
تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية
Daily Media Monitering Report for Helth Industry

التاريخ:  ١٧ يناير ٢٠٢٣ م

 اليوم :     الثالثاء



P  12P  4

Link

العدد: 12336

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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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عقد اجتماًعا مع نظريه الإماراتي.. وزير العمل:

تبادل املعلومات وتعزيز التعاون العمايل بني البلدين

برعاية الأمني العام ملجل�س التعليم العايل

جامعة العلوم التطبيقية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ال�سالم

علي  حممد  بن  جميل  قام 

رئي�س  العمل،  وزير  حميدان، 

�سوق  تنظيم  هيئة  اإدارة  جمل�س 

بحريني  وفد  راأ�س  على  العمل، 

جم�سري،  عبدالرحمن  نوف  ي�سم 

تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س 

امل�سوؤولني  من  وعدد  العمل،  �سوق 

دولة  اإىل  بزيارة  الوزارة،  يف 

ال�سقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات 

مذكرة  تفعيل  �سوء  يف  وذلك 

البلدين  بني  املوقعة  التفاهم 

وتنمية  العمل  جمال  يف  ال�سقيقني 

املوارد الب�سرية.

اجتماًعا  الوزير  وعقد 

الدكتور  الإماراتي  نظرية  مع 

العور،  عبداملنان  عبدالرحمن 

والتوطني  الب�سرية  املوارد  وزير 

كبار  من  عدد  بح�سور  الإماراتي، 

خالله  مت  الإماراتيني،  امل�سوؤولني 

بحث �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك 

بني البلدين، حيث اطلع وفد مملكة 

املطبقة  ال�سيا�سات  على  البحرين 

جتاه  ال�سقيقة  الإمارات  دولة  يف 

تطوير �سوق العمل وتنمية املوارد 

الب�سرية، اإىل جانب املبادرات التي 

نظام  تطبيق  تنفيذها يف جمال  مت 

التاأمني �سد التعطل ونظام حماية 

على  الرقابة  تعزيز  و�سبل  الأجور 

الطالع  اإىل  اإ�سافًة  العمل،  �سوق 

جمال  يف  الإماراتية  التجربة  على 

واعتمادها  املهنية  املعايري  تطوير 

على امل�ستوى الوطني.

لدولة  زيارته  ومبنا�سبة 

اأ�ساد  املتحدة،  العربية  المارات 

حميدان بعمق العالقات البحرينية 

تطور  من  ت�سهده  وما  الإماراتية، 

ومناء يف ظل قيادة ح�سرة �ساحب 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

واأخيه  املعظم،  البالد  ملك  خليفة، 

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

دولة  رئي�س  نهيان،  اآل  زايد  بن 

المارات العربية املتحدة ال�سقيقة، 

موؤكًدا على اأهمية تبادل املعلومات 

يف  الثنائي  التعاون  وتعزيز 

وتاأهيل  وتنمية  العمالية  املجالت 

املنفعة  الب�سرية مبا يحقق  املوارد 

ال�سقيقني،  البلدين  يف  للمواطنني 

املبادرات  ال�سياق  هذا  يف  متطرًقا 

على  البحرين  مملكة  تنفذها  التي 

توظيف  وترية  ت�سريع  �سعيد 

يف  واإدماجهم  املواطنني  وتاأهيل 

حوافز  خالل  من  اخلا�س  القطاع 

البحريني  اأولوية  تعزز  واإجراءات 

يف التوظيف، واآليات تنفيذ التاأمني 

من  مزيد  اإىل  داعًيا  التعطل،  �سد 

بني  املواقف  وتن�سيق  التعاون 

م�ساركتهما  لدى  ال�سقيقني  البلدين 

واملوؤمترات  الفعاليات  خمتلف  يف 

الإقليمية والعربية والدولية.

من جانبه اأ�ساد العور بتجربة 

البحرين الرائدة يف تنظيم وتطوير 

بالربامج  منوًها  العمل،  �سوق 

يف  اململكة  نفذتها  التي  الرائدة 

املوارد  ودعم  التوظيف  جمالت 

الب�سرية من خالل �سيا�سات الدعم 

والتحفيز والتاأهيل ل�سمان اف�سلية 

عن  ف�ساًل  بالتوظيف،  البحريني 

منوًها  الوظيفي،  ال�ستقرار  تعزيز 

جمال  يف  العمل  وزارة  بجهود 

رعاية حقوق القوى العاملة وتوفري 

عن  للباحثني  الجتماعية  احلماية 

منظومة  تعزيز  والعمال عرب  عمل 

العور  اأكد  اإذ  التعطل،  التاأمني �سد 

على اأهمية تعزيز التعاون بني دول 

اخلربات  وتبادل  التعاون  جمل�س 

وعلى  العمل  �سوق  جمالت  يف 

املهنية  املعايري  تطوير  الأخ�س 

املطبقة حالًيا يف البلدين ال�سقيقني، 

تكامل  م�سرية  دفع  على  والعمل 

جمل�س  دول  يف  العمل  اأ�سواق 

التعاون لدول اخلليج العربية.

بنت  رنا  ال�سيخة  د.  برعاية 

الأمني  اآل خليفة،  عي�سى بن دعيج 

نائب  العايل  التعليم  العام ملجل�س 

رئي�س جمل�س اأمناء جمل�س التعليم 

العلوم  جامعة  اأقامت  العايل، 

مذكرة  توقيع  حفل  التطبيقية 

التابعة  ال�سالم  جامعة  مع  تفاهم 

»اليون�سكو«،  املتحدة  الأمم  ملنظمة 

وهيب  الربوفي�سور  وبح�سور 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  اخلاجة 

وعدد  التطبيقية  العلوم  جامعة 

اجلامعات  وروؤ�ساء  ال�سفراء  من 

املحلية.

ووقع املذكرة من جانب جامعة 

العلوم التطبيقية الربوفي�سور عمار 

جانب  ومن  اجلامعة،  رئي�س  كاكا 

الدكتور  ال�سفري  ال�سالم  جامعة 

املفو�س  بويانا  فرنانديز  ديفيد 

الدائم لبعثة جامعة ال�سالم، وتهدف 

التعاون  تعزيز  اإىل  املذكرة  هذه 

درا�سات  جمال  يف  اجلامعتني  بني 

والعالقات  والدبلوما�سية  ال�سالم، 

قادة  وتدريب  وال�سيا�سة،  الدولية، 

و�سياغة  ا�ستك�ساف  على  امل�ستقبل 

واملمار�سات  ال�سرتاتيجيات 

للم�ساهمة  خمتلفة  �سياقات  يف 

وبناء  ال�سالم  حفظ  عمليات  يف 

ال�سالم، خا�سة واأن جامعة العلوم 

الوحيدة  التطبيقية تعترب اجلامعة 

تطرح  التي  البحرين  مملكة  يف 

حيث  ال�سيا�سية،  العلوم  تخ�س�س 

تعترب هذه املذكرة الأوىل من نوعها 

بني جامعة ال�سالم وجامعة عربية.

الأمني  اأكدت  املنا�سبة  وبهذه 

على  العايل،  التعليم  ملجل�س  العام 

التفاقيات  هذه  مثل  دعم  اأهمية 

التعليم  موؤ�س�سات  ت�سعى  التي 

جامعات  مع  توقيعها  اإىل  العايل 

مرموقة،  علمية  وموؤ�س�سات  عاملية 

على  اإيجابي  تاأثري  من  لها  ملا 

اإىل  لفتة  دولًيا،  اجلامعة  �سمعة 

جامعة  اأبرمتها  التي  التفاقية  اأن 

العلوم التطبيقية مع جامعة ال�سالم 

التعليم  ملوؤ�س�سات  حافًزا  �سي�سكل 

الدولية  ال�سراكات  لتعزيز  العايل 

مملكة  �ساأن  رفع  يف  ي�سهم  مبا 

البحرين يف التعليم العايل والبحث 

العلمي.

