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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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 11 يـغـطـي  الـ�صـحـي«  »الـ�صـمـان 

م�شت�شفى حكوميا و27 مركزا �صحيا
ــيــــس الــمــجــلــس  أصـــــــدر رئــ
ــريــــق  ــفــ األعــــــلــــــى لـــلـــصـــحـــة الــ
ــيــــخ مـــحـــمـــد بــن  ــشــ طـــبـــيـــب الــ
قـــــــــراًرا  ــلـــيـــفـــة  خـ آل  عـــــبـــــداهلل 
الصحية  المؤسسات  بتحديد 
عليها  يسري  التي  الحكومية 

قانون الضمان الصحي.
وحـــــــــــدد الــــــــقــــــــرار قـــائـــمـــة 
حكومية  مؤسسة   11 تضمنت 
الصحية  للرعاية  مــركــزا  و27 
ــة يــســري عــلــيــهــا قــانــون  ــيـ األولـ
الضمان الصحي. فيما لوحظ 
الملك  مستشفى  إدراج  عـــدم 

حمد والمستشفى العسكري ضمن قائمة القرار.
وشــمــلــت قــائــمــة الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة كـــا مــــن: مجمع 
السلمانية الطبي، ومستشفى المحرق لإلقامة الطويلة، ومستشفى 
جد حفص للوالدة، ومركز عبدالرحمن كانو لغسيل الكلى، ومركز 
الشيخ عبداهلل بن خالد لغسيل الكلى، ومركز إبراهيم خليل كانو 
الصحي واالجتماعي، ومركز التصلب اللويحي، ومستشفى الطب 
أوال  ومستشفى  الــطــويــلــة،  لــإلقــامــة  ســتــرة  ومستشفى  الــنــفــســي، 

لإلقامة الطويلة، ومركز اإلصاح والتأهيل الصحي.

 %100 ب��ن�����ش��ب��ة  ارت�����ف�����اع 
ف����ي اأ�����ش����ع����ار ال���روب���ي���ان

كتبت نوال عباس:

الروبيان  أســعــار  فــي  كبيرا  ارتــفــاعــا  المحلية  األســـواق  شــهــدت 
 3 مــن  الــروبــيــان  كيلو  ارتــفــع سعر  100%، حيث  إلــى  نسبته  وصلت 
دنانير إلى 6 دنانير، والثاجة التي تزن 40 كيلوجراما من 70 دينارا 

إلى 140 دينارا.
إلى عدة  األسعار  الكبير في  االرتفاع  الروبيان هذا  باعة  وعزا 
الــروبــيــان في  وتـــداول  وبيع  قــرب تطبيق حظر صيد  أســبــاب منها 
األول مــن شــهــر فــبــرايــر الـــقـــادم، إلـــى جــانــب شــحــة الــمــعــروض من 

الروبيان في األسواق.
إلى جانب ذلك يرى الباعة أن هناك إقباال على شراء الروبيان 
في هذه الفترة لتخزينه مع اقتراب شهر رمضان، الذي سيصادف 
فترة حظر الصيد والتداول والبيع، يضاف إلى ذلك ارتفاع درجة 
الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء خال فترة السماح بالصيد، كلها 
عوامل أسهمت في شح كميات الروبيان، وأيضا منع البوانيش من 

استخدام طريقة »الكرف« في الصيد.

ــصــــدر مـــســـؤول  تــــوقــــع مــ
بإدارة األرصاد الجوية بوزارة 
ــــات واالتـــــصـــــاالت  ــواصـ ــ ــمـ ــ الـ
الــمــمــلــكــة أمــطــارا  أن تــشــهــد 
رعدية بحسب تطور السحب 
يـــومـــي الـــثـــاثـــاء واألربــــعــــاء 
الشرقية  المنطقة  تأثر  مــع 
مـــن شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة 
بمنخفض  العربي  والخليج 
ــره  ــ ــى أثـ ــلـ جــــــوي تـــتـــكـــاثـــف عـ
ــفـــرص  ــون الـ ــ ــكـ ــ الــــســــحــــب، وتـ
ــاقـــط أمـــطـــار  ــسـ ــتـ ــة لـ ــيــ ــواتــ مــ
متفرقة على فترات متقطعة 

