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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: 16363
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Link

ولي العهد رئي�س الوزراء ياأمر ب�ضرف مبلغ �ضهر اإ�ضافي لعالوة الغالء
�سموه يوجه بو�سع خطط واإجراءات عاجلة ت�سهم في ا�ستقرار اأ�سعار ال�سلع وتوافرها محليا

مجل���س ال��وزراء يوؤك��د اأهمي��ة نتائ��ج اجتم��اع اللجن��ة العليا الم�ض��تركة بي��ن البحري��ن والأردن
األمير  الملكي  السمو  رأس صاحب 
العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، االجـــتـــمـــاع  رئــ
الــوزراء  لمجلس  األسبوعي  االعتيادي 

الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
ــاًء عـــلـــى أمــــــر صــــاحــــب الــســمــو  ــ ــنـ ــ بـ
الـــمـــلـــكـــي ولـــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء، للجهات المعنية ووزارة التنمية 
إضافي  شهر  مبلغ  بصرف  االجتماعية 
ــر مـــحـــدودة  مــــن الــــدعــــم الـــمـــالـــي لـــأسـ
آثــار  الــغــاء( لمواجهة  )عـــاوة  الــدخــل 
ارتفاع األسعار العالمية، وتوجيه سموه 
للمستحقين  المبالغ  صــرف  بمباشرة 
وإيداعها خال شهر يناير الجاري، وأمر 
المختصة  الــحــكــومــيــة  الــجــهــات  ســمــوه 
تسهم  عاجلة  وإجـــراءات  خطط  بوضع 
فـــي اســـتـــقـــرار أســـعـــار الــســلــع وتــوافــرهــا 
أثــرت  الــتــطــورات التي  محليا فــي ضــوء 
المجلس  قــرر  العالمية،  األســـواق  على 

ما يلي:

1- صرف مبلغ شهر إضافي من الدعم 
الــمــالــي لــأســر مـــحـــدودة الـــدخـــل )عـــاوة 

الغاء(.
الصناعية  ــي  األراضــ رســـوم  تعليق   -2
المخصصة لتخزين األغذية مدة 3 أشهر.
تــعــلــيــق شـــــرط حـــصـــول األســــــواق   -3
والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  مــوافــقــة  عــلــى 
رسومها  وإلغاء  الترويجية  الحمات  على 
للمتاجر واألسواق الغذائية مدة 3 أشهر.

ومراقبة  التفتيش  تكثيف حمات   -4
األسعار في األسواق.

ــة نـــتـــائـــج  ــيــ ــمــ ثـــــم أكـــــــد الـــمـــجـــلـــس أهــ
العليا  للجنة  الــخــامــســة  الــــدورة  اجــتــمــاع 
المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة 

رأسها  والتي  الشقيقة،  الهاشمية  األردنية 
رئيس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صاحب 
الــوزراء، ودولة الدكتور بشر هاني  مجلس 
الــخــصــاونــة رئــيــس الـــــوزراء ووزيــــر الــدفــاع 
الشقيقة،  الهاشمية  األردنــيــة  بالمملكة 
منوهًا باالتفاقيات التي تم التوقيع عليها 
ــار االجـــتـــمـــاع والـــتـــي ســتــســهــم في  ــ فـــي إطـ
مجاالت  في  البلدين  بين  التعاون  تعزيز 
ــارة والــــعــــمــــل والــــتــــدريــــب الــمــهــنــي  ــجــ ــتــ الــ
والمعلومات  والتعليم  والشباب  والصحة 

وخدمات الشحن البحرية والجوية.
لمملكة  الـــريـــاضـــي  الـــيـــوم  وبــمــنــاســبــة 
البحرين؛ فقد قرر المجلس أن يكون يوم 
نصف   ،2023 فبراير   2 الموافق  الخميس 

يـــوم عــمــل فــي جــمــيــع الــــــوزارات والــهــيــئــات 
المجال  إلفــســاح  الحكومية  والمؤسسات 
أمام العاملين فيها للمشاركة في فعاليات 
الرياضة  دور  يــكــرس  بما  الــريــاضــي  الــيــوم 

كثقافة مجتمعية.
اليوم  بمناسبة  المجلس  نــوه  بعدها 
الـــدبـــلـــومـــاســـي لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن الـــذي 
ُيصادف 14 يناير من كل عام، باإلنجازات 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عــلــى 
ــلــــومــــاســــي، والــــتــــي عــــززت  الـــصـــعـــيـــد الــــدبــ
مــكــانــتــهــا الـــدولـــيـــة وأســهــمــت فـــي تــطــويــر 
التي  الــعــالــم  دول  مختلف  مــع  عــاقــاتــهــا 
مزيد  نحو  التوجهات  فــي  معها  تتشارك 
التنمية  من األمن واالستقرار الذي يعزز 

على الصعيد العالمي.
باإلنجازات  المجلس  أشــاد  ذلــك  بعد 
التي تحققها الوزارات والجهات الحكومية 
والتي انتقلت من حصد جوائز التميز في 
المحلي  الصعيد  على  الحكومي  العمل 
إلــــى اإلقــلــيــمــي والــــدولــــي، وهـــنـــأ فـــي هــذا 
اإلسامية  والــشــؤون  الــعــدل  وزارة  الــصــدد 
التربية  ووزارة  الــصــحــة  ووزارة  ــاف  ــ واألوقـ
والتعليم لفوزها بجائزة التميز الحكومي 

العربي.
ثم استعرض المجلس مذكرة اللجنة 
التنسيقية حول ما تم تنفيذه من اإلطار 
األولوية  ذات  الحكومية  للبرامج  الموحد 
فــــي نــســخــتــه الـــثـــالـــثـــة، ووجـــــــه الـــجـــهـــات 

المختصة كل فيما يخصه بوضع الخطة 
التنفيذية الازمة لذلك.

العمل  سير  المجلس  اســتــعــرض  كما 
ــن الـــــمـــــبـــــادرات الـــتـــطـــويـــريـــة  ــ ــي عــــــدد مـ ــ فـ
أيضًا  واطــلــع  والــمــاء،  الكهرباء  لــخــدمــات 
على اإلجراءات التي تم اتخاذها للتعامل 
مع هطول األمطار واالستجابة لمعالجة 
في  المجلس  وأشــاد  المياه،  تجمع  أماكن 
هذا الصدد بالجهود التي بذلتها الجهات 
المعنية وعلى رأسها وزارة شؤون البلديات 

والزراعة ووزارة األشغال.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

الــمــذكــرتــيــن  ــلـــى  عـ الـــمـــوافـــقـــة  أواًل: 
التاليتين:

للشؤون  ــة  ــوزاريـ الـ الــلــجــنــة  مــذكــرة   -1
قرار  مشروع  حــول  والتشريعية  القانونية 
الحكومية  الصحية  المؤسسات  بتحديد 
التي يسري عليها قانون الضمان الصحي.
الـــبـــلـــديـــات  شـــــــؤون  وزيـــــــر  مــــذكــــرة   -2
والزراعة حول استماك عدد من العقارات 
للمنفعة العامة لتوفير المساحات الازمة 

للتطوير العمراني.
ــذ الــمــجــلــس عــلــمــًا مـــن خــال  ثـــم أخــ
الــتــقــاريــر الـــوزاريـــة الــمــرفــوعــة مــن الـــوزراء 
بشأن زيارة األمين العام لمجلس التعاون 
البحرين  لمملكة  العربية  الخليج  لــدول 
وزيارة وزيرة التنمية المستدامة للمملكة 

العربية السعودية الشقيقة.

الموافق��ة عل��ى ق��رار تحديد الموؤ�ض�ض��ات ال�ضحي��ة الحكومية التي ي�ض��ري عليها قان��ون ال�ضمان ال�ضحي

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء مترئسا الجلسة.

للبحري��ن الريا�س��ي  الي��وم  بمنا�س��بة  عم��ل  ي��وم  ن�س��ف  المقب��ل  فبراي��ر   2

التنوي���ه بالإنج���ازات الت���ي حققته���ا المملك���ة عل���ى ال�ضعي���د الدبلوما�ض���ي

الملكي  الــســمــو  أكـــد صــاحــب 
ــلــــمــــان بـــــن حــــمــــد آل  األمـــــيـــــر ســ
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــمــؤســســات  دور  أهــمــيــة  الــــــوزراء 
الــمــصــرفــيــة والـــمـــالـــيـــة فـــي دعــم 
االقتصادية  القطاعات  مختلف 
لمستويات  النمو  بعجلة  والدفع 
ــدة  ــعـ ــر تــنــافــســيــة عـــلـــى األصـ ــثـ أكـ
به  مــا تحظى  إلــى  كــافــة، مشيرا 
والمالية  المصرفية  المؤسسات 
الــبــحــريــن مــن رعــايــة  فــي مملكة 
ــن إســهــامــاتــهــا  واهـــتـــمـــام عـــــزز مــ
وخلق  الواعدة  القطاعات  ضمن 
مزيد من الفرص الواعدة ألبناء 

الوطن بما يرفد أهداف المسيرة 
التنموية الشاملة بقيادة حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 

المعظم.
جاء ذلك لدى لقاء سموه، في 
بحضور  أمـــس،  القضيبية  قصر 
الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــــن خــلــيــفــة آل 
واالقتصاد  المالية  وزيــر  خليفة 
الــوطــنــي، والــســيــد رشــيــد محمد 
ــــظ مــــصــــرف  ــافـ ــ ــحـ ــ الــــــمــــــعــــــراج مـ
الـــبـــحـــريـــن الــــمــــركــــزي، والـــســـيـــد 
حــمــد بــن فــيــصــل الــمــالــكــي وزيــر 
شــــؤون مــجــلــس الـــــــوزراء، وخــالــد 

حـــمـــيـــدان الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
االقــتــصــاديــة،  التنمية  لمجلس 
الرقمي،  التنمية  بنك  من  وفــدا 
ــار ســــمــــوه إلـــــى الــنــمــو  ــ ــ حـــيـــث أشـ
المتسارع الذي تشهده الخدمات 
الــمــالــيــة والــــــذي يــتــطــلــب وضــع 
والمبادرات  الخطط  من  المزيد 
في  يصب  بما  واالســتــراتــيــجــيــات 
رفع كفاءة هذا القطاع، الفتا إلى 
المؤسسات  به  تقوم  الــذي  الــدور 
الــمــصــرفــيــة والــمــالــيــة فـــي إطـــار 
دعم مسارات التنمية االقتصادية 
تحقيقا  المجاالت  مختلف  فــي 
لأهداف المنشودة، مؤكدا سموه 

ــل عــلــى  ــمـ ــعـ ــلــــة الـ ــة مــــواصــ ــيـ ــمـ أهـ
تــعــزيــز مـــوقـــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
جاذب  ومركز  استثمارية  كوجهة 
لــمــخــتــلــف الـــشـــركـــات اإلقــلــيــمــيــة 

والعالمية.
مــن جــانــبــه، أعـــرب وفـــد بنك 
ــي عـــــن شـــكـــره  ــمــ ــرقــ الـــتـــنـــمـــيـــة الــ
وتقديره لصاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
عــــلــــى مــــــا يــــبــــديــــه مــــــن حــــرص 
المالي  القطاع  بتطوير  واهتمام 
ــي، مــتــمــنــيــا لــمــمــلــكــة  ــرفـ ــمـــصـ والـ
الـــبـــحـــريـــن الـــمـــزيـــد مــــن الــنــمــاء 

واالزدهار. 

} جانب من استقبال سموه لوفد البنك.

لدى ا�ستقبال �سموه وفدا من بنك التنمية الرقمي

ولي العهد رئي�س الوزراء يوؤكد اأهمية دور الموؤ�ض�ضات الم�ضرفية والمالية في دعم القت�ضاد

مملكة  تــرحــيــب  عـــن  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعـــربـــت 
العملية  مــن  النهائية  المرحلة  بــانــطــاق  البحرين 
بدعم  الشقيقة،  الــســودان  جمهورية  فــي  السياسية 
األمم  بعثة  في  ممثلة  الثاثية  اآللية  من  ومتابعة 
واإليقاد،  اإلفريقي  واالتحاد  )يونيتامس(  المتحدة 
ــيــــة الــربــاعــيــة« الــتــي تــضــم الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  و»اآللــ
السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة والواليات 
أصدقاء  ومجموعة  وبريطانيا،  األمريكية  المتحدة 

السودان.
البحرين  مملكة  دعـــم  الــخــارجــيــة  وزارة  وأكــــدت 
للحوار السياسي الوطني، وتمنياتها التوفيق والسداد 
التوصل  فــي  السودانية  واألطـــراف  الــقــوى  لمختلف 
الــســودانــي  الشعب  تطلعات  يلبي  نهائي  اتــفــاق  إلــى 
الــشــقــيــق فــي الــحــفــاظ عــلــى تــمــاســك الـــدولـــة وبــنــاء 
مؤسساتها الدستورية، وتعزيز أمن الباد واستقرارها 

وتقدمها وازدهارها في جميع المجاالت. 

ال���ب���ح���ري���ن ت���رح���ب ب���ان���ط���الق ال��م��رح��ل��ة

ال�ض��ودان ف���ي  ال�ض�يا�ض�ي���ة  لل�ع�م�ل���ية  النهائي���ة 
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Link

تـــــــلـــــــقـــــــى الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
ــيـــف بـــــن راشـــــد  ــطـ ــلـ ــدالـ ــبـ عـ
الــزيــانــي وزيــــر الــخــارجــيــة، 
أمـــس، اتــصــاًل هــاتــفــًيــا من 
الــــســــيــــد عــــــبــــــداهلل شـــاهـــد 
ــر خـــارجـــيـــة جــمــهــوريــة  ــ وزيــ

المالديف.
وتــــــم خــــــال التــــصــــال 
بـــحـــث عــــاقــــات الـــصـــداقـــة 
الــوطــيــدة الــتــي تــربــط بين 
ــيــــن،  ــقــ الــــبــــلــــديــــن الــــصــــديــ
ــاون الــثــنــائــي  ــعـ ــتـ ومــــســــار الـ
مختلف  فــي  تعزيزه  وسبل 
الـــــمـــــجـــــالت بــــمــــا يــحــقــق 
ــتــــركــــة  الـــــمـــــصـــــالـــــح الــــمــــشــ
ويـــعـــود بــالــخــيــر والــمــنــفــعــة 
عــلــى الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن 
الـــصـــديـــقـــيـــن. كـــمـــا جـــرى 

اإلقليمية  التطورات  بحث 
والدولية الراهنة والقضايا 

ذات الهتمام المشترك.

} وزير الخارجية.
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وزيــر  الــزيــانــي  راشـــد  بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور  استقبل 
نائي سفير  آيتان  السيد  أمس،  الــوزارة  الخارجية، في مقر 

دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين.
جرى خال اللقاء، استعراض عاقات التعاون المشترك 
توطيد  سبل  وبحث  إسرائيل،  ودولــة  البحرين  مملكة  بين 
بــمــا يخدم  الــمــســتــويــات  عــلــى مختلف  الــقــائــمــة  الــعــاقــات 
المصالح المشتركة للبلدين ويدعم السام والستقرار في 

المنطقة.

المالديف�ي ونظي�ره  الخارجي�ة  وزي�ر 

ي��ب��ح��ث��ان ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة

وزي�������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي�����س��ت��ق��ب��ل 

ال�������س���ف���ي���ر الإ�����س����رائ����ي����ل����ي

استقبلت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل 
رئيس  نائب  العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين  خليفة 
سمير  البروفيسور  العالي  التعليم  مجلس  أمــنــاء  مجلس 

العتوم رئيس جامعة البحرين الطبية.
وجميع  الطبية  البحرين  جامعة  هنأت  اللقاء  وخــال 
العربية  بالمملكة  التعليم  وزارة  بمناسبة  إدراج  منتسبيها 
السعودية الشقيقة تخصص التمريض في الجامعة ضمن 
الــتــخــصــصــات الــمــعــتــرف بــهــا والــمــوصــى بــالــتــحــاق الطلبة 
الجامعة  به  تحظى  بما  مشيدة  بها،  للدراسة  السعوديين 
تم  أن  سبق  حيث  الطبي،  المجال  فــي  أكــاديــمــي  تقدم  مــن 
الــتــعــلــيــم في  الــطــب مـــن قــبــل وزارة  بــتــخــصــص  العـــتـــراف 

السعودية.
من جانبه، ثمن البروفيسور سمير العتوم رئيس جامعة 
التعليم  لــمــجــلــس  الــمــبــذولــة  الــجــهــود  الــطــبــيــة  الــبــحــريــن 
على  للحصول  الجامعة  ودعــم  العقبات  تذييل  في  العالي 
العترافات الدولية، مؤكدًا ان ما يوليه المجلس من اهتمام 
يضع على عاتقنا مسؤولية العمل والمضي قدمًا لتحقيق 

أهداف اعلى ومنجزات على المستوى الدولي.
الــتــمــريــض في  الــســعــودي بتخصص  ويــأتــي العـــتـــراف 
الــعــامــة  اإلدارة  قــــررت  أن  بــعــد  الــطــبــيــة  الــبــحــريــن  جــامــعــة 
العربية  بالمملكة  التعليم  وزارة  فــي  الــشــهــادات  لــمــعــادلــة 
التي  والمؤهات  بالجامعة  العــتــراف  الشقيقة  السعودية 
تقدمها لطلبتها في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

الأمين العام للتعليم العالي ت�سيد بالتقدم

الطبي��ة البحري��ن  لجامع��ة  الأكاديم��ي 

خليفة  الشيخ  سمو  تـــرأس 
بــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة مــحــافــظ 
اجتماع  الجنوبية،  المحافظة 
لــلــعــام  األول  األمـــنـــيـــة  الــلــجــنــة 
عيسى  العميد  بحضور   ،2023
بــــــن ثـــــامـــــر الــــــــدوســــــــري نـــائـــب 
الضباط  مــن  وعــدد  المحافظ، 
ــن مــمــثــلــي الـــجـــهـــات األمــنــيــة  مـ
والمسؤولين بالمحافظة، وذلك 

بمبنى المحافظة.
ــاع، أكــد  ــتـــمـ فـــي بـــدايـــة الجـ
ســمــو الــمــحــافــظ حـــرصـــه على 
تنفيذ توجيهات حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك الباد المعظم، 
األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
ــازات  ــ ــجـ ــ ــاإلنـ ــ مــــشــــيــــدًا ســــمــــوه بـ
العام  المتحققة خال  األمنية 
الــمــاضــي بــفــضــل دعـــم الــفــريــق 
بـــن عــبــداهلل  الــشــيــخ راشــــد  أول 
آل خليفة وزير الداخلية لتلبية 
ــات الهــــالــــي لــتــعــزيــز  ــاجـ ــيـ ــتـ احـ
األمــن والســتــقــرار فــي مجتمع 
الــجــنــوبــيــة، مــثــنــيــًا ســمــوه على 
بها  تــقــوم  الــتــي  الــبــارزة  الجهود 
ــهــــزة األمـــنـــيـــة فـــي تــرســيــخ  األجــ
مــقــومــات األمــــن والــســامــة في 
مــنــاطــق الــمــحــافــظــة، بــمــا يعزز 
ــة فــي  ــافــــظــ ــمــــحــ مــــــن نـــــجـــــاح الــ
تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــمــواطــنــيــن 
والمقيمين في المجال األمني.
بــــــــعــــــــدهــــــــا، اطــــــــلــــــــع ســــمــــو 

اللجنة  تقرير  على  المحافظ 
بإحصائيات  المتعلق  األمــنــيــة 
ــام الـــمـــاضـــي حـــــول تــقــيــيــم  ــعــ الــ
ــنــــي بــالــمــحــافــظــة  الــــوضــــع األمــ
ــاد ســمــوه  ــ الــجــنــوبــيــة، حــيــث أشـ
الجاهزية  بالستعداد ومستوى 
في  الستجابة  وسرعة  األمنية 
تــلــقــي الـــبـــاغـــات الـــــــــواردة، ومــا 
تحقق خال العام الماضي من 
مشترك  وتنسيق  وتعاون  جهود 
مـــع مــخــتــلــف الــجــهــات األمــنــيــة 
لــــخــــدمــــة أهـــــالـــــي الـــمـــحـــافـــظـــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، وذلــــــــــك نــتــيــجــة 
األمنية  والتدابير  الحتياطات 
ــي عـــمـــوم مــنــاطــق  الـــمـــتـــخـــذة فــ

المحافظة.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، تــابــعــت 
ــود  ــهــ ــجــ ــة األمـــــنـــــيـــــة الــ ــنــ ــجــ ــلــ الــ
المشتركة لإلدارة العامة للدفاع 
الــمــدنــي، مــن خــال استعراض 
حـــول  مــــرئــــي  لــــعــــرض  اإلدارة 
اســـتـــعـــدادهـــا لــتــلــقــي الــبــاغــات 
الــــــــــــــواردة، حــــيــــث أشــــــــاد ســـمـــوه 
بجهود اإلدارة لمعالجة شكاوى 
تجمع مياه األمطار واإلجراءات 
المتخذة حيال ذلك، حيث وجه 
سمو المحافظ اللجنة استمرار 
جميع  ومتابعة  لرصد  الجهود 
ــاوى الـــــــــــــواردة مـــــن قــبــل  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ الـ
في  الــنــحــو  ذات  عــلــى  األهـــالـــي 

ــنــــاطــــق الـــمـــحـــافـــظـــة  ــع مــ ــيـ ــمـ جـ
الجنوبية.

اللجنة  تــابــعــت  ذلــــك،  بــعــد 
ــود الـــتـــي تــقــوم  ــهـ ــة الـــجـ ــيـ ــنـ األمـ
لـــلـــمـــرور  ــة  ــامــ ــعــ الــ اإلدارة  بـــهـــا 
انسيابية  تحقيق  والمتضمنة 
الــــــــحــــــــركــــــــة الــــــــــمــــــــــروريــــــــــة فــــي 
الــجــنــوبــيــة، حيث  الــمــحــافــظــة 
الــمــحــافــظ بتكثيف  وجـــه ســمــو 
منطقة  في  المرورية  الــدوريــات 
السامة  توفير  لضمان  الرفاع، 
مختلف  في  المرورية  والرقابة 
ــدرًا ســمــوه  ــ ــقـ ــ طـــــرق الـــــرفـــــاع، مـ
مـــتـــابـــعـــة  فــــــي  اإلدارة  جـــــهـــــود 
الــخــطــط الــتــطــويــريــة لــضــمــان 

ــة الـــمـــركـــبـــات فــي  ــركـ تــســهــيــل حـ
الــــطــــرق الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة 

بالمحافظة.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، اطــلــعــت 
ــلـــى أبــــرز  ــة، عـ ــيــ ــنــ الـــلـــجـــنـــة األمــ
الــمــواضــيــع والــمــاحــظــات التي 
خال  من  المحافظة  تسلمتها 
الــــرصــــد الـــمـــســـتـــمـــر لــمــنــصــات 
التواصل الجتماعي والمجلس 
ــتــــي تــتــمــحــور  الفــــتــــراضــــي، والــ
حـــــــــول مــــتــــابــــعــــة احــــتــــيــــاجــــات 
الهــــــالــــــي األمــــنــــيــــة لـــمـــنـــاطـــق 
المحافظة، مبينًا سموه حرص 
وتلبية  إيــصــال  فــي  المحافظة 
ــي بــالــشــكــل  ــالــ احـــتـــيـــاجـــات األهــ

الــــــذي يــحــقــق تــطــلــعــاتــهــم فــي 
األمـــن مــن جهة  دعــائــم  ترسيخ 
وســرعــة الســتــجــابــة والــتــواصــل 
الــفــّعــال مـــع مــخــتــلــف الــجــهــات 

المختصة من جهة ثانية.
فــي خــتــام الجــتــمــاع، أشــاد 
اإلدارات  ممثلي  مــن  الــحــضــور 
األمــنــيــة بــالــدور الـــذي يــقــوم به 
ســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن علي 
المحافظة  محافظ  خليفة  آل 
وتنفيذ  مــتــابــعــة  فــي  الــجــنــوبــيــة 
ــادرات األمـــنـــيـــة الـــهـــادفـــة،  ــبــ ــمــ الــ
وســـعـــي ســـمـــوه إلـــــى تــحــقــيــقــهــا 
المجتمعية  الشراكة  مبدأ  وفق 

الرائدة.

محافظ الجنوبية يطلع على تقرير حول تقييم الو�سع الأمني بالمحافظة 

} جانب من اجتماع اللجنة الأمية الأول.

ــيـــخ  تــــــــــرأس الـــــدكـــــتـــــور الـــشـ
خليفة  آل  أحـــمـــد  بـــن  ــبــــداهلّل  عــ
للشؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 
البحرين  وفد مملكة  السياسية 
التنسيقية  اللجنة  اجتماع  في 
لمنتدى النقب، الذي ُعقد خال 
في  الــجــاري  يناير  و10   9 يومي 
كبار  من  عــدد  بحضور  أبوظبي، 
ــارات  ــة اإلمــ الــمــســؤولــيــن فــي دولـ
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة 
ــيـــة وجــــمــــهــــوريــــة مــصــر  الـــمـــغـــربـ
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــــوليـ الــعــربــيــة والـ

األمريكية ودولة إسرائيل. 
وخال الجلسة الفتتاحية، 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــيـــل  أشــــــاد 
دولة  بجهود  السياسية  للشؤون 
اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
الــشــقــيــقــة فـــي تــنــظــيــم اجــتــمــاع 
ومجموعات  التنسيقية  اللجنة 
الـــعـــمـــل الــــســــت الــمــنــبــثــقــة عــن 
األجــواء  وتوفير  النقب،  منتدى 
مسيرة  مــواصــلــة  أمـــام  المثالية 
بين  الوثيقة  والشراكة  التعاون 

ــدول األعـــضـــاء فـــي مــجــالت:  ــ الـ
والتكنولوجيا  الــغــذائــي  األمــــن 
ــة، الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة،  ــيـ ــائـ ــمـ الـ
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، الــســيــاحــة، 
الــتــعــلــيــم والــتــعــايــش الــســلــمــي، 

واألمن اإلقليمي.
الخارجية  وزارة  وكيل  وأكــد 
لــــلــــشــــؤون الــــســــيــــاســــيــــة حــــرص 
حضرة  بقيادة  البحرين  مملكة 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 

مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  بـــــن 
الـــــبـــــاد الــــمــــعــــظــــم، وتــــوجــــهــــات 
الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــــي 

الــــــــوزراء، عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
األعــضــاء  الـــدول  مــع  والتنسيق 
فــي مــنــتــدى الــنــقــب، بــمــا يسهم 
فـــي تــعــزيــز األمـــــن والســـتـــقـــرار 
منطقة  فــي  والــســام  والتعايش 

منوًها  والعالم،  األوسط  الشرق 
ــتــــزاز الــمــمــلــكــة بــرئــاســة  إلــــى اعــ
الصحية  الـــرعـــايـــة  مــجــمــوعــتــي 
مع  بالشراكة  اإلقليمي  واألمـــن 

الوليات المتحدة األمريكية.

وكيل الخارجية يتراأ�س وفد البحرين في اجتماع اللجنة التن�سيقية لمنتدى النقب باأبوظبي

المتنقلة  الــســكــري  وحــــدة  تــســتــمــر   
في  للجراحين  الملكية  للكلية  التابعة 
أيـــرلـــنـــدا – جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن الــطــبــيــة 
لنشر  حــمــلــتــهــا  فـــي  الــبــحــريــن(   RCSI(
السكري  بمرض  اإلصــابــة  بخطر  الــوعــي 
ــال فــي  ــ ــفـ ــ ــيـــن األطـ مــــن الــــنــــوع الـــثـــانـــي بـ
من  متطوعون  به  يقوم  والــذي  البحرين 
تدريس  هيئة  وأعــضــاء  التمريض  طــاب 

كلية التمريض والقبالة في الجامعة.
السنة  خــال  نشاطاتها  ضمن  ومــن 
الدراسية، ُدعيت جامعة البحرين الطبية 
اليوم  بمناسبة  فعالية  في  المشاركة  إلى 
والتي نظمتها جمعية  العالمي للسكري 
السكري البحرينية برعاية الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس 
ــلــــى لــلــصــحــة، وبــحــضــور  الــمــجــلــس األعــ
الوكيل  الهاجري  إبراهيم  الدكتورة مريم 

المساعد للصحة العامة.
الطبية  البحرين  جامعة  فريق  وقــاد 
ــر فــي  ــيــــث، مــــحــــاضــ ــمــ الــــســــيــــدة دانـــــــــة ســ
الــتــمــريــض والـــدكـــتـــورة مـــريـــم الـــعـــرادي، 
بالجامعة،  الــتــمــريــض  فــي  أول  مــحــاضــر 
لجهود  تــقــديــر  شـــهـــادة  تسلمتا  والــلــتــان 
الــجــامــعــة الــمــتــواصــلــة عــلــى نــشــر الــوعــي 
بين طاب المدارس فيما يتعلق بمرض 
ــوع الـــثـــانـــي وإجـــــــراءات  ــنـ ــن الـ الـــســـكـــري مـ

الوقاية منه.
وقـــــال الـــبـــروفـــيـــســـور ســمــيــر الــعــتــوم، 
»تفتخر  الطبية:  البحرين  رئيس جامعة 
الــذي  بالعمل  الطبية  البحرين  جامعة 
ــوم بـــــه مـــتـــطـــوعـــو وحـــــــــدة الـــســـكـــري  ــ ــقـ ــ يـ
وجهود  جهودهم  تمهد  والذين  المتنقلة 
تركز على مرض  التي  البحثية  الجامعة 
السكري، الطريق لفهم المرض وتحسين 

صحية  نتائج  إلــى  للوصول  العاج  ُسبل 
السكري  وحــدة  ُأنِشئت  للجميع«.  أفضل 
الــمــتــنــقــلــة الــتــابــعــة لــجــامــعــة الــبــحــريــن 
مــع  ــعـــاون  ــتـ ــالـ بـ  2012 عـــــام  ــي  فــ الــطــبــيــة 
من  وبــدعــم  البحرينية  السكري  جمعية 
ــادي روتــــاري الــمــنــامــة، وتــهــدف الــوحــدة  نـ
إلى زيارة المدارس البتدائية الحكومية 
أطفال  لتوعية  البحرين  فــي  والــخــاصــة 

الــــمــــدارس فـــي الـــصـــف الـــثـــالـــث والـــرابـــع 
ــكــــري، وتـــعـــريـــفـــهـــم بـــاألكـــل  ــســ بــــمــــرض الــ
الــصــحــي مــن خـــال األلـــعـــاب واألنــشــطــة 
التعليمية التفاعلية. ومنذ ذلك الحين، 
بتوعية  المتنقلة  السكري  وحـــدة  قــامــت 

5000 طفل في البحرين.
التطوع  فــي  تجربتها  على  وتعليقًا 
تال  قالت  المتنقلة،  السكري  وحــدة  مع 

الــزيــن، الــطــالــبــة فــي الــســنــة الــرابــعــة من 
بالفخر  »أشعر  والقبالة:  التمريض  كلية 
بأنني جزء من هذه المبادرة وأن أتيحت 
لــي فــرصــة فــي تثقيف وتــوعــيــة األطــفــال 
باألكل الصحي وأنماط الحياة المناسبة 
وعــاقــتــهــا بـــمـــرض الـــســـكـــري مـــن الــنــوع 
أطفال  صحة  وتحسين  أجــل  من  الثاني 

البحرين«.

جامع���ة البحرين الطبي���ة توا�سل حملة توعي���ة الأطفال بمخاطر مر�س ال�س���كري

كتب: محمد القصاص

ــلــــدي الـــمـــحـــرق  ــو مـــجـــلـــس بــ ذكـــــــرت عـــضـ
دلل الــمــقــهــوي أنــهــا تــســلــمــت شــكــوى بــشــأن 
أحــــد الـــمـــنـــازل اآللـــيـــة لــلــســقــوط فـــي مجمع 
القطع  بعض  سقوط  بسبب   923 طريق   209

الخشبية منه.
ــالـــت: تــمــت مــخــاطــبــة هــيــئــة الــبــحــريــن  وقـ
لـــلـــثـــقـــافـــة واآلثــــــــــار وحـــــضـــــروا الــــــى الـــمـــوقـــع 
للمعاينة وعمل الازم بشأن القطعة العلوية 
)الخشبية( التي سقطت منها بعض القطع.

جاء ذلك بعد مناشدتها بسرعة التحرك 

لــلــعــقــار، مــشــيــرة إلـــى أن مــصــلــحــة الــمــواطــن 
تــعــتــبــر مـــن األولــــويــــة، مــثــمــنــة جـــهـــود شــرطــة 
تــواجــدوا  حيث  الستجابة،  وســرعــة  المحرق 
بالموقع وأحاطوه بإجراءات األمن والسامة.
وأوضحت أنها طلبت حصر البيوت اآليلة 
لــلــســقــوط والـــمـــهـــجـــورة لتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات 
بالترميم أو الهدم، وخاصة البيوت المفتوحة 
للهدم  الموجبة  الشــتــراطــات  مــع  المتوافقة 
ــوارض  ــقــ ــد الــ ــواجـ ــتـ ــورة بـ ــطــ ــي تــشــكــل خــ ــتــ والــ
والحشرات والمخلفات فضًا عن السلوكيات 
يتضرر  والــتــي  والــتــقــالــيــد  لــلــعــادات  المنافية 

منها األهالي.

ــال تــســلــيــم أحـــد  ــ ــلـــديـــات حـ ــبـ وبـــحـــســـب الـ
البيوت  بناؤها ضمن مشروع  تم  التي  البيوت 
ــادة  ــ ــتـــي تـــم هــدمــهــا وإعـ ــة لــلــســقــوط والـ ــلـ اآليـ
تأهيلها في األعوام الماضية فإنه يتم التعاون 
واآلثار  للثقافة  البحرين  والتنسيق مع هيئة 
إلعادة تأهيل بيوت المحرق والتي تقع ضمن 
نطاق اهتمام الثقافة لما تحتويه من مامح 
معمارية تراثية، وذلك بهدف المحافظة على 
عملية  خــال  البيوت  لــهــذه  المعماري  اإلرث 
عملية  تتطلب  حيث  تأهيلها،  وإعـــادة  الــهــدم 
تأهيل  فــي  خــبــرة متخصصة  الــتــأهــيــل  إعــــادة 

المباني التراثية.

ع�ضو بمجل�س بلدي المحرق:

ح�سر البيوت الآيلة لل�سقوط في المحرق لإجراء الهدم اأو الترميم

البحرين  مملكة  تعاطف  عــن  الخارجية  وزارة  أعــربــت 
وتضامنها مع جمهورية السنغال إثر حادث مروري مؤسف 
وإصابة  وفــاة  عن  وأسفر  الباد،  وسط  كافرين  مدينة  قرب 
ومواساتها  تعازيها  صــادق  عــن  معّبرة  األشــخــاص،  عــشــرات 
لــلــحــكــومــة والــشــعــب الــســنــغــالــي الــصــديــق وألهـــالـــي وذوي 
الضحايا في هذا المصاب األليم، وتمنياتها الشفاء العاجل 

لجميع المصابين.

ال��ب��ح��ري��ن ت���ع���زي ج��م��ه��وري��ة 

مروري حادث  �سحايا  في  ال�سنغال 
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Link

تـــــــلـــــــقـــــــى الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور 
ــيـــف بـــــن راشـــــد  ــطـ ــلـ ــدالـ ــبـ عـ
الــزيــانــي وزيــــر الــخــارجــيــة، 
أمـــس، اتــصــاًل هــاتــفــًيــا من 
الــــســــيــــد عــــــبــــــداهلل شـــاهـــد 
ــر خـــارجـــيـــة جــمــهــوريــة  ــ وزيــ

المالديف.
وتــــــم خــــــال التــــصــــال 
بـــحـــث عــــاقــــات الـــصـــداقـــة 
الــوطــيــدة الــتــي تــربــط بين 
ــيــــن،  ــقــ الــــبــــلــــديــــن الــــصــــديــ
ــاون الــثــنــائــي  ــعـ ــتـ ومــــســــار الـ
مختلف  فــي  تعزيزه  وسبل 
الـــــمـــــجـــــالت بــــمــــا يــحــقــق 
ــتــــركــــة  الـــــمـــــصـــــالـــــح الــــمــــشــ
ويـــعـــود بــالــخــيــر والــمــنــفــعــة 
عــلــى الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن 
الـــصـــديـــقـــيـــن. كـــمـــا جـــرى 

اإلقليمية  التطورات  بحث 
والدولية الراهنة والقضايا 

ذات الهتمام المشترك.