الدكتور  اأعرب  جانبه،  من 

رئي�س  اخلاجة  الربوفي�سور وهيب 

العلوم  جامعة  اإدارة  جمل�س 

واعتزازه  فخره  عن  التطبيقية، 

مع  توقيعها  مت  التي  لالتفاقية 

اجلامعة  اأن  موؤكًدا  ال�سالم،  جامعة 

الدوؤوبة  جهودها  يف  ما�سية 

وحت�سني  اجلامعي  التعليم  لدعم 

تقدمي  يف  والتميز  خمرجاتها 

من  توليه  ما  خالل  من  خدماتها، 

�سمعة  تعزيز  يف  وحر�س  اهتمام 

على  واحلر�س  دولياَ،  اجلامعة 

متميزة  طالبية  كفاءات  تخريج 

ومتمكنة يف جميع املجالت، موؤكًدا 

كان  العايل  التعليم  جمل�س  اأن 

لنجاح  الأ�سا�سي  العن�سر  و�سيظل 

جميع موؤ�س�سات التعليم العايل من 

بينها جامعة العلوم التطبيقية.

القائد العام لقوة الدفاع

 ي�ستقبل الكاتب ال�سحفي جمال الياقوت

القائد العام لقوة دفاع

 البحرين ي�ستقبل النائب الدوي

دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�سيخ  الركن  امل�سري  ا�ستقبل 

البحرين، حمد فاروق الدوي ع�سو جمل�س النواب، وذلك �سباح اأم�س.

وخالل اللقاء رّحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بع�سو جمل�س النواب.

دفاع  لقوة  العام  القائد  خليفة  اآل  اأحمد  بن  خليفة  ال�سيخ  الركن  امل�سري  ا�ستقبل 

البحرين، الكاتب ال�سحفي جمال حممد الياقوت ع�سو الحتاد العام لل�سحفيني العرب 

ع�سو الحتاد الدويل لل�سحفيني، وذلك �سباح اأم�س.

وخالل اللقاء رّحب القائد العام لقوة دفاع البحرين بالكاتب ال�سحفي جمال حممد 

الياقوت، مثنًيا على جهوده الإعالمية الفاعلة.

وافق على اإعادة هيكلة عدد من الوزارات واجلهات احلكومية بهدف حت�سني الأداء وزيادة الكفاءة

جمل�س الوزراء يوّجه ملتابعة تو�سيات ومالحظات ديوان الرقابة

خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�سيخ  راأ�س 

الجتماع  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  نائب 

العتيادي الأ�سبوعي ملجل�س الوزراء الذي عقد 

اأم�س، بق�سر الق�سيبية.

باإقرار  املجل�س  اأ�ساد  الجتماع  بداية  يف 

احلكومة  لربنامج  بالإجماع  النواب  جمل�س 

التعايف  »من  �سعار  حتت   »2026-2023«

باأن  املجل�س  موؤكًدا  امل�ستدام«،  النمو  اإىل 

اأ�سهم  النواب  جمل�س  مع  الوثيق  التعاون 

برنامج  ب�ساأن  توافقية  ل�سيغة  بالو�سول 

احلكومة.

كما نّوه املجل�س مبا متيز به عمل اللجنة 

احلكومة  برنامج  بدرا�سة  املعنية  النيابية 

مع  التعاون  على  حر�س  من  اأظهرته  وما 

التكاملي  العمل  منطلق  من  احلكومي  الفريق 

التنفيذية والت�سريعية ل�سالح  ال�سلطتني  بني 

ال�سكر  عن  املجل�س  معرًبا  واملواطن،  الوطن 

اجتماعات  يف  �سارك  الذي  احلكومي  للفريق 

برنامج  بدرا�سة  املعنية  النيابية  اللجنة 

احلكومة على جهوده يف هذا اجلانب.

ال�سمو  �ساحب  لتوجيهات  وتنفيذا 

ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

املجل�س  بحث  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

تنفيذ  يف  الفوري  للبدء  املتخذة  اخلطوات 

اأولويات  من  احلكومة  برنامج  ت�سمنه  ما 

خالل  من  ومبادرات  وحماور  و�سيا�سات 

تطوير امل�ساريع واخلدمات احلكومية املقدمة 

التنفيذية  العمل  خطط  ومتابعة  للمواطنني 

املتعلقة بها ب�سكل م�ستمر ورفع تقارير دورية 

حولها ملجل�س الوزراء.

اجلهات  الوزراء  جمل�س  وجه  بعدها 

احلكومية اإىل متابعة املالحظات والتو�سيات 

املالية  الرقابة  ديوان  تقرير  يف  الواردة 

 ،»2022-2021« املهنية  لل�سنة  والإدارية 

واتخاذ الإجراءات الالزمة لت�سحيحها، معرًبا 

واجلهات  الوزارات  لكافة  �سكره  عن  املجل�س 

املالحظات  بت�سحيح  بادرت  التي  احلكومية 

ال�سابق،  الديوان  تقرير  يف  ب�ساأنها  الواردة 

منوًها بالدور الذي ي�سطلع به ديوان الرقابة 

املالية والإدارية يف تعزيز احلوكمة للو�سول 

للممار�سات ال�سحيحة يف هذا اجلانب.

البحرين  مطار  بنيل  املجل�س  رّحب  ثم 

ت�سنيف  التوايل  على  الثاين  للعام  الدويل 

العاملية  التقييم  هيئة  من  جنوم  خم�س 

و�سركات  املطارات  بت�سنيف  املتخ�س�سة 

وذلك  تراك�س«؛  »�سكاي  العامل  يف  الطريان 

واملرافق  للخدمات  العايل  للم�ستوى  تقديًرا 

تطوير  موا�سلة  اأهمية  على  موؤكًدا  باملطار، 

من  حتقق  ما  على  واملحافظة  املطار  خدمات 

اإجنازات وتطور. بعد ذلك قرر املجل�س ما يلي:

اأولً: املوافقة على املذكرة التالية:

ب�ساأن  املدنية  اخلدمة  جمل�س  مذكرة   .1

واجلهات  الوزارات  من  عدد  هيكلة  اإعادة 

احلكومية بهدف حت�سني الأداء وزيادة الكفاءة.

اللجنة  مذكرة  املجل�س  ا�ستعر�س  ثم 

والت�سريعية  القانونية  لل�سوؤون  الوزارية 

البيني  للت�سجيل  التنظيمي  الإطار  حول 

للمنتجات املالية بني اجلهات املنظمة لالأ�سواق 

اخلليج  لدول  التعاون  جمل�س  بدول  املالية 

العربية، كما ا�ستعر�س املجل�س مذكرة وزيرة 

الإ�سكان والتخطيط العمراين ب�ساأن م�ستجدات 

امل�ساريع  �سعيد  على  الوزارة  اأولويات 

القطاع  مع  ال�سراكة  وتعزيز  الإ�سكانية 

الإ�سكانية،  والربامج  امل�ساريع  يف  اخلا�س 

وتنويع  لت�سهيل  املبادرات  من  العديد  وتبّني 

اخلدمات املقدمة للمواطنني.

اإىل ذلك؛ ا�ستعر�س املجل�س مذكرة وزيرة 

ململكة  ال�سياحية  املوؤ�سرات  ب�ساأن  ال�سياحة 

يناير  لغاية   2022 دي�سمرب  من  البحرين 

جمموعة  تنظيم  خاللها  مت  والتي   ،2023

التجارية  املجمعات  �سملت  الفعاليات  من 

والفنادق.

