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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

العدد: 16356
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أول  الفريق  الداخلية،  وزيــر  أصــدر 
آل خليفة،  عـــبـــداهلل  بـــن  ــد  راشــ الــشــيــخ 
قرارا بشأن نظام اإلفصاح عن األموال 

بالدوائر الجمركية.
ــور فــي  ــنــــشــ ــمــ ــقــــضــــي الــــــقــــــرار الــ ويــ
اإلفــصــاح  بتعريف  الــرســمــيــة  الــجــريــدة 
الكاذب على أنه تقديم معلومات مزيفة 
عن األموال التي يجري نقلها، أو عدم 
مقدارها  أو  نوعها  أو  تحديد مصدرها 
سواء بإخفائها أو إنقاصها أو تمويهها 
أو تقديم بيانات أو معلومات أخرى ذات 
في  مطلوبة  عنها  صحيحة  غير  صلة 
اإلفصاح أو من قبل السلطات المعنية.

كما يشير إلى أن موظفي الجمارك 
وغيرهم من مأموري الضبط القضائي 

المختصين بتنفيذ هذا القرار.
ــه عــلــى الــمــوظــف  وأفــــــاد الــــقــــرار أنــ
الــمــخــتــص اتــخــاذ اإلجــــــراءات الــالزمــة 
إلى  إدخالها  يتم  التي  األمـــوال  لرصد 
المملكة أو إخراجها منها عبر المنافذ 
وذلــك  الجمركية،  الــدوائــر  نــطــاق  وفــي 
طــبــقــًا ألحـــكـــام الــمــرســوم بــقــانــون رقــم 
النظام  بالموافقة على  10 لسنة 2002 
)الـــقـــانـــون( الــمــوحــد لــلــجــمــارك لـــدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، 
الجمركية  واإلجـــــراءات  للنظم  ووفــقــا 

المعمول بها في هذا الشأن.
كما يجب على كل شخص طبيعي 
إلى  أمـــوال  أي  إدخـــال  عند  اعتباري  أو 
المملكة أو إخراجها منها عبر المنافذ 
وفي نطاق الدوائر الجمركية اإلفصاح 
الموظف  ــوال عند طلب  األمـ هــذه  عــن 
المختص، مع تحديد مصدرها ونوعها 
ومقدارها وأي بيانات أو معلومات أخرى 
من  أو  اإلفصاح  في  مطلوبة  صلة  ذات 
قبل السلطات المعنية من دون تزييف 
تقديم  أو  تمويه  أو  نقص  أو  إخفاء  أو 
بيانات أو معلومات غير صحيحة عنها.

ويجب على الموظف المختص في 
حال عدم إفصاح الشخص أو إفصاحه 
تقديم  عــن  امتناعه  أو  كــاذبــا  إفــصــاحــا 
أن  المطلوبة  المعلومات  أو  الــبــيــانــات 
أسباب عدم  الشخص عن  يقوم بسؤال 
تحريره محضرًا بضبط  قبل  اإلفصاح 
األمـــوال، ســواء كــان ذلــك عند الدخول 
الــخــروج بها  أو  المملكة  إلــى  بــاألمــوال 
بناًء  المختص  للموظف  ويكون  منها، 
عــلــى ذلــــك اتـــخـــاذ أي مـــن اإلجــــــراءات 
بإكمال  قيامه  بعد  للشخص  الــســمــاح 
بــاقــي اإلجـــــراءات الــخــاصــة بــاإلفــصــاح، 
المنفذة  الـــوحـــدة  مــع  الــتــنــســيــق  وبــعــد 
بــالــدخــول إلـــى الــمــمــلــكــة أو مــغــادرتــهــا 

تــبــيــن له  بــمــا يــحــمــلــه مـــن أمــــــوال، إذا 
المخالفة  ارتــكــب  الــــذي  الــشــخــص  أن 
أسبقيات  أي  لديه  وليست  النية  حسن 
بشأن عدم اإلفصاح أو اإلفصاح الكاذب 
الــبــيــانــات أو  أو االمـــتـــنـــاع عـــن تــقــديــم 
الـــمـــعـــلـــومـــات الــمــطــلــوبــة بــالــمــخــالــفــة 

ألحكام هذا القرار.
ضبط  محضر  بتحرير  الــقــيــام  أو 
بــالــواقــعــة وإحـــالـــة الــشــخــص واألمــــوال 
ــدة الــمــنــفــذة  ــ ــوحـ ــ الـــمـــضـــبـــوطـــة إلـــــى الـ
الــالزمــة،  القانونية  اإلجــــراءات  التــخــاذ 
ارتكب  الــذي  الشخص  أن  لــه  تبين  إذا 
مبّررة  أسباب  إلى  يستند  ال  المخالفة 
أبداها  التي  باألسباب  قناعته  عــدم  أو 
أسبقيات  الشخص  هــذا  لــدى  كــان  أو   ،
بشأن عدم اإلفصاح أو اإلفصاح الكاذب 
الــبــيــانــات أو  أو االمـــتـــنـــاع عـــن تــقــديــم 
الـــمـــعـــلـــومـــات الــمــطــلــوبــة بــالــمــخــالــفــة 
ألحكام هذا القرار، أو في حال االشتباه 
بــغــســل األمـــــوال أو تــمــويــل اإلرهـــــاب أو 
في  المنصوص عليها  الجرائم  أي من 
 2001 لسنة   )4( رقــم  بقانون  المرسوم 
بــشــأن حــظــر ومــكــافــحــة غــســل األمــــوال 

وتمويل اإلرهاب.
ويجوز للموظف المختص في حال 
يثبت مصدر  لما  الشخص  عدم حيازة 

ــوال الــمــفــصــح عــنــهــا أو نــوعــهــا أو  ــ األمــ
مقدارها أو أي بيانات أو معلومات ذات 
قبل  أو من  اإلفصاح  في  صلة مطلوبة 
بتحرير  يــقــوم  أن  المعنية،  الــســلــطــات 
محضر بضبط األموال وإحالة األموال 
ــدة الــمــنــفــذة  ــ ــوحـ ــ الـــمـــضـــبـــوطـــة إلـــــى الـ
الــالزمــة  القانونية  ــراءات  ــ اإلجـ التــخــاذ 
بــعــد اســتــيــفــاء الــمــســتــنــدات الــثــبــوتــيــة 

الالزمة.
ــتـــص  ــمـــخـ ويـــــــجـــــــوز لــــلــــمــــوظــــف الـ
بالتعاون مع الجهات المختصة فحص 
ــوال الــمــســتــوردة أو الــمــصــدرة عن  ــ األمـ
طريق الشحنات أو الطرود التي تنقلها 
شركات خدمات النقل لصالح أشخاص 
منشآت  أي  أو  اعتباريين،  أو  طبيعيين 
أو  الطبيعي  الشخص  ويــلــتــزم  أخـــرى. 
بذات  المصدر  أو  المستورد  االعتباري 
االلــــتــــزامــــات الـــمـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــي 

المادة 3 من هذا القرار.
أنــه على الوحدة  إلــى  القرار  وأشــار 
المنفذة في حال عدم إفصاح الشخص 
ــًا  إفـــصـــاحـ إفـــصـــاحـــه  أو  األمـــــــــوال  عــــن 
البيانات  تقديم  عــن  امتناعه  أو  كــاذبــًا 
االشــتــبــاه  أو  المطلوبة  الــمــعــلــومــات  أو 
بــغــســل األمـــــوال أو تــمــويــل اإلرهـــــاب أو 
في  المنصوص عليها  الجرائم  أي من 

المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن 
وتمويل  األمــوال  ومكافحة غسل  حظر 
بالحد  باالحتفاظ  تــقــوم  أن  ــاب،  اإلرهــ
األدنى من المعلومات لتسهيل التعاون 
قيمة  أو  مبلغ  األخــص  وعلى  الــدولــي، 
المكتشفة،  أو  عنها  الُمفصح  األمـــوال 
بــيــانــات تــحــديــد هــويــة حــامــل األمــــوال 
أو المنقولة لصالحه، ويتم االحتفاظ 
بهذه المعلومات الستخدامها من قبل 
الــتــعــاون  ألغــــراض  المعنية  الــســلــطــات 

الدولي
وُيعاقب كل من يخالف أحكام هذا 
الــتــي ال  بــالــغــرامــة  أو  بالحبس  الــقــرار 
بالعقوبتين  أو  ديــنــار  ألــف  مائة  تــجــاوز 

معًا.
وأفاد القرار بإلغاء القرار رقم )12( 
اإلفــصــاح عن  نــظــام  بــشــأن  لسنة 2017 

األموال بالدوائر الجمركية.

وزير الداخلية ي�صدر قرارا ب�صاأن نظام الإف�صاح عن الأموال في الجمارك

���ش��خ�����ص  لأي  دي����ن����ار  �أل������ف  م���ائ���ة  �ل����غ����ر�م����ة  �أو  �ل���ح���ب�������ص 
ي����ق����دم م���ع���ل���وم���ات م���زي���ف���ة ع����ن �لأم�����������و�ل �ل����ت����ي ي��ن��ق��ل��ه��ا

} وزير الداخلية.

أكـــد جــمــيــل بــن مــحــمــد علي 
ــيــــدان وزيــــــــر الـــعـــمـــل رئـــيـــس  ــمــ حــ
سوق  تنظيم  هيئة  إدارة  مجلس 
الــعــمــل أهــمــيــة مــواصــلــة الــجــهــود 
الــمــبــذولــة نــحــو تــطــويــر اآللــيــات 
واإلجراءات التي تسهم في تعزيز 
منظومة  وفــق  العمل  ســوق  بيئة 
األطـــراف،  جميع  حــقــوق  تحفظ 
وتــضــمــن اســـتـــقـــراره وتــنــافــســيــتــه 
وتــســتــجــيــب لــمــتــطــلــبــات الــســوق 
لمملكة  يــحــفــظ  بــمــا  الــمــتــغــيــرة، 
الـــبـــحـــريـــن ريـــادتـــهـــا وجــاذبــيــتــهــا 

لالستثمار ورؤوس األموال.
ــه  ــرؤســ جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل تــ
االنعقاد  لــدور  السابع  االجتماع 
الرابع لمجلس إدارة هيئة تنظيم 
سوق العمل، عبر االتصال المرئي 
عن ُبعد، بحضور أعضاء مجلس 
ــبـــدالـــرحـــمـــن  عـ ونــــــــوف  اإلدارة، 
ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــرئــ جـــمـــشـــيـــر الــ
العمل، حيث  تنظيم سوق  لهيئة 
أعــرب حميدان عــن دعــم مجلس 
التنفيذية  اإلدارة  لجهود  اإلدارة 
العمل  بيئة سوق  تعزيز  دعم  في 
أمن  على  ينعكس  بما  وتطويرها 

واستقرار المجتمع. 
ــدان بـــنـــتـــائـــج  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وأشـــــــــــاد حـ
تـــكـــثـــيـــف الـــــــزيـــــــارات والـــحـــمـــالت 
هيئة  تــنــفــذهــا  الــتــي  التفتيشية 
تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع 
العالقة  ذات  الحكومية  الجهات 

الــداخــلــيــة  وزارة  مــقــدمــتــهــا  فـــي 
ــا، بـــهـــدف  ــ ــهـ ــ ــزتـ ــ ــهـ ــ ــلـــف أجـ ــتـ ــمـــخـ بـ
المخالفين،  مع  التعامل  تشديد 
الحكومية  األهــــداف  يحقق  بــمــا 
للتصدي للعمالة غير النظامية، 
بــــالــــتــــوازي مــــع تــنــفــيــذ حــمــالت 
القوانين  بــشــأن  للعمال  تــوعــويــة 
واألنــــظــــمــــة الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا فــي 

مملكة البحرين.
بــــــــــــدورهــــــــــــا، قــــــــدمــــــــت نــــــوف 
عــبــدالــرحــمــن جــمــشــيــر الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة تــنــظــيــم ســوق 
العمل تقريرًا بشأن جهود وبرامج 
الهيئة والنتائج التي تم تحقيقها 
ويـــجـــري الــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا، 

مستويات  أعــلــى  تحقيق  بــهــدف 
للمواطنين  الــمــقــدمــة  الــخــدمــة 
ــا نــظــام  ــن أبــــرزهــ والــمــقــيــمــيــن، مـ
على  يعمل  الــذي  األجـــور  حماية 
أجــور  جميع  ــداد  سـ مــن  التحقق 
والــوافــديــن  البحرينيين  الــعــمــال 
الشفافية  يــعــزز  بــمــا  إلــكــتــرونــًيــا، 
والـــرقـــابـــة ويــســهــم فـــي الــحــد من 
إلى  مشيرة  العمالية،  الــنــزاعــات 
نظام  جــاٍر على تطوير  العمل  أن 
بنظام  ربطه  ليتم  حماية األجور 

.EMS إدارة العمالة الوافدة
كـــــمـــــا اســـــتـــــعـــــرضـــــت نـــتـــائـــج 
تــطــبــيــق نــظــام تــســجــيــل الــعــمــالــة 
ــذي يــهــدف إلـــى الــقــضــاء على  الــ

االجتماعية  السلبية  الــتــأثــيــرات 
ــة غــيــر  ــالـ ــمـ ــعـ ــلـ واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـ
وفــق  الــعــمــل  ســـوق  فــي  النظامية 
آلــيــة شـــراكـــة وثــيــقــة مـــع الــقــطــاع 
مراكز  دور  إلــى  مشيرة  الــخــاص، 
ــالـــة لـــلـــتـــأكـــد مــن  تــســجــيــل الـــعـــمـ
الوضع القانوني للعمال الراغبين 
ــلـــى الــتــصــريــح  فــــي الـــحـــصـــول عـ
ــة طــلــبــاتــهــم إلــــى الــهــيــئــة،  ــالــ وإحــ
ــى جـــانـــب الــتــحــقــق مـــن تــوافــر  إلــ
الــتــدريــب  أو  المهنية  الــمــؤهــالت 
للحصول على الشهادات الالزمة 
لمزاولة المهنة المطلوبة، مبينة 
فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه أهــمــيــة بــطــاقــة 
الـــعـــامـــل الـــتـــي تــحــتــوي عــلــى كل 

الخاصة  والــبــيــانــات  الــمــعــلــومــات 
بــمــا يسهم  بــالــعــامــل ومـــؤهـــالتـــه 
فـــي تـــعـــرف صـــاحـــب الــعــمــل على 
من  والتحقق  الــعــامــل  إمــكــانــيــات 

قانونيته.
نجاح  إلـــى  جمشير  ــارت  ــ وأشـ
هــيــئــة تــنــظــيــم ســــوق الــعــمــل في 
ــارجــــي  ــق الــــخــ ــيــ ــدقــ ــتــ اجــــتــــيــــاز الــ
-9001  ISO( اآليـــــــــزو  ــادة  ــهــ لــــشــ

2015( في إدارة نظم الجودة بكل 
جميع  تحقيقها  مــع  قطاعاتها، 
تطبيق  عــبــر  الــشــهــادة  متطلبات 
والدقيقة  الفعلية  الجودة  مبادئ 
القياسية  الــمــواصــفــات  وبــحــســب 

الدولية.

ــرب أعــضــاء  مـــن جــانــبــهــم، أعــ
سوق  تنظيم  هيئة  إدارة  مجلس 
ــن دعــمــهــم وتــقــديــرهــم  الــعــمــل عـ
بــهــا اإلدارة  تــقــوم  الــتــي  لــلــجــهــود 
الــتــنــفــيــذيــة لــلــهــيــئــة فــــي تــنــفــيــذ 
ــج الـــتـــي  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ ــات والـ ــروعــ ــشــ ــمــ الــ
ــيــــل عـــلـــى  ــهــ ــســ ــتــ ــدف إلـــــــــى الــ ــ ــهــ ــ ــ ت
وتسهم  والعمالء  العمل  أصحاب 
ـــوق  ــة احــــتــــيــــاجــــات سـ ــيـ ــبـ ــلـ فــــــي تـ
الــعــمــل وحــفــظ حــقــوق أطـــرافـــه، 
تنفيذ  في  االستمرار  إلــى  داعين 
التفتيشية  والـــزيـــارات  الــحــمــالت 
اليومية وتعزيز الجهود المبذولة 
ــى بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل  ــلــ لـــلـــحـــفـــاظ عــ

واإلنتاجية.

مجل�ص اإدارة »�صوق العمل« يدعم تطوير ال�صوق وتعزيز العالقة مع القطاع الخا�ص
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ــة الــــبــــحــــريــــن  ــئــ ــيــ ــــت هــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
استقطابها  والمعارض  للسياحة 
عالمية  كالسيكية  باليه  عــروض 
ــوري  ــراطــ ــبــ لـــفـــرقـــة الـــبـــالـــيـــه االمــ
ــع شــركــة  ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ الـــــروســـــي، بـ
انترناشيونال«،  غــراونــد  »كــومــون 
ــادة الــــســــيــــد غـــيـــديـــمـــيـــنـــاس  ــيــ ــقــ بــ
ــــك الــــمــــؤســــس  ــريـ ــ ــشـ ــ تــــــــارانــــــــدا الـ
والـــمـــديـــر الــفــنــي لــلــفــرقــة، الـــذي 
بدأ  حافاًل  تاريخيًا  سجاًل  يملك 
مـــع مـــســـرح بــولــشــوي فـــي روســيــا 

االتحادية.
وســــتــــقــــام عــــــــروض الـــبـــالـــيـــه 
ــى  لــلــفــرقــة الــروســيــة لــلــمــرة األولـ
عــلــى مــســتــوى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
خالل  الــعــربــي  الخليج  ومنطقة 
الفترة من 2 حتى 4 مارس 2023 
فــــي الـــقـــاعـــة الـــرئـــيـــســـيـــة لــمــركــز 
في  للمعارض  العالمي  البحرين 
ــذي يعتبر  الــ الــصــخــيــر،  مــنــطــقــة 
األكــبــر واألحــــدث مــن نــوعــه على 
األوسط،  الشرق  مستوى منطقة 
ــيـــمـــكـــن الــــفــــرقــــة مــن  والــــــــــذي سـ
تنظيم عروضها الفنية المبتكرة 
ــا تـــوصـــلـــت إلـــيـــه  ــ وفــــــق أحـــــــدث مـ
التكنولوجيا وعلى مساحة كبيرة 
ــراد األوركــســتــرا  ــ تــتــســع لــكــامــل أفـ

واستيعاب 4000 مشاهد.
فرقة  أعضاء  إجمالي  ويبلغ 
الــبــالــيــه االمـــبـــراطـــوري الــروســي 

بينهم  مـــن  شـــخـــص،   300 قـــرابـــة 
موسيقيا  و120  الــبــالــيــه  راقــصــو 
ــرا مــوســكــو  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــي أوركـ ــوا فـ عــــضــ
األكاديمية الوطنية وفرق الجوقة 
ــم،  ــرهـ ــيـ وإنـــــتـــــاج الـــمـــوســـيـــقـــي وغـ
استثنائيًا  فــنــيــًا  حــفــاًل  لــيــقــدمــوا 
فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مــصــمــمــا 
خــصــيــصــًا لــتــرفــيــه الــمــواطــنــيــن 
مختلف  من  والـــزوار  والمقيمين 
األذواق الفنية والفئات العمرية.

وسيشتمل الحفل الفني على 
األدب  كالسيكيات  مــن  مجموعة 
ــع الــمــوســيــقــيــة  ــروائــ الــعــالــمــي والــ
ــرة  ــ ــيـ ــ ــــحـ الـــــــخـــــــالـــــــدة أبـــــــــرزهـــــــــا »بـ
بيوتر  الــروســي  للمؤلف  الــبــجــع« 
المايسترو  وبإدارة  تشايكوفسكي، 
ــافـــل كــلــيــنــيــتــشــي، وغـــيـــرهـــا مــن  بـ
مــقــطــوعــات عــلــى غــــرار »األمـــيـــرة 
مسرح  مايسترو  بــــإدارة  النائمة« 
ــت بـــطـــرســـبـــرغ مــاريــنــســكــي  ــانــ ســ

الــشــهــيــر نــيــكــوالي خــونــديــســكــي، 
والـــتـــي تــمــنــح األطـــفـــال مـــن ذوي 
ســـنـــوات   5( الـــصـــغـــيـــرة  ــار  ــ ــمـ ــ األعـ
الباليه  لعالم  مــدخــاًل  فــوق(  فما 
الــــســــاحــــر. فــيــمــا ســيــتــم تــنــظــيــم 
المبهر  »سيمفونومانياك«  عرض 
لـــيـــكـــون مـــزيـــجـــا تـــفـــاعـــلـــيـــا بــيــن 
الموسيقى الكالسيكية والسيرك 

وعروض أدائية.
ــه  ــيــ ــالــ ــبــ ــت فــــــرقــــــة الــ ــ ــسـ ــ ــأسـ ــ تـ

ــروســـي فـــي عــام  اإلمـــبـــراطـــوري الـ
العالم  أنــحــاء  كــل  لــتــجــوب   1994
الباليه  رقــص  فنون  أرقــى  لتأدية 
ــة  ــيـ ــقـ ــيـ ــوسـ ــمـ ــات الـ ــ ــوعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ والـ
واسعًا  لتلقى صدى  الكالسيكية، 
ــن مــخــتــلــف الــــــــدول وبــخــاصــة  مــ
مـــن الـــيـــابـــان والــنــمــســا وإســبــانــيــا 
والبرتغال، كما أصبحت الجوالت 
الــمــوســمــيــة لــعــروض الــبــالــيــه في 
أعـــيـــاد الـــمـــيـــالد )الــكــريــســمــاس( 
تــقــام عــلــى أســـاس ســنــوي فــي كل 
والبرازيل  وأستراليا  ألمانيا  من 

وإيطاليا.
وبهذه المناسبة قال الدكتور 
ــيـــس  ــرئـ ــلــــي قـــــائـــــدي الـ ــر عــ ــ ــاصـ ــ نـ
ــبـــحـــريـــن  ــئـــة الـ ــيـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــهـ
لــلــســيــاحــة والـــمـــعـــارض: »ســعــداء 
ــيــــه  ــالــ ــبــ ــة الــ ــ ــرقــ ــ بــــاســــتــــقــــطــــاب فــ
الــروســي ألول مرة  االمــبــراطــوري 
عــلــى مــســتــوى مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
وجــود  إّن  حيث  كــكــل،  والمنطقة 
الحجم  بــهــذا  عريقة  فنية  فــرقــة 
يـــعـــزز مـــكـــانـــة الــمــمــلــكــة كــوجــهــة 
سياحية مثالية مع جذب مبدعي 
اخــتــالف  عــلــى  الجميلة  الــفــنــون 
انــواعــهــا، كــمــا يــبــرهــن ذلـــك على 
جـــاهـــزيـــة الــمــمــلــكــة الســتــقــطــاب 
الــمــزيــد مــن الــفــعــالــيــات الــدولــيــة 
ــيــــن مـــركـــز  الـــضـــخـــمـــة مـــــع تــــدشــ
في  للمعارض  العالمي  البحرين 

الصخير«.
أّن هيئة  قــائــدي  كــمــا أضـــاف 
الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة والــمــعــارض 
تــــواصــــل الـــتـــزامـــهـــا فــــي تــنــظــيــم 
الفنية  الـــعـــروض  أفــضــل  ــذب  وجــ
العالم؛  على مستوى  والترفيهية 
ويصب  الجميع  ذائــقــة  يلبي  بما 
استراتيجية  أهـــداف  تحقيق  فــي 
تأتي  التي   2026-2022 السياحة 
ضمن خطة التعافي االقتصادي.

مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــهـــــــا، أشـــــــــــــادت 
الـــــدكـــــتـــــورة آّنــــــــا آرتـــســـيـــبـــاشـــيـــفـــا 
ــــس ومـــنـــســـق  ــؤسـ ــ ــمـ ــ ــــك الـ ــريـ ــ ــشـ ــ الـ
الـــــمـــــشـــــاريـــــع بــــشــــركــــة »كـــــومـــــون 
بالجهود  انترناشيونال«  غــراونــد 
المقدمة  والتسهيالت  المبذولة 
من قبل هيئة البحرين للسياحة 
الفرقة  أمــور  لتيسير  والمعارض 
وقــــدومــــهــــا إلــــــى الـــمـــمـــلـــكـــة بــكــل 
ــر الـــدعـــم  ــيــ ــوفــ مـــســـتـــلـــزمـــاتـــهـــا وتــ
الــلــوجــســتــي الــــالزم فــي نــقــل 300 

عضو في الفرقة إلى المنامة.
كــمــا أبـــــدى تــــرانــــادا إعــجــابــه 
بــالــمــرافــق الــحــديــثــة والــمــتــطــورة 
ــتـــي يــقــدمــهــا مـــركـــز الــبــحــريــن  الـ
الــعــالــمــي لــلــمــعــارض، مــعــربــًا عن 
ثقته بأن المركز مع سحر رقصات 
تهيئة  على  قــادرًا  سيكون  الباليه 
أجواء احتفالية فريدة من نوعها 

ومفعمة بالسحر والجمال.

بالي���ه  عرو����ص  ت�ص�تقط����ب  وال�م�ع����ار�ص  لل�ص�ي�اح����ة  الب�ح����رين  هيئ���ة 

عالمي���ة  لفرق���ة البالي���ه الإمبراط���وري الرو�ص���ي بالبحري���ن مار����ص 2023

المقدمة  الصحية  الهاتفية  الخدمات  نقل  الصحة  وزارة  أعلنت 
سيكون  والــذي   ،80008100 الجديد  ــوزارة  الـ رقــم  إلــى   444 الرقم  على 
متاحًا خالل أوقات العمل الرسمي من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساًء، 

اعتبارًا من أمس 2 يناير 2023. 
قائمة  للمتصلين  ســُيــقــّدم  الــجــديــد  الــرقــم  أّن  ــوزارة  ــ الــ وتــوضــح 
الخدمات المقدمة سابًقا من خالل الرد على االستفسارات واالستماع 

للمالحظات والمقترحات.
التي  الــخــدمــات  بتلقي  يــرغــب  مــن  جميع  الــصــحــة  وزارة  وتــحــث 
الجديد  الساخن  بالخط  الرقم 444، على االتصال  تقدم مسبقًا عبر 
أّنه يتعين على من يرغب في تلقي  )80008100(.  ونّوهت الوزارة إلى 
لمكافحة  المتوافرة  التطعيمات  عن  االستفسار  أو  الطبية  المشورة 
مراكز  إلــى  مباشرة  التوجه  أخــذهــا،  أو   )19  - )كوفيد  كــورونــا  فــيــروس 
إلى  طارئة  صحية  حالة  لديه  من  ووجهت  األولية،  الصحية  الرعاية 

االتصال باإلسعاف الوطني على الرقم 999.

الهاتفية  ال�صحية  الخدمات  نقل 

80008100 اإل��ى   444 رق��م  من 

رجال الداخلية.. 