خال األيام القادمة.
ودعت إدارة األرصاد الجوية 
مرتادي  وخصوصا  المواطنين 
البحر إلى أخذ الحيطة والحذر 
والتحذيرات  النشرات  ومتابعة 
إدارة  ــن  مــ الـــــصـــــادرة  الـــرســـمـــيـــة 

األرصاد الجوية عبر قنواتها.
وأشارت اإلدارة إلى أن الرياح 
مجملها  فـــي  شــمــالــيــة  ســتــكــون 
خــفــيــفــة إلــــى مــعــتــدلــة الــســرعــة 
قــويــة أحيانا  تــكــون  قــد  أنــهــا  إال 
رعـــديـــة على  تــكــونــت ســحــب  إذا 

المنطقة.

الكه��رباء: خط�ة لالنتق�ال 
اإل��ى الف�وت��رة ال�ج�ديدة 
دون ان�ق�ط��اع ال�خ�دم����ة 
واضحة  تنفيذها خطة عمل  والماء  الكهرباء  أكدت هيئة 
االنتقالية  المرحلة  خــال  المشتركين  طلبات  مــع  للتعامل 
الى نظام خدمات المشتركين والفوترة الجديد، هذه المرحلة 
 2 مــن  الفترة  فــي  اإللكترونية  الخدمات  تــوافــر  عــدم  ستشمل 
خالها  سيتم  التي  الفترة  وهــي   ،2023 فبراير   6 إلــى  فبراير 

االنتقال إلى النظام الجديد.
وأشار نائب رئيس الهيئة للتوزيعات وخدمات المشتركين 
الهيئة  أن  إلى  النعمة  علي  المهندس  والماء  الكهرباء  بهيئة 
اتـــخـــذت كــافــة اإلجـــــــراءات لــانــتــقــال بــكــل ســهــولــة ويــســر من 
خال اتخاذها لعدة خطوات داخلية تقنية دقيقة مع مراعاة 
الــكــهــربــاء والــمــاء  تــأثــر حــصــول المشترك على خــدمــات  عــدم 
المعتادة واالستفسارات كما هو  الطلبات  المختلفة وتقديمه 

متبع لدى الهيئة.
الــهــيــئــة عملت عــلــى تــوفــيــر كــافــة اإلمــكــانــيــات  ــاف أن  وأضــ
وسهولة،  بيسر  الجديد  النظام  إطــاق  يتم  حتى  اللوجستية 
للمشترك  ليوفر  التقنيات،  أحدث  وفق  النظام  تصميم  تم  إذ 
مع  دائــم  تواصل  على  ويبقيه  ويسر  بسهولة  الخدمات  أفضل 
مع  ليتماشى  بالمرونة  يمتاز  الجديد  النظام  أن  كما  الهيئة، 
أي مستجدات تقنية حديثة ومستقبلية، ويمكن ربطه وأتمتته 

مع الجهات ذات العاقة.

ــة.نــــت(: عـــلـــى ضـــــوء بــعــض  ــيــ ــربــ ــعــ )الــ
صعيد االحتجاجات التي  على  التراجع 
انطلقت في سبتمبر الماضي تحت شعار 
»امــــــرأة، حـــيـــاة، حـــريـــة« والـــتـــي لـــم تتوقف 
بالكامل، خاصة في محافظتي بلوشستان 
وكردستان، يرى المراقبون للشأن اإليراني 
ــات  ــاجـ ــجـ ــتـ االحـ ــــن  مـ ــــدة  ــديـ ــ جـ ــة  ــوجــ مــ أن 
ما  سرعان  والتي  الطريق،  في  المطلبية 
تــتــحــول هــي األخــــرى إلـــى ســيــاســيــة بعيد 
انــطــاقــهــا. الــوضــع االقــتــصــادي الــمــتــأزم 
لاحتجاجات  الرئيسي  المحرك  سيكون 
ــرز الـــمـــؤشـــرات هـــو تــراجــع  ــ الــمــتــوقــعــة، وأبـ
أمام  مطرد  بشكل  اإليرانية  العملة  سعر 
موقع  تقرير  وبحسب  األجنبية،  العمات 
ــن بــســت« الـــذي ينشر أســعــار الــعــمــات،  »ُبـ
ألف  الــــ45  أمــريــكــي  كــل دوالر  تــجــاوز  فقد 
يــوم أمــس األحــد 22  تومان بضع ساعات، 
يناير، وعاد إلى 44 ألف تومان مرة أخرى.
الــــــــدوالر األمـــريـــكـــي،  ــر أن ســـعـــر  ــذكـ يـ
االتفاق  من  واشنطن  انسحاب  قبيل  كــان 
ودفعت  تومان،  و600  آالف   3 نحو  النووي 
تقلبات أسعار العمات خال األشهر التي 
تلت االحتجاجات األخيرة بعض الخبراء 
ــى أن يــتــوقــعــوا حــدوثــا  االقــتــصــاديــيــن إلــ
االحتجاجات  من  جديدة  لـ»جولة  مبكرا 