خالل  من  علًما  املجل�س  اأخذ  بعدها 

الوزراء  من  املرفوعني  الوزاريني  التقريرين 

ب�ساأن زيارة وزير �سوؤون البلديات والزراعة 

ال�سقيقة،  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  اإىل 

وال�سوؤون  العدل  وزير  م�ساركة  وحول 

ومعر�س  موؤمتر  يف  والأوقاف  الإ�سالمية 

خدمات احلج والعمرة )اإك�سبو احلج 2023(.

نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

الزياين ت�ستقبل املدير الإقليمي

 للقن�سلية يف ال�سرق الأو�سط الربيطاين

وكيل  الزياين  دانة  ا�ستقبلت 

والنفقة  الأ�سري  والتوفيق  التخطيط 

الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  بوزارة 

الإقليمي  املدير  �سوكت  حممد  والأوقاف، 

و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  يف  للقن�سلية 

املقدمة  للخدمات  اآ�سيا  وجنوب  اأفريقيا 

للمواطنني الربيطانيني يف اخلارج والوفد 

بعمق  اللقاء  خالل  واأ�سادت  له.  املرافق 

الربيطانية  البحرينية  ال�سداقة  عالقات 

م�ستمر  تقّدم  من  ت�سهده  وما  التاريخية، 

يف �سائر املجالت.

اأوجه  ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  ومت 

البحرين  مملكة  بني  الثنائي  التعاون 

واململكة املتحدة.

الأن�ساري يزور موؤ�س�سة 

فلورن�سا للرعاية ال�سحية يف تركيا

احلكومية،  للم�ست�سفيات  التنفيذي  الرئي�س  الأن�ساري،  اأحمد حممد  الدكتور  زار 

موؤ�س�سة فلورن�سا للرعاية ال�سحية باجلمهورية الرتكية.

للرعاية  فلورن�سا  موؤ�س�سة  التعاون بني  �ُسبل  الزيارة مت بحث ومناق�سة  وخالل 

ال�سحية وامل�ست�سفيات احلكومية، ومناق�سة عدد من املو�سوعات الهامة على م�ستوى 

اخلدمات ال�سحية العاملية يف �سوء امل�ساعي الرامية اإىل تطوير م�ستوى جودة وكفاءة 

اخلدمات ال�سحية التي ت�سعى امل�ست�سفيات احلكومية لتقدميها للمواطنني.

لالإ�سالح  العامة  الإدارة  عام  مدير  اأكد 

جميغ  باتخاذ  قامت  الإدارة  اأن  والتاأهيل 

الظروف،  تهيئة  ت�سمن  التي  الإجراءات 

متكني  اأجل  من  املطلوبة  الت�سهيالت  وتقدمي 

النزلء امل�سجلني يف خمتلف املراحل الدرا�سية 

من اأداء المتحانات النهائية للف�سل الدرا�سي 

الأول، وذلك بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات 

املعنية بوزارة الرتبية والتعليم.

واأ�سار مدير عام الإدارة العامة لالإ�سالح 

اأن الإدارة عملت على تذليل كل  والتاأهيل اإىل 

الت�سجيل  اإجراءات  تي�سري  اأجل  من  املعوقات 

المتحانات،  وتقدمي  الدرا�سية  الكتب  وتوفري 

النزلء  جلميع  التعليم  حق  توفري  اإطار  يف 

وموا�سلة م�سوار التح�سيل العلمي وال�سماح 

وفًقا  فيها  وامل�ساركة  المتحانات  بتاأدية  لهم 

لالأنظمة املتبعة.

»الإ�سالح والتاأهيل«: متكني النزلء امل�سجلني 

يف املراحل الدرا�سية من اأداء امتحاناتهم

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/995662/News.html#.Y8YhkE336XY
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12337/PDF/INAF_20230117014040473.pdf


العدد: 6247

P  12P  8

Link

»النواب« يناقش تعديل اتفاقية »الخليج الدولي«
ثامر طيفور «

يناقش مجلس النواب اليوم، المرسوم بقانون رقم 
44 لس��نة 2022 بتعدي��ل بع��ض أح��كام اتفاقية 
تأس��يس بن��ك الخلي��ج الدولي ش��ركة مس��اهمة 
بحرينية والمرافقة للمرسوم بقانون رقم 30 لسنة 
1975، وال��ذي يهدف إلى تعديل اتفاقية تأس��يس 
البنك والنظام األساس��ي المرفق بها، وإحالل عبارة 
»مملكة البحرين« محل عبارة »دولة البحرين« أينما 
وردت ف��ي اتفاقية تأس��يس البنك. وح��ول مبررات 
االستعجال في المرسوم بقانون، أوضح تقرير لجنة 
الش��ؤون المالي��ة واالقتصادي��ة بمجل��س النواب، 
أن الحاج��ة العاجل��ة والملحة، دعت إلى اس��تحداث 
بعض أحكام اتفاقية التأس��يس والنظام األساسي 
المرفق بها، وذلك رعاية لحقوق ومصالح مساهمي 
البن��ك الممثلي��ن بال��دول األعض��اء ف��ي مجل��س 
التعاون ل��دول الخليج العربية ع��ن طريق الجهات 
الس��يادية المعني��ة التابعة لها. وبي��ن التقرير أن 

الطابع المال��ي ألغراض البنك وأنش��طته، يتطلب 
س��رعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية، 
ولذلك تم التقدم بطلب اس��تصدار التعديالت على 
اتفاقية التأس��يس والنظام األساس��ي المرفق بها 
بصفة مس��تعجلة؛ لتالفي ما قد يترتب على تأخير 
تنفيذ ق��رار الجمعية العامة غير العادية من إضرار 
بمصالح المساهمين وخاصة المصالح االقتصادية 
التي تحتاج إلى السرعة في تنظيم القواعد الحاكمة 
لها. وأوضح التقرير الس��المة الدستورية للمرسوم 
بقان��ون، وجاء في رأي وزارة الصناع��ة والتجارة، أن 
المرس��وم يضم��ن أربع��ة تعديالت أساس��ية على 
اتفاقي��ة تأس��يس بن��ك الخلي��ج الدول��ي والنظام 
األساس��ي المراف��ق له��ا، حي��ث عرض��ت الش��ركة 
التعديالت المقترحة على الوزارة وتمت مناقشتها 

معهم قبل إصدارها بأداة المرسوم بقانون.
وأوضح��ت ال��وزارة أن هذا المرس��وم بقانون، يأتي 
بعد أن ارتفعت حصة المملكة العربية الس��عودية 
في رأس مال البنك، لكونها ضخت مبالغ كبيرة بعد 

تعثره، ويعطي المرسوم بقانون البنك السلطة في 
إضافة التصويت اإللكتروني، وُيرشح مالك األسهم 
وعددهم 6 دول أعضاء مجلس اإلدارة، ويحق للبنك 
توزي��ع بنك توزي��ع األرباح كونه الجه��ة المختصة، 

ولكنه يراجع الوزارة أثناء توزيع المكافآت. 
ب��دوره، أكد مصرف البحرين المركزي أن المرس��وم 
بقانون، يعطي دولة المقر »مملكة البحرين« للبنك 
الش��ركة المس��اهمة امتيازات وإعف��اءات، كما أنه 
يخض��ع لقوانين مصرف البحري��ن المركزي، وارتأت 
الجمعية العامة غير العادية إضافة بند للمادة 24 
من النظام األساس��ي يعطي الحق للجمعية العامة 
العادي��ة في توزي��ع المكافآت عل��ى أعضاء مجلس 
اإلدارة بحي��ث ال تزيد تل��ك المكافآت عن 10% من 

صافي الربح، وذلك لعدة مبررات. 
وبين المصرف أن نس��بة بحرنة الوظائف في البنك 
تصل إلى 62%، كما أنهم يشغلون مناصب قيادية. 
كما أن أس��باب تعثر البنك في السابق هي الديون 

المتراكمة الناتجة عن التأخر في السداد.