بوجودكم نحن باأمان

محميد احملميد
malmahmeed7@gmail.com

على الرغم من انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو هذه األيام.. 
وعلى الرغم من حرص جميع الناس على التواجد في أماكن مغلقة 
الشيخ  معالي  أول  الفريق  بقيادة  البواسل،  األمــن  رجــال  فإن  ودافئة، 
طوال  عملهم  يواصلون  الداخلية،  وزيــر  خليفة  آل  عبداهلل  بن  راشــد 
العام، على مدار الساعة، وتحت كل الظروف، في الميدان وكل األماكن 
والمواقع المفتوحة، بحب ووالء وإخالص، وبحرفية ومهنية، وإنسانية 

كذلك.
األمــن  استتباب  مــع  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  والمقيم  مــواطــن  ال 
يـــزداد اطمئنانا وراحـــة وثــقــة، حينما يــرى رجـــال األمــن  واالســتــقــرار، 
والمؤسسات..  المدارس  عند  والطرقات..  الشوارع  في  موقع..  أي  في 
أمام الوزارات والجامعات.. في أي حادث يقع تجد االستجابة األمنية 
الفورية، سواء من خالل تقديم بالغ، أو من دونــه.. وســواء عند وقوع 
حــادث أو حريق أو أي أمر آخــر.. ستجد أن دوريــات األمــن هي األولى 

حضورا.
كثيرا ما نجد دورية أمنية تتوقف عند جانب الشارع، ليس لمتابعة 
أو  متعطلة،  لمركبة  العون  لتقديم  ولكن  فحسب،  المرورية  الحركة 
ربما  معينة..  واقعة  أو  سيارته،  بترول  نفد  سائق  أو  متوقفة،  شاحنة 
ولكنها تعكس حرص  يومي،  نراها بشكل  روتينية  هي قصص معتادة 

واهتمام وزارة الداخلية برعاية الناس.. كل الناس.
الــجــمــيــع يبتعدون  تـــرى  يــقــع حــــادث حــريــق،  مــثــال.. حينما  خــذ 
يصور،  والبعض  يصرخ،  والبعض  الموقع،  من  ويهربون  المكان،  عن 
والــبــعــض حــائــر ومــفــاَجــأ.. إال رجـــال األمـــن والــدفــاع الــمــدنــي، تراهم 

يقتحمون المخاطر، من أجل إنقاذ األرواح وحماية الممتلكات.
الشوارع..  في  المرورية  االزدحــامــات  تقع  آخــر.. حينما  خذ مثال 
ترى البعض غاضبا ومتذمرا، والبعض يشكو، والبعض يلتقط الصور 
إلى  هاتفية  برسائل  يبعث  والبعض  التواصل،  حسابات  في  لنشرها 
والمرور  األمــن  رجــال  فيما  الــشــارع..  ذلــك  لتجنب  وأصدقائه  أقربائه 
يعملون جاهدين من أجل انسيابية الحركة المرورية، ويتحملون كل 
ما يقال من هنا وهناك، على الرغم من أنهم ليسوا السبب في ذلك 

االزدحام.
من  اإلســعــاف  بسيارة  الــنــاس  يستنجد  حينما  ثــالــثــا..  مثال  خــذ 
أجل مريض، تجد سيارة اإلسعاف الوطني اليوم تصل في فترة زمنية 
تأخر  مــن  الشكوى  نجد  نعد  ولــم  المريض،  إنــقــاذ  أجــل  مــن  قياسية، 

سيارات اإلسعاف.
المطار  البالد عبر  إلى  رابعا.. حينما يصل كل مسافر  خذ مثال 
أو الجسر أو أي منفذ، ترى الجميع يسارع الخطى كي يصل إلى بيته 
يسارعون  والتفتيش  والجمارك  والجوازات  األمن  رجال  فيما  ومقره، 
الساهرة  العين  اإلجـــراءات، مع  تسهيل  أجل  واالنجاز، من  العمل  في 

واليقظة، في كشف أي محاولة تهريب وغيرها.
ابـــنـــه -ال سمح  ــر أن  ــي أمــ خـــذ مــثــال خـــامـــســـا.. عــنــدمــا يــجــد ولــ
برنامجا  وضعت  الداخلية  وزارة  فإن  المخدرات،  بإدمان  مصاب  اهلل- 
العون  وتقديم  اإلبــالغ  للمدمن، من خالل  وعالجيا  وقانونيا  إنسانيا 
من  والمجتمع  الشباب  حماية  أجل  من  تجريم،  دون  من  والمساندة 

مخاطر المخدرات.
خــذ مــثــال ســـادســـا.. حينما يــســاء لــك عــبــر قــنــوات الــتــواصــل، أو 
أول  فإن  اختراقه..  تم  قد  االلكتروني  موقعك  أو  هاتفك  أن  تكتشف 
جهة تلجأ إليها هي إدارة الجرائم االلكترونية، التي ال تألو جهدا في 

معالجة المشكلة. 
اعتدنا  وربــمــا  تــواجــدهــا..  اعتدنا  ربما  وعــديــدة..  كثيرة  األمثلة 
المتطورة  الداخلية  وزارة  ومنهجية  إنجازات  جعلتنا  وربما  قراءتها.. 
نــتــعــايــش مــعــهــا بـــصـــورة طــبــيــعــيــة.. ولــكــنــهــا تــعــنــي الــكــثــيــر لــلــوطــن 

والمواطنين، والمقيمين والزوار.
لذلك كله ولكثير غيره.. نجد من الواجب اليوم أن نقول لرجال 

الداخلية: »بوجودكم نحن بأمان«. 

محور  ت��ن��اق�����ص  ال���ن���واب«  »خ��ارج��ي��ة 

الحكوم�ة برنام�ج  ف�ي  الرقم�ي  التح�ول 
الوطني  واألمــن  والــدفــاع  الخارجية  الــشــؤون  لجنة  رئيس  عقدت 
األول، من  العادي  االنعقاد  دور  في  الثاني  اجتماعها  النواب  بمجلس 
الفصل التشريعي السادس، برئاسة النائب حسن عيد بو خماس رئيس 

اللجنة، أمس بحضور النواب أعضاء اللجنة.
وأكد النائب حسن عيد بوخماس رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
الرقمي  والتحول  الحكومي  األداء  محور  أن  الوطني  واألمــن  والدفاع 
2026م،   – لــلــســنــوات 2023م  الــحــكــومــة  بــرنــامــج  أهـــم مــحــاور  ُيــعــد مــن 
التنموية  الــمــســيــرة  ظــل  فــي  أصــبــحــت  الــبــحــريــن  مملكة  أن  وخــاصــة 
خليفة  آل  عيسى  بن  الملك حمد  الجاللة  لحضرة صاحب  الشاملة 
لخدمة  المتقدمة  التقنيات  تبني  فــي  رائـــدة  المعظم،  الــبــالد  ملك 
الوطن والمواطنين والمقيمين والشركات. ولفت رئيس اللجنة إلى أن 
االجتماع شهد مناقشة طلب رأيها من قبل لجنة دراسة برنامج عمل 
الحكومة للسنوات 2023 – 2026 بشأن محور التحول الرقمي، ومشيرًا 
سعادته إلى أن اللجنة استعرضت في ذات االجتماع رأي سعادة النائب 
رأي  الظاعن،  صالح  مريم  النائب  سعادة  ورأي  الصايغ،  حسن  مريم 
الموضوع  مناقشة  استمرار  اللجنة  قــررت  حيث  القانوني،  المستشار 

توطئة إلعداد تقريرها في هذا الصدد.
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ــقـــدت الــلــجــنــة الــبــرلــمــانــيــة الــمــعــنــيــة  عـ
-2023 للسنوات  الحكومة  بــرنــامــج  بــدراســة 
برئاسة  الثامن  االعتيادي  اجتماعها  2026م 
أحـــمـــد بـــن ســلــمــان الــمــســلــم رئـــيـــس مجلس 
ــنـــواب، وذلــــك أمــــس، بــحــضــور الــنــائــب عبد  الـ
لرئيس  األول  الــنــائــب  أحــمــد  ســلــمــان  الــنــبــي 

مجلس النواب والنواب أعضاء اللجنة.
وأكــــد أحــمــد بــن ســلــمــان الــمــســلــم رئيس 
الحكومة يتضمن  أن برنامج  النواب  مجلس 
القادمة  األربع  للسنوات  العريضة  الخطوط 
البرنامج  ترك  حيث  عامة،  سياسية  كوثيقة 
للدولة،  العامة  للموازنة  الدقيقة  التفاصيل 
لمضامين  تــنــفــيــذا  ــاء  جــ الــبــرنــامــج  أن  كــمــا 
به  تفضل  الـــذي  الــســامــي  الملكي  الــخــطــاب 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، خالل 
افتتاح جاللته دور االنعقاد األول من الفصل 
ــه جــاللــتــه  ــ ــادس، حـــيـــث وجـ ــ ــسـ ــ الــتــشــريــعــي الـ
تنفيذ  فـــي  الــحــكــومــيــة  الـــجـــهـــود  بــمــواصــلــة 
التوازن  وبرامج  االقتصادي  التعافي  خطط 

المالي.
الحكومة  برنامج  مناقشة  لجنة  وكــانــت 
في  استمرت  قد  أمس  الثامن  اجتماعها  في 

دراســــة مــضــامــيــن ومــرئــيــات الــبــرنــامــج، حــيــث قــدم 
الــنــائــب أحــمــد عــبــدالــواحــد قــراطــة الــنــائــب الثاني 
ــواب اســتــعــراضــًا مــرئــيــًا أمـــام  ــنـ لــرئــيــس مــجــلــس الـ
والمناقشات  األسئلة  بعض  حوله  وجــرت  اللجنة، 

من النواب الحاضرين.

برئا�سة رئي�س مجل�س النواب

ل��ج��ن��ة درا����ص���ة ب��رن��ام��ج ال��ح��ك��وم��ة ت��وا���ص��ل 

م��ن��اق�����ص��ة م���رئ���ي���ات وم�����ص��ام��ي��ن ال��ب��رن��ام��ج

عــــــــــــــقــــــــــــــدت لــــــجــــــنــــــة 
الــــــــخــــــــدمــــــــات بـــمـــجـــلـــس 
ــة هـــالـــة  ــاســ ــرئــ الـــــشـــــورى بــ
ــايــــز اجــتــمــاعــهــا  رمـــــــزي فــ
أمــــــــــــــــس )اإلثـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــن(، 
ونـــاقـــشـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــيـــع الـــتـــي أعــــدت  الـــمـــواضـ
السابقة  الخدمات  لجنة 
تــــقــــاريــــر بـــشـــأنـــهـــا خــــالل 
الـــــرابـــــع  ــاد  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ االنــ دور 
ــن الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي  مــ
تمهيًدا  وذلـــك  الــخــامــس، 
المجلس  لمكتب  لرفعها 
ــالــــي فــي  ــتــ ــالــ وعــــرضــــهــــا بــ
إحدى الجلسات القادمة.

ــرار  وشـــمـــلـــت الـــمـــواضـــيـــع قــ
قرار  بخصوص  النواب  مجلس 
مشروع  بــشــأن  الــشــورى  مجلس 
قانون بإضافة فقرة جديدة إلى 
العمل  قــانــون  مــن   )32( الــمــادة 
ــي، ومــشــروع  ــلـ فـــي الــقــطــاع األهـ
قـــانـــون بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام 
 )25( رقـــــم  ــون  ــانـ ــقـ بـ الــــمــــرســــوم 
الــمــؤســســات  بــشــأن   1998 لسنة 
الخاصة،  والتدريبية  التعليمية 
وكــذلــك مــشــروع قــانــون بتعديل 
قــانــون تنظيم  الــمــادة )24( مــن 
ســـــوق الـــعـــمـــل، وقــــــــرار مــجــلــس 
مجلس  قــرار  بخصوص  النواب 
ــادة رقــم  ــمــ الــــشــــورى بــتــعــديــل الــ

فــي  ــمـــل  ــعـ الـ قــــانــــون  مــــن   )35(
القطاع األهلي.

الــخــدمــات  لــجــنــة  أّن  ُيـــذكـــر 
الــــشــــورى خـــــالل دور  بــمــجــلــس 
الــفــصــل  مــــن  األول  ــاد  ــقــ ــعــ االنــ
ــعــــي الـــــــســـــــادس تــضــم  ــريــ ــتــــشــ الــ
األعـــــضـــــاء: هـــالـــة رمــــــزي فــايــز 
ــا(، الــــدكــــتــــورة ابـــتـــســـام  ــ ــًسـ ــ ــيـ ــ )رئـ
ــا  مــحــمــد صـــالـــح الــــــدالل )نــائــًب
ــتــــورة جــمــيــلــة  لـــلـــرئـــيـــس(، الــــدكــ
ــا الــســلــمــان، طــالل  مــحــمــد رضــ
علي  الدكتور  المناعي،  محمد 
أحمد الحداد، الدكتورة فاطمة 
والسيدة  الكوهجي،  عبدالجبار 

لينا حبيب قاسم.

»خدمات ال�صورى« تناق�ش مجموعة من م�صاريع القوانين

تمهيًدا لعر�صها على المجل�ش خالل الجل�صات القادمة

ــة الــــــشــــــؤون الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــنـ عــــقــــدت لـــجـ
النائب  برئاسة  الــنــواب  بمجلس  والقانونية 
د. هــشــام أحــمــد الــعــشــيــري رئــيــس الــلــجــنــة، 
اجتماعها الثالث خالل دور االنعقاد العادي 
األول من الفصل التشريعي السادس، وذلك 

صباح أمس بحضور النواب أعضاء اللجنة.
ــاع نـــاقـــشـــت تــشــريــعــيــة  ــمــ ــتــ ــالل االجــ ــ ــ وخـ
بقانون  المرسوم  اإلخطارات  بند  في  النواب 
أحكام  بعض  بتعديل   2022 لسنة   )31( رقــم 
المرسوم بقانون رقم )6( لسنة 1991 بإنشاء 
دفــاع  قــوة  وأفــــراد  لضباط  التقاعد  صــنــدوق 
وغير  البحرينيين  الــعــام  واألمــــن  الــبــحــريــن 
 )47( رقـــم  بــقــانــون  والــمــرســوم  البحرينيين 
لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق 
البحرين  دفــاع  قــوة  وأفــراد  التقاعد لضباط 
واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين 
 )6( رقــم  بــقــانــون  الــمــرســوم  بموجب  المنشأ 
لسنة 1991، وأقّرت اللجنة بسالمة المرسوم 

بقانون من الناحية الدستورية.

تشريعية  اســتــعــرضــت  مــتــصــل  وعـــلـــى صــعــيــٍد 
 2022 لسنة   )32( رقـــم  بــقــانــون  الــمــرســوم  الـــنـــواب 
بشأن  بــقــوانــيــن  الــمــراســيــم  أحــكــام  بــعــض  بتعديل 
وتقسيم  الــعــمــرانــي  والتخطيط  المباني  تنظيم 
األراضي المعدة للتعمير والتطوير، وأكدت اللجنة 

سالمة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.
ــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه تــمــت مــنــاقــشــة الــمــرســوم  وفــ
بقانون رقم )33( لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام 
المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1986 بشأن تنظيم 
بإنشاء   2006 لسنة   )62( رقــم  والقانون  السياحة 
وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث 
تــم تــأكــيــد ســالمــة الــمــرســوم بــقــانــون مــن الناحية 

الدستورية.
واخــتــتــمــت الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة اجــتــمــاعــهــا 
لسنة   )44( رقــم  بقانون  الــمــرســوم  على  بــاالطــالع 
بنك  تأسيس  اتفاقية  أحكام  بعض  بتعديل   2022
الخليج الدولي »شركة مساهمة بحرينية« المرافق 
للمرسوم بقانون رقم )30( لسنة 1975، وقد أكدت 

سالمة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.

المرا�صيم  من  عددا  تناق�ش  النواب  ت�صريعية 

بقانون وتوؤكد �صالمتها من الناحية الد�صتورية

أّكد المهندس وائل بن ناصر 
البلديات  شـــؤون  وزيـــر  الــمــبــارك 
الــخــاص  الــقــطــاع  ــة أن  ــزراعــ والــ
يــعــّد شــريــكــًا أســاســيــًا فــي مجال 
الــــغــــذائــــي، وأن  ــن  ــ صـــنـــاعـــة األمــ
الفرص االستثمارية في مملكة 
الممكن  ومــن  واعـــدة،  البحرين 
االســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا فــــي تــطــويــر 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة واإلســهــام 
فــي مــجــال األمـــن الــغــذائــي بما 
االستراتيجية  األهـــداف  يحقق 
في هذا المجال، ويدعم أهداف 
المسيرة التنموية الشاملة التي 
صاحب  حــضــرة  دعائمها  أرســـى 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البالد المعظم، 
بمتابعة مستمرة  تحظى  والتي 
ــو الــمــلــكــي  ــمـ ــسـ ــاحــــب الـ مــــن صــ
ــد آل  ــمـ ــان بــــن حـ ــمـ ــلـ األمــــيــــر سـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
ــاء ذلــــك خــــالل اســتــقــبــال  جــ
وزيـــر شـــؤون الــبــلــديــات والــزراعــة 
لجنة  رئيس  األمــيــن  علي  خالد 
التجارة  بغرفة  الغذائي  القطاع 

ــنـــاعـــة الـــبـــحـــريـــن، حـــيـــث تـــّم  وصـ
ــات  ــوعـ ــوضـ ــمـ ــــن الـ ــحـــث عــــــدد مـ بـ
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــاألمـــــن الــــغــــذائــــي 
والـــصـــنـــاعـــات الــغــذائــيــة وتــوفــيــر 
االستثمارية  الــفــرص  مــن  مزيد 

فــي هــذا الــقــطــاع وتــقــويــة البنية 
الــتــحــتــيــة لـــأمـــن الـــغـــذائـــي فــي 
إلــى  يـــؤدي  مــا  الــبــحــريــن  مملكة 
ــاج الــمــحــلــي،  ــ ــتـ ــ رفـــــع نـــســـبـــة اإلنـ
والتسهيالت  المحّفزات  وتقديم 

لــالســتــثــمــار فــي مــجــاالت األمــن 
الـــغـــذائـــي، إلــــى جـــانـــب الـــوقـــوف 
المركزية  األســــواق  تطوير  على 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــصــــدر الـــتـــمـــويـــن 
الـــرئـــيـــســـي وتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات 

األساسية.
علي  أشــاد خالد  مــن جهته، 
ــيــــن رئـــيـــس لــجــنــة الــقــطــاع  األمــ
وصناعة  تــجــارة  بغرفة  الــغــذائــي 
البحرين بالتعاون المستمر من 
قبل القطاع العام، من بينها وزارة 
شؤون البلديات والزراعة في دعم 
ــه في  ــراكــ الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وإشــ
التنموية وجعله شريكا  العملية 
ــي مــشــاريــعــهــا  ــا مــعــهــا فــ ــيـ ــاسـ أسـ
وتــوفــيــر الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة، 
ــدًا أهــمــيــة الــتــعــاون الــقــائــم  ــؤكـ مـ
المواطنين  تطلعات  تحقيق  في 
ــات بــلــديــة  ــ ــدمـ ــ ــــي خـ والــــتــــجــــار فـ

سريعة ومتطورة.

بحث التعاون بين البلديات والزراعة والغرفة في مجال الأمن الغذائي

األنصاري  أحمد محمد  الدكتور  أكد 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــســتــشــفــيــات 
الــشــراكــة  تــعــزيــز دور  أهــمــيــة  الــحــكــومــيــة 
ــرار الـــتـــعـــاون بــيــن  ــمــ ــتــ الــمــجــتــمــعــيــة واســ
بالقطاعين  الـــدولـــة  مــؤســســات  مختلف 
ــع الــتــقــدم  ــل دفــ ــام والـــخـــاص مـــن أجــ ــعـ الـ
بمختلف القطاعات في مملكة البحرين 
القطاع  والسيما  كافة،  المستويات  وعلى 
تحقيق  فــي  يسهم  الــذي  األمــر  الصحي، 
بتقديم  الــمــرتــبــطــة  الــمــنــشــودة  الــغــايــات 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة بــأعــلــى مــســتــويــات 

الجودة والتميز والتنافسية.
جــــاء ذلــــك لــــدى اســتــقــبــال الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
نائب  خليفة  آل  فيصل  بــن  ــاد  زيـ الــشــيــخ 
 »stc« الرئيس للشؤون الحكومية بشركة
الــبــحــريــن، وعــــدد مـــن مــنــســوبــي الــشــركــة 
لــتــقــديــم الـــدعـــم بــتــوفــيــر شـــاشـــات عــرض 
تــلــفــزيــونــيــة ضــمــن الــتــوســعــة الــجــديــدة 
ــوارئ  ــطــ ــوادث والــ ــ ــــحـ ــرة الـ ــدائــ الـــخـــاصـــة بــ

يأتي  والــذي  الطبي،  السلمانية  بمجمع 
من منطلق حرص الشركة على دعم قطاع 
البحرين  مملكة  فــي  الــصــحــيــة  الــرعــايــة 
في  المجتمعية  الشراكة  لمبدأ  وتــعــزيــًزا 

هذا الشأن.
التنفيذي  الــرئــيــس  الــدكــتــور  وتــقــدم 
الشكر  بجزيل  الحكومية،  للمستشفيات 
الــبــحــريــن   »stc« شـــركـــة  إلــــى  والـــتـــقـــديـــر 

عــلــى حــرصــهــا الـــدائـــم بــتــعــزيــز شــراكــتــهــا 
الــمــجــتــمــعــيــة فــــي دعـــــم الــمــســتــشــفــيــات 
ــوارد  ــمــ الـــحـــكـــومـــيـــة بـــتـــوفـــيـــر مــخــتــلــف الــ
الــمــســانــدة، وعــلــى تعاونها  واالحــتــيــاجــات 
الــمــســتــمــر لــدعــم الــخــدمــات الــتــي تــقــدم 
والـــمـــتـــردديـــن عــلــى مجمع  لــلــمــواطــنــيــن 
السلمانية الطبي والتي من شأنها تحقق 
األهداف المرسومة والغايات التي يتطلع 

إليها.
ــاد بــن  ــ ــاد الـــشـــيـــخ زيــ ــ مــــن جـــانـــبـــه، أشــ
فــيــصــل آل خــلــيــفــة بــمــســتــوى الــخــدمــات 
الطبي  السلمانية  مجمع  يقدمها  التي 
لمختلف أفراد المجتمع، مثّمًنا الجهود 
الــمــبــذولــة فـــي تــطــويــر وتــبــنــي كـــل مـــا هو 
الطبي لخدمة جميع  القطاع  جديد في 

المواطنين والمقيمين في المملكة.

رئي�ش الم�صت�صفيات الحكومية يوؤكد اأهمية ال�صراكة مع القطاع الخا�ش

ــم  ــريــ أّكــــــــــــــدت الـــــــدكـــــــتـــــــورة مــ
ــيــــل  إبـــــراهـــــيـــــم الـــــهـــــاجـــــري الــــوكــ
بــوزارة  العامة  للصحة  المساعد 
الــصــحــة أهــمــيــة الــتــزام الــشــركــات 
والمؤسسات باالستثمار في صحة 
وســالمــة أمــاكــن الــعــمــل، وضـــرورة 
الــســعــي بــجــهــود حــثــيــثــة لــتــعــزيــز 
ــل مـــؤســـســـيـــة صــحــيــة،  ــمـ بـــيـــئـــة عـ
منّوهة إلى أّن وزارة الصحة تولي 
جميع  لتضمين  بــالــًغــا  اهــتــمــاًمــا 
الـــشـــركـــات والـــمـــؤســـســـات مــعــايــيــر 
الـــســـالمـــة الــمــهــنــيــة حــفــظــا على 

السالمة العامة.
جاء ذلك بمناسبة منح وزارة 
الــصــحــة شــركــة حــديــد الــبــحــريــن 
القابضة  فــــوالذ  لــشــركــة  الــتــابــعــة 
ــاد الـــذهـــبـــي فــي  ــمــ ــتــ شــــهــــادة االعــ
العمل،  مكان  فــي  الصحة  تعزيز 
وذلك بعد استيفائها كافة معايير 
الصحية«  العمل  »أمــاكــن  مــبــادرة 
الوزارة بهدف نشر  التي أطلقتها 
مـــفـــهـــوم بــيــئــة الـــعـــمـــل الــصــحــيــة 
ــة الـــمـــهـــنـــيـــة، وبــــذلــــك  ــ ــــالمـ ــسـ ــ والـ
ُتــصــبــح شـــركـــة حـــديـــد الــبــحــريــن 
وخــاصــة  صــنــاعــيــة  مــؤســســة  أول 
ُتــمــنــح هـــذا االعــتــمــاد فــي مملكة 

البحرين.
ــت الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد  ــربــ وأعــ
للصحة العامة بوزارة الصحة عن 
شركة  ومساعي  لجهود  امتنانها 
حـــديـــد الــبــحــريــن بــشــكــل خــاص 
ــوالذ الـــقـــابـــضـــة بــشــكــل  ــ وشــــركــــة فــ
الموظفين،  صحة  دعــم  فــي  أعــم 
بمعايير  الشركة  بالتزام  مشيدة 
تجاه  وجهودها  المهنية  السالمة 
نشر الوعي الصحي المتمثلة في 
الفعاليات  من  العديد  استضافة 

والمبادرات الداعمة لذلك.
ــه، قــــــال الــســيــد  ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
التنفيذي  الرئيس  جــورج  ديليب 

ــوالذ  ــ ــي شــــركــــة فـ ــ لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة فـ
الــقــابــضــة: »إنــــه لــفــخــر كــبــيــر لنا 
صناعية  مــؤســســة  أول  نــكــون  أن 
ــــاص تــحــصــل  ــــخـ ــــن الــــقــــطــــاع الـ مـ
عــلــى شـــهـــادة االعـــتـــمـــاد الــذهــبــي 
هذا  ويدفعنا  الــصــحــة،  وزارة  مــن 
اإلنجاز لمواصلة تعزيز ممارسات 
السالمة المهنية بخطى حثيثة. 
ونــــحــــن فــــي »حــــديــــد الـــبـــحـــريـــن« 
ملتزمون بمراعاة التقيد بمعايير 
الــصــحــة والــســالمــة انــطــالقــا من 
ــا بـــمـــوظـــفـــيـــنـــا وجـــعـــل  ــنـ ــامـ ــمـ ــتـ اهـ

مصالحهم في قمة أولوياتنا«.
ــأّن اجــتــيــاز الــشــركــة  ــ ــع بـ ــابـ وتـ

ــيـــقـــة  ــم الـــدقـ ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ ــر الـ ــيـ ــايـ ــعـ ــمـ لـ
وزارة  حـــددتـــهـــا  الـــتـــي  والـــشـــامـــلـــة 
ــا لـــكـــافـــة  ــاءهــ ــفــ ــيــ ــتــ الــــصــــحــــة واســ
المقاييس يعكسان نجاح الشركة 
ــي تـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة عـــمـــل مـــعـــززة  ــ فـ
ــخ  ــ لـــلـــصـــحـــة بـــشـــكـــل حــــيــــوي راسـ
على  بحصولها  ُتـــوج  وديناميكي 

هذا االعتماد المرموق.
مـــــشـــــروع  أّن  إلــــــــــى  ُيــــــــشــــــــار 
ــاكــــن الــعــمــل الــصــحــيــة« يــعــّد  »أمــ
ــيـــويـــة  إحـــــــــدى الــــــمــــــبــــــادرات الـــحـ
الــصــحــة،  وزارة  طــرحــتــهــا  ــتـــي  الـ
وجــــــاءت بــتــنــظــيــم ومــتــابــعــة من 
وقــد  الــصــحــة.  تــعــزيــز  إدارة  قــبــل 

تــم إطـــالق هـــذه الــمــبــادرة بهدف 
مــضــاعــفــة جــهــود الــحــفــاظ على 
ــة األفـــــــــراد وزيـــــــــادة الـــوعـــي  صـــحـ
ــي الــمــجــتــمــع، وذلـــك  الــصــحــي فـ
مختلف  مع  الشراكات  عقد  عبر 
وإشراك  المملكة  في  المؤسسات 
مفهوم  نشر  في  الخاص  القطاع 
والسالمة  الصحية  العمل  بيئة 

المهنية.
الجائزة  تسليم  حفل  وُأقــيــم 
ــي نــــــادي فــــــوالذ بـــحـــضـــور وفـــد  فــ
طليعتهم  في  الصحة،  وزارة  من 
الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري 
الوكيل المساعد للصحة العامة، 
ــاء الــشــربــتــي مدير  والــدكــتــورة وفـ
وعـــــدد  الــــصــــحــــة،  تــــعــــزيــــز  إدارة 
مـــن مــنــتــســبــي الـــــــوزارة. كــمــا ضم 
الحفل ممثلين عن شركة حديد 
البحرين من بينهم السيدة إيمان 
ــيـــم مـــديـــر عــــام الــمــبــيــعــات  ــراهـ إبـ
ــدر عــلــي  ــ ــيـــد بـ والـــتـــســـويـــق، والـــسـ
للموارد  الــعــام  الــمــديــر  التميمي 
الـــبـــشـــريـــة والــــــشــــــؤون اإلداريــــــــــة، 
عام  مدير  مــاكــاي  إدويـــن  والسيد 
الــعــمــلــيــات، إلـــى جــانــب عـــدد من 

أعضاء الفريق اإلداري.

