــيــع  ــاون  ــع ت ــى  إلـ نتطلع 

 10 أهداف و3 أولويات تنفذ من خالل مبادرات موزعة على 5  «
محاور

 “من التعافي إلى النمو المستدام”... برنامج العمل  «
الحكومي للفصل التشريعي الجديد

دعم كل الجهود المعززة للتحول الرقمي في اإلجراءات  «
والخدمات الحكومية

 تسهيل اإلجراءات الجاذبة لالستثمار وتحقيق االستدامة  «

المالية واالستقرار االقتصادي

 تعزيز أمن واستقرار المجتمع وترسيخ حريات أفراده  «
وحماية حقوقهم

 االرتقاء بالمنظومة التعليمية وتوجيه نتائجها اإليجابية  «
لرفع المستوى المعيشي

 تقديم حلول إسكانية مبتكرة بالشراكة مع “الخاص” لتلبية  «
احتياجات المواطنين

برنامج العمل الحكومي:

 البحرين تمضي قدًما بعزيمة صادقة  «
وإرادة وطنية جامعة

 دعم الجهود الحكومية في مواصلة تنفيذ  «
كل خطط التعافي االقتصادي

 رفع المستويات المعيشية لألسرة  «
البحرينية
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

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

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/12/518121023850.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/5181/bahrain/788607.html
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تأليف أكثر من 
100 قصة خالل 

النسخ الثالث 
للمسابقة

تركيزنا على 
موضوع "من أنا" 

يهدف لتعزيز 
الثقافة البحرينية

أسسنا 15 مدرسة مصغرة حول العالم و3 فضاءات... البلوشي لـ“^”:

أكدت رئيس مجلس أمناء مؤسسة بحرين ترست فاطمة البلوشي أن 
المؤسســة قامت بتأســيس ما يقارب 15 مدرســة مصغرة حول العالم 
و3 فضاءات داخل مملكة البحرين وكذلك مشروع الطريق التعليمي، 
مردفة أن هناك العديد من المشروعات التعليمية التي سيتم إنجازها 

خالل العام المقبل.

وأشارت في حوار مع “البالد”، إلى أن ما ميز النسخة الثالثة لمسابقة 
أحــد  علــى  تركيزهــا  هــو   2022 والناشــئة  لألطفــال  القصــص  تأليــف 

المواضيــع الخاصــة بالبرامــج التعليميــة التي تطرحها مؤسســة بحرين 
ترست في مشروع مدارس المستشفى، والمدارس المصغرة والفضاءات 

وهو موضوع “من أنا”.

وأوضحت أن أكثر من 100 مؤلف شــاركوا حيث تم تأليف 
أكثر من 100 قصة خالل النســخ الثالث للمســابقة 

وكانت الفئة المتصدرة هي فئة الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين 20 - 30 سنة. 

وفيما يلي نص الحوار:

حديقة تعليمية معلقة وضم ذوي األمراض المستعصية بمدارس المستشفى

بداية “بحرين ترست” بسيطة وتحولت لعدد من اإلنجازات بداخل المملكة وخارجها

منال الشيخ

حّدثينا عن بداية انطالقة  «
مؤسسة بحرين ترست؟ 

-  بدأت رحلة مؤسســـة بحرين ترست 
منذ العام 2010م في مقرها الرئيســـي 
الســـابق بمنطقة الرفاع الشرقي، وكان 
أول مشـــروع تـــم تنفيذه فـــي التعليم 
مدرسة نجع جبران في مصر، ومن ثم 
ُطّبـــق نمـــوذج المـــدارس المصغرة في 
المستشفيات الحكومية وأول مدرسة 
مستشـــفى فـــي مملكـــة البحرين كانت 
مدرســـة دينـــا كانـــو المصغـــرة بمجمـــع 
انطالقـــة  وكانـــت  الطبـــي  الســـلمانية 
مؤسسة بحرين ترست بسيطة إال أنها 
تحولـــت إلى عدد كبير مـــن اإلنجازات 

داخل وخارج البحرين.
  