 »النواب« يناقش تنظيم 
شؤون اآلثار وحمايتها اليوم

ثامر طيفور «

يناقش مجلس النواب اليوم الثالثاء، المرس��وم بقانون رقم )34( لس��نة 
2022 بتعدي��ل بعض أحكام المرس��وم بقانون رقم )11( لس��نة 1995 
بشأن حماية اآلثار، والذي يهدف إلى تحديث التشريعات الخاصة بتنظيم 
قطاع اآلثار ليكون أحد الروافد األساسية للمدخول غير النفطي بالمملكة، 

ولحماية كل ما يتعلق بشؤون اآلثار في مملكة البحرين. 
وتتمث��ل األحكام التي تناولها المرس��وم بقانون بعجل الجهة المختصة 
التي يصدر بتسميتها المرس��وم هي الجهة التي تتولى اإلشراف على ما 
يتعّلق بش��ؤون اآلثار، وهو م��ا يتفق مع الوضع الحالي عندما تم إنش��اء 

هيئة البحرين للثقافة واآلثار بموجب المرسوم رقم )10( لسنة 2015. 
كما يعدل المرس��وم بقان��ون المادة )9( من خالل إحالل مس��ّمى رئيس 
الجهة المختصة محّل مس��ّمى وزير اإلعالم، وإحالل مس��ّمى القانون رقم 
)39( لس��نة 2009 بش��أن اس��تمالك العق��ارات للمنفع��ة العامة« محّل 
مس��ّمى القان��ون الملغى، وذلك في ه��ذه المادة إلى جان��ب في الفقرة 

الثاني��ة من الم��ادة )32(، وتعديل عبارة إدارة التس��جيل العقاري بوزارة 
العدل والشؤون اإلسالمية« لتصبح »الجهة المعنية بالتسجيل العقاري، 
وتعدي��ل الفق��رة )ب( من الم��ادة )33( من خ��الل إحالل عب��ارة »الجهة 
المختص��ة« محل عبارة وزير اإلعالم بناء على اقتراح من الجهة المختصة 

باآلثار. 
كما يعدل المرسوم بقانون المادة )52( المتعلقة بالضبطية القضائية 
لتتوافق مع الفقرة الثانية من المادة )45( من قانون اإلجراءات الجنائية 
رقم )46( لس��نة 2002، وإحالل عبارة ومس��ميات وردت في ثنايا القانون 
تتعّلق بمس��ّمى المملكة، والوزير، والجهة المختصة، ورئيسها، ويتكّون 
مشروع القانون - بخالف الديباجة - من )3( مواد ؛ تضمنت المادة األولى 
اس��تبدال نصوص جديدة بنصوص الم��واد )1( و)2( الفقرة الرابعة و)9( 
و)31( و)32( الفقرة الثانية و)33( الفقرة )ب( و)52( من المرسوم بقانون 
رقم )11( لسنة 1995 بش��أن حماية اآلثار، وجاءت المادة الثانية بإحالل 
عبارات جديدة محّل بعض العبارات المس��تخدمة في المرس��وم بقانون 

آنف الذكر، في حين جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.

 5 نواب يتقدمون باقتراح
بقانون إلعادة الـ3٪ للمتقاعدين

ثامر طيفور «

تقدم خمس��ة نواب باقت��راح بقان��ون، لتعديل 
الم��ادة الثانية من المرس��وم بقان��ون رقم 21 
لس��نة 2020 بش��أن صناديق ومعاشات التقاعد 
في القوانين واالنظم��ة والتقاعدية والتأمينية، 
بهدف اس��تمرار الزيادة السنوية الدورية بمقدار 
رة بموجب  )3%( عل��ى كاف��ة المعاش��ات المق��رَّ
أي قان��ون أو نظ��ام تقاع��دي أو تأميني، بعد أن 
أوقفت ه��ذه الزيادة بناء على حك��م ذات المادة 

محل التعديل.
وفي المذكرة اإليضاحية، قال النواب الخمسة إن 
االقتراح بقانون، يأتي واس��تنادًا إلى المادة )92(

من الدس��تور الت��ي تمنح الحق ألعض��اء مجلس 
الن��واب في تقديم اقتراحات بقوانين، وإس��تنادًا 
إلى الفقرة )ج( من المادة )5( من دستور مملكة 
البحرين، والتي جاء فيها:  »تكفل الدولة تحقيق 

الضم��ان االجتماع��ي ال��الزم للمواطني��ن ف��ي 
حال��ة الش��يخوخة والمرض أو العج��ز عن العمل 
أو اليت��م أو الترمل أو البطال��ة، كما تؤمن لهم 
خدم��ات التأمين االجتماع��ي والرعاية الصحية، 
وتعمل عل��ى وقايتهم من براثن الجهل والخوف 

والفاقة«.
وقال النواب وهم، محمد األحمد، محمود فردان، 
إيمان ش��ويطر، زين��ب عبداألمير، خال��د بوعنق، 
إن ه��ذا المقت��رح، يأتي في المق��ام األول لدعم 
المتقاعدي��ن من المواطنين الذين ُش��ّيدت هذه 
الدول��ة وتأس��س بنيانها عل��ى أكتافهم وقامت 
أركانها بعمله��م الُمخلص في ش��تى المجاالت 
المدني��ة والعس��كرية، فحقق��وا بذل��ك نهضة 
الدولة وعمرانها، وما هذه الزيادة إال جزء بسيط 
م��ن رد الجميل والتقدير الواجب لهذه الفئة من 

المواطنين.
وأك��د الن��واب أن ه��ذه الفئ��ة »المتقاعدي��ن« 

تس��تحق كافة صور الدعم إلعانتهم على تحمل 
األعب��اء والتكالي��ف المعيش��ية المرهق��ة والتي 
تثق��ل كاه��ل المتقاع��د ف��ي مواجه��ة موج��ة 
ارتفاع األس��عار وتضخمها عامًا بعد عام، وذلك 
للحفاظ على القوة الش��رائية لهؤالء المواطنين 
بزيادة معاش��اتهم لمواجهة ج��زء من التضخم 
االقتصادي الدوري، األمر الذي سينعكس بطبيعة 

الحال باإليجاب على اقتصاد الدولة بشكل عام. 
وتابع��وا: »ولم��ا كان ذل��ك، وكان م��ن واج��ب 
مراجع��ة  عل��ى  العم��ل  التش��ريعية  الس��لطة 
التش��ريعات بي��ن الحي��ن واآلخ��ر، وتعدي��ل ما 
يس��تلزم تعديل��ه وف��ق المتغي��رات والظ��روف 
المحيط��ة، خاصة تلك التش��ريعات التي ترتبط 
بش��كل مباش��ر مع حقوق المواطنين وتحس��ين 
وضعهم المعيش��ي وبالتحديد فئة المتقاعدين 
منهم، فإننا نرف��ع اقتراحنا هذا على الوجه الذي 

تقدم إلى المجلس«.