الع��ت��م��اد  ال��ب��ح��ري��ن  ح���دي���د  ���ص��رك��ة  ت��م��ن��ح  ال�����ص��ح��ة  وزارة 

ال����ذه����ب����ي ع�����ن ت���ع���زي���ز ال�������ص���ح���ة ف�����ي م����ك����ان ال��ع��م��ل

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها 
العادي الثامن عشر في مقر المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان بضاحية السيف برئاسة السيدة روضة سلمان 
الــمــؤســســة الوطنية  نــائــب رئــيــس  الـــعـــرادي، وعــضــويــة 

لحقوق اإلنسان السيد خالد عبدالعزيز الشاعر.
الكشوفات  باستعراض  اجتماعها  اللجنة  افتتحت 
ــة،  ــمـــؤســـسـ ــاوى الــــتــــي تـــلـــقـــتـــهـــا الـ ــكــ ــشــ ــالــ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــ
تم  الــتــي  والــحــاالت  المقدمة  القانونية  والــمــســاعــدات 
رصــدهــا مــن خــالل وســائــط اإلعـــالم ووســائــل التواصل 
االجتماعي منذ االجتماع الماضي، حيث تعاملت في 
شهر ديسمبر مع )105( حاالت تنوعت ما بين شكاوى 
ومساعدات قانونية وحاالت رصد خالل الفترة السابقة، 
حيث ناقشت اللجنة ما تم اتخاذه من إجــراءات بشأن 

كل منها.
ــار الــحــرص عــلــى حــمــايــة حــقــوق اإلنــســان،  وفـــي إطــ
الــتــقــت لجنة الــشــكــاوى والـــرصـــد والــمــتــابــعــة بــعــدد من 
الشاكين وأقربائهم، حيث تنوعت مواضيعهم من الحق 
وتحسين  الصحية  والــرعــايــة  للعالج  الــنــزيــل  تلقي  فــي 
الظروف المعيشية في مركز اإلصالح والتأهيل، والحق 
ذات صلة لأشخاص  عنه حقوق  يتفرع  وما  العمل  في 
ذوي اإلعاقة، حيث قامت اللجنة بدراسة الشكاوى وقررت 

متابعتها مع الجهات المعنية كل حسب اختصاصه.
تطبيق  عبر  الوطنية  المؤسسة  التواصل مع  يمكن 
الموقع  عبر  أو   ،)NIHR Bahrain( النقالة  الهواتف 
طريق  عــن  أو   )www.nihr.org.bh( اإللــكــتــرونــي 

الخط الساخن المجاني )80001144(. 

»الوطنية لحقوق الإن�صان« تعاملت مع )105( �صكاوى وم�صاعدات قانونية خالل دي�صمبر الما�صي

كتب: محمد القصاص
ــرة  ــ ــدائــ ــ ــة الــ ــلـ ــثـ ــمـ ــــت مـ ــالـ ــ قـ
الثانية بمجلس بلدي المحرق 
إنها تلقت عدة  دالل المقهوي 
 221 أهالي مجمع  شكاوى من 
بمنطقة البسيتين في المحرق 
يـــــشـــــكـــــون مـــــــن االســــــتــــــخــــــدام 
الـــخـــاطـــئ لــلــشــقــق اإلســكــانــيــة 
ــة فـــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــذي جــعــلــهــا تــخــاطــب  ــر الـ ــ األمـ
ــاذ  ــة التــــخــ ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ الــــجــــهــــات الـ
الــالزم، مشيدة بجهود مديرية 
ــة الـــمـــحـــرق  ــافـــظـ ــحـ شــــرطــــة مـ
ــتــــحــــري(  ــث والــ ــحـ ــبـ ــة الـ ــبـ ــعـ )شـ

الجهود  على  المحرق  وبلدية 
المبذولة حيال هذه المشكلة. 
الــمــؤدي  المدخل  أن  وأضــافــت 
إلــــى الــشــقــق تـــم غــلــقــه مــؤقــتــًا 
ــن االجــــــتــــــمــــــاع مـــع  ــ ــيـ ــ إلـــــــــى حـ
الــذيــن  اإلســـكـــان  وزارة  ممثلي 
الــلــقــاء بــهــم لمعرفة  تــم طــلــب 
المتعلقة  الــمــســتــجــدات  آخــــر 
ــة لـــهـــذه  ــمــ ــديــ ــقــ بـــالـــمـــبـــانـــي الــ
إلـــى ان شقق  الــشــقــق. ولــفــتــت 
)الــــعــــمــــارة( الـــتـــي تـــم إغــالقــهــا 
بالسكان  مــأهــولــة  غير  مــؤخــرا 
لعمارات  القديمة  الشقق  وأن 
عــــدد  يـــســـكـــنـــهـــا   221 ــع  ــمـ ــجـ مـ
ينتظرون  الــذيــن  وهـــم  بسيط 

الحصول  فــي  طلبهم  تحقيق 
بينما  الــســكــنــيــة  الــبــيــوت  عــلــى 
يسكنون  كانوا  الذين  األغلبية 
انتقلوا  المنطقة  هذه  عمارات 
إلى الشقق السكنية الحديثة. 
الشقق  بهدم  األهالي  ويطالب 
القديمة في منطقة البسيتين 
فيها  القاطنين  مــع  بالتفاهم 
وذلـــــك بــغــيــة إبـــعـــاد الــمــنــطــقــة 
ــبـــوهـــة  عــــــن الــــمــــشــــاكــــل الـــمـــشـ
الوطن  مصلحة  على  حفاظا 
أعلنت  أن  وســبــق  والـــمـــواطـــن. 
شــقــق  هـــــــدم  اإلســــــكــــــان  وزارة 
مجمع 221 بالبسيتين وإنشاء 
شقق إسكانية جديدة بموقعها 

ــكـــون مــــن أبـــــــرز الـــمـــشـــاريـــع  ــتـ لـ
الــمــســتــقــبــلــيــة فــــي مــحــافــظــة 

المحرق.

الخاطئ ال�صتخدام  ب�صبب  بالمحرق  القديمة«  الإ�صكانية  »ال�صقق  اإغالق 
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ــقـــدت الــلــجــنــة الــبــرلــمــانــيــة الــمــعــنــيــة  عـ
-2023 للسنوات  الحكومة  بــرنــامــج  بــدراســة 

برئاسة  الثامن  االعتيادي  اجتماعها  2026م 
أحـــمـــد بـــن ســلــمــان الــمــســلــم رئـــيـــس مجلس 
ــنـــواب، وذلــــك أمــــس، بــحــضــور الــنــائــب عبد  الـ
لرئيس  األول  الــنــائــب  أحــمــد  ســلــمــان  الــنــبــي 

مجلس النواب والنواب أعضاء اللجنة.
وأكــــد أحــمــد بــن ســلــمــان الــمــســلــم رئيس 
الحكومة يتضمن  أن برنامج  النواب  مجلس 
القادمة  األربع  للسنوات  العريضة  الخطوط 
البرنامج  ترك  حيث  عامة،  سياسية  كوثيقة 
للدولة،  العامة  للموازنة  الدقيقة  التفاصيل 
لمضامين  تــنــفــيــذا  ــاء  جــ الــبــرنــامــج  أن  كــمــا 
به  تفضل  الـــذي  الــســامــي  الملكي  الــخــطــاب 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، خالل 
افتتاح جاللته دور االنعقاد األول من الفصل 
ــه جــاللــتــه  ــ ــادس، حـــيـــث وجـ ــ ــسـ ــ الــتــشــريــعــي الـ
تنفيذ  فـــي  الــحــكــومــيــة  الـــجـــهـــود  بــمــواصــلــة 
التوازن  وبرامج  االقتصادي  التعافي  خطط 

المالي.
الحكومة  برنامج  مناقشة  لجنة  وكــانــت 
في  استمرت  قد  أمس  الثامن  اجتماعها  في 

دراســــة مــضــامــيــن ومــرئــيــات الــبــرنــامــج، حــيــث قــدم 
الــنــائــب أحــمــد عــبــدالــواحــد قــراطــة الــنــائــب الثاني 
ــواب اســتــعــراضــًا مــرئــيــًا أمـــام  ــنـ لــرئــيــس مــجــلــس الـ
والمناقشات  األسئلة  بعض  حوله  وجــرت  اللجنة، 

من النواب الحاضرين.

برئا�سة رئي�س مجل�س النواب

ل��ج��ن��ة درا����ص���ة ب��رن��ام��ج ال��ح��ك��وم��ة ت��وا���ص��ل 

م��ن��اق�����ص��ة م���رئ���ي���ات وم�����ص��ام��ي��ن ال��ب��رن��ام��ج

عــــــــــــــقــــــــــــــدت لــــــجــــــنــــــة 
الــــــــخــــــــدمــــــــات بـــمـــجـــلـــس 
ــة هـــالـــة  ــاســ ــرئــ الـــــشـــــورى بــ
ــايــــز اجــتــمــاعــهــا  رمـــــــزي فــ
أمــــــــــــــــس )اإلثـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــن(، 
ونـــاقـــشـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــيـــع الـــتـــي أعــــدت  الـــمـــواضـ
السابقة  الخدمات  لجنة 
تــــقــــاريــــر بـــشـــأنـــهـــا خــــالل 
الـــــرابـــــع  ــاد  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ االنــ دور 
ــن الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي  مــ
تمهيًدا  وذلـــك  الــخــامــس، 
المجلس  لمكتب  لرفعها 
ــالــــي فــي  ــتــ ــالــ وعــــرضــــهــــا بــ
إحدى الجلسات القادمة.

ــرار  وشـــمـــلـــت الـــمـــواضـــيـــع قــ
قرار  بخصوص  النواب  مجلس 
مشروع  بــشــأن  الــشــورى  مجلس 
قانون بإضافة فقرة جديدة إلى 
العمل  قــانــون  مــن   )32( الــمــادة 
ــي، ومــشــروع  ــلـ فـــي الــقــطــاع األهـ
قـــانـــون بــتــعــديــل بــعــض أحــكــام 
 )25( رقـــــم  ــون  ــانـ ــقـ بـ الــــمــــرســــوم 
الــمــؤســســات  بــشــأن   1998 لسنة 
الخاصة،  والتدريبية  التعليمية 
وكــذلــك مــشــروع قــانــون بتعديل 
قــانــون تنظيم  الــمــادة )24( مــن 
ســـــوق الـــعـــمـــل، وقــــــــرار مــجــلــس 
مجلس  قــرار  بخصوص  النواب 
ــادة رقــم  ــمــ الــــشــــورى بــتــعــديــل الــ

فــي  ــمـــل  ــعـ الـ قــــانــــون  مــــن   )35(
القطاع األهلي.

الــخــدمــات  لــجــنــة  أّن  ُيـــذكـــر 
الــــشــــورى خـــــالل دور  بــمــجــلــس 
الــفــصــل  مــــن  األول  ــاد  ــقــ ــعــ االنــ
ــعــــي الـــــــســـــــادس تــضــم  ــريــ ــتــــشــ الــ
األعـــــضـــــاء: هـــالـــة رمــــــزي فــايــز 
ــا(، الــــدكــــتــــورة ابـــتـــســـام  ــ ــًسـ ــ ــيـ ــ )رئـ
ــا  مــحــمــد صـــالـــح الــــــدالل )نــائــًب
ــتــــورة جــمــيــلــة  لـــلـــرئـــيـــس(، الــــدكــ
ــا الــســلــمــان، طــالل  مــحــمــد رضــ
علي  الدكتور  المناعي،  محمد 
أحمد الحداد، الدكتورة فاطمة 
والسيدة  الكوهجي،  عبدالجبار 

لينا حبيب قاسم.

»خدمات ال�صورى« تناق�ش مجموعة من م�صاريع القوانين

تمهيًدا لعر�صها على المجل�ش خالل الجل�صات القادمة

ــة الــــــشــــــؤون الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــنـ عــــقــــدت لـــجـ
النائب  برئاسة  الــنــواب  بمجلس  والقانونية 
د. هــشــام أحــمــد الــعــشــيــري رئــيــس الــلــجــنــة، 
اجتماعها الثالث خالل دور االنعقاد العادي 
األول من الفصل التشريعي السادس، وذلك 

صباح أمس بحضور النواب أعضاء اللجنة.
ــاع نـــاقـــشـــت تــشــريــعــيــة  ــمــ ــتــ ــالل االجــ ــ ــ وخـ
بقانون  المرسوم  اإلخطارات  بند  في  النواب 
أحكام  بعض  بتعديل   2022 لسنة   )31( رقــم 
المرسوم بقانون رقم )6( لسنة 1991 بإنشاء 
دفــاع  قــوة  وأفــــراد  لضباط  التقاعد  صــنــدوق 
وغير  البحرينيين  الــعــام  واألمــــن  الــبــحــريــن 
 )47( رقـــم  بــقــانــون  والــمــرســوم  البحرينيين 
لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق 
البحرين  دفــاع  قــوة  وأفــراد  التقاعد لضباط 
واألمن العام البحرينيين وغير البحرينيين 
 )6( رقــم  بــقــانــون  الــمــرســوم  بموجب  المنشأ 
لسنة 1991، وأقّرت اللجنة بسالمة المرسوم 

بقانون من الناحية الدستورية.

تشريعية  اســتــعــرضــت  مــتــصــل  وعـــلـــى صــعــيــٍد 
 2022 لسنة   )32( رقـــم  بــقــانــون  الــمــرســوم  الـــنـــواب 
بشأن  بــقــوانــيــن  الــمــراســيــم  أحــكــام  بــعــض  بتعديل 
وتقسيم  الــعــمــرانــي  والتخطيط  المباني  تنظيم 
األراضي المعدة للتعمير والتطوير، وأكدت اللجنة 

سالمة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.
ــي الـــســـيـــاق ذاتـــــه تــمــت مــنــاقــشــة الــمــرســوم  وفــ
بقانون رقم )33( لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام 
المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1986 بشأن تنظيم 
بإنشاء   2006 لسنة   )62( رقــم  والقانون  السياحة 
وتنظيم هيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث 
تــم تــأكــيــد ســالمــة الــمــرســوم بــقــانــون مــن الناحية 

الدستورية.
واخــتــتــمــت الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة اجــتــمــاعــهــا 
لسنة   )44( رقــم  بقانون  الــمــرســوم  على  بــاالطــالع 
بنك  تأسيس  اتفاقية  أحكام  بعض  بتعديل   2022
الخليج الدولي »شركة مساهمة بحرينية« المرافق 
للمرسوم بقانون رقم )30( لسنة 1975، وقد أكدت 

سالمة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.

المرا�صيم  من  عددا  تناق�ش  النواب  ت�صريعية 

بقانون وتوؤكد �صالمتها من الناحية الد�صتورية

أّكد المهندس وائل بن ناصر 
البلديات  شـــؤون  وزيـــر  الــمــبــارك 
الــخــاص  الــقــطــاع  ــة أن  ــزراعــ والــ
يــعــّد شــريــكــًا أســاســيــًا فــي مجال 
الــــغــــذائــــي، وأن  ــن  ــ صـــنـــاعـــة األمــ
الفرص االستثمارية في مملكة 
الممكن  ومــن  واعـــدة،  البحرين 
االســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا فــــي تــطــويــر 
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة واإلســهــام 
فــي مــجــال األمـــن الــغــذائــي بما 
االستراتيجية  األهـــداف  يحقق 
في هذا المجال، ويدعم أهداف 
المسيرة التنموية الشاملة التي 
صاحب  حــضــرة  دعائمها  أرســـى 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البالد المعظم، 
بمتابعة مستمرة  تحظى  والتي 
ــو الــمــلــكــي  ــمـ ــسـ ــاحــــب الـ مــــن صــ
ــد آل  ــمـ ــان بــــن حـ ــمـ ــلـ األمــــيــــر سـ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
ــاء ذلــــك خــــالل اســتــقــبــال  جــ
وزيـــر شـــؤون الــبــلــديــات والــزراعــة 
لجنة  رئيس  األمــيــن  علي  خالد 
التجارة  بغرفة  الغذائي  القطاع 

ــنـــاعـــة الـــبـــحـــريـــن، حـــيـــث تـــّم  وصـ
ــات  ــوعـ ــوضـ ــمـ ــــن الـ ــحـــث عــــــدد مـ بـ
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــــاألمـــــن الــــغــــذائــــي 
والـــصـــنـــاعـــات الــغــذائــيــة وتــوفــيــر 
االستثمارية  الــفــرص  مــن  مزيد 

فــي هــذا الــقــطــاع وتــقــويــة البنية 
الــتــحــتــيــة لـــأمـــن الـــغـــذائـــي فــي 
إلــى  يـــؤدي  مــا  الــبــحــريــن  مملكة 
ــاج الــمــحــلــي،  ــ ــتـ ــ رفـــــع نـــســـبـــة اإلنـ
والتسهيالت  المحّفزات  وتقديم 

لــالســتــثــمــار فــي مــجــاالت األمــن 
الـــغـــذائـــي، إلــــى جـــانـــب الـــوقـــوف 
المركزية  األســــواق  تطوير  على 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــصــــدر الـــتـــمـــويـــن 
الـــرئـــيـــســـي وتـــطـــويـــر الـــخـــدمـــات 

األساسية.
علي  أشــاد خالد  مــن جهته، 
ــيــــن رئـــيـــس لــجــنــة الــقــطــاع  األمــ
وصناعة  تــجــارة  بغرفة  الــغــذائــي 
البحرين بالتعاون المستمر من 
قبل القطاع العام، من بينها وزارة 
شؤون البلديات والزراعة في دعم 
ــه في  ــراكــ الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وإشــ
التنموية وجعله شريكا  العملية 
ــي مــشــاريــعــهــا  ــا مــعــهــا فــ ــيـ ــاسـ أسـ
وتــوفــيــر الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة، 
ــدًا أهــمــيــة الــتــعــاون الــقــائــم  ــؤكـ مـ
المواطنين  تطلعات  تحقيق  في 
ــات بــلــديــة  ــ ــدمـ ــ ــــي خـ والــــتــــجــــار فـ

سريعة ومتطورة.

بحث التعاون بين البلديات والزراعة والغرفة في مجال الأمن الغذائي

األنصاري  أحمد محمد  الدكتور  أكد 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــســتــشــفــيــات 
الــشــراكــة  تــعــزيــز دور  أهــمــيــة  الــحــكــومــيــة 
ــرار الـــتـــعـــاون بــيــن  ــمــ ــتــ الــمــجــتــمــعــيــة واســ
بالقطاعين  الـــدولـــة  مــؤســســات  مختلف 
ــع الــتــقــدم  ــل دفــ ــام والـــخـــاص مـــن أجــ ــعـ الـ
بمختلف القطاعات في مملكة البحرين 
القطاع  والسيما  كافة،  المستويات  وعلى 
تحقيق  فــي  يسهم  الــذي  األمــر  الصحي، 
بتقديم  الــمــرتــبــطــة  الــمــنــشــودة  الــغــايــات 
الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة بــأعــلــى مــســتــويــات 

الجودة والتميز والتنافسية.
جــــاء ذلــــك لــــدى اســتــقــبــال الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة، 
نائب  خليفة  آل  فيصل  بــن  ــاد  زيـ الــشــيــخ 
 »stc« الرئيس للشؤون الحكومية بشركة
الــبــحــريــن، وعــــدد مـــن مــنــســوبــي الــشــركــة 
لــتــقــديــم الـــدعـــم بــتــوفــيــر شـــاشـــات عــرض 
تــلــفــزيــونــيــة ضــمــن الــتــوســعــة الــجــديــدة 
ــوارئ  ــطــ ــوادث والــ ــ ــــحـ ــرة الـ ــدائــ الـــخـــاصـــة بــ

يأتي  والــذي  الطبي،  السلمانية  بمجمع 
من منطلق حرص الشركة على دعم قطاع 
البحرين  مملكة  فــي  الــصــحــيــة  الــرعــايــة 
في  المجتمعية  الشراكة  لمبدأ  وتــعــزيــًزا 

هذا الشأن.
التنفيذي  الــرئــيــس  الــدكــتــور  وتــقــدم 
الشكر  بجزيل  الحكومية،  للمستشفيات 
الــبــحــريــن   »stc« شـــركـــة  إلــــى  والـــتـــقـــديـــر 

عــلــى حــرصــهــا الـــدائـــم بــتــعــزيــز شــراكــتــهــا 
الــمــجــتــمــعــيــة فــــي دعـــــم الــمــســتــشــفــيــات 
ــوارد  ــمــ الـــحـــكـــومـــيـــة بـــتـــوفـــيـــر مــخــتــلــف الــ
الــمــســانــدة، وعــلــى تعاونها  واالحــتــيــاجــات 
الــمــســتــمــر لــدعــم الــخــدمــات الــتــي تــقــدم 
والـــمـــتـــردديـــن عــلــى مجمع  لــلــمــواطــنــيــن 
السلمانية الطبي والتي من شأنها تحقق 
األهداف المرسومة والغايات التي يتطلع 

إليها.
ــاد بــن  ــ ــاد الـــشـــيـــخ زيــ ــ مــــن جـــانـــبـــه، أشــ
فــيــصــل آل خــلــيــفــة بــمــســتــوى الــخــدمــات 
الطبي  السلمانية  مجمع  يقدمها  التي 
لمختلف أفراد المجتمع، مثّمًنا الجهود 
الــمــبــذولــة فـــي تــطــويــر وتــبــنــي كـــل مـــا هو 
الطبي لخدمة جميع  القطاع  جديد في 

المواطنين والمقيمين في المملكة.

رئي�ش الم�صت�صفيات الحكومية يوؤكد اأهمية ال�صراكة مع القطاع الخا�ش

ــم  ــريــ أّكــــــــــــــدت الـــــــدكـــــــتـــــــورة مــ
ــيــــل  إبـــــراهـــــيـــــم الـــــهـــــاجـــــري الــــوكــ
بــوزارة  العامة  للصحة  المساعد 
الــصــحــة أهــمــيــة الــتــزام الــشــركــات 
والمؤسسات باالستثمار في صحة 
وســالمــة أمــاكــن الــعــمــل، وضـــرورة 
الــســعــي بــجــهــود حــثــيــثــة لــتــعــزيــز 
ــل مـــؤســـســـيـــة صــحــيــة،  ــمـ بـــيـــئـــة عـ
منّوهة إلى أّن وزارة الصحة تولي 
جميع  لتضمين  بــالــًغــا  اهــتــمــاًمــا 
الـــشـــركـــات والـــمـــؤســـســـات مــعــايــيــر 
الـــســـالمـــة الــمــهــنــيــة حــفــظــا على 

السالمة العامة.
جاء ذلك بمناسبة منح وزارة 
الــصــحــة شــركــة حــديــد الــبــحــريــن 
القابضة  فــــوالذ  لــشــركــة  الــتــابــعــة 
ــاد الـــذهـــبـــي فــي  ــمــ ــتــ شــــهــــادة االعــ
العمل،  مكان  فــي  الصحة  تعزيز 
وذلك بعد استيفائها كافة معايير 
الصحية«  العمل  »أمــاكــن  مــبــادرة 
الوزارة بهدف نشر  التي أطلقتها 
مـــفـــهـــوم بــيــئــة الـــعـــمـــل الــصــحــيــة 
ــة الـــمـــهـــنـــيـــة، وبــــذلــــك  ــ ــــالمـ ــسـ ــ والـ
ُتــصــبــح شـــركـــة حـــديـــد الــبــحــريــن 
وخــاصــة  صــنــاعــيــة  مــؤســســة  أول 
ُتــمــنــح هـــذا االعــتــمــاد فــي مملكة 

البحرين.
ــت الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد  ــربــ وأعــ
للصحة العامة بوزارة الصحة عن 
شركة  ومساعي  لجهود  امتنانها 
حـــديـــد الــبــحــريــن بــشــكــل خــاص 
ــوالذ الـــقـــابـــضـــة بــشــكــل  ــ وشــــركــــة فــ
الموظفين،  صحة  دعــم  فــي  أعــم 
بمعايير  الشركة  بالتزام  مشيدة 
تجاه  وجهودها  المهنية  السالمة 
نشر الوعي الصحي المتمثلة في 
الفعاليات  من  العديد  استضافة 

والمبادرات الداعمة لذلك.
ــه، قــــــال الــســيــد  ــبــ ــانــ ومــــــن جــ
التنفيذي  الرئيس  جــورج  ديليب 

ــوالذ  ــ ــي شــــركــــة فـ ــ لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة فـ
الــقــابــضــة: »إنــــه لــفــخــر كــبــيــر لنا 
صناعية  مــؤســســة  أول  نــكــون  أن 
ــــاص تــحــصــل  ــــخـ ــــن الــــقــــطــــاع الـ مـ
عــلــى شـــهـــادة االعـــتـــمـــاد الــذهــبــي 
هذا  ويدفعنا  الــصــحــة،  وزارة  مــن 
اإلنجاز لمواصلة تعزيز ممارسات 
السالمة المهنية بخطى حثيثة. 
ونــــحــــن فــــي »حــــديــــد الـــبـــحـــريـــن« 
ملتزمون بمراعاة التقيد بمعايير 
الــصــحــة والــســالمــة انــطــالقــا من 
ــا بـــمـــوظـــفـــيـــنـــا وجـــعـــل  ــنـ ــامـ ــمـ ــتـ اهـ

مصالحهم في قمة أولوياتنا«.
ــأّن اجــتــيــاز الــشــركــة  ــ ــع بـ ــابـ وتـ

ــيـــقـــة  ــم الـــدقـ ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ ــر الـ ــيـ ــايـ ــعـ ــمـ لـ
وزارة  حـــددتـــهـــا  الـــتـــي  والـــشـــامـــلـــة 
ــا لـــكـــافـــة  ــاءهــ ــفــ ــيــ ــتــ الــــصــــحــــة واســ
المقاييس يعكسان نجاح الشركة 
ــي تـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة عـــمـــل مـــعـــززة  ــ فـ
ــخ  ــ لـــلـــصـــحـــة بـــشـــكـــل حــــيــــوي راسـ
على  بحصولها  ُتـــوج  وديناميكي 

هذا االعتماد المرموق.
مـــــشـــــروع  أّن  إلــــــــــى  ُيــــــــشــــــــار 
ــاكــــن الــعــمــل الــصــحــيــة« يــعــّد  »أمــ
ــيـــويـــة  إحـــــــــدى الــــــمــــــبــــــادرات الـــحـ
الــصــحــة،  وزارة  طــرحــتــهــا  ــتـــي  الـ
وجــــــاءت بــتــنــظــيــم ومــتــابــعــة من 
وقــد  الــصــحــة.  تــعــزيــز  إدارة  قــبــل 

تــم إطـــالق هـــذه الــمــبــادرة بهدف 
مــضــاعــفــة جــهــود الــحــفــاظ على 
ــة األفـــــــــراد وزيـــــــــادة الـــوعـــي  صـــحـ
ــي الــمــجــتــمــع، وذلـــك  الــصــحــي فـ
مختلف  مع  الشراكات  عقد  عبر 
وإشراك  المملكة  في  المؤسسات 
مفهوم  نشر  في  الخاص  القطاع 
والسالمة  الصحية  العمل  بيئة 

المهنية.
الجائزة  تسليم  حفل  وُأقــيــم 
ــي نــــــادي فــــــوالذ بـــحـــضـــور وفـــد  فــ
طليعتهم  في  الصحة،  وزارة  من 
الدكتورة مريم إبراهيم الهاجري 
الوكيل المساعد للصحة العامة، 
ــاء الــشــربــتــي مدير  والــدكــتــورة وفـ
وعـــــدد  الــــصــــحــــة،  تــــعــــزيــــز  إدارة 
مـــن مــنــتــســبــي الـــــــوزارة. كــمــا ضم 
الحفل ممثلين عن شركة حديد 
البحرين من بينهم السيدة إيمان 
ــيـــم مـــديـــر عــــام الــمــبــيــعــات  ــراهـ إبـ
ــدر عــلــي  ــ ــيـــد بـ والـــتـــســـويـــق، والـــسـ
للموارد  الــعــام  الــمــديــر  التميمي 
الـــبـــشـــريـــة والــــــشــــــؤون اإلداريــــــــــة، 
عام  مدير  مــاكــاي  إدويـــن  والسيد 
الــعــمــلــيــات، إلـــى جــانــب عـــدد من 

أعضاء الفريق اإلداري.