} وزير الخارجية.
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وزيــر  الــزيــانــي  راشـــد  بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور  استقبل 
نائي سفير  آيتان  السيد  أمس،  الــوزارة  الخارجية، في مقر 

دولة إسرائيل لدى مملكة البحرين.
جرى خال اللقاء، استعراض عاقات التعاون المشترك 
توطيد  سبل  وبحث  إسرائيل،  ودولــة  البحرين  مملكة  بين 
بــمــا يخدم  الــمــســتــويــات  عــلــى مختلف  الــقــائــمــة  الــعــاقــات 
المصالح المشتركة للبلدين ويدعم السام والستقرار في 

المنطقة.

المالديف�ي ونظي�ره  الخارجي�ة  وزي�ر 

ي��ب��ح��ث��ان ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة

وزي�������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي�����س��ت��ق��ب��ل 

ال�������س���ف���ي���ر الإ�����س����رائ����ي����ل����ي

استقبلت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل 
رئيس  نائب  العالي  التعليم  لمجلس  العام  األمين  خليفة 
سمير  البروفيسور  العالي  التعليم  مجلس  أمــنــاء  مجلس 

العتوم رئيس جامعة البحرين الطبية.
وجميع  الطبية  البحرين  جامعة  هنأت  اللقاء  وخــال 
العربية  بالمملكة  التعليم  وزارة  بمناسبة  إدراج  منتسبيها 
السعودية الشقيقة تخصص التمريض في الجامعة ضمن 
الــتــخــصــصــات الــمــعــتــرف بــهــا والــمــوصــى بــالــتــحــاق الطلبة 
الجامعة  به  تحظى  بما  مشيدة  بها،  للدراسة  السعوديين 
تم  أن  سبق  حيث  الطبي،  المجال  فــي  أكــاديــمــي  تقدم  مــن 
الــتــعــلــيــم في  الــطــب مـــن قــبــل وزارة  بــتــخــصــص  العـــتـــراف 

السعودية.
من جانبه، ثمن البروفيسور سمير العتوم رئيس جامعة 
التعليم  لــمــجــلــس  الــمــبــذولــة  الــجــهــود  الــطــبــيــة  الــبــحــريــن 
على  للحصول  الجامعة  ودعــم  العقبات  تذييل  في  العالي 
العترافات الدولية، مؤكدًا ان ما يوليه المجلس من اهتمام 
يضع على عاتقنا مسؤولية العمل والمضي قدمًا لتحقيق 

أهداف اعلى ومنجزات على المستوى الدولي.
الــتــمــريــض في  الــســعــودي بتخصص  ويــأتــي العـــتـــراف 
الــعــامــة  اإلدارة  قــــررت  أن  بــعــد  الــطــبــيــة  الــبــحــريــن  جــامــعــة 
العربية  بالمملكة  التعليم  وزارة  فــي  الــشــهــادات  لــمــعــادلــة 
التي  والمؤهات  بالجامعة  العــتــراف  الشقيقة  السعودية 
تقدمها لطلبتها في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

الأمين العام للتعليم العالي ت�سيد بالتقدم

الطبي��ة البحري��ن  لجامع��ة  الأكاديم��ي 

خليفة  الشيخ  سمو  تـــرأس 
بــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة مــحــافــظ 
اجتماع  الجنوبية،  المحافظة 
لــلــعــام  األول  األمـــنـــيـــة  الــلــجــنــة 
عيسى  العميد  بحضور   ،2023
بــــــن ثـــــامـــــر الــــــــدوســــــــري نـــائـــب 
الضباط  مــن  وعــدد  المحافظ، 
ــن مــمــثــلــي الـــجـــهـــات األمــنــيــة  مـ
والمسؤولين بالمحافظة، وذلك 

بمبنى المحافظة.
ــاع، أكــد  ــتـــمـ فـــي بـــدايـــة الجـ
ســمــو الــمــحــافــظ حـــرصـــه على 
تنفيذ توجيهات حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك الباد المعظم، 
األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
ــوزراء،  ــ الـ رئــيــس مجلس  الــعــهــد 
ــازات  ــ ــجـ ــ ــاإلنـ ــ مــــشــــيــــدًا ســــمــــوه بـ
العام  المتحققة خال  األمنية 
الــمــاضــي بــفــضــل دعـــم الــفــريــق 
بـــن عــبــداهلل  الــشــيــخ راشــــد  أول 
آل خليفة وزير الداخلية لتلبية 
ــات الهــــالــــي لــتــعــزيــز  ــاجـ ــيـ ــتـ احـ
األمــن والســتــقــرار فــي مجتمع 
الــجــنــوبــيــة، مــثــنــيــًا ســمــوه على 
بها  تــقــوم  الــتــي  الــبــارزة  الجهود 
ــهــــزة األمـــنـــيـــة فـــي تــرســيــخ  األجــ
مــقــومــات األمــــن والــســامــة في 
مــنــاطــق الــمــحــافــظــة، بــمــا يعزز 
ــة فــي  ــافــــظــ ــمــــحــ مــــــن نـــــجـــــاح الــ
تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــمــواطــنــيــن 
والمقيمين في المجال األمني.
بــــــــعــــــــدهــــــــا، اطــــــــلــــــــع ســــمــــو 

اللجنة  تقرير  على  المحافظ 
بإحصائيات  المتعلق  األمــنــيــة 
ــام الـــمـــاضـــي حـــــول تــقــيــيــم  ــعــ الــ
ــنــــي بــالــمــحــافــظــة  الــــوضــــع األمــ
ــاد ســمــوه  ــ الــجــنــوبــيــة، حــيــث أشـ
الجاهزية  بالستعداد ومستوى 
في  الستجابة  وسرعة  األمنية 
تــلــقــي الـــبـــاغـــات الـــــــــواردة، ومــا 
تحقق خال العام الماضي من 
مشترك  وتنسيق  وتعاون  جهود 
مـــع مــخــتــلــف الــجــهــات األمــنــيــة 
لــــخــــدمــــة أهـــــالـــــي الـــمـــحـــافـــظـــة 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، وذلــــــــــك نــتــيــجــة 
األمنية  والتدابير  الحتياطات 
ــي عـــمـــوم مــنــاطــق  الـــمـــتـــخـــذة فــ

المحافظة.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، تــابــعــت 
ــود  ــهــ ــجــ ــة األمـــــنـــــيـــــة الــ ــنــ ــجــ ــلــ الــ
المشتركة لإلدارة العامة للدفاع 
الــمــدنــي، مــن خــال استعراض 
حـــول  مــــرئــــي  لــــعــــرض  اإلدارة 
اســـتـــعـــدادهـــا لــتــلــقــي الــبــاغــات 
الــــــــــــــواردة، حــــيــــث أشــــــــاد ســـمـــوه 
بجهود اإلدارة لمعالجة شكاوى 
تجمع مياه األمطار واإلجراءات 
المتخذة حيال ذلك، حيث وجه 
سمو المحافظ اللجنة استمرار 
جميع  ومتابعة  لرصد  الجهود 
ــاوى الـــــــــــــواردة مـــــن قــبــل  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ الـ
في  الــنــحــو  ذات  عــلــى  األهـــالـــي 

ــنــــاطــــق الـــمـــحـــافـــظـــة  ــع مــ ــيـ ــمـ جـ
الجنوبية.

اللجنة  تــابــعــت  ذلــــك،  بــعــد 
ــود الـــتـــي تــقــوم  ــهـ ــة الـــجـ ــيـ ــنـ األمـ
لـــلـــمـــرور  ــة  ــامــ ــعــ الــ اإلدارة  بـــهـــا 
انسيابية  تحقيق  والمتضمنة 
الــــــــحــــــــركــــــــة الــــــــــمــــــــــروريــــــــــة فــــي 
الــجــنــوبــيــة، حيث  الــمــحــافــظــة 
الــمــحــافــظ بتكثيف  وجـــه ســمــو 
منطقة  في  المرورية  الــدوريــات 
السامة  توفير  لضمان  الرفاع، 
مختلف  في  المرورية  والرقابة 
ــدرًا ســمــوه  ــ ــقـ ــ طـــــرق الـــــرفـــــاع، مـ
مـــتـــابـــعـــة  فــــــي  اإلدارة  جـــــهـــــود 
الــخــطــط الــتــطــويــريــة لــضــمــان 

ــة الـــمـــركـــبـــات فــي  ــركـ تــســهــيــل حـ
الــــطــــرق الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة 

بالمحافظة.
مــــن جــــانــــب آخـــــــر، اطــلــعــت 
ــلـــى أبــــرز  ــة، عـ ــيــ ــنــ الـــلـــجـــنـــة األمــ
الــمــواضــيــع والــمــاحــظــات التي 
خال  من  المحافظة  تسلمتها 
الــــرصــــد الـــمـــســـتـــمـــر لــمــنــصــات 
التواصل الجتماعي والمجلس 
ــتــــي تــتــمــحــور  الفــــتــــراضــــي، والــ
حـــــــــول مــــتــــابــــعــــة احــــتــــيــــاجــــات 
الهــــــالــــــي األمــــنــــيــــة لـــمـــنـــاطـــق 
المحافظة، مبينًا سموه حرص 
وتلبية  إيــصــال  فــي  المحافظة 
ــي بــالــشــكــل  ــالــ احـــتـــيـــاجـــات األهــ

الــــــذي يــحــقــق تــطــلــعــاتــهــم فــي 
األمـــن مــن جهة  دعــائــم  ترسيخ 
وســرعــة الســتــجــابــة والــتــواصــل 
الــفــّعــال مـــع مــخــتــلــف الــجــهــات 

المختصة من جهة ثانية.
فــي خــتــام الجــتــمــاع، أشــاد 
اإلدارات  ممثلي  مــن  الــحــضــور 
األمــنــيــة بــالــدور الـــذي يــقــوم به 
ســمــو الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن علي 
المحافظة  محافظ  خليفة  آل 
وتنفيذ  مــتــابــعــة  فــي  الــجــنــوبــيــة 
ــادرات األمـــنـــيـــة الـــهـــادفـــة،  ــبــ ــمــ الــ
وســـعـــي ســـمـــوه إلـــــى تــحــقــيــقــهــا 
المجتمعية  الشراكة  مبدأ  وفق 

الرائدة.

محافظ الجنوبية يطلع على تقرير حول تقييم الو�سع الأمني بالمحافظة 

} جانب من اجتماع اللجنة الأمية الأول.

ــيـــخ  تــــــــــرأس الـــــدكـــــتـــــور الـــشـ
خليفة  آل  أحـــمـــد  بـــن  ــبــــداهلّل  عــ
للشؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 
البحرين  وفد مملكة  السياسية 
التنسيقية  اللجنة  اجتماع  في 
لمنتدى النقب، الذي ُعقد خال 
في  الــجــاري  يناير  و10   9 يومي 
كبار  من  عــدد  بحضور  أبوظبي، 
ــارات  ــة اإلمــ الــمــســؤولــيــن فــي دولـ
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة 
ــيـــة وجــــمــــهــــوريــــة مــصــر  الـــمـــغـــربـ
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــــوليـ الــعــربــيــة والـ

األمريكية ودولة إسرائيل. 
وخال الجلسة الفتتاحية، 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــيـــل  أشــــــاد 
دولة  بجهود  السياسية  للشؤون 
اإلمــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة الــمــتــحــدة 
الــشــقــيــقــة فـــي تــنــظــيــم اجــتــمــاع 
ومجموعات  التنسيقية  اللجنة 
الـــعـــمـــل الــــســــت الــمــنــبــثــقــة عــن 
األجــواء  وتوفير  النقب،  منتدى 
مسيرة  مــواصــلــة  أمـــام  المثالية 
بين  الوثيقة  والشراكة  التعاون 

ــدول األعـــضـــاء فـــي مــجــالت:  ــ الـ
والتكنولوجيا  الــغــذائــي  األمــــن 
ــة، الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة،  ــيـ ــائـ ــمـ الـ
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، الــســيــاحــة، 
الــتــعــلــيــم والــتــعــايــش الــســلــمــي، 

واألمن اإلقليمي.
الخارجية  وزارة  وكيل  وأكــد 
لــــلــــشــــؤون الــــســــيــــاســــيــــة حــــرص 
حضرة  بقيادة  البحرين  مملكة 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 

مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  عـــيـــســـى  بـــــن 
الـــــبـــــاد الــــمــــعــــظــــم، وتــــوجــــهــــات 
الحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــــي 

الــــــــوزراء، عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون 
األعــضــاء  الـــدول  مــع  والتنسيق 
فــي مــنــتــدى الــنــقــب، بــمــا يسهم 
فـــي تــعــزيــز األمـــــن والســـتـــقـــرار 
منطقة  فــي  والــســام  والتعايش 

منوًها  والعالم،  األوسط  الشرق 
ــتــــزاز الــمــمــلــكــة بــرئــاســة  إلــــى اعــ
الصحية  الـــرعـــايـــة  مــجــمــوعــتــي 
مع  بالشراكة  اإلقليمي  واألمـــن 

الوليات المتحدة األمريكية.

وكيل الخارجية يتراأ�س وفد البحرين في اجتماع اللجنة التن�سيقية لمنتدى النقب باأبوظبي

المتنقلة  الــســكــري  وحــــدة  تــســتــمــر   
في  للجراحين  الملكية  للكلية  التابعة 
أيـــرلـــنـــدا – جـــامـــعـــة الـــبـــحـــريـــن الــطــبــيــة 
لنشر  حــمــلــتــهــا  فـــي  الــبــحــريــن(   RCSI(
السكري  بمرض  اإلصــابــة  بخطر  الــوعــي 
ــال فــي  ــ ــفـ ــ ــيـــن األطـ مــــن الــــنــــوع الـــثـــانـــي بـ
من  متطوعون  به  يقوم  والــذي  البحرين 
تدريس  هيئة  وأعــضــاء  التمريض  طــاب 

كلية التمريض والقبالة في الجامعة.
السنة  خــال  نشاطاتها  ضمن  ومــن 
الدراسية، ُدعيت جامعة البحرين الطبية 
اليوم  بمناسبة  فعالية  في  المشاركة  إلى 
والتي نظمتها جمعية  العالمي للسكري 
السكري البحرينية برعاية الفريق طبيب 
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة رئيس 
ــلــــى لــلــصــحــة، وبــحــضــور  الــمــجــلــس األعــ
الوكيل  الهاجري  إبراهيم  الدكتورة مريم 

المساعد للصحة العامة.
الطبية  البحرين  جامعة  فريق  وقــاد 
ــر فــي  ــيــــث، مــــحــــاضــ ــمــ الــــســــيــــدة دانـــــــــة ســ
الــتــمــريــض والـــدكـــتـــورة مـــريـــم الـــعـــرادي، 
بالجامعة،  الــتــمــريــض  فــي  أول  مــحــاضــر 
لجهود  تــقــديــر  شـــهـــادة  تسلمتا  والــلــتــان 
الــجــامــعــة الــمــتــواصــلــة عــلــى نــشــر الــوعــي 
بين طاب المدارس فيما يتعلق بمرض 
ــوع الـــثـــانـــي وإجـــــــراءات  ــنـ ــن الـ الـــســـكـــري مـ

الوقاية منه.
وقـــــال الـــبـــروفـــيـــســـور ســمــيــر الــعــتــوم، 
»تفتخر  الطبية:  البحرين  رئيس جامعة 
الــذي  بالعمل  الطبية  البحرين  جامعة 
ــوم بـــــه مـــتـــطـــوعـــو وحـــــــــدة الـــســـكـــري  ــ ــقـ ــ يـ
وجهود  جهودهم  تمهد  والذين  المتنقلة 
تركز على مرض  التي  البحثية  الجامعة 
السكري، الطريق لفهم المرض وتحسين 

صحية  نتائج  إلــى  للوصول  العاج  ُسبل 
السكري  وحــدة  ُأنِشئت  للجميع«.  أفضل 
الــمــتــنــقــلــة الــتــابــعــة لــجــامــعــة الــبــحــريــن 
مــع  ــعـــاون  ــتـ ــالـ بـ  2012 عـــــام  ــي  فــ الــطــبــيــة 
من  وبــدعــم  البحرينية  السكري  جمعية 
ــادي روتــــاري الــمــنــامــة، وتــهــدف الــوحــدة  نـ
إلى زيارة المدارس البتدائية الحكومية 
أطفال  لتوعية  البحرين  فــي  والــخــاصــة 

الــــمــــدارس فـــي الـــصـــف الـــثـــالـــث والـــرابـــع 
ــكــــري، وتـــعـــريـــفـــهـــم بـــاألكـــل  ــســ بــــمــــرض الــ
الــصــحــي مــن خـــال األلـــعـــاب واألنــشــطــة 
التعليمية التفاعلية. ومنذ ذلك الحين، 
بتوعية  المتنقلة  السكري  وحـــدة  قــامــت 

5000 طفل في البحرين.
التطوع  فــي  تجربتها  على  وتعليقًا 
تال  قالت  المتنقلة،  السكري  وحــدة  مع 

الــزيــن، الــطــالــبــة فــي الــســنــة الــرابــعــة من 
بالفخر  »أشعر  والقبالة:  التمريض  كلية 
بأنني جزء من هذه المبادرة وأن أتيحت 
لــي فــرصــة فــي تثقيف وتــوعــيــة األطــفــال 
باألكل الصحي وأنماط الحياة المناسبة 
وعــاقــتــهــا بـــمـــرض الـــســـكـــري مـــن الــنــوع 
أطفال  صحة  وتحسين  أجــل  من  الثاني 

البحرين«.

جامع���ة البحرين الطبي���ة توا�سل حملة توعي���ة الأطفال بمخاطر مر�س ال�س���كري

كتب: محمد القصاص

ــلــــدي الـــمـــحـــرق  ــو مـــجـــلـــس بــ ذكـــــــرت عـــضـ
دلل الــمــقــهــوي أنــهــا تــســلــمــت شــكــوى بــشــأن 
أحــــد الـــمـــنـــازل اآللـــيـــة لــلــســقــوط فـــي مجمع 
القطع  بعض  سقوط  بسبب   923 طريق   209

الخشبية منه.
ــالـــت: تــمــت مــخــاطــبــة هــيــئــة الــبــحــريــن  وقـ
لـــلـــثـــقـــافـــة واآلثــــــــــار وحـــــضـــــروا الــــــى الـــمـــوقـــع 
للمعاينة وعمل الازم بشأن القطعة العلوية 
)الخشبية( التي سقطت منها بعض القطع.

جاء ذلك بعد مناشدتها بسرعة التحرك 

لــلــعــقــار، مــشــيــرة إلـــى أن مــصــلــحــة الــمــواطــن 
تــعــتــبــر مـــن األولــــويــــة، مــثــمــنــة جـــهـــود شــرطــة 
تــواجــدوا  حيث  الستجابة،  وســرعــة  المحرق 
بالموقع وأحاطوه بإجراءات األمن والسامة.

وأوضحت أنها طلبت حصر البيوت اآليلة 
لــلــســقــوط والـــمـــهـــجـــورة لتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات 
بالترميم أو الهدم، وخاصة البيوت المفتوحة 
للهدم  الموجبة  الشــتــراطــات  مــع  المتوافقة 
ــوارض  ــقــ ــد الــ ــواجـ ــتـ ــورة بـ ــطــ ــي تــشــكــل خــ ــتــ والــ
والحشرات والمخلفات فضًا عن السلوكيات 
يتضرر  والــتــي  والــتــقــالــيــد  لــلــعــادات  المنافية 

منها األهالي.

ــال تــســلــيــم أحـــد  ــ ــلـــديـــات حـ ــبـ وبـــحـــســـب الـ
البيوت  بناؤها ضمن مشروع  تم  التي  البيوت 
ــادة  ــ ــتـــي تـــم هــدمــهــا وإعـ ــة لــلــســقــوط والـ ــلـ اآليـ
تأهيلها في األعوام الماضية فإنه يتم التعاون 
واآلثار  للثقافة  البحرين  والتنسيق مع هيئة 
إلعادة تأهيل بيوت المحرق والتي تقع ضمن 
نطاق اهتمام الثقافة لما تحتويه من مامح 
معمارية تراثية، وذلك بهدف المحافظة على 
عملية  خــال  البيوت  لــهــذه  المعماري  اإلرث 
عملية  تتطلب  حيث  تأهيلها،  وإعـــادة  الــهــدم 
تأهيل  فــي  خــبــرة متخصصة  الــتــأهــيــل  إعــــادة 

المباني التراثية.

ع�ضو بمجل�س بلدي المحرق:

ح�سر البيوت الآيلة لل�سقوط في المحرق لإجراء الهدم اأو الترميم

البحرين  مملكة  تعاطف  عــن  الخارجية  وزارة  أعــربــت 
وتضامنها مع جمهورية السنغال إثر حادث مروري مؤسف 
وإصابة  وفــاة  عن  وأسفر  الباد،  وسط  كافرين  مدينة  قرب 
ومواساتها  تعازيها  صــادق  عــن  معّبرة  األشــخــاص،  عــشــرات 
لــلــحــكــومــة والــشــعــب الــســنــغــالــي الــصــديــق وألهـــالـــي وذوي 
الضحايا في هذا المصاب األليم، وتمنياتها الشفاء العاجل 

لجميع المصابين.

ال��ب��ح��ري��ن ت���ع���زي ج��م��ه��وري��ة 

مروري حادث  �سحايا  في  ال�سنغال 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16363/pdf/1-Supplime/16363.pdf?fixed9477
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1321095
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1319883
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1321099
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1319883
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1321101
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1319883


24| Ω2019 ôHƒàcCG 8 - `g1441 ôØ°U 9 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á©HGôdG áæ°ùdG - (15173) Oó©dGAkhbar Alkhaleej - Tue 8 Oct 2019 - No. (15173) (GAKH103)www.akhbar-alkhaleej.com

 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
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.ó¡©dG »dh ƒª°S Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¬°SDhôJ ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |
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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
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محميد احملميد

قريبة  تكون  مــا  دائــمــا  الحكيمة،  القيادة 
وتسعى  احتياجاتهم،  تلبي  المواطنين..  من 
لتحقيق تطلعاتهم، وتعمل من أجل تحسين 
مـــســـتـــوى مــعــيــشــتــهــم.. تــتــحــســس ظـــروفـــهـــم، 
اإلمكانيات  كــافــة  وتــوجــه  بمعاناتهم،  وتشعر 
من  ما  كل  وتوفر  تحدياتهم،  تجاوز  أجل  من 

شأنه يصب في صالحهم.
لـــذلـــك جـــــاءت حـــزمـــة األوامـــــــر الــكــريــمــة 
األمير  الملكي  السمو  صــاحــب  مــن  الــصــادرة 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
وطنيا  تجسيدا  اهلل،  حفظه  الـــوزراء  مجلس 
على  للتخفيف  الحكيمة  الــقــيــادة  الهــتــمــام 
آثار  الخاص، من  القطاع  المواطنين، وحتى 

ارتفاع األسعار العالمية.
الكريم بصرف مبلغ شهر  األمــر  أن  ذلك 
إضــافــي مــن الــدعــم الــمــالــي لــأســر مــحــدودة 
الــدخــل )عــــالوة الـــغـــالء(، وبــمــبــاشــرة صرفها 
لــلــمــســتــحــقــيــن وايـــداعـــهـــا خــــالل شــهــر يــنــايــر 
يؤكد  مستفيد،  ألــف   130 من  ألكثر  الحالي، 
الــدخــل  مــحــدودي  بفئة  المستمر  االهــتــمــام 

خصوصا، والمواطنين عموما.
وحتى تكون األمور أكثر فاعلية وشمولية 
ولي  من سمو  الكريم  التوجيه  فإن  وتكاملية 
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء حــفــظــه اهلل، 
خطط  بوضع  المختصة  الحكومية  الجهات 
أسعار  استقرار  في  تساهم  عاجلة  واجـــراءات 
التطورات  ضــوء  فــي  محليا،  وتوفرها  السلع 
العالمية، ستساهم  األســواق  أثــرت على  التي 
بالتأكيد في تحقيق الهدف المنشود لصالح 

المواطنين.  
سيكون من المهم اليوم أن تشهد األسواق 

المحلية انخفاضا ملموسا في أسعار األغذية، 
الصناعية  األراضـــي  رســوم  تعليق  مــع  خاصة 

المخصصة لتخزين األغذية لمدة 3 أشهر.
كما أن األمر الكريم بتعليق شرط حصول 
األسواق على موافقة وزارة الصناعة والتجارة 
عــلــى الــحــمــالت الــتــرويــجــيــة وإلـــغـــاء رســومــهــا 
أشــهــر،   3 مـــدة  الــغــذائــيــة  واألســـــواق  للمتاجر 
المحالت  على  األعــبــاء  يخفف  أن  شأنه  مــن 
على  األسعار  تخفيض  مقابل  في  التجارية، 

المواطنين.
فلن يقبل الناس بعد ذلك، أن يضع بعض 
التجار »شماعة« ارتفاع األسعار بسبب الرسوم 
الحمالت  رســوم  أو  الصناعية،  األراضـــي  على 
كل  علقت  الكريمة  األوامــــر  ألن  الترويجية، 
تــلــك األمــــور، مــن أجـــل الــمــواطــن، ومـــن أجــل 

التاجر كذلك.
التفتيش  حــمــالت  تكثيف  مــســألــة  تبقى 
ومــراقــبــة األســعــار فــي األســــواق، والــتــي جــاءت 
ضمن التوجيهات الكريمة للجهات المختصة، 
المراقبة في األسواق،  المزيد من  بأن نشهد 
والحزم مع أي تالعب قد يحصل، أو استغالل 
ــرورة دعـــم وتــشــجــيــع التاجر  قــد يــقــع، مــع ضــ

الذي يراعي مصلحة الوطن والمواطن.
ــع األوامــــــر  ــاس وتـــفـــاعـــلـــهـــم مــ ــنــ فـــرحـــة الــ
جميلة،  وطنية  صــورة  الكريمة،  والتوجيهات 
المجتمع  في  والتعاضد  التقارب  قيم  ترسخ 
البحريني  المواطن  أن  من  وتعزز  البحريني، 
وأن  الــدولــة،  لــدى  اعتبار  كل  فــوق  ومصلحته 
تضع  الــحــكــيــمــة  بــقــيــادتــهــا  الــبــحــريــن  مملكة 
التنمية  محور  قمة  في  البحريني  المواطن 

والعمل واإلنجاز.  

malmahmeed7@gmail.com

توجيهات وطنية.. 

للأ�سرة البحرينية

أعـــــــلـــــــن الــــمــــهــــنــــدس 
بـــن أحـــمـــد محمد  كـــمـــال 
ــيــــس هـــيـــئـــة الـــكـــهـــربـــاء  رئــ
والـــــمـــــاء إطـــــــالق الــهــيــئــة 
لخدمات  جــديــدا  نــظــامــا 
الـــمـــشـــتـــركـــيـــن والـــفـــوتـــرة 
مــطــلــع فـــبـــرايـــر الــمــقــبــل، 
ــمـــن  والــــــــــــــــذي يـــــــأتـــــــي ضـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــطــويــر 
ــوم بـــهـــا الــهــيــئــة  ــقـ ــي تـ ــتـ الـ
المقبلة،  المرحلة  خــالل 
والتي ترتكز بشكل رئيسي 
ــتــــحــــول  عــــلــــى تــــعــــزيــــز الــ
الــرقــمــي فـــي الــهــيــئــة بما 
يـــــعـــــزز جــــــــــودة الــــخــــدمــــة 

المقدمة للمشتركين.
الهيئة  رئــيــس  ولــفــت 
إلـــى أن الــنــظــام الــجــديــد 
ــل وشــــــامــــــل مــن  ــامــ ــكــ ــتــ مــ
خـــالل مــواكــبــتــه ألحـــداث 
والمستجدات،  التقنيات 
ــك يــوفــر  ــ ــى ذلـ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــمــــزايــــا 
لـــلـــمـــشـــتـــركـــيـــن، أبـــــرزهـــــا 
ــرة الـــعـــمـــل  ــ ــيــ ــ ــع وتــ ــريــ ــســ تــ
خدمات  تقديم  لتسهيل 
وتغير  والـــمـــاء،  الــكــهــربــاء 

شـــكـــل الــــفــــاتــــورة لـــتـــكـــون أكــثــر 
ــول  وضــــوًحــــا بـــمـــا يــضــمــن وصــ
إلــى  أدق  بـــصـــورة  الــمــعــلــومــات 
تعزيز  على  عــالوًة  المشتركين، 
عمليات  فــي  والــدقــة  الشفافية 

الفوترة.
وفـــــــي إطـــــــــار اســـــتـــــعـــــدادات 
الــــهــــيــــئــــة إلطــــــــــــالق نـــظـــامـــهـــا 
ــد، أكـــــــد الــــرئــــيــــس أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
أكثر  تدريب  إلى  الهيئة عمدت 
لهيئة  تــابــع  مــوظــف   1000 مــن 
ذات  والجهات  والماء  الكهرباء 
تدريبية  بــرامــج  ضمن  العالقة 
مكثفة، كما حرصت على توفير 

اللوجستية  اإلمــكــانــيــات  كــافــة 
ــكـــفـــاءة أعــلــى  ــهـــدف الـــعـــمـــل بـ بـ
ــيـــس مـــتـــطـــورة،  ــايـ ــقـ وضــــمــــن مـ
إضــافــة إلـــى تــعــاون الــهــيــئــة مع 
بنوك  الشركاء من  العديد من 
سير  لضمان  حكومية  وجــهــات 
الجديد  النظام  إطــالق  عملية 

بيسر وسهولة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن 
إطــــالق الــنــظــام الــجــديــد يأتي 
بـــعـــد ســلــســلــة مــــن الـــمـــشـــاريـــع 
ــامـــت بــهــا  ــتـــي قـ الـــتـــطـــويـــريـــة الـ
منظومة  توفير  بــهــدف  الهيئة 
ذكية متكاملة وحديثة، بدءا من 
تطوير البنية التحتية لشبكات 
نــقــل وتــوزيــع الــكــهــربــاء والــمــاء 
وصــــــــواًل إلـــــى مــــشــــروع تــركــيــب 
الـــعـــدادات الــرقــمــيــة، بــاإلضــافــة 
إنشاء  مشروع  على  العمل  إلــى 
مـــركـــز تــحــكــم جـــديـــد لــشــبــكــات 
ــاء والــــــــمــــــــاء، بـــهـــدف  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
التحول إلى شبكة رقمية عالية 
منظومة  ضمن  والعمل  الدقة 
الهيئة  لكافة خدمات  متكاملة 
الــتــقــدم في  إحــــداث  فــي سبيل 
بمملكة  والماء  الكهرباء  قطاع 

البحرين.

جديد نظام  �إطالق  تعلن  و�لماء  �لكهرباء  هيئة 

لخدمات �لم�شتركين و�لفوترة مطلع فبر�ير �لقادم

} رئيس هيئة الكهرباء والماء.

تـــــرأس مــحــمــد عــلــي الـــقـــائـــد الــرئــيــس 
والحكومة  الــمــعــلــومــات  لهيئة  الــتــنــفــيــذي 
والخمسين  الثامن  االجتماع  اإللكترونية 
لـــلـــجـــنـــة حــــوكــــمــــة تـــقـــنـــيـــة الـــمـــعـــلـــومـــات 
االتصال  تقنية  عبر  المنعقد  واالتــصــاالت 
عدد  ومناقشة  بحث  بهدف  وذلك  المرئي، 
من المشاريع وطلبات الشراء المقدمة من 

قبل الجهات الحكومية.
ــة عــــــــــــدًدا مــن  ــنــ ــجــ ــلــ ــت الــ ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــلــــى جـــــدول  ــة عــ ــ ــدرجـ ــ ــمـ ــ ــات الـ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ ــمـ ــ الـ
الـــمـــشـــاريـــع وطــلــبــات  أعـــمـــالـــهـــا، إذ بــحــثــت 
الحكومية  الجهات  مــن  المقدمة  الــشــراء 
اتــخــاذهــا لسرعة  الــمــطــلــوب  واإلجــــــــراءات 

توفير االحتياجات التقنية لهذه الجهات.
كــمــا نــاقــشــت مـــشـــروع مـــركـــز االتـــصـــال 
ــد أهـــم  ــ ــعـــد أحـ لــــــــوزارة الـــصـــحـــة، والـــــــذي ُيـ

الــمــشــاريــع الــتــي تــهــدف إلـــى االرتـــقـــاء بمستوى 
الــخــدمــات الــصــحــيــة مـــن خـــالل تــيــســيــر عملية 
ــع مــســتــوى رضــا  الــتــواصــل مـــع الــمــواطــنــيــن ورفــ

العمالء.
ــاع بــحــثــت الــلــجــنــة كــذلــك  ــمـ ــتـ وخـــــالل االجـ
ــر أنـــظـــمـــة الـــمـــعـــلـــومـــات  ــويــ ــروع دعــــــم وتــــطــ ــ ــشـ ــ مـ
ــة بـــــــــــوزارة اإلســــكــــان  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ والـــــخـــــدمـــــات اإللــ
والتخطيط العمراني، والذي يهدف إلى تحقيق 
الخدمات  في  والتنظيم  التحسين  من  المزيد 
وتطوير  الـــوزارة  قبل  مــن  المقدمة  اإللكترونية 
يسهم  بما  الخدمات  لتلك  المساندة  األنظمة 
مع  والتعامالت  الخدمات  بجميع  االرتــقــاء  في 

المواطنين والجهات ذات العالقة.
على  باالطالع  اجتماعها  اللجنة  واختتمت 
مــا تــم تــنــفــيــذه مــن الـــقـــرارات الــمــعــتــمــدة خــالل 
اجتماعاتها السابقة، ومتابعة سير العمل فيها.

ل���ج���ن���ة �ل����ح����وك����م����ة ت���ب���ح���ث م�������ش���روع 

م����رك����ز �الت���������ش����ال ل�����������وز�رة �ل�����ش��ح��ة

المتواصلة،  اإلنجازات  ضمن سلسلة 
ــوزارة  حــصــد الــقــطــاع الــصــحــي مــتــمــثــاًل بــ
جائزة  على  البحرين  مملكة  في  الصحة 
عــربــي لتطوير  مـــشـــروع حــكــومــي  أفــضــل 
ــن خــــــالل مـــشـــروع  ــ ــاع الـــصـــحـــي مـ ــقــــطــ الــ
»التطبيب والعالج عن ُبعد« الذي طبقّته 
وزارة الصحة عبر مراكز الرعاية الصحية 
الثانية لجائزة  الــدورة  األولية، وذلك في 
 )2022-2021( العربي  الحكومي  التميز 
الــدول  جامعة  بمقر   2023 ُأقيمت  والتي 
الــعــربــيــة فـــي جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 

الشقيقة.
هـــذه  ــة  الـــصـــحـ وزارة  حــــصــــدت  ــد  ــ وقــ
عليها  نالت  جــوائــز  ثــالث  ضمن  الجائزة 
مملكة البحرين ضمن المجال المؤسسي 
من جائزة التميز الحكومي العربي التي 
تــم إطــالقــهــا فــي عـــام 2019 تــحــت رعــايــة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
ــوزراء حاكم  ــ الــمــتــحــدة رئــيــس مــجــلــس الــ
دولــة  بــالــشــراكــة بين حكومة  وذلـــك  دبـــي، 
ممثلة  العربية  الــدول  وجامعة  ــارات  اإلمـ
بالمنظمة العربية للتنمية اإلدارية، حيث 
تـــم تــمــثــيــل الــقــطــاع الــصــحــي الــحــكــومــي 
بمملكة البحرين من خالل مراكز الرعاية 
الصحية األولية، وذلك بدعم وتنسيق مع 
المجلس األعلى للصحة ومجلس أمناء 

ووزارة  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة  مــراكــز 
التميز  وشـــهـــادة  درع  واتــســلــمــت  الــصــحــة، 
الــدكــتــورة خــاتــون شبر استشاري  كــل مــن 
طب عائلة رئيس لجنة الجودة في مراكز 
الرعاية الصحية األولية وممثل خدمات 
التطبيب عن ُبعد، والدكتورة هند السندي 
استشاري طب عائلة نائب رئيس اللجنة.