في لقاء وفد مجلس الشيوخ األمريكي وبحضور رئيس الشورى

 المسلم: دعم العالقات الوثيقة 
والتعاون الثنائي بين البحرين وأمريكا

أكد رئي��س مجلس النواب أحمد بن س��لمان المس��لم، 
ح��رص مملكة البحري��ن بقيادة حض��رة صاحب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المعظم 
حفظه اهلل ورعاه، على تعزيز العالقات االستراتيجية مع 
الواليات المتحدة األمريكية الصديقة، والتعاون الفاعل 
لضمان األمن والسلم الدوليين، وسبل دعم قيم ومبادئ 
األم��ن والتعايش، وترس��يخ أس��س الس��الم والتفاهم 
المش��ترك ف��ي المنطق��ة، ومش��يدا بعم��ق العالقات 

التاريخية بين البلدين الصديقين.
وأضاف المسلم أن مملكة البحرين تولى تعزيز مسارات 
التع��اون ف��ي كاف��ة المج��االت التنموية م��ع الواليات 
األمريكي��ة اهتمام��ًا بالغ��ًا، وبجه��ود صاحب الس��مو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء حفظ��ه اهلل، والعمل المس��تمر 
لفتح آفاق رحبة عبر التنس��يق الفاعل من خالل اتفاقية 
التجارة الحرة بين البلدين الصديقين، وتدشين منطقة 
التج��ارة األمريكية في مملكة البحري��ن، الداعمة للنمو 
االقتص��ادي وف��ق التطلعات المش��تركة، وبم��ا يحقق 

أهداف رؤية البحرين االقتصادية 2023.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن مملكة البحرين تمضي 
قدما في مس��يرتها الديمقراطية المباركة، وما شهدته 
من مش��اركة ش��عبية واس��عة في االنتخابات األخيرة، 
مثلت أعلى نس��بة مش��اركة في تاريخ مملكة البحرين، 
وفق اإلرادة الحرة الوطنية، والس��عي المس��تمر لتطوير 
المنظوم��ة الحقوقية، وف��ق مبادرات وبرام��ج حضارية 
متطورة، ف��ي ظل دولة القانون والمؤسس��ات، وتعزيز 

الشراكة الشعبية في صنع القرار الوطني.
جاء ذلك خالل لقاء رئيس مجلس النواب، وبحضور رئيس 
مجلس الش��ورى علي بن صالح الصالح، وفدًا من أعضاء 

مجل��س الش��يوخ األمريكي، برئاس��ة الس��يناتور جاكي 
روسن والس��يناتور جيمس النكفورد عضوي الكونغرس 

األمريكي، بمناسبة زيارتهم للبالد.
كم��ا حضر اللقاء النائب عبدالنبي س��لمان أحمد النائب 
األول لرئي��س مجل��س الن��واب، والعضو جم��ال محمد 
فخرو النائ��ب األول لرئي��س مجلس الش��ورى، والنائب 
أحم��د عبدالواحد قراطة النائب الثان��ي لرئيس مجلس 
النواب، والنائب مريم صالح الظاعن عضو لجنة الشؤون 
الخارجي��ة والدف��اع واألم��ن الوطن��ي، والنائ��ب حس��ن 
إبراهيم حسن عضو لجنة الشؤون المالية واالقتصادية، 
والمستش��ار راشد محمد بو نجمة األمين العام لمجلس 

النواب.
وخالل االجتماع، تم بحث س��بل تعزيز التعاون الثنائي 
بي��ن مجل��س الن��واب ومجل��س الش��ورى والكونغرس 
األمريكي، ومناقش��ة القضايا محل االهتمام المشترك، 

ودعم التع��اون في المجال االقتص��ادي والتجاري، وبما 
يحق��ق المزي��د من النف��ع لصال��ح البلدين والش��عبين 

الصديقين.
من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى، أنَّ مملكة البحرين 
م حفظ��ه اهلل ورعاه، تجعل  بقي��ادة جاللة الملك المعظَّ
م��ن مبادئ حق��وق اإلنس��ان، وقيم التعاي��ش والمحبة 
والتس��امح، ثوابت وطني��ة تمثل مرجعًا لكل مس��ارات 
العمل، منّوهًا إلى أّن الش��راكات االستراتيجية القائمة 
بي��ن مملك��ة البحرين والوالي��ات المتح��دة األمريكية، 
ترّس��خ الروابط التاريخية، وتعزز المصالح المش��تركة 
بي��ن البلدي��ن الصديقي��ن، وتس��هم في الدف��ع بمزيد 
م��ن الجهود الثنائي��ة الداعمة لتحقيق األمن والس��الم 
واالس��تقرار في المنطقة، مش��يرًا إلى أنَّ تنامي وتعدد 
مس��ارات العمل بين البحري��ن وأمري��كا، تترجم حرصًا 
كبي��رًا على تعميق العالق��ات الثنائية، بما يعود بالنفع 

على البلدين وشعبيهما الصديقين.
ولفت الصالح إلى أنَّ اللقاءات واالجتماعات المس��تمرة 
بي��ن مجلس��ي الش��ورى والن��واب وأعض��اء الكونجرس 
األمريكي، تس��هم في تبادل الرؤى واألفكار، ومناقش��ة 
الموضوع��ات التي تس��اند مس��ارات التق��دم والتطور 
ف��ي البلدين الصديقي��ن، منّوهًا بالح��وارات البّناءة بين 
البرلمانيين في البلدين الصديقين، وحرصهم المشهود 
على فتح مس��احات أكبر للتعاون والتنس��يق البرلماني 

المثمر في مختلف القضايا.
وأشار إلى أنَّ الدبلوماس��ية البرلمانية لمملكة البحرين 
تمض��ي وف��ق األس��س والقواع��د الراس��خة للسياس��ة 
الخارجية للمملكة، وتعمل على تقوية عالقات الصداقة 
المتين��ة مع الدول الش��قيقة والصديق��ة، من خالل بناء 
عالقات برلمانية مع البرلمانات والمجالس التشريعية، 
مش��يدًا بالنجاح��ات واإلنجازات المتع��ددة التي تتحقق 
من خ��الل العالق��ات البحريني��ة األمريكية، وم��ا يجمع 
البلدين من تعاون وثيق وتنسيق متواصل في المجاالت 
التجارية واالس��تثمارية والدفاعية، إلى جانب المجاالت 

المتعلقة بالصحة والتعليم والثقافة والسياحة.
وأعرب وفد أعضاء مجلس الش��يوخ األمريكي عن الشكر 
والتقدي��ر لحضرة صاحب الجاللة الملك المعظم حفظه 
اهلل ورعاه، لحرص جاللت��ه الدائم على تطوير العالقات 
التاريخي��ة الوطي��دة والش��راكة الوثيقة بي��ن البلدين 
الصديقي��ن، مش��يدًا بال��دور الحيوي ال��ذي تضطلع به 
مملك��ة البحري��ن ومواقفه��ا الداعمة لمس��اعي إحالل 
الس��الم واألم��ن واالس��تقرار، ومؤكدا تعزي��ز التعاون 
البرلمان��ي الثنائي بين الكونغرس األمريكي ومجلس��ي 
الش��ورى والن��واب، وبم��ا يحق��ق المصلحة المش��تركة 

للبلدين والشعبين الصديقين.