الع��ت��م��اد  ال��ب��ح��ري��ن  ح���دي���د  ���ص��رك��ة  ت��م��ن��ح  ال�����ص��ح��ة  وزارة 

ال����ذه����ب����ي ع�����ن ت���ع���زي���ز ال�������ص���ح���ة ف�����ي م����ك����ان ال��ع��م��ل

عقدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة اجتماعها 
العادي الثامن عشر في مقر المؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان بضاحية السيف برئاسة السيدة روضة سلمان 
الــمــؤســســة الوطنية  نــائــب رئــيــس  الـــعـــرادي، وعــضــويــة 

لحقوق اإلنسان السيد خالد عبدالعزيز الشاعر.
الكشوفات  باستعراض  اجتماعها  اللجنة  افتتحت 
ــة،  ــمـــؤســـسـ ــاوى الــــتــــي تـــلـــقـــتـــهـــا الـ ــكــ ــشــ ــالــ الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــ
تم  الــتــي  والــحــاالت  المقدمة  القانونية  والــمــســاعــدات 
رصــدهــا مــن خــالل وســائــط اإلعـــالم ووســائــل التواصل 
االجتماعي منذ االجتماع الماضي، حيث تعاملت في 
شهر ديسمبر مع )105( حاالت تنوعت ما بين شكاوى 
ومساعدات قانونية وحاالت رصد خالل الفترة السابقة، 
حيث ناقشت اللجنة ما تم اتخاذه من إجــراءات بشأن 

كل منها.
ــار الــحــرص عــلــى حــمــايــة حــقــوق اإلنــســان،  وفـــي إطــ
الــتــقــت لجنة الــشــكــاوى والـــرصـــد والــمــتــابــعــة بــعــدد من 
الشاكين وأقربائهم، حيث تنوعت مواضيعهم من الحق 
وتحسين  الصحية  والــرعــايــة  للعالج  الــنــزيــل  تلقي  فــي 
الظروف المعيشية في مركز اإلصالح والتأهيل، والحق 
ذات صلة لأشخاص  عنه حقوق  يتفرع  وما  العمل  في 
ذوي اإلعاقة، حيث قامت اللجنة بدراسة الشكاوى وقررت 

متابعتها مع الجهات المعنية كل حسب اختصاصه.
تطبيق  عبر  الوطنية  المؤسسة  التواصل مع  يمكن 
الموقع  عبر  أو   ،)NIHR Bahrain( النقالة  الهواتف 
طريق  عــن  أو   )www.nihr.org.bh( اإللــكــتــرونــي 

الخط الساخن المجاني )80001144(. 

»الوطنية لحقوق الإن�صان« تعاملت مع )105( �صكاوى وم�صاعدات قانونية خالل دي�صمبر الما�صي

كتب: محمد القصاص
ــرة  ــ ــدائــ ــ ــة الــ ــلـ ــثـ ــمـ ــــت مـ ــالـ ــ قـ
الثانية بمجلس بلدي المحرق 
إنها تلقت عدة  دالل المقهوي 
 221 أهالي مجمع  شكاوى من 
بمنطقة البسيتين في المحرق 
يـــــشـــــكـــــون مـــــــن االســــــتــــــخــــــدام 
الـــخـــاطـــئ لــلــشــقــق اإلســكــانــيــة 
ــة فـــــــي الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــذي جــعــلــهــا تــخــاطــب  ــر الـ ــ األمـ
ــاذ  ــة التــــخــ ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ الــــجــــهــــات الـ
الــالزم، مشيدة بجهود مديرية 
ــة الـــمـــحـــرق  ــافـــظـ ــحـ شــــرطــــة مـ
ــتــــحــــري(  ــث والــ ــحـ ــبـ ــة الـ ــبـ ــعـ )شـ

الجهود  على  المحرق  وبلدية 
المبذولة حيال هذه المشكلة. 
الــمــؤدي  المدخل  أن  وأضــافــت 
إلــــى الــشــقــق تـــم غــلــقــه مــؤقــتــًا 
ــن االجــــــتــــــمــــــاع مـــع  ــ ــيـ ــ إلـــــــــى حـ
الــذيــن  اإلســـكـــان  وزارة  ممثلي 
الــلــقــاء بــهــم لمعرفة  تــم طــلــب 
المتعلقة  الــمــســتــجــدات  آخــــر 
ــة لـــهـــذه  ــمــ ــديــ ــقــ بـــالـــمـــبـــانـــي الــ
إلـــى ان شقق  الــشــقــق. ولــفــتــت 
)الــــعــــمــــارة( الـــتـــي تـــم إغــالقــهــا 
بالسكان  مــأهــولــة  غير  مــؤخــرا 
لعمارات  القديمة  الشقق  وأن 
عــــدد  يـــســـكـــنـــهـــا   221 ــع  ــمـ ــجـ مـ
ينتظرون  الــذيــن  وهـــم  بسيط 

الحصول  فــي  طلبهم  تحقيق 
بينما  الــســكــنــيــة  الــبــيــوت  عــلــى 
يسكنون  كانوا  الذين  األغلبية 
انتقلوا  المنطقة  هذه  عمارات 
إلى الشقق السكنية الحديثة. 
الشقق  بهدم  األهالي  ويطالب 
القديمة في منطقة البسيتين 
فيها  القاطنين  مــع  بالتفاهم 
وذلـــــك بــغــيــة إبـــعـــاد الــمــنــطــقــة 
ــبـــوهـــة  عــــــن الــــمــــشــــاكــــل الـــمـــشـ
الوطن  مصلحة  على  حفاظا 
أعلنت  أن  وســبــق  والـــمـــواطـــن. 
شــقــق  هـــــــدم  اإلســــــكــــــان  وزارة 
مجمع 221 بالبسيتين وإنشاء 
شقق إسكانية جديدة بموقعها 

ــكـــون مــــن أبـــــــرز الـــمـــشـــاريـــع  ــتـ لـ
الــمــســتــقــبــلــيــة فــــي مــحــافــظــة 

المحرق.

الخاطئ ال�صتخدام  ب�صبب  بالمحرق  القديمة«  الإ�صكانية  »ال�صقق  اإغالق 

} دالل المقهوي
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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

P  12P  4

Link

حمليات 04www.alayam.com

الثالثاء 10 جمادى الآخرة 1444 ـ العدد 12323

Tuesday 3rd January 2023 - No. 12323

و�ضع اآلية لعمل جلنة حماربة التطرف ومكافحة الإرهاب ومتويله 

جمل�س الوزراء: ت�ضنيف عدد من الكيانات والأفراد كجهات اإرهابية

العمراين للتطوير  الالزمة  امل�ضاحات  لتوفري  العقارات  ا�ضتمالك عدد من   

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  راأ�ــس 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

العتيادي  الجتماع  الـــوزراء،  جمل�س 

عقد  الــذي  ــوزراء  ال ملجل�س  الأ�سبوعي 

اأم�س، بق�سر الق�سيبية.

املجل�س  هناأ  الجتماع،  بداية  يف 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم القائد 

امل�سلحة حفظه اهلل ورعاه  الأعلى للقوات 

احلر�س  لتاأ�سي�س   26 الذكرى  مبنا�سبة 

ي�سطلع  الذي  بالدور  منوًها  الوطني، 

الأمنية  املنظومة  يف  الوطني  احلر�س  به 

واجبه  اأداء  يف  كفاءة  من  به  يتمتع  وما 

الوطني.

التي  بالفعاليات  املجل�س  اأ�ساد  ثم 

اأقيمت مبنا�سبة احتفالت مملكة البحرين 

�ساحبها  وما  املجيدة  الوطنية  باأعيادها 

وما  و�سياحية  ترفيهية  فعاليات  من 

متيزت به من تنوع وتنظيم متميز واإقبال 

اأبداه  ما  املجل�س  و�سكر  كبري،  جماهريي 

املواطنون واملقيمون وكل من ح�سر هذه 

يف  اأ�سهم  م�سوؤول  ح�س  من  الفعاليات 

جناح اجلهود التنظيمية املبذولة يف هذا 

باجلهود  ال�سدد  هذا  يف  منوًها  اجلانب، 

ووزارة  الداخلية  وزارة  بذلتها  التي 

ووزارة  ــزراعــة  وال البلديات  �ــســوؤون 

ال�سياحة ووزارة الإعالم وجميع اجلهات 

اجلهود  جناح  يف  اأ�سهمت  التي  املعنية 

التنظيمية للفعاليات.

بعدها اأدان املجل�س الهجوم الإرهابي 

اأمنًيا  حاجًزا  ا�ستهدف  ــذي  ال امل�سلح 

�سرق  �سمال  الإ�سماعيلية  حمافظة  يف 

معرًبا  ال�سقيقة،  العربية  جمهورية م�سر 

للحكومة  وموا�ساته  تعازيه  اأ�سدق  عن 

وال�سعب امل�سري ال�سقيق وذوي ال�سهداء، 

ومتنياته بال�سفاء العاجل للم�سابني.

بعد ذلك قرر املجل�س ما يلي:

اأوًل: املوافقة على املذكرات الآتية:

ب�ساأن  الداخلية  ــر  وزي مذكرة   .1

والأفـــراد  الكيانات  من  عــدد  ت�سنيف 

كجهات اإرهابية.

لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .2

م�سروع  ب�ساأن  والت�سريعية  القانونية 

حماربة  جلنة  لعمل  اآلية  ي�سع  نظام 

ومتويله  الإرهــاب  ومكافحة  التطرف 

ممار�سة  وت�سهيل  ــــوال  الأم وغ�سل 

اخت�سا�ساتها.

لل�سوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة   .3

م�سروع  ب�ساأن  والت�سريعية  القانونية 

الإدراج  قرارات  تنفيذ  اآليات  حول  قرار 

وقرارات  الوطنية  الإرهــاب  قوائم  على 

املتحدة  ــالأمم  ل التابعة  ــن  الأم جمل�س 

ال�سابع من ميثاق  الف�سل  ال�سادرة حتت 

الأمم املتحدة.

البلديات  �سوؤون  وزيــر  مذكرة   .4

والزراعة حول ا�ستمالك عدد من العقارات 

للمنفعة العامة لتوفري امل�ساحات الالزمة 

للتطوير العمراين.

خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  بعدها 

وزير  من  املــرفــوع  ـــوزاري  ال التقرير 

�سوؤون جمل�س الوزراء ب�ساأن زيارة دولة 

الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة.

حتديد م�ضدر »الأموال« ونوعها ومقدارها وجميع املعلومات والبيانات

وزير الداخلية ي�ضدر قراًرا ب�ضاأن نظام الإف�ضاح عن الأموال بالدوائر احلكومية

�سارة جنيب:

را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  اأ�سدر 

الداخلية  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

قراًرا ب�ساأن نظام الإف�ساح عن الأموال 

املوظف  وجه  احلكومية،  بالدوائر 

الالزمة  الإجــراءات  لتخاذ  املخت�س 

اإىل  اإدخالها  يتم  التي  الأموال  لر�سد 

املنافذ  عرب  منها  اإخراجها  اأو  اململكة 

وذلك  اجلمركية،  الدوائر  نطاق  ويف 

رقم  بقانون  املر�سوم  لأحكام  طبًقا 

على  باملوافقة   2002 ل�سنة   )10(

للجمارك  املوحد  )القانون(  النظام 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  لدول 

والإجــراءات  للنظم  ووفًقا  العربية، 

اجلمركية املعمول بها يف هذا ال�ساأن.

على  يجب  فاإنه  القرار،  وبح�سب 

اعتباري  اأو  طبيعي  �سخ�س  كل 

اأو  اململكة  اإىل  اأموال  اأي  اإدخال  عند 

نطاق  ويف  املنافذ  منها  اإخراجها 

هذه  عن  الإف�ساح  اجلمركية  الدوائر 

املخت�س،  املوظف  طلب  عند  الأموال 

مع حتديد م�سدرها ونوعها ومقدارها 

ذات  اأخرى  اأو معلومات  بيانات  واأي 

�سلة مطلوبة يف الإف�ساح اأو من قبل 

ال�سلطات املعنية دون تزييف اأو اإخفاء 

اأو نق�س اأو متويه اأو تقدمي بيانات اأو 

معلومات غري �سحيحة عنها.

على  يجب  اأنه  اإىل  القرار  واأ�سار 

املوظف املخت�س يف حال عدم اإف�ساح 

كاذًبا  اإف�ساًحا  اإف�ساحه  اأو  ال�سخ�س 

اأو  البيانات  تقدمي  عن  امتناعه  اأو 

ب�سوؤال  يقوم  اأن  املطلوبة  املعلومات 

قبل  الإف�ساح  اأ�سباب  عن  ال�سخ�س 

ــوال،  الأم ب�سبط  حم�سًرا  حتريره 

الدخول بالأموال  �سواء كان ذلك عند 

اإىل اململكة اأو اخلروج بها منها.

واأو�سح القرار اأنه يكون للموظف 

ــالزم  ال الإجــــراء  اتــخــاذ  املخت�س 

بال�سماح لل�سخ�س بعد قيامه باإكمال 

بالإف�ساح،  اخلا�سة  الإجراءات  باقي 

املنفذة،  الوحـدة  مع  التن�سيق  وبعد 

مغادرتها  اأو  اململكة  اإىل  بالدخول 

اإذا تبنينّ له اأن  اأمـوال،  مبا يحمله من 

الذي ارتكب املخالفة ح�سن  ال�سخ�س 

النية ولي�ست لديه اأي اأ�سبقيات ب�ساأن 

الكاذب  الإف�سـاح  اأو  الإف�ساح  عدم 

اأو  البيانات  تقدمي  عـن  المتناع  اأو 

لأحكام  باملخالفة  املطلوبة  املعلومات 

هذا القرار.

املوظف  على  لــلــقــرار،  ــا  ــًق ووف

املخت�س القيام بتحرير حم�سر �سبط 

والأموال  ال�سخ�س  واإحالة  بالواقعة 

لتخاذ  املنفذة  الوحدة  اإىل  امل�سبوطة 

الإجراءات القانونية الالزمة، اإذا تبني 

املخالفة  ارتكب  الذي  ال�سخ�س  اأن  له 

عدم  اأو  مربنّرة  اأ�سباب  اإىل  ي�ستند  ل 

قناعته بالأ�سباب التي اأبداها، اأو كان 

ب�ساأن  اأ�سبقيات  ال�سخ�س  هذا  لدى 

الكاذب  الإف�ساح  اأو  الإف�ساح  عدم 

اأو  البيانات  تقدمي  عن  المتناع  اأو 

لأحكام  باملخالفة  املطلوبة  املعلومات 

هذا القرار، اأو يف حال ال�ستباه بغ�سل 

اأي من  اأو  الإرهاب  اأو متويل  الأموال 

اجلرائم املن�سو�س عليها يف املر�سوم 

بقانون رقم )4( ل�سنة 2001 ب�ساأن 

حظر ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل 

الإرهاب.

للموظف  يجوز  اأنــه  اإىل  ولفت 

املخت�س يف حال عدم حيازة ال�سخ�س 

ملا يثبت م�سدر الأموال املف�سح عنها 

بيانات  اأي  اأو  مقدارها  اأو  نوعها  اأو 

يف  مطلوبة  �سلة  ذات  معلومات  اأو 

الإف�ساح اأو من قبل ال�سلطات املعنية، 

ب�سبط  حم�سر  بتحرير  يقوم  اأن 

امل�سبوطة  الأمــوال  واإحالة  الأمــوال 

الإجراءات  لتخاذ  املنفذة  الوحدة  اإىل 

ا�ستيفاء  بعد  الــالزمــة  القانونية 

امل�ستندات الثبوتية الالزمة.

كما بنينّ القرار اأنه يجوز للموظف 

اجلهات  مــع  بالتعاون  املخت�س 

امل�ستوردة  الأموال  فح�س  املخت�سة 

اأو  ال�سحنات  طريق  عن  امل�سدرة  اأو 

خدمات  �سركات  تنقلها  التي  الطرود 

اأو  طبيعيني  اأ�سخا�س  ل�سالح  النقل 

اأخــرى،  من�ساآت  اأي  اأو  اعتباريني، 

اأو  الطبيعي  ال�سخ�س  ويلتزم 

بذات  امل�سدر  اأو  امل�ستورد  العتباري 

اللتزامات املن�سو�س عليها يف القرار.

الوحدة  اأن على  اإىل  القرار  واأ�سار 

املنفذة يف حال عدم اإف�ساح ال�سخ�س 

عن الأموال اأو اإف�ساحه اإف�ساًحا كاذًبا 

اأو  البيانات  تقدمي  عن  امتناعه  اأو 

املعلومات املطلوبة اأو ال�ستباه بغ�سل 

اأي من  اأو  الإرهاب  اأو متويل  الأموال 

اجلرائم املن�سو�س عليها يف املر�سوم 

بقانون رقم )4( ل�سنة 2001 ب�ساأن 

حظر ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل 

باحلد  بالحتفاظ  تقوم  اأن  الإرهاب، 

الأدنى من املعلومات لت�سهيل التعاون 

قيمة  اأو  مبلغ  الأخ�س  الدويل، وعلى 

املكت�سفة،  اأو  عنها  املف�سح  الأمــوال 

هوية  حتديد  بيانات  اإىل  بالإ�سافة 

ل�ساحله،  املنقولة  اأو  الأموال  حامل 

املعلومات  بهذه  الحتفاظ  ويتم 

ل�ستخدامها من قبل ال�سلطات املعنية 

لأغرا�س التعاون الدويل.

»يعاقب  اأنه  على  القرار  ون�س 

القرار  هــذا  اأحكام  يخالف  من  كل 

بالعقوبات املن�سو�س عليها يف الفقرة 

املر�سوم  من   )3( املادة  من   )6-3(

بقانون رقم )4( ل�سنة 2001 ب�ساأن 

حظر ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل 

الإرهاب«.

اأمني عام جمل�س التعليم العايل تت�ضلم

ر�ضالة املاج�ضتري للباحثة اأ�ضماء خالد

ا�ستقبلت الدكتورة ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج 

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

اأ�سماء  الباحثة  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء  جمل�س 

املاج�ستري  ر�سالة  من  ن�سخة  اأهدتها  والتي  عبداهلل  خالد 

الإمام  جامعة  من  عليها  احلا�سلة  الإ�سالمي  التاريخ  يف 

عبدالرحمن بن في�سل باململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.

اأ�سماء  بالباحثة  العام  الأمني  رحبت  اللقاء،  وخالل 

الإهداء  هذا  على  لها  �سكرها  خال�س  عن  معربة  خالد، 

اإعداد هذه  الذي بذلته يف  الكبري  املتميز، وتقديرها للجهد 

الأطروحة القيمة.

ال�سحية  الهاتفية  اخلدمات  نقل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 

املقدمة على الرقم 444 اإىل رقم الوزارة اجلديد 80008100، 

والذي �سيكون متاًحا خالل اأوقات العمل الر�سمية من ال�ساعة 8 

�سباًحا وحتى 2 م�ساًء، اعتباًرا من اليوم الثنني املوافق الثاين 

من يناير 2023.

للمت�سلني  �سُيقدنّم  اجلديد  الرقم  اأننّ  الــوزارة  واأو�سحت 

قائمة اخلدمات املقدمة �سابًقا من خالل الرد على ال�ستف�سارات 

وال�ستماع للمالحظات واملقرتحات.

وحثت وزارة ال�سحة جميع من يرغب بتلقي اخلدمات التي 

ال�ساخن  باخلط  بالت�سال   ،444 الرقم  عرب  �سابًقا  تقدنّم  كانت 

اجلديد 80008100.

ونونّهت الوزارة باأننّه يتعنينّ على من يرغب يف تلقنّي امل�سورة 

اأو ال�ستف�سار عن التطعيمات املتوفنّرة ملكافحة فريو�س  الطبية 

مراكز  اإىل  مبا�سرة  ه  التوجنّ اأخذها،  اأو  »كوفيد-19«  كورونا 

�سحية  حالة  لديه  من  هت  وجنّ كما  الأولية،  ال�سحية  الرعاية 

طارئة، اإىل الت�سال بالإ�سعاف الوطني على الرقم 999.

»ال�ضحة«: نقل اخلدمات ال�ضحية الهاتفية 

املقدمة على الرقم 444 اإىل 80008100
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»النواب« ي�ستعد لتقدمي مقرتحات جديدة للحكومة يف االجتماع القادم:

150 ديناًرا لـ»عالوة الغالء«.. وا�ستحداث بطاقة متوينية
م�شطفى ال�شاخوري:

عقدته  اجتماًعا  اإن  لالأيام  م�شادر  قالت 

احلكومة  بربنامج  املعنية  الربملانية  اللجنة 

اأم�س الثنني �شّم اأغلب اأع�شاء جمل�س النواب، 

حيث ت�شمن الجتماع اإطالع النواب على اأبرز 

احلكومية  النيابية-  املباحثات  م�شتجدات 

امل�شرتكة ب�شاأن الربنامج.

اأطلعت جميع  اللجنة  اأن  وذكرت امل�شادر 

النواب على »املحور ال�شاد�س« والذي اقرتحت 

لربنامج  اإ�شافته  احلكومة  على  اللجنة 

احلكومة، وهو املحور الذي جاء حتت عنوان 

»حت�شني املعي�شة«.

باأنها  ذكرت  اللجنة  باأن  امل�شادر  وقالت 

ت�شتعد يف الجتماع القادم املزمع اأن يجمعها 

مع احلكومة لطرح بع�س املقرتحات حتت هذا 

املحور من اللجنة، وذلك للتباحث ب�شاأنها مع 

مثلي احلكومة.

النائب  اللجنة  رئي�س  ان  امل�شادر  واأّكدت 

قدما  قراطة  اأحمد  ونائبه  �شلمان  عبدالنبي 

ا حول اأبرز املقرتحات التي �شيتم رفعها  عر�شً

للحكومة حتت هذا املحور، واملزمع اأن تت�شمن 

بع�س الأرقام املقرتحة.

بني  من  اأن  اإىل  ال�شياق  هذا  يف  واأ�شارت 

املايل  للدعم  الأق�شى  احلّد  رفع  املقرتحات 

الغالء«  بـ»عالوة  املعروف  املحدود  لذوي 

فئات،   3 على  مق�شمة  دينارا،   150 لي�شبح 

مدة  وتعديل  الإ�شكان  عالوة  رفع  اإىل  اإ�شافة 

الزواج لت�شبح 3  ا�شتحقاقها من تاريخ عقد 

�شنوات بدلً من خم�س ورفعها لت�شبح 150 

لهذه  امل�شتحقني  فئة  يتم رفع  اأن  ديناًرا على 

العالوة ملن رواتبهم تقل عن 2000 دينار بدلً 

من 1200 ديناًرا كما هو معمول به حالًيا.

يق�شي  مقرتًحا  اللجنة  قّدمت  كذلك 

الأ�شا�شية  لل�شلع  متويلية  بطاقة  با�شتحداث 

تعطى جلميع املواطنني.

بتعديل  احلكومة  النواب  �شيطالب  كما 

تعرفة الكهرباء وزيادة الدعم الثابت للتعرفة 

تعرفة  وتخفي�س  وحدة،  اآلف   5 اإىل  لت�شل 

البحرينيني،  ال�شجالت  لأ�شحاب  الكهرباء 

غري  يف  للمواطن  التعرفة  تخفي�س  وكذلك 

للم�شتثمرين  ت�شجيًعا  وذلك  الأول،  م�شكنه 

وامل�شتثمرين  الأموال  اأ�شحاب  ول�شتقطاب 

الأجانب.

الفرتة  خالل  اأجروا  قد  النواب  باأن  يذكر 

درا�شة  اأجل  من  يومية  اجتماعات  املا�شية 

برنامج عمل احلكومة لل�شنوات الأربع املقبلة 

بت�شليم مرئياتهم  قاموا  2023-2026، كما 

باحلكومة  اجتماعهم  خالل  للحكومة  الأولية 

يوم اخلمي�س املن�شرم.

بني  الثالث  الجتماع  عقد  املزمع  ومن 

برنامج  بدرا�شة  املعنية  النيابية  اللجنة 

ينتظر  حيث  قريباً،  واحلكومة  احلكومة 

اأ�شئلتهم  على  احلكومية  الردود  النواب 

للفريق  وجهوها  والتي  �شوؤالً   73 البالغة 

احلكومي الأ�شبوع املا�شي.

خالل  اأعربت  قد  احلكومة  وكانت 

حت�شني  يف  رغبتها  عن  بالنواب  اجتماعها 

عر�شت  كما  للمواطنني،  املعي�شي  الو�شع 

ومبادراتها  التنموية  لتنفيذ خططها  براجمها 

التي �شتنعك�س اآثارها الإيجابية على املواطن 

الأ�شا�شية،  وغايتها  التنمية  حمور  باعتباره 

وذلك وفق مبادئ روؤية البحرين القت�شادية 

2030 التي ترتكز على ال�شتدامة والتناف�شية 

على  م�شتمر  ب�شكٍل  تعمل  واأنها  والعدالة، 

الو�شع  حت�شني  اإىل  الرامية  الربامج  تنفيذ 

الإيجابي  ومردوده  للمملكة  القت�شادي 

املعي�شي  امل�شتوى  حت�شني  يف  ي�شهم  مبا 

للمواطنني.

الت�سريح الر�سمي للجنة

ويف ت�شريح ر�شمي اأ�شدرته اأم�س، قالت 

برنامج  بدرا�شة  املعنية  الربملانية  اللجنة 

اأنها  2023-2026م  لل�شنوات  احلكومة 

برئا�شة  الثامن  العتيادي  اجتماعها  عقدت 

اأحمد بن �شلمان امل�شلم رئي�س جمل�س النواب 

، وذلك �شباح اأم�س الثنني.

رئي�س  امل�شلم  �شلمان  بن  اأحمد  واأكد 

يت�شمن  احلكومة  برنامج  اأن  النواب  جمل�س 

القادمة  الأربع  لل�شنوات  العري�شة  اخلطوط 

الربنامج  ترك  حيث  عامة،  �شيا�شية  كوثيقة 

للدولة،  العامة  للموازنة  الدقيقة  التفا�شيل 

كما اأن الربنامج جاء تنفيذا مل�شامني اخلطاب 

امللكي ال�شامي الذي تف�شل به ح�شرة �شاحب 

ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، خالل افتتاح 

جاللته املعظم لدور النعقاد الأول من الف�شل 

جاللته   وجه  حيث  ال�شاد�س،  الت�شريعي 

تنفيذ خطط  احلكومية يف  اجلهود  مبوا�شلة 

التعايف القت�شادي وبرامج التوازن املايل. 

وكانت جلنة مناق�شة برنامج احلكومة يف 

اجتماعها الثامن اأم�س قد ا�شتمرت يف درا�شة 

م�شامني ومرئيات الربنامج، حيث قدم النائب 

اأحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاين لرئي�س 

جمل�س النواب ا�شتعرا�شاً مرئياً اأمام اللجنة، 

الأ�شئلة واملناق�شات من  وجرت حوله بع�س 

النواب احلا�شرين.

والدفاع  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  عقدت 

اجتماعها  النواب  مبجل�س  الوطني  والأمن 

الثاين يف دور النعقاد العادي الأول من الف�شل 

عيد  ح�شن  النائب  برئا�شة  ال�شاد�س،  الت�شريعي 

بوخما�س رئي�س اللجنة �شباح اأم�س الثنني.

احلكومي  الأداء  حمور  اأن  بوخما�س  واأكد 

برنامج  حماور  اأهم  من  ُيعد  الرقمي  والتحول 

2026م، خا�شة  احلكومة لل�شنوات 2023م – 

امل�شرية  ظل  يف  اأ�شبحت  البحرين  مملكة  واأن 

ال�شاملة حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك  التنموية 

املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

الوطن  خلدمة  املتقدمة  التقنيات  تبني  يف  رائدة 

واملواطنني واملقيمني وال�شركات.