االقتصادية« في إيران.
عن  الفرنسية  األنــبــاء  وكــالــة  ونــقــلــت 
بـــاحـــث إيــــرانــــي بــمــعــهــد تـــابـــع لــلــجــامــعــة 
ــروت، »عـــلـــي فــتــح اهلل  ــيــ األمـــريـــكـــيـــة فـــي بــ
الظرف  في  عالقة  إيــران  إن  قوله:  نجاد«، 
الراهن في مأزق، موضحا أن الحكوميين 

والــمــتــظــاهــريــن، غــيــر قــادريــن عــلــى فــرض 
االنخفاض  مع  لكن  بعض،  على  أنفسهم 
الكبير في قيمة العملة اإليرانية، يمكننا 
بداية  منذ  مــظــاهــرات  انــطــاق  نتوقع  أن 
تـــركـــز على  ــارس(  ــ مــ  21( ــرانــــي  اإليــ ــام  ــعـ الـ

االقتصاد.
بدأت  لو  المحلل، حتى  وبحسب هذا 
ــاديـــة فــي  ــتـــصـ ــاب اقـ ــبــ االحـــتـــجـــاجـــات ألســ
تــصــبــح سياسية  أن  يــمــكــن  »فــإنــهــا  ــران،  ــ إيـ
على الفور«. من ناحية أخرى حّذرت إيران 
البرلمان  تصويت  على  بالمثل  الـــرد  مــن 
على  ــثــــوري  الــ ــحـــرس  الـ إلدراج  األوروبــــــــي 
»اإلرهابية«  للمنظمات  الــســوداء  القائمة 
والـــدعـــوة إلـــى فـــرض عــقــوبــات عــلــيــه، وفــق 
ــد وزيــــــر خــارجــيــتــهــا حــســيــن أمــيــر  ــ ــا أكـ مــ

عبداللهيان. 
تويتر  عــلــى  عبداللهيان  أمــيــر  وكــتــب 
»يعتزم وضع  الشورى اإليراني  إن مجلس 
أطــراف من جيوش الــدول األوروبــيــة على 

قائمة اإلرهاب«. 
وردا على سؤال من الصحفيين بشأن 
معاهدة  مــن  إيــــران  تنسحب  أن  احــتــمــال 
عـــدم انــتــشــار األســلــحــة الــنــوويــة أو تــقــوم 
للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  مفتشي  بــطــرد 
الـــذريـــة مـــن مــنــشــآتــهــا الـــنـــوويـــة فـــي حــال 
الثوري  الــحــرس  االتــحــاد األوروبـــي  صّنف 
عبداللهيان  أمير  أشار  »إرهابية«،  منظمة 

إلى أن كل الخيارات قد تكون مطروحة.