وتــتــبــلــور فــكــرة الــمــشــروع فـــي تقديم 
ذات  ومترابطة  مــتــعــددة  صحية  خــدمــات 
ــاة أعــلــى معايير  ــراعـ جــــودة عــالــيــة مـــع مـ
ــدام وســـــائـــــل تــقــنــيــة  ــخــ ــتــ ــاســ ــة بــ ــالمــ ــســ الــ
المشروع  فكرة  بوادر  بدأت  وقد  مختلفة. 

في عام 2018 وتبلورت أكثر خالل الفترة 
أكبر  وبــتــوســع  تطبيقها  وتـــم  تلتها  الــتــي 
ــا  ــورونــ ــــروس كــ ــيـ ــ ــرة جـــائـــحـــة فـ ــتــ خــــــالل فــ
)كوفيد-19(، حيث تزامن ذلك مع تسريع 
عجلة تطور الخدمات في مراكز الرعاية 
الــصــحــيــة األولـــيـــة والــتــوســع فــيــهــا ضمن 
إطار جهود فريق البحرين لتبني أهداف 
تطور  فــي  ساهم  مــا  المستدامة  التنمية 
ودعـــم واســتــمــراريــة الــمــشــروع ونــيــلــه هــذا 

التكريم المتميز.
التطبيب  أن خدمات  بالذكر  الجدير 
عن ُبعد في مملكة البحرين بدأت بتوفير 

البسيطة  الــطــبــيــة  االســـتـــشـــارات  مـــن  كـــل 
ــتـــي ال تــتــطــلــب فــحــصــا اكــلــيــنــيــكــيــا أو  الـ
تـــدخـــال عــالجــيــا طـــارئـــا أو عـــاجـــال، إلــى 
الطبية  الــتــقــاريــر  نــتــائــج  مناقشة  جــانــب 
تجديد  وكذلك  المختبرية  والفحوصات 
الـــوصـــفـــات الــطــبــيــة لــمــرضــى األمـــــراض 
المزمنة، وطلب بعض األدوية، كما وفرت 
الخدمة طلب عمل بعض التحاليل التي 
للمريض  المرضي  التاريخ  مــع  تتناسب 
وغيرها من الخدمات التي يتم التنسيق 
لــهــا عــبــر قــوانــيــن وأنــظــمــة مــعــيــنــة تكفل 
الخدمة  ومقدم  المراجع  من  كل  حقوق 

على حد سواء.
ُبعد  عــن  التطبيب  خدمة  نالت  وقــد 
ــا الــمــراجــعــيــن، وذلــك  عــلــى إعــجــاب ورضــ
ــول إلــــى الــخــدمــات  ــوصــ ألنـــهـــا ســّهــلــت الــ
الصحية بكل يسر وأمان، كما ازداد معدل 
اســتــقــطــاب الـــخـــدمـــة مـــع مـــــرور الـــوقـــت، 
وعليه تم التوجه إلى زيادة أعضاء فريق 
العمل وساعات العمل بهدف توفير فرص 
أكبر للمراجعين لالستفادة من توفر هذه 
الــخــدمــة. وتــأتــي تــقــديــم هـــذه الــخــدمــات 
والجهد على  الوقت  توفير  المتطورة في 
الـــمـــراجـــع، حــيــث يــمــكــنــه االســـتـــفـــادة من 
والعالجية  الصحية  الــخــدمــات  مختلف 
المقدمة من خالل االستشارات المتوافرة 

عبر التواصل مع الطبيب المعالج.

�لبحرين تح�شد ثالث جو�ئز من جائزة �لتميز �لحكومي �لعربي

فــازت وزارة الــعــدل والــشــؤون 
ــة واألوقــــــــاف بــجــائــزة  ــيـ اإلســـالمـ
الــتــمــيــز الــحــكــومــي الــعــربــي، في 
مــبــادرة  الــثــانــيــة، كأفضل  دورتــهــا 
مــشــروع  عــن  تــطــويــريــة  حكومية 
البحرينية  الــمــحــاكــم  »حــوســبــة 
والـــتـــحـــول الــكــامــل مـــن الــنــظــام 

الورقي إلى اإللكتروني«.
جـــاء إعــــالن هـــذا الـــفـــوز في 
حفل تكريم الفائزين بالجائزة، 
الــدول  بمقر جامعة  أقيم  الــذي 
المصرية  العاصمة  في  العربية 
السمو  صاحب  برعاية  القاهرة 
ــن راشــــــــد آل  ــ الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـ
مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة الــشــقــيــقــة 
ــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء حــاكــم  رئـ
ــعــــاون مــــع جــامــعــة  ــتــ ــالــ دبـــــــي، وبــ

الدول العربية.
وبهذه المناسبة، قال السيد 

نــواف بــن محمد الــمــعــاودة وزيــر 
ــة  ــيـ ــالمـ ــــدل والــــــشــــــؤون اإلسـ ــعـ ــ الـ
ــاز  اإلنــــجــ هـــــذا  »إن  واألوقــــــــــــاف: 
ــوى  ــتــ ــســ ــــس مــ ــكـ ــ ــعـ ــ ــي يـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــوطـ ــ ــ الـ
الــــتــــحــــول اإللــــكــــتــــرونــــي الـــــذي 
حــقــقــتــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
إطـــار مــا تــبــذلــه حــكــومــة مملكة 
البحرين برئاسة صاحب السمو 
بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
الــعــهــد رئــيــس  آل خــلــيــفــة ولــــي 
األداء  لتطوير  ــوزراء،  الــ مجلس 
بمستوى  ــاء  ــقــ واالرتــ الــحــكــومــي 
للمواطنين  المقدمة  الخدمات 
والمقيمين ومختلف القطاعات 
تقنية  تــوظــيــف  عــبــر  الــحــيــويــة 

المعلومات«.
وذكر وزير العدل أن التحول 
شهده  الــذي  الواسع  اإللكتروني 
الجهد  نتاج  جاء  العدالة  قطاع 
المشترك بين الوزارة والمجلس 

األعـــلـــى لــلــقــضــاء بــالــتــعــاون مع 
هــيــئــة الـــمـــعـــلـــومـــات والــحــكــومــة 
اإللكترونية، منوًها بدور القضاة 
والـــمـــحـــامـــيـــن ومـــــا قــــدمــــوه مــن 

إسهامات في هذا الجانب.
ــر الـــمـــعـــاودة أن  ــوزيــ وأكـــــد الــ
الــتــطــويــر الــمــســتــمــر لــلــخــدمــات 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة يــحــظــى بــأولــويــة 
ــات  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــن مـ ــ ــمـ ــ رئــــيــــســــيــــة ضـ
بــمــا يسهم  الـــعـــدلـــي،  الــتــطــويــر 
العدالة  إلى  الوصول  تعزيز  في 
وتــــيــــســــيــــر اإلجــــــــــــــــــــراءات أمـــــــام 

المتعاملين.
وأعرب وزير العدل عن بالغ 
لكل من شارك  والتقدير  الشكر 
اإلنجاز  هذا  تحقيق  في  وأسهم 
من قيادات و مسؤولي وموظفي 
نــظــم  إدارات  ــم  ــهـ ــنـ ومـ الـــــــــــوزارة 
المعلومات والمحاكم والتنفيذ، 
ــود خـــالل  ــهــ ومــــــا بــــذلــــوه مــــن جــ

تأسيس  فــي  الماضية  الــســنــوات 
هذا التحول اإللكتروني الواسع.

ــز  ــيـ ــمـ ــتـ ــل جـــــــائـــــــزة الـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ وتـ
الحكومي العربي، التي أطلقتها 
ــارات فــي عــام  ــ ــة اإلمـ حــكــومــة دولـ
الــجــامــعــة  مـــع  بــالــشــراكــة   ،2019
الـــعـــربـــيـــة مـــمـــثـــلـــة بــالــمــنــظــمــة 
العربية للتنمية اإلدارية، األولى 

العالم  مستوى  على  نوعها  مــن 
ــًا فــي  ــيــ ــربــ الــــعــــربــــي، واألكـــــبـــــر عــ
ــذا الـــمـــجـــال، بـــهـــدف اإلســـهـــام  هــ
والــتــمــيــز  اإلداري  الــتــطــويــر  فـــي 
وتحفيز  الــحــكــومــي،  الــمــؤســســي 
ــر الــــقــــيــــادي، واالحـــتـــفـــاء  ــكـ ــفـ الـ
والحكومية  ــة  اإلداريــ بالتجارب 

الناجحة في الدول العربية.

�لتحول �الإلكتروني في محاكم �لبحرين يفوز بجائزة �لتميز �لحكومي �لعربي

حققت مملكة البحرين إنجازًا عربيًا 
والتعليم  التربية  وزارة  مشروع  بحصول 
التميز  جــائــزة  عــلــى  الــرقــمــيــة«  »مكتبتي 
الحكومي العربي عن فئة »أفضل مشروع 
حيث  التعليم«،  لتطوير  عــربــي  حكومي 
تّم تكريم الوزارة في الحفل الذي أقامته 
الـــجـــائـــزة فــــي جـــامـــعـــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
بــالــقــاهــرة، تــحــت رعــايــة صــاحــب السمو 
نائب  مكتوم  آل  راشــد  بن  محمد  الشيخ 
المتحدة  العربية  ــارات  اإلمــ دولـــة  رئــيــس 
حاكم  الـــــوزراء  مــجــلــس  رئــيــس  الشقيقة 

دبي.
أكد الدكتور محمد بن مبارك جمعة 
الــفــوز بهذه  أّن  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزيــــر 
الـــجـــائـــزة يـــأتـــي تـــأكـــيـــدًا لــمــا يــحــظــى به 
واهتمام  رعاية  من  المملكة  في  التعليم 
وتـــقـــديـــر مــــن حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك 
من  مستمرة  وبمتابعة  المعظم  الــبــالد 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الـــــــوزراء، األمــــر الــــذي مــّكــن الــــــوزارة من 
تحقيق العديد من اإلنجازات التعليمية.
ــمــــون عـــلـــى الـــجـــائـــزة  ــائــ ــقــ وأشـــــــــاد الــ
بــالــمــشــروع الــتــعــلــيــمــي الــبــحــريــنــي الـــذي 
يهدف إلى توفير محتوى رقمي متميز من 
إنتاج المعلمين والطلبة واالختصاصيين 
موقعها  عبر  البحرين  مملكة  بــمــدارس 

اإللكتروني بشكل متاح وتشاركي للجميع 
لما  تــقــديــرًا  وذلـــك  االســتــفــادة،  لتعميم 
اإلعــداد  المشروع من جــودة في  به  تمّيز 
والهتمامه  الفني،  واإلخـــراج  والتصميم 

بالمضامين التربوية والتعليمية.
وقــد تــّم اخــتــيــار الــمــشــروع للحصول 
برعاية  تحظى  التي  الــجــائــزة  هــذه  على 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء 
ــة اإلمـــــــارات  ــ ــي، وتــنــظــمــهــا دولــ ــ ــاكـــم دبــ حـ
بـــالـــتـــعـــاون مـــع جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
للتنمية  الــعــربــيــة  المنظمة  فــي  ممثلة 
اإلدارية، بعد أن استوفى معايير الجائزة 
من الفكرة والتخطيط واالبتكار وفاعلية 
التطبيق والنتائج المؤثرة، حيث تسّلمت 
النعيمي  أحمد  طفلة  األســتــاذة  الجائزة 
ــان الـــجـــودة  ـــمــ رئـــيـــس الـــمـــواصـــفـــات وضـ
ــوة مــحــمــد الــبــوعــيــنــيــن  ــولــ واألســـــتـــــاذة لــ
التربية  بـــوزارة  المحتوى  تصميم  رئيس 

والتعليم.
ــد مــن  ــديــ ــعــ وقــــــد وفــــــر الــــمــــشــــروع الــ
الممارسات المميزة مثل سياسة الموارد 
التعليمية المفتوحة، والدليل اإلرشادي 
إنــتــاج  ودلــيــل معايير  الــمــحــتــوى،  إلنــتــاج 
المحتوى  تقييم  واســتــمــارة  الــمــحــتــوى، 
الــتــعــلــيــمــي، بــهــدف االســتــفــادة مــنــهــا في 

بلورة وتنفيذ الفكرة.

ع��ل��ى  ي��ح�����ش��ل  �ل���رق���م���ي���ة«  »م��ك��ت��ب��ت��ي  �ل���ت���رب���ي���ة  وز�رة  م�������ش���روع 

ج����ائ����زة �أف�������ش���ل م�������ش���روع ح���ك���وم���ي ع���رب���ي ل���ت���ط���وي���ر �ل��ت��ع��ل��ي��م

أكــــــــد عــــلــــي بــــــن صـــالـــح 
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ الــــصــــالــــح رئـ
ازدهــار  استمرار  أن  الــشــورى 
ــيـــة بــيــن  ــائـ ــنـ ــثـ الــــعــــالقــــات الـ
والــواليــات  البحرين  مملكة 
ُيترجم  األمريكية  المتحدة 
عــمــق الــــروابــــط الــتــاريــخــيــة 
الـــــمـــــمـــــتـــــدة مـــــنـــــذ عـــــقـــــود، 
والـــــمـــــســـــاعـــــي الـــمـــشـــتـــركـــة 
البلدين  مــصــالــح  لتحقيق 
والـــشـــعـــبـــيـــن الـــصـــديـــقـــيـــن، 
ــلـــى مــــا تــشــهــدهــا  مـــثـــنـــًيـــا عـ
ــات الــــبــــحــــريــــنــــيــــة  ــ ــ ــالقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
األمــــــريــــــكــــــيــــــة مــــــــن تــــطــــور 
المجاالت  شتى  فــي  وتــقــدم 

التنموية.
جــــــــــــــــاء ذلــــــــــــــــك خــــــــالل 
ــيــــس مــجــلــس  ــال رئــ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
الشورى صباح أمس ستيفن 
ــر الـــــواليـــــات  ــيـ ــفـ بـــــونـــــدي سـ
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة لــدى 

مملكة البحرين. 
ــيــــس مــجــلــس  وأشـــــــــار رئــ
الــعــالقــات  أنَّ  إلـــى  الـــشـــورى 
تمتاز  األمريكية  البحرينية 
اإليجابية،  الشراكات  بتعدد 
المشترك، مشيًدا  والتعاون 
ــة بــيــن  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ بـــالـــجـــهـــود الـ
البلدين الصديقين لتعميق 
الـــــنـــــجـــــاح الــــــــــذي يــحــقــقــه 
التنسيق  ظـــل  فـــي  الــبــلــدان 
ــر فــــــي الــــمــــجــــاالت  ــمــ ــثــ ــمــ الــ
ــة،  ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ الــــــحــــــيــــــويــــــة والــ
ــة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وخـــــــصـــــــوًصـــــــا الـ
واالقتصادية  واالستثمارية 
والـــثـــقـــافـــيـــة، بما  ــيـــة  ــنـ واألمـ
المشتركة،  األهــداف  يحقق 
ـــم تـــفـــعـــيـــل مــــذكــــرات  ــدعــ ويـــ
الــــتــــفــــاهــــم واالتـــــفـــــاقـــــيـــــات 
أعرب  جانبه،  من  الثنائية. 
الـــســـفـــيـــر ســـتـــيـــفـــن بـــونـــدي 
ــر واالعــــــــتــــــــزاز  ــ ــخـ ــ ــفـ ــ عـــــــن الـ

ــيــــة  ــاريــــخــ ــتــ ــات الــ ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
الـــمـــتـــجـــذرة بـــيـــن الــــواليــــات 
المتحدة األمريكية ومملكة 
البحرين، مؤكًدا أن الروابط 

الـــمـــشـــتـــركـــة بـــيـــن الــبــلــديــن 
تــتــعــزز مــن خـــالل االهــتــمــام 
ــل مــن  ــواصــ ــتــ ــمــ ــم الــ ــ ــدعــ ــ والــ
واستمرار  البلدين،  قيادتي 

والعمل  المتبادلة،  الزيارات 
ــع آفــــــاق  ــيــ ــوســ ــتــ الــــــــــــــدؤوب لــ
التعاون، ومساندة المصالح 

المشتركة بينهما.

رئ��ي�����س �ل�����ش��ورى: �زده�����ار �ل��ع��الق��ات �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ة �الأم��ري��ك��ي��ة

�لم�شتركة و�ل��م�����ش��اع��ي  �ل��ت��اري��خ��ي��ة  �ل���رو�ب���ط  ع��م��ق  ُي��ت��رج��م 

روسيا  سفارة  أعلنت 
االتحادية لدى البحرين 
تسجيل  عملية  إطــــالق 
ــطــــالب الــبــحــريــنــيــيــن  الــ
واألشـــــــخـــــــاص عـــديـــمـــي 
والــمــواطــنــيــن  الجنسية 
دائًما  المقيمين  الروس 
الراغبين  البحرين  فــي 
ببرنامج  االلــتــحــاق  فــي 
المنح والبعثات للدراسة 
في الجامعات والمعاهد 

الروسية.
ــيــــح الـــبـــرنـــامـــج  ــتــ ويــ

لــلــمــلــتــحــقــيــن فـــرصـــة لــتــلــّقــي 
ــم الـــــعـــــالـــــي بـــشـــكـــل  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
المؤسسات  أشهر  في  مجاني 
ــة فـــــــي روســــــيــــــا،  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
أغلبية  المبادرة  هــذه  وتشمل 
االخـــــتـــــصـــــاصـــــات الـــعـــلـــمـــيـــة 
للطالب  تكفل  كما  والمهنية، 
الروسية  اللغة  تعلم  إمكانية 
التدريبية  الــدورات  من خالل 
إلى  االنتقال  قبل  اإلعــداديــة 
الـــدراســـة األســاســيــة فــي إطــار 
ــم.  ــارهــ ــيــ ــتــ اخــــتــــصــــاصــــات اخــ
ــول طـــلـــبـــات  ــ ــبـ ــ وســـيـــســـتـــمـــّر قـ

ــنــــدات  ــتــ ــســ ــمــ ــة والــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الـ
فــبــرايــر  الـــمـــرافـــقـــة حــتــى 20 
الراغبين  جميع  على   .2023
فـــــي الــــمــــشــــاركــــة الــتــســجــيــل 
عــبــر الــمــوقــع الــرســمــي لــهــذا 
الــبــرنــامــج وإكــمــال االســتــمــارة 
ــا. جــمــيــع  ــهــ ــيــ ــلــ الــــمــــتــــاحــــة عــ
الـــتـــفـــاصـــيـــل بــــشــــأن شـــــروط 
المشاركة وخصائص الدراسة 
نفس  عــلــى  واردة  روســـيـــا  فـــي 

الموقع، وعنوانه:
www.education-

in-russia.com

�ل�شفارة �لرو�شية لدى �لمملكة تعلن �لمنح �لدر��شية
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ن�ضف يوم عمل يف جميع الوزارات بالثاين من فرباير يف اليوم الريا�ضي.. جمل�س الوزراء:

�ضرف مبلغ �ضهري اإ�ضايف من الدعم املايل للأ�ضر حمدودة الدخل

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

حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، 

الجتماع العتيادي الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي 

عقد اأم�س، بق�سر الق�سيبية.

بناًء على اأمر �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، للجهات املعنية 

�سهر  مبلغ  ب�سرف  الجتماعية  التنمية  ووزارة 

الدخل  حمدودة  لالأ�سر  املايل  الدعم  من  اإ�سايف 

الأ�سعار  ارتفاع  اآثار  ملواجهة  الغالء(  )عالوة 

املبالغ  �سرف  مببا�سرة  �سموه  وتوجيه  العاملية، 

للم�ستحقني واإيداعها خالل �سهر يناير احلايل، واأمر 

خطط  بو�سع  املخت�سة  احلكومية  للجهات  �سموه 

واإجراءات عاجلة ت�ساهم يف ا�ستقرار اأ�سعار ال�سلع 

وتوافرها حملًيا يف �سوء التطورات التي اأثرت على 

الأ�سواق العاملية، قرر املجل�س ما يلي:

املايل  الدعم  من  اإ�سايف  �سهر  مبلغ  1- �سرف 

لالأ�سر حمدودة الدخل )عالوة الغالء(.

2- تعليق ر�سوم الأرا�سي ال�سناعية املخ�س�سة 

لتخزين الأغذية ملدة 3 اأ�سهر.

3- تعليق �سرط ح�سول الأ�سواق على موافقة 

وزارة ال�سناعة والتجارة على احلمالت الرتويجية 

واإلغاء ر�سومها للمتاجر والأ�سواق الغذائية ملدة 3 

اأ�سهر.

4- تكثيف حمالت التفتي�س ومراقبة الأ�سعار 

يف الأ�سواق.

ثم اأكد املجل�س على اأهمية نتائج اجتماع الدورة 

اخلام�سة للجنة العليا امل�سرتكة بني مملكة البحرين 

واململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيقة، والتي راأ�سها 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

هاين  ب�سر  الدكتور  ودولة  اهلل،  حفظه  الوزراء 

باململكة  الدفاع  ووزير  الوزراء  رئي�س  اخل�ساونة 

الأردنية الها�سمية ال�سقيقة، منوًها بالتفاقيات التي 

مت التوقيع عليها يف اإطار الجتماع والتي �ست�سهم 

يف تعزيز التعاون بني البلدين يف جمالت التجارة 

وال�سباب  وال�سحة  املهني  والتدريب  والعمل 

البحرية  ال�سحن  وخدمات  واملعلومات  والتعليم 

واجلوية.

البحرين،  ململكة  الريا�سي  اليوم  ومبنا�سبة 

فقد قرر املجل�س اأن يكون يوم اخلمي�س املوافق 2 

الوزارات  كل  يف  عمل  يوم  ن�سف  فرباير 2023، 

والهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية لإف�ساح املجال اأمام 

العاملني فيها للم�ساركة يف فعاليات اليوم الريا�سي 

مبا يكر�س دور الريا�سة كثقافة جمتمعية.

بعدها نوه املجل�س مبنا�سبة اليوم الدبلوما�سي 

كل  من  يناير   14 ي�سادف  الذي  البحرين  ململكة 

عام، بالإجنازات التي حققتها مملكة البحرين على 

ال�سعيد الدبلوما�سي، والتي عززت مكانتها الدولية 

و�ساهمت يف تطوير عالقاتها مع خمتلف دول العامل 

من  مزيد  نحو  التوجهات  يف  معها  تت�سارك  التي 

الأمن وال�ستقرار الذي يعزز التنمية على ال�سعيد 

العاملي.

بعد ذلك اأ�ساد املجل�س بالإجنازات التي حتققها 

من  انتقلت  والتي  احلكومية  واجلهات  الوزارات 

على  احلكومي  العمل  يف  التميز  جوائز  ح�سد 

ال�سعيد املحلي اإىل الإقليمي والدويل، وهناأ يف هذا 

ال�سدد وزارة العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف 

لفوزها  والتعليم  الرتبية  ال�سحة ووزارة  ووزارة 

بجائزة التميز احلكومي العربي.

ثم ا�ستعر�س املجل�س مذكرة اللجنة التن�سيقية 

للربامج  املوحد  الإطار  من  تنفيذه  مت  ما  حول 

احلكومية ذات الأولوية يف ن�سخته الثالثة، ووجه 

اخلطة  بو�سع  يخ�سه  فيما  كل  املخت�سة  اجلهات 

التنفيذية الالزمة لذلك.

كما ا�ستعر�س املجل�س �سري العمل يف عدد من 

املبادرات التطويرية خلدمات الكهرباء واملاء، واطلع 

ا على الإجراءات التي مت اتخاذها للتعامل مع  اأي�سً

جتمع  اأماكن  ملعاجلة  وال�ستجابة  الأمطار  هطول 

املياه، واأ�ساد املجل�س يف هذا ال�سدد باجلهود التي 

بذلتها اجلهات املعنية وعلى راأ�سها وزارة �سوؤون 

البلديات والزراعة ووزارة الأ�سغال.

بعد ذلك قرر املجل�س ما ياأتي:

اأوًل: املوافقة على املذكرتني التاليتني:

1- مذكرة اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية 

والت�سريعية حول م�سروع قرار بتحديد املوؤ�س�سات 

قانون  عليها  ي�سري  التي  احلكومية  ال�سحية 

ال�سمان ال�سحي.

والزراعة  البلديات  �سوؤون  وزير  مذكرة   -2

العامة  للمنفعة  العقارات  من  عدد  ا�ستمالك  حول 

لتوفري امل�ساحات الالزمة للتطوير العمراين.

ثم اأخذ املجل�س علًما من خالل التقارير الوزارية 

العام  الأمني  زيارة  ب�ساأن  الوزراء  من  املرفوعة 

اإىل مملكة  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�س 

اإىل  امل�ستدامة  التنمية  وزيرة  وزيارة  البحرين 

اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.

 

تعليق ر�ضوم الأرا�ضي ال�ضناعية املخ�ض�ضة لتخزين الأغذية ملدة 3 اأ�ضهر

 يف �ضوء التطورات التي اأثرت على الأ�ضواق العاملية.. ويل العهد رئي�س الوزراء ياأمر:

اإجراءات عاجلة ت�ضهم يف ا�ضتقرار اأ�ضعار ال�ضلع وتوافرها حملًيا
اآل  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأمر 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء اجلهات املعنية 

اإ�سايف  �سهر  مبلغ  ب�سرف  الجتماعية  التنمية  ووزارة 

الغالء«؛  »عالوة  الدخل  لالأ�سر حمدودة  املايل  الدعم  من 

�سموه  وجه  كما  العاملية،  الأ�سعار  ارتفاع  اآثار  ملواجهة 

املبالغ للم�ستحقني واإيداعها خالل �سهر  مببا�سرة �سرف 

يناير احلايل. 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأمر  كما 

بو�سع  املخت�سة  احلكومية  اجلهات  الوزراء  جمل�س 

خطط واإجراءات عاجلة ت�سهم يف ا�ستقرار اأ�سعار ال�سلع 

على  اأثرت  التي  التطورات  �سوء  يف  حملًيا  وتوفرها 

الأ�سواق العاملية على اأن ت�ستمل على ما يلي:

اإ�سايف من الدعم املايل لالأ�سر  1- �سرف مبلغ �سهر 

حمدودة الدخل »عالوة الغالء«.

املخ�س�سة  ال�سناعية  الأرا�سي  ر�سوم  تعليق   -2

لتخزين الأغذية ملدة 3 اأ�سهر.

3- تعليق �سرط ح�سول الأ�سواق على موافقة وزارة 

واإلغاء  الرتويجية  احلمالت  على  والتجارة  ال�سناعة 

ر�سومها للمتاجر والأ�سواق الغذائية ملدة 3 اأ�سهر.

4- اإعادة ت�سكيل جلنة مراقبة الأ�سعار.

وزير التجارة: اتخاذ اإجراءات 

عاجلة تنفيًذا لأمر ويل العهد رئي�س الوزراء

عادل  بن  عبداهلل  والتجارة  ال�سناعة  وزير  اأ�ساد 

فخرو باأمر �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

الوزراء حفظه اهلل  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل 

ب�سرف مبلغ �سهر اإ�سايف من الدعم املايل لالأ�سر حمدودة 

الدخل )عالوة الغالء( وو�سع خطط واإجراءات عاجلة 

ت�ساهم يف ا�ستقرار اأ�سعار ال�سلع وتوافرها حملًيا.

والتجارة  ال�سناعة  وزير  �سرح  املنا�سبة  وبهذه 

العهد رئي�س  امللكي ويل  ال�سمو  اأمر �ساحب  »اإن  قائاًل: 

جمل�س الوزراء يعك�س مدى اهتمام احلكومة باملواطن، 

خا�سة يف ظل التحديات التي تواجه الأ�سواق العاملية«.

يًدا  والتجارة  ال�سناعة  وزارة  »�ستعمل  واأ�ساف: 

لتنفيذ  البحرين  فريق  �سمن  الأخرى  اجلهات  مع  بيد 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأمر 

التي من  العاجلة  الإجراءات  الوزراء حفظه اهلل باتخاذ 

وتوافرها  ال�سلع  اأ�سعار  ا�ستقرار  يف  ت�سهم  اأن  �ساأنها 

حملًيا، واأنها �ستعمل على تنفيذ اأمر �سموه فيما يخت�س 

الأرا�سي ال�سناعية املخ�س�سة لتخزين  بتعليق ر�سوم 

الأ�سواق  �سرط ح�سول  اأ�سهر، وتعليق   3 ملدة  الأغذية 

واإلغاء  الرتويجية  احلمالت  على  الوزارة  موافقة  على 

اأ�سهر،   3 ملدة  الغذائية  والأ�سواق  للمتاجر  ر�سومها 

بالإ�سافة اإىل تكثيف حمالت التفتي�س ومراقبة الأ�سعار 

يف الأ�سواق«.

عرب  الأ�سعار  مراقبة  يف  ال�ستمرار  الوزير  واأكد   

تكثيف احلمالت الرقابية مبا يحقق �سالح امل�ستهلك.

تنفيًذا لتوجيهات ويل العهد رئي�س الوزراء.. 

»التنمية الجتماعية« تبا�ضر اتخاذ اإجراءات �ضرف املبالغ للم�ضتحقني

امللكي  ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  تنفيًذا 

العهد  اآل خليفة، ويل  الأمري �سلمان بن حمد 

�سهر  مبلغ  ب�سرف  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

حمدودة  لالأ�سر  املايل  الدعم  من  اإ�سايف 

ارتفاع  اآثار  ملواجهة  الغالء(  )عالوة  الدخل 

التنمية  وزارة  با�سرت  العاملية،  الأ�سعار 

املعنية،  اجلهات  مع  بالتن�سيق  الجتماعية 

املبالغ  ل�سرف  الالزمة  الإجراءات  اتخاذ 

يناير  �سهر  دفعة  مع  واإيداعها  للم�ستحقني، 

.2023

اأحمد  بن  اأ�سامة  اأكد  املنا�سبة،  وبهذه 

الجتماعية،  التنمية  وزير  الع�سفور،  خلف 

امللكي ويل  ال�سمو  اأمر �ساحب  بناًء على  اأنه 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، با�سرت الوزارة 

وبالتن�سيق مع اجلهات املعنية ب�سكل فوري 

مبلغ  ل�سرف  الالزمة  الإجراءات  كل  باتخاذ 

اإ�سايف من الدعم املايل لالأ�سر حمدودة  �سهر 

�سيتم  اأنه  مو�سًحا  الغالء(،  )عالوة  الدخل 

بتاريخ  موعدها  يف  الأ�سا�سية  الدفعة  اإيداع 

ال�سهر  مبلغ  اإىل  اإ�سافة   ،2023 يناير   15

الإ�سايف.

التنمية  وزارة  اإن  الع�سفور  وقال 

الفنية  الإجراءات  جميع  اتخذت  الجتماعية 

و�سول  ل�سمان  التوجيه،  لتنفيذ  والإدارية 

ح�ساباتهم  عرب  كافة  للم�ستحقني  الدعم 

املعنية،  اجلهات  مع  بالتعاون  امل�سرفية، 

ال�سمان  مل�ساعدة  امل�ستحقني  اأن  مو�سًحا 

الجتماعي �سوف ي�ستفيدون من اأمر �ساحب 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�سمو 

من  تلقائًيا  يح�سلون  اإنهم  حيث  الوزراء، 

عدد  باأن  علًما  الغالء(،  )عالوة  املايل  الدعم 

امل�ستفيدين من الدعم املايل يبلغ 130،078 

م�ستفيًدا لدفعة يناير 2023.
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لدى ا�ستقباله وفًدا من بنك التنمية الرقمي.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

و�سع املزيد من اخلطط لرفع كفاءة قطاع اخلدمات املالية

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

واملالية  امل�سرفية  املوؤ�س�سات  دور  اأهمية  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

يف دعم خمتلف القطاعات القت�سادية والدفع بعجلة النمو مل�ستويات 

اأكرث تناف�سية على كافة الأ�سعدة، م�سرًيا اإىل ما حتظى به املوؤ�س�سات 

من  عزز  واهتمام  رعاية  من  البحرين  مملكة  يف  واملالية  امل�سرفية 

الواعدة  الفر�س  من  مزيد  وخلق  الواعدة  القطاعات  �سمن  اإ�سهاماتها 

لأبناء الوطن مبا يرفد اأهداف امل�سرية التنموية ال�ساملة بقيادة ح�سرة 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم.

 جاء ذلك لدى لقاء �سموه يف ق�سر الق�سيبية اأم�س، بح�سور ال�سيخ 

ور�سيد  الوطني،  والقت�ساد  املالية  وزير  اآل خليفة  خليفة  بن  �سلمان 

في�سل  بن  وحمد  املركزي،  البحرين  م�سرف  حمافظ  املعراج  حممد 

املالكي وزير �سوؤون جمل�س الوزراء، وخالد حميدان الرئي�س التنفيذي 

اأ�سار  ملجل�س التنمية القت�سادية، وفًدا من بنك التنمية الرقمي، حيث 

اإىل النمو املت�سارع الذي ت�سهده اخلدمات املالية والذي يتطلب  �سموه 

و�سع املزيد من اخلطط واملبادرات وال�سرتاتيجيات مبا ي�سب يف رفع 

املوؤ�س�سات امل�سرفية  الذي تقوم به  الدور  اإىل  القطاع، لفًتا  كفاءة هذا 

واملالية يف اإطار دعم م�سارات التنمية القت�سادية يف خمتلف املجالت 

حتقيًقا لالأهداف املن�سودة، موؤكًدا �سموه على اأهمية موا�سلة العمل على 

تعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة ا�ستثمارية ومركز جاذب ملختلف 

ال�سركات الإقليمية والعاملية.

وتقديره  �سكره  عن  الرقمي  التنمية  بنك  وفد  اأعرب  جانبه،  ومن 

ل�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء على ما يبديه 

ململكة  متمنًيا  وامل�سريف،  املايل  القطاع  بتطوير  واهتمام  حر�س  من 

البحرين املزيد من النماء والزدهار.

رئي�س ال�سورى ي�سيد باالهتمام املتوا�سل من ويل العهد 

رئي�س الوزراء لتح�سني امل�ستوى املعي�سي للمواطنني

م�سيًدا باأمر �سموه ب�سرف مبلغ �سهر اإ�سايف لعالوة الغالء.. رئي�س النواب: 

اأوامر ويل العهد رئي�س الوزراء �ستخفف االأعباء املالية على اأ�سحاب الدخل املحدود

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  اأ�ساد 

بالأوامر  ال�سالح،  �سالح  بن  علي 

ال�سمو  �ساحب  عن  ال�سادرة 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة، 

مبلغ  ب�سرف  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

اإ�سايف من الدعم املايل لالأ�سر  �سهر 

ر�سوم  وتعليق  الدخل،  حمدودة 

املخ�س�سة  ال�سناعية  الأرا�سي 

اأ�سهر،   3 ملدة  الأغذية  لتخزين 

الأ�سواق  ح�سول  �سرط  وتعليق 

ال�سناعة  وزارة  موافقة  على 

والتجارة على احلمالت الرتويجية 

واإلغاء ر�سومها للمتاجر والأ�سواق 

جانب  اإىل  اأ�سهر،   3 ملدة  الغذائية 

ومراقبة  التفتي�س  حمالت  تكثيف 

الأ�سعار يف الأ�سواق، موؤكًدا معاليه 

�سمّو  من  الكرمية  الأوامر  هذه  اأنَّ 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

جت�ّسد الهتمام احلكومي املتوا�سل 

املعي�سي  امل�ستوى  لتح�سني 

التوجيهات  وتفعيل  للمواطنني، 

ح�سرة  لدن  من  ال�سامية  امللكية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

عي�سى اآل خليفة، ملك البالد املعّظم 

حفظه اهلل ورعاه، التي ت�سب دائًما 

وتلبي  باملواطنني  الهتمام  يف 

احتياجاتهم. 