»مكتب النواب«: اليوم 
الدبلوماسي تتويج لإلسهامات 
المتميزة في السياسة الخارجية

أش��ادت هيئ��ة مكت��ب مجل��س الن��واب بإنج��ازات ونجاح��ات 
الدبلوماس��ية البحريني��ة بفض��ل نه��ج ورؤية حض��رة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورعاه، في السياس��ة الخارجي��ة الحكيمة، المرتكزة 
على االعتدال والتوازن، وترس��يخ قيم ومبادئ الحوار والتعايش 
واالنس��انية، وتعزيز العالقات الثنائية في مختلف المسارات مع 
الدول الش��قيقة والصديقة. معربة هيئة المكتب عن اعتزازها 
وتقديره��ا لما تبوأت��ه الدبلوماس��ية البحرينية ف��ي المجتمع 
الدولي من مكانة رفيعة ودور مؤثر وفاعل، ودعم جهود السالم 
واألمن واالستقرار واالزدهار في المنطقة، بفضل الرؤية الملكية 
الس��امية، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، 
مش��يدة بجهود وزارة الخارجية وكافة منتسبي الوزارة والبعثات 
الدبلوماس��ية في رعاي��ة مصالح الوطن والمواطني��ن بالخارج، 
وتعمي��ق روابط األخوة والصداقة مع دول العالم. وأكدت هيئة 
المكتب أن اليوم الدبلوماس��ي لمملكة البحري��ن، يعد تتويجًا 
لكافة الجهود الدبلوماس��ية البحرينية طوال مسيرتها الحافلة 
بالعطاءات واإلس��هامات المتميزة في تعزيز االحترام المتبادل 

والمصالح المشتركة مع جميع الدول. 
ج��اء ذلك خ��الل اجتماع هيئة المكتب، برئاس��ة رئيس مجلس 
النواب أحمد بن س��لمان المس��لم، وبحضور األعضاء: عبدالنبي 
س��لمان أحم��د النائ��ب األول لرئي��س مجل��س الن��واب، أحمد 
عبدالواح��د قراط��ة النائ��ب الثان��ي لرئي��س مجل��س النواب، 
د. هش��ام أحم��د العش��يري رئيس لجنة الش��ؤون التش��ريعية 
والقانونية، محمد س��لمان األحمد رئيس لجنة الشؤون المالية 
واالقتصادي��ة، حس��ن عي��د بوخم��اس رئي��س لجنة الش��ؤون 
الخارجية والدفاع واألمن الوطني، ممدوح عباس الصالح رئيس 
لجنة الخدمات، بدر صالح التميمي رئيس لجنة المرافق العامة 
والبيئة، والمستشار راشد محمد بونجمة األمين العام لمجلس 
النواب، ود. صال��ح إبراهيم الغثيث رئيس هيئة المستش��ارين 

القانونيين بمجلس النواب.

 »تشريعية الشورى«
 ترفع تقريرها بشأن تعديل

أحكام »الئحة الشورى«
بحثت لجنة الش��ؤون التش��ريعية والقانونية بمجلس الش��ورى 
برئاس��ة المحامية دالل جاس��م الزايد، اقتراح��ًا بقانون بتعديل 
بع��ض أحكام المرس��وم بقانون رقم )55( لس��نة 2002 بش��أن 
الالئح��ة الداخلي��ة لمجلس الش��ورى، والمقدم من دالل جاس��م 
الزايد، الدكتورة جهاد عبداهلل الفاضل، خالد حس��ين المسقطي، 
عل��ي محم��د الرميحي، عبدالرحم��ن محمد جمش��ير. فيما قررت 
رفع تقريرها بش��أنه لمكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى 

الجلسات القادمة.
وناقشت اللجنة خالل االجتماع االقتراح بقانون المتضمن إضافة 
م��ادة جديدة رق��م )170( مك��ررًا إلى الالئح��ة الداخلية لمجلس 
الشورى، مقتضاها حكم يجيز إمكانية إعادة تعيين عضو مجلس 
الش��ورى أو توظيفه ف��ي وظيفة مماثل��ة لتلك الت��ي تخلى عنا 
بس��بب اكتس��ابه عضوية المجلس، متضمنة أثرًا رجعيًا ليشمل 
أعضاء مجلس الش��ورى ممن انتهت عضويتهم بانتهاء الفصل 

التشريعي الخامس وتتوافر فيهم الشروط.
المقررة، بما يكفل مس��اواتهم م��ع نظرائهم في مجلس النواب 

التخاذ مراكزهم القانونية بهذا الشأن.
كم��ا يه��دف االقت��راح بقانون إلى إق��رار قواع��د جوهرية ضمن 
نص��وص الالئح��ة الداخلي��ة لمجل��س الش��ورى، بحي��ث تغ��دو 
االختصاصات المتماثلة بين مجلس��ي الشورى والنواب محكومة 
بقواع��د موح��دة، بم��ا يكف��ل النأي بها ع��ن مثال��ب التعارض 

والتناقض.
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 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
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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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منى المطوع «

ينتظر الشاعر البحريني محمد منصور اليوسف، 
ممث��ل البحري��ن ف��ي برنام��ج أمي��ر الش��عراء 
في موس��مه العاش��ر والذي انطل��ق من أرض 
العاصم��ة اإلماراتي��ة أبوظب��ي، تحقي��ق حل��م 
الوص��ول إلى إمارة الش��عر وتحقي��ق لقب أمير 

الشعراء 10.
جاء ذلك، خالل مش��اركته في األمس��ية الثانية 
م��ن البرنامج بقصيدة »يخض��ر بالعزف ظله«، 
الت��ي أقيمت على مس��رح ش��اطئ الراحة، حيث 
عبر عن أمله بدعم الجمهور البحريني والعربي 
للتأهل في األمس��ية الثالث��ة القادمة للبرنامج 

التي ستقام غدًا.
وأعرب اليوس��ف ع��ن اعتزازه بتمثي��ل البحرين 
في هذا البرنامج ال��ذي يعتبر من أضخم برامج 
الش��عر ف��ي العال��م حي��ث اس��تطاع الوصول 
والتأهل ضمن قائمة العش��رين ش��اعرًا الذين 
يتم اختيارهم من بين مئات الشعراء من كافة 
دول العال��م، متمني��ًا دعم الجمه��ور البحريني 
والخليج��ي ل��ه والتصوي��ت من خ��الل موقع أو 
تطبي��ق برنام��ج أمي��ر الش��عراء حي��ث يعتمد 
البرنام��ج ف��ي اختي��اره للش��اعر المتأهل على 

تصويت الجمهور له.
وأض��اف أن التصويت ينتهي غ��دًا األربعاء، عند 
الساعة 7:50 مساًء قبل انطالق األمسية الثالثة 
للبرنام��ج، معب��رًا عن أمله في دعم ومس��اندة 
الجمه��ور ل��ه وذلك لرفع اس��م البحري��ن عاليًا 

وتحقيق لقب الفوز.
وأكد اليوس��ف أن مس��ابقة أمير الشعراء، حدث 
أدب��ي كبي��ر ومميز وفرص��ة مهمة ألي ش��اعر 
يري��د أن يعرج بتجربته الش��عرية وأن يقدمها 
لجمه��ور الضاد ف��ي العالم، وهي أيضًا ش��رفة 
الئقة ومتألقة للتلويح بزهور رسائل اإلنسانية 

والس��الم والتس��امح كم��ا أن��ه يمث��ل محطة 
انطالقة الستخراج المواهب الشعرية المتفردة 
ونش��ر أسمائهم كنجوم براقة في عوالم الشعر 
الفصيح وه��و فرصة هامة جدًا في تمكين لغة 
الشعر الفصيح ودعم الشعراء المحبين له على 

مستوى العالم.
وق��ال: »كن��ت س��عيدًا ج��دًا بمش��اركتي خالل 

انطالقة البرنامج خصوص��ًا أنني أمثل البحرين 
وكان االفتت��اح متدفق��ًا بتل��ك المعان��ي، فقد 
نضحت قصائد الشعراء المشاركين في األمسية 
بالكثي��ر م��ن معان��ي الح��ب واألم��ل والوئام 
والتأمالت الذاتية للكون واإلنس��ان«. كما عبر 
عن أمله، بأن يزداد وهج الحلقات في الموس��م 