كتب فاضل منسي:
طالبت أصوات نيابية بضرورة محاسبة 
بحرينية  شابة  وفــاة  حــادث  فــي  المتسببين 
السلمانية،  مستشفى  فــي  بالسكلر  مصابة 
بسبب عدم توفير سرير لها بالعناية المركزة 
إثر نوبة سكلر أّلمت بها، مؤكدين أن ما حدث 
إهمال جسيم يدق ناقوس خطر حول تدهور 
مستشفى  من  المقدمة  الصحية  الخدمات 
لجنة  تشكيل  ضـــرورة  مــؤكــديــن  السلمانية، 
ــبــــاب  ــلــــى أســ ــة لــــلــــوقــــوف عــ ــيـ ــابـ ــيـ تـــحـــقـــيـــق نـ
الــقــطــاع الصحي  تـــواجـــه  الــتــي  الــمــشــكــات 
مــن نــقــص أدويــــة وانــخــفــاض عـــدد األطــبــاء 
الخدمات  والممرضات واإلهمال في تقديم 
الطبية، ما أدى إلى تكدس مواعيد العمليات 
الجراحية وعدم إيجاد حلول فترات انتظار 

المرضى في طوارئ السلمانية.
في  الــحــكــومــيــة«  »المستشفيات  وقــالــت 
بيان لها بشأن حالة الشابة إنه تم   إدخالها 
يناير   18 بتاريخ  الطبي  السلمانية  مجمع 
بــعــاج حــاالت  الــجــاري جــنــاح 66 المختص 
فقر الدم المنجلي لإلناث نظرًا إلى إصابتها 
بنوبة سكلر حادة،  وتمت متابعة حالتها من 
قــبــل أطــبــاء أمــــراض الـــدم وأمــــراض القلب، 
لتقييم  يـــومـــي  بــشــكــل  الـــقـــصـــوى  والــعــنــايــة 
حالتها، وفي 21 يناير الجاري تدهورت حالة 

على جهاز  اســتــدعــى وضعها  مــا  الــمــريــضــة، 
حالتها  أن  إال  األنابيب  طريق  عن  التنفس 

تدهورت بشكل سريع وتوفيت بعدها.
وتساءل رئيس جمعية السكلر البحرينية 
زكريا كاظم قائا: »لماذا لم يتم نقل الحالة 
إلى العناية المركزة إذا كانت حالتها حرجة، 
هل ألسباب صحية؟ أم لعدم توافر سرير في 

العناية المركزة؟
كــاظــم المحفوظ:  الــنــائــب جــال  وقـــال 
للمراجعين  تكدس  من  اليوم  نشهده  ما  إن 
والمرضى في أروقة مستشفى السلمانية هي 
حالة طبيعية لتقليص عدد الكوادر الطبية، 
مــحــذرا مــن تــزايــد حـــاالت الــوفــيــات نتيجة 
في  والــمــوارد  الطبية  الــكــوادر  على  للضغط 

مستشفى السلمانية.
كــمــا أوضـــحـــت الـــنـــائـــب مـــريـــم الــصــائــغ 
واألدويــــــــــــة  األســــــــــــرة  نــــقــــص  مــــشــــكــــات  أن 
واالســتــشــاريــيــن إضــافــة إلــى تــكــدس مواعيد 
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة وعــــدم إيـــجـــاد حــلــول 
ــى فـــــي طــــــوارئ  ــرضــ ــمــ ــار الــ ــظــ ــتــ ــرات انــ ــتــ ــفــ لــ
وزارة  التساؤالت حول عمل  يثير  السلمانية 
الــصــحــة والــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة على 
المبادرات  وحقيقة  السابقة،  السنوات  مدار 
بهدف  اإلعــــام  وســائــل  طــريــق  عــن  الُمعلنة 
ــة إلـــى  ــيــ تــحــســيــن الـــخـــدمـــات الـــطـــبـــيـــة، داعــ

وعاجلة في محاسبة  فورية  إجــراءات  اتخاذ 
المقصرين.