واأعرب رئي�س جمل�س ال�سورى 

عن الثناء والتقدير الرفيع ل�ستدامة 

املعّظم  امللك  جاللة  وم�ساندة  دعم 

لالأ�سر  يحقق  ما  لكل  اهلل،  رعاه 

ومبا  الكرمية،  احلياة  البحرينية 

لال�ستقرار  امللكية  الرعاية  يكفل 

والجتماعي. املعي�سي 

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  واأثنى 

واملبادرة  النبيلة،  اللفتة  على 

ال�سخية من �سمو ويل العهد رئي�س 

لدعم  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س 

والوقوف  الدخل،  حمدودة  الأ�سر 

الأ�سعار  ارتفاع  اآثار  ملواجهة  معها 

الهتمام  اأنَّ  اإىل  م�سرًيا  العاملية، 

التجاري  املبا�سر من �سمّوه للقطاع 

الكرمي  �سمّوه  اأوامر  يف  جتلّى 

يحقق  مبا  التغذية،  لقطاع  الداعمة 

الغذائي  الأمن  البحرينية  لالأ�سر 

ا مع قرب حلول  املطلوب، خ�سو�سً

وتزايد  املبارك،  رم�سان  �سهر 

الإقبال على �سراء ال�سلع الغذائية.

جمل�س  رئي�س  معايل  نّوه  كما 

ال�سورى بربامج الدعم التي تقدمها 

حمدودة  لالأ�سر  املوقرة  احلكومة 

توليه  الذي  واحلر�س  الدخل، 

ل�سمان و�سول الدعم اإىل م�ستحقيه 

وفق اآليات متطورة وحديثة، معرًبا 

عن التقدير والثناء للجهات املعنية 

اخلطط  تنفيذ  على  تعمل  التي 

من  وتتعا�سد  وتتكاتف  والربامج، 

والتوجيهات  الأوامر  تنفيذ  اأجل 

فريق  جهود  ُيربز  واأداء  بكفاءة 

العمل  جمالت  �ستى  يف  البحرين 

الوطني املخل�س.

اأحمد  النواب  جمل�س  رئي�س  اأ�ساد 

بن �سلمان امل�سلم، باأمر �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

التنمية  ووزارة  املعنية  اجلهات  اهلل، 

اإ�سايف  �سهر  مبلغ  ب�سرف  الجتماعية 

الدخل  لالأ�سر حمدودة  املايل  الدعم  من 

ارتفاع  اآثار  ملواجهة  الغالء(  )عالوة 

�سرف  ومببا�سرة  العاملية،  الأ�سعار 

املبالغ للم�ستحقني وايداعها خالل �سهر 

يناير احلايل. 

النواب  جمل�س  رئي�س  اأعرب  كما 

ال�سمو  ل�ساحب  وتقديره  �سكره  عن 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س بتوجيه 

املخت�سة  احلكومية  واجلهات  الوزراء 

بو�سع خطط واإجراءات عاجلة ت�ساهم 

وتوافرها  ال�سلع  اأ�سعار  ا�ستقرار  يف 

اأثرت  التي  التطورات  �سوء  يف  حملًيا 

�سملت  والتي  العاملية،  الأ�سواق  على 

كذلك تعليق ر�سوم الأرا�سي ال�سناعية 

 3 ملدة  الأغذية  لتخزين  املخ�س�سة 

اأ�سهر، وتعليق �سرط ح�سول الأ�سواق 

على موافقة وزارة ال�سناعة والتجارة 

واإلغاء  الرتويجية  احلمالت  على 

الغذائية  والأ�سواق  للمتاجر  ر�سومها 

حمالت  تكثيف  بجانب  اأ�سهر،   3 ملدة 

التفتي�س ومراقبة الأ�سعار يف الأ�سواق.

اأن  النواب  جمل�س  رئي�س  موؤكًدا 

توؤكد حر�س  الكرمية  التوجيهات  هذه 

املواطنني،  م�سلحة  على  الدائم  �سموه 

احلثيثة  ومتابعته  امل�ستمرة  وجهوده 

واحتياجاتهم،  ظروفهم  مراعاة  يف 

والعمل الدوؤوب على حت�سني امل�ستوى 

الإمكانات  كل  وتوجيه  لهم،  املعي�سي 

حمور  باعتباره  املواطن،  مل�سلحة 

امللكية  للتوجيهات  تنفيًذا  التنمية، 

�ساحب  ح�سرة  لدن  من  ال�سامية 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه.

ويل  �سمو  اأوامر  اأن  اإىل  م�سرًيا 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

على  املالية  الأعباء  من  �ستخفف  اهلل 

مواجهة  يف  املحدود  الدخل  اأ�سحاب 

ظاهرة ارتفاع الأ�سعار، كما اأن التوجيه 

الكرمي بو�سع خطط واإجراءات عاجلة 

ال�سلع  اأ�سعار  ا�ستقرار  يف  ت�ساهم 

تدعم  اأن  �ساأنها  من  حملًيا  وتوافرها 

الأ�سرة البحرينية وتراعي احتياجاتها.

 واأ�ساف اأن تعليق ر�سوم الأرا�سي 

الأغذية  لتخزين  املخ�س�سة  ال�سناعية 

ملدة 3 اأ�سهر، مع تعليق �سرط ح�سول 

ال�سناعة  وزارة  موافقة  على  الأ�سواق 

الرتويجية  احلمالت  على  والتجارة 

والأ�سواق  للمتاجر  ر�سومها  واإلغاء 

تكثيف  بجانب  اأ�سهر،   3 ملدة  الغذائية 

الأ�سعار  ومراقبة  التفتي�س  حمالت 

حزمة  ت�سكل  جميعها  الأ�سواق،  يف 

والتوجيهات  والأوامر  املبادرات  من 

احلكيمة التي �ست�ساهم وب�سكل بارز يف 

تخفيف  يف  املن�سودة  الأهداف  حتقيق 

روؤية  وفق  املواطنني  عن  الأعباء 

تكاملية �ساملة لكل الأطراف.

رئي�س جمل�س ال�شورى رئي�س جمل�س النواب

وزير االأ�سغال والنائب ح�سن يبحثان

م�ساريع البنية التحتية يف »رابعة ال�سمالية«

احلواج  ح�سن  بن  اإبراهيم  ا�ستقبل 

اإبراهيم  ح�سن  النائب  الأ�سغال،  وزير 

الدائرة  ممثل  النواب  جمل�س  ع�سو  ح�سن 

لبحث  وذلك  ال�سمالية،  باملحافظة  الرابعة 

بح�سور  واحتياجاتها،  الدائرة  متطلبات 

الوكيل امل�ساعد للطرق املهند�س كاظم علي 

عبداللطيف.

بدور  الوزير  اأ�ساد  اللقاء،  بداية  ويف 

املحوري يف خدمة  النواب  اأع�ساء جمل�س 

الرتقاء  يف  ي�سهم  مبا  واملواطنني  الوطن 

موؤكداً  واخلدمات،  التحتية  البنية  بجودة 

ال�سلطتني  بني  امل�سرتك  التعاون  اأهمية 

تلبية  اأجل  من  والتنفيذية  الت�سريعية 

املنفعة  يحقق  ومبا  املواطنني  احتياجات 

العامة والأهداف املن�سودة.

وخالل اللقاء مت بحث عدد من املوا�سيع 

يف  التحتية  البنية  مب�ساريع  املتعلقة 

�سحي  و�سرف  طرق  م�ساريع  من  الدائرة 

العمراين يف  التطوير  تهدف ملواكبة حركة 

اخلدمات  اأف�سل  توفري  اأجل  من  املنطقة، 

للقاطنني.

اإبراهيم  ح�سن  النائب  اأثنى  بدوره، 

ح�سن على جهود وزارة ال�سغال يف تنفيذ 

وتطوير م�ساريع البنية التحتية يف اململكة، 

والرتقاء  التطلعات  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا 

باخلدمات العامة.

اأحمد  بن  عبداهلّل  ال�سيخ  الدكتور  تراأ�س 

لل�سوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل 

اجتماع  يف  البحرين  مملكة  وفد  ال�سيا�سية 

ُعقد  والذي  النقب،  ملنتدى  التن�سيقية  اللجنة 

خالل يومي 9 و10 يناير اجلاري يف اأبوظبي، 

دولة  يف  امل�سوؤولني  كبار  من  عدد  بح�سور 

املغربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإمارات 

املتحدة  والوليات  العربية  م�سر  وجمهورية 

الأمريكية ودولة اإ�سرائيل. 

وكيل  اأ�ساد  الفتتاحية،  اجلل�سة  وخالل 

بجهود  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  اخلارجية  وزارة 

يف  ال�سقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

التن�سيقية وجمموعات  اللجنة  اجتماع  تنظيم 

النقب،  منتدى  عن  املنبثقة  ال�ست  العمل 

موا�سلة م�سرية  اأمام  املثالية  الأجواء  وتوفري 

التعاون وال�سراكة الوثيقة بني الدول الأع�ساء 

والتكنولوجيا  الغذائي  الأمن  جمالت:  يف 

النظيفة،  والطاقة  ال�سحية،  والرعاية  املائية، 

ال�سلمي،  والتعاي�س  والتعليم  وال�سياحة، 

والأمن الإقليمي.

لل�سوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  واأكد 

بقيادة  البحرين  مملكة  حر�س  ال�سيا�سية 

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

اآل خليفة ملك البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، 

ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكومة  وتوجهات 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س الوزراء، حفظه اهلل، على تعزيز التعاون 

والتن�سيق مع الدول الأع�ساء يف منتدى النقب، 

مبا ي�سهم يف تعزيز الأمن وال�ستقرار والتعاي�س 

والعامل،  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  وال�سالم 

جمموعتي  برئا�سة  اململكة  اعتزاز  اإىل  لفًتا 

الرعاية ال�سحية والأمن الإقليمي بال�سراكة مع 

الوليات املتحدة الأمريكية.

عبداللهّ بن اأحمد يرتاأ�س وفد البحرين 

يف اجتماع اللجنة التن�سيقية ملنتدى النقب باأبوظبي

»ال�سحة« حت�سد على جائزة اأف�سل

 م�سروع حكومي عربي لتطوير القطاع ال�سحي

�سمن �سل�سلة الإجنازات املتوا�سلة، ح�سد 

القطاع ال�سحي متمثالً بوزارة ال�سحة يف مملكة 

حكومي  م�سروع  اأف�سل  جائزة  على  البحرين 

عربي لتطوير القطاع ال�سحي من خالل م�سروع 

طبقته  الذي  ُبعد«  عن  والعالج  »التطبيب 

ال�سحية  الرعاية  مراكز  عرب  ال�سحة  وزارة 

الأولية، وذلك يف الدورة الثانية جلائزة التميز 

والتي   )2022-2021( العربي  احلكومي 

العربية يف  الدول  اأقيمت 2023 مبقر جامعة 

جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة. وقد ح�سدت 

وزارة ال�سحة هذه اجلائزة �سمن ثالث جوائز 

املوؤ�س�سي  باملجال  البحرين  مملكة  عليها  نالت 

مت  التي  العربي  احلكومي  التميز  جائزة  من 

�ساحب  رعاية  حتت   2019 عام  يف  اإطالقها 

نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 

رئي�س  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي، وذلك بال�سراكة بني 

حكومة دولة الإمارات وجامعة الدول العربية 

ممثلة باملنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث 

مبملكة  احلكومي  ال�سحي  القطاع  متثيل  مت 

ال�سحية  الرعاية  مراكز  خالل  من  البحرين 

املجل�س  مع  وتن�سيق  بدعم  وذلك  الأولية، 

الرعاية  مراكز  اأمناء  وجمل�س  لل�سحة  الأعلى 

ال�سحية الأولية ووزارة ال�سحة.

على  ُبعد«  عن  »التطبيب  م�سروع  وحاز 

لتطوير  عربي  حكومي  م�سروع  اأف�سل  جائزة 

امل�ساركات.  اآلف  �سمن  من  ال�سحي  القطاع 

وا�ستلمت درع و�سهادة التميز كل من الدكتورة 

خاتون �سرب ا�ست�ساري طب عائلة رئي�س جلنة 

الأولية  ال�سحية  الرعاية  مراكز  يف  اجلودة 

والدكتورة  ُبعد،  عن  التطبيب  خدمات  وممثل 

هند ال�سندي ا�ست�ساري طب عائلة نائب رئي�س 

اللجنة. 

خدمات  تقدمي  يف  امل�سروع  فكرة  وتتبلور 

�سحية متعددة ومرتابطة ذات جودة عالية مع 

مراعاة اأعلى معايري ال�سالمة با�ستخدام و�سائل 

تقنية خمتلفة. وقد بداأت بوادر فكرة امل�سروع 

الفرتة  خالل  اأكرث  وتبلورت   2018 العام  يف 

خالل  اأكرب  وبتو�سع  تطبيقها  ومت  تلتها  التي 

)كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  جائحة  فرتة 

تطور  عجلة  ت�سريع  مع  ذلك  تزامن  حيث 

الأولية  ال�سحية  الرعاية  مراكز  يف  اخلدمات 

والتو�سع فيها �سمن اإطار جهود فريق البحرين 

�ساهم يف  امل�ستدامة مما  التنمية  اأهداف  لتبني 

هذا  ونيله  امل�سروع  وا�ستمرارية  ودعم  تطور 

التكرمي املتميز.
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لدى ا�ستقباله وفًدا من بنك التنمية الرقمي.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

و�سع املزيد من اخلطط لرفع كفاءة قطاع اخلدمات املالية

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

واملالية  امل�سرفية  املوؤ�س�سات  دور  اأهمية  على  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

يف دعم خمتلف القطاعات القت�سادية والدفع بعجلة النمو مل�ستويات 

اأكرث تناف�سية على كافة الأ�سعدة، م�سرًيا اإىل ما حتظى به املوؤ�س�سات 

من  عزز  واهتمام  رعاية  من  البحرين  مملكة  يف  واملالية  امل�سرفية 

الواعدة  الفر�س  من  مزيد  وخلق  الواعدة  القطاعات  �سمن  اإ�سهاماتها 

لأبناء الوطن مبا يرفد اأهداف امل�سرية التنموية ال�ساملة بقيادة ح�سرة 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم.

 جاء ذلك لدى لقاء �سموه يف ق�سر الق�سيبية اأم�س، بح�سور ال�سيخ 

ور�سيد  الوطني،  والقت�ساد  املالية  وزير  اآل خليفة  خليفة  بن  �سلمان 

في�سل  بن  وحمد  املركزي،  البحرين  م�سرف  حمافظ  املعراج  حممد 

املالكي وزير �سوؤون جمل�س الوزراء، وخالد حميدان الرئي�س التنفيذي 

اأ�سار  ملجل�س التنمية القت�سادية، وفًدا من بنك التنمية الرقمي، حيث 

اإىل النمو املت�سارع الذي ت�سهده اخلدمات املالية والذي يتطلب  �سموه 

و�سع املزيد من اخلطط واملبادرات وال�سرتاتيجيات مبا ي�سب يف رفع 

املوؤ�س�سات امل�سرفية  الذي تقوم به  الدور  اإىل  القطاع، لفًتا  كفاءة هذا 

واملالية يف اإطار دعم م�سارات التنمية القت�سادية يف خمتلف املجالت 

حتقيًقا لالأهداف املن�سودة، موؤكًدا �سموه على اأهمية موا�سلة العمل على 

تعزيز موقع مملكة البحرين كوجهة ا�ستثمارية ومركز جاذب ملختلف 

ال�سركات الإقليمية والعاملية.

وتقديره  �سكره  عن  الرقمي  التنمية  بنك  وفد  اأعرب  جانبه،  ومن 

ل�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء على ما يبديه 

ململكة  متمنًيا  وامل�سريف،  املايل  القطاع  بتطوير  واهتمام  حر�س  من 

البحرين املزيد من النماء والزدهار.

رئي�س ال�سورى ي�سيد باالهتمام املتوا�سل من ويل العهد 

رئي�س الوزراء لتح�سني امل�ستوى املعي�سي للمواطنني

م�سيًدا باأمر �سموه ب�سرف مبلغ �سهر اإ�سايف لعالوة الغالء.. رئي�س النواب: 

اأوامر ويل العهد رئي�س الوزراء �ستخفف االأعباء املالية على اأ�سحاب الدخل املحدود

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  اأ�ساد 

بالأوامر  ال�سالح،  �سالح  بن  علي 

ال�سمو  �ساحب  عن  ال�سادرة 

اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة، 

مبلغ  ب�سرف  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

اإ�سايف من الدعم املايل لالأ�سر  �سهر 

ر�سوم  وتعليق  الدخل،  حمدودة 

املخ�س�سة  ال�سناعية  الأرا�سي 

اأ�سهر،   3 ملدة  الأغذية  لتخزين 

الأ�سواق  ح�سول  �سرط  وتعليق 

ال�سناعة  وزارة  موافقة  على 

والتجارة على احلمالت الرتويجية 

واإلغاء ر�سومها للمتاجر والأ�سواق 

جانب  اإىل  اأ�سهر،   3 ملدة  الغذائية 

ومراقبة  التفتي�س  حمالت  تكثيف 

الأ�سعار يف الأ�سواق، موؤكًدا معاليه 

�سمّو  من  الكرمية  الأوامر  هذه  اأنَّ 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

جت�ّسد الهتمام احلكومي املتوا�سل 

املعي�سي  امل�ستوى  لتح�سني 

التوجيهات  وتفعيل  للمواطنني، 

ح�سرة  لدن  من  ال�سامية  امللكية 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

عي�سى اآل خليفة، ملك البالد املعّظم 

حفظه اهلل ورعاه، التي ت�سب دائًما 

وتلبي  باملواطنني  الهتمام  يف 

احتياجاتهم. 

واأعرب رئي�س جمل�س ال�سورى 

عن الثناء والتقدير الرفيع ل�ستدامة 

املعّظم  امللك  جاللة  وم�ساندة  دعم 

لالأ�سر  يحقق  ما  لكل  اهلل،  رعاه 

ومبا  الكرمية،  احلياة  البحرينية 

لال�ستقرار  امللكية  الرعاية  يكفل 

والجتماعي. املعي�سي 

ال�سورى  جمل�س  رئي�س  واأثنى 

واملبادرة  النبيلة،  اللفتة  على 

ال�سخية من �سمو ويل العهد رئي�س 

لدعم  اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س 

والوقوف  الدخل،  حمدودة  الأ�سر 

الأ�سعار  ارتفاع  اآثار  ملواجهة  معها 

الهتمام  اأنَّ  اإىل  م�سرًيا  العاملية، 

التجاري  املبا�سر من �سمّوه للقطاع 

الكرمي  �سمّوه  اأوامر  يف  جتلّى 

يحقق  مبا  التغذية،  لقطاع  الداعمة 

الغذائي  الأمن  البحرينية  لالأ�سر 

ا مع قرب حلول  املطلوب، خ�سو�سً

وتزايد  املبارك،  رم�سان  �سهر 

الإقبال على �سراء ال�سلع الغذائية.

جمل�س  رئي�س  معايل  نّوه  كما 

ال�سورى بربامج الدعم التي تقدمها 

حمدودة  لالأ�سر  املوقرة  احلكومة 

توليه  الذي  واحلر�س  الدخل، 

ل�سمان و�سول الدعم اإىل م�ستحقيه 

وفق اآليات متطورة وحديثة، معرًبا 

عن التقدير والثناء للجهات املعنية 

اخلطط  تنفيذ  على  تعمل  التي 

من  وتتعا�سد  وتتكاتف  والربامج، 

والتوجيهات  الأوامر  تنفيذ  اأجل 

فريق  جهود  ُيربز  واأداء  بكفاءة 

العمل  جمالت  �ستى  يف  البحرين 

الوطني املخل�س.

اأحمد  النواب  جمل�س  رئي�س  اأ�ساد 

بن �سلمان امل�سلم، باأمر �ساحب ال�سمو 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه 

التنمية  ووزارة  املعنية  اجلهات  اهلل، 

اإ�سايف  �سهر  مبلغ  ب�سرف  الجتماعية 

الدخل  لالأ�سر حمدودة  املايل  الدعم  من 

ارتفاع  اآثار  ملواجهة  الغالء(  )عالوة 

�سرف  ومببا�سرة  العاملية،  الأ�سعار 

املبالغ للم�ستحقني وايداعها خالل �سهر 

يناير احلايل. 

النواب  جمل�س  رئي�س  اأعرب  كما 

ال�سمو  ل�ساحب  وتقديره  �سكره  عن 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س بتوجيه 

املخت�سة  احلكومية  واجلهات  الوزراء 

بو�سع خطط واإجراءات عاجلة ت�ساهم 

وتوافرها  ال�سلع  اأ�سعار  ا�ستقرار  يف 

اأثرت  التي  التطورات  �سوء  يف  حملًيا 

�سملت  والتي  العاملية،  الأ�سواق  على 

كذلك تعليق ر�سوم الأرا�سي ال�سناعية 

 3 ملدة  الأغذية  لتخزين  املخ�س�سة 

اأ�سهر، وتعليق �سرط ح�سول الأ�سواق 

على موافقة وزارة ال�سناعة والتجارة 

واإلغاء  الرتويجية  احلمالت  على 

الغذائية  والأ�سواق  للمتاجر  ر�سومها 

حمالت  تكثيف  بجانب  اأ�سهر،   3 ملدة 

التفتي�س ومراقبة الأ�سعار يف الأ�سواق.

اأن  النواب  جمل�س  رئي�س  موؤكًدا 

توؤكد حر�س  الكرمية  التوجيهات  هذه 

املواطنني،  م�سلحة  على  الدائم  �سموه 

احلثيثة  ومتابعته  امل�ستمرة  وجهوده 

واحتياجاتهم،  ظروفهم  مراعاة  يف 

والعمل الدوؤوب على حت�سني امل�ستوى 

الإمكانات  كل  وتوجيه  لهم،  املعي�سي 

حمور  باعتباره  املواطن،  مل�سلحة 

امللكية  للتوجيهات  تنفيًذا  التنمية، 

�ساحب  ح�سرة  لدن  من  ال�سامية 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 

ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه.

ويل  �سمو  اأوامر  اأن  اإىل  م�سرًيا 

حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

على  املالية  الأعباء  من  �ستخفف  اهلل 

مواجهة  يف  املحدود  الدخل  اأ�سحاب 

ظاهرة ارتفاع الأ�سعار، كما اأن التوجيه 

الكرمي بو�سع خطط واإجراءات عاجلة 

ال�سلع  اأ�سعار  ا�ستقرار  يف  ت�ساهم 

تدعم  اأن  �ساأنها  من  حملًيا  وتوافرها 

الأ�سرة البحرينية وتراعي احتياجاتها.

 واأ�ساف اأن تعليق ر�سوم الأرا�سي 

الأغذية  لتخزين  املخ�س�سة  ال�سناعية 

ملدة 3 اأ�سهر، مع تعليق �سرط ح�سول 

ال�سناعة  وزارة  موافقة  على  الأ�سواق 

الرتويجية  احلمالت  على  والتجارة 

والأ�سواق  للمتاجر  ر�سومها  واإلغاء 

تكثيف  بجانب  اأ�سهر،   3 ملدة  الغذائية 

الأ�سعار  ومراقبة  التفتي�س  حمالت 

حزمة  ت�سكل  جميعها  الأ�سواق،  يف 

والتوجيهات  والأوامر  املبادرات  من 

احلكيمة التي �ست�ساهم وب�سكل بارز يف 

تخفيف  يف  املن�سودة  الأهداف  حتقيق 

روؤية  وفق  املواطنني  عن  الأعباء 

تكاملية �ساملة لكل الأطراف.

رئي�س جمل�س ال�شورى رئي�س جمل�س النواب

وزير االأ�سغال والنائب ح�سن يبحثان

م�ساريع البنية التحتية يف »رابعة ال�سمالية«

احلواج  ح�سن  بن  اإبراهيم  ا�ستقبل 

اإبراهيم  ح�سن  النائب  الأ�سغال،  وزير 

الدائرة  ممثل  النواب  جمل�س  ع�سو  ح�سن 

لبحث  وذلك  ال�سمالية،  باملحافظة  الرابعة 

بح�سور  واحتياجاتها،  الدائرة  متطلبات 

الوكيل امل�ساعد للطرق املهند�س كاظم علي 

عبداللطيف.

بدور  الوزير  اأ�ساد  اللقاء،  بداية  ويف 

املحوري يف خدمة  النواب  اأع�ساء جمل�س 

الرتقاء  يف  ي�سهم  مبا  واملواطنني  الوطن 

موؤكداً  واخلدمات،  التحتية  البنية  بجودة 

ال�سلطتني  بني  امل�سرتك  التعاون  اأهمية 

تلبية  اأجل  من  والتنفيذية  الت�سريعية 

املنفعة  يحقق  ومبا  املواطنني  احتياجات 

العامة والأهداف املن�سودة.

وخالل اللقاء مت بحث عدد من املوا�سيع 

يف  التحتية  البنية  مب�ساريع  املتعلقة 

�سحي  و�سرف  طرق  م�ساريع  من  الدائرة 

العمراين يف  التطوير  تهدف ملواكبة حركة 

اخلدمات  اأف�سل  توفري  اأجل  من  املنطقة، 

للقاطنني.

اإبراهيم  ح�سن  النائب  اأثنى  بدوره، 

ح�سن على جهود وزارة ال�سغال يف تنفيذ 

وتطوير م�ساريع البنية التحتية يف اململكة، 

والرتقاء  التطلعات  حتقيق  يف  ي�سهم  مبا 

باخلدمات العامة.

اأحمد  بن  عبداهلّل  ال�سيخ  الدكتور  تراأ�س 

لل�سوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  خليفة  اآل 

اجتماع  يف  البحرين  مملكة  وفد  ال�سيا�سية 

ُعقد  والذي  النقب،  ملنتدى  التن�سيقية  اللجنة 

خالل يومي 9 و10 يناير اجلاري يف اأبوظبي، 

دولة  يف  امل�سوؤولني  كبار  من  عدد  بح�سور 

املغربية  واململكة  املتحدة  العربية  الإمارات 

املتحدة  والوليات  العربية  م�سر  وجمهورية 

الأمريكية ودولة اإ�سرائيل. 

وكيل  اأ�ساد  الفتتاحية،  اجلل�سة  وخالل 

بجهود  ال�سيا�سية  لل�سوؤون  اخلارجية  وزارة 

يف  ال�سقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة 

التن�سيقية وجمموعات  اللجنة  اجتماع  تنظيم 

النقب،  منتدى  عن  املنبثقة  ال�ست  العمل 

موا�سلة م�سرية  اأمام  املثالية  الأجواء  وتوفري 

التعاون وال�سراكة الوثيقة بني الدول الأع�ساء 

والتكنولوجيا  الغذائي  الأمن  جمالت:  يف 

النظيفة،  والطاقة  ال�سحية،  والرعاية  املائية، 

ال�سلمي،  والتعاي�س  والتعليم  وال�سياحة، 

والأمن الإقليمي.

لل�سوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  واأكد 

بقيادة  البحرين  مملكة  حر�س  ال�سيا�سية 

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

اآل خليفة ملك البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، 

ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  احلكومة  وتوجهات 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س الوزراء، حفظه اهلل، على تعزيز التعاون 

والتن�سيق مع الدول الأع�ساء يف منتدى النقب، 

مبا ي�سهم يف تعزيز الأمن وال�ستقرار والتعاي�س 

والعامل،  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  وال�سالم 

جمموعتي  برئا�سة  اململكة  اعتزاز  اإىل  لفًتا 

الرعاية ال�سحية والأمن الإقليمي بال�سراكة مع 

الوليات املتحدة الأمريكية.

عبداللهّ بن اأحمد يرتاأ�س وفد البحرين 

يف اجتماع اللجنة التن�سيقية ملنتدى النقب باأبوظبي

»ال�سحة« حت�سد على جائزة اأف�سل

 م�سروع حكومي عربي لتطوير القطاع ال�سحي

�سمن �سل�سلة الإجنازات املتوا�سلة، ح�سد 

القطاع ال�سحي متمثالً بوزارة ال�سحة يف مملكة 

حكومي  م�سروع  اأف�سل  جائزة  على  البحرين 

عربي لتطوير القطاع ال�سحي من خالل م�سروع 

طبقته  الذي  ُبعد«  عن  والعالج  »التطبيب 

ال�سحية  الرعاية  مراكز  عرب  ال�سحة  وزارة 

الأولية، وذلك يف الدورة الثانية جلائزة التميز 

والتي   )2022-2021( العربي  احلكومي 

العربية يف  الدول  اأقيمت 2023 مبقر جامعة 

جمهورية م�سر العربية ال�سقيقة. وقد ح�سدت 

وزارة ال�سحة هذه اجلائزة �سمن ثالث جوائز 

املوؤ�س�سي  باملجال  البحرين  مملكة  عليها  نالت 

مت  التي  العربي  احلكومي  التميز  جائزة  من 

�ساحب  رعاية  حتت   2019 عام  يف  اإطالقها 

نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 

رئي�س  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  رئي�س 

جمل�س الوزراء حاكم دبي، وذلك بال�سراكة بني 

حكومة دولة الإمارات وجامعة الدول العربية 

ممثلة باملنظمة العربية للتنمية الإدارية، حيث 

مبملكة  احلكومي  ال�سحي  القطاع  متثيل  مت 

ال�سحية  الرعاية  مراكز  خالل  من  البحرين 

املجل�س  مع  وتن�سيق  بدعم  وذلك  الأولية، 

الرعاية  مراكز  اأمناء  وجمل�س  لل�سحة  الأعلى 

ال�سحية الأولية ووزارة ال�سحة.

على  ُبعد«  عن  »التطبيب  م�سروع  وحاز 

لتطوير  عربي  حكومي  م�سروع  اأف�سل  جائزة 

امل�ساركات.  اآلف  �سمن  من  ال�سحي  القطاع 

وا�ستلمت درع و�سهادة التميز كل من الدكتورة 

خاتون �سرب ا�ست�ساري طب عائلة رئي�س جلنة 

الأولية  ال�سحية  الرعاية  مراكز  يف  اجلودة 

والدكتورة  ُبعد،  عن  التطبيب  خدمات  وممثل 

هند ال�سندي ا�ست�ساري طب عائلة نائب رئي�س 

اللجنة. 

خدمات  تقدمي  يف  امل�سروع  فكرة  وتتبلور 

�سحية متعددة ومرتابطة ذات جودة عالية مع 

مراعاة اأعلى معايري ال�سالمة با�ستخدام و�سائل 

تقنية خمتلفة. وقد بداأت بوادر فكرة امل�سروع 

الفرتة  خالل  اأكرث  وتبلورت   2018 العام  يف 

خالل  اأكرب  وبتو�سع  تطبيقها  ومت  تلتها  التي 

)كوفيد-19(  كورونا  فريو�س  جائحة  فرتة 

تطور  عجلة  ت�سريع  مع  ذلك  تزامن  حيث 

الأولية  ال�سحية  الرعاية  مراكز  يف  اخلدمات 

والتو�سع فيها �سمن اإطار جهود فريق البحرين 

�ساهم يف  امل�ستدامة مما  التنمية  اأهداف  لتبني 

هذا  ونيله  امل�سروع  وا�ستمرارية  ودعم  تطور 

التكرمي املتميز.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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 تحديد المؤسسات الحكومية الساري عليها قانون الضمان الصحي

 مجلس الوزراء: استمالك عدد من العقارات
لتوفير المساحات الالزمة للتطوير العمراني

واف��ق مجلس ال��وزارء أمس على مش��روع ق��رار بتحديد 
المؤسسات الصحية الحكومية التي يسري عليها قانون 

الضمان الصحي.
كم��ا وافق المجلس على اس��تمالك عدد م��ن العقارات 
للمنفع��ة العامة لتوفير المس��احات الالزم��ة للتطوير 

العمراني.
جاء ذلك خ��الل االجتماع االعتيادي األس��بوعي لمجلس 
الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية، ورأس��ه صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء. 
وبن��اًء عل��ى أم��ر صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء، للجه��ات المعنية ووزارة التنمية 
االجتماعية بصرف مبلغ ش��هر إضافي من الدعم المالي 
لألس��ر محدودة الدخ��ل )عالوة الغ��الء( لمواجه��ة آثار 
ارتفاع األسعار العالمية، وتوجيه سموه بمباشرة صرف 
المبالغ للمس��تحقين وإيداعها خالل شهر يناير الحالي، 
وأمر س��موه للجهات الحكومية المختصة بوضع خطط 
وإج��راءات عاجلة تس��اهم في اس��تقرار أس��عار الس��لع 
وتوافره��ا محلي��ًا في ضوء التط��ورات الت��ي أثرت على 

األسواق العالمية، قرر المجلس ما يأتي:
1- صرف مبلغ ش��هر إضاف��ي من الدعم المالي لألس��ر 

محدودة الدخل )عالوة الغالء(.
2- تعليق رس��وم األراضي الصناعية المخصصة لتخزين 

األغذية لمدة 3 أشهر.
3- تعلي��ق ش��رط حصول األس��واق على موافق��ة وزارة 
الصناع��ة والتج��ارة عل��ى الحم��الت الترويجي��ة وإلغاء 

رسومها للمتاجر واألسواق الغذائية لمدة 3 أشهر.
4- تكثي��ف حم��الت التفتي��ش ومراقب��ة األس��عار في 

األسواق.
ثم أكد المجلس أهمية نتائج اجتماع الدورة الخامس��ة 
للجنة العليا المش��تركة بين مملكة البحرين والمملكة 
األردني��ة، والت��ي رأس��ها صاح��ب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الوزراء وزير الدفاع 
بالمملك��ة األردني��ة الدكتور بش��ر الخصاون��ة، منوهًا 
باالتفاقيات التي تم توقيعها في إطار االجتماع، والتي 
ستس��هم في تعزيز التعاون بي��ن البلدين في مجاالت 
التج��ارة والعم��ل والتدريب المهني والصحة والش��باب 
والتعليم والمعلومات وخدمات الشحن البحرية والجوية.