ما هي األهداف الرئيسية  «
للمؤسسة؟

ترســـت  بحريـــن  مؤسســـة  تقـــوم    -
بالتركيـــز علـــى العديـــد مـــن األهـــداف 
التـــي مـــن شـــأنها تغييـــر حيـــاة األفراد 
والمجتمـــع المحلـــي والدولي لألفضل، 
تعمـــل  التـــي  األهـــداف  أهـــم  ومـــن 
مؤسســـة بحرين ترست على تحقيقها 
هـــو نشـــر التعليـــم عـــن طريـــق خلـــق 
حلـــول ذكية تســـهم في تيســـير عملية 
التعليـــم لمن هم في أمـــس الحاجة لها 
فتـــم العمـــل علـــى تحقيق هـــذا الهدف 
عبـــر تأســـيس مـــا يقـــارب 15 مدرســـة 
فضـــاءات  و3  العالـــم  حـــول  مصغـــرة 
داخل مملكة البحرين وكذلك مشروع 
الطريـــق التعليمـــي، وهنـــاك العديد من 
التـــي ســـيتم  التعليميـــة  المشـــروعات 

إنجازها خالل العام المقبل.
  

هل من اختالف بينكم  «
كمؤسسة خيرية والجمعيات 

الخيرية؟  

كل  توجـــه  فـــي  يكمـــن  االختـــالف    -
مؤسســـة وجمعية خيريـــة والمجاالت 
والعاملين فيها، ففي مؤسســـة بحرين 
ترســـت نركز على 3 مجاالت رئيســـية 
وهـــي التعليـــم والتمكيـــن االقتصـــادي 
وخدمة المجتمع. ومجال التعليم على 
الحـــد األكثر ألننا نؤمن بمقولة التعليم 

متاح للجميع.

ما الذي ميز مسابقة تأليف  «
قصص األطفال والناشئة 

بنسختها الثالثة؟

-  تميـــزت هذه النســـخة من المســـابقة 
الموضوعـــات  أحـــد  علـــى  بتركيزهـــا 
التـــي  التعليميـــة  بالبرامـــج  الخاصـــة 
ترســـت  بحريـــن  مؤسســـة  تطرحهـــا 
المستشـــفى،  مـــدارس  مشـــروع  فـــي 
والمـــدارس المصغرة والفضاءات وهو 
موضـــوع “مـــن أنا” وتم إعـــالن النتائج 
خالل شـــهر ديسمبر بالتزامن مع أعياد 
البحريـــن الوطنيـــة وبالتأكيـــد واجهنا 
تحديـــات كثيـــرة خـــالل هذه النســـخة 
جـــراء جائحة “كوفيـــد19-” من إغالق 
اإلجـــراءات  تطبيـــق  علـــى  وحـــرص 
االحترازيـــة إال أننا اســـتطعنا تجاوزها 
الحمـــد لله وتمكنا من إطالق مســـابقة 

والناشـــئة  لألطفـــال  القصـــص  تأليـــف 
بالتعاون والشـــراكة مـــع هيئة البحرين 
 ،2018 العـــام  منـــذ  واآلثـــار  للثقافـــة 
نســـختين  المســـابقة  عـــن  ونشـــأت 
سابقتين أخرى وفاز منها 12 قصة مما 
أصبح لدينا اآلن مع النسخة الثالثة 18 

قصة لمؤلفين ورسامين بحرينيين.
  

ما  السر وراء تركيزكم على  «
موضوع “من أنا” في هذه 

النسخة؟ 

-  تركيزنـــا علـــى موضـــوع “من أنا” 
كإنسان بحريني يأتي بهدف تعزيز 
الثقافـــة والهويـــة البحرينيـــة فـــي 
والمجتمعـــات  المحلـــي  مجتمعنـــا 
الدوليـــة األخرى والجميل في ذلك 
أننا نقوم بإرسال قصصنا لمدارسنا 
المصغرة خارج البحرين في مصر، 
والهند، ومالي، والنيجر وذلك لنشر 
ثقافتنـــا وتعريفهم أكثر عن عاداتنا 

وتقاليدنا وألعابنا الشـــعبية ومعالم 
بالدنا.