ــنــــب عـــبـــداألمـــيـــر  ــائــــب زيــ ــنــ وتـــــوعـــــدت الــ
بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق بــرلــمــانــيــة حـــول 
يوميًا  المرضى  لــه  يتعرض  الــذي  اإلهــمــال 
في مستشفى السلمانية وسط تزايد وفيات 
مرضى السكلر وتعطل العمليات الجراحية 
الطارئة مشددة على ضرورة محاسبة كل من 

تسبب في حادث الشابة البحرينية.
ــن آلــيــة  ــائـــب اســـتـــغـــرابـــهـــا مــ ــنـ وأبـــــــدت الـ
ــامـــل داخـــــــل مـــجـــمـــع الـــســـلـــمـــانـــيـــة مــع  ــعـ ــتـ الـ
بــقــاء وتــكــدس طوابير  الــمــرضــى، مــؤكــدة أن 
االنتظار بدون حصولهم على سرير وطبيب 
تــتــدهــور  الــمــرضــى  هــي جــريــمــة، فكثير مــن 
حاالتهم بداًل من شفائهم، بسبب طول مدة 

االنتظار.
لتوفير  أي حلول  إيجاد  أن عدم  وأكــدت 
سرير بالعناية المركزة لحالة حرجة تحتاج 
إلى الرعاية واإلنقاذ، فضا عن إهمال هذه 
الــشــابــة أربـــعـــة أيــــام وهــــي فـــي تــلــك الــحــالــة 
ساكنًا  أحــد  أي  يحرك  أن  دون  من  الخطرة 
ريعان  فــي  روح  بفقدان  الــحــال  ينتهي  حتى 
شبابها فهذا شيء ال يمت لإلنسانية بصلة.

ُقتل عشرة  بــارك - )أ ف ب(:  مونتيري 
ــيـــب عـــشـــرة عــلــى األقـــــل في  ــاص وأصـ ــخـ أشـ
إطاق نار مساء السبت في مدينة تقطنها 
على  كاليفورنيا،  في جنوب  آسيوية  غالبية 

المحلية  القانون  إنــفــاذ  سلطات  أفـــادت  مــا 
األحد، فيما ال يزال المشتبه به طليقا بعد 
ساعات من الواقعة.  وأوضحت الشرطة أن 
المسّلح فتح النار في مرقص في مونتيري 

بارك فيما كان السكان المحليون اآلسيويون 
يحتفلون بالسنة القمرية الجديدة. 

توقع�ات بموج�ة كبرى جدي�دة من االحتجاج�ات في اإيران

ال�ش�لمانية تفج�ر غ�شب�ا عام�ا �ش�كلر ف�ي  وف�اة مري�ش�ة 
الطب�ي الإهم�ال  ح�ول  تحقي�ق  لجن�ة  لت�ش�كيل  نيابي�ة  تح�ركات 

اإي������ران ت��ه��دد اأوروب�������ا ب��الن�����ش��ح��اب م���ن ال��م��ع��اه��دة ال��ن��ووي��ة

} من االحتجاجات اإليرانية في أكتوبر الماضي.    »أ ف ب«

ص4

ص11

ص7

أخبار البحرين

المال واالقتصاد

أخبار البحرين
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ــكـــوريـــة بــمــقــدم عــام  ــاء الــجــالــيــتــيــن الــصــيــنــيــة والـ احــتــفــل أعـــضـ
بمدينة  البحرين  بوليتكنك  فــي  أقــيــم  ثقافي  مــهــرجــان  فــي  األرنـــب 
معهد  نظمه  الــذي  الربيع  كرنفال  ومهرجان  حفل  واشتمل  عيسى. 
ضمنها  ومــن  تراثية  رقــصــات  على  البحرين  بجامعة  كونفوشيوس 

رقصة األسد والتنين، ومعرض للشاي، وورشة للخط وصنع الفطائر 
إضافة إلى عرض للفنون القتالية. 

جانب  إلــى  ليو  كين  الصيني  باألعمال  القائم  المناسبة  حضر 
العديد من الضيوف واألعيان.  ص9 عربية ودولية

} الفريق طبيب الشيخ 
محمد بن عبداهلل.