وبمناس��بة اليوم الرياض��ي لمملكة البحري��ن؛ فقد قرر 
المجل��س أن يك��ون ي��وم الخمي��س المواف��ق 2 فبراير 
2023، نص��ف ي��وم عمل في كاف��ة ال��وزارات والهيئات 

والمؤسس��ات الحكومية إلفس��اح المجال أمام العاملين 
فيها للمش��اركة في فعاليات اليوم الرياضي بما يكرس 

دور الرياضة كثقافة مجتمعية.
بعدها نوه المجلس بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة 
البحري��ن الذي ُيصادف 14 يناير من كل عام، باإلنجازات 
التي حققتها مملكة البحرين على الصعيد الدبلوماسي، 
والت��ي ع��ززت مكانتها الدولية وس��اهمت ف��ي تطوير 
عالقاته��ا مع مختل��ف دول العالم التي تتش��ارك معها 
في التوجه��ات نحو مزيد من األمن واالس��تقرار اللذين 

يعززان التنمية على الصعيد العالمي.
بع��د ذلك أش��اد المجل��س باإلنج��ازات الت��ي تحققها 
ال��وزارات والجه��ات الحكومية والت��ي انتقلت من حصد 
جوائز التمي��ز في العمل الحكومي على الصعيد المحلي 
إلى اإلقليمي والدولي، وهنأ في هذا الصدد وزارة العدل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوق��اف ووزارة الصح��ة ووزارة 
التربي��ة والتعلي��م لفوزه��ا بجائ��زة التمي��ز الحكومي 

العربي.
ثم اس��تعرض المجلس مذكرة اللجنة التنس��يقية حول 
م��ا تم تنفيذه من اإلطار الموحد للبرامج الحكومية ذات 
األولوية في نس��خته الثالثة، ووج��ه الجهات المختصة 

كاًل فيما يخصه بوضع الخطة التنفيذية الالزمة لذلك.
كم��ا اس��تعرض المجل��س س��ير العم��ل في ع��دد من 
المب��ادرات التطويرية لخدمات الكهرب��اء والماء، واطلع 
أيضًا على اإلجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هطول 
األمطار واالستجابة لمعالجة أماكن تجمع المياه، وأشاد 
المجلس في هذا الص��دد بالجهود التي بذلتها الجهات 
المعنية، وعلى رأس��ها وزارة ش��ؤون البلديات والزراعة 

ووزارة األشغال.
بعد ذلك قرر المجلس ما يأتي:

أواًل: الموافقة على المذكرتين اآلتيتين:
1- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية 
حول مشروع قرار بتحديد المؤسسات الصحية الحكومية 

التي يسري عليها قانون الضمان الصحي.
2- مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة حول استمالك 
عدد م��ن العقارات للمنفعة العامة لتوفير المس��احات 

الالزمة للتطوير العمراني.
ث��م أخ��ذ المجلس علم��ًا من خ��الل التقاري��ر الوزارية 
المرفوعة من الوزراء بشأن زيارة األمين العام لمجلس 
التع��اون ل��دول الخلي��ج العربي��ة لمملك��ة البحري��ن 
وزي��ارة وزيرة التنمي��ة المس��تدامة للمملكة العربية 

السعودية.

االتفاقيات الموقعة مع األردن تعزز التعاون بين البلدين

الخميس 2 فبراير نصف يوم عمل بالقطاع الحكومي بمناسبة اليوم الرياضي

إنجازات البحرين على الصعيد الدبلوماسي تعزز مكانتها الدولية
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أمر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظه اهلل الجه��ات المعنية ووزارة 
التنمي��ة االجتماعي��ة بص��رف مبل��غ ش��هر 
إضاف��ي من الدع��م المالي لألس��ر محدودة 
الدخ��ل )عالوة الغالء( لمواجه��ة آثار ارتفاع 
األس��عار العالمية، كما وجه س��موه حفظه 
اهلل بمباش��رة ص��رف المبالغ للمس��تحقين 
وإيداعها خالل ش��هر يناي��ر الحالي. كما أمر 
صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء الجهات الحكومية المختصة 
بوضع خط��ط وإجراءات عاجلة تس��اهم في 

استقرار أس��عار الس��لع وتوافرها محليًا في 
ضوء التط��ورات الت��ي أثرت على األس��واق 

العالمية على أن تشتمل على ما يأتي:

1- ص��رف مبل��غ ش��هر إضافي م��ن الدعم 
المالي لألسر محدودة الدخل )عالوة الغالء(.
الصناعي��ة  األراض��ي  رس��وم  تعلي��ق   -2

المخصصة لتخزين األغذية لمدة 3 أشهر.
3- تعلي��ق ش��رط حص��ول األس��واق عل��ى 
عل��ى  والتج��ارة  الصناع��ة  وزارة  موافق��ة 

الحمالت الترويجية وإلغاء رسومها للمتاجر 
واألسواق الغذائية لمدة 3 أشهر.

ومراقب��ة  التفتي��ش  حم��الت  تكثي��ف   -4
األسعار في األسواق.

04l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e t أخبار الوطن

وضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوافرها محليًا

تعليق شرط حصول األسواق على موافقة »الصناعة« على الحمالت الترويجية

تكثيف حمالت التفتيش ومراقبة األسعار في األسواق

إلغاءرسوم الحمالت الترويجية على المتاجر الغذائية لمدة 3 أشهر
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تعليق رسوم األراضي الصناعية المخصصة لتخزين األغذية لمدة 3 أشهر

 ولي العهد رئيس الوزراء يوجه
بصرف مبلغ شهر إضافي لعالوة الغالء

سمو ولي العهد رٔييس الوزراء

130078 مستفيدًا

»التنمية االجتماعية«: إيداع عالوة 
الغالء والشهر اإلضافي األحد المقبل

تنفي��ذًا لتوجيه��ات صاح��ب الس��مو 
 الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء، بص��رف مبل��غ ش��هر إضافي 
م��ن الدع��م المال��ي لألس��ر محدودة 
الدخل )ع��الوة الغ��الء( لمواجهة آثار 
ارتف��اع األس��عار العالمي��ة، باش��رت 
وزارة التنمي��ة االجتماعية بالتنس��يق 
مع الجه��ات المعنية، اتخاذ اإلجراءات 
للمس��تحقين،  المبالغ  الالزمة لصرف 

وإيداعها مع دفعة شهر يناير 2023.
وبهذه المناس��بة، أكد وزي��ر التنمية 
االجتماعية أس��امة العصفور أنه بناًء 
عل��ى أمر صاحب الس��مو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، باش��رت 
الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية 
بش��كل فوري باتخاذ كاف��ة اإلجراءات 

الالزمة لصرف مبلغ ش��هر إضافي من 
الدعم المالي لألس��ر مح��دودة الدخل 
)ع��الوة الغ��الء(، موضح��ًا أنه س��يتم 

إيداع الدفعة األساس��ية في موعدها 
بتاريخ 15 يناي��ر 2023 باإلضافة إلى 

مبلغ الشهر اإلضافي.
وق��ال إن وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة 
اتخذت كافة اإلجراءات الفنية واإلدارية 
لتنفيذ التوجيه، لضمان وصول الدعم 
إلى كافة المستحقين عبر حساباتهم 
المصرفية، بالتعاون مع كافة الجهات 
المس��تحقين  أن  موضح��ًا  المعني��ة، 
لمس��اعدة الضمان االجتماعي سوف 
يس��تفيدون م��ن أمر صاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العهد رئي��س مجلس 
ال��وزراء، حيث إنهم يحصل��ون تلقائيًا 
عل��ى الدعم المال��ي )ع��الوة الغالء(، 
علما أن عدد المستفيدين من الدعم 
مس��تفيدًا   130,078 يبل��غ  المال��ي 

لدفعة يناير 2023.

وزير التنمية االجتماعية

تنفيذًا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء
 وزير الصناعة: إجراءات 

عاجلة الستقرار أسعار السلع
أكد وزي��ر الصناع��ة والتجارة 
ال��وزارة  أن  فخ��رو،  عب��داهلل 
س��تعمل والتجارة يدًا بيد مع 
الجه��ات األخ��رى ضمن فريق 
أمر صاحب  لتنفي��ذ  البحرين، 
الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
باتخاذ  الوزراء،  رئيس مجلس 
اإلج��راءات العاجل��ة التي من 
شأنها أن تسهم في استقرار 

أسعار السلع وتوفرها محليًا.
وأض��اف أن ال��وزارة س��تعمل 
عل��ى تنفي��ذ أمر س��موه  في 
م��ا يخت��ص بتعلي��ق رس��وم 
األراضي الصناعية المخصصة 
 3 لم��دة  األغذي��ة  لتخزي��ن 
أش��هر، وتعليق شرط حصول 
األس��واق على موافقة الوزارة 
الترويجي��ة  الحم��الت  عل��ى 

للمتاج��ر  رس��ومها  وإلغ��اء 
واألس��واق الغذائي��ة لمدة 3 
تكثيف  إلى  باإلضافة  أش��هر، 
حم��الت التفتي��ش ومراقب��ة 

األسعار في األسواق.

وأش��اد فخ��رو، بأم��ر صاحب 
الس��مو الملك��ي ول��ي العهد 
رئيس مجلس ال��وزراء بصرف 
مبلغ ش��هر إضافي من الدعم 
المالي لألس��ر محدودة الدخل 
»عالوة الغ��الء« ووضع خطط 
عاجلة تس��اهم في  وإجراءات 
استقرار أسعار السلع وتوفرها 

محليًا.
وقال: »إن أمر صاحب الس��مو 
الملك��ي ول��ي العه��د رئيس 
مجل��س ال��وزراء يعكس مدى 
اهتم��ام الحكومة بالمواطن، 
خاصة في ظل التحديات التي 
العالمية«،  األس��واق  تواج��ه 
مؤكدًا االس��تمرار في مراقبة 
األس��عار عبر تكثيف الحمالت 
يحق��ق صالح  بم��ا  الرقابي��ة 

المستهلك.

وزير الصناعة والتجارة 

 نواب وشوريون: مبادرات ولي العهد 
رئيس الوزراء تتجاوب مع نبض المواطنين

أكد ن��واب وش��وريون أن مبادرات صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء تتجاوب مع نبض المواطنين.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الش��ؤون المالية واالقتصادية 
بمجل��س الش��ورى خال��د المس��قطي أهمي��ة التوجيهات 
الص��ادرة عن صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء، للجهات 
الحكومي��ة المختص��ة بوض��ع خط��ط وإج��راءات عاجل��ة 
تس��اهم في اس��تقرار أس��عار الس��لع وتوافرها محليًا في 
ضوء التط��ورات التي أثرت على األس��واق العالمية، مبينًا 
أن آث��ار هذه التوجيهات س��تنعكس بإيجابي��ة قريبًا على 

المواطنين، والقطاع التجاري في المملكة.
وأش��ار إلى أن صرف مبلغ ش��هر إضافي من الدعم المالي 
لألس��ر مح��دودة الدخل )ع��الوة الغ��الء(، وتعليق رس��وم 
األراض��ي الصناعي��ة المخصص��ة لتخزين األغذي��ة لمدة 
3 أش��هر، إضافة إلى تعليق ش��رط حصول األس��واق على 
موافق��ة وزارة الصناعة والتجارة عل��ى الحمالت الترويجية 
وإلغ��اء رس��ومها للمتاج��ر واألس��واق الغذائي��ة لمدة 3 
أش��هر، تع��د خط��وات تحفيزي��ة لالقتصاد ف��ي المرحلة 

الحالي��ة، وخاصة فيما يتعلق بضخ الس��يولة في الس��وق 
المحل��ي، وتخفيف التكلفة عن التج��ار وقطاعات التجزئة 
والمؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة، والتزامن مع تكثيف 
حم��الت التفتيش ومراقبة األس��عار في األس��واق، والتي 

سيلمس معها المواطن تغيرًا إيجابيًا بإذن اهلل.
ولف��ت إل��ى أن مبادرات س��مو ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء دائمًا ما تتج��اوب مع نبض المواطنين والش��ارع 
التجاري، وقد أثبت س��موه حكمة وحنك��ة في إدارة الملف 
االقتصادي في كثير من المنعطفات التاريخية والتحديات 
التي شهدها العالم خالل جائحة كورونا وبعدها، من خالل 
إط��الق الح��زم االقتصادية التي حفظ��ت االقتصاد وأبقت 
على الوظائف، وحققت للمواطن والمقيم االس��تقرار، وهو 
م��ا كان محل فخر واعت��زاز من الجميع، ومحل إش��ادة من 

العالم أجمع.
و ثم��ن النائ��ب منير س��رور أم��ر صاحب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس 
مجلس ال��وزراء، للجهات المعني��ة ووزارة العمل والتنمية 
االجتماعية بصرف مبلغ ش��هر إضافي م��ن الدعم المالي 
لألس��ر محدودة الدخل »عالوة الغالء«. وقال إن أمر س��مو 

ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء أثل��ج صدور المواطنين، 
حيث ستش��كل لهم هذه الزيادة متنفس��ًا وقدرة أكبر في 
شراء المستلزمات الضرورية، في ظل ارتفاع بعض أسعار 

السلع والمواد الغذائية المهمة.
وبي��ن أن العمل على إيجاد الحلول المس��تدامة والدائمة 
لمن��ع ارتفاع األس��عار س��يحفظ لألس��ر م��ن ذوي الدخل 
المحدود القدرة الكاملة على ش��راء احتياجاتها األساسية 
وعدم لجوئها إلى االس��تدانة أو عدم المقدرة على ش��راء 
هذه المواد األساس��ية. وأكد أن التوافق بين الس��لطتين 
التنفيذية والتش��ريعية س��يحقق مزيدًا من الدعم لألس��ر 
م��ن ذوي الدخ��ل المحدود في ظل ارتفاع أس��عار الس��لع 
العالمي��ة، بما يحت��م ضرورة إيج��اد البدائ��ل للمحافظة 
على اس��تقرار األس��ر البحريني��ة وعدم تضرره��ا من هذا 
االرتفاع، إل��ى جانب أهمية المراقبة المس��تمرة من قبل 
الجه��ات المعنية على األس��عار الحالية وع��دم ارتفاعها. 
وأش��اد النائب حسن إبراهيم باألوامر الصادرة عن صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، بصرف مبلغ شهر إضافي من الدعم 
المالي لألس��ر محدودة الدخ��ل »عالوة الغ��الء«، وتعليق 

رس��وم األراض��ي الصناعي��ة المخصصة لتخزي��ن األغذية 
لمدة 3 أش��هر وتعليق شرط حصول األسواق على موافقة 
وزارة الصناع��ة والتج��ارة على الحم��الت الترويجية وإلغاء 
رسومها واألس��واق الغذائية لمدة 3 أشهر، باإلضافة إلى 
تكثيف حمالت التفتيش ومراقبة األسعار في األسواق، بما 
يؤكد اهتمام س��موه المستمر من أجل تحسين المستوى 
المعيشي للمواطنين ولذوي الدخل المحدود بصورة أكبر. 
وأكد أن أمر س��موه بزي��ادة العالوة الش��هرية ل�»الغالء« 
س��تمكن المواطنين من مواجهة ارتفاع األسعار، موضحًا 
أن االجتماعات المس��تمرة التي يعقدها الفريق الحكومي 
بش��كل مس��تمر مع الس��لطة التش��ريعية تأتي من أجل 
دراس��ة كافة المرئيات والمقترح��ات المقدمة لتقديمها 
في برنامج عمل الحكومة بشكل توافقي للسنوات 2023-
2026. وذكر أن تحسين المس��توى المعيشي للمواطنين 
يأت��ي ضم��ن األولوي��ات والمرئي��ات التي ت��م تقديمها 
للحكومة الهادفة إلى تضمينه��ا ببرنامج عمل الحكومة، 
مش��يرًا في الوقت ذاته إلى أن زيادة العالوة بش��كل ثابت 
ش��هريًا س��يحقق العدي��د من المكتس��بات ل��ذوي الدخل 

المحدود من المواطنين.

إعالن الفائزين مارس المقبل

 »التنمية االجتماعية«: بدء الترشح لجائزة
األميرة سبيكة لتشجيع األسر المنتجة

أعلنت وزارة التنمية االجتماعية عن فتح باب الترشح 
لجائزة صاحبة الس��مو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة لتش��جيع األس��ر المنتجة 2023 
في نس��ختها المحلية )16(، والتي س��وف يعلن عن 
الفائزين بها خالل ش��هر مارس 2023، تحت رعاية 
صاحبة الس��مو قرينة عاهل البالد المعظم رئيسة 

المجلس األعلى للمرأة.
وأش��اد وزير التنمي��ة االجتماعية أس��امة بن أحمد 
خلف العصف��ور، بما توليه صاحبة الس��مو الملكي 
قرينة عاهل البالد المعظم رئيسة المجلس األعلى 
للم��رأة، حفظها اهلل، من دعم ورعاية واهتمام بارز 
في تش��جيع األس��ر المنتجة البحريني��ة، والذي من 
ش��أنه أن يحفز هذه األس��ر وأفراده��ا لتتمكن من 
االس��تمرارية والمساهمة في إيجاد حياة اقتصادية 
واجتماعي��ة كريم��ة ألفراده��ا، في ظل المس��يرة 
التنموي��ة الش��املة التي أرس��ى دعائمه��ا حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك البالد المعظم، حفظ��ه اهلل ورعاه، وبمتابعة 
الحكوم��ة برئاس��ة صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
ال��وزراء، حفظ��ه اهلل، التي تس��عى دائمًا لتس��خير 
وتوفير كافة الس��بل والتس��هيالت والدعم لتشجيع 
األسر المنتجة. وأكد أن جائزة صاحبة السمو الملكي 
قرينة جاللة الملك المعظم لألس��ر المنتجة تمثل 
حافزًا س��نويًا داعمًا لمس��يرة عمل هذه األسر التي 

استطاعت أن تشكل تجربة رائدة في مسيرة العمل 
اإلنتاجي والتنموي، فضاًل عن أنها أصبحت نموذجًا 
من األس��ر القادرة على التحول م��ن دائرة الرعاية 
إلى دائرة المش��اركة في التنمي��ة، وبالتالي تعزيز 
دور الف��رد في المجتمع اقتصاديًا، مما يس��هم في 
تنش��يط دورة االقتصاد المحلي، وتشجيع مفاهيم 
المنافسة اإلبداعية، وكذلك إيجاد نوافذ تسويقية، 
مش��يرًا في هذا الس��ياق إلى أن الجائ��زة تعتبر من 
المب��ادرات الوطنية المهمة لتعزي��ز مكانة المرأة 
ف��ي مجال العمل نحو تحقيق أوج��ه تكافؤ الفرص 

على مستوى التنمية الوطنية المستدامة.
ويأتي تنظيم الجائزة سنويًا على المستوى المحلي، 
وكل س��نتين على المس��توى العربي، بعد أن أصدر 
مجلس وزراء الش��ؤون االجتماعية العرب في العام 
2010 قرارًا باعتماد جائزة صاحبة الس��مو الملكي 
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع األسر 
المنتج��ة، جائ��زة عربية بن��اًء على مب��ادرة مملكة 
البحرين آنذاك، علمًا بأن الجوائز المقدمة في حفل 
هذا العام ستكون ثالث جوائز، وهي: جائزة أفضل 

أسرة منتجة، وأفضل منتج،
وأفض��ل راٍع وداعم لألس��ر المنتج��ة، وتعد معايير 
اختي��ار أفضل داعم لألس��ر المنتجة مح��ددة بنوع 
الدع��م والرعاية المقدمة لألس��ر والم��دة الزمنية 
له��ذه الرعاي��ة، وم��دى اس��تمراريتها واألس��اليب 

المستخدمة في تحسين مشروع األسر المنتجة.

كما وس��وف يفتتح على هام��ش االحتفال باإلعالن 
عن الفائزين بجائزة سموها، معرضًا مصاحبًا تحت 
شعار »صناعة العطور والبخور في مملكة البحرين« 
لتس��ويق منتج��ات أصح��اب المش��اريع المنزلي��ة 
الممي��زة في ه��ذا المج��ال، باإلضاف��ة إلى عرض 
المنتجات الرمضانية، حيث يستمر المعرض لغاية 
مطلع ش��هر أبري��ل، ويه��دف إلى تش��جيع أصحاب 
المشاريع المنزلية وتنمية مهاراتهم اإلبداعية، إلى 
جانب إتاحة الفرص لألفراد واألس��ر لخلق مس��ارات 
عم��ل ذاتي��ة لهم م��ن خ��الل اس��تثمار اإلمكانات 
والق��درات والمه��ارات الفردية وفتح آف��اق جديدة 

للتوسع ومضاعفة الربح.
ودع��ت وزارة التنمي��ة االجتماعية، األس��ر المنتجة 
البحريني��ة للتق��دم والترش��ح للجائ��زة م��ن خالل 
التس��جيل في االس��تمارة اإللكترونية المستحدثة 
 www.social.gov.bhفي موقع ال��وزارة اإللكتروني
، وذلك ابتداًء م��ن 8 يناير 2023 ولغاية 16 فبراير 
2023، على أن يتم تس��ليم المشاركات والمنتجات 
يدوي��ًا ف��ي مجم��ع العاصم��ة لمنتج��ات األي��دي 
البحريني��ة، بمنطق��ة كرباب��اد، في أوق��ات العمل 
الرس��مي، أما بشأن المنتجات الغذائية فسوف يتم 
استالم استمارات المش��اركة فقط، وسيتم تحديد 
موعد اس��تالم عينات المنتجات الغذائية الحقًا عبر 
التواصل المباش��ر مع المشاركين خالل شهر فبراير 

.2023

 رنا بنت عيسى تهنئ 
»البحرين الطبية« باعتراف 

السعودية بتخصص التمريض

استقبلت األمين العام لمجلس التعليم العالي، نائب رئيس مجلس 
أمن��اء مجل��س التعليم العال��ي الدكتورة الش��يخة رنا بنت عيس��ى 
بن دعي��ج آل خليف��ة، رئيس جامع��ة البحرين الطبية البروفيس��ور 
س��مير العتوم. وخالل اللقاء، هنأت جامع��ة البحرين الطبية وجميع 
منتس��بيها بمناس��بة  إدراج وزارة التعلي��م ف��ي المملك��ة العربي��ة 
الس��عودية تخص��ص التمريض ف��ي الجامعة ضم��ن التخصصات 
المعترف بها والموصي بالتحاق الطلبة الس��عوديين للدراسة بها، 
مش��يدة بم��ا تحظى ب��ه الجامعة من تق��دم أكاديمي ف��ي المجال 
الطبي، حيث س��بق وأن تم االعت��راف بتخصص الطب من قبل وزارة 

التعليم في السعودية.
من جانبه، ثمن البروفيسور س��مير العتوم، رئيس جامعة البحرين 
الطبي��ة، الجه��ود المبذول��ة لمجلس التعلي��م العالي ف��ي تذييل 
العقب��ات ودعم الجامعة للحصول على االعتراف��ات الدولية، مؤكدًا 
أن ما يوليه المجلس من اهتمام يضع على عاتقنا مسؤولية العمل 
والمضي قدمًا لتحقيق أهداف أعلى ومنجزات على المستوى الدولي.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 »التطبيب عن ُبعد«.. أفضل مشروع 
حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي

ضمن سلس��لة اإلنج��ازات المتواصلة، 
حصد القط��اع الصحي متمث��ًا بوزارة 
الصح��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن جائزة 
أفضل مش��روع حكومي عربي لتطوير 
القط��اع الصح��ي م��ن خال مش��روع 
»التطبي��ب والع��اج عن ُبع��د« الذي 
طبقّته وزارة الصحة عبر مراكز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة، وذل��ك ف��ي الدورة 
الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي 
)2021-2022( والت��ي ُأقيم��ت بمق��ر 
جامعة ال��دول العربية ف��ي جمهورية 
مصر العربية. وحص��دت وزارة الصحة 
الجائ��زة ضم��ن ث��اث جوائ��ز  ه��ذه 
نالتها مملكة البحري��ن ضمن المجال 
المؤسسي من جائزة التميز الحكومي 
العربي التي تم إطاقها في عام 2019 
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس دولة 
اإلم��ارات رئيس مجلس ال��وزراء حاكم 
دب��ي، وذل��ك بالش��راكة بي��ن حكومة 
دولة اإلم��ارات وجامعة الدول العربية 
ممثل��ة بالمنظم��ة العربي��ة للتنمية 

اإلداري��ة، حي��ث ت��م تمثي��ل القط��اع 
الصحي الحكومي بمملكة البحرين من 
خال مراك��ز الرعاية الصحي��ة األولية، 
وذل��ك بدع��م وتنس��يق م��ع المجلس 
األعل��ى للصح��ة ومجلس أمن��اء مراكز 
الرعاية الصحية األولية ووزارة الصحة.

وح��از مش��روع »التطبي��ب ع��ن ُبعد« 
جائ��زة أفضل مش��روع حكوم��ي عربي 
لتطوير القطاع الصحي من ضمن آالف 
المش��اركات. وتس��لمت درع وش��هادة 
التمي��ز كل من الدكتورة خاتون ش��بر 
استش��اري ط��ب عائل��ة رئي��س لجنة 

الج��ودة ف��ي مراك��ز الرعاي��ة الصحية 
األولي��ة وممثل خدم��ات التطبيب عن 
ُبعد، والدكتورة هند السندي استشاري 
طب عائلة نائب رئيس اللجنة. وتتبلور 
فك��رة المش��روع ف��ي تقدي��م خدمات 
صحية متع��ددة ومترابطة ذات جودة 
عالية مع مراعاة أعلى معايير السامة 
باس��تخدام وس��ائل تقني��ة مختلف��ة. 
وق��د بدأت ب��وادر فكرة المش��روع في 
عام 2018 وتبل��ورت أكثر خال الفترة 
التي تلتها وتم تطبيقها بتوس��ع أكبر 
خ��ال فت��رة جائح��ة في��روس كورونا 

)كوفي��د-19( حي��ث تزام��ن ذل��ك مع 
تسريع عجلة تطور الخدمات في مراكز 
الرعاية الصحية األولية والتوس��ع فيها 
ضمن إطار جهود فريق البحرين لتبني 
أهداف التنمية المس��تدامة، ما ساهم 
في تطور ودعم واس��تمرارية المشروع 

ونيله هذا التكريم المتميز.
الجدير بالذكر أن خدمات التطبيب عن 
ُبعد في مملك��ة البحرين بدأت بتوفير 
كل من االستش��ارات الطبية البسيطة 
الت��ي ال تتطل��ب فحص��ًا إكلينيكي��ًا أو 
تدخ��ًا عاجي��ًا طارئ��ًا أو عاج��ًا، إلى 
جانب مناقش��ة نتائج التقارير الطبية 
والفحوصات المختبرية، وكذلك تجديد 
الوصف��ات الطبي��ة لمرض��ى األمراض 
المزمن��ة، وطلب بع��ض األدوية، كما 
وف��رت الخدم��ة طل��ب عم��ل بع��ض 
التحالي��ل الت��ي تتناس��ب م��ع التاريخ 
المرضي للمريض وغيرها من الخدمات 
التي يت��م التنس��يق لها عب��ر قوانين 
وأنظم��ة معينة تكفل حق��وق كل من 
المراجع ومقدم الخدمة على حد سواء.

 »مكتبتي الرقمية« يحصد جائزة أفضل
مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم

حقق��ت مملكة البحرين إنج��ازًا عربيًا، بحصول مش��روع وزارة التربية والتعليم 
»مكتبتي الرقمية« على جائزة التمّيز الحكومي العربي عن فئة »أفضل مشروع 
حكومي عربي لتطوير التعليم«، حيث تّم تكريم الوزارة في الحفل الذي أقامته 
الجائزة في جامعة الدول العربية بالقاهرة تحت رعاية صاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
رئي��س مجلس الوزراء حاكم دب��ي. وأكد وزير التربية والتعلي��م الدكتور محمد 
مب��ارك، أّن الفوز بهذه الجائزة يأتي تأكيدًا لما يحظى به التعليم في المملكة 
م��ن رعاي��ة واهتمام وتقدير من حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة ملك الباد المعظم، وبمتابعة مس��تمرة من صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، األمر الذي 

مّكن الوزارة من تحقيق العديد من اإلنجازات التعليمية.
وأش��اد القائمون على الجائزة بالمش��روع التعليم��ي البحريني الذي يهدف إلى 
توفي��ر محتوى رقم��ي متميز م��ن إنتاج المعلمي��ن والطلب��ة واالختصاصيين 
بمدارس مملكة البحرين عبر موقعها اإللكتروني بشكل متاح وتشاركي للجميع 
لتعميم االس��تفادة، وذلك تقديرًا لما تمّيز به المش��روع من جودة في اإلعداد 

والتصميم واإلخراج الفني، والهتمامه بالمضامين التربوية والتعليمية.
وتّم اختيار المش��روع للحصول عل��ى هذه الجائزة التي تحظ��ى برعاية صاحب 

الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الش��قيقة رئيس مجل��س الوزراء حاكم دبي، وتنظمه��ا دولة اإلمارات 
بالتع��اون م��ع جامعة ال��دول العربية ممثلة ف��ي المنظمة العربي��ة للتنمية 
اإلداري��ة، بعد أن اس��توفى معايير الجائزة م��ن الفكرة والتخطي��ط واالبتكار 
وفاعلية التطبيق والنتائج المؤثرة، حيث تسّلمت الجائزة األستاذة طفلة أحمد 
النعيمي رئيس المواصفات وضمان الجودة واألس��تاذة لولوة محمد البوعينين 

رئيس تصميم المحتوى بوزارة التربية والتعليم.

فوز مشروع »حوسبة المحاكم« بجائزة التميز العربي
والش��ؤون  الع��دل  وزارة  ف��ازت 
اإلس��امية واألوقاف بجائ��زة التميز 
الحكومي العربي في دورتها الثانية، 
كأفض��ل مبادرة حكومي��ة تطويرية 
المحاك��م  »حوس��بة  مش��روع  ع��ن 
م��ن  الكام��ل  والتح��ول  البحريني��ة 
إل��ى اإللكتروني«.  النظ��ام الورق��ي 
ج��اء اإلعان عن ه��ذا الفوز في حفل 
تكريم الفائزين بالجائزة الذي أقيم 
بمق��ر جامع��ة ال��دول العربي��ة في 
العاصمة المصري��ة القاهرة برعاية 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات 
رئي��س مجلس ال��وزراء حاك��م دبي، 
وبالتعاون مع جامعة الدول العربية. 
وبهذه المناس��بة، قال وزي��ر العدل 
والشؤون اإلس��امية واألوقاف نواف 
المع��اودة: »إن ه��ذا اإلنجاز الوطني 

يعكس مس��توى التحول اإللكتروني 
الذي حققته مملكة البحرين في إطار 
م��ا تبذل��ه حكومة مملك��ة البحرين 
الملك��ي  الس��مو  برئاس��ة صاح��ب 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء، 
لتطوي��ر األداء الحكوم��ي واالرتق��اء 

المقدم��ة  الخدم��ات  بمس��توى 
ومختل��ف  والمقيمي��ن  للمواطني��ن 
القطاعات الحيوية عبر توظيف تقنية 

المعلومات«.
وذكر أن التحول اإللكتروني الواس��ع 
ال��ذي ش��هده قط��اع العدال��ة ج��اء 
نتاج الجهد المش��ترك بي��ن الوزارة 

والمجلس األعل��ى للقضاء بالتعاون 
م��ع هيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة 
اإللكتروني��ة، منوه��ًا ب��دور القضاة 
والمحامين وما قدموه من إسهامات 

في هذا الجانب.
وأكد أن التطوير المستمر للخدمات 
اإللكترونية يحظى بأولوية رئيس��ية 
العدلي،  التطوير  ضمن مش��روعات 
بما يس��هم في تعزي��ز الوصول إلى 
العدال��ة وتيس��ير اإلج��راءات أم��ام 
المتعاملين. وأعرب عن بالغ الش��كر 
والتقدير لكل من ش��ارك وساهم في 
تحقيق هذا اإلنجاز من قيادات الوزارة 
ومنه��م  وموظفيه��ا،  ومس��ؤوليها 
إدارات نظ��م المعلوم��ات والمحاكم 
والتنفيذ، وما بذلوه من جهود خال 
الس��نوات الماضية في تأسيس هذا 

التحول اإللكتروني الواسع.
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 »الخدمة المدنية«: فوز البحرين بجوائز التمّيز 
العربي يعكس تطور منظومة العمل المؤسسي

أّك��د رئيس جه��از الخدم��ة المدنية 
أحمد الزايد، أن اإلنج��ازات المتوالية 
والملموسة التي تتحقق على مستوى 
قط��اع الخدم��ة المدني��ة والم��وارد 
البشرية في البحرين تأتي بتوجيهات 
حض��رة صاح��ب الجال��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��اد 
المعظ��م، واالهتم��ام والدعم الكبير 
من قبل صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجل��س ال��وزراء، بما ينعكس 
على تعزي��ز مكانة مملك��ة البحرين 
في ش��ّتى القطاعات واألصعدة وعلى 

المستويين اإلقليمي والدولي.
وأش��ار إلى أّن نيل البحري��ن 3 جوائز 
ضمن المجال المؤسس��ي، من جائزة 
التمّي��ز الحكوم��ي العرب��ي التي تم 
إطاقه��ا في العام 2019 تحت رعاية 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة، رئي��س مجل��س 
ال��وزراء حاكم دب��ي، بالش��راكة بين 
حكومة دولة اإلمارات وجامعة الدول 
العربي��ة ممثلة بالمنظم��ة العربية 
للتنمي��ة اإلداري��ة، والمتمثل��ة ف��ي 
مشروع »حوس��بة المحاكم البحرينية 

والتح��ول الكامل من النظ��ام الورقي 
إلى اإللكتروني« ال��ذي أطلقته وزارة 
العدل والش��ؤون اإلسامية واألوقاف 
كأفض��ل مبادرة تطويري��ة حكومية، 
إل��ى مش��روع »مكتبت��ي  باإلضاف��ة 
الرقمية« ال��ذي أطلقته وزارة التربية 
والتعلي��م بجائ��زة أفض��ل مش��روع 
التعلي��م،  لتطوي��ر  حكوم��ي عرب��ي 
ومشروع »التطبيب والعاج عن ُبعد« 
الذي طبقت��ه وزارة الصحة عبر مراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة، بجائ��زة 
أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير 

القط��اع الصحي، يبرهن عل��ى تطّور 
منظومة العمل المؤسسي بالمملكة 
في ظّل مس��يرتها التنموية الشاملة، 
وما تزخر به من كفاءات وطنية تقود 
العمل الحكومي والتي استطاعت أن 
توّظ��ف قدراتها وإبداعاته��ا للخروج 
بمب��ادرات وطني��ة رائ��دة تنعك��س 
على تعزي��ز جودة وكف��اءة الخدمات 

الحكومية.
وأوض��ح، أن جائزة التمي��ز الحكومي 
العربي تس��ّلط الض��وء على التجارب 
اإلدارية الناجحة في المنطقة العربية 
وتك��ّرم الكف��اءات الحكومية العربية 
بكاف��ة مس��توياتها الوظيفية، األمر 
الذي يخل��ق فكرًا قيادي��ًا إيجابيًا لدى 
القطاع��ات الحكومي��ة لتبّن��ي التمّيز 
بالجه��ود  واالحتف��اء  المؤسس��ي 
ال��دول  ف��ي  المتمي��زة  الحكومي��ة 
كنه��ج  التمي��ز  واعتم��اد  العربي��ة 
رائ��د ف��ي الحكوم��ات العربي��ة لرفع 
وتكتس��ب  المؤسس��ي،  األداء  كفاءة 
مواضيعه��ا أهمية ف��ي مجال تطوير 

األداء الحكومي.
وأضاف رئي��س جهاز الخدمة المدنية 
أن جائ��زة التمي��ز الحكوم��ي العربي 
الت��ي يرعاها صاحب الس��مو الش��يخ 

محم��د ب��ن راش��د آل مكت��وم نائب 
العربي��ة  اإلم��ارات  دول��ة  رئي��س 
المتحدة رئي��س مجلس الوزراء حاكم 
دبي، تحت مظل��ة الجامعة العربية، 
تش��كل إضاف��ة نوعي��ة ف��ي تطوير 
الحكومي والمؤسسي، وتسهم  األداء 
ف��ي خل��ق وترس��يخ ثقاف��ة التمي��ز 
والج��ودة والتحس��ين واإلتق��ان ف��ي 
كافة القطاع��ات الحكومية بكوادرها 
الوطنية ممن يؤمنون بقدرتهم على 
أن يكون��وا فاعلي��ن في الدف��ع قدمًا 
بمس��يرة بناء وطنه��م، وعينهم على 
مس��تقبل تك��ون في��ه أوطانهم قوة 
اقتصادية، وبش��رية، وإنتاجية فاعلة 

ومؤثرة.
ون��ّوه ب��أن جائ��زة التمّي��ز الحكومي 
العربي س��ُتحدث نقلة نوعية شاملة 
الحكومي��ة  المؤسس��ات  أداء  ف��ي 
وخدماته��ا في ال��دول العربية كافة، 
وتش��جيع المنافس��ة اإليجابي��ة فيما 
بينها، وتبادل الخبرات والممارس��ات 
الناجح��ة بين المؤسس��ات الحكومية 
ف��ي ال��دول العربي��ة، باإلضافة إلى 
تقدي��ر دور الحكوم��ات الت��ي تحقق 
نتائج متميزة ومس��تدامة في مجال 

األداء الحكومي.