  

ما هو الهدف الرئيسي من  «
احتضانكم لهذه المسابقة؟

-  تأتـــي هذه المســـابقة ضمـــن الجهود 
والتحفيـــز  اإلبـــداع  لتعزيـــز  الراميـــة 
التأليـــف  فـــي  واإلنتاجيـــة  الفكـــري 
ومـــن  الشـــباب،  فئـــة  لـــدى  القصصـــي 
منطلق توجه مؤسســـة بحرين ترست 
المؤسســـة كل  تقـــوم  التعليـــم  اتجـــاه 
سنتين بمسابقة القصص لدعم المناهج 
التـــي يتـــم اســـتخدامها فـــي المدارس 
البحريـــن  وخـــارج  داخـــل  المصغـــرة 
وأخيرًا يتم استخدامها في الفضاءات 
التـــي تم افتتاحها وذلك لتعليم الطلبة 
مـــن خـــالل اللعب والقـــراءة، ويتم في 
كل نســـخة من المســـابقة التركيز على 
مواضيع تعليمية  من شـــأنها أن تخدم 
المشروعات الستة وهي: من أنا، إعادة 

التدويـــر، أفتح دكاني، أصمم مدينتي، 
رحلـــة حـــول العالـــم، وأنا طبـــاخ ماهر. 
وفـــي الجانـــب اآلخر، تقوم المؤسســـة 
باحتضـــان هـــذه المســـابقة في ســـبيل 
دعم الموهوبين من مؤلفين ورسامين 
بحرينيين الذين لم تسنح لهم الفرصة 
في كتابة قصة وطباعتها في السابق.

ماذا عن حجم المشاركات  «
والفئات العمرية المتصدرة ذلك؟ 

-  بفضـــل هللا، شـــارك أكثـــر مـــن 100 
مؤلـــف وتم تأليـــف أكثر من 100 قصة 
خالل النســـخ الثالث للمسابقة وكانت 
الفئة المتصدرة هي فئة الشباب الذين 
تتراوح أعمارهم ما بين 20 - 30 سنة.

   

وما آلية تقييم األعمال  «
المشاركة في هذه المسابقة؟

-  وجـــود لجنـــة تحكيـــم مؤلفـــة مـــن 

أكاديمييـــن وخبراء في مجـــال تأليف 
قصص األطفـــال من جامعـــة البحرين 

وخارجها.
   

هل تخططون إلطالق مسابقة  «
أو مبادرة مقبلة تستهدف 

األطفال على وجه الخصوص؟ 

حاليـــًا  التخطيـــط  يتـــم  نعـــم،    -
لمسابقة لألطفال الموهوبين. 

   

فيما يتعلق بنشاطكم  «
بالمؤسسة، ففي ماذا 
يتمثل؟ وهل من رعاة 

وداعمين أساسيين؟ 

-  يتمثـــل نشـــاط المؤسســـة فـــي 
المجـــاالت الثـــالث الرئيســـية التي 
تركز عليها رســـالة مؤسسة بحرين 
ترست وبفضل من هللا هناك العديد 

من الداعمين والشركاء الرئيسيين 
مثل الوجيه محمد إبراهيم المؤيد 
الداعـــم األول لمدرســـة دينـــا كانـــو 
المصغـــرة، والوجيهـــة صفيـــة علي 
كانـــو التي قامت بتمويل مشـــروع 
مركـــز صفيـــة علـــي كانـــو للفنـــون 
والحرف اليدويـــة، والوجيه عادل 
ســـلمان كانـــو ممـــّول فضـــاء عادل 
ســـلمان كانو بديار المحرق، وهناك 
والشـــركات  البنـــوك  مـــن  العديـــد 
تقـــوم  التـــي  واألفـــراد  المحليـــة 
بدعم مشـــروعات مؤسسة بحرين 

ترست.