�شهد  الجتماع  اأن  اإىل  اللجنة  رئي�س  ولفت 

مناق�شة طلب راأيها من قبل جلنة درا�شة برنامج 

عمل احلكومة لل�شنوات 2023 – 2026 ب�شاأن 

اأن  اإىل  �شعادته  وم�شرياً  الرقمي،  التحول  حمور 

اللجنة ا�شتعر�شت يف ذات الجتماع راأي النائب 

�شالح  مرمي  النائب  وراأي  ال�شايغ،  ح�شن  مرمي 

قررت  حيث  القانوين،  امل�شت�شار  راأي  الظاعن، 

اللجنة ا�شتمرار مناق�شة املو�شوع توطئة لإعداد 

تقريرها يف هذا ال�شدد.

»خارجية النواب« تعقد اجتماعها الثاين.. بو خما�س:

مناق�سة حمور التحول الرقمي يف برنامج احلكومة 

برئا�سة النائب لولوة الرميحي 

جلنة الرد على اخلطاب امللكي ال�سامي حتدد منهجيتها

عقدت جلنة اإعداد م�شروع الرد على اخلطاب 

اجتماعها  النواب  مبجل�س  ال�شامي  امللكي 

علي  لولوة  النائب  برئا�شة  الثاين  العتيادي 

اأم�س  �شباح  وذلك  اللجنة،  رئي�شة  الرميحي، 

الإثنني.

واأكدت الرميحي رئي�شة اللجنة اأن ما جاء يف 

م�شامني وروؤى اخلطاب امللكي ال�شامي حل�شرة 

اآل خليفة  امللك حمد بن عي�شى  �شاحب اجلاللة 

النعقاد  دور  افتتاحه  لدى  املعظم  البالد  ملك 

الت�شريعي  الف�شل  من  الأول  العادي  ال�شنوي 

ميثل  والنواب،  ال�شورى  ملجل�شي  ال�شاد�س 

خريطة طريق للبناء على ما حتقق من اإجنازات، 

وتر�شيًخا للنهج الدميقراطي الذي اأر�شت دعائمه 

امل�شرية التنموية ال�شاملة جلاللة امللك املعظم. 

�شهد  الجتماع  اأن  اللجنة  رئي�شة  وك�شفت 

واأبرز  اللجنة  عمل  وخطة  منهجية  مناق�شة 

العمل  اآلية  ا�شتعرا�س  مت  حيث  عملها،  حماور 

والقواعد القانونية املنظمة لعمل اللجنة، وكذلك 

عر�س خطة اللجنة ومنهجيتها واإطارها الزمني، 

م�شامني  واأبرز  لأهم  حتليل  عر�س  اإىل  اإ�شافة 

اخلطاب امللكي ال�شامي.

مذكرة  ا�شتعر�شت  اللجنة  باأن  واأ�شافت 

ال�شامي،  امللكي  اخلطاب  على:  ت�شتمل  حتليلية 

امللكي  اخلطاب  وم�شامني  حماور  وحتليل 

ملجل�س  ال�شابقة  الردود  من  ومناذج  ال�شامي، 

النواب على اخلطابات امللكية ال�شامية. 

املحاور  على  الوقوف  الجتماع  �شهد  كما 

الأ�شا�شية التي ت�شمنها اخلطاب امللكي ال�شامي، 

ومن  الرد،  م�شروع  يف  عليها  الرتكيز  و�شيتم 

ال�شلطتني  بني  والتعاون  التن�شيق  اأبرزها: 

احللول،  اأف�شل  لتقدمي  والتنفيذية  الت�شريعية 

املعي�شي  الو�شع  لتح�شني  الدعم  وزيادة 

بال�شباب،  والهتمام  املراأة،  وق�شايا  للمواطنني، 

وغريها من املحاور.

الع�سبول يدعو اإىل فتح 

مركز اأحمد كانو ال�سحي ملدة 24 �ساعة

مبجل�س  الت�شريعية  اللجنة  ع�شو  دعا 

وزارة  الع�شبول  حم�شن  النائب  النواب 

ال�شحة اإىل �شرورة فتح مركز اأحمد علي كانو 

ال�شحي ملدة 24 �شاعة طوال الأ�شبوع لعالج 

يف  وامل�شتعجلة  الطارئة  احلوادث  ومبا�شرة 

الدائرة التا�شعة مبحافظة العا�شمة.

حادثة  اأن  اإىل  الع�شبول  النائب  واأ�شار 

العكر  ال�شباب يف منطقة  املواطنني  اأحد  وفاة 

حال  يف  اإنعا�شها  املمكن  من  كان  الأول  اأم�س 

جاهزية الإ�شعاف ملبا�شرة احلالت امل�شتعجلة 

وفتح املركز ال�شحي على مدار ال�شاعة.

الذين  العيان  �شهود  اأن  النائب  وذكر 

�شيارة  و�شول  تاأخر  اأكدوا  احلادث  عاينوا 

دون  حال  والذي  دقيقة   40 ملدة  الإ�شعاف 

اإنعا�س الفقيد واإنقاذ حياته.

وتقدم الع�شبول باأحر التعازي واملوا�شاة 

يتغمده  اأن  املوىل  �شائالً  الفقيد،  عائلة  اإىل 

بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته. كما دعا 

وزارة ال�شحة اإىل حتمل م�شوؤوليتها ب�شرورة 

جاهزية و�شول الإ�شعاف للحالت الطارئة.

الع�شبول  النائب  �شدد  مت�شل،  �شياق  يف 

للطاقة  ال�شحة  وزارة  مواكبة  �شرورة  على 

والزيادة  ال�شحية  للمراكز  ال�شتيعابية 

التو�شع  مع  املتزامنة  ال�شكانية  الكثافة  يف 

كانو  اأحمد  مركز  اأن  اإىل  م�شرًيا  العمراين، 

 5 ت�شمل  �شكنية  قرى   5 يخدم  ال�شحــي 

والعكر  املعامري،  �شكنيــة؛  جممعــات 

والنويدرات،  الغربي،  والعكـر  ال�شرقي، 

واإ�شكان النويدرات.

حم�سن الع�سبول

ال�سيد: لتوفري �سيارة اإ�سعاف يف مركز �سرتة

ال�شيد  علوي  جليلة  النائب  طالبت 

عل  تعمل  اإ�شعاف  �شيارة  توفري  ب�شرورة 

مدار ال�شاعة مبركز �شرتة ال�شحي.

ال�شحي  املركز  افتقار  اأن  ال�شيد  واأكدت 

مربر  غري  اأمر  الإ�شعاف  ل�شيارة  ب�شرتة 

من  فلي�س  �شريًعا،  يعالج  اأن  وينبغي 

يف  �شحايا  �شقوط  ننتظر  اأن  املعقول 

املنطقة وبحوادث متكررة يف اأثناء ممار�شة 

اليومية  الأن�شطة  من  غريها  اأو  الريا�شة 

ونبقى متفرجني لعدم وجود �شيارة اإ�شعاف 

بالقرب من املنطقة ت�شتطيع اإ�شعاف احلالت 

الطارئة واحلفاظ على حياة النا�س.

كل  الوفاة  تكرار حالت  ااأ  اإىل  واأ�شارت 

فرتة واأخرى يوؤكد احلاجة للقيام باإجراءات 

ومعرفة  امل�شكلة  على  للوقوف  ا�شتباقية 

عدم  على  والعمل  ومعاجلتها  اأ�شبابها 

تكرارها قدر الإمكان، لفتة اإىل اأن بع�س هذه 

لو  فيها  ت�شعف  اأن  املمكن  من  كان  احلالت 

اإ�شعاف يف املنطقة ت�شل  كان هنالك �شيارة 

اإ�شعاف  اأن عدم وجود �شيارة  اإل  يف دقائق 

باملركز ال�شحي ي�شاعف امل�شكلة.

بوجود  الدول  تقدم  »يقا�س  وقالت: 

اجلوانب  على  وغلبته  الوقائي  اجلانب 

التخطيط  منهجية  يف  والعالجية  النمائية 

والتنفيذ، فحني يتعر�س املواطن للتهديد يف 

هذا اجلانب امل�شريي ذلك ي�شتدعي الوقوف 

لو�شع  والتعاون  والتدقيق  وامل�شاءلة 

احللول العاجلة«.

جليلة ال�سيد
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»النواب« ي�ستعد لتقدمي مقرتحات جديدة للحكومة يف االجتماع القادم:

150 ديناًرا لـ»عالوة الغالء«.. وا�ستحداث بطاقة متوينية
م�شطفى ال�شاخوري:

عقدته  اجتماًعا  اإن  لالأيام  م�شادر  قالت 

احلكومة  بربنامج  املعنية  الربملانية  اللجنة 

اأم�س الثنني �شّم اأغلب اأع�شاء جمل�س النواب، 

حيث ت�شمن الجتماع اإطالع النواب على اأبرز 

احلكومية  النيابية-  املباحثات  م�شتجدات 

امل�شرتكة ب�شاأن الربنامج.

اأطلعت جميع  اللجنة  اأن  وذكرت امل�شادر 

النواب على »املحور ال�شاد�س« والذي اقرتحت 

لربنامج  اإ�شافته  احلكومة  على  اللجنة 

احلكومة، وهو املحور الذي جاء حتت عنوان 

»حت�شني املعي�شة«.

باأنها  ذكرت  اللجنة  باأن  امل�شادر  وقالت 

ت�شتعد يف الجتماع القادم املزمع اأن يجمعها 

مع احلكومة لطرح بع�س املقرتحات حتت هذا 

املحور من اللجنة، وذلك للتباحث ب�شاأنها مع 

مثلي احلكومة.

النائب  اللجنة  رئي�س  ان  امل�شادر  واأّكدت 

قدما  قراطة  اأحمد  ونائبه  �شلمان  عبدالنبي 

ا حول اأبرز املقرتحات التي �شيتم رفعها  عر�شً

للحكومة حتت هذا املحور، واملزمع اأن تت�شمن 

بع�س الأرقام املقرتحة.

بني  من  اأن  اإىل  ال�شياق  هذا  يف  واأ�شارت 

املايل  للدعم  الأق�شى  احلّد  رفع  املقرتحات 

الغالء«  بـ»عالوة  املعروف  املحدود  لذوي 

فئات،   3 على  مق�شمة  دينارا،   150 لي�شبح 

مدة  وتعديل  الإ�شكان  عالوة  رفع  اإىل  اإ�شافة 

الزواج لت�شبح 3  ا�شتحقاقها من تاريخ عقد 

�شنوات بدلً من خم�س ورفعها لت�شبح 150 

لهذه  امل�شتحقني  فئة  يتم رفع  اأن  ديناًرا على 

العالوة ملن رواتبهم تقل عن 2000 دينار بدلً 

من 1200 ديناًرا كما هو معمول به حالًيا.

يق�شي  مقرتًحا  اللجنة  قّدمت  كذلك 

الأ�شا�شية  لل�شلع  متويلية  بطاقة  با�شتحداث 

تعطى جلميع املواطنني.

بتعديل  احلكومة  النواب  �شيطالب  كما 

تعرفة الكهرباء وزيادة الدعم الثابت للتعرفة 

تعرفة  وتخفي�س  وحدة،  اآلف   5 اإىل  لت�شل 

البحرينيني،  ال�شجالت  لأ�شحاب  الكهرباء 

غري  يف  للمواطن  التعرفة  تخفي�س  وكذلك 

للم�شتثمرين  ت�شجيًعا  وذلك  الأول،  م�شكنه 

وامل�شتثمرين  الأموال  اأ�شحاب  ول�شتقطاب 

الأجانب.

الفرتة  خالل  اأجروا  قد  النواب  باأن  يذكر 

درا�شة  اأجل  من  يومية  اجتماعات  املا�شية 

برنامج عمل احلكومة لل�شنوات الأربع املقبلة 

بت�شليم مرئياتهم  قاموا  2023-2026، كما 

باحلكومة  اجتماعهم  خالل  للحكومة  الأولية 

يوم اخلمي�س املن�شرم.

بني  الثالث  الجتماع  عقد  املزمع  ومن 

برنامج  بدرا�شة  املعنية  النيابية  اللجنة 

ينتظر  حيث  قريباً،  واحلكومة  احلكومة 

اأ�شئلتهم  على  احلكومية  الردود  النواب 

للفريق  وجهوها  والتي  �شوؤالً   73 البالغة 

احلكومي الأ�شبوع املا�شي.

خالل  اأعربت  قد  احلكومة  وكانت 

حت�شني  يف  رغبتها  عن  بالنواب  اجتماعها 

عر�شت  كما  للمواطنني،  املعي�شي  الو�شع 

ومبادراتها  التنموية  لتنفيذ خططها  براجمها 

التي �شتنعك�س اآثارها الإيجابية على املواطن 

الأ�شا�شية،  وغايتها  التنمية  حمور  باعتباره 

وذلك وفق مبادئ روؤية البحرين القت�شادية 

2030 التي ترتكز على ال�شتدامة والتناف�شية 

على  م�شتمر  ب�شكٍل  تعمل  واأنها  والعدالة، 

الو�شع  حت�شني  اإىل  الرامية  الربامج  تنفيذ 

الإيجابي  ومردوده  للمملكة  القت�شادي 

املعي�شي  امل�شتوى  حت�شني  يف  ي�شهم  مبا 

للمواطنني.

الت�سريح الر�سمي للجنة

ويف ت�شريح ر�شمي اأ�شدرته اأم�س، قالت 

برنامج  بدرا�شة  املعنية  الربملانية  اللجنة 

اأنها  2023-2026م  لل�شنوات  احلكومة 

برئا�شة  الثامن  العتيادي  اجتماعها  عقدت 

اأحمد بن �شلمان امل�شلم رئي�س جمل�س النواب 

، وذلك �شباح اأم�س الثنني.

رئي�س  امل�شلم  �شلمان  بن  اأحمد  واأكد 

يت�شمن  احلكومة  برنامج  اأن  النواب  جمل�س 

القادمة  الأربع  لل�شنوات  العري�شة  اخلطوط 

الربنامج  ترك  حيث  عامة،  �شيا�شية  كوثيقة 

للدولة،  العامة  للموازنة  الدقيقة  التفا�شيل 

كما اأن الربنامج جاء تنفيذا مل�شامني اخلطاب 

امللكي ال�شامي الذي تف�شل به ح�شرة �شاحب 

ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، خالل افتتاح 

جاللته املعظم لدور النعقاد الأول من الف�شل 

جاللته   وجه  حيث  ال�شاد�س،  الت�شريعي 

تنفيذ خطط  احلكومية يف  اجلهود  مبوا�شلة 

التعايف القت�شادي وبرامج التوازن املايل. 

وكانت جلنة مناق�شة برنامج احلكومة يف 

اجتماعها الثامن اأم�س قد ا�شتمرت يف درا�شة 

م�شامني ومرئيات الربنامج، حيث قدم النائب 

اأحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاين لرئي�س 

جمل�س النواب ا�شتعرا�شاً مرئياً اأمام اللجنة، 

الأ�شئلة واملناق�شات من  وجرت حوله بع�س 

النواب احلا�شرين.

والدفاع  اخلارجية  ال�شوؤون  جلنة  عقدت 

اجتماعها  النواب  مبجل�س  الوطني  والأمن 

الثاين يف دور النعقاد العادي الأول من الف�شل 

عيد  ح�شن  النائب  برئا�شة  ال�شاد�س،  الت�شريعي 

بوخما�س رئي�س اللجنة �شباح اأم�س الثنني.

احلكومي  الأداء  حمور  اأن  بوخما�س  واأكد 

برنامج  حماور  اأهم  من  ُيعد  الرقمي  والتحول 

2026م، خا�شة  احلكومة لل�شنوات 2023م – 

امل�شرية  ظل  يف  اأ�شبحت  البحرين  مملكة  واأن 

ال�شاملة حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك  التنموية 

املعظم،  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

الوطن  خلدمة  املتقدمة  التقنيات  تبني  يف  رائدة 

واملواطنني واملقيمني وال�شركات.

�شهد  الجتماع  اأن  اإىل  اللجنة  رئي�س  ولفت 

مناق�شة طلب راأيها من قبل جلنة درا�شة برنامج 

عمل احلكومة لل�شنوات 2023 – 2026 ب�شاأن 

اأن  اإىل  �شعادته  وم�شرياً  الرقمي،  التحول  حمور 

اللجنة ا�شتعر�شت يف ذات الجتماع راأي النائب 

�شالح  مرمي  النائب  وراأي  ال�شايغ،  ح�شن  مرمي 

قررت  حيث  القانوين،  امل�شت�شار  راأي  الظاعن، 

اللجنة ا�شتمرار مناق�شة املو�شوع توطئة لإعداد 

تقريرها يف هذا ال�شدد.

»خارجية النواب« تعقد اجتماعها الثاين.. بو خما�س:

مناق�سة حمور التحول الرقمي يف برنامج احلكومة 

برئا�سة النائب لولوة الرميحي 

جلنة الرد على اخلطاب امللكي ال�سامي حتدد منهجيتها

عقدت جلنة اإعداد م�شروع الرد على اخلطاب 

اجتماعها  النواب  مبجل�س  ال�شامي  امللكي 

علي  لولوة  النائب  برئا�شة  الثاين  العتيادي 

اأم�س  �شباح  وذلك  اللجنة،  رئي�شة  الرميحي، 

الإثنني.

واأكدت الرميحي رئي�شة اللجنة اأن ما جاء يف 

م�شامني وروؤى اخلطاب امللكي ال�شامي حل�شرة 

اآل خليفة  امللك حمد بن عي�شى  �شاحب اجلاللة 

النعقاد  دور  افتتاحه  لدى  املعظم  البالد  ملك 

الت�شريعي  الف�شل  من  الأول  العادي  ال�شنوي 

ميثل  والنواب،  ال�شورى  ملجل�شي  ال�شاد�س 

خريطة طريق للبناء على ما حتقق من اإجنازات، 

وتر�شيًخا للنهج الدميقراطي الذي اأر�شت دعائمه 

امل�شرية التنموية ال�شاملة جلاللة امللك املعظم. 

�شهد  الجتماع  اأن  اللجنة  رئي�شة  وك�شفت 

واأبرز  اللجنة  عمل  وخطة  منهجية  مناق�شة 

العمل  اآلية  ا�شتعرا�س  مت  حيث  عملها،  حماور 

والقواعد القانونية املنظمة لعمل اللجنة، وكذلك 

عر�س خطة اللجنة ومنهجيتها واإطارها الزمني، 

م�شامني  واأبرز  لأهم  حتليل  عر�س  اإىل  اإ�شافة 

اخلطاب امللكي ال�شامي.

مذكرة  ا�شتعر�شت  اللجنة  باأن  واأ�شافت 

ال�شامي،  امللكي  اخلطاب  على:  ت�شتمل  حتليلية 

امللكي  اخلطاب  وم�شامني  حماور  وحتليل 

ملجل�س  ال�شابقة  الردود  من  ومناذج  ال�شامي، 

النواب على اخلطابات امللكية ال�شامية. 

املحاور  على  الوقوف  الجتماع  �شهد  كما 

الأ�شا�شية التي ت�شمنها اخلطاب امللكي ال�شامي، 

ومن  الرد،  م�شروع  يف  عليها  الرتكيز  و�شيتم 

ال�شلطتني  بني  والتعاون  التن�شيق  اأبرزها: 

احللول،  اأف�شل  لتقدمي  والتنفيذية  الت�شريعية 

املعي�شي  الو�شع  لتح�شني  الدعم  وزيادة 

بال�شباب،  والهتمام  املراأة،  وق�شايا  للمواطنني، 

وغريها من املحاور.

الع�سبول يدعو اإىل فتح 

مركز اأحمد كانو ال�سحي ملدة 24 �ساعة

مبجل�س  الت�شريعية  اللجنة  ع�شو  دعا 

وزارة  الع�شبول  حم�شن  النائب  النواب 

ال�شحة اإىل �شرورة فتح مركز اأحمد علي كانو 

ال�شحي ملدة 24 �شاعة طوال الأ�شبوع لعالج 

يف  وامل�شتعجلة  الطارئة  احلوادث  ومبا�شرة 

الدائرة التا�شعة مبحافظة العا�شمة.

حادثة  اأن  اإىل  الع�شبول  النائب  واأ�شار 

العكر  ال�شباب يف منطقة  املواطنني  اأحد  وفاة 

حال  يف  اإنعا�شها  املمكن  من  كان  الأول  اأم�س 

جاهزية الإ�شعاف ملبا�شرة احلالت امل�شتعجلة 

وفتح املركز ال�شحي على مدار ال�شاعة.

الذين  العيان  �شهود  اأن  النائب  وذكر 

�شيارة  و�شول  تاأخر  اأكدوا  احلادث  عاينوا 

دون  حال  والذي  دقيقة   40 ملدة  الإ�شعاف 

اإنعا�س الفقيد واإنقاذ حياته.

وتقدم الع�شبول باأحر التعازي واملوا�شاة 

يتغمده  اأن  املوىل  �شائالً  الفقيد،  عائلة  اإىل 

بوا�شع رحمته وي�شكنه ف�شيح جناته. كما دعا 

وزارة ال�شحة اإىل حتمل م�شوؤوليتها ب�شرورة 

جاهزية و�شول الإ�شعاف للحالت الطارئة.

الع�شبول  النائب  �شدد  مت�شل،  �شياق  يف 

للطاقة  ال�شحة  وزارة  مواكبة  �شرورة  على 

والزيادة  ال�شحية  للمراكز  ال�شتيعابية 

التو�شع  مع  املتزامنة  ال�شكانية  الكثافة  يف 

كانو  اأحمد  مركز  اأن  اإىل  م�شرًيا  العمراين، 

 5 ت�شمل  �شكنية  قرى   5 يخدم  ال�شحــي 

والعكر  املعامري،  �شكنيــة؛  جممعــات 

والنويدرات،  الغربي،  والعكـر  ال�شرقي، 

واإ�شكان النويدرات.

حم�سن الع�سبول

ال�سيد: لتوفري �سيارة اإ�سعاف يف مركز �سرتة

ال�شيد  علوي  جليلة  النائب  طالبت 

عل  تعمل  اإ�شعاف  �شيارة  توفري  ب�شرورة 

مدار ال�شاعة مبركز �شرتة ال�شحي.

ال�شحي  املركز  افتقار  اأن  ال�شيد  واأكدت 

مربر  غري  اأمر  الإ�شعاف  ل�شيارة  ب�شرتة 

من  فلي�س  �شريًعا،  يعالج  اأن  وينبغي 

يف  �شحايا  �شقوط  ننتظر  اأن  املعقول 

املنطقة وبحوادث متكررة يف اأثناء ممار�شة 

اليومية  الأن�شطة  من  غريها  اأو  الريا�شة 

ونبقى متفرجني لعدم وجود �شيارة اإ�شعاف 

بالقرب من املنطقة ت�شتطيع اإ�شعاف احلالت 

الطارئة واحلفاظ على حياة النا�س.

كل  الوفاة  تكرار حالت  ااأ  اإىل  واأ�شارت 

فرتة واأخرى يوؤكد احلاجة للقيام باإجراءات 

ومعرفة  امل�شكلة  على  للوقوف  ا�شتباقية 

عدم  على  والعمل  ومعاجلتها  اأ�شبابها 

تكرارها قدر الإمكان، لفتة اإىل اأن بع�س هذه 

لو  فيها  ت�شعف  اأن  املمكن  من  كان  احلالت 

اإ�شعاف يف املنطقة ت�شل  كان هنالك �شيارة 

اإ�شعاف  اأن عدم وجود �شيارة  اإل  يف دقائق 

باملركز ال�شحي ي�شاعف امل�شكلة.

بوجود  الدول  تقدم  »يقا�س  وقالت: 

اجلوانب  على  وغلبته  الوقائي  اجلانب 

التخطيط  منهجية  يف  والعالجية  النمائية 

والتنفيذ، فحني يتعر�س املواطن للتهديد يف 

هذا اجلانب امل�شريي ذلك ي�شتدعي الوقوف 

لو�شع  والتعاون  والتدقيق  وامل�شاءلة 

احللول العاجلة«.

جليلة ال�سيد
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 »خارجية النواب« تناقش محور 
التحول الرقمي في برنامج الحكومة

الخارجي��ة  الش��ؤون  لجن��ة  ناقش��ت 
والدف��اع واألم��ن الوطن��ي بمجل��س 
الن��واب ف��ي اجتماعها أم��س، محور 

التحول الرقمي في برنامج الحكومة.
وأكد رئيس اللجنة حسن بوخماس أن 
محور األداء الحكومي والتحول الرقمي 
ُيعد م��ن أهم محاور برنامج الحكومة 
للس��نوات 2023-2026، خاص��ة وأن 
مملك��ة البحري��ن أصبح��ت ف��ي ظل 
المس��يرة التنموية الش��املة لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة ملك البالد المعظم، رائدة 
في تبن��ي التقنيات المتقدمة لخدمة 

والمقيمي��ن  والمواطني��ن  الوط��ن 
والشركات.

ش��هد  االجتم��اع  أن  إل��ى  ولف��ت 
مناقش��ة طل��ب رأي اللجن��ة من قبل 
لجنة دراس��ة برنامج عم��ل الحكومة 
2023-2026 بشأن محور  للس��نوات 
التحول الرقمي، مشيرًا إلى أن اللجنة 
استعرضت خالل االجتماع رأي النائب 
مري��م الصاي��غ، ورأي النائ��ب مري��م 
الظاع��ن، ورأي المستش��ار القانوني، 
حيث قررت اللجنة اس��تمرار مناقش��ة 
الموضوع توطئة إلعداد تقريرها في 

هذا الصدد.

 »تشريعية النواب« تقر السالمة
الدستورية لـ4 مراسيم بقانون

ناقش��ت لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية 
بمجلس النواب خالل اجتماعها أمس، المرس��وم 
بقانون رق��م )31( لس��نة 2022 بتعديل بعض 
أح��كام المرس��وم بقانون رقم )6( لس��نة 1991 
بإنش��اء صن��دوق التقاع��د لضباط وأف��راد قوة 
دفاع البحري��ن واألم��ن الع��ام البحرينيين وغير 
البحرينيين والمرس��وم بقانون رقم )47( لس��نة 
2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد 
لضب��اط وأفراد قوة دف��اع البحرين واألمن العام 
البحرينيي��ن وغي��ر البحرينيي��ن المنش��أ بموجب 
المرس��وم بقانون رقم )6( لس��نة 1991، وأقّرت 
اللجنة بس��المة المرس��وم بقانون م��ن الناحية 

الدستورية.
وعلى صعيٍد متصل استعرضت اللجنة المرسوم 
بقانون رق��م )32( لس��نة 2022 بتعديل بعض 
أحكام المراس��يم بقوانين بشأن تنظيم المباني 
والتخطيط العمراني وتقس��يم األراضي المعدة 
للتعمي��ر والتطوير، وأكدت اللجنة على س��المة 

المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.
وف��ي الس��ياق ذات��ه تمت مناقش��ة المرس��وم 
بقانون رق��م )33( لس��نة 2022 بتعديل بعض 

أحكام المرس��وم بقانون رقم )15( لس��نة 1986 
بشأن تنظيم الس��ياحة والقانون رقم )62( لسنة 
2006 بإنش��اء وتنظيم هيئة البحرين للس��ياحة 
والمع��ارض، حي��ث ت��م التأكي��د عل��ى س��المة 

المرسوم بقانون من الناحية الدستورية.
واختتمت اللجنة التش��ريعية اجتماعها باالطالع 

على المرس��وم بقان��ون رقم )44( لس��نة 2022 
بتعدي��ل بع��ض أح��كام اتفاقية تأس��يس بنك 
الخلي��ج الدول��ي »ش��ركة مس��اهمة بحريني��ة« 
المرافق للمرسوم بقانون رقم )30( لسنة 1975، 
وقد أك��دت على س��المة المرس��وم بقانون من 

الناحية الدستورية.