أحمد الزايد

 محافظ الجنوبية: 
 رصد ومتابعة بالغات

األهالي وسرعة االستجابة لها

ترأس س��مو الش��يخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة 
الجنوبي��ة، اجتم��اع اللجنة األمني��ة األول للع��ام 2023، بحضور 
نائب المحافظ العميد عيس��ى الدوسري، وعدد من الضباط من 
ممثل��ي الجهات األمنية والمس��ؤولين بالمحافظة، وذلك بمبنى 

المحافظة.
وف��ي بداية االجتم��اع، أكد س��مو المحافظ حرصه عل��ى تنفيذ 
توجيهات حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك الباد المعظم، وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مش��يدًا س��موه 
باإلنج��ازات األمنية المتحققة خال الع��ام الماضي بفضل دعم 
وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة لتلبية 
احتياجات األهالي لتعزيز األمن واالستقرار في مجتمع الجنوبية، 
مثنيًا س��موه على الجهود البارزة التي تقوم بها األجهزة األمنية 
في ترس��يخ مقوم��ات األمن والس��امة في مناط��ق المحافظة، 
بما يع��زز من نجاح المحافظ��ة في تلبية احتياج��ات المواطنين 
والمقيمين في المجال األمني. بعدها اطلع س��مو المحافظ على 
تقري��ر اللجنة األمنية المتعلق بإحصائي��ات العام الماضي حول 
تقيي��م الوض��ع األمني بالمحافظة الجنوبية، حيث أش��اد س��موه 
باالس��تعداد ومس��توى الجاهزية األمنية وس��رعة االستجابة في 
تلقي الباغات الواردة، وما تحقق خال العام الماضي من جهود 
وتعاون وتنس��يق مش��ترك مع مختل��ف الجه��ات األمنية لخدمة 
أهالي المحافظ��ة الجنوبية، وذلك نتيج��ة االحتياطات والتدابير 

األمنية المتخذة في عموم مناطق المحافظة.

 »تنسيقي العاصمة«
 يبحث احتياجات قرية

القلعة وتطوير المرافئ

أكد محافظ العاصمة الش��يخ راش��د بن عبدالرحم��ن آل خليفة 
أن الع��ام الماض��ي ش��هد العديد م��ن اإلنجازات عل��ى مختلف 
المس��تويات، والتي تحقق��ت من خال التوصي��ات التي طرحها 
المجلس التنس��يقي للمحافظة وفق برنام��ج عمل واضح يهدف 
بش��كل مباش��ر إلى تحقيق تطلعات األهالي ف��ي توفير خدمات 

متكاملة تبرز الوجه الحضاري لمحافظة العاصمة.
وأشاد الشيخ راش��د بن عبدالرحمن آل خليفة بالجهود المبذولة 
من مختل��ف أعض��اء المجلس التنس��يقي للمحافظ��ة، ودورهم 
الفاعل في التعاون الوثيق والتنس��يق المش��ترك بين محافظة 
العاصمة ومختلف ال��وزارات والهيئات خدمة ألهالي المحافظة، 
م��ا يعزز الدور التش��اركي القائ��م على التواص��ل والتفاعل بين 

المواطن ومختلف الجهات الحكومية الخدمية.
جاء ذلك خال ترؤس��ه اجتم��اع المجلس التنس��يقي لمحافظة 
العاصم��ة، والذي عقد عبر االتصال المرئي بمش��اركة األعضاء 
ممثلي الجه��ات الحكومية، إذ تابع الحض��ور تقريرًا قدمه أمين 
س��ر المجلس التنسيقي بالمحافظة محمد البوعينين عن مجمل 
إنجازات المجلس خال عام 2022، حيث بينت األرقام اعتماد 53 
توصي��ة خال العام الماضي، حيث بلغت نس��بة تفاعل الجهات 
المعني��ة مع التوصي��ات المرفوعة 94.5%، إضافة إلى مناقش��ة 
المجلس 93 تقريرًا في مختلف المجاالت تم اس��تعراضها خال 
11 اجتماعًا تنسيقيًا، كما بين التقرير ارتفاع نسبة ما تم إنجازه 
م��ن توصيات مقارنة باألعوام الس��ابقة ف��ي داللة واضحة على 

حجم التفاعل الكبير بين مختلف األعضاء في المجلس.
كما بح��ث المجلس التنس��يقي االحتياج��ات الخدمية في مجمع 
438 بمنطق��ة القلعة، والت��ي رصدت خال الزي��ارات الميدانية 
لفريق األحوال العامة بمحافظة العاصمة، والمتمثلة في رصف 
وتبلي��ط الطرق وإنش��اء مرتفع��ات لتخفيف س��رعة المركبات، 
وتشجير بعض الطرق وإنشاء حديقة عامة، باإلضافة إلى إنشاء 

مقر لجمعية قلعة البحرين الخيرية.

 محافظ الشمالية:
 متابعة اعتماد عالي

ضمن شبكة المدن الصحية

ترأس محافظ الش��مالية علي بن الش��يخ عبدالحسين العصفور 
االجتماع التش��اوري األس��بوعي، بحضور نائب المحافظ العميد 
خالد ربيعه سنان الدوسري وعدد من المسؤولين في المحافظة 
الش��مالية. وخال االجتماع تم اس��تعراض مراحل اعتماد عالي 
مدين��ة صحية ضمن ش��بكة المدن الصحية ف��ي منظمة الصحة 
العالمي��ة، مثمنًا متابع��ة وزارة الصحة وخبي��رة منظمة الصحة 
العالمي��ة م��ن أجل الحص��ول على االعتم��اد، تمهي��دًا العتماد 

المحافظة الشمالية في شبكة المدن الصحية العالمية.
كما تم مناقش��ة االس��تعداد ليوم البحرين الرياضي، الذي سوف 
يتضمن العدي��د من الفعاليات الرياضية والصحية في ممش��ى 
عالي خال شهر فبراير القادم، بالشراكة مع إدارات وزارة الداخلية 
وبلدية المنطقة الشمالية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع 

الخاص واألهالي.
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 »التطبيب عن ُبعد«.. أفضل مشروع 
حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي

ضمن سلس��لة اإلنج��ازات المتواصلة، 
حصد القط��اع الصحي متمث��ًا بوزارة 
الصح��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن جائزة 
أفضل مش��روع حكومي عربي لتطوير 
القط��اع الصح��ي م��ن خال مش��روع 
»التطبي��ب والع��اج عن ُبع��د« الذي 
طبقّته وزارة الصحة عبر مراكز الرعاية 
الصحي��ة األولي��ة، وذل��ك ف��ي الدورة 
الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي 
)2021-2022( والت��ي ُأقيم��ت بمق��ر 
جامعة ال��دول العربية ف��ي جمهورية 
مصر العربية. وحص��دت وزارة الصحة 
الجائ��زة ضم��ن ث��اث جوائ��ز  ه��ذه 
نالتها مملكة البحري��ن ضمن المجال 
المؤسسي من جائزة التميز الحكومي 
العربي التي تم إطاقها في عام 2019 
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس دولة 
اإلم��ارات رئيس مجلس ال��وزراء حاكم 
دب��ي، وذل��ك بالش��راكة بي��ن حكومة 
دولة اإلم��ارات وجامعة الدول العربية 
ممثل��ة بالمنظم��ة العربي��ة للتنمية 

اإلداري��ة، حي��ث ت��م تمثي��ل القط��اع 
الصحي الحكومي بمملكة البحرين من 
خال مراك��ز الرعاية الصحي��ة األولية، 
وذل��ك بدع��م وتنس��يق م��ع المجلس 
األعل��ى للصح��ة ومجلس أمن��اء مراكز 
الرعاية الصحية األولية ووزارة الصحة.

وح��از مش��روع »التطبي��ب ع��ن ُبعد« 
جائ��زة أفضل مش��روع حكوم��ي عربي 
لتطوير القطاع الصحي من ضمن آالف 
المش��اركات. وتس��لمت درع وش��هادة 
التمي��ز كل من الدكتورة خاتون ش��بر 
استش��اري ط��ب عائل��ة رئي��س لجنة 

الج��ودة ف��ي مراك��ز الرعاي��ة الصحية 
األولي��ة وممثل خدم��ات التطبيب عن 
ُبعد، والدكتورة هند السندي استشاري 
طب عائلة نائب رئيس اللجنة. وتتبلور 
فك��رة المش��روع ف��ي تقدي��م خدمات 
صحية متع��ددة ومترابطة ذات جودة 
عالية مع مراعاة أعلى معايير السامة 
باس��تخدام وس��ائل تقني��ة مختلف��ة. 
وق��د بدأت ب��وادر فكرة المش��روع في 
عام 2018 وتبل��ورت أكثر خال الفترة 
التي تلتها وتم تطبيقها بتوس��ع أكبر 
خ��ال فت��رة جائح��ة في��روس كورونا 

)كوفي��د-19( حي��ث تزام��ن ذل��ك مع 
تسريع عجلة تطور الخدمات في مراكز 
الرعاية الصحية األولية والتوس��ع فيها 
ضمن إطار جهود فريق البحرين لتبني 
أهداف التنمية المس��تدامة، ما ساهم 
في تطور ودعم واس��تمرارية المشروع 

ونيله هذا التكريم المتميز.
الجدير بالذكر أن خدمات التطبيب عن 
ُبعد في مملك��ة البحرين بدأت بتوفير 
كل من االستش��ارات الطبية البسيطة 
الت��ي ال تتطل��ب فحص��ًا إكلينيكي��ًا أو 
تدخ��ًا عاجي��ًا طارئ��ًا أو عاج��ًا، إلى 
جانب مناقش��ة نتائج التقارير الطبية 
والفحوصات المختبرية، وكذلك تجديد 
الوصف��ات الطبي��ة لمرض��ى األمراض 
المزمن��ة، وطلب بع��ض األدوية، كما 
وف��رت الخدم��ة طل��ب عم��ل بع��ض 
التحالي��ل الت��ي تتناس��ب م��ع التاريخ 
المرضي للمريض وغيرها من الخدمات 
التي يت��م التنس��يق لها عب��ر قوانين 
وأنظم��ة معينة تكفل حق��وق كل من 
المراجع ومقدم الخدمة على حد سواء.

 »مكتبتي الرقمية« يحصد جائزة أفضل
مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم

حقق��ت مملكة البحرين إنج��ازًا عربيًا، بحصول مش��روع وزارة التربية والتعليم 
»مكتبتي الرقمية« على جائزة التمّيز الحكومي العربي عن فئة »أفضل مشروع 
حكومي عربي لتطوير التعليم«، حيث تّم تكريم الوزارة في الحفل الذي أقامته 
الجائزة في جامعة الدول العربية بالقاهرة تحت رعاية صاحب الس��مو الش��يخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة 
رئي��س مجلس الوزراء حاكم دب��ي. وأكد وزير التربية والتعلي��م الدكتور محمد 
مب��ارك، أّن الفوز بهذه الجائزة يأتي تأكيدًا لما يحظى به التعليم في المملكة 
م��ن رعاي��ة واهتمام وتقدير من حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة ملك الباد المعظم، وبمتابعة مس��تمرة من صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء، األمر الذي 

مّكن الوزارة من تحقيق العديد من اإلنجازات التعليمية.
وأش��اد القائمون على الجائزة بالمش��روع التعليم��ي البحريني الذي يهدف إلى 
توفي��ر محتوى رقم��ي متميز م��ن إنتاج المعلمي��ن والطلب��ة واالختصاصيين 
بمدارس مملكة البحرين عبر موقعها اإللكتروني بشكل متاح وتشاركي للجميع 
لتعميم االس��تفادة، وذلك تقديرًا لما تمّيز به المش��روع من جودة في اإلعداد 

والتصميم واإلخراج الفني، والهتمامه بالمضامين التربوية والتعليمية.
وتّم اختيار المش��روع للحصول عل��ى هذه الجائزة التي تحظ��ى برعاية صاحب 

الس��مو الش��يخ محمد بن راش��د آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات العربية 
المتحدة الش��قيقة رئيس مجل��س الوزراء حاكم دبي، وتنظمه��ا دولة اإلمارات 
بالتع��اون م��ع جامعة ال��دول العربية ممثلة ف��ي المنظمة العربي��ة للتنمية 
اإلداري��ة، بعد أن اس��توفى معايير الجائزة م��ن الفكرة والتخطي��ط واالبتكار 
وفاعلية التطبيق والنتائج المؤثرة، حيث تسّلمت الجائزة األستاذة طفلة أحمد 
النعيمي رئيس المواصفات وضمان الجودة واألس��تاذة لولوة محمد البوعينين 

رئيس تصميم المحتوى بوزارة التربية والتعليم.

فوز مشروع »حوسبة المحاكم« بجائزة التميز العربي
والش��ؤون  الع��دل  وزارة  ف��ازت 
اإلس��امية واألوقاف بجائ��زة التميز 
الحكومي العربي في دورتها الثانية، 
كأفض��ل مبادرة حكومي��ة تطويرية 
المحاك��م  »حوس��بة  مش��روع  ع��ن 
م��ن  الكام��ل  والتح��ول  البحريني��ة 
إل��ى اإللكتروني«.  النظ��ام الورق��ي 
ج��اء اإلعان عن ه��ذا الفوز في حفل 
تكريم الفائزين بالجائزة الذي أقيم 
بمق��ر جامع��ة ال��دول العربي��ة في 
العاصمة المصري��ة القاهرة برعاية 
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات 
رئي��س مجلس ال��وزراء حاك��م دبي، 
وبالتعاون مع جامعة الدول العربية. 
وبهذه المناس��بة، قال وزي��ر العدل 
والشؤون اإلس��امية واألوقاف نواف 
المع��اودة: »إن ه��ذا اإلنجاز الوطني 

يعكس مس��توى التحول اإللكتروني 
الذي حققته مملكة البحرين في إطار 
م��ا تبذل��ه حكومة مملك��ة البحرين 
الملك��ي  الس��مو  برئاس��ة صاح��ب 
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء، 
لتطوي��ر األداء الحكوم��ي واالرتق��اء 

المقدم��ة  الخدم��ات  بمس��توى 
ومختل��ف  والمقيمي��ن  للمواطني��ن 
القطاعات الحيوية عبر توظيف تقنية 

المعلومات«.
وذكر أن التحول اإللكتروني الواس��ع 
ال��ذي ش��هده قط��اع العدال��ة ج��اء 
نتاج الجهد المش��ترك بي��ن الوزارة 

والمجلس األعل��ى للقضاء بالتعاون 
م��ع هيئ��ة المعلوم��ات والحكوم��ة 
اإللكتروني��ة، منوه��ًا ب��دور القضاة 
والمحامين وما قدموه من إسهامات 

في هذا الجانب.
وأكد أن التطوير المستمر للخدمات 
اإللكترونية يحظى بأولوية رئيس��ية 
العدلي،  التطوير  ضمن مش��روعات 
بما يس��هم في تعزي��ز الوصول إلى 
العدال��ة وتيس��ير اإلج��راءات أم��ام 
المتعاملين. وأعرب عن بالغ الش��كر 
والتقدير لكل من ش��ارك وساهم في 
تحقيق هذا اإلنجاز من قيادات الوزارة 
ومنه��م  وموظفيه��ا،  ومس��ؤوليها 
إدارات نظ��م المعلوم��ات والمحاكم 
والتنفيذ، وما بذلوه من جهود خال 
الس��نوات الماضية في تأسيس هذا 

التحول اإللكتروني الواسع.
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 »الخدمة المدنية«: فوز البحرين بجوائز التمّيز 
العربي يعكس تطور منظومة العمل المؤسسي

أّك��د رئيس جه��از الخدم��ة المدنية 
أحمد الزايد، أن اإلنج��ازات المتوالية 
والملموسة التي تتحقق على مستوى 
قط��اع الخدم��ة المدني��ة والم��وارد 
البشرية في البحرين تأتي بتوجيهات 
حض��رة صاح��ب الجال��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليف��ة مل��ك الب��اد 
المعظ��م، واالهتم��ام والدعم الكبير 
من قبل صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجل��س ال��وزراء، بما ينعكس 
على تعزي��ز مكانة مملك��ة البحرين 
في ش��ّتى القطاعات واألصعدة وعلى 

المستويين اإلقليمي والدولي.
وأش��ار إلى أّن نيل البحري��ن 3 جوائز 
ضمن المجال المؤسس��ي، من جائزة 
التمّي��ز الحكوم��ي العرب��ي التي تم 
إطاقه��ا في العام 2019 تحت رعاية 
صاحب الس��مو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس دولة اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة، رئي��س مجل��س 
ال��وزراء حاكم دب��ي، بالش��راكة بين 
حكومة دولة اإلمارات وجامعة الدول 
العربي��ة ممثلة بالمنظم��ة العربية 
للتنمي��ة اإلداري��ة، والمتمثل��ة ف��ي 
مشروع »حوس��بة المحاكم البحرينية 

والتح��ول الكامل من النظ��ام الورقي 
إلى اإللكتروني« ال��ذي أطلقته وزارة 
العدل والش��ؤون اإلسامية واألوقاف 
كأفض��ل مبادرة تطويري��ة حكومية، 
إل��ى مش��روع »مكتبت��ي  باإلضاف��ة 
الرقمية« ال��ذي أطلقته وزارة التربية 
والتعلي��م بجائ��زة أفض��ل مش��روع 
التعلي��م،  لتطوي��ر  حكوم��ي عرب��ي 
ومشروع »التطبيب والعاج عن ُبعد« 
الذي طبقت��ه وزارة الصحة عبر مراكز 
الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة، بجائ��زة 
أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير 

القط��اع الصحي، يبرهن عل��ى تطّور 
منظومة العمل المؤسسي بالمملكة 
في ظّل مس��يرتها التنموية الشاملة، 
وما تزخر به من كفاءات وطنية تقود 
العمل الحكومي والتي استطاعت أن 
توّظ��ف قدراتها وإبداعاته��ا للخروج 
بمب��ادرات وطني��ة رائ��دة تنعك��س 
على تعزي��ز جودة وكف��اءة الخدمات 

الحكومية.
وأوض��ح، أن جائزة التمي��ز الحكومي 
العربي تس��ّلط الض��وء على التجارب 
اإلدارية الناجحة في المنطقة العربية 
وتك��ّرم الكف��اءات الحكومية العربية 
بكاف��ة مس��توياتها الوظيفية، األمر 
الذي يخل��ق فكرًا قيادي��ًا إيجابيًا لدى 
القطاع��ات الحكومي��ة لتبّن��ي التمّيز 
بالجه��ود  واالحتف��اء  المؤسس��ي 
ال��دول  ف��ي  المتمي��زة  الحكومي��ة 
كنه��ج  التمي��ز  واعتم��اد  العربي��ة 
رائ��د ف��ي الحكوم��ات العربي��ة لرفع 
وتكتس��ب  المؤسس��ي،  األداء  كفاءة 
مواضيعه��ا أهمية ف��ي مجال تطوير 

األداء الحكومي.
وأضاف رئي��س جهاز الخدمة المدنية 
أن جائ��زة التمي��ز الحكوم��ي العربي 
الت��ي يرعاها صاحب الس��مو الش��يخ 

محم��د ب��ن راش��د آل مكت��وم نائب 
العربي��ة  اإلم��ارات  دول��ة  رئي��س 
المتحدة رئي��س مجلس الوزراء حاكم 
دبي، تحت مظل��ة الجامعة العربية، 
تش��كل إضاف��ة نوعي��ة ف��ي تطوير 
الحكومي والمؤسسي، وتسهم  األداء 
ف��ي خل��ق وترس��يخ ثقاف��ة التمي��ز 
والج��ودة والتحس��ين واإلتق��ان ف��ي 
كافة القطاع��ات الحكومية بكوادرها 
الوطنية ممن يؤمنون بقدرتهم على 
أن يكون��وا فاعلي��ن في الدف��ع قدمًا 
بمس��يرة بناء وطنه��م، وعينهم على 
مس��تقبل تك��ون في��ه أوطانهم قوة 
اقتصادية، وبش��رية، وإنتاجية فاعلة 

ومؤثرة.
ون��ّوه ب��أن جائ��زة التمّي��ز الحكومي 
العربي س��ُتحدث نقلة نوعية شاملة 
الحكومي��ة  المؤسس��ات  أداء  ف��ي 
وخدماته��ا في ال��دول العربية كافة، 
وتش��جيع المنافس��ة اإليجابي��ة فيما 
بينها، وتبادل الخبرات والممارس��ات 
الناجح��ة بين المؤسس��ات الحكومية 
ف��ي ال��دول العربي��ة، باإلضافة إلى 
تقدي��ر دور الحكوم��ات الت��ي تحقق 
نتائج متميزة ومس��تدامة في مجال 

األداء الحكومي.

أحمد الزايد

 محافظ الجنوبية: 
 رصد ومتابعة بالغات

األهالي وسرعة االستجابة لها

ترأس س��مو الش��يخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة 
الجنوبي��ة، اجتم��اع اللجنة األمني��ة األول للع��ام 2023، بحضور 
نائب المحافظ العميد عيس��ى الدوسري، وعدد من الضباط من 
ممثل��ي الجهات األمنية والمس��ؤولين بالمحافظة، وذلك بمبنى 

المحافظة.
وف��ي بداية االجتم��اع، أكد س��مو المحافظ حرصه عل��ى تنفيذ 
توجيهات حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك الباد المعظم، وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مش��يدًا س��موه 
باإلنج��ازات األمنية المتحققة خال الع��ام الماضي بفضل دعم 
وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة لتلبية 
احتياجات األهالي لتعزيز األمن واالستقرار في مجتمع الجنوبية، 
مثنيًا س��موه على الجهود البارزة التي تقوم بها األجهزة األمنية 
في ترس��يخ مقوم��ات األمن والس��امة في مناط��ق المحافظة، 
بما يع��زز من نجاح المحافظ��ة في تلبية احتياج��ات المواطنين 
والمقيمين في المجال األمني. بعدها اطلع س��مو المحافظ على 
تقري��ر اللجنة األمنية المتعلق بإحصائي��ات العام الماضي حول 
تقيي��م الوض��ع األمني بالمحافظة الجنوبية، حيث أش��اد س��موه 
باالس��تعداد ومس��توى الجاهزية األمنية وس��رعة االستجابة في 
تلقي الباغات الواردة، وما تحقق خال العام الماضي من جهود 
وتعاون وتنس��يق مش��ترك مع مختل��ف الجه��ات األمنية لخدمة 
أهالي المحافظ��ة الجنوبية، وذلك نتيج��ة االحتياطات والتدابير 

األمنية المتخذة في عموم مناطق المحافظة.

 »تنسيقي العاصمة«
 يبحث احتياجات قرية

القلعة وتطوير المرافئ

أكد محافظ العاصمة الش��يخ راش��د بن عبدالرحم��ن آل خليفة 
أن الع��ام الماض��ي ش��هد العديد م��ن اإلنجازات عل��ى مختلف 
المس��تويات، والتي تحقق��ت من خال التوصي��ات التي طرحها 
المجلس التنس��يقي للمحافظة وفق برنام��ج عمل واضح يهدف 
بش��كل مباش��ر إلى تحقيق تطلعات األهالي ف��ي توفير خدمات 

متكاملة تبرز الوجه الحضاري لمحافظة العاصمة.
وأشاد الشيخ راش��د بن عبدالرحمن آل خليفة بالجهود المبذولة 
من مختل��ف أعض��اء المجلس التنس��يقي للمحافظ��ة، ودورهم 
الفاعل في التعاون الوثيق والتنس��يق المش��ترك بين محافظة 
العاصمة ومختلف ال��وزارات والهيئات خدمة ألهالي المحافظة، 
م��ا يعزز الدور التش��اركي القائ��م على التواص��ل والتفاعل بين 

المواطن ومختلف الجهات الحكومية الخدمية.
جاء ذلك خال ترؤس��ه اجتم��اع المجلس التنس��يقي لمحافظة 
العاصم��ة، والذي عقد عبر االتصال المرئي بمش��اركة األعضاء 
ممثلي الجه��ات الحكومية، إذ تابع الحض��ور تقريرًا قدمه أمين 
س��ر المجلس التنسيقي بالمحافظة محمد البوعينين عن مجمل 
إنجازات المجلس خال عام 2022، حيث بينت األرقام اعتماد 53 
توصي��ة خال العام الماضي، حيث بلغت نس��بة تفاعل الجهات 
المعني��ة مع التوصي��ات المرفوعة 94.5%، إضافة إلى مناقش��ة 
المجلس 93 تقريرًا في مختلف المجاالت تم اس��تعراضها خال 
11 اجتماعًا تنسيقيًا، كما بين التقرير ارتفاع نسبة ما تم إنجازه 
م��ن توصيات مقارنة باألعوام الس��ابقة ف��ي داللة واضحة على 

حجم التفاعل الكبير بين مختلف األعضاء في المجلس.
كما بح��ث المجلس التنس��يقي االحتياج��ات الخدمية في مجمع 
438 بمنطق��ة القلعة، والت��ي رصدت خال الزي��ارات الميدانية 
لفريق األحوال العامة بمحافظة العاصمة، والمتمثلة في رصف 
وتبلي��ط الطرق وإنش��اء مرتفع��ات لتخفيف س��رعة المركبات، 
وتشجير بعض الطرق وإنشاء حديقة عامة، باإلضافة إلى إنشاء 

مقر لجمعية قلعة البحرين الخيرية.

 محافظ الشمالية:
 متابعة اعتماد عالي

ضمن شبكة المدن الصحية

ترأس محافظ الش��مالية علي بن الش��يخ عبدالحسين العصفور 
االجتماع التش��اوري األس��بوعي، بحضور نائب المحافظ العميد 
خالد ربيعه سنان الدوسري وعدد من المسؤولين في المحافظة 
الش��مالية. وخال االجتماع تم اس��تعراض مراحل اعتماد عالي 
مدين��ة صحية ضمن ش��بكة المدن الصحية ف��ي منظمة الصحة 
العالمي��ة، مثمنًا متابع��ة وزارة الصحة وخبي��رة منظمة الصحة 
العالمي��ة م��ن أجل الحص��ول على االعتم��اد، تمهي��دًا العتماد 

المحافظة الشمالية في شبكة المدن الصحية العالمية.
كما تم مناقش��ة االس��تعداد ليوم البحرين الرياضي، الذي سوف 
يتضمن العدي��د من الفعاليات الرياضية والصحية في ممش��ى 
عالي خال شهر فبراير القادم، بالشراكة مع إدارات وزارة الداخلية 
وبلدية المنطقة الشمالية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع 

الخاص واألهالي.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  12P  8

Link

09 p r @ a l w a t a n n e w s . n e tمجتمع األعمال Tue 10 Jan 2023   |  السنة 18  |   العدد 6240   |   الثالثاء 17 جمادى اآلخر 1444هـ

 منح الشيف فينيت باتيا
وسام اإلمبراطورية البريطانية

الخلي��ج  فن��دق  أعل��ن 
ع��ن  وس��با  للمؤتم��رات 
حصول الشيف فينيت باتيا 
عل��ى وس��ام اإلمبراطورية 
البريطان��ي »MBE« الذي 
منحه الملك تشارلز الثالث 
لع��دد م��ن البريطانيي��ن 
الس��نة  قائم��ة  ضم��ن 

الجديدة لعام 2023.
ويعد الش��يف فينيت باتيا 
أول ط��اٍه من أص��ل هندي 
حائز على نجمة ميش��ان 
تقدي��رًا  تكريم��ه  يت��م 

لمساهمته في تطوير المطبخ البريطاني وترويجه له عالميًا.
وقد جاء التكريم كجزء م��ن احتفاالت العام الجديد في المملكة 
المتحدة مس��تندًا إل��ى اإلنج��ازات والخدمات االس��تثنائية التي 
يقدمه��ا الف��رد ويت��م نش��رها مرتين في الس��نة ف��ي صحيفة 
القصر الملكي الرسمية. وُيعرف الش��يف فينيت بأسلوبه الفريد 
والمميز الذي يدمج األطباق الهندية التقليدية وتوابلها الجريئة 
بالفخامة العالمية وأساليب الطبخ الحديثة والمبتكرة مستوحيًا 
تل��ك الوصفات التقليدية من حب والدت��ه لفنون الطهي والتي 
شجعته على متابعة هذا الشغف لتصبح أطباقه اليوم دليًا على 

قدراته الامحدودة في االبتكار.
يذكر أن الشيف فينيت ترك بصمته في البحرين أيضًا مع افتتاحه 
أول مطع��م هن��دي فاخ��ر له – راس��وي ب��اي فيني��ت والمتواجد 
ف��ي فندق الخليج حي��ث يقدم لضيوفه تجرب��ة مطاعم من طراز 
الميش��ان ممزوج��ة بعال��م المأك��والت الهندي��ة المعاص��رة 
ومدعومة بديكورات نابضة بالحياة واأللوان وأعمال فنية خيالية 

وكريستاالت متأللئة إلنشاء تصميم داخلي مميز.

 مركز الرحمة ينّظم 
»كرنفال الرحمة« األول

نظ��م مركز الرحم��ة التابع لجمعي��ة الرحمة لرعاي��ة المعاقين 
احتفالي��ة بعن��وان »كرنفال الرحم��ة« في مقر المرك��ز الكائن 
بالرفاع الش��رقي، بمناس��بة احتفاالت البحري��ن بالعيد الوطني 

المجيد وتزامنًا مع يوم المعاق العالمي.
وتضم��ن الكرنف��ال العديد م��ن الفقرات واألنش��طة كعروض 
الف��رق الش��عبية التي ش��اركت خاله��ا فرقة دار ش��باب الرفاع 
للفنون الش��عبية، كما تضمن الس��وق الش��عبي لألسر المنتجة 
والمش��اريع الصغيرة إلى جانب البرامج الترفيهية لألطفال، كما 
تضمنت زاوية خاصة لبيع منتوجات المركز في قس��م األش��غال 

اليدوية وقسم التدريب الزراعي.
وعب��رت مدي��رة المركز نادي��ة البكر ع��ن بالغ س��عادتها بهذا 
الكرنفال، مؤكدة على أن االحتفال باألعياد والمناسبات الوطنية 
يش��كل فرصة للتعبير عن الفرحة والبهجة وتبادل مشاعر الحب 
والتعبي��ر عن الوالء للوطن، منوهين بما تمثله هذه المناس��بة 
من داف��ع لبذل مزي��د من العط��اءات بغية تحقي��ق المزيد من 

المنجزات الوطنية للمملكة.

 أسيل الصالح تقدم
 قواعد التغذية السليمة

في محاضرة طبية

لخصت األس��تاذ المشارك بقس��م طب العائلة والمجتمع بكلية 
الط��ب والعلوم الطبي��ة بجامعة الخليج العربي الدكتورة أس��يل 
ف��ؤاد الصالح القواع��د الصحية للتغذية الس��ليمة في محاضرة 
قدمته��ا لطلب��ة الطب والعل��وم الطبية بالجامع��ة، مؤكدًة أن 
التغذية وحدها ال تكفي لتجنب األمراض، وإنما يجب أن يرافقها 
نظ��ام صحي متكام��ل لتناول الغذاء من أجل رف��ع وزيادة مناعة 
الجسم. وقالت: »الجميع يتمنى أن يعيش حياة صحية خالية من 
األمراض، ولكي يتحقق هذا الحلم ال بد من أن يلتزم الفرد باتباع 
أسلوب صحي غير معقد، وأن يحافظ على وزن مثالي، وأن يحرص 

على الشعور بحالة مزاجية جيدة«.
وأعط��ت الدكت��ورة الصال��ح خ��ال محاضرته��ا مجموع��ة من 
اإلرش��ادات الصحية ح��ول التغذية، حيث أش��ارت إل��ى أن تناول 
الفواك��ه يحتوي على فائدة غذائية أكب��ر من العصائر، وتحتوي 
العصائر على نسبة عالية من السكر، عاوًة على فقدها األلياف، 
ما يس��اعد على اإلصابة بالس��منة وأمراض القلب والنوع الثاني 
من الس��كري. وأضافت أن تن��اول كمية بحجم كف اليد يوميًا من 
المكس��رات يس��اعد على نقصان ال��وزن ويكافح أم��راض القلب 
والنوع الثاني من مرض الس��كري، حيث تحتوي المكس��رات على 

المغنيسيوم، وفيتامين »E«، واأللياف.
ولفت��ت إلى أن القهوة تحتوي على فوائ��د كثيرة منها فاعليتها 
كمضاد لألكس��دة ومنش��ط للنظام األيضي والطاقة، ما يساهم 
في إطالة عمر اإلنس��ان وحمايته من أمراض الرعاش والزهايمر 
وتقلي��ل خطر إصابته باالكتئ��اب. ناصحة بتناول 4 إلى 6 أكواب 

من القهوة الطبيعية يوميًا.

دعمًا للجهود اإلقليمية للحد من االنبعاثات الكربونية بالمنطقة

 »الخليج الدولي« ُيشارك 
في منتدى الشرق األوسط لالستدامة 2023

ُيش��ارك بن��ك الخلي��ج الدول��ي اليوم 
في النس��خة األولى ل�»منتدى الشرق 
األوس��ط لاس��تدامة«، تح��ت رعاية 
وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص 
لش��ؤون المن��اخ الدكت��ور محمد بن 
مب��ارك بن دين��ه والذي تس��تضيفه 
البحرين في 12 يناير 2023، ويتمحور 
حول: »تحول األعمال للحياد الكربوني 
الصف��ري - الطري��ق نح��و مس��تقبل 
ناجح منخف��ض الكربون«. ويتوقع أن 
يستقطب المنتدى أكثر من 300 من 
قادة األعمال وخبراء االس��تدامة على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
س��يقدم بن��ك الخليج الدول��ي الدعم 
باعتب��اره ش��ريكًا في القضاي��ا التي 
ُتعنى بالحوكم��ة البيئة واالجتماعية 
وس��يمثل  الش��ركات.  وحوكم��ة 
البنك ف��ي المنت��دى األس��تاذ جمال 
الكش��ي، الرئي��س التنفي��ذي لبن��ك 
بي��ل،  وفينيش��يا  الدول��ي،  الخلي��ج 
رئي��س االس��تدامة للمجموعة؛ حيث 
س��يتبادالن اآلراء مع المشاركين حول 
الجه��ود اإلقليمية المبذولة للحد من 

االنبعاثات الكربونية.

وسيش��ارك جمال الكش��ي في جلسة 
تض��م كبار الممثلين من مؤسس��ات 
تموي��ل عالمي��ة وإقليمي��ة وجه��ات 
مص��درة ل��ألوراق المالية لمناقش��ة 
»ال��دور المحوري للقط��اع المالي في 
تمويل عمليات الح��د من االنبعاثات 
الجلس��ة  وس��تتناول  الكربوني��ة«. 
والتموي��ل  الضخم��ة  االس��تثمارات 
الكبير الازمي��ن للحد من االنبعاثات 
الكربوني��ة في المنطقة، وس��يعرض 

خالها بنك الخليج الدولي تجاربه في 
هذا المجال ومس��اهمته ف��ي إصدار 
أدوات التموي��ل الخض��راء لمجموعة 
م��ن العم��اء في جمي��ع أنح��اء دول 

مجلس التعاون الخليجي.
م��ن جانبها، س��تنضم فينيش��يا بيل 
إلى جلسة أخرى لمناقشة »طموحات 
الحياد الكربوني الصفري في منطقة 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا«. 
وس��تنظر اللجن��ة في الوض��ع الراهن 

لاقتص��ادات اإلقليمي��ة، والتحديات 
الازم  والفرص، والتعاون األساس��ي 
لتحقيق أهداف الحي��اد الصفري التي 

حددتها حكومات المنطقة.
وق��ال الكش��ي: »بصفتن��ا مؤسس��ة 
مالي��ة رائدة ف��ي مجال االس��تدامة 
وش��ريكًا للمنتدى وعم��اء البنك في 
القضايا، التي تعنى بالحوكمة البيئة 
الش��ركات،  وحوكم��ة  واالجتماعي��ة 
فنح��ن نتطلع إل��ى مش��اركة تجاربنا 
والمس��اهمة في  الحالي��ة  وخبراتن��ا 
تعزيز الوعي ودعم الجهود اإلقليمية 
االنبعاث��ات  م��ن  للح��د  الس��اعية 
الكربونية اإلقليمية. ويجب أن تعمل 
المؤسس��ات والش��ركات ف��ي جمي��ع 
أنح��اء المنطق��ة بش��كل ج��اد لوضع 
ش��أنها  م��ن  فعال��ة  اس��تراتيجيات 
المساهمة في تعزيز مبادرات وأهداف 
الحي��اد الصف��ري عل��ى الصعيدي��ن 
الوطني واإلقليمي. وقد دّش��ن البنك 
اس��تراتيجية اس��تدامة ش��املة ف��ي 
العام 2021، واضعًا الحوكمة البيئية 
الش��ركات في  واالجتماعية وحوكمة 

صميم أعماله وأساليب تشغيله«.