وماذا عن خططكم  «
المستقبلية؟ 

-  تم رسم خريطة لسنتين قادمتين 
للمشـــروعات التـــي ســـيتم إنجازها 
مســـتقبالً، حيث إنه تـــم بدء العمل 
علـــى مـــدارس مستشـــفى جديـــدة 
في مملكة البحرين والتي ســـتضم 
األمـــراض  ذوي  مـــن  معينـــة  فئـــة 
المســـتعصية، باإلضافة إلى افتتاح 
فضاء تعليمي جديد داخل المملكة 
ليكون عـــدد الفضاءات 4 فضاءات 
فـــي مختلف مناطق البحرين. ومن 
أيضـــًا  هنـــاك  يكـــون  أن  المحتمـــل 
مشروع الحديقة التعليمية المعلقة 
والتـــي تعتبـــر أحـــد أوجه مشـــروع 

الطريق التعليمي.
  

ما فكرة مشروع مدارس  «
المستشفيات؟ وما الهدف 

منه؟  وهل هناك خطة 
ألن يرى المشروع موقعًا له 

بالمستشفيات الخاصة؟

-  تقوم فكرة مدرســـة المستشـــفى 
لتعليـــم  وســـيلة  تكـــون  أن  علـــى 
األطفـــال المرضـــى خـــالل إقامتهم 
فـــي المستشـــفى، فقـــد روعـــي في 
غرفـــة  هنـــاك  تكـــون  أن  تصميمهـــا 
التحصيـــل  مـــن  األطفـــال  تمكـــن 
العلمـــي بأحدث التقنيات ووســـائل 
الوقـــت  وفـــي  المتطـــور،  التعليـــم 
نفســـه، أن تكون ترفيهية وتعليمية 
وتثقيفية، تدخل البهجة والسعادة 
إلى قلوب األطفال وأســـرهم الذين 
يقضون وقتـــًا طويالً بالمستشـــفى 
خـــالل فتـــرة تلقـــي العـــالج، حتـــى 
بعد االنتهـــاء من فتـــرة العالج يتم 
عمـــل العديد من البرامج الترفيهية 
المدرســـة  لطلبـــة  والتدريبيـــة 
دروس  إقامـــة  إلـــى  باإلضافـــة 
تقويـــة في المـــواد األساســـية مثل 
اللغـــة العربيـــة واللغـــة اإلنجليزيـــة 

والرياضيات.

وهل المناهج هي ذاتها  «
مناهج وزارة التربية والتعليم 

أم عبارة عن  دروس تقوية؟ 

-  مناهجنـــا مختلفـــة عـــن مناهـــج 
وذلـــك  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة 
من خـــالل تعليمهـــا بطـــرق مبتكرة 

ومرحة. 

خلق الحلول 
الذكية بالتعليم 

أولوية

بصدد افتتاح 
فضاء تعليمي 
جديد بالمملكة

التخطيط جاٍر 
لمسابقة األطفال 

الموهوبين
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/12/518121023850.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/5181/bahrain/788668.html
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

البرلمان األوروبي... َوْكر العصابات ودعم المجرمين
البرلمـــان األوروبـــي لـــم يكتـــف بفضيحة الرشـــاوي وانعدام األخـــاق، بل أصبح 
يدافـــع عن اإلرهابييـــن والمجرمين ودعاة االنقاب، فأي تجمع هذا الذي يشـــبه 
وكـــر العصابات وتســـيره عجلة مجهولة، ومهما يكن مـــن أمر فإن الرد الخليجي 
والعربي واإلسامي برفض القرار الكاذب الذي أصدره البرلمان األوروبي بشأن 
حالـــة حقوق اإلنســـان في البحرين، لهو أكبر دليل علـــى اإلنجازات الكبيرة التي 
حققتها مملكة البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق اإلنسان والتي تتماشى 
مـــع المعاييـــر الدوليـــة، فســـيادة القانـــون والعـــدل والمســـاواة جوهر المشـــروع 
اإلصاحي لســـيدي جالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة ملـــك الباد المعظم 