توقع اأمطار رعدية الثالثاء واالأربعاء

البحري�ن ف�ي  يحتفل�ون  والك�وري��ون  ال��ش�ي�ن�ي��ون  م�ذب�ح��ة ف��ي كاليف�ورني��ا اأثن�اء احتفاالت االآ�ش�يويين

ص8 عربية ودولية

ص5 أخبار البحرين

 11 يـغـطـي  الـ�صـحـي«  »الـ�صـمـان 

م�شت�شفى حكوميا و27 مركزا �صحيا
ــيــــس الــمــجــلــس  أصـــــــدر رئــ
ــريــــق  ــفــ األعــــــلــــــى لـــلـــصـــحـــة الــ
ــيــــخ مـــحـــمـــد بــن  ــشــ طـــبـــيـــب الــ
قـــــــــراًرا  ــلـــيـــفـــة  خـ آل  عـــــبـــــداهلل 
الصحية  المؤسسات  بتحديد 
عليها  يسري  التي  الحكومية 

قانون الضمان الصحي.
وحـــــــــــدد الــــــــقــــــــرار قـــائـــمـــة 
حكومية  مؤسسة   11 تضمنت 
الصحية  للرعاية  مــركــزا  و27 
ــة يــســري عــلــيــهــا قــانــون  ــيـ األولـ
الضمان الصحي. فيما لوحظ 
الملك  مستشفى  إدراج  عـــدم 

حمد والمستشفى العسكري ضمن قائمة القرار.
وشــمــلــت قــائــمــة الــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة كـــا مــــن: مجمع 
السلمانية الطبي، ومستشفى المحرق لإلقامة الطويلة، ومستشفى 
جد حفص للوالدة، ومركز عبدالرحمن كانو لغسيل الكلى، ومركز 
الشيخ عبداهلل بن خالد لغسيل الكلى، ومركز إبراهيم خليل كانو 
الصحي واالجتماعي، ومركز التصلب اللويحي، ومستشفى الطب 
أوال  ومستشفى  الــطــويــلــة،  لــإلقــامــة  ســتــرة  ومستشفى  الــنــفــســي، 

لإلقامة الطويلة، ومركز اإلصاح والتأهيل الصحي.

 %100 ب��ن�����ش��ب��ة  ارت�����ف�����اع 
ف����ي اأ�����ش����ع����ار ال���روب���ي���ان

كتبت نوال عباس:

الروبيان  أســعــار  فــي  كبيرا  ارتــفــاعــا  المحلية  األســـواق  شــهــدت 
 3 مــن  الــروبــيــان  كيلو  ارتــفــع سعر  100%، حيث  إلــى  نسبته  وصلت 
دنانير إلى 6 دنانير، والثاجة التي تزن 40 كيلوجراما من 70 دينارا 

إلى 140 دينارا.
إلى عدة  األسعار  الكبير في  االرتفاع  الروبيان هذا  باعة  وعزا 
الــروبــيــان في  وتـــداول  وبيع  قــرب تطبيق حظر صيد  أســبــاب منها 
األول مــن شــهــر فــبــرايــر الـــقـــادم، إلـــى جــانــب شــحــة الــمــعــروض من 

الروبيان في األسواق.
إلى جانب ذلك يرى الباعة أن هناك إقباال على شراء الروبيان 
في هذه الفترة لتخزينه مع اقتراب شهر رمضان، الذي سيصادف 
فترة حظر الصيد والتداول والبيع، يضاف إلى ذلك ارتفاع درجة 
الحرارة صيفا وانخفاضها شتاء خال فترة السماح بالصيد، كلها 
عوامل أسهمت في شح كميات الروبيان، وأيضا منع البوانيش من 

استخدام طريقة »الكرف« في الصيد.

ــصــــدر مـــســـؤول  تــــوقــــع مــ
بإدارة األرصاد الجوية بوزارة 
ــــات واالتـــــصـــــاالت  ــواصـ ــ ــمـ ــ الـ
الــمــمــلــكــة أمــطــارا  أن تــشــهــد 
رعدية بحسب تطور السحب 
يـــومـــي الـــثـــاثـــاء واألربــــعــــاء 
الشرقية  المنطقة  تأثر  مــع 
مـــن شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة 
بمنخفض  العربي  والخليج 
ــره  ــ ــى أثـ ــلـ جــــــوي تـــتـــكـــاثـــف عـ
ــفـــرص  ــون الـ ــ ــكـ ــ الــــســــحــــب، وتـ
ــاقـــط أمـــطـــار  ــسـ ــتـ ــة لـ ــيــ ــواتــ مــ
متفرقة على فترات متقطعة 