العاشر حتى يبلغ ذروته في الجولة األخيرة.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة
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افتتاح مشــروع تطويــر الحديقة المائيــة تتويج للجهود 
المبذولــة لزيادة مســاحة الرقعة الخضراء ومشــروعات 

التشجير والتجميل وتطوير وتنمية القطاع الزراعي.
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 ثروات المليارديرات 
تزداد 2.7 مليار دوالر في اليوم

ذك��ر تقرير صادر ع��ن منظمة »أوكس��فام« أن 
أغنى أغنياء العالم البالغ نسبتهم 1% من سكان 
األرض حصلوا على ما يقرب من ضعف ما يمتلكه 

باقي سكان العالم خالل العامين الماضيين.
وأوض��ح التقري��ر، ال��ذي يحم��ل عن��وان »البقاء 
لألغن��ى«، أن ما يقرب من ثلث��ي إجمالي الثروة 
التي تم تكوينه��ا منذ عام 2020، والبالغة نحو 
42 تريليون دوالر، ذهبت إلى أغنى أغنياء العالم. 

وقالت أوكس��فام إن »ثروات المليارديرات تزداد 
بمق��دار 2.7 مليار دوالر في اليوم، حتى مع زيادة 

التضخم على أجور 1.7 مليار عامل على األقل«.
ودع��ت المؤسس��ة الخيرية، إلى ف��رض ضريبة 
تصل إل��ى 5% على أصحاب الماليين والمليارات، 
قائل��ة إنها قد ت��در 1.7 تريليون دوالر س��نويًا، 
أو ما يكفي النتش��ال ملياري ش��خص من براثن 

الفقر.

 صبي يستفيق من غيبوبة
بعد نجاته من حادث مروحية

استفاق صبي أسترالي »10 أعوام« كان قد أصيب بجروح خطيرة قبل 
أس��بوعين- عندما اصطدمت مروحيتان، في حادث أودى بحياة أربعة 
أشخاص- واس��تيقظ من غيبوبة في المستشفى وأمسك بيد والده، 

حسبما أفاد كاهن أسرته.
م��ا زال الصب��ي ويدع��ى نيكوالس ت��ادروس راق��دًا في مستش��فى 
كوينزالن��د لألطفال ف��ي بريزبين، حيث وصف الطاق��م الطبي حالته 

اليوم اإلثنين بأنها »حرجة ولكنها مستقرة«.
لقيت فانيس��ا تادروس  »36 عامًا« وال��دة الطفل حتفها في الحادث 
الذي ش��هد تص��ادم المروحيتين اللتين تتبعان متنزه »س��ي ورلد« 
الترفيه��ي، وكانت��ا تقومان برح��الت ترفيهية في الثان��ي من يناير 
الجاري، في مدينة غولد كوس��ت الس��ياحية على بع��د 80 كيلو مترًا 
جن��وب بريزبين. تم دف��ن األم االثنين بعد إقامة جن��ازة قرب منزل 
األس��رة غرب س��يدني. نشر األب س��وريش كومار، أحد الكهنة الذين 
عق��دوا الجنازة، عبر وس��ائل التواصل االجتماعي، رس��الة اليوم قال 
فيه��ا إن االبن »تم فصله ع��ن أجهزة دعم الحياة من��ذ بضعة أيام 
اآلن، وقد اس��تجاب جس��ده بش��كل جيد للغاية”. أضاف »لقد عمدوا 
إلى خفض »جرعة« الدواء المخ��در في بعض األحيان لمعرفة ما إذا 
كان سيستجيب، وقد اس��تيقظ وتمكن من الرد على بعض األسئلة 
بإيماءة أو هزة في الرأس”. أوضح كومار »إنه تمكن أيضًا من إمساك 
يد والده” مشيرًا إلى سايمون تادروس والد الطفل، الذي أشار القس 
إل��ى أنه مصدر المعلوم��ات. قال القس إن نيك��والس ما زال متصاًل 
بجه��از التنف��س الصناعي لدعم تنفس��ه، وم��ن المق��رر أن يخضع 
لمزيد م��ن العمليات الجراحية. باإلضافة إل��ى والدة نيكوالس، لقي 
الزوج��ان البريطانيان رون هيوز وديان هيوز، وقائدة الطائرة آش��لي 
جينكينس��ون في التصادم الذي يجري مكتب سالمة النقل األسترالي 
تحقيق��ًا للوقوف على مالبس��اته. أما باقي الضحاي��ا الذين بقوا في 
المستش��فى فهم��ا أم »33 عام��ًا« وابنه��ا »9 س��نوات«، وحالتهما 

الصحية مستقرة بحسب تقارير المستشفى.

تحذير طبي لمن يكثرون من مضغ العلكة
عندما يقوم الناس بمضغ العلكة، فإنهم يفعلون 
ذلك من باب التس��لية في الغال��ب، لكنهم قلما 
ينتبه��ون إلى أن ه��ذه العادة ق��د تصبح مضرة 
في بع��ض األحيان، فت��ؤدي لإلصاب��ة بالصداع 
ومش��كالت في مفص��ل الفك، وفقًا لس��كاي نيوز 

عربية.
»مولغري��ف«  مجموع��ة  كش��فت  وتفصي��اًل، 
البريطاني��ة المختص��ة ف��ي صحة األس��نان، أن 
مضغ العلكة ل��ه عدة فوائد، ألنه يزيد من إنتاج 
اللع��اب، وهذا األخير مك��ون حيوي ومفيد لصحة 
الفم، ويس��اعد تدفق اللعاب عل��ى التخلص من 
الس��كريات وجزيئ��ات الطعام، وه��ذا األمر يمنع 
البكتيريا المؤذية من التكاثر في الفم، وبالتالي، 

حماية األسنان من التسوس.
ولكنه��ا قال��ت إن مض��غ العلك��ة يج��ب أن يتم 
باعتدال، ودون إكث��ار، حتى ال يؤدي لعدة أضرار 

صحية تستوجب العالج في بعض األحيان.
وبحس��ب توصيات موقع »كليفالند كلينك«، فإن 
مضغ العلكة ينذر بعدد من المخاطر، ومن بينها:

- نش��وء اضطراب في المفص��ل الفكي الصدغي 
من جراء تكرار عملية المضغ.

- اإلنس��ان معت��اد عل��ى القي��ام بالمض��غ ألجل 
تفتيت الطعام في الفم ثم بلعه بعد ذلك، لكن 
العلك��ة يجري مضغها بش��كل متك��رر، لمدة قد 

تكون طويلة في بعض األحيان.
- الصداع من جراء كثرة تحريك الفك.

- حصول كسور في األسنان.
- مضغ العلكة ينبغي أن يتم في مدة ال تزيد عن 

15 دقيقة في اليوم الواحد.
- األش��خاص المصابون باضطراب في المفصل 
الفك��ي الصدغ��ي عليه��م أن يفكروا جي��دًا قبل 

اإلقدام على مضغ العلكة.

 ياقوتسك الروسية
تعيش درجة التجمد

تش��هد ياقوتس��ك، عاصمة جمهورية ساخا 
في أقصى الش��رق الروسي موجة برد قارس، 
وانخفاض��ًا ش��ديدًا لدرج��ة الحرارة بس��بب 
اله��واء الجليدي القادم م��ن منطقة القطب 

الشمالي.
وانخفض��ت درجة الحرارة إلى 40 درجة تحت 
الصفر، وهي تعتبر عادية في هذه المنطقة 

خالل فصل الشتاء، بحسب »يورونيوز«.
وق��د حذرت مصال��ح الرصد الج��وي المحلية 
األهال��ي من مج��يء موجة برد غي��ر عادية، 
س��يزيد فيها انخفاض درج��ة الحرارة إلى ما 

دون 62 درجة تحت الصفر.