 »ديار المحرق«: اكتمال مشروع 
تشجير الطريق المتصل بمدخل المدينة

أعلنت شركة ديار المحرق، عن اكتمال تشجير وزراعة 
مدخ��ل مدينة ديار المحرق الممت��د على مدى 1.15 
كيلومت��رًا، والت��ي تأتي كجزء من مش��روع تش��جير 
ديار المحرق الذي تم إطاقه خال ش��هر أغس��طس 
الماض��ي برعاي��ة وزي��ر ش��ؤون البلدي��ات والزراعة 

المهندس وائل بن ناصر المبارك.
وتم تعيين مؤسس��ة الديرة للمقاوالت لتنفيذ هذا 
المش��روع، والتي عم��دت لتش��جير المنطقة بزراعة 
عدد متنوع من األشجار والش��جيرات دائمة الخضرة 
وإضاف��ة باق��ة متنوع��ة من األزه��ار وال��ورود. وقد 
جاء تش��جير مدخل ديار ضمن سلس��لة من مبادرات 
التش��جير المنضوية تحت مظلة مشروع تشجير ديار 
المحرق، حيث شملت هذه المبادرات زيادة المساحات 
الخضراء ف��ي مختلف المرافق الخدماتية والترفيهية 
كحديق��ة الديار. وتجدر اإلش��ارة إل��ى أن ديار تتمتع 
ببني��ة تحتي��ة مائمة للزراع��ة في كاف��ة المناطق 
المدرجة في المخطط الرئيس��ي، مما ُيس��هم بخلق 
مجتمع صح��ي ومزدهر يعزز أس��لوب حي��اة كل من 
القاطنين والزوار. وتسعى ديار المحرق بجهود حثيثة 
ومتواصلة ألن تكون ش��ركة تطوير عقاري مسؤولة 
تس��تند على ركائ��ز االس��تدامة في كاف��ة أعمالها 
وعملياتها، وتؤمن بأهمية اإلسهام بدورها كشريك 
في تحقي��ق التطلعات الوطني��ة المتعلقة بالحفاظ 
على البيئ��ة واس��تدامتها وزيادة رقعة المس��احات 

الخض��راء في المملكة. وهذا ما جعلها تبادر بإطاق 
مش��روع التشجير الذي اس��تهدف زراعة أشجار كبيرة 
دائمة الخضرة تم اختيارها نظرًا لمناسبتها لظروف 
مملك��ة البحرين المناخي��ة وانخفاض اس��تهاكها 
للمياه. وُيذكر بأن هذا المش��روع يندرج ضمن حزمة 
المبادرات التي تطلقها ديار المحرق بشكل دائم في 
سبيل المس��اهمة بدورها في إثراء المجتمع، ويأتي 
بالتواف��ق مع رؤيتها لتطوي��ر مدينة ذكية وصديقة 
للبيئ��ة وس��عيها لخف��ض البصم��ة الكربوني��ة في 
المدينة. كما ويتماشى المش��روع مع االستراتيجية 
الوطنية الهادفة إلى مضاعفة عدد األش��جار بحلول 

الع��ام 2035، وذلك ضمن التزامات مملكة البحرين 
بتحقيق أه��داف الحياد الصفري بحل��ول عام 2060. 
وتعد مدينة ديار المحرق إحدى أكبر مشاريع التطوير 
العقاري التنموي الش��امل في مملكة البحرين. وهي 
مدينة حضرية نموذجي��ة تمزج بين مقومات الحياة 
العصري��ة والت��راث البحريني األصي��ل لتصبح بذلك 
الم��كان األمث��ل للس��كن العائلي ف��ي مجتمع ثري 
بنس��يجه االجتماعي المتاح��م. كما وأنه��ا تتمتع 
بمزي��ج فريد م��ن المناط��ق الس��كنية والمش��اريع 
التجارية التي تعد من أفضل فرص االس��تثمار على 

اإلطاق.

ضمن احتفاالته بالذكرى الـ25 لتأسيسه

مجمع السيف يستضيف عرض »Baby Shark« الشهير
أعلن مجمع الس��يف - ضاحية السيف، 
 Baby« ع��رض  اس��تضافته  ع��ن 
Shark« الش��هير خ��ال الفت��رة من 
12 الى 21 يناير الجاري، وذلك ضمن 

احتفاالته بالذكرى ال� 25 لتأسيسه.
ودعا المجمع زواره الى المشاركة في 
احتفالية خاصة بمش��اركة شخصيات 
 ،Mommy Sharkو  ،Baby Shark
وDaddy Shark، والتي س��يحتضنها 

المجمع خال الفترة المذكورة.
وستش��مل الفعالية عرضًا غنائيًا حيًا 
ألغني��ة Baby Shark الش��هيرة عبر 
عرض Finding Baby Shark، والذي 
م��ن المؤك��د أن يلق��ى إعج��اب زوار 
مجمع الس��يف – ضاحية الس��يف من 

الكبار والصغار على حد سواء.
ويأت��ي تنظيم العرض بالش��راكة ما 

 ،Pinkfong بين مجمع السيف وشركة
 Baby الشركة المؤسس��ة لشخصية 
وش��ركة  عالمي��ًا،  الش��هيرة   Shark

.EventBox
وس��تتم دع��وة زوار مجمع الس��يف – 
ضاحي��ة الس��يف للغن��اء والرقص مع 
 Octopus ف��ي Shark أف��راد عائل��ة

Land، ولك��ن س��يتوجب عليهم أواًل 
 Daddyو Mommy Shark مس��اعدة
 Baby Shark في العثور على Shark
الصغي��ر ف��ي الوقت المناس��ب ليبدأ 

االحتفال الكبير.
إضاف��ة إل��ى ذل��ك، يمك��ن للصغ��ار 
أيًض��ا االس��تمتاع بالم��رح واأللعاب 

واألنش��طة التفاعلي��ة الممتعة مثل 
 Baby Shark تعّل��م كلم��ات أغني��ة
والرق��ص ولع��ب دور ال��دي جي عبر 
تش��غيل وإعادة مزج األغنية الشهيرة 
وصيد األسماك وورش العمل الحرفية 

وغير ذلك الكثير!
وسيحظى زوار المجمع كذلك بفرصة 
االس��تمتاع بع��رٍض مس��رحي مثي��ر 
كم��ا  بالمتع��ة،  مليئ��ة  وأنش��طة 
 Baby ش��خصية  مقابل��ة  يمكنه��م 
Shark المحبوبة واالستمتاع بالكثير 
من ف��رص التقاط الص��ور التذكارية 

المبهجة!
ويق��ام الع��رض حصري��ًا ف��ي مجمع 
الس��يف – ضاحية السيف بشكل يومي 
من 12-21 يناير بدءًا من الس��اعة 2 

ظهرًا حتى الساعة 10 مساًء.

 »البحرين الطبية« تواصل حملتها 
لتوعية األطفال بمخاطر مرض السكري

تس��تمر وح��دة الس��كري المتنقل��ة 
التابع��ة للكلي��ة الملكي��ة للجراحين 
في إيرلن��دا - جامعة البحرين الطبية 
»RCSI البحرين« في حملتها لنش��ر 
الوعي بخطر اإلصابة بمرض السكري 
م��ن النوع الثان��ي بي��ن األطفال في 
البحري��ن والذي يقوم ب��ه متطوعون 
من ط��اب التمري��ض وأعضاء هيئة 
والقبالة  التمري��ض  كلي��ة  تدري��س 
في الجامعة. ومن ضمن نش��اطاتها 
خال الس��نة الدراسية، ُدعيت جامعة 
البحري��ن الطبية إلى المش��اركة في 
الي��وم العالم��ي  فعالي��ة بمناس��بة 
للس��كري والت��ي نظمته��ا جمعي��ة 
الس��كري البحريني��ة برعاي��ة معالي 

الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن 
عب��داهلل آل خليف��ة رئي��س المجلس 
األعل��ى للصح��ة، وبحض��ور س��عادة 
الهاجري  إبراهي��م  الدكت��ورة مري��م 

الوكيل المساعد للصحة العامة.
وقاد فري��ق جامعة البحري��ن الطبية 
الس��يدة دان��ة س��ميث، محاض��ر في 
التمري��ض والدكتورة مريم العرادي، 

محاضر أول في التمريض بالجامعة، 
واللتان تسلمتا شهادة تقدير لجهود 
الجامعة المتواصلة على نش��ر الوعي 
بين ط��اب الم��دارس فيم��ا يتعلق 
بمرض الس��كري م��ن الن��وع الثاني 
وإج��راءات الوقاية من��ه. وقال رئيس 
البروفيس��ور  الطبية  البحرين  جامعة 
جامع��ة  »تفتخ��ر  العت��وم:  س��مير 
البحرين الطبية بالعم��ل الذي يقوم 
به متطوعو وحدة الس��كري المتنقلة 
والذي��ن تمه��د جهوده��م وجه��ود 
الجامع��ة البحثي��ة الت��ي ترك��ز على 
مرض السكري، الطريق لفهم المرض 
وتحس��ين ُس��بل العاج للوصول إلى 

نتائج صحية أفضل للجميع«.

فينيشيا بيل جمال الكشي

فينيت باتيا

https://alwatannews.net/digital/10012023
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/Bahrain/article/1045723/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D9%81%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12329/PDF/INAF_20230109005827986.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/digital/10012023


العدد: 6240

P  12P  9

Link

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

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

P  12P  9

Link

09 p r @ a l w a t a n n e w s . n e tمجتمع األعمال Tue 10 Jan 2023   |  السنة 18  |   العدد 6240   |   الثالثاء 17 جمادى اآلخر 1444هـ

 منح الشيف فينيت باتيا
وسام اإلمبراطورية البريطانية

الخلي��ج  فن��دق  أعل��ن 
ع��ن  وس��با  للمؤتم��رات 
حصول الشيف فينيت باتيا 
عل��ى وس��ام اإلمبراطورية 
البريطان��ي »MBE« الذي 
منحه الملك تشارلز الثالث 
لع��دد م��ن البريطانيي��ن 
الس��نة  قائم��ة  ضم��ن 

الجديدة لعام 2023.
ويعد الش��يف فينيت باتيا 
أول ط��اٍه من أص��ل هندي 
حائز على نجمة ميش��ان 
تقدي��رًا  تكريم��ه  يت��م 

لمساهمته في تطوير المطبخ البريطاني وترويجه له عالميًا.
وقد جاء التكريم كجزء م��ن احتفاالت العام الجديد في المملكة 
المتحدة مس��تندًا إل��ى اإلنج��ازات والخدمات االس��تثنائية التي 
يقدمه��ا الف��رد ويت��م نش��رها مرتين في الس��نة ف��ي صحيفة 
القصر الملكي الرسمية. وُيعرف الش��يف فينيت بأسلوبه الفريد 
والمميز الذي يدمج األطباق الهندية التقليدية وتوابلها الجريئة 
بالفخامة العالمية وأساليب الطبخ الحديثة والمبتكرة مستوحيًا 
تل��ك الوصفات التقليدية من حب والدت��ه لفنون الطهي والتي 
شجعته على متابعة هذا الشغف لتصبح أطباقه اليوم دليًا على 

قدراته الامحدودة في االبتكار.
يذكر أن الشيف فينيت ترك بصمته في البحرين أيضًا مع افتتاحه 
أول مطع��م هن��دي فاخ��ر له – راس��وي ب��اي فيني��ت والمتواجد 
ف��ي فندق الخليج حي��ث يقدم لضيوفه تجرب��ة مطاعم من طراز 
الميش��ان ممزوج��ة بعال��م المأك��والت الهندي��ة المعاص��رة 
ومدعومة بديكورات نابضة بالحياة واأللوان وأعمال فنية خيالية 

وكريستاالت متأللئة إلنشاء تصميم داخلي مميز.

 مركز الرحمة ينّظم 
»كرنفال الرحمة« األول

نظ��م مركز الرحم��ة التابع لجمعي��ة الرحمة لرعاي��ة المعاقين 
احتفالي��ة بعن��وان »كرنفال الرحم��ة« في مقر المرك��ز الكائن 
بالرفاع الش��رقي، بمناس��بة احتفاالت البحري��ن بالعيد الوطني 

المجيد وتزامنًا مع يوم المعاق العالمي.
وتضم��ن الكرنف��ال العديد م��ن الفقرات واألنش��طة كعروض 
الف��رق الش��عبية التي ش��اركت خاله��ا فرقة دار ش��باب الرفاع 
للفنون الش��عبية، كما تضمن الس��وق الش��عبي لألسر المنتجة 
والمش��اريع الصغيرة إلى جانب البرامج الترفيهية لألطفال، كما 
تضمنت زاوية خاصة لبيع منتوجات المركز في قس��م األش��غال 

اليدوية وقسم التدريب الزراعي.
وعب��رت مدي��رة المركز نادي��ة البكر ع��ن بالغ س��عادتها بهذا 
الكرنفال، مؤكدة على أن االحتفال باألعياد والمناسبات الوطنية 
يش��كل فرصة للتعبير عن الفرحة والبهجة وتبادل مشاعر الحب 
والتعبي��ر عن الوالء للوطن، منوهين بما تمثله هذه المناس��بة 
من داف��ع لبذل مزي��د من العط��اءات بغية تحقي��ق المزيد من 

المنجزات الوطنية للمملكة.

 أسيل الصالح تقدم
 قواعد التغذية السليمة

في محاضرة طبية

لخصت األس��تاذ المشارك بقس��م طب العائلة والمجتمع بكلية 
الط��ب والعلوم الطبي��ة بجامعة الخليج العربي الدكتورة أس��يل 
ف��ؤاد الصالح القواع��د الصحية للتغذية الس��ليمة في محاضرة 
قدمته��ا لطلب��ة الطب والعل��وم الطبية بالجامع��ة، مؤكدًة أن 
التغذية وحدها ال تكفي لتجنب األمراض، وإنما يجب أن يرافقها 
نظ��ام صحي متكام��ل لتناول الغذاء من أجل رف��ع وزيادة مناعة 
الجسم. وقالت: »الجميع يتمنى أن يعيش حياة صحية خالية من 
األمراض، ولكي يتحقق هذا الحلم ال بد من أن يلتزم الفرد باتباع 
أسلوب صحي غير معقد، وأن يحافظ على وزن مثالي، وأن يحرص 

على الشعور بحالة مزاجية جيدة«.
وأعط��ت الدكت��ورة الصال��ح خ��ال محاضرته��ا مجموع��ة من 
اإلرش��ادات الصحية ح��ول التغذية، حيث أش��ارت إل��ى أن تناول 
الفواك��ه يحتوي على فائدة غذائية أكب��ر من العصائر، وتحتوي 
العصائر على نسبة عالية من السكر، عاوًة على فقدها األلياف، 
ما يس��اعد على اإلصابة بالس��منة وأمراض القلب والنوع الثاني 
من الس��كري. وأضافت أن تن��اول كمية بحجم كف اليد يوميًا من 
المكس��رات يس��اعد على نقصان ال��وزن ويكافح أم��راض القلب 
والنوع الثاني من مرض الس��كري، حيث تحتوي المكس��رات على 

المغنيسيوم، وفيتامين »E«، واأللياف.
ولفت��ت إلى أن القهوة تحتوي على فوائ��د كثيرة منها فاعليتها 
كمضاد لألكس��دة ومنش��ط للنظام األيضي والطاقة، ما يساهم 
في إطالة عمر اإلنس��ان وحمايته من أمراض الرعاش والزهايمر 
وتقلي��ل خطر إصابته باالكتئ��اب. ناصحة بتناول 4 إلى 6 أكواب 

من القهوة الطبيعية يوميًا.

دعمًا للجهود اإلقليمية للحد من االنبعاثات الكربونية بالمنطقة

 »الخليج الدولي« ُيشارك 
في منتدى الشرق األوسط لالستدامة 2023

ُيش��ارك بن��ك الخلي��ج الدول��ي اليوم 
في النس��خة األولى ل�»منتدى الشرق 
األوس��ط لاس��تدامة«، تح��ت رعاية 
وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص 
لش��ؤون المن��اخ الدكت��ور محمد بن 
مب��ارك بن دين��ه والذي تس��تضيفه 
البحرين في 12 يناير 2023، ويتمحور 
حول: »تحول األعمال للحياد الكربوني 
الصف��ري - الطري��ق نح��و مس��تقبل 
ناجح منخف��ض الكربون«. ويتوقع أن 
يستقطب المنتدى أكثر من 300 من 
قادة األعمال وخبراء االس��تدامة على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
س��يقدم بن��ك الخليج الدول��ي الدعم 
باعتب��اره ش��ريكًا في القضاي��ا التي 
ُتعنى بالحوكم��ة البيئة واالجتماعية 
وس��يمثل  الش��ركات.  وحوكم��ة 
البنك ف��ي المنت��دى األس��تاذ جمال 
الكش��ي، الرئي��س التنفي��ذي لبن��ك 
بي��ل،  وفينيش��يا  الدول��ي،  الخلي��ج 
رئي��س االس��تدامة للمجموعة؛ حيث 
س��يتبادالن اآلراء مع المشاركين حول 
الجه��ود اإلقليمية المبذولة للحد من 

االنبعاثات الكربونية.

وسيش��ارك جمال الكش��ي في جلسة 
تض��م كبار الممثلين من مؤسس��ات 
تموي��ل عالمي��ة وإقليمي��ة وجه��ات 
مص��درة ل��ألوراق المالية لمناقش��ة 
»ال��دور المحوري للقط��اع المالي في 
تمويل عمليات الح��د من االنبعاثات 
الجلس��ة  وس��تتناول  الكربوني��ة«. 
والتموي��ل  الضخم��ة  االس��تثمارات 
الكبير الازمي��ن للحد من االنبعاثات 
الكربوني��ة في المنطقة، وس��يعرض 

خالها بنك الخليج الدولي تجاربه في 
هذا المجال ومس��اهمته ف��ي إصدار 
أدوات التموي��ل الخض��راء لمجموعة 
م��ن العم��اء في جمي��ع أنح��اء دول 

مجلس التعاون الخليجي.
م��ن جانبها، س��تنضم فينيش��يا بيل 
إلى جلسة أخرى لمناقشة »طموحات 
الحياد الكربوني الصفري في منطقة 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا«. 
وس��تنظر اللجن��ة في الوض��ع الراهن 

لاقتص��ادات اإلقليمي��ة، والتحديات 
الازم  والفرص، والتعاون األساس��ي 
لتحقيق أهداف الحي��اد الصفري التي 

حددتها حكومات المنطقة.
وق��ال الكش��ي: »بصفتن��ا مؤسس��ة 
مالي��ة رائدة ف��ي مجال االس��تدامة 
وش��ريكًا للمنتدى وعم��اء البنك في 
القضايا، التي تعنى بالحوكمة البيئة 
الش��ركات،  وحوكم��ة  واالجتماعي��ة 
فنح��ن نتطلع إل��ى مش��اركة تجاربنا 
والمس��اهمة في  الحالي��ة  وخبراتن��ا 
تعزيز الوعي ودعم الجهود اإلقليمية 
االنبعاث��ات  م��ن  للح��د  الس��اعية 
الكربونية اإلقليمية. ويجب أن تعمل 
المؤسس��ات والش��ركات ف��ي جمي��ع 
أنح��اء المنطق��ة بش��كل ج��اد لوضع 
ش��أنها  م��ن  فعال��ة  اس��تراتيجيات 
المساهمة في تعزيز مبادرات وأهداف 
الحي��اد الصف��ري عل��ى الصعيدي��ن 
الوطني واإلقليمي. وقد دّش��ن البنك 
اس��تراتيجية اس��تدامة ش��املة ف��ي 
العام 2021، واضعًا الحوكمة البيئية 
الش��ركات في  واالجتماعية وحوكمة 

صميم أعماله وأساليب تشغيله«.

 »ديار المحرق«: اكتمال مشروع 
تشجير الطريق المتصل بمدخل المدينة

أعلنت شركة ديار المحرق، عن اكتمال تشجير وزراعة 
مدخ��ل مدينة ديار المحرق الممت��د على مدى 1.15 
كيلومت��رًا، والت��ي تأتي كجزء من مش��روع تش��جير 
ديار المحرق الذي تم إطاقه خال ش��هر أغس��طس 
الماض��ي برعاي��ة وزي��ر ش��ؤون البلدي��ات والزراعة 

المهندس وائل بن ناصر المبارك.
وتم تعيين مؤسس��ة الديرة للمقاوالت لتنفيذ هذا 
المش��روع، والتي عم��دت لتش��جير المنطقة بزراعة 
عدد متنوع من األشجار والش��جيرات دائمة الخضرة 
وإضاف��ة باق��ة متنوع��ة من األزه��ار وال��ورود. وقد 
جاء تش��جير مدخل ديار ضمن سلس��لة من مبادرات 
التش��جير المنضوية تحت مظلة مشروع تشجير ديار 
المحرق، حيث شملت هذه المبادرات زيادة المساحات 
الخضراء ف��ي مختلف المرافق الخدماتية والترفيهية 
كحديق��ة الديار. وتجدر اإلش��ارة إل��ى أن ديار تتمتع 
ببني��ة تحتي��ة مائمة للزراع��ة في كاف��ة المناطق 
المدرجة في المخطط الرئيس��ي، مما ُيس��هم بخلق 
مجتمع صح��ي ومزدهر يعزز أس��لوب حي��اة كل من 
القاطنين والزوار. وتسعى ديار المحرق بجهود حثيثة 
ومتواصلة ألن تكون ش��ركة تطوير عقاري مسؤولة 
تس��تند على ركائ��ز االس��تدامة في كاف��ة أعمالها 
وعملياتها، وتؤمن بأهمية اإلسهام بدورها كشريك 
في تحقي��ق التطلعات الوطني��ة المتعلقة بالحفاظ 
على البيئ��ة واس��تدامتها وزيادة رقعة المس��احات 

الخض��راء في المملكة. وهذا ما جعلها تبادر بإطاق 
مش��روع التشجير الذي اس��تهدف زراعة أشجار كبيرة 
دائمة الخضرة تم اختيارها نظرًا لمناسبتها لظروف 
مملك��ة البحرين المناخي��ة وانخفاض اس��تهاكها 
للمياه. وُيذكر بأن هذا المش��روع يندرج ضمن حزمة 
المبادرات التي تطلقها ديار المحرق بشكل دائم في 
سبيل المس��اهمة بدورها في إثراء المجتمع، ويأتي 
بالتواف��ق مع رؤيتها لتطوي��ر مدينة ذكية وصديقة 
للبيئ��ة وس��عيها لخف��ض البصم��ة الكربوني��ة في 
المدينة. كما ويتماشى المش��روع مع االستراتيجية 
الوطنية الهادفة إلى مضاعفة عدد األش��جار بحلول 

الع��ام 2035، وذلك ضمن التزامات مملكة البحرين 
بتحقيق أه��داف الحياد الصفري بحل��ول عام 2060. 
وتعد مدينة ديار المحرق إحدى أكبر مشاريع التطوير 
العقاري التنموي الش��امل في مملكة البحرين. وهي 
مدينة حضرية نموذجي��ة تمزج بين مقومات الحياة 
العصري��ة والت��راث البحريني األصي��ل لتصبح بذلك 
الم��كان األمث��ل للس��كن العائلي ف��ي مجتمع ثري 
بنس��يجه االجتماعي المتاح��م. كما وأنه��ا تتمتع 
بمزي��ج فريد م��ن المناط��ق الس��كنية والمش��اريع 
التجارية التي تعد من أفضل فرص االس��تثمار على 

اإلطاق.

ضمن احتفاالته بالذكرى الـ25 لتأسيسه

مجمع السيف يستضيف عرض »Baby Shark« الشهير
أعلن مجمع الس��يف - ضاحية السيف، 
 Baby« ع��رض  اس��تضافته  ع��ن 
Shark« الش��هير خ��ال الفت��رة من 
12 الى 21 يناير الجاري، وذلك ضمن 

احتفاالته بالذكرى ال� 25 لتأسيسه.
ودعا المجمع زواره الى المشاركة في 
احتفالية خاصة بمش��اركة شخصيات 
 ،Mommy Sharkو  ،Baby Shark
وDaddy Shark، والتي س��يحتضنها 

المجمع خال الفترة المذكورة.
وستش��مل الفعالية عرضًا غنائيًا حيًا 
ألغني��ة Baby Shark الش��هيرة عبر 
عرض Finding Baby Shark، والذي 
م��ن المؤك��د أن يلق��ى إعج��اب زوار 
مجمع الس��يف – ضاحية الس��يف من 

الكبار والصغار على حد سواء.
ويأت��ي تنظيم العرض بالش��راكة ما 

 ،Pinkfong بين مجمع السيف وشركة
 Baby الشركة المؤسس��ة لشخصية 
وش��ركة  عالمي��ًا،  الش��هيرة   Shark

.EventBox
وس��تتم دع��وة زوار مجمع الس��يف – 
ضاحي��ة الس��يف للغن��اء والرقص مع 
 Octopus ف��ي Shark أف��راد عائل��ة

Land، ولك��ن س��يتوجب عليهم أواًل 
 Daddyو Mommy Shark مس��اعدة
 Baby Shark في العثور على Shark
الصغي��ر ف��ي الوقت المناس��ب ليبدأ 

االحتفال الكبير.
إضاف��ة إل��ى ذل��ك، يمك��ن للصغ��ار 
أيًض��ا االس��تمتاع بالم��رح واأللعاب 

واألنش��طة التفاعلي��ة الممتعة مثل 
 Baby Shark تعّل��م كلم��ات أغني��ة
والرق��ص ولع��ب دور ال��دي جي عبر 
تش��غيل وإعادة مزج األغنية الشهيرة 
وصيد األسماك وورش العمل الحرفية 

وغير ذلك الكثير!
وسيحظى زوار المجمع كذلك بفرصة 
االس��تمتاع بع��رٍض مس��رحي مثي��ر 
كم��ا  بالمتع��ة،  مليئ��ة  وأنش��طة 
 Baby ش��خصية  مقابل��ة  يمكنه��م 
Shark المحبوبة واالستمتاع بالكثير 
من ف��رص التقاط الص��ور التذكارية 

المبهجة!
ويق��ام الع��رض حصري��ًا ف��ي مجمع 
الس��يف – ضاحية السيف بشكل يومي 
من 12-21 يناير بدءًا من الس��اعة 2 

ظهرًا حتى الساعة 10 مساًء.

 »البحرين الطبية« تواصل حملتها 
لتوعية األطفال بمخاطر مرض السكري

تس��تمر وح��دة الس��كري المتنقل��ة 
التابع��ة للكلي��ة الملكي��ة للجراحين 
في إيرلن��دا - جامعة البحرين الطبية 
»RCSI البحرين« في حملتها لنش��ر 
الوعي بخطر اإلصابة بمرض السكري 
م��ن النوع الثان��ي بي��ن األطفال في 
البحري��ن والذي يقوم ب��ه متطوعون 
من ط��اب التمري��ض وأعضاء هيئة 
والقبالة  التمري��ض  كلي��ة  تدري��س 
في الجامعة. ومن ضمن نش��اطاتها 
خال الس��نة الدراسية، ُدعيت جامعة 
البحري��ن الطبية إلى المش��اركة في 
الي��وم العالم��ي  فعالي��ة بمناس��بة 
للس��كري والت��ي نظمته��ا جمعي��ة 
الس��كري البحريني��ة برعاي��ة معالي 

الفري��ق طبي��ب الش��يخ محم��د ب��ن 
عب��داهلل آل خليف��ة رئي��س المجلس 
األعل��ى للصح��ة، وبحض��ور س��عادة 
الهاجري  إبراهي��م  الدكت��ورة مري��م 

الوكيل المساعد للصحة العامة.
وقاد فري��ق جامعة البحري��ن الطبية 
الس��يدة دان��ة س��ميث، محاض��ر في 
التمري��ض والدكتورة مريم العرادي، 

محاضر أول في التمريض بالجامعة، 
واللتان تسلمتا شهادة تقدير لجهود 
الجامعة المتواصلة على نش��ر الوعي 
بين ط��اب الم��دارس فيم��ا يتعلق 
بمرض الس��كري م��ن الن��وع الثاني 
وإج��راءات الوقاية من��ه. وقال رئيس 
البروفيس��ور  الطبية  البحرين  جامعة 
جامع��ة  »تفتخ��ر  العت��وم:  س��مير 
البحرين الطبية بالعم��ل الذي يقوم 
به متطوعو وحدة الس��كري المتنقلة 
والذي��ن تمه��د جهوده��م وجه��ود 
الجامع��ة البحثي��ة الت��ي ترك��ز على 
مرض السكري، الطريق لفهم المرض 
وتحس��ين ُس��بل العاج للوصول إلى 

نتائج صحية أفضل للجميع«.

فينيشيا بيل جمال الكشي
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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تــرأس ولــي العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفــة، االجتماع 
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.

وبنـــاًء علـــى أمر صاحب الســـمو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء للجهات المعنية ووزارة 
التنمية االجتماعية بصرف مبلغ 
شـــهر إضافي مـــن الدعـــم المالي 
لألســـر محدودة الدخـــل )عالوة 
الغـــالء(؛ لمواجهـــة آثـــار ارتفـــاع 
وتوجيـــه  العالميـــة،  األســـعار 
ســـموه بمباشـــرة صـــرف المبالـــغ 
خـــالل  وإيداعهـــا  للمســـتحقين 
شـــهر يناير الجاري، وأمر ســـموه 
المختصـــة  الحكوميـــة  للجهـــات 
بوضع خطـــط وإجراءات عاجلة 
أســـعار  اســـتقرار  فـــي  تســـاهم 
الســـلع وتوفرها محليا في ضوء 
علـــى  أثـــرت  التـــي  التطـــورات 
األســـواق العالمية، قرر المجلس 

ما يلي:
1. صرف مبلغ شهر إضافي من  «

الدعم المالي لألسر محدودة 
الدخل )عالوة الغالء(.

2. تعليق رسوم األراضي  «
الصناعية المخصصة لتخزين 

األغذية لمدة 3 أشهر.

3. تعليق شرط حصول األسواق  «
على موافقة وزارة الصناعة 

والتجارة على الحمالت 
الترويجية وإلغاء رسومها 

للمتاجر واألسواق الغذائية لمدة 
3 أشهر.

4. تكثيف حمالت التفتيش  «
ومراقبة األسعار في األسواق.

ثـــم أكـــد المجلـــس أهميـــة نتائج 
اجتماع الدورة الخامســـة للجنة 
مملكـــة  بيـــن  المشـــتركة  العليـــا 
األردنيـــة  والمملكـــة  البحريـــن 
الهاشمية الشقيقة، والتي ترأسها 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الـــوزراء، ورئيس 
الـــوزراء وزيـــر الدفـــاع بالمملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة دولة 
بشـــر هانـــي الخصاونـــة، منوهـــا 
باالتفاقيـــات التـــي تـــم التوقيـــع 
عليها في إطـــار االجتماع والتي 
ستســـهم في تعزيز التعاون بين 
البلديـــن فـــي مجـــاالت التجـــارة 
المهنـــي  والتدريـــب  والعمـــل 

والتعليـــم  والشـــباب  والصحـــة 
والمعلومـــات وخدمـــات الشـــحن 

البحرية والجوية.
وبمناسبة اليوم الرياضي لمملكة 
البحريـــن، فقـــد قـــرر المجلس أن 
يكون يـــوم الخميـــس الموافق 2 
فبرايـــر 2023، نصـــف يـــوم عمل 
فـــي جميـــع الـــوزارات والهيئـــات 
والمؤسســـات الحكومية إلفساح 
فيهـــا  العامليـــن  أمـــام  المجـــال 
اليـــوم  فعاليـــات  فـــي  للمشـــاركة 
الرياضي بما يكرس دور الرياضة 

كثقافة مجتمعية.
بمناســـبة  المجلـــس  نـــوه  بعدهـــا 
لمملكـــة  الدبلوماســـي  اليـــوم 
البحريـــن، الذي ُيصادف 14 يناير 
مـــن كل عـــام، باإلنجـــازات التـــي 
علـــى  البحريـــن  مملكـــة  حققتهـــا 
والتـــي  الدبلوماســـي،  الصعيـــد 
عززت مكانتها الدولية وساهمت 
في تطوير عالقاتهـــا مع مختلف 
دول العالـــم التـــي تتشـــارك معها 
فـــي التوجهـــات نحـــو مزيـــد مـــن 
يعـــزز  الـــذي  واالســـتقرار  األمـــن 

التنمية على الصعيد العالمي.
المجلـــس  أشـــاد  ذلـــك،  بعـــد 
تحققهـــا  التـــي  باإلنجـــازات 
الحكوميـــة  والجهـــات  الـــوزارات 
والتـــي انتقلت من حصـــد جوائز 
التميز فـــي العمل الحكومي على 
الصعيـــد المحلـــي إلـــى اإلقليمـــي 
والدولـــي، وهنـــأ في هـــذا الصدد 
وزارة العدل والشؤون اإلسالمية 
واألوقاف ووزارة الصحة ووزارة 
التربيـــة والتعليـــم لفوزها بجائزة 

التميز الحكومي العربي.
ثـــم اســـتعرض المجلـــس مذكـــرة 
مـــا  بشـــأن  التنســـيقية  اللجنـــة 

تـــم تنفيـــذه مـــن اإلطـــار الموحد 
للبرامج الحكومية ذات األولوية 
ووجـــه  الثالثـــة،  نســـخته  فـــي 
فيمـــا  كل  المختصـــة  الجهـــات 
يخصـــه بوضع الخطـــة التنفيذية 

الالزمة لذلك.
ســـير  المجلـــس  اســـتعرض  كمـــا 
العمـــل فـــي عدد مـــن المبـــادرات 
الكهربـــاء  لخدمـــات  التطويريـــة 
علـــى  أيضـــًا  واطلـــع  والمـــاء، 
اتخاذهـــا  تـــم  التـــي  اإلجـــراءات 
األمطـــار  هطـــول  مـــع  للتعامـــل 
أماكـــن  لمعالجـــة  واالســـتجابة 
تجمع المياه، وأشاد المجلس في 
هذا الصدد بالجهـــود التي بذلتها 
الجهـــات المعنيـــة وعلـــى رأســـها 
وزارة شـــؤون البلديات والزراعة 

ووزارة األشغال.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:

أوالً: الموافقـــة علـــى المذكرتيـــن 
التاليتين:

1. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون  «
القانونية والتشريعية بشأن 

مشروع قرار بتحديد المؤسسات 
الصحية الحكومية التي يسري 
عليها قانون الضمان الصحي.

2. مذكرة وزير شؤون البلديات  «
والزراعة بشأن استمالك عدد من 

العقارات للمنفعة العامة لتوفير 
المساحات الالزمة للتطوير 

العمراني.
ثم أخذ المجلـــس علما من خالل 
التقاريـــر الوزاريـــة المرفوعة من 
الوزراء بشـــأن زيارة األمين العام 
لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليج 
البحريـــن  مملكـــة  إلـــى  العربيـــة 
وزيارة وزيرة التنمية المستدامة 
إلـــى المملكـــة العربية الســـعودية 

الشقيقة.