خال األيام القادمة.
ودعت إدارة األرصاد الجوية 
مرتادي  وخصوصا  المواطنين 
البحر إلى أخذ الحيطة والحذر 
والتحذيرات  النشرات  ومتابعة 
إدارة  ــن  مــ الـــــصـــــادرة  الـــرســـمـــيـــة 

األرصاد الجوية عبر قنواتها.
وأشارت اإلدارة إلى أن الرياح 
مجملها  فـــي  شــمــالــيــة  ســتــكــون 
خــفــيــفــة إلــــى مــعــتــدلــة الــســرعــة 
قــويــة أحيانا  تــكــون  قــد  أنــهــا  إال 
رعـــديـــة على  تــكــونــت ســحــب  إذا 

المنطقة.

الكه��رباء: خط�ة لالنتق�ال 
اإل��ى الف�وت��رة ال�ج�ديدة 
دون ان�ق�ط��اع ال�خ�دم����ة 
واضحة  تنفيذها خطة عمل  والماء  الكهرباء  أكدت هيئة 
االنتقالية  المرحلة  خــال  المشتركين  طلبات  مــع  للتعامل 
الى نظام خدمات المشتركين والفوترة الجديد، هذه المرحلة 
 2 مــن  الفترة  فــي  اإللكترونية  الخدمات  تــوافــر  عــدم  ستشمل 
خالها  سيتم  التي  الفترة  وهــي   ،2023 فبراير   6 إلــى  فبراير 

االنتقال إلى النظام الجديد.
وأشار نائب رئيس الهيئة للتوزيعات وخدمات المشتركين 
الهيئة  أن  إلى  النعمة  علي  المهندس  والماء  الكهرباء  بهيئة 
اتـــخـــذت كــافــة اإلجـــــــراءات لــانــتــقــال بــكــل ســهــولــة ويــســر من 
خال اتخاذها لعدة خطوات داخلية تقنية دقيقة مع مراعاة 
الــكــهــربــاء والــمــاء  تــأثــر حــصــول المشترك على خــدمــات  عــدم 
المعتادة واالستفسارات كما هو  الطلبات  المختلفة وتقديمه 

متبع لدى الهيئة.
الــهــيــئــة عملت عــلــى تــوفــيــر كــافــة اإلمــكــانــيــات  ــاف أن  وأضــ
وسهولة،  بيسر  الجديد  النظام  إطــاق  يتم  حتى  اللوجستية 
للمشترك  ليوفر  التقنيات،  أحدث  وفق  النظام  تصميم  تم  إذ 
مع  دائــم  تواصل  على  ويبقيه  ويسر  بسهولة  الخدمات  أفضل 
مع  ليتماشى  بالمرونة  يمتاز  الجديد  النظام  أن  كما  الهيئة، 
أي مستجدات تقنية حديثة ومستقبلية، ويمكن ربطه وأتمتته 

مع الجهات ذات العاقة.

ــة.نــــت(: عـــلـــى ضـــــوء بــعــض  ــيــ ــربــ ــعــ )الــ
صعيد االحتجاجات التي  على  التراجع 
انطلقت في سبتمبر الماضي تحت شعار 
»امــــــرأة، حـــيـــاة، حـــريـــة« والـــتـــي لـــم تتوقف 
بالكامل، خاصة في محافظتي بلوشستان 
وكردستان، يرى المراقبون للشأن اإليراني 
ــات  ــاجـ ــجـ ــتـ االحـ ــــن  مـ ــــدة  ــديـ ــ جـ ــة  ــوجــ مــ أن 
ما  سرعان  والتي  الطريق،  في  المطلبية 
تــتــحــول هــي األخــــرى إلـــى ســيــاســيــة بعيد 
انــطــاقــهــا. الــوضــع االقــتــصــادي الــمــتــأزم 
لاحتجاجات  الرئيسي  المحرك  سيكون 
ــرز الـــمـــؤشـــرات هـــو تــراجــع  ــ الــمــتــوقــعــة، وأبـ
أمام  مطرد  بشكل  اإليرانية  العملة  سعر 
موقع  تقرير  وبحسب  األجنبية،  العمات 
ــن بــســت« الـــذي ينشر أســعــار الــعــمــات،  »ُبـ
ألف  الــــ45  أمــريــكــي  كــل دوالر  تــجــاوز  فقد 
يــوم أمــس األحــد 22  تومان بضع ساعات، 
يناير، وعاد إلى 44 ألف تومان مرة أخرى.
الــــــــدوالر األمـــريـــكـــي،  ــر أن ســـعـــر  ــذكـ يـ
االتفاق  من  واشنطن  انسحاب  قبيل  كــان 
ودفعت  تومان،  و600  آالف   3 نحو  النووي 
تقلبات أسعار العمات خال األشهر التي 
تلت االحتجاجات األخيرة بعض الخبراء 
ــى أن يــتــوقــعــوا حــدوثــا  االقــتــصــاديــيــن إلــ
االحتجاجات  من  جديدة  لـ»جولة  مبكرا 