 قتلت 3 حيوانات وهاجمت رجاًل.. 
أنثى نمر طليقة في جوهانسبرغ

أكدت الس��لطات في جنوب أفريقي��ا أن أنثى نمر 
قتل��ت ثالث��ة حيوان��ات وهاجمت رج��اًل بعد أن 
هربت من أحد العقارات في مدينة جوهانس��برغ 
بجنوب أفريقيا. وقال مسؤول من منتدى الشرطة 
المجتمعية في منطقة وكرفيل بجنوب المدينة، 
ف��ي تعلي��ق لمنصة »إي إن س��ي إي��ه« المحلية 
لألنب��اء، إن أنثى النمر هربت عندما قطع س��ياج 
مساء الس��بت الماضي. وقتلت النمرة حيوان رنة 
أليف وكلبين قبل أن تهاجم رجاًل كان في طريقه 
إلى المنزل. وتمكن من طلب المس��اعدة وتمت 

مط��اردة الحيوان الب��ري قبل أن تتس��بب في أي 
إصابات أخرى.

وقال فرع محلي للجمعية الوطنية لمنع القس��وة 
ضد الحيوانات لوكالة األنباء األلمانية )د.ب.أ( إن 
النمرة ال ت��زال طليقة وهناك أم��ل أن تعود إلى 

منزلها قريبًا.
يش��ار إلى أن النمور ليست من الحيوانات األصلية 
ف��ي جنوب أفريقي��ا وقد تم تحذير الس��كان بأن 
يكون��وا ف��ي حال��ة تأه��ب قص��وى ألن الحيوان 

عدواني ويمكن أن يهاجم دون استفزاز.

إلغاء تأشيرة مسافر 
لعدم تصريحه بحيازته 

جبنًا ولحومًا
أصبح ش��خص إس��باني »20 عامًا« أول مسافر 
تلغي أس��تراليا تأش��يرة س��فره لحمل��ه لحوم 
وجب��ن ف��ي حقيبت��ه دون أن يفص��ح عنه��ا، 
وذلك وفقًا لقوانين األمن البيولوجي الش��ديد 
الصرامة. وقال��ت وزارة الزراعة والمياه والبيئة 
االثنين إنه تم إلغاء تأش��يرة س��فر المس��افر، 
وتغريمه 3300 دوالر أس��ترالي »2300 دوالر 
أمريك��ي« عقب أن عثر ضابط ف��ي بيرث على 
أكثر من كيلوجرام من لحم الخنزير النيء وجبن 

في حقيبته.
وق��ال وزير الزراعية موري وات »أتمنى أن يندم 
ه��ذا الرجل عل��ى أفعال��ه- زيارته ألس��تراليا 
انته��ت قبل أن تبدأ، وتم ف��رض غرامة كبيرة 

عليه«.
وأضاف »ه��ذا انته��اك ص��ارخ لقوانين األمن 
البيولوج��ي األس��ترالية، ويمك��ن أن يع��رض 
الصناعات الزراعية في أستراليا للخطر« مؤكدًا 
أن القواني��ن الصارم��ة تع��د محاول��ة إلبعاد 

أمراض مثل الحمى القالعية عن البالد.

 بعد تقرير المالية عن
السلمانية.. هل نحن مستعدون؟

ال يمك��ن ألح��د إنكار م��دى مهنية ومصداقي��ة وحرفي��ة أداء ديوان 
الرقابة المالية واإلدارية منذ تأسيس��ه إل��ى اآلن، فهو أحد مخرجات 
ميثاق العمل الوطني الذي تم التشكيك في جديته قبل عشرين عامًا 
هو والمحكمة الدس��تورية، فقيل م��ا قيل فيهما قبل أن يبدأ العمل، 
إنم��ا منذ صدور الحك��م األول ونش��ر حيثياته، ومنذ ص��دور التقرير 
المال��ي األول ونش��ره للعموم اتضح للجميع م��دى جدية أداء هاتين 
المؤسس��تين ورفعة أدائهما وعلو كعبيهما في ما يوكل إليهما من 
مه��ام ويخول إليهما من س��لطات، داللة عل��ى أن لدينا في البحرين 
س��لطات رقابية باإلمكان االعتماد عليها للحف��اظ على المال العام 

وترسيخ العدالة.
ه��ذا أواًل، فتقاري��ر دي��وان الرقاب��ة تفوق ف��ي تفاصيله��ا ودقتها 
وإلمامها جمي��ع لجان التحقيق البرلمانية التي عقدت منذ عش��رين 
عام��ًا إل��ى اآلن، وباإلمكان االعتم��اد عليه��ا كأداة رقابية تفوق في 
دقته��ا أي أداة رقابية برلمانية، ال ف��ي االختصاص وإنما في دقتها 

ومهنيتها وحرفيتها.
نأتي للتقرير األخير، ونقف اليوم عند مخالفات المستش��فيات فقط 
دون غيره��ا رغ��م أن التقرير حاف��ل بالمالحظات الهام��ة جدًا والتي 
تحت��اج إل��ى تخصيص مقال ع��ن كلٍّ منه��ا على حدة، إنم��ا اخترت 
المخالفات الخاصة بالمستش��فيات لس��بب بسيط هو قرب البدء في 
نظ��ام الضمان الصحي ليطرح التقرير س��ؤااًل هام��ًا، هل المنظومة 
الصحية في البحرين مستعدة ومهيأة للعمل في هذا النظام بوجود 

تلك المالحظات الهامة في التقرير؟
ه��ل النظ��ام الصح��ي الجدي��د سيس��هم ف��ي اإلس��راع بع��الج تلك 

المالحظات؟ أم سيزيدها وبااًل؟ 
مواعيد االنتظار الطويلة، انتظار لمواعيد العمليات الجراحية، انتظار 
لمواعيد األش��عة، انتظار العيادات الخارجية، تأخر في الطوارئ، نفاد 
األدوية، مخالفات لم ُتَحْل إلى لجان التحقيق.. وغيرها من مالحظات 
هامة وأصلية وأساسية حفل بها التقرير وتشير كلها إلى أننا بحاجة 
إلى تهيئة المنظومة الصحية قبل أن نبدأ بالعمل في نظام الضمان 

الصحي.
ال نعي��ب نظاَم الضمان الصحي أو ننتقص منه، إنما الس��ؤال فقط 
يدور حول مدى اس��تعداد المنظوم��ة الصحية وإداراتها وأقس��امها 
ومستش��فياتها والمراك��ز الصحية لهذه النقل��ة النوعية بوجود هذا 

الكم من المالحظات.
هذا التخوف يضاف إلى التخ��وف األصلي القديم الذي يصاحب دائمًا 
خصخص��ة أي قط��اع وتحويل��ه إلى نظ��ام القطاع الخ��اص الذي قد 
تبتعد فيه الدولة عن اإلشراف والرقابة بشكل يضر في حالة الصحة 
بالرعاية الصحية األولية التي عادة ما تتحمل عبئها الدولة، والخوف 
من تركه��ا للعامل التجاري ال��ذي ال يقيس األم��ور إال بمقدار الربح 

والخسارة.
نطرح هذه التس��اؤالت ألخذ الحيطة فقط وللتنبيه، ونتمنى أن نجد 
اإلجابة الش��افية لها عند المجل��س األعلى للصحة والذي عمل بجهد 

كبير على تلك النقلة النوعية المنتظرة.
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