حفظه هللا ورعاه.
لقـــد تأكـــد لنا بما ال يدع مجاال للشـــك أن الفوضويين والعماء لهم تأثير مباشـــر 
علـــى أعمـــال البرلمـــان األوروبي، وقـــد يكون هذا أيضـــا من األعـــراف والتقاليد 
الموروثـــة، واإلســـاءة لمملكـــة البحرين في هـــذا البرلمان تتخـــذ مظاهر مختلفة 
وأشـــكاال متعددة، من حيث الممارســـة والدوافع واألهداف، وأصبح الكذب من 
منتجـــات البرلمـــان األوروبـــي الذي يســـخر العقـــول واألبدان وجحافـــل الخونة 
والعمـــاء لتشـــويه ســـمعة البحريـــن والتحريـــض علـــى قيادتهـــا ونشـــر ثقافـــة 

االنقابـــات وتمويـــل حمات التعبئـــة ضد وطننا، وبعودة إلى الوراء سنكتشـــف 
أن هذه التدخات الغبية في شؤون مملكة البحرين وممارسة ضغوط خارجية 
لتمريـــر أجنـــدات تمس الثوابـــت الوطنية ليســـت وليدة اليوم، بـــل تفجرت بعد 

مشروع االنقاب الفاشل.
وزارة الخارجيـــة أكدت فـــي ردها أن “المواطن البحرينـــي عبدالهادي الخواجة، 
الذي ورد اســـمه في القرار، صدرت بحقه أحكام بتهمة الخيانة والمســـاس بأمن 
الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم الدســـتوري، والتخابر مع دول أجنبية للقيام 
بأعمـــال عدائيـــة ضـــد المملكـــة ومواطنيهـــا والمقيميـــن فيها، وتأســـيس وإدارة 
جمعية غير مشـــروعة للقيام بأعمـــال إرهابية وتخريبية، ويتوافق الحكم، الذي 
صـــدر بااللتـــزام الكامل باإلجـــراءات القانونيـــة الواجبة، مع العواقـــب القانونية 

التي ستتبع في أي بلد يحترم سيادة القانون”.
انطاقـــا من هذه النقطـــة يتضح أن البرلمان األوروبي ال يحترم ســـيادة الدول، 
لكنـــه يدعـــم أصحـــاب األعمـــال اإلرهابيـــة، وهنا تتبـــدل األمور رأســـا على عقب 

وتتضح معالم الفساد واإلجرام في هذا الكيان المريض على أوسع نطاق.

* كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

علـــى عتبـــات نهايـــة عام، وبداية عـــام ميادي جديد، يبقى تســـاؤل الحـــروب قائما، 
وســـيف النزاع الكوني مســـلطا على رقاب البشرية، ســـيما في ظل تصاعد المواجهة 

الروسية – األوكرانية في األسابيع القليلة الماضية.
“هـــل سنشـــهد حربا عالمية عمـــا قريب؟”، هذا هو التســـاؤل القائم على األلســـنة في 
الوقـــت الحاضـــر، غير أنه وبدون تفكير عميق، يكاد المرء يســـتبعد هذا الطرح، ذلك 
أن نتيجتـــه معروفـــة مقدمـــا، وهي الدمار والمـــرار، والفناء لكل ســـكان األرض. ذات 
مـــرة وفي النصف األول من القرن الماضي، ســـأل البعض العالم الفيزيائي األميركي 
الشـــهير، البرت آينشـــتاين: “ماذا لـــو اندلعت حرب عالمية ثالثـــة؟ كان الجواب، أظن 
أننـــي أعرف ماذا ســـيكون من شـــأن الحـــرب الكونيـــة الرابعة، والتي لـــن يجد وقتها 
المتقاتلـــون ســـوى العصـــى واألحجـــار، فـــي كناية عما ســـيحل بالكـــرة األرضية، وما 

سيعيدها إلى نقطة الصفر في سلم الحضارة اإلنسانية.
هـــل يعنـــي عدم نشـــوب حرب عالمية تســـتخدم فيها األســـلحة الذرية، أن البشـــرية 
مـــا عادت تعـــرف طريقها إلى المواجهـــات العالمية، والحـــروب والصراعات الخفية؟ 
المؤكـــد أن الجـــواب يمضـــي في طريقيـــن: األول هو الـــرؤى التحليليـــة والتفكيكية 
االعتياديـــة، والتـــي تأخذ في حســـبانها تغيرات األزمنـــة واألمكنة، وصـــراع العقول 
واإلرادات. الثانـــي، ينطلـــق مـــن التفســـير المؤامراتـــي للتاريخ، ورغم عـــدم اعتقادنا 