االقتصادية« في إيران.
عن  الفرنسية  األنــبــاء  وكــالــة  ونــقــلــت 
بـــاحـــث إيــــرانــــي بــمــعــهــد تـــابـــع لــلــجــامــعــة 
ــروت، »عـــلـــي فــتــح اهلل  ــيــ األمـــريـــكـــيـــة فـــي بــ
الظرف  في  عالقة  إيــران  إن  قوله:  نجاد«، 
الراهن في مأزق، موضحا أن الحكوميين 

والــمــتــظــاهــريــن، غــيــر قــادريــن عــلــى فــرض 
االنخفاض  مع  لكن  بعض،  على  أنفسهم 
الكبير في قيمة العملة اإليرانية، يمكننا 
بداية  منذ  مــظــاهــرات  انــطــاق  نتوقع  أن 
تـــركـــز على  ــارس(  ــ مــ  21( ــرانــــي  اإليــ ــام  ــعـ الـ

االقتصاد.
بدأت  لو  المحلل، حتى  وبحسب هذا 
ــاديـــة فــي  ــتـــصـ ــاب اقـ ــبــ االحـــتـــجـــاجـــات ألســ
تــصــبــح سياسية  أن  يــمــكــن  »فــإنــهــا  ــران،  ــ إيـ
على الفور«. من ناحية أخرى حّذرت إيران 
البرلمان  تصويت  على  بالمثل  الـــرد  مــن 
على  ــثــــوري  الــ ــحـــرس  الـ إلدراج  األوروبــــــــي 
»اإلرهابية«  للمنظمات  الــســوداء  القائمة 
والـــدعـــوة إلـــى فـــرض عــقــوبــات عــلــيــه، وفــق 
ــد وزيــــــر خــارجــيــتــهــا حــســيــن أمــيــر  ــ ــا أكـ مــ

عبداللهيان. 
تويتر  عــلــى  عبداللهيان  أمــيــر  وكــتــب 
»يعتزم وضع  الشورى اإليراني  إن مجلس 
أطــراف من جيوش الــدول األوروبــيــة على 

قائمة اإلرهاب«. 
وردا على سؤال من الصحفيين بشأن 
معاهدة  مــن  إيــــران  تنسحب  أن  احــتــمــال 
عـــدم انــتــشــار األســلــحــة الــنــوويــة أو تــقــوم 
للطاقة  الــدولــيــة  الــوكــالــة  مفتشي  بــطــرد 
الـــذريـــة مـــن مــنــشــآتــهــا الـــنـــوويـــة فـــي حــال 
الثوري  الــحــرس  االتــحــاد األوروبـــي  صّنف 
عبداللهيان  أمير  أشار  »إرهابية«،  منظمة 

إلى أن كل الخيارات قد تكون مطروحة.

كتب فاضل منسي:
طالبت أصوات نيابية بضرورة محاسبة 
بحرينية  شابة  وفــاة  حــادث  فــي  المتسببين 
السلمانية،  مستشفى  فــي  بالسكلر  مصابة 
بسبب عدم توفير سرير لها بالعناية المركزة 
إثر نوبة سكلر أّلمت بها، مؤكدين أن ما حدث 
إهمال جسيم يدق ناقوس خطر حول تدهور 
مستشفى  من  المقدمة  الصحية  الخدمات 
لجنة  تشكيل  ضـــرورة