المنامة - بنا

تعليق رسوم أراضي تخزين األغذية وشرط نيل األسواق على موافقة الحمالت الترويجية
تكثيف حمالت التفتيش ومراقبة األسعار في األسواق... مجلس الوزراء يتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة آثار ارتفاع األسعار العالمية:

نصف يوم عمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بمناسبة اليوم الرياضي 2 فبراير

@BahrainCPNews

9 يناير 2023

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
الـوزراء يــــرأس جــلــسـة مــجــلس 

قرر المجلس الموافقة على مايلي:

أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء

الدورة  اجتمـــاع  نتائج  أهمية  علـــى  التأكيد 
الخامســـة للجنة العليا المشتركة بين البحرين 
واألردن والتي رأسها ســـمو ولي العهد رئيس 
ووزير  الـــوزراء  رئيس  ودولة  الـــوزراء  مجلس 

الدفاع األردني.

قرر المجلس أن يكـــون يوم الخميس الموافق 
في كافة  2023، نصف يوم عمـــل  2 فبرايـــر 
الحكومية  والمؤسســـات  والهيئات  الـــوزارات 

بمناسبة اليوم الرياضي للبحرين.

التنويه بمناســـبة اليوم الدبلوماسي للبحرين 
باإلنجازات الدبلوماسية التي حققتها البحرين.

اإلســـالمية  والشـــؤون  العدل  وزارة  تهنئـــة 
واألوقاف ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم 

لفوزها بجائزة التميز الحكومي العربي.

بناًء على أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تقرر مايلي:

اليــوم الدبلـوماسي للبحرين

استعرض المجلس
ما تم تنفيذه من اإلطار الموحد للبرامج الحكومية ذات األولوية في نسخته الثالثة.

عدد من المبادرات التطويرية لخدمات الكهرباء والماء.

اإلجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هطول األمطار.

مشـــروع قرار بتحديـــد المؤسســـات الصحية 
التـــي يســـري عليهـــا قانـــون  الحكوميـــة 

الضمان الصحي.

استمالك عدد من العقارات للمنفعة العامة.

صرف مبلغ شهر إضافي من الدعم المالي لألسر 
محدودة الدخل (عالوة الغالء).

المخصصة  الصناعيـــة  األراضي  رســـوم  تعليق 
لتخزين األغذية لمدة 3 أشهر.

تعليق شرط حصول األســـواق على موافقة وزارة 
الصناعة والتجارة على الحمـــالت الترويجية وإلغاء 

رسومها للمتاجر واألسواق الغذائية لمدة 3 أشهر.

تكثيف حمـــالت التفتيش ومراقبة األســـعار في 
األسواق.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء يوجه بصرف مبلغ شهر إضافي لعالوة الغالء
وضع إجراءات عاجلة تساهم باستقرار أسعار السلع وتوافرها محليا

أمـــر ولـــي العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
االجتماعيـــة  التنميـــة  ووزارة  المعنيـــة  الجهـــات 
بصرف مبلغ شـــهر إضافي من الدعم المالي لألسر 

محـــدودة الدخـــل )عالوة الغـــالء(؛ لمواجهـــة آثار 
ارتفاع األســـعار العالمية كما وجه سموه بمباشرة 
صـــرف المبالغ للمســـتحقين وإيداعها خالل شـــهر 

يناير الجاري.
كما أمر صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد رئيس 

مجلـــس الـــوزراء الجهـــات الحكوميـــة المختصـــة 
بوضـــع خطـــط وإجـــراءات عاجلـــة تســـاهم فـــي 
اســـتقرار أســـعار الســـلع وتوفرها محليا في ضوء 
التطورات التي أثرت على األسواق العالمية على 

أن تشتمل على ما يلي:

1 - صـــرف مبلـــغ شـــهر إضافـــي من الدعـــم المالي 
لألسر محدودة الدخل )عالوة الغالء(.

2 - تعليق رســـوم األراضـــي الصناعية المخصصة 
لتخزين األغذية لمدة 3 أشهر.

3 - تعليق شـــرط حصول األســـواق علـــى موافقة 

الحمـــالت  علـــى  والتجـــارة  الصناعـــة  وزارة 
الترويجيـــة وإلغـــاء رســـومها للمتاجر واألســـواق 

الغذائية لمدة 3 أشهر.
4 - تكثيف حمالت التفتيش ومراقبة األسعار في 

األسواق.

المنامة - بنا

تحديد المؤسسات الصحية الحكومية 
الساري عليها قانون الضمان الصحي

استمالك عدد من العقارات للمنفعة 
العامة لتوفير المساحات للتطوير العمراني
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ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

سوق  تنظيم  هيئة  نفذت 
وزارة  مع  بالتنسيق  العمل 
الداخلية ممثلة في شؤون 
الــجــنــســيــة والـــــجـــــوازات 
العامة  واإلدارة  واإلقــامــة، 
الجنائية  واألدلة  للمباحث 
المحافظات،  ومــديــريــات 
في  تفتيشية  حــمــات   3

التجارية  المحال  من  عــدًدا  شملت  والمحرق  العاصمة  محافظتي 
ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة.

وأسفرت الحمات عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام 
قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون اإلقامة بمملكة البحرين.

وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى 
القانونية  للممارسات غير  للتصدي  الحكومية  الجهات  دعم جهود 
ككل،  للمجتمع  حماية  النظامية  غير  والعمالة  العمل  ســوق  فــي 
سوق  بمخالفات  تتعلق  شكاوى  أيــة  عن  لإلباغ  الجمهور  داعية 
العمل والعمالة غير النظامية من خال ملء االستمارة اإللكترونية 
المخصصة لإلباغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.bh أو 

االتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.

مخالفون ألنظمة اإلقامة في “العاصمة” و “المحرق” الوداعي لـ “^”: 25 صهريجا لشفط مياه األمطار بـ “الشمالية”

الشمالية  بلدي  مجلس  رئيس  قال 
سيد شبر الوداعي لـ “الباد” إنه تم 
تسخير 25 صهريًجا في المحافظة 
ــيــة لــشــفــط مـــيـــاه األمـــطـــار  الــشــمــال
فــي الــمــواقــع األكــثــر تــضــررا، وفــي 
المحافظة  فــي  الــحــيــويــة  الــمــواقــع 
الرئيسة  بالمصالح  االرتــبــاط  ذات 

للسكان.
الــوداعــي أن جهود شفط  وأضــاف 
األمطار في مدينة حمد على وجه 
الباكر،  الصباح  فــي  تبدأ  التحديد 
وبالتعاون مع رئيس قسم النظافة، 
مردًفا “نتواصل مع المسؤولين في 
ــوارئ األمـــطـــار وأعــضــاء  ــ فــريــق طـ
ونـــزود  الــشــمــالــي  الــبــلــدي  المجلس 
ــار  ــطــ ــز تـــلـــقـــي شــــكــــاوى األمــ ــركــ مــ

الفوري  التدخل  المتطلب  بالحاالت 
السير  لــضــمــان  ــــك  وذل لمعالجتها؛ 
األمطار  مياه  شفط  لعملية  المنظم 

من المواقع المتضررين”.
وأوضح أنه “على الرغم من األمطار 
البحرين،  شهدتها  الــتــي  الكثيفة 
الشمالية  المحافظة  في  خصوصا 
وحيث الخصوصية الطبيعية التي 
تحتلها  التي  والمساحة  بها  تتميز 

بــيــن الــمــحــافــظــات، فـــإن مــؤشــرات 
ــعــام  عــمــل فـــريـــق األمـــطـــار لـــهـــذا ال
يتميز في طبيعة عمله عن األعوام 

السابقة”. 
هو  شهدناه  “مــا  الــوداعــي  واختتم 
البداية ونحن ننتظر موجات أخرى 
في  يكون  أن  ونحرص  المطر،  من 
متطلبات  تشخيص  اهتمامنا  جل 
االرتقاء بعملنا في األعوام المقبلة”.

المنامة - وزارة العدل

اإلسامية  والشؤون  العدل  وزارة  فازت 
ــزة الــتــمــيــز الــحــكــومــي  واألوقــــــاف بــجــائ
ــعــربــي، فــي دورتـــهـــا الــثــانــيــة، كأفضل  ال
مشروع  عن  تطويرية  حكومية  مبادرة 
والتحول  البحرينية  المحاكم  “حوسبة 
ــام الـــــورقـــــي إلـــى  ــظــ ــ ــن ــ ــن ال ــ ــل مـ ــامــ ــكــ ــ ال

اإللكتروني”.
الفوز في حفل تكريم  اإلعــان عن  جاء 
الفائزين بالجائزة الذي أقيم بمقر جامعة 
المصرية  العاصمة  فــي  العربية  الـــدول 
القاهرة برعاية نائب رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، وبالتعاون مع 

جامعة الدول العربية.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قــــال وزيـــــر الــعــدل 
والــشــؤون اإلســامــيــة واألوقــــاف نــواف 
الــوطــنــي يعكس  اإلنــجــاز  “إن  الــمــعــاودة 

مستوى التحول اإللكتروني الذي حققته 
مملكة البحرين في إطار ما تبذله حكومة 
مملكة البحرين برئاسة ولي العهد رئيس 
الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  الـ مجلس 
آل خليفة حفظه  األمير سلمان بن حمد 
واالرتقاء  الحكومي  األداء  لتطوير  هللا؛ 
للمواطنين  المقدمة  الخدمات  بمستوى 
الحيوية  القطاعات  والمقيمين ومختلف 

عبر توظيف تقنية المعلومات”.
وذكر وزير العدل أن التحول اإللكتروني 
ــع الـــــذي شـــهـــده قـــطـــاع الــعــدالــة  ــواســ ــ ال
ــوزارة  ال بين  المشترك  الجهد  نتاج  جــاء 
مع  بالتعاون  للقضاء  األعلى  والمجلس 
المعلومات والحكومة اإللكترونية،  هيئة 
مــنــوًهــا بـــدور الــقــضــاة والــمــحــامــيــن ومــا 

قدموه من إسهامات في هذا الجانب.

عن مشروع حوسبة المحاكم والتحول اإللكتروني

المنامة - وزارة الصحة“العدل” تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي

الــمــتــواصــلــة،  اإلنـــجـــازات  سلسلة  ضــمــن 
بـــوزارة  متمثاً  الصحي  الــقــطــاع  حصد 
الصحة في مملكة البحرين جائزة أفضل 
القطاع  لتطوير  عربي  حكومي  مشروع 
“التطبيب  مــشــروع  مــن خـــال  الــصــحــي 
وزارة  طبقّته  ــذي  الـ ــعــد”  ُب عــن  ــعــاج  وال
ــرعــايــة الصحية  ال مـــراكـــز  عــبــر  الــصــحــة 
األولية، وذلك في الدورة الثانية لجائزة 
التميز الحكومي العربي )2021 - 2022( 
الدول  بمقر جامعة   2023 ُأقيمت  والتي 
الــعــربــيــة فـــي جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 

الشقيقة.
وقد حصدت وزارة الصحة هذه الجائزة 
مملكة  عليها  ضمن ثاث جوائز حصلت 
من  المؤسسي  الــمــجــال  ضمن  البحرين 
تم  التي  العربي  الحكومي  التميز  جائزة 
رعاية  تحت   2019 الــعــام  فــي  إطــاقــهــا 
ــيــس دولــــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة  ــائــب رئ ن
حاكم  الـــوزراء  مجلس  رئيس  المتحدة 
دبـــي صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد بن 

بين  بالشراكة  وذلـــك  مكتوم،  آل  راشـــد 
الــدول  ــارات وجامعة  اإلمـ دولــة  حكومة 
للتنمية  العربية  بالمنظمة  ممثلة  العربية 
اإلدارية، حيث تم تمثيل القطاع الصحي 
مــن خــال  الــبــحــريــن  بمملكة  الــحــكــومــي 
وذلــك  األولــيــة،  الصحية  الرعاية  مــراكــز 
بـــدعـــم وتــنــســيــق مـــع الــمــجــلــس األعــلــى 
الرعاية  مــراكــز  أمــنــاء  ومجلس  للصحة 

الصحية األولية ووزارة الصحة.

على  ُبعد”  عن  “التطبيب  مشروع  وحــاز 
جــائــزة أفــضــل مــشــروع حــكــومــي عربي 
آالف  من ضمن  الصحي  القطاع  لتطوير 
درع وشــهــادة  وتــســلــمــت  الـــمـــشـــاركـــات. 
التميز كــل مــن خــاتــون شــبــر اســتــشــاري 
ــيــس لــجــنــة الـــجـــودة في  طـــب عــائــلــة رئ
وممثل  األولــيــة  الصحية  الرعاية  مراكز 
خدمات التطبيب عن ُبعد، وهند السندي 
استشاري طب عائلة نائب رئيس اللجنة.

“التطبيب عن بعد” أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي

تستقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على اإلجابة عن 
استفســارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية )algayeb@gmail.com( أو من خالل حســابات “^” بمنصات التواصل االجتماعي. وللســائل ذكر اســمه 

إعداد: منال الشيخإن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم 

وما  وتربيته  الــولــد  حضانة  أن  كما 
ــق بـــهـــا مــــن مــصــلــحــة حــفــظــه  ــّل ــع ــت ي
بالسوية،  أبــويــه  حــّق  يعد  ورعــايــتــه 
ونحوه،  بطاق  األبــوان  افترق  وإذا 
لم  البحريني  األســرة  أحكام  فقانون 

المادة  تنص  حيث  ذلــك،  عــن  يغفل 
الجعفري  للفقه  ووفــقــًا   :124 رقـــم 
سن  إتــمــام  عند  األم  حضانة  تنتهي 
سن  وبعد  البنت،  أو  لابن  السابعة 

السابعة تكون الحضانة لألب.

يــأخــذ  أن  األب  حــــق  مــــن  أن  كـــمـــا 
بلوغهما  البنت عند  أو  الولد  حضانة 
حضانة  تنتهي  فعندها  ســنــوات،   7
ــة لــألب  الـــنـــســـاء وتــنــتــقــل الــحــضــان
حضانة  على  اتفاق  هناك  كــان  وإذا 

األطفال، فمن حق أحدهما أن يرفع 
مضي  بعد  بالحضانة  يطالب  دعــوى 
سنة على االتفاق أو عند نشوء حالة 
بالمقام  الطفل  بمصلحة  طارئة تضّر 

األول.

متى تنتهي حضانة األم لولدها الذكر؟
الحضانة تعني حفظ الطفل ورعايته وتنشئته التنشئة الحسنة، والوصاية القانونية تعني العاقة القانونية والعملية بين أحد الوالدين في رعاية الطفل مثل 

حق اتخاذ القرار نيابة عن الطفل وواجب رعاية الطفل ودعمه.

المحامي: خليل إبراهيم

المحامي خليل إبراهيم 

المنامة - وزارة الخارجية

ــخــارجــيــة  ال وزارة  ــيـــل  وكـ تـــــرأس 
عبدالّله  الشيخ  السياسية  للشؤون 
مملكة  وفـــد  خــلــيــفــة  آل  أحــمــد  بـــن 
ــي اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة  الـــبـــحـــريـــن فــ
ــذي  وال الــنــقــب،  لمنتدى  التنسيقية 
في  الــجــاري  يناير  و10   9 فــي  ُعقد 
أبــوظــبــي، بــحــضــور عـــدد مـــن كــبــار 
ــارات  ــ ــة اإلمــ ــ ــيــن فـــي دولـ ــمــســؤول ال
المغربية  والمملكة  المتحدة  العربية 
والواليات  العربية  مصر  وجمهورية 
المتحدة األميركية ودولة إسرائيل.

وفـــي الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة، أشـــاد 
لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 
ــارات  اإلمــ ــة  دولـ بــجــهــود  السياسية 
ــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة في  ــيــة ال ــعــرب ال
التنسيقية  اللجنة  اجتماع  تنظيم 
المنبثقة  الست  العمل  ومجموعات 
األجواء  وتوفير  النقب،  منتدى  عن 

ــيــة أمـــــام مـــواصـــلـــة مــســيــرة  ــمــثــال ال
ــعــاون والـــشـــراكـــة الــوثــيــقــة بين  ــت ال
الدول األعضاء في مجاالت: األمن 
الــغــذائــي والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــائــيــة، 
النظيفة،  الطاقة  الصحية،  الرعاية 
ــيــم والــتــعــايــش  ــتــعــل ــة، ال ــاحـ ــيـ ــسـ الـ

السلمي، واألمن اإلقليمي.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
البحرين  مملكة  حــرص  السياسية 
صاحب  المعظم،  الباد  ملك  بقيادة 

آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
خليفة، وتوجهات الحكومة برئاسة 
صاحب  الـــوزراء  رئيس  العهد  ولــي 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
التعاون  حمد آل خليفة على تعزيز 
ــتــنــســيــق مـــع الــــــدول األعـــضـــاء  وال
في  يسهم  بما  الــنــقــب،  منتدى  فــي 
والتعايش  واالستقرار  األمن  تعزيز 
والسام في منطقة الشرق األوسط 

والعالم.

عبداهلل بن أحمد يترأس وفد البحرين في اجتماع “تنسيقية النقب”

تعزيز األمن الغذائي والتكنولوجيا المائية والرعاية الصحية والطاقة
المنامة - وزارة الداخلية

المجلس  رئيس  العاصمة  محافظ  أشــاد 
عبدالرحمن  بن  راشــد  الشيخ  التنسيقي 
آل خليفة، بالجهود المبذولة من مختلف 
الــفــاعــل في  ــم  المجلس ودورهــ أعــضــاء 
بين  المشترك  والتنسيق  الوثيق  التعاون 
والهيئات  الــوزارات  ومختلف  المحافظة 
خـــدمـــة ألهـــالـــي الــمــحــافــظــة، مـــا يــعــزز 
التواصل  على  القائم  التشاركي  الـــدور 
والتفاعل بين المواطن ومختلف الجهات 

الحكومية الخدمية.
المجلس  اجتماع  تــرؤس  لدى  ذلك  جاء 
عبر  عــقــد  الـــذي  للمحافظة،  التنسيقي 
ــي بــمــشــاركــة األعــضــاء  ــمــرئ االتـــصـــال ال
ــجــهــات الــحــكــومــيــة، إذ تــابــع  مــمــثــلــي ال
الحضور تقريرا قدمه أمين سر المجلس 
البوعينين  محمد  بالمحافظة  التنسيقي 
العام  في  المجلس  إنجازات  مجمل  عن 
2022، إذ بينت األرقام اعتماد 53 توصية 

تفاعل  نسبة  بلغت  إذ  الــمــاضــي،  ــعــام  ال
الجهات المعنية مع التوصيات المرفوعة 
المجلس  مناقشة  إلــى  إضافة   ،%  94.5
تم  الــمــجــاالت  مختلف  فــي  تــقــريــرا   93

استعراضها خال 11 اجتماعا تنسيقيا.
ــــس الـــتـــنـــســـيـــقـــي  ــل ــجــ ــمــ ــ ــث ال ــحــ ــ ــا ب ــ ــم ــ ك
 438 مجمع  فــي  الخدمية  االحتياجات 
ــي رصـــــدت في  ــتـ ــعــة، والـ ــقــل بــمــنــطــقــة ال
الزيارات الميدانية لفريق األحوال العامة 

بالمحافظة، والمتمثلة في رصف وتبليط 
الطرق وإنشاء مرتفعات لتخفيف سرعة 
المركبات، وتشجير بعض الطرق وإنشاء 
مقر  إنشاء  إلى  باإلضافة  عامة،  حديقة 

لجمعية قلعة البحرين الخيرية.
عن  مرئيا  تقريرا  المجلس  واســتــعــرض 
العاصمة  محافظة  فــي  الــمــرافــئ  ــع  واقـ
رزق  مصدر  باعتبارها  تطويرها  وسبل 

لكثير من األسر.

بحث احتياجات قرية القلعة وأوضاع المرافئ... “تنسيقي العاصمة”:

اعتماد 53 توصية خالل 2022 ونسبة التفاعل معها 94 %

إبراهيم النهام
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ضاحية السيف - هيئة تنظيم سوق العمل

سوق  تنظيم  هيئة  نفذت 
وزارة  مع  بالتنسيق  العمل 
الداخلية ممثلة في شؤون 
الــجــنــســيــة والـــــجـــــوازات 
العامة  واإلدارة  واإلقــامــة، 
الجنائية  واألدلة  للمباحث 
المحافظات،  ومــديــريــات 
في  تفتيشية  حــمــات   3

التجارية  المحال  من  عــدًدا  شملت  والمحرق  العاصمة  محافظتي 
ومواقع العمل وأماكن تجمع العمالة.

وأسفرت الحمات عن رصد عدد من المخالفات التي تتعلق بأحكام 
قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون اإلقامة بمملكة البحرين.

وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى 
القانونية  للممارسات غير  للتصدي  الحكومية  الجهات  دعم جهود 
ككل،  للمجتمع  حماية  النظامية  غير  والعمالة  العمل  ســوق  فــي 
سوق  بمخالفات  تتعلق  شكاوى  أيــة  عن  لإلباغ  الجمهور  داعية 
العمل والعمالة غير النظامية من خال ملء االستمارة اإللكترونية 
المخصصة لإلباغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.bh أو 

االتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.

مخالفون ألنظمة اإلقامة في “العاصمة” و “المحرق” الوداعي لـ “^”: 25 صهريجا لشفط مياه األمطار بـ “الشمالية”

الشمالية  بلدي  مجلس  رئيس  قال 
سيد شبر الوداعي لـ “الباد” إنه تم 
تسخير 25 صهريًجا في المحافظة 
ــيــة لــشــفــط مـــيـــاه األمـــطـــار  الــشــمــال
فــي الــمــواقــع األكــثــر تــضــررا، وفــي 
المحافظة  فــي  الــحــيــويــة  الــمــواقــع 
الرئيسة  بالمصالح  االرتــبــاط  ذات 

للسكان.
الــوداعــي أن جهود شفط  وأضــاف 
األمطار في مدينة حمد على وجه 
الباكر،  الصباح  فــي  تبدأ  التحديد 
وبالتعاون مع رئيس قسم النظافة، 
مردًفا “نتواصل مع المسؤولين في 
ــوارئ األمـــطـــار وأعــضــاء  ــ فــريــق طـ
ونـــزود  الــشــمــالــي  الــبــلــدي  المجلس 
ــار  ــطــ ــز تـــلـــقـــي شــــكــــاوى األمــ ــركــ مــ

الفوري  التدخل  المتطلب  بالحاالت 
السير  لــضــمــان  ــــك  وذل لمعالجتها؛ 
األمطار  مياه  شفط  لعملية  المنظم 

من المواقع المتضررين”.
وأوضح أنه “على الرغم من األمطار 
البحرين،  شهدتها  الــتــي  الكثيفة 
الشمالية  المحافظة  في  خصوصا 
وحيث الخصوصية الطبيعية التي 
تحتلها  التي  والمساحة  بها  تتميز 

بــيــن الــمــحــافــظــات، فـــإن مــؤشــرات 
ــعــام  عــمــل فـــريـــق األمـــطـــار لـــهـــذا ال
يتميز في طبيعة عمله عن األعوام 

السابقة”. 
هو  شهدناه  “مــا  الــوداعــي  واختتم 
البداية ونحن ننتظر موجات أخرى 
في  يكون  أن  ونحرص  المطر،  من 
متطلبات  تشخيص  اهتمامنا  جل 
االرتقاء بعملنا في األعوام المقبلة”.

المنامة - وزارة العدل

اإلسامية  والشؤون  العدل  وزارة  فازت 
ــزة الــتــمــيــز الــحــكــومــي  واألوقــــــاف بــجــائ
ــعــربــي، فــي دورتـــهـــا الــثــانــيــة، كأفضل  ال
مشروع  عن  تطويرية  حكومية  مبادرة 
والتحول  البحرينية  المحاكم  “حوسبة 
ــام الـــــورقـــــي إلـــى  ــظــ ــ ــن ــ ــن ال ــ ــل مـ ــامــ ــكــ ــ ال

اإللكتروني”.
الفوز في حفل تكريم  اإلعــان عن  جاء 
الفائزين بالجائزة الذي أقيم بمقر جامعة 
المصرية  العاصمة  فــي  العربية  الـــدول 
القاهرة برعاية نائب رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، وبالتعاون مع 

جامعة الدول العربية.
وبـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قــــال وزيـــــر الــعــدل 
والــشــؤون اإلســامــيــة واألوقــــاف نــواف 
الــوطــنــي يعكس  اإلنــجــاز  “إن  الــمــعــاودة 

مستوى التحول اإللكتروني الذي حققته 
مملكة البحرين في إطار ما تبذله حكومة 
مملكة البحرين برئاسة ولي العهد رئيس 
الملكي  السمو  صاحب  ــوزراء  الـ مجلس 
آل خليفة حفظه  األمير سلمان بن حمد 
واالرتقاء  الحكومي  األداء  لتطوير  هللا؛ 
للمواطنين  المقدمة  الخدمات  بمستوى 
الحيوية  القطاعات  والمقيمين ومختلف 

عبر توظيف تقنية المعلومات”.
وذكر وزير العدل أن التحول اإللكتروني 
ــع الـــــذي شـــهـــده قـــطـــاع الــعــدالــة  ــواســ ــ ال
ــوزارة  ال بين  المشترك  الجهد  نتاج  جــاء 
مع  بالتعاون  للقضاء  األعلى  والمجلس 
المعلومات والحكومة اإللكترونية،  هيئة 
مــنــوًهــا بـــدور الــقــضــاة والــمــحــامــيــن ومــا 

قدموه من إسهامات في هذا الجانب.

عن مشروع حوسبة المحاكم والتحول اإللكتروني

المنامة - وزارة الصحة“العدل” تفوز بجائزة التميز الحكومي العربي

الــمــتــواصــلــة،  اإلنـــجـــازات  سلسلة  ضــمــن 
بـــوزارة  متمثاً  الصحي  الــقــطــاع  حصد 
الصحة في مملكة البحرين جائزة أفضل 
القطاع  لتطوير  عربي  حكومي  مشروع 
“التطبيب  مــشــروع  مــن خـــال  الــصــحــي 
وزارة  طبقّته  ــذي  الـ ــعــد”  ُب عــن  ــعــاج  وال
ــرعــايــة الصحية  ال مـــراكـــز  عــبــر  الــصــحــة 
األولية، وذلك في الدورة الثانية لجائزة 
التميز الحكومي العربي )2021 - 2022( 
الدول  بمقر جامعة   2023 ُأقيمت  والتي 
الــعــربــيــة فـــي جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة 

الشقيقة.
وقد حصدت وزارة الصحة هذه الجائزة 
مملكة  عليها  ضمن ثاث جوائز حصلت 
من  المؤسسي  الــمــجــال  ضمن  البحرين 
تم  التي  العربي  الحكومي  التميز  جائزة 
رعاية  تحت   2019 الــعــام  فــي  إطــاقــهــا 
ــيــس دولــــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة  ــائــب رئ ن
حاكم  الـــوزراء  مجلس  رئيس  المتحدة 
دبـــي صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ محمد بن 

بين  بالشراكة  وذلـــك  مكتوم،  آل  راشـــد 
الــدول  ــارات وجامعة  اإلمـ دولــة  حكومة 
للتنمية  العربية  بالمنظمة  ممثلة  العربية 
اإلدارية، حيث تم تمثيل القطاع الصحي 
مــن خــال  الــبــحــريــن  بمملكة  الــحــكــومــي 
وذلــك  األولــيــة،  الصحية  الرعاية  مــراكــز 
بـــدعـــم وتــنــســيــق مـــع الــمــجــلــس األعــلــى 
الرعاية  مــراكــز  أمــنــاء  ومجلس  للصحة 

الصحية األولية ووزارة الصحة.

على  ُبعد”  عن  “التطبيب  مشروع  وحــاز 
جــائــزة أفــضــل مــشــروع حــكــومــي عربي 
آالف  من ضمن  الصحي  القطاع  لتطوير 
درع وشــهــادة  وتــســلــمــت  الـــمـــشـــاركـــات. 
التميز كــل مــن خــاتــون شــبــر اســتــشــاري 
ــيــس لــجــنــة الـــجـــودة في  طـــب عــائــلــة رئ
وممثل  األولــيــة  الصحية  الرعاية  مراكز 
خدمات التطبيب عن ُبعد، وهند السندي 
استشاري طب عائلة نائب رئيس اللجنة.

“التطبيب عن بعد” أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي

تستقبل “^” مختلف االستفسارات وطلبات االستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على اإلجابة عن 
استفســارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية )algayeb@gmail.com( أو من خالل حســابات “^” بمنصات التواصل االجتماعي. وللســائل ذكر اســمه 

إعداد: منال الشيخإن رغب.  ومعنا في زاوية اليوم 

وما  وتربيته  الــولــد  حضانة  أن  كما 
ــق بـــهـــا مــــن مــصــلــحــة حــفــظــه  ــّل ــع ــت ي
بالسوية،  أبــويــه  حــّق  يعد  ورعــايــتــه 
ونحوه،  بطاق  األبــوان  افترق  وإذا 
لم  البحريني  األســرة  أحكام  فقانون 

المادة  تنص  حيث  ذلــك،  عــن  يغفل 
الجعفري  للفقه  ووفــقــًا   :124 رقـــم 
سن  إتــمــام  عند  األم  حضانة  تنتهي 
سن  وبعد  البنت،  أو  لابن  السابعة 

السابعة تكون الحضانة لألب.

يــأخــذ  أن  األب  حــــق  مــــن  أن  كـــمـــا 
بلوغهما  البنت عند  أو  الولد  حضانة 
حضانة  تنتهي  فعندها  ســنــوات،   7
ــة لــألب  الـــنـــســـاء وتــنــتــقــل الــحــضــان
حضانة  على  اتفاق  هناك  كــان  وإذا 

األطفال، فمن حق أحدهما أن يرفع 
مضي  بعد  بالحضانة  يطالب  دعــوى 
سنة على االتفاق أو عند نشوء حالة 
بالمقام  الطفل  بمصلحة  طارئة تضّر 

األول.

متى تنتهي حضانة األم لولدها الذكر؟
الحضانة تعني حفظ الطفل ورعايته وتنشئته التنشئة الحسنة، والوصاية القانونية تعني العاقة القانونية والعملية بين أحد الوالدين في رعاية الطفل مثل 

حق اتخاذ القرار نيابة عن الطفل وواجب رعاية الطفل ودعمه.

المحامي: خليل إبراهيم

المحامي خليل إبراهيم 

المنامة - وزارة الخارجية

ــخــارجــيــة  ال وزارة  ــيـــل  وكـ تـــــرأس 
عبدالّله  الشيخ  السياسية  للشؤون 
مملكة  وفـــد  خــلــيــفــة  آل  أحــمــد  بـــن 
ــي اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة  الـــبـــحـــريـــن فــ
ــذي  وال الــنــقــب،  لمنتدى  التنسيقية 
في  الــجــاري  يناير  و10   9 فــي  ُعقد 
أبــوظــبــي، بــحــضــور عـــدد مـــن كــبــار 
ــارات  ــ ــة اإلمــ ــ ــيــن فـــي دولـ ــمــســؤول ال
المغربية  والمملكة  المتحدة  العربية 
والواليات  العربية  مصر  وجمهورية 
المتحدة األميركية ودولة إسرائيل.

وفـــي الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة، أشـــاد 
لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل 
ــارات  اإلمــ ــة  دولـ بــجــهــود  السياسية 
ــمــتــحــدة الــشــقــيــقــة في  ــيــة ال ــعــرب ال
التنسيقية  اللجنة  اجتماع  تنظيم 
المنبثقة  الست  العمل  ومجموعات 
األجواء  وتوفير  النقب،  منتدى  عن 

ــيــة أمـــــام مـــواصـــلـــة مــســيــرة  ــمــثــال ال
ــعــاون والـــشـــراكـــة الــوثــيــقــة بين  ــت ال
الدول األعضاء في مجاالت: األمن 
الــغــذائــي والــتــكــنــولــوجــيــا الــمــائــيــة، 
النظيفة،  الطاقة  الصحية،  الرعاية 
ــيــم والــتــعــايــش  ــتــعــل ــة، ال ــاحـ ــيـ ــسـ الـ

السلمي، واألمن اإلقليمي.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون 
البحرين  مملكة  حــرص  السياسية 
صاحب  المعظم،  الباد  ملك  بقيادة 

آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
خليفة، وتوجهات الحكومة برئاسة 
صاحب  الـــوزراء  رئيس  العهد  ولــي 
الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
التعاون  حمد آل خليفة على تعزيز 
ــتــنــســيــق مـــع الــــــدول األعـــضـــاء  وال
في  يسهم  بما  الــنــقــب،  منتدى  فــي 
والتعايش  واالستقرار  األمن  تعزيز 
والسام في منطقة الشرق األوسط 

والعالم.

عبداهلل بن أحمد يترأس وفد البحرين في اجتماع “تنسيقية النقب”

تعزيز األمن الغذائي والتكنولوجيا المائية والرعاية الصحية والطاقة
المنامة - وزارة الداخلية

المجلس  رئيس  العاصمة  محافظ  أشــاد 
عبدالرحمن  بن  راشــد  الشيخ  التنسيقي 
آل خليفة، بالجهود المبذولة من مختلف 
الــفــاعــل في  ــم  المجلس ودورهــ أعــضــاء 
بين  المشترك  والتنسيق  الوثيق  التعاون 
والهيئات  الــوزارات  ومختلف  المحافظة 
خـــدمـــة ألهـــالـــي الــمــحــافــظــة، مـــا يــعــزز 
التواصل  على  القائم  التشاركي  الـــدور 
والتفاعل بين المواطن ومختلف الجهات 

الحكومية الخدمية.
المجلس  اجتماع  تــرؤس  لدى  ذلك  جاء 
عبر  عــقــد  الـــذي  للمحافظة،  التنسيقي 
ــي بــمــشــاركــة األعــضــاء  ــمــرئ االتـــصـــال ال
ــجــهــات الــحــكــومــيــة، إذ تــابــع  مــمــثــلــي ال
الحضور تقريرا قدمه أمين سر المجلس 
البوعينين  محمد  بالمحافظة  التنسيقي 
العام  في  المجلس  إنجازات  مجمل  عن 
2022، إذ بينت األرقام اعتماد 53 توصية 

تفاعل  نسبة  بلغت  إذ  الــمــاضــي،  ــعــام  ال
الجهات المعنية مع التوصيات المرفوعة 
المجلس  مناقشة  إلــى  إضافة   ،%  94.5
تم  الــمــجــاالت  مختلف  فــي  تــقــريــرا   93

استعراضها خال 11 اجتماعا تنسيقيا.
ــــس الـــتـــنـــســـيـــقـــي  ــل ــجــ ــمــ ــ ــث ال ــحــ ــا بــ ــ ــم ــ ك
 438 مجمع  فــي  الخدمية  االحتياجات 
ــي رصـــــدت في  ــتـ ــعــة، والـ ــقــل بــمــنــطــقــة ال
الزيارات الميدانية لفريق األحوال العامة 

بالمحافظة، والمتمثلة في رصف وتبليط 
الطرق وإنشاء مرتفعات لتخفيف سرعة 
المركبات، وتشجير بعض الطرق وإنشاء 
مقر  إنشاء  إلى  باإلضافة  عامة،  حديقة 

لجمعية قلعة البحرين الخيرية.
عن  مرئيا  تقريرا  المجلس  واســتــعــرض 
العاصمة  محافظة  فــي  الــمــرافــئ  ــع  واقـ
رزق  مصدر  باعتبارها  تطويرها  وسبل 

لكثير من األسر.

بحث احتياجات قرية القلعة وأوضاع المرافئ... “تنسيقي العاصمة”:

اعتماد 53 توصية خالل 2022 ونسبة التفاعل معها 94 %

إبراهيم النهام
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