 »نيابية الرد على الخطاب السامي« 
تحدد منهجية ومحاور عملها

عقدت لجن��ة إعداد مش��روع الرد 
الس��امي  الملكي  عل��ى الخط��اب 
اجتماعها  أم��س  النواب  بمجلس 
االعتيادي الثاني برئاس��ة النائب 

لولوة الرميحي. 
وأك��دت الرميح��ي أن م��ا جاء في 
الملكي  الخط��اب  ورؤى  مضامين 
الس��امي لحضرة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك البالد المعظم لدى افتتاحه 
دور االنعقاد السنوي العادي األول 
السادس  التش��ريعي  الفصل  من 
لمجلسي الش��ورى والنواب، يمثل 
خارطة طريق للبناء على ما تحقق 
م��ن إنج��ازات، وترس��يخًا للنه��ج 
الديمقراطي الذي أرس��ت دعائمه 
المسيرة التنموية الشاملة لجاللة 

الملك المعظم. 
ش��هد  االجتم��اع  أن  وكش��فت 
مناقش��ة منهجي��ة وخط��ة عمل 
عمله��ا،  مح��اور  وأب��رز  اللجن��ة 
حيث ت��م اس��تعراض آلية العمل 
المنظم��ة  القانوني��ة  والقواع��د 
لعم��ل اللجن��ة، وكذل��ك ع��رض 
خطة اللجن��ة ومنهجيتها وإطارها 

الزمني، إضاف��ة إلى عرض تحليل 
الخطاب  وأب��رز مضامي��ن  أله��م 

الملكي السامي.
 وأضافت بأن اللجنة اس��تعرضت 
مذك��رة تحليلية وتش��تمل على: 
الخطاب الملكي الس��امي، تحليل 
محاور ومضامين الخطاب الملكي 

الس��امي، ونم��اذج م��ن ال��ردود 
الس��ابقة لمجل��س الن��واب عل��ى 

الخطابات الملكية السامية. 
كما ش��هد االجتماع الوقوف على 
المحاور األساس��ية التي تضمنها 
الخطاب الملكي الس��امي، وسيتم 
التركي��ز عليها في مش��روع الرد، 

وم��ن أبرزها: التنس��يق والتعاون 
التش��ريعية  الس��لطتين  بي��ن 
والتنفيذية لتقديم أفضل الحلول، 
وزي��ادة الدع��م لتحس��ين الوضع 
وقضايا  للمواطني��ن،  المعيش��ي 
بالش��باب،  واالهتم��ام  الم��رأة، 

وغيرها من المحاور.

 »خدمات الشورى« 
 تناقش مشاريع  
القوانين المؤجلة

ناقش��ت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها أمس 
مجموعة م��ن المواضيع التي أعدت لجنة الخدمات الس��ابقة 
تقارير بشأنها خالل دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي 
الخامس، وذل��ك تمهيدًا لرفعها لمكت��ب المجلس وعرضها 

بالتالي في إحدى الجلسات القادمة.
وش��ملت المواضيع قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس 
الشورى بشأن مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 
)32( من قان��ون العمل في القطاع األهلي، ومش��روع قانون 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )25( لسنة 1998 
بش��أن المؤسس��ات التعليمية والتدريبي��ة الخاصة، وكذلك 
مش��روع قانون بتعديل المادة )24( من قانون تنظيم س��وق 
العمل، وق��رار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الش��ورى 
بتعديل المادة رقم )35( من قانون العمل في القطاع األهلي.

 العسبول يدعو لفتح مركز
أحمد كانو الصحي 24 ساعة

دع��ا عض��و اللجنة التش��ريعية 
بمجلس النواب النائب محس��ن 
إل��ى  الصح��ة  وزارة  العس��بول 
ض��رورة فت��ح مركز أحم��د علي 
كان��و الصح��ي لمدة 24 س��اعة 
طوال األس��بوع لعالج ومباش��رة 
الحوادث الطارئة والمس��تعجلة 
في الدائرة التاس��عة بمحافظة 
النائ��ب  وأش��ار  العاصم��ة. 
العسبول إلى أن حادثة وفاة أحد 
المواطنين الش��باب في منطقة 
العك��ر أمس كان م��ن الممكن 

إنعاشها في حال جهوزية اإلسعاف لمباشرة الحاالت المستعجلة 
وفتح المركز الصحي على مدار الس��اعة. وذكر النائب أن ش��هود 
العيان الذين عاينوا الحادث أكدوا تأخر وصول س��يارة اإلس��عاف 
لمدة 40 دقيق��ة والتي حال دون إنعاش الفقي��د وإنقاذ حياته. 
وتقدم العس��بول بأح��ر التعازي والمواس��اة إلى عائل��ة الفقيد 
س��ائاًل المولى أن يتغمده بواس��ع رحمته ويسكنه فسيح جناته، 
كما دع��ا وزارة الصحة إلى تحمل مس��ؤوليتها بضرورة جهوزية 
وصول اإلسعاف للحاالت الطارئة. في سياق متصل، شدد النائب 
العس��بول على ضرورة مواكبة وزارة الصحة للطاقة االستيعابية 
للمراك��ز الصحية والزي��ادة في الكثافة الس��كانية المتزامنة مع 
التوس��ع العمراني، مش��يرًا أن مركز أحمد كان��و الصحي يخدم 5 
قرى سكنية تشمل 5 مجمعات سكنية: المعامير والعكر الشرقي 

والغربي والنويدرات وإسكان النويدرات. 
وذك��ر أن مركز س��ترة الصح��ي يعاني م��ن ضغ��ط هائل على 
الخدمات الصحية في األوقات المعتادة إذ تصل س��اعات انتظار 
المري��ض لنحو 3 س��اعات، الفتًا »أن مركز س��ترة الصحي يخدم 
مناطق جزيرة س��ترة بالكام��ل باإلضافة إلى مناط��ق المعامير 
والعكر الش��رقي والغرب��ي والنويدرات وإس��كان النويدرات خالل 
فت��رة اإلج��ازات والعطل الرس��مية والتي يصل عدده��ا إلى 17 

مجمعًا سكنيًا«.

 »دراسة برنامج الحكومة« 
تواصل مناقشة مرئيات البرنامج

عق��دت اللجنة البرلمانية المعنية بدراس��ة برنامج 
اجتماعه��ا   2026-2023 للس��نوات  الحكوم��ة 
االعتي��ادي الثامن برئاس��ة رئيس مجل��س النواب 
أحمد بن س��لمان المسلم. وأكد المسلم أن برنامج 
الحكومة يتضمن الخطوط العريضة للسنوات األربع 
القادمة كوثيقة سياسية عامة، حيث ترك البرنامج 
التفاصيل الدقيق��ة للموازنة العام��ة للدولة، كما 

أن البرنامج ج��اء تنفيذًا لمضامين الخطاب الملكي 
الس��امي ال��ذي تفضل ب��ه حضرة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم 
حفظه اهلل ورعاه، خالل افتتاح جاللته المعظم لدور 
االنعق��اد األول من الفصل التش��ريعي الس��ادس، 
حي��ث وجه جاللته بمواصل��ة الجهود الحكومية في 
تنفي��ذ خطط التعافي االقتص��ادي وبرامج التوازن 

المال��ي.  وكان��ت لجنة مناقش��ة برنام��ج الحكومة 
في اجتماعها الثامن اليوم قد اس��تمرت في دراسة 
مضامين ومرئيات البرنامج، حيث قدم النائب أحمد 
عب��د الواحد قراط��ة النائب الثان��ي لرئيس مجلس 
النواب اس��تعراضًا مرئيًا أم��ام اللجنة، وجرت حوله 
بعض األس��ئلة والمناقش��ات من أصحاب السعادة 

النواب الحاضرين.

 »مرافق النواب« 
ترفع مرئياتها حول البنية 

التحتية في برنامج الحكومة

اس��تعرضت لجنة المراف��ق العامة والبيئ��ة بمجلس النواب، 
ف��ي اجتماعها أمس الطل��ب الوارد من لجنة دراس��ة برنامج 
الحكوم��ة للس��نوات 2023 – 2026. وق��ررت اللج��ة خ��الل 
االجتماع رفع مرئياتها لبرنامج الحكومة بش��أن محور البنية 

التحتية والبيئة.

محسن العسبول

المهلة القانونية المتبقية 
إلقرار برنامج الحكومة
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 »الصحة«: نقل الخدمات 
 الهاتفية من 444
إلى 80008100

أعلن��ت وزارة الصحة عن نقل الخدمات الهاتفية الصحي��ة المقدمة على الرقم 
444 إل��ى رقم الوزارة الجدي��د 80008100، والذي س��يكون متاحًا خالل أوقات 
العمل الرس��مي من الس��اعة 8 صباحًا وحتى 2 مساًء، اعتبارًا من اليوم، 2 يناير 

 .2023
وأوضحت الوزارة بأّن الرقم الجديد سُيقّدم للمتصلين قائمة الخدمات المقدمة 

سابًقا من خالل الرد على االستفسارات واالستماع للمالحظات والمقترحات.
وحث��ت وزارة الصحة جميع من يرغ��ب بتلقي الخدمات التي تقدم مس��بقًا عبر 

الرقم 444، باالتصال بالخط الساخن الجديد )80008100(. 
ونّوه��ت ال��وزارة بأّن��ه يتعين على م��ن يرغب في تلق��ي المش��ورة الطبية أو 
االستفس��ار عن التطعيمات المتوّفرة لمكافحة في��روس كورونا )كوفيد - 19( 
أو أخذها، التوجه مباش��رة إلى مراكز الرعاية الصحية األولية، ووجهت من لديه 

حالة صحية طارئة، االتصال باإلسعاف الوطني على الرقم 999

 »التربية« تعلن خطتها لتدريب
TOEFLو IELTS  الطلبة على اختباري 

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، خطته��ا لتدريب طلبة المرحلة الثانوية على 
اختب��اري تحديد المس��توى في اللغ��ة اإلنجليزي��ة IELTS وTOEFL والمزمع 
تنفيذهما مع بدء الفصل الثاني من العام الدراسي الجاري. وتنقسم الخطة إلى 
عدة محطات على امتداد الفصل الدراس��ي، حيث س��يتم عقد لقاءات تعريفية 
للطلبة بهذا الش��أن، وتدري��ب المعلمين على المحتوى الخ��اص باالختبارين 

خالل الفترة من 29 يناير الجاري وحتى 9 فبراير القادم.
كم��ا س��يتم مطلع ش��هر فبراير القادم تس��ليم الحقائ��ب التدريبي��ة الخاصة 
باالختبارين على الطلبة والمعلمين، في حين س��يعقد االختبار التدريبي األول 
خالل الفترة من 12 إلى 16 فبراير، بينما س��يعقد االختبار التدريبي الثاني في 
مايو القادم، بعد أن يخوض الطلبة طوال الفصل الدراس��ي تدريبًا على أقسام 

االختبارين والمهارات المطلوبة الجتيازهما.
وتهدف عملية التدريب هذه إلى تهيئة الطالب والطالبات للمرحلة الجامعية، 
وإعدادهم لخ��وض هذه االمتحان��ات للوفاء بمتطلبات القبول في مؤسس��ات 
التعلي��م العالي داخل وخارج البحرين، والتي من ش��أنها تمكينهم من اإلعفاء 
من البرامج التمهيدية أو تس��هيل الحصول على القبول في البرامج األكاديمية 

الجامعية.

 فتح باب الترشيح لتولي 
منصب مساعد وكيل نيابة عامة

صرح مس��اعد النائب العام المستشار وائل بوعالي أنه 
اس��تكمال لمش��روع قض��اة المس��تقبل 2022-2021، 
نعلن عن فتح باب الترشيح لتولي منصب مساعد وكيل 

نيابة عامة وذلك وفق الشروط واإلجراءات التالية:
أواًل: الشروط الواجب توافرها للمترشح:

1- أن يك��ون بحريني��ًا كامل األهلي��ة، وأال يتجاوز عمره 
السادسة والعشرين في تاريخ 2023/1/8م.

2- أن يكون حاصاًل على درجة الليسانس أو البكالوريوس 
في القان��ون من جامعة معترف به��ا وأن يكون حاصاًل 
على تقدير ال يقل عن درجة جيد أو ما يعادله من معدل 

تراكمي.
3- أن يكون محمود الس��يرة، حسن السمعة ولم يسبق 
الحكم عليه جنائيًا أو تأديبيًا ألس��باب مخلة بالش��رف أو 

األمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
ثانيًا: اإلجراءات والمراحل الالزم اجتيازها للتعيين:

1- يجب أن يجتاز المترشح اختبارًا تحريريًا يتم تحديده 
الحقًا.

2- يتقدم من يجت��از االختبار التحريري بنجاح لالمتحان 
الشفوي وللمقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة.

3- يجب على المترشح الذي يجتاز اإلجراءات السابقة أن 
يكمل التدريب القضائي المتطلب بنجاح.

4- تت��م إج��راءات التعيي��ن عقب ذل��ك تبع��ًا لألعداد 
المطلوب��ة م��ع إعطاء األولوي��ة للمتميزين ف��ي اجتياز 

المراحل السابقة.
ثالثًا: استثناء من البند أواًل الفقرة )1( يحق بالنسبة للذين 
وصلوا للمرحلة النهائية في مش��روع قضاة المس��تقبل 

2022/2021 ول��م يتم اختياره��م التقدم بطلبهم على 
أن يخضعوا لالمتحانات الشفوية والمقابلة الشخصية، 
ثم يتم اس��تكمال اإلجراءات بش��أنهم على النحو الوارد 

في البند ثانيًا الفقرتين )3، 4(.
فعلى من يرغب في الترشح أن يتقدم بطلبه عن طريق 
الموق��ع اإللكترون��ي www.ppb.gov.bh اعتب��ارًا م��ن 
يوم األحد الموافق 2023/1/8م الس��اعة الثامنة صباحًا 
ولغاية ي��وم الخميس الموافق 2023/1/12م الس��اعة 

الثانية ظهرًا مشفوعًا بالمستندات اآلتية:
1- السيرة الذاتية.

2- صورة من جواز الس��فر وش��هادة المي��الد والبطاقة 
الذكية.

3- الش��هادة الدراس��ية الحاص��ل عليها عل��ى أن تكون 

مستوفية التصديقات المطلوبة.
4- ش��هادة حسن السير والس��لوك – إن وجدت - وعدم 
الحكم عل��ى طالب التعيي��ن جنائيًا أو تأديبيًا ألس��باب 

مخلة بالشرف واألمانة.
5- صورة شخصية حديثة.

6- شهادة عدم ممانعة من جهة العمل.
7- شهادة الخبرة إن وجدت.

 عل��ى أن تقدم الطلبات خ��الل الميعاد المح��دد مرفقًا 
بها المستندات المطلوبة ومستوفية جميع المتطلبات 
والش��روط. وذل��ك دون ترتي��ب أي التزام أو مس��ؤولية 
بالنس��بة لمن لم يستوف الش��روط واإلجراءات السالف 
بيانه��ا أو لم يدركه التعيين تبعًا لترتيب أولوية النجاح 

في االختبارات والتدريب.

»العدل«: 9 فبراير موعدًا المتحان 
 مواد األحوال الشخصية 

لطالبي القيد بجدول المحامين
أعلنت وزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية واألوقاف بأنه قد تم 
تحدي��د يوم الخمي��س 9 فبراير 2023 موع��دًا إلجراء امتحان 
تحري��ري في م��واد األح��وال الش��خصية والمواري��ث والوقف 
والوصية والهبة لطالبي القي��د في جدول المحامين ممن لم 
يدرسوا الش��ريعة اإلسالمية، وس��وف يكون مكان إجراء ذلك 

االمتحان بمبنى الوزارة. 
وأش��ارت بحس��ب الق��رار رق��م 154 المنش��ور ف��ي الجري��دة 
الرس��مية، أنه على الراغبين في أداء االمتحان ممن لم يسبق 
له��م التقدم بطلبات القي��د في جدول المحامي��ن أن يبادروا 
بإرس��ال طلباته��م على البري��د اإللكتروني الخ��اص بمكتب 
المس��جل الع��ام general_registrar@moj.gov.bh وذل��ك 

خالل أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.

 »سوق العمل«: استمرار 
الحمالت التفتيشية بالتنسيق مع 
»الداخلية« في الشمالية والجنوبية

نفذت هيئة تنظيم س��وق العمل بالتنس��يق م��ع وزارة الداخلية 
ممثل��ة في ش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقام��ة، ومديريات 
المحافظ��ات، حملتي��ن تفتيش��يتين بالمحافظتي��ن الش��مالية 
والجنوبية، شملت عددًا من مواقع العمل، وذلك في إطار استمرار 
الجهود المبذولة للتش��ديد على المخالفي��ن من أصحاب العمل 
والعمال. وقالت الهيئة إّن »الحملتين التفتيشيتين أسفرتا عن 
رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم 
س��وق العمل وقانون اإلقامة بمملكة البحرين، واتخاذ اإلجراءات 

القانونية بشأنها«.
وأوضح��ت أّن ه��ذه الحم��الت التفتيش��ية المكثف��ة الت��ي يتم 
تنفيذه��ا بالتنس��يق مع الش��ركاء، ته��دف إلى تفعي��ل األدوات 
الرقابية التي تكفل اس��تقرار س��وق العم��ل وتنظيمه، والقضاء 
على ظاه��رة العمال��ة غير النظامي��ة بما يضم��ن الحفاظ على 
تنافس��ية وعدالة بيئة العمل. وجددت هيئة تنظيم سوق العمل 
دعوتها جميع أفراد المجتم��ع إلى دعم جهود الجهات الحكومية 
للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير 

النظامية حماية للمجتمع ككل.

االحتفاظ بالحد األدنى من المعلومات حال االمتناع عن تقديم بيانات

 السماح بمغادرة المتخلف 
عن اإلفصاح الجمركي حال ثبوت حسن النية

أص��در وزي��ر الداخلي��ة، الفريق أول 
الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، 
قرارًا رقم 207 لس��نة 2022 بش��أن 
نظام اإلفصاح عن األموال بالدوائر 

الجمركية.
وبحس��ب الم��ادة األولى م��ن القرار 
فإن��ه تك��ون للكلم��ات والعب��ارات 
التالية المعان��ي المبينة قرين كل 
منه��ا، ما ل��م يقتض س��ياق النص 

خالف ذلك:
المنقول��ة  األم��وال  األم��وال: 
المنص��وص عليه��ا ف��ي البن��ود )أ( 
و )ب( و )ج( م��ن تعري��ف مصطل��ح 
)أم��وال( ال��وارد في الم��ادة )1( من 
المرس��وم بقان��ون رقم )5( لس��نة 
2001 بش��أن حظر ومكافحة غس��ل 

األموال وتمويل اإلرهاب.
اإلفصاح ال��كاذب: تقديم معلومات 
مزيف��ة ع��ن األم��وال الت��ي يجري 
نقله��ا، أو عدم تحدي��د مصدرها أو 
نوعه��ا أو مقدارها س��واء بإخفائها 
أو إنقاصه��ا أو تمويهه��ا أو تقديم 
ذات  أخ��رى  معلوم��ات  أو  بيان��ات 
صل��ة غير صحيح��ة عنه��ا مطلوبة 
في اإلفص��اح أو من قبل الس��لطات 

المعنية.
الوحدة المنفذة: الجهة المنوط بها 
تنفيذ أحكام المرس��وم بقانون رقم 
4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
الموظف المختص: موظفو الجمارك 
الضب��ط  مأم��وري  م��ن  وغيره��م 

القضائي المختصين.
مادة )2( 

اتخ��اذ  المخت��ص  الموظ��ف  عل��ى 
اإلج��راءات الالزم��ة لرص��د األموال 
التي يت��م إدخالها إل��ى المملكة أو 
إخراجه��ا منه��ا عب��ر المناف��ذ وفي 
نط��اق الدوائ��ر الجمركي��ة، وذل��ك 
طبقًا ألحكام المرس��وم بقانون رقم 
10 لس��نة 2002 بالموافق��ة عل��ى 
النظام )القان��ون( الموحد للجمارك 
لدول مجلس التع��اون لدول الخليج 
العربي��ة، ووفقا للنظ��م واإلجراءات 
الجمركي��ة المعم��ول به��ا في هذا 

الشأن.
مادة )3(

طبيع��ي  ش��خص  كل  عل��ى  يج��ب 
أو اعتب��اري عن��د إدخ��ال أي أم��وال 
منه��ا  إخراجه��ا  أو  المملك��ة  إل��ى 
عب��ر المناف��ذ وف��ي نط��اق الدوائر 
الجمركية اإلفصاح عن هذه األموال 
عند طل��ب الموظ��ف المختص، مع 
تحديد مصدره��ا ونوعها ومقدارها 
وأي بيان��ات أو معلومات أخرى ذات 
صلة مطلوب��ة في اإلفص��اح أو من 
قبل الس��لطات المعنية دون تزييف 
أو إخفاء أو نقص أو تمويه أو تقديم 

بيان��ات أو معلوم��ات غي��ر صحيحة 
عنها.

مادة )4( 
يج��ب عل��ى الموظ��ف المختص في 
حال عدم إفصاح الشخص أو إفصاحه 
إفصاحًا كاذبًا أو امتناعه عن تقديم 
البيانات أو المعلومات المطلوبة أن 
يقوم بس��ؤال الش��خص عن أسباب 
ع��دم اإلفصاح قبل تحري��ره محضرًا 
بضبط األموال، سواء كان ذلك عند 
الدخ��ول باألم��وال إل��ى المملكة أو 
الخروج بها منه��ا، ويكون للموظف 
المختص بن��اًء على ذل��ك اتخاذ أي 

من اإلجراءات اآلتية:
1- الس��ماح للش��خص بع��د قيامه 

بإكم��ال باق��ي اإلج��راءات الخاصة 
باإلفصاح، وبعد التنسيق مع الوحدة 
المنف��ذة بالدخول إل��ى المملكة أو 
مغادرتها بما يحمله من أموال، إذا 
تبين له أن الش��خص ال��ذي ارتكب 
المخالفة حس��ن النية وليست لديه 
أي أس��بقيات بش��أن ع��دم اإلفصاح 
أو اإلفص��اح ال��كاذب أو االمتناع عن 
المعلوم��ات  أو  البيان��ات  تقدي��م 
المطلوب��ة بالمخالف��ة ألحكام هذا 

القرار.
2- القي��ام بتحري��ر محض��ر ضبط 
بالواقعة وإحالة الش��خص واألموال 
المضبوط��ة إل��ى الوح��دة المنفذة 
الالزمة،  القانونية  اإلجراءات  التخاذ 
إذا تبين له أن الشخص الذي ارتكب 
المخالفة ال يستند إلى أسباب مبّررة 
أو ع��دم قناعت��ه باألس��باب الت��ي 
أبداه��ا، أو كان لدى هذا الش��خص 
أس��بقيات بش��أن عدم اإلفص��اح أو 
اإلفص��اح ال��كاذب أو االمتن��اع عن 
المعلوم��ات  أو  البيان��ات  تقدي��م 
المطلوب��ة بالمخالف��ة ألحكام هذا 
القرار، أو في حال االش��تباه بغس��ل 
األم��وال أو تموي��ل اإلره��اب أو أي 
من الجرائم المنص��وص عليها في 
المرس��وم بقان��ون رقم )4( لس��نة 
2001 بش��أن حظر ومكافحة غس��ل 

األموال وتمويل اإلرهاب.

مادة )5( 
يج��وز للموظ��ف المخت��ص في حال 
عدم حيازة الشخص لما يثبت مصدر 
األم��وال المفصح عنه��ا أو نوعها أو 
مقدارها أو أي بيان��ات أو معلومات 
ذات صل��ة مطلوب��ة ف��ي اإلفص��اح 
أو م��ن قبل الس��لطات المعنية، أن 
يقوم بتحرير محضر بضبط األموال 
وإحال��ة األم��وال المضبوط��ة إل��ى 
الوح��دة المنفذة التخ��اذ اإلجراءات 
القانوني��ة الالزم��ة بع��د اس��تيفاء 

المستندات الثبوتية الالزمة.
مادة )6( 

يجوز للموظ��ف المختص بالتعاون 
مع الجهات المختصة فحص األموال 
المس��توردة أو المصدرة عن طريق 
الش��حنات أو الط��رود الت��ي تنقلها 
لصال��ح  النق��ل  خدم��ات  ش��ركات 
أش��خاص طبيعيين أو اعتباريين، أو 
أي منش��آت أخرى. ويلتزم الش��خص 
الطبيعي أو االعتباري المس��تورد أو 
المصدر بذات االلتزامات المنصوص 

عليها في المادة 3 من هذا القرار.
مادة )7( 

على الوحدة المنف��ذة في حال عدم 
إفص��اح الش��خص ع��ن األم��وال أو 
إفصاح��ه إفصاحًا كاذب��ًا أو امتناعه 
عن تقديم البيان��ات أو المعلومات 
المطلوبة أو االشتباه بغسل األموال 

أو تمويل اإلرهاب أو أي من الجرائم 
المرس��وم  المنص��وص عليه��ا في 
بقانون رقم 4 لس��نة 2001 بش��أن 
حظر ومكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، أن تقوم باالحتفاظ بالحد 
األدن��ى م��ن المعلومات لتس��هيل 

التعاون الدولي، وعلى األخص:
1- مبل��غ أو قيمة األم��وال الُمفصح 

عنها أو المكتشفة.
2- بيان��ات تحدي��د هوي��ة حام��ل 

األموال أو المنقولة لصالحه.
ويت��م االحتفاظ به��ذه المعلومات 
الس��لطات  قبل  م��ن  الس��تخدامها 

المعنية ألغراض التعاون الدولي
مادة )8( 

ُيعاق��ب كل من يخال��ف أحكام هذا 
القرار بالعقوبات المنصوص عليها 
ف��ي الفق��رة )3-6( من الم��ادة )3( 
من المرسوم بقانون رقم )4( لسنة 
2001 بش��أن حظر ومكافحة غس��ل 

األموال وتمويل اإلرهاب.
مادة )9( 

يلغى القرار رقم )12( لس��نة 2017 
بش��أن نظام اإلفصاح ع��ن األموال 

بالدوائر الجمركية.
مادة )10( على المعنيين - ُكلِّ فيما 
يخص��ه - تنفيذ أحكام ه��ذا القرار، 
وُيعمل به من الي��وم التالي لتاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

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

P  12P  7

Link

local@albiladpress.com05
الثالثاء 3 يناير 2023 - 10 جمادى اآلخرة 1444 - العدد 5194

خطر يهدد مستخدمي الطريق أمام مدرستين
الوزير يطمئن النعار على دوحة عراد... الرائد مال بخيت:

^عقـــد مجلـــس المحـــرق البلـــدي 
جلسته الثانية أمس برئاسة عبدالعزيز 
مـــن  عـــدد  رفـــع  علـــى  ووافـــق  النعـــار 
التوصيـــات أهمها توصيـــة تمديد فترة 
الســـماح المجانية لدخـــول دوحة عراد 

إلى 4 ساعات.
اعتـــذار  خلفيـــة  علـــى  النعـــار  وصـــّرح 
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة عـــن حضـــور 
الجلســـة بأنه تلقـــى اتصاالً مباشـــرًا من 
الوزير المختص بهذا الشـــأن، كاشفًا عن 
أن الوزير أبلغه عن وجود مســـاٍع لوضع 
الحلول المناســـبة التـــي تتوافق ضمنيًا 
مع الحلول التي قدمها المجلس البلدي.
وتســـاءل العضو البلدي أحمد المقهوي 
بشـــأن تعطيل بعض المشروعات داعيًا 
لالســـتجابة لمطالبـــات بلديـــة المحرق، 
المجانيـــة  الســـماح  فتـــرة  وتمديـــد 

باألغلبية لرفع توصيته.

إلـــى ذلـــك حضر جلســـة البلـــدي رئيس 
شـــعبة البحث والتحـــري ممثل مديرية 
شرطة محافظة المحرق الرائد يوسف 

مـــال بخيـــت لطـــرح بعـــض المالحظات 
األمنيـــة من بـــاب الشـــراكة المجتمعية 
كجـــزء مـــن عمل شـــعبة شـــرطة خدمة 

المجتمـــع األمنيـــة والوقائيـــة مـــن أجل 
سالمة طلبة المدارس.