فيـــه، إال أن لدينـــا قناعة مفادها أنه إن لـــم يكن التاريخ برمته مؤامرة، فإن المؤامرة 
موجودة في قلب التاريخ. خذ إليك على سبيل المثال شبكات التواصل االجتماعي، 
ومـــن غيـــر ذكر أســـماء بعينها، ســـيجد المرء أن هنـــاك من يرى دورهـــا مقتصرا على 
تجميـــع المعلومـــات مـــن كل أرجـــاء الكـــرة األرضية، لصالـــح مجمعـــات ذات طبيعة 
ســـرية، للتحكم في مســـاقات ومســـارات البشـــرية، لهذا أضحت تلك الشـــبكات أحد 
أهـــم الاعبين السياســـيين فـــي العالم. يـــرى البعض أن جزءا مـــن الحديث صحيح، 
لكنـــه يغفـــل أمرا مهما للغايـــة، وهو اإلرادة الحـــرة في تقديم المعلومـــات، بمعنى أن 
أحدا لن يعرف عنك، إال بقدر ما يمكنك أن تقدم عن نفســـك، فهل هذه هي الحقيقة 
المطلقة؟ بالقطع ال، ســـيما وأن هناك منطقة رمادية ما بين األبيض واألســـود، بمعنى 
أن الســـياقات المعلوماتية العالمية اليوم تكاد تســـقط جدار الخصوصية، من خال 

شبكات ماورائية، باتت تربط البشرية ببعضها.
لـــم تعـــد على ســـبيل المثـــال موازنات الـــدول، وعدد ســـكانها، وأســـاليب حياتها، من 
تجـــارة وصناعـــة وزراعة، في البر والبحر والجـــو، قاصرة على أهلها، بل باتت فضاء 
عاما مســـتباحا، ضمن ســـياقات ما بعد الدولة الويســـتفالية المســـتقلة. “المقال كاما 

في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

 

* إميل أمين

عن الحرب العالمية والصراعات المعلوماتية

نعم للغة اعتزازها وعزتها بعروبتها وكلماتها، وكل عربي يحق له الفخر بها.. حقيقة 
االعتـــزاز باللغـــة العربيـــة واجـــب علـــى كل مســـلم؛ إذ تعد العربيـــة من أقـــدم اللغات 
الســـامية، وأكثر لغـــات المجموعة الســـامية متحدثين، وإحدى أكثر اللغات انتشـــاًرا 
فـــي العالم، يتحدث بها أكثر من 422 مليون نســـمة، ويتـــوزع متحدثوها في الوطن 
العربي، إضافة إلى العديد من المناطق األخرى المجاورة، وهي من بين اللغات السبع 
ا متفوقة على الفرنسية  األكثر اســـتخداًما في اإلنترنت، وكذلك األكثر انتشـــاًرا ونموًّ
والروســـية. وتتوقـــع اإلحصاءات أن يتحدث بها عام 2050 نحو 647 مليون نســـمة 
كلغة أولى.. وهي ذات أهمية كبيرة لدى المسلمين؛ فهي كما قلنا لغة القرآن، وال تتم 

الصاة في اإلسام إال بإتقان بعض كلماتها.
وفـــي 18 ديســـمبر من كل عام تقرر االحتفـــال باللغة العربية في اليوم الذي أصدرت 
فيـــه الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة قرارها بإدخـــال اللغـــة العربية ضمـــن اللغات 
الرســـمية ولغات العمل في األمـــم المتحدة، وهي )اإلنجليزية والفرنســـية والصينية 
والروســـية واإلســـبانية(، بعـــد اقتـــراح قدمتـــه المملكـــة المغربيـــة والمملكـــة العربية 