وقـــد أشـــاد مـــال بخيـــت خـــالل كلمتـــه 
بمخرجات االجتماع الذي جرى مســـبقًا 
بين مديرة شـــرطة المحـــرق والمجلس 
البلـــدي، قائالً، “إن تلـــك المالحظات تم 
األخـــذ بهـــا باالعتبـــار، حيث تـــم العمل 
بعضهـــا  متابعـــة  وجـــاٍر  بعضهـــا،  علـــى 

اآلخر”.
ولفـــت مـــال بخيـــت مـــن خـــالل عـــرض 
مرئي إلى مشكلتين تتعلقان بمدرستي 
عمر بن عبدالعزيز وعبدالرحمن الناصر 
والخطر الذي يهدد مستخدمي الطريق 
أثنـــاء فتـــرة الحضـــور واالنصـــراف من 
المدرســـتين، وكذلك رصـــدت المديرية 
شـــكوى تتعلـــق بعدم تخطيـــط مواقف 
مدرســـتي حســـان بن ثابت وآمنة بنت 

وهب.

نتائج مؤلمة لتأّخر سيارة اإلسعاف

البحرين تبكي 6 من أوالدها بعمر الورد نهاية 2022
مع نهاية العام، خيم الحزن على مملكة البحرين جراء وفاة عدد 
من الشباب من بينهم رياضيون وهم كل من: الشاب ماجد أحمد 
راشد من قرية السنابس، الشاب حسن علي، الشاب حسين حسن 
من سلماباد، الشاب حسين جعفر من كرباباد باإلضافة إلى الطفل 
عبدهللا سيد جواد الموسوي من الماحوز والشاب عباس سرحان 
مـــن قريـــة العكر حيـــث فجـــع أهالـــي القريـــة بوفاته كونـــه وجها 
رياضيـــا بارزا  وذلك إثر تعرضـــه لنوبة قلبية بينما كان يلعب كرة 

القدم بأحد مالعب القرية.
وكان أهالي العكر قد طالبوا وزارة الصحة بتوفير سيارة إسعاف 
بمركـــز ســـترة الصحـــي لتفـــادي أي ازدحـــام يعـــوق الوصـــول ألي 
مريض مســـتقبالً السمح هللا ولكون ســـيارة االسعاف قد تأخرت 

في الوصول للشاب سرحان نتيجة االزدحام المروري، األمر الذي 
أدى إلى مفارقته الحياة.

وفـــي هذا الصـــدد، دعا عضـــو اللجنة التشـــريعية بمجلس النواب 
النائـــب محســـن العســـبول وزارة الصحة إلى ضـــرورة فتح مركز 
أحمـــد علي كانـــو الصحي لمدة 24 ســـاعة طوال األســـبوع لعالج 
ومباشـــرة الحـــوادث الطارئـــة والمســـتعجلة في الدائرة التاســـعة 

بمحافظة العاصمة.
وأشـــار النائـــب العســـبول إلـــى أن حادثـــة وفـــاة أحـــد المواطنين 
الشـــباب فـــي منطقـــة العكـــر كان مـــن الممكـــن تفاديهـــا فـــي حال 
جهوزيـــة اإلســـعاف لمباشـــرة الحاالت المســـتعجلة وفتـــح المركز 
الصحـــي علـــى مـــدار الســـاعة، الفتـــًا إلى أن شـــهود العيـــان الذين 
عاينـــوا الحادث أكدوا أن تأخروصول ســـيارة اإلســـعاف لمدة 40 

دقيقة حال دون إنعاش الفقيد وإنقاذ حياته.

الموت الفجائي
بدوره، قال استشـــاري الباطنية بالمستشـــفى الملكي التخصصي، 
حســـن يوسف لـ “البالد” إن الوفاة القلبية المفاجئة يزداد حدوثها 
بيـــن الذكور أكثر مـــن اإلناث وبين الشـــباب الرياضيين خصوصًا، 
وهـــي عبارة عن توقف نشـــاط القلب تماًما وســـريًعا ودون توقع، 
يليـــه توقـــف التنفس وتدفق الـــدم على الفور وخـــالل ثواٍن يفقد 
الشـــخص الوعـــي ويفـــارق الحيـــاة، مؤكـــًدا أن مـــن الممكـــن إنقاذ 
المريض في حال تم تقديم الرعاية الطبية الســـريعة والمناســـبة 

له.
وأرجـــع وقـــوع الوفـــاة المفاجئـــة لـــدى المراهقيـــن واليافعين إلى 
وجـــود أمـــراض بالقلـــب لم يتـــم تشـــخيصها، مثل أمـــراض القلب 
الوراثيـــة، مبينا أن مشـــكلة في القلب لم يتم اكتشـــافها قد تؤدي 
إلى وفاة شـــاب فجأة أثناء ممارســـته نشـــاط بدنـــي وفي الوقت 

ذاته  ممكن أن تحدث  دون بذل  الشخص ألي مجهود.
وأوضـــح أن بعـــض التقارير تشـــير إلـــى أن نحو 1 مـــن كل 50 ألفا 
إلـــى 1 مـــن كل 80 ألف رياضي شـــاب يتعرضـــون للموت الفجائي 

كل عام.
وأشـــار إلـــى أن تضّخـــم عضلـــة القلـــب )اعتـــالل العضلـــة القلبيـــة 
الُضخامي( يعد من األسباب األكثر شيوًعا للوفاة القلبية المفاجئة 
لدى الشـــباب، وأن هذا التضخم كفيل بضـــخ القلب للدم بصعوبة 

ويتسبب بسرعة ضربات القلب.

النائب محسن العسبول  حسن يوسف 

4 منسقين فقط لـ “بلدي المحرق” لـ 8 أعضاء... العود:

“البلديات” تتعامل معنا بالسياسة... والكرة في ملعبنا
اللجنـــة  توصيتـــي  ^أثـــارت 
الماليـــة والقانونيـــة بشـــأن اســـتمالك 
عقارات لعمل مواقف ســـيارات جدال 
أمـــس،  المحـــرق  بلـــدي  فـــي جلســـة 
وكشـــف العضـــو البلدي فاضـــل العود 
عـــن أن الوزارة تدعو البلديين لوضع 
أولوياتهم لتنفيذ مشاريع االستمالك، 
وهـــذا األمر ال يمكن أن يتم بالتوافق 
بين األعضـــاء البلديين ألن كل منهم 

لديه مطالبات داخل دائرته.
وأضـــاف العـــود أن جميـــع األعضـــاء 
يملكون طلبـــات اســـتمالك، والوزارة 
تتذرع بأنه ال يمكن أن تنفذ مشروعا 

لعضو دون اآلخر.
وأشـــار إلـــى أن الـــوزارة تتعامل معنا 
بالسياســـة وتحـــاول رمـــي الكرة في 

ملعـــب األعضـــاء ولكـــن ســـوف نقوم 
بوضـــع آليـــة معينـــة لرفـــع األولويات 

مـــع اليقين بـــأن حجـــة الميزانية هي 
العثـــرة التي ســـتوقف المشـــروع في 

النهاية.
البلـــدي أحمـــد  العضـــو  قـــال  بـــدوره، 
المقهـــوي إن الـــوزارة تمتلـــك اللجـــان 
والقـــدرة على اتخـــاذ القرار فال يمكن 
األولويـــات  وضـــع  عمليـــة  تـــوكل  أن 
إلـــى األعضاء، وهـــذا أكبر مـــن طاقة 
بلـــدي  أن  إلـــى  منوهـــا  االســـتيعاب، 
علـــى  نقـــص  مـــن  يعانـــي  المحـــرق 
 4 هنـــاك  إن  إذ  المنســـقين،  مســـتوى 
منسقين فقط وطلبنا من الوزارة رفع 
عددهـــم إلى 8، أي منســـقا لكل عضو 

بلدي، لكننا لم نتلق ردا لحد اآلن.

رئيس المجلس وأمين السر

تغطية الجلسة

بدر الحايكي

تصوير
خليل إبراهيم

لمياء الفضالة من جلسة بلدي المحرق أمس

الرائد يوسف مال بخيت من جلسة بلدي المحرق أمس

الوزارة: ال ميزانية لـ “المخصصات الثقافية”... والمقهوي:

نجّهز لـ “موقف قوي” في حال عدم االستجابة
أمـــس  المحـــرق  بلـــدي  ^ناقـــش 
فـــي جلســـته توصيـــة اللجنـــة المالية 
والقانونيـــة بشـــأن إعـــادة تخصيـــص 
بنـــد المخصصـــات الثقافيـــة ألعضـــاء 
المجلس البلدي ضمن الموازنة العامة.
وأشـــار العضو البلدي أحمـــد المقهوي 
إلى األدوار التي يضطلع بها األعضاء 
البلدييـــن ومـــن ضمنها توعيـــة الناس 
فـــي الجوانـــب البلديـــة، مبينـــا أن كل 

المؤسســـات العامـــة والخاصة تعتمد 
على فكـــرة الدعاية واإلعـــالن لتمرير 

مشاريعها بكل سهولة ويسر.
وأضاف المقهوي “نحن نحضر لموقف 
شـــديد وقوي في األيـــام المقبلة فيما 
لو لم يتم استرجاع المخصصات، من 
دون أن يذكـــر نوعيـــة الموقـــف الذي 
ســـيتم اتخاذه من قبـــل األعضاء غير 
أنـــه لفـــت إلـــى أن تلـــك المخصصات 

تـــم انتزاعهـــا بالقـــوة، منوهـــا إلـــى أن 
األعضاء يمضون اآلن في اإلجراءات 
المتبعة من أجل استعادتها ويمتلكون 

األدوات القانونية من أجل ذلك”.
البلـــدي  العضـــو  قـــال  ذلـــك،  إلـــى 
فاضـــل العود “نأمـــل دائما فـــي زيادة 
صالحيـــات المجالـــس البلدية وليس 
تقليصهـــا”، مؤكـــدا أن هذا المشـــروع 
مرتبـــط برؤيـــة ملـــك البـــالد المعظـــم 

بـــن  حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  صاحـــب 
عيســـى آل خليفة، لدولة المؤسسات 

والقانون<
المخصصـــات  إرجـــاع  أن  وبيـــن 
ألحضان البلديين يعني قيادة المزيد 
مـــن حمـــالت التوعيـــة الثقافيـــة مـــع 
االحتفاظ بحق الوزارة في الترشـــيد 

والموافقة وغيرها.
واختتـــم العـــود أن المجلـــس البلـــدي 

يديـــه  بيـــن  يضعـــوا  لـــم  الســـابق 
مخصصـــات ثقافية بحكـــم تداعيات 
جائحـــة كورونـــا، وأردف “ونحـــن كنا 
نقـــدر ذلك، حيـــث كانت الـــوزارة ترد 

علينـــا بالحجـــة المعروفـــة “الميزانية” 
ونحـــن نتوقـــع اآلن فـــي هـــذا العـــام 
الجديـــد أن تكـــون الميزانيـــة جيـــدة 
وتسمح باستعادة تلك المخصصات”.

العضو البلدي أحمد المقهوي من جلسة أمس
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أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة أن عطاء وإسهامات كافة أعضاء فريق 
البحريـــن في مســـيرة العمل الوطنـــي والتنموي هـــي مصدر فخٍر 
للجميع وإلهاٍم لألجيال القادمة، مشيًرا إلى أن جهودهم المخلصة 

مـــن مختلـــف المواقع تعـــد رافًدا مهًمـــا لتحقيق أهداف المســـيرة 
التنموية الشاملة بقيادة ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة. جاء ذلك لدى لقاء ســـموه أمس في 
قصر القضيبية، بحضور وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ 
ســـلمان بن خليفة آل خليفة، ووزير شـــؤون مجلس الوزراء حمد 

المالكي  ومستشـــار مجلس إدارة الشـــركة القابضـــة للنفط والغاز 
عبدالحسين ميرزا، حيث أهدى سموه نسخة من كتاب “مسيرتي 
في ســـبيل الوطن” الذي يســـتعرض فيه مراحل عمله في القطاع 
الحكومـــي والخـــاص، منوًها ســـموه بالجهود المبذولـــة في إعداد 
وتأليف هذا الكتاب، مشـــيًدا بإســـهامات وعطـــاء ميرزا من خالل 

مختلف المناصب التي توالها. من جانبه، أعرب مستشار مجلس 
إدارة الشـــركة القابضة للنفط والغاز عن شكره وتقديره لما يوليه 
صاحب الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعٍم 
وتشـــجيع للكـــوادر الوطنية، مؤكًدا مواصلـــة العطاء نحو تحقيق 

مزيٍد من اإلنجازات في مسيرة الوطن.

المنامة - بنا

إسهامات فريق البحرين مصدر فخر للجميع وإلهام لألجيال القادمة
ميرزا يوثق مراحل عمله في القطاع الحكومي والخاص ... سمو ولي العهد رئيس الوزراء:

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يستقبل مستشار مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز

المنامة - وزارة الصحة

المنامة - بنا

جـــرى اتصـــال هاتفـــي أمـــس بيـــن وزير 
الخارجيـــة عبد اللطيـــف الزياني ووزير 
إيلـــي  إســـرائيل  فـــي دولـــة  الخارجيـــة 

كوهين.
وأعرب وزيـــر الخارجية خالل االتصال 
عـــن تهانيه لمعالي الوزيـــر إيلي كوهين 
بمناســـبة توليه منصب وزير الخارجية 
فـــي الحكومـــة اإلســـرائيلية الجديـــدة، 
لـــه التوفيـــق والنجـــاح، معبـــرا  متمنيـــا 
عـــن تطلعـــه للعمـــل المشـــترك لتطويـــر 
التعـــاون الثنائـــي بيـــن مملكـــة البحرين 
ودولـــة إســـرائيل، والمضـــي قدمـــا فـــي 
تحقيـــق المزيد من التقدم في العالقات 
المشتركة في مختلف المجاالت خدمة 
للمصالـــح المتبادلـــة، في إطـــار ما ينص 
واتفـــاق  الســـالم  تأييـــد  إعـــالن  عليـــه 

المبادئ اإلبراهيمية.
الخارجيـــة  وزيـــر  أعـــرب  جانبـــه،  مـــن 
اإلســـرائيلي عن الشـــكر والتقدير لوزير 
الخارجية، منوهـــا بالتعاون الثنائي بين 
البلديـــن ومـــا يحققـــه مـــن تطـــور ونمو 
فـــي مختلـــف المجـــاالت، مؤكـــدا أهمية 

اســـتمرار التواصل والتنســـيق المشترك 
المصالـــح  يخـــدم  بمـــا  الجانبيـــن،  بيـــن 

المشتركة للبلدين.
وجرى خالل االتصال، استعراض مسار 
العالقـــات الثنائية بين مملكـــة البحرين 
ودولة إســـرائيل في مختلف المجاالت، 
والتأكيـــد علـــى أهمية االرتقـــاء بها إلى 
للمصالـــح  خدمـــة  أشـــمل  مســـتويات 
المشـــتركة، إضافًة إلى بحـــث األوضاع 
السياســـية في المنطقة والقضايا محل 

االهتمام المشترك.

الزياني: نتطلع لتطوير التعاون لمستويات أشمل مع إسرائيل

أعلنـــت وزارة الصحـــة عـــن نقـــل الخدمـــات 
الهاتفيـــة الصحية المقدمة علـــى الرقم 444 
إلى رقم الوزارة الجديد 80008100، والذي 
ســـيكون متاحًا خالل أوقات العمل الرسمي 

من الساعة 8 صباحًا وحتى 2 مساًء.
وأوضحـــت الـــوزارة فـــي بيـــان أمـــس، بـــأّن 
قائمـــة  للمتصليـــن  ســـُيقّدم  الجديـــد  الرقـــم 
الخدمـــات المقدمـــة ســـابًقا مـــن خـــالل الـــرد 
على االستفســـارات واالســـتماع للمالحظات 

والمقترحات.
وحثـــت وزارة الصحـــة جميـــع مـــن يرغـــب 
بتلقـــي الخدمـــات التـــي تقـــدم مســـبقًا عبـــر 
الســـاخن  بالخـــط  باالتصـــال   ،444 الرقـــم 
الجديـــد )80008100(، مردفـــًة، بأّنـــه يتعين 
علـــى من يرغب فـــي تلقي المشـــورة الطبية 
المتوّفـــرة  التطعيمـــات  عـــن  االستفســـار  أو 
لمكافحـــة فيـــروس كورونا )كوفيـــد - 19( أو 
أخذها، التوجه مباشـــرة إلـــى مراكز الرعاية 

الصحية األولية.
 ووجهـــت مـــن لديـــه حالـــة صحيـــة طارئـــة، 
االتصال باإلسعاف الوطني على الرقم 999.

نقل الخدمات الصحية المقدمة على رقم 444 إلى 80008100

الرســـمية  الجريـــدة  نشـــرت 
فـــي عددهـــا األخيـــر، قـــرار رقـــم 
)154( لســـنة 2022 لوزيـــر العـــدل 
والشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف 
نواف المعاودة، بخصوص تحديد 
موعـــد المتحان طالبـــي القيد في 
جدول المحامين لمن لم يدرســـوا 

الشريعة اإلسالمية.
موعـــد  العـــدل  وزارة  وحـــددت 
التحريـــري  االمتحـــان  إجـــراء 
الشـــخصية  األحـــوال  مـــواد  فـــي 
والوصيـــة  والوقـــف  والمواريـــث 
والهبة في تمام الســـاعة التاســـعة 
مـــن صبـــاح الخميـــس الموافـــق 9 
المقبـــل، علـــى أن يكـــون  فبرايـــر 
مكان إجراء ذلك االمتحان بالدور 
الخامس من مبنى الوزارة، وذلك 

في المادة األولى من القرار.

9 فبراير موعد 
امتحان طالبي القيد 

بجدول المحامين

عبد اللطيف الزياني
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المنامة - وزارة شؤون البلديات والزراعة

المنامة - بنا

اســـتقبل وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشـــؤون المناخ محمد بن دينة ســـفير 
ســـلطنة عمـــان لـــدى مملكة البحرين الســـفير فيصل البوســـعيدي لبحث ســـبل تعزيز 
التعاون بين البلدين الشـــقيقين. ورحب وزير النفط والبيئة بالسفير العماني، متمنيًا 
لـــه كل التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماســـية، ومشـــيدًا بمـــا تحظى به العالقات 
األخوية الراســـخة والوثيقة بين البلدين الشـــقيقين من رعايـــة واهتمام كبيرين من 
لدن القيادتين الحكيمتين للبلدين الشقيقين. وأكد وزير النفط والبيئة حرص مملكة 
البحريـــن علـــى تعزيز أوجه التعـــاون الثنائي في مجـــاالت الطاقة والبيئـــة والتنمية 

المستدامة، وذلك بما يحقق مصالح البلدين والشعبين.
مـــن جانبـــه، أعـــرب البوســـعيدي عـــن بالغ شـــكره لوزيـــر النفـــط والبيئة علـــى حفاوة 
االســـتقبال، مؤكـــًدا مـــا يجمع بـــالده والمملكـــة من عالقـــات أخوية تاريخيـــة وثيقة 
تســـتند إلى أســـس راسخة من الشـــراكة اإلستراتيجية والتنســـيق المشترك، وتعزيز 

أواصر التعاون بينهما في مختلف مجاالت الطاقة والبيئة والمناخ.

تعزيز التعاون مع ُعمان بمجال الطاقة والبيئة

أّكد وزير شؤون البلديات والزراعة 
وائـــل المبـــارك، أن القطـــاع الخاص 
فـــي مجـــال  يعـــد شـــريكًا أساســـيًا 
صناعـــة األمن الغذائي، وأن الفرص 
االســـتثمارية فـــي مملكـــة البحرين 
االســـتفادة  الممكـــن  ومـــن  واعـــدة 
منها في تطوير الصناعات الغذائية 
واإلســـهام في مجال األمن الغذائي 
بمـــا يحقق األهداف اإلســـتراتيجية 

في هذا المجال.
جـــاء ذلـــك خـــالل اســـتقبال وزيـــر 
شـــؤون البلديات والزراعـــة، رئيس 
بغرفـــة  الغذائـــي  القطـــاع  لجنـــة 
التجـــارة وصناعـــة البحريـــن خالـــد 
األميـــن، حيـــث تـــّم بحث عـــدد من 
باألمـــن  المتعلقـــة  الموضوعـــات 
الغذائيـــة  والصناعـــات  الغذائـــي 
الفـــرص  مـــن  المزيـــد  وتوفيـــر 

القطـــاع  هـــذا  فـــي  االســـتثمارية 
لألمـــن  التحتيـــة  البنيـــة  وتقويـــة 
الغذائـــي فـــي مملكـــة البحريـــن مما 
اإلنتـــاج  نســـبة  رفـــع  إلـــى  يـــؤدي 
المحّفـــزات  وتقديـــم  المحلـــي، 
والتســـهيالت لالســـتثمار بمجـــاالت 
األمن الغذائـــي، إلى جانب الوقوف 
المركزيـــة  األســـواق  تطويـــر  علـــى 
باعتبارها مصدر التموين الرئيســـي 

وتطوير الخدمات األساسية.
من جهته، أشاد رئيس لجنة القطاع 

وصناعـــة  تجـــارة  بغرفـــة  الغذائـــي 
مـــن  المســـتمر  بالتعـــاون  البحريـــن 
قبل القطـــاع العام ومن بينها وزارة 
فـــي  والزراعـــة  البلديـــات  شـــؤون 
دعـــم القطاع الخاص وإشـــراكه في 
التنمويـــة وجعلـــه شـــريكًا  العمليـــة 
مشـــروعاتها  فـــي  معهـــا  أساســـيًا 
وتوفير الفرص االستثمارية، مؤكدًا 
أهميـــة التعـــاون القائم فـــي تحقيق 
تطلعـــات المواطنيـــن والتجـــار فـــي 

خدمات بلدية سريعة ومتطورة.

المبارك: “الخاص” شريك أساس في األمن الغذائي

نــشــرت الــجــريــدة الــرســمــيــة فــي عــددهــا 
 2022 لسنة   )1546( رقــم  قــرار  األخــيــر، 
العمراني  والتخطيط  اإلســكــان  لــوزيــرة 
تصنيف  بتعديل  يتعلق  الرميحي  آمنة 
 2 1 و  الـــتـــجـــاريـــة  ــعـــارض  ــمـ الـ مــنــاطــق 
)COM2, COM1( في محافظة العاصمة 

بمملكة البحرين.
أن تصنيف  ــى على  األول الــمــادة  ونصت 
ــمــصــنــفــة ضـــمـــن تــصــنــيــف  ــارات ال ــقــ ــعــ ــ ال
 )COM1(  1 التجارية  المعارض  مناطق 
 )COM2( 2 ومناطق المعارض التجارية
ُيــعــّدل  العاصمة   محافظة  فــي  الكائنة 
التجارية  المعارض  مناطق  تصنيف  إلى 
التنظيمية  لالشتراطات  وفــقــًا   )COM(
مملكة  فــي  المناطق  بمختلف  للتعمير 
البحرين الصادرة بالقرار رقم )56( لسنة 
التخطيطية  الـــدراســـات  حــســب   2022

والفنية للمناطق.

تعديل تصنيف مناطق 
المعارض التجارية
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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العالقـــات الثقافيـــة بين البحرين ومصر ممتدة جذورها إلى أعماق التاريخ، 
مـــن حيـــث التبـــادل التعليمي والثقافـــي واألدبي والشـــعري والفنـــي، والتي 
بدأها حاكم البحرين الراحل ســـمو الشيخ ســـلمان بن حمد آل خليفة عندما 
أرســـل وســـام البحرين إلى أمير الشـــعراء أحمد شـــوقي، والذي ســـلمه إياه 

شاعر البحرين الكبير الراحل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
منـــذ ذلـــك الوقت وربمـــا قبله فـــإن البعثـــات التعليمية المصرية لـــم تتوقف 
قوافلهـــا فـــي االتجـــاه نحـــو البحرين، وشـــهدت العالقـــات في هـــذا المجال 
تطـــوًرا كبيًرا فيما بعد عندما شـــملت مختلف أوجه الحيـــاة المعاصرة، وقد 
تم تتويج هذا كله بعالقات دبلوماســـية رائعة وحميمة يلتقي فيها القائدان 

ملك البحرين المعظم والرئيس المصري على الخير دائًما.
مؤخـــًرا قرأت ذلـــك االهتمام الكبير فـــي أجهزة اإلعـــالم البحرينية بالكاتب 
األســـتاذ وائـــل لطفي رئيس تحرير جريدة الدســـتور، عندمـــا أصدر أيقونته 
األخيرة “اسمي مصطفى محمود” حيث تجلى هذا االهتمام في الشخصية 
المؤثـــرة التي لم يخرج بها الكاتـــب وائل لطفي من الظلمات إلى النور، لكنه 
حمل معها مشـــاعل التنوير ليس من أجل إلقاء الضوء على شـــخصية نالت 

حظهـــا مـــن الجـــدل مثلمـــا حظيت بتأكيـــد األثر ربمـــا على جيـــل بأكمله في 
سبعينيات القرن الماضي. وبعيًدا عن حالة الهرج والمرج التي تخللت حقبة 
السبعينيات من القرن الماضي، والتي أصابت ما أصابت وودعت ما ودعت 
مـــن فكر ســـتيني “تقدمي” لصالح تيـــار ديني هو في حد ذاتـــه ما كان يريد 
الكاتب الكبير وائل لطفي أن يلقي به كحجر أكبر في بركة مياه راكدة منذ 
سنوات، وهو في حد ذاته ما أخرج المكنون من صندوقه والضمير المستتر 
مـــن لغته الحية ليصبح الدكتور مصطفى محمود بعلمه وإيمانه دلياًل دامًغا 
ورمًزا بالًغا للعشـــرات من الذين حاولوا الســـباحة ضد تيار الستينيات أمثال 

الجماعات التي خرجت واألخرى التي اندثرت.
وائـــل لطفـــي هنـــا يبحث في شـــخصية مصطفـــى محمود من خـــالل رمزية 
سردية ورواية عصرية حاولت أن تجسد شخصية أثرت في جيل كامل من 
خـــالل برنامجـــه التلفزيوني “العلم واإليمان” وعـــن طريق العديد من الكتب 

العلمية والثقافية واألدبية. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتبة مصرية

نعمات مدحت *

مصر والبحرين... خطوط ثقافية فاصلة

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مع الغالء... المواطن يدعو اهلل أن يبعده عن عيادات األسنان
الواقـــع الصلب الـــذي ال مهرب منه، هو أن موجـــة الغالء التي تمزق 
جيب المواطن البســـيط لم تتوقف عند الســـلع والبضائع، بل وصلت 
إلـــى العيـــادات الخاصة التي تحـــاول إخفاء بعضهـــا وراء جدار من 
التضليل والخداع، وإذا كان المواطن في الســـابق يســـتطيع العالج 
في العيادات الخاصة بعد أن يكون هناك فرق ملحوظ في ميزانيته، 
واقتراحـــات وتوصيـــات مـــن األســـرة، فاليـــوم ومـــع أنفاســـه التـــي 
تعلـــو وتهبـــط وجنبه الذي ينـــزف معاناة من المؤكد أنه ال يســـتطيع 
وصرخـــات الغالء تحاصره من جميع الجهات، فالغالء ال يســـتخدم 
أسلوبا لينا بل يستكمل معالم الهزيمة مع صرخة وجرعة من األلم.

أحـــد األصدقـــاء انفجـــر بمفاجأة غريبة وقـــال وهو كالشـــجرة التي 
تســـقط أوراقهـــا “هللا يبعد عنـــا ألم الضـــرس وعالج العصـــب”.. هنا 
أدركـــت أن األمـــر وصـــل مرحلـــة الخطـــورة، ويعني بكالمـــه معاناة 
المواطن مـــن أصحاب الدخل المحدود مع توفير مبلغ عالج عصب 
األســـنان في العيـــادات الخاصة، وهو مبلغ مرتفع نســـبيا مقارنة مع 
راتبه ومســـؤولياته األسرية، قد يوفر مبلغ خلع الضرس أو الحشوة 

الـــذي يتـــراوح بيـــن 20 و25 دينـــارا، لكن عالج العصـــب يحتاج إلى 
جلســـات وكل جلســـة قد تصل إلـــى 40 دينـــارا، والمراكز الصحية ال 
توفـــر هـــذا العـــالج، وإن كان موجودا فأقرب موعـــد يكون بعد عدة 

شهور.
عندمـــا يذهـــب المواطـــن البســـيط إلـــى عيـــادات األســـنان، يطوقها 
برضـــاه، كونـــه ال يملـــك أي حل، فالمراكـــز الصحية ال تعالـــج إال بعد 
مواعيـــد تحدث األوجاع في الصدر حتـــى أعماق الروح، لكن اليوم 
وبما أن الغالء أصبح رفيقا لكل شيء، فمن المؤكد أن هذا المواطن 
البســـيط ســـيجلس على ســـجادة صغيـــرة ويحمل ســـبحته للتهجد 
والعبادة ومن ثم يصلي ويدعو هللا أن يبعده عن عيادات األســـنان 

وأمراض األسنان، إنه سميع مجيب.
لقد أصبح الغالء مثل المســـرح الدوار، والعيادات الخاصة ستشكل 

عالمة في طريق هذا المسرح.

*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد *

للقـــادة مكانـــة فـــي قلوبنـــا، وللملـــوك هيبة وعـــز، ُنحبهـــم ونحترمهم مـــن أجل ما 
يقدمونـــه للوطـــن والعالميـــن العربي واإلســـالمي، وليـــس هناك أجمـــل من الحب 
والوفـــاء للملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، خـــادم الحرمين الشـــريفين، فهاهي األيام 
تسير وتعود لنا ذكرى مولد والدنا الغالي الملك سلمان، قلوبنا وقلوب السعوديين 
تدعـــو له بالعمر المديد والعمل الســـديد والعيش الرغيـــد، وهذا اليوم مصدر فرح 
وســـعادة لكل ســـعودي، بل للعالمين العربي واإلســـالمي، لما يحظى به الملك من 

مكانة وحب. 
حقيقـــة ال أدري مـــاذا أكتب ومن أين أبدأ كالمي؟ فأعماقـــي مليئة بكلمات الحب 
لـــك يـــا أغلى ملـــك، نعم يولد حـــبُّ الوطن مـــع المواطن؛ حـــبُّ فطري ينشـــأ عليه 
الفـــرد؛ وحب الوطـــن يرتبط بحب قائده، لذا فإن بلوغ المبلغ هذا العمر، أثار حالة 
مـــن الفرح والســـعادة واإلخـــالص على نطاق واســـع بيـــن المغردين الذيـــن عبروا 
عن حبهم الشـــديد لخادم الحرمين الشـــريفين، فانهالـــت التعليقات التي تضمنت 
عبـــارات الدعـــاء للملك ســـلمان بطول العمر وبـــأن يحفظه هللا ويوفقـــه في إدارة 
شؤون المملكة واالرتقاء بها.  هذا الحب جاء نتيجــــة ما قدمــــه الملك لشعبه على 
مدى الســـنوات الســـابقة حيث تنوعت إنجازاته سياســـيا وتعليميا وقوميا، وكان 

منهـــا تطويـــر منطقة الرياض، وإطـــالق “رؤية 2030”، كما أن هنـــاك إنجازات عدة 
قدمها للمرأة في الكثير من المجاالت.

 نعم هو ملكنا ووالدي، وإنني هنا أرســـل رســـالة حب ووفاء لملكنا خادم الحرمين 
الشـــريفين، ســـيدي ربما هذه الكلمات أشـــبه بعطائك لوطنك، نعم إن العطاء الذي 
ناله الوطن منك منذ بزوغ فجر أول يوم لك في العرش ال يقدر بثمن، وال يعد وال 
يصـــاغ بقلم، بل يقابل بالحب والتقدير والفداء.. نعم إنه الملك ســـلمان الذي كان 
وال يزال مع جميع العرب والمسلمين بدعمه وكالمه الذي نقف له وكلنا فخر بذلك، 
حقيقـــة حينما أســـمع كالمه في المحافل وتلك الكلمـــات الرنانة التي توحي بملك 
حمل هم شـــعبه ورغبته بتحقيق األماني لهم، نعم ال أنســـى ما قاله “لم أســـع في 
يوم من األيام ألن أكون مكرما”، وقوله “عندما يتحمل اإلنســـان المســـؤولية فإنه 
يعمل كواجب عليه، وإنني أشـــعر بالمســـؤولية، أشـــعر بثقل حمل الثقة وأحاسب 
خطواتي أكثر حتى أكون عند قدر الثقة”، نعم كلمات من قائد عظيم أعطى شعبه 

الحب وبادلوه الوالء والطاعة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتبة سعودية

غدير الطيار *

قلوبنا تهتف: العمر المديد للملك سلمان

الطير الغائب
عنـــد قراءة معطيات الكثير من األمور التـــي تقع بين تحليل عالقتنا بأهدافنا 
وأســـرار تحقيقهـــا هـــو ذات األمر الذي يختلف فيـــه الفكر مـــع المنطق، وتأتي 
قصـــة الطير الغائب في صـــدارة االختالفات التي تتطلب النظر في حيثياتها، 
ألنهـــا قد تكون من العوامل المشـــتركة بيننا جميًعا، فمـــن ينتظر طوال حياته 
دون اتخـــاذ قراراته الشـــخصية، ويمضي الوقت وهو يفكـــر وال ينفذ فقد منع 
نفسه من استحقاق التغيير اإليجابي في حياته، وفي ذلك إشارة غير واعية 
يتلقاهـــا العقـــل الباطن وتنعكـــس بتراكماتها على بدنه وروحـــه، وإليكم الحال 
بعد مرور ســـنوات، ألنه يمر في أقســـى حاالت تجاهل المشاعر واالحتياجات 
التي تؤدي إلى االنفصال عن الذات، وهي مرحلة غير صحية من وجهة نظري 

وفيها من تداعيات تقلبات الحاالت النفسية. 
لذلـــك، إن األشـــخاص الذيـــن تـــدور ذواتهـــم فـــي ذاك الفلك يتعمـــدون تحمل 
مســـؤولية مشـــاعر اآلخرين ويعتقدون أنهم مســـؤولون عن حزن أو فرح من 
يعيشـــون معهم، فتبدأ حاالت اللوم والعتـــب في كل صغيرة وكبيرة، يحملون 
أنفســـهم أسباًبا ال عالقة لهم بها، يبحثون عن حلول لمشاكل غيرهم، وينسون 
أنفســـهم، وفـــي ذات الوقـــت فإنهـــم يبقـــون تحـــت هذا األســـر لدرجـــة تجنب 
المواجهـــة فـــي أصغـــر األمور خوًفا مـــن حدوث المشـــاكل مع اآلخريـــن، لذلك 
أعزائي القراء، فإننا وبعد مشوار من الزمن والحركة المستمرة، ننسى أهدافنا 
المربوطة بنهاية عام وبدايته فقط، ونتحرك في دوائر بقية األيام نهضة بمن 
حولنا ومحاولة إنقاذهم من مطبات وتقلبات الحياة، كقصة ذلك الطير الغائب 
الـــذي تعلق به أحدهم لفترة طويلة، يتفـــاءل بحضوره ويعتبره مصدر راحته 
النفســـية وســـعادته، وعندما غاب عنه، شـــملته حالة من الحزن واألسى وبقي 
مترقًبا عودته شهوًرا طويلة، مرت بأيامها دون اكتراث منه لما يمكن أن يفعله 
مـــن أمـــور تســـاعده في عـــودة الطائر من جديد، فـــال عاش حياتـــه مختاًرا بل 
محتاًرا مرغًما، مستسلًما لظروف غياب الطائر، وفي ذلك ارتباط سلبي معيق 
مانـــع عن تحقيـــق األهداف، وهذا أمر بســـيط، فماذا لو قســـنا على ذلك جميع 
أمـــور حياتنا، فكيف ســـيكون الحـــال وإالم تؤول األحوال، لذلـــك فإن ارتباط 

العالقة بين الفكر والمنطق أساس العالقة المميزة بين الوعي والواقع.

*كاتبة وأكاديمية بحرينية

د. حورية الديري *

أبطال مستشفى السلمانية الطبي
الرئيس التنفيذي للمستشـــفيات الحكوميـــة الدكتور أحمد األنصاري هو الرجل 
المناســـب فـــي المكان المناســـب، هذه حقيقـــة ال لبس فيها، والمستشـــار محمد 
الجاسم هو الرجل الذي يصل المرضى وذويهم، وال ينقطع عنهم وهلة واحدة، 
صباحـــًا ومســـاًء، هـــذه حقيقـــة أخـــرى أذكرها وأؤكـــد عليها، وأطبـــاء وممرضو 
مستشـــفى الســـلمانية هم مالئكة الرحمة، وجيش البحرين األبيض الذي يجب 
أن نتحدث عنه كثيرًا، وعما يفعله اليوم وكل يوم، من تضحيات ومآثر جليلة، 

خدمة للمواطن والمقيم، على حساب صحتهم ونفسياتهم وأوقات ذويهم.
وفـــي حكايـــة ابني هاشـــم )شـــهرين( الـــذي دخل فـــي وعكة صحية فيروســـية 
شرســـة، أبقتـــه طريح فراش المرض شـــهرا كامال بالســـلمانية، بـــدأت من جناح 
الطـــوارئ، مـــرورًا بجناح 34، فغرفة العناية المركزة لألطفال، وأخيرًا جناح 36، 

وهناك رأيت الكثير.
فالقصة ببساطة ترجع إلى البدايات األولى، حين كرست حكومة البحرين قبل 
عقـــود طويلـــة من الزمن الجهـــود الكبيرة لتطويـــر القطاع الطبـــي والنهضة به، 
بـــدأت بابتعاث طلبة الطب للدراســـة بالخارج بشـــكل مبكر خليجيـــًا، مع توفير 
كل ســـبل التعليم والتدريب والتأهيل لهم، ولنظرائهم من ممرضين، وممرضين 
مســـاعدين، وفنييـــن، وغيرهـــم، مـــا أوجد حالـــة طبيعية مـــن التراكـــم المهني، 
واإلبداعـــي، واألخالقي، نراها اليوم بخدمات صحية مميزة تقدم للناس. وفي 
غرفـــة العنايـــة المركـــزة لألطفال بالســـلمانية، رأيت مواقف إنســـانية ال ُتنســـى، 
محورها يوميات مالئكة الرحمة، واألطباء، وكيف يغير األطفال المرضى بهم، 

أكثر مما يغيرون هم بهؤالء الصغار.
فالقصة وبشكل إلهي، باتت عكسية بقدرة قادر، غرفة عناية بها أجساد صغيرة 
مكومـــة تحـــت المالءات البيضاء، تقـــدم لهؤالء الموظفين دروســـا في الحياة، 
وفي الرحمة، وفي التغيير الداخلي.. إحدى الممرضات قالت لي يومها “مازلت 
أذكـــر أول طفـــل مات وأنا علـــى رأس العمل، كان هذا منذ ثالث ســـنوات، وكان 
عمـــره شـــهورا، لكنني مازلـــت أذكـــره، وأذكر قســـمات وجهه البريئـــة والصافية 

وأبكي، وكأنه ال يزال معنا حتى اآلن، وهو كذلك”. 
وفـــي ســـياق تجربة مرض ابني هاشـــم، والتـــي علمتني دروســـا بالحياة، رأيت 
وباألخص في الليلة التي تم فيها إنزاله من الجناح 34 إلى غرفة العناية المركزة 

لألطفال، قصة ملحمية ال توصف. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتب بحريني

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

 إبراهيم النهام *
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العالقـــات الثقافيـــة بين البحرين ومصر ممتدة جذورها إلى أعماق التاريخ، 
مـــن حيـــث التبـــادل التعليمي والثقافـــي واألدبي والشـــعري والفنـــي، والتي 
بدأها حاكم البحرين الراحل ســـمو الشيخ ســـلمان بن حمد آل خليفة عندما 
أرســـل وســـام البحرين إلى أمير الشـــعراء أحمد شـــوقي، والذي ســـلمه إياه 

شاعر البحرين الكبير الراحل الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة.
منـــذ ذلـــك الوقت وربمـــا قبله فـــإن البعثـــات التعليمية المصرية لـــم تتوقف 
قوافلهـــا فـــي االتجـــاه نحـــو البحرين، وشـــهدت العالقـــات في هـــذا المجال 
تطـــوًرا كبيًرا فيما بعد عندما شـــملت مختلف أوجه الحيـــاة المعاصرة، وقد 
تم تتويج هذا كله بعالقات دبلوماســـية رائعة وحميمة يلتقي فيها القائدان 

ملك البحرين المعظم والرئيس المصري على الخير دائًما.
مؤخـــًرا قرأت ذلـــك االهتمام الكبير فـــي أجهزة اإلعـــالم البحرينية بالكاتب 
األســـتاذ وائـــل لطفي رئيس تحرير جريدة الدســـتور، عندمـــا أصدر أيقونته 
األخيرة “اسمي مصطفى محمود” حيث تجلى هذا االهتمام في الشخصية 
المؤثـــرة التي لم يخرج بها الكاتـــب وائل لطفي من الظلمات إلى النور، لكنه 
حمل معها مشـــاعل التنوير ليس من أجل إلقاء الضوء على شـــخصية نالت 

حظهـــا مـــن الجـــدل مثلمـــا حظيت بتأكيـــد األثر ربمـــا على جيـــل بأكمله في 
سبعينيات القرن الماضي. وبعيًدا عن حالة الهرج والمرج التي تخللت حقبة 
السبعينيات من القرن الماضي، والتي أصابت ما أصابت وودعت ما ودعت 
مـــن فكر ســـتيني “تقدمي” لصالح تيـــار ديني هو في حد ذاتـــه ما كان يريد 
الكاتب الكبير وائل لطفي أن يلقي به كحجر أكبر في بركة مياه راكدة منذ 
سنوات، وهو في حد ذاته ما أخرج المكنون من صندوقه والضمير المستتر 
مـــن لغته الحية ليصبح الدكتور مصطفى محمود بعلمه وإيمانه دلياًل دامًغا 
ورمًزا بالًغا للعشـــرات من الذين حاولوا الســـباحة ضد تيار الستينيات أمثال 

الجماعات التي خرجت واألخرى التي اندثرت.
وائـــل لطفـــي هنـــا يبحث في شـــخصية مصطفـــى محمود من خـــالل رمزية 
سردية ورواية عصرية حاولت أن تجسد شخصية أثرت في جيل كامل من 
خـــالل برنامجـــه التلفزيوني “العلم واإليمان” وعـــن طريق العديد من الكتب 

العلمية والثقافية واألدبية. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتبة مصرية

نعمات مدحت *

مصر والبحرين... خطوط ثقافية فاصلة

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

مع الغالء... المواطن يدعو اهلل أن يبعده عن عيادات األسنان
الواقـــع الصلب الـــذي ال مهرب منه، هو أن موجـــة الغالء التي تمزق 
جيب المواطن البســـيط لم تتوقف عند الســـلع والبضائع، بل وصلت 
إلـــى العيـــادات الخاصة التي تحـــاول إخفاء بعضهـــا وراء جدار من 
التضليل والخداع، وإذا كان المواطن في الســـابق يســـتطيع العالج 
في العيادات الخاصة بعد أن يكون هناك فرق ملحوظ في ميزانيته، 
واقتراحـــات وتوصيـــات مـــن األســـرة، فاليـــوم ومـــع أنفاســـه التـــي 
تعلـــو وتهبـــط وجنبه الذي ينـــزف معاناة من المؤكد أنه ال يســـتطيع 
وصرخـــات الغالء تحاصره من جميع الجهات، فالغالء ال يســـتخدم 
أسلوبا لينا بل يستكمل معالم الهزيمة مع صرخة وجرعة من األلم.

أحـــد األصدقـــاء انفجـــر بمفاجأة غريبة وقـــال وهو كالشـــجرة التي 
تســـقط أوراقهـــا “هللا يبعد عنـــا ألم الضـــرس وعالج العصـــب”.. هنا 
أدركـــت أن األمـــر وصـــل مرحلـــة الخطـــورة، ويعني بكالمـــه معاناة 
المواطن مـــن أصحاب الدخل المحدود مع توفير مبلغ عالج عصب 
األســـنان في العيـــادات الخاصة، وهو مبلغ مرتفع نســـبيا مقارنة مع 
راتبه ومســـؤولياته األسرية، قد يوفر مبلغ خلع الضرس أو الحشوة 

الـــذي يتـــراوح بيـــن 20 و25 دينـــارا، لكن عالج العصـــب يحتاج إلى 
جلســـات وكل جلســـة قد تصل إلـــى 40 دينـــارا، والمراكز الصحية ال 
توفـــر هـــذا العـــالج، وإن كان موجودا فأقرب موعـــد يكون بعد عدة 

شهور.
عندمـــا يذهـــب المواطـــن البســـيط إلـــى عيـــادات األســـنان، يطوقها 
برضـــاه، كونـــه ال يملـــك أي حل، فالمراكـــز الصحية ال تعالـــج إال بعد 
مواعيـــد تحدث األوجاع في الصدر حتـــى أعماق الروح، لكن اليوم 
وبما أن الغالء أصبح رفيقا لكل شيء، فمن المؤكد أن هذا المواطن 
البســـيط ســـيجلس على ســـجادة صغيـــرة ويحمل ســـبحته للتهجد 
والعبادة ومن ثم يصلي ويدعو هللا أن يبعده عن عيادات األســـنان 

وأمراض األسنان، إنه سميع مجيب.
لقد أصبح الغالء مثل المســـرح الدوار، والعيادات الخاصة ستشكل 

عالمة في طريق هذا المسرح.

*كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد *

للقـــادة مكانـــة فـــي قلوبنـــا، وللملـــوك هيبة وعـــز، ُنحبهـــم ونحترمهم مـــن أجل ما 
يقدمونـــه للوطـــن والعالميـــن العربي واإلســـالمي، وليـــس هناك أجمـــل من الحب 
والوفـــاء للملك ســـلمان بـــن عبدالعزيز، خـــادم الحرمين الشـــريفين، فهاهي األيام 
تسير وتعود لنا ذكرى مولد والدنا الغالي الملك سلمان، قلوبنا وقلوب السعوديين 
تدعـــو له بالعمر المديد والعمل الســـديد والعيش الرغيـــد، وهذا اليوم مصدر فرح 
وســـعادة لكل ســـعودي، بل للعالمين العربي واإلســـالمي، لما يحظى به الملك من 

مكانة وحب. 
حقيقـــة ال أدري مـــاذا أكتب ومن أين أبدأ كالمي؟ فأعماقـــي مليئة بكلمات الحب 
لـــك يـــا أغلى ملـــك، نعم يولد حـــبُّ الوطن مـــع المواطن؛ حـــبُّ فطري ينشـــأ عليه 
الفـــرد؛ وحب الوطـــن يرتبط بحب قائده، لذا فإن بلوغ المبلغ هذا العمر، أثار حالة 
مـــن الفرح والســـعادة واإلخـــالص على نطاق واســـع بيـــن المغردين الذيـــن عبروا 
عن حبهم الشـــديد لخادم الحرمين الشـــريفين، فانهالـــت التعليقات التي تضمنت 
عبـــارات الدعـــاء للملك ســـلمان بطول العمر وبـــأن يحفظه هللا ويوفقـــه في إدارة 
شؤون المملكة واالرتقاء بها.  هذا الحب جاء نتيجــــة ما قدمــــه الملك لشعبه على 
مدى الســـنوات الســـابقة حيث تنوعت إنجازاته سياســـيا وتعليميا وقوميا، وكان 

منهـــا تطويـــر منطقة الرياض، وإطـــالق “رؤية 2030”، كما أن هنـــاك إنجازات عدة 
قدمها للمرأة في الكثير من المجاالت.

 نعم هو ملكنا ووالدي، وإنني هنا أرســـل رســـالة حب ووفاء لملكنا خادم الحرمين 
الشـــريفين، ســـيدي ربما هذه الكلمات أشـــبه بعطائك لوطنك، نعم إن العطاء الذي 
ناله الوطن منك منذ بزوغ فجر أول يوم لك في العرش ال يقدر بثمن، وال يعد وال 
يصـــاغ بقلم، بل يقابل بالحب والتقدير والفداء.. نعم إنه الملك ســـلمان الذي كان 
وال يزال مع جميع العرب والمسلمين بدعمه وكالمه الذي نقف له وكلنا فخر بذلك، 
حقيقـــة حينما أســـمع كالمه في المحافل وتلك الكلمـــات الرنانة التي توحي بملك 
حمل هم شـــعبه ورغبته بتحقيق األماني لهم، نعم ال أنســـى ما قاله “لم أســـع في 
يوم من األيام ألن أكون مكرما”، وقوله “عندما يتحمل اإلنســـان المســـؤولية فإنه 
يعمل كواجب عليه، وإنني أشـــعر بالمســـؤولية، أشـــعر بثقل حمل الثقة وأحاسب 
خطواتي أكثر حتى أكون عند قدر الثقة”، نعم كلمات من قائد عظيم أعطى شعبه 

الحب وبادلوه الوالء والطاعة. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.

* كاتبة سعودية

غدير الطيار *

قلوبنا تهتف: العمر المديد للملك سلمان

الطير الغائب
عنـــد قراءة معطيات الكثير من األمور التـــي تقع بين تحليل عالقتنا بأهدافنا 
وأســـرار تحقيقهـــا هـــو ذات األمر الذي يختلف فيـــه الفكر مـــع المنطق، وتأتي 
قصـــة الطير الغائب في صـــدارة االختالفات التي تتطلب النظر في حيثياتها، 
ألنهـــا قد تكون من العوامل المشـــتركة بيننا جميًعا، فمـــن ينتظر طوال حياته 
دون اتخـــاذ قراراته الشـــخصية، ويمضي الوقت وهو يفكـــر وال ينفذ فقد منع 
نفسه من استحقاق التغيير اإليجابي في حياته، وفي ذلك إشارة غير واعية 
يتلقاهـــا العقـــل الباطن وتنعكـــس بتراكماتها على بدنه وروحـــه، وإليكم الحال 
بعد مرور ســـنوات، ألنه يمر في أقســـى حاالت تجاهل المشاعر واالحتياجات 
التي تؤدي إلى االنفصال عن الذات، وهي مرحلة غير صحية من وجهة نظري 

وفيها من تداعيات تقلبات الحاالت النفسية. 
لذلـــك، إن األشـــخاص الذيـــن تـــدور ذواتهـــم فـــي ذاك الفلك يتعمـــدون تحمل 
مســـؤولية مشـــاعر اآلخرين ويعتقدون أنهم مســـؤولون عن حزن أو فرح من 
يعيشـــون معهم، فتبدأ حاالت اللوم والعتـــب في كل صغيرة وكبيرة، يحملون 
أنفســـهم أسباًبا ال عالقة لهم بها، يبحثون عن حلول لمشاكل غيرهم، وينسون 
أنفســـهم، وفـــي ذات الوقـــت فإنهـــم يبقـــون تحـــت هذا األســـر لدرجـــة تجنب 
المواجهـــة فـــي أصغـــر األمور خوًفا مـــن حدوث المشـــاكل مع اآلخريـــن، لذلك 
أعزائي القراء، فإننا وبعد مشوار من الزمن والحركة المستمرة، ننسى أهدافنا 
المربوطة بنهاية عام وبدايته فقط، ونتحرك في دوائر بقية األيام نهضة بمن 
حولنا ومحاولة إنقاذهم من مطبات وتقلبات الحياة، كقصة ذلك الطير الغائب 
الـــذي تعلق به أحدهم لفترة طويلة، يتفـــاءل بحضوره ويعتبره مصدر راحته 
النفســـية وســـعادته، وعندما غاب عنه، شـــملته حالة من الحزن واألسى وبقي 
مترقًبا عودته شهوًرا طويلة، مرت بأيامها دون اكتراث منه لما يمكن أن يفعله 
مـــن أمـــور تســـاعده في عـــودة الطائر من جديد، فـــال عاش حياتـــه مختاًرا بل 
محتاًرا مرغًما، مستسلًما لظروف غياب الطائر، وفي ذلك ارتباط سلبي معيق 
مانـــع عن تحقيـــق األهداف، وهذا أمر بســـيط، فماذا لو قســـنا على ذلك جميع 
أمـــور حياتنا، فكيف ســـيكون الحـــال وإالم تؤول األحوال، لذلـــك فإن ارتباط 

العالقة بين الفكر والمنطق أساس العالقة المميزة بين الوعي والواقع.

*كاتبة وأكاديمية بحرينية

د. حورية الديري *

أبطال مستشفى السلمانية الطبي
الرئيس التنفيذي للمستشـــفيات الحكوميـــة الدكتور أحمد األنصاري هو الرجل 
المناســـب فـــي المكان المناســـب، هذه حقيقـــة ال لبس فيها، والمستشـــار محمد 
الجاسم هو الرجل الذي يصل المرضى وذويهم، وال ينقطع عنهم وهلة واحدة، 
صباحـــًا ومســـاًء، هـــذه حقيقـــة أخـــرى أذكرها وأؤكـــد عليها، وأطبـــاء وممرضو 
مستشـــفى الســـلمانية هم مالئكة الرحمة، وجيش البحرين األبيض الذي يجب 
أن نتحدث عنه كثيرًا، وعما يفعله اليوم وكل يوم، من تضحيات ومآثر جليلة، 

خدمة للمواطن والمقيم، على حساب صحتهم ونفسياتهم وأوقات ذويهم.
وفـــي حكايـــة ابني هاشـــم )شـــهرين( الـــذي دخل فـــي وعكة صحية فيروســـية 
شرســـة، أبقتـــه طريح فراش المرض شـــهرا كامال بالســـلمانية، بـــدأت من جناح 
الطـــوارئ، مـــرورًا بجناح 34، فغرفة العناية المركزة لألطفال، وأخيرًا جناح 36، 

وهناك رأيت الكثير.
فالقصة ببساطة ترجع إلى البدايات األولى، حين كرست حكومة البحرين قبل 
عقـــود طويلـــة من الزمن الجهـــود الكبيرة لتطويـــر القطاع الطبـــي والنهضة به، 
بـــدأت بابتعاث طلبة الطب للدراســـة بالخارج بشـــكل مبكر خليجيـــًا، مع توفير 
كل ســـبل التعليم والتدريب والتأهيل لهم، ولنظرائهم من ممرضين، وممرضين 
مســـاعدين، وفنييـــن، وغيرهـــم، مـــا أوجد حالـــة طبيعية مـــن التراكـــم المهني، 
واإلبداعـــي، واألخالقي، نراها اليوم بخدمات صحية مميزة تقدم للناس. وفي 
غرفـــة العنايـــة المركـــزة لألطفال بالســـلمانية، رأيت مواقف إنســـانية ال ُتنســـى، 
محورها يوميات مالئكة الرحمة، واألطباء، وكيف يغير األطفال المرضى بهم، 

أكثر مما يغيرون هم بهؤالء الصغار.
فالقصة وبشكل إلهي، باتت عكسية بقدرة قادر، غرفة عناية بها أجساد صغيرة 
مكومـــة تحـــت المالءات البيضاء، تقـــدم لهؤالء الموظفين دروســـا في الحياة، 
وفي الرحمة، وفي التغيير الداخلي.. إحدى الممرضات قالت لي يومها “مازلت 
أذكـــر أول طفـــل مات وأنا علـــى رأس العمل، كان هذا منذ ثالث ســـنوات، وكان 
عمـــره شـــهورا، لكنني مازلـــت أذكـــره، وأذكر قســـمات وجهه البريئـــة والصافية 

وأبكي، وكأنه ال يزال معنا حتى اآلن، وهو كذلك”. 
وفـــي ســـياق تجربة مرض ابني هاشـــم، والتـــي علمتني دروســـا بالحياة، رأيت 
وباألخص في الليلة التي تم فيها إنزاله من الجناح 34 إلى غرفة العناية المركزة 

لألطفال، قصة ملحمية ال توصف. “المقال كامال في الموقع اإللكتروني”.
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