السعودية. هذا التكريم يؤكد أهمية ومدى انتشار اللغة العربية.
لـــذا ينبغـــي زرع حـــب اللغـــة في نفـــوس األجيال ومتابعتهـــم في ذلـــك والتركيز في 
مناهجنـــا علـــى اللغة العربية وهي اللغـــة األم والتصدي لكل التحديـــات التي تواجه 

اللغة من خال الدراســـات البحثية والمناهج الدراسية المكثفة للطاب وتعزيز هذه 
اللغـــة في دراســـتهم، وهنا يكمن دور وزارة التعليـــم ومواجهة التحديات ومنها عدم 
اهتمـــام ُمعظم مجاالت البحث العلمّي في اســـتخدام الّلغـــة العربّية كلغٍة خاّصة في 
األبحاث األكاديمّية والعلمّية، ما أّدى إلى عرقلة تطّورها بشـــكل جّيد. وتأثير الّلغات 
الغربّيـــة على الّلســـان العربّي، خصوصًا مع انتشـــار الّلهجات بيـــن العرب، والتي أّدت 
إلى اســـتبدال العديـــد من الكلمات العربّية بُأخرى ذات أصـــول غير عربّية، باإلضافة 
إلـــى قّلـــة اهتمام الّتكنولوجيا الحديثـــة في الّلغة العربّية، والتـــي اعتمدت على بناء 
تطبيقاتها وبرامجها على الّلغة اإلنجليزّية والّلغات العالمّية اأُلخرى، ما أدى إلى قّلة 
الّتفكيـــر فـــي ترجمة هـــذه الّتكنولوجيا إلى الّلغـــة العربّية، وهنا يأتـــي دور الباحثين 

والمتخصصين في اللغة العربية.
ختامـــا أقـــول يا لغة أحبها وأتمنى رفعتها، يا لغة لك في القلوب جمال، فلنحب لغتنا 

ولنفتخر بها، ولنسمو بجمال وعبارات تلك اللغة الخالدة.
وقفة.. تلك لغتي، جميلة بكلماتها، عزيزة بمعانيها، وأية لغة، إنها لغة الضاد بسموها 

وعزها.

* كاتبة سعودية

*غدير الطيار

فخرنا بعروبتنا ولغتنا

المونديال الكروي والنظام الدولي
انتهـــى المونديـــال الكروي األكثر حًظا من المتابعـــة، حيث نال مونديال 
كأس العالـــم اهتماًما كبيـــًرا من المهتمين بكرة القدم ومن غير المهتمين 
بهـــا ترقًبـــا وانتظاًرا لما سيســـفر عنه مسلســـل اإلثارة والجـــدل الذي دار 

حول هذا المونديال منذ لحظة اإلعان عن إقامته بالدوحة.
النجـــاح العربـــي كان الفًتـــا فـــي المســـتوى الفنـــي المتميز الـــذي قدمته 
المنتخبات العربية المشـــاركة، والذي أدخل السرور لقلوب جميع العرب 
وهـــم يشـــاهدون منتخـــب الســـعودية وهو يقهـــر األرجنتيـــن ومنتخب 
تونـــس وهـــو يفـــوز على فرنســـا ليبلـــغ الفخر واالعتـــزاز مـــداه بمنتخب 
المغـــرب وهو يشـــق طريقه بثقـــة كبيرة بين الكبـــار ليحصل على المركز 

الرابع محقًقا أرقاًما قياسية عديدة وإنجاًزا تاريخًيا غير مسبوق.
الـــدروس األهـــم هنـــا أن القـــدرة علـــى المنافســـة يمكـــن أن تنتقـــل إلـــى 
المجـــاالت األكثر أهمية كالتنمية واالقتصاد والتجارة والثقافة وغيرها، 
والنجـــاح العربي لم يتوقف عنـــد الحدود الكروية بل تخطاه بفوز ثمين 
يثبـــت قـــدرة وإمكانيات العرب حينما تم إســـكات صـــوت كل من يدعو 
لرذيلة أو يحاول الترويج للشاذ من القيم والسلوكيات، وفرض احترام 
قيمنـــا وأخاقنـــا علـــى الجميـــع طوًعا أو كرًهـــا، وإظهار كل مـــن يحاول 
االلتفـــاف علـــى ذلك بمظهر قبيح للعالم أجمع، خصوصا بعد أن ســـقطوا 
جميًعا كروًيا كما سقطوا أخاقًيا، فكانت العبرة أبلغ والدرس أعمق بأننا 
قادرون على إحداث تغيير مماثل على النظام الدولي بأكمله كي يراعي 
الفروقـــات بين الثقافات ويقيم وزًنا لخصوصيـــات الدول والمجتمعات 
ويحتـــرم مبادئ كل الديانات، وال يتم ترديـــد نفس االتهامات والمزاعم 
الباطلة ضد الدول العربية واإلسامية التي تقوم كلها على عدم فهم أو 

احترام الشريعة اإلسامية وأحكامها. 
كمـــا أننـــا قادرون علـــى فـــرض قضايانا والدفـــاع عن مواقفنـــا وتحقيق 
مصالحنـــا شـــريطة أن نجتمـــع ضد كل مـــن يحاول هدم قيمنا وإشـــاعة 

الفاحشة بيننا.

* كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

Ata2928@gmail.com

*  عطا الشعراوي

العالج بالكتابة
تعددت أوجه العاج النفسي في اآلونة األخيرة، وأصبحت فنيات 
العـــاج التـــي يتبعهـــا المتخصصون متعـــددة األشـــكال وجميعها 
تطبق من أجل تخفيف حدة الضغوطات وخلق حالة من التوازن 
النفســـي لدى األفراد، ولعل مـــن أبرز العاجات المجدية مع بعض 
الحاالت الكتابه العاجية التي تتم ممارستها بدافع العاج، وهي 
وســـيلة إيجابيـــة تســـاهم في تحقيق الراحة النفســـية، وتســـاهم 
فـــي التخفيف من حدة المشـــاعر واألفكار الســـلبية، خصوصا أن 
للكتابـــة التعبيرية تأثيرًا علـــى الجهاز المناعي وهذا ما أكده عالم 
النفـــس الشـــهير جيمـــس بيكـــر الـــذي جعـــل الطاب يكتبـــون عن 
أكبـــر الصدمـــات في حياتهم خـــال 15 دقيقة، ثم الحظ تحســـنا 
فـــي صحتهـــم النفســـية بعد ســـتة أشـــهر وتعافيهم مـــن األمراض 
الصحيـــة البدنية كالربو والصـــداع النصفي وانقطاع النفس أثناء 
النـــوم، األمـــر الذي جعل علم النفس يســـلط الضوء أكثر على هذا 
الموضوع الشيق، فنحن نتفق على أن الكتابة متنفس لما يعتري 
النفـــوس مـــن ضيق، حيث إنها طريقة تتم بهـــا تصفية الذهن من 
المشـــاعر المختلفـــة التي يتعذر البـــوح بها أحيانـــًا فتكون الورقة 

أقرب الستقبال سيل المكبوتات والصراعات الداخلية.
ويعد العاج النفســـي عن طريق الكتابـــة أحد العاجات الحديثة 
وإحدى الممارسات اإليجابية للتنفيس، فكل ما يحتاج إليه الفرد 
المثقـــل باألفكار ورقة وقلم ويبدأ بالتعبير عن مشـــاعره، حيث ال 
يشـــترط أن تكون الكلمات في صياغة منظمة في الطرح بقدر ما 
تساهم في تصفية المشاعر من الشوائب، ويرى علماء النفس أن 
اعتماد هذه الطريقة يساهم في التعرف على الذات وفق خبراتها 
المؤلمة، وبالتالي يسهل التمييز بين الجوانب اإليجابية والسلبية 

والمعالجة المعرفية للذكريات المؤلمة.
إن تحريـــر الكلمـــات علـــى الـــورق ممارســـة إيجابيـــة وصحيـــة، 

خصوصا لدى األشخاص المحبين للقلم، فمع القلم يتحرر األلم.

* كاتبة وأخصائية نفسية بحرينية

naseemnada313@gmail.com

*  ندى نسيم
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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

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/12/518121023850.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/5181/columns/788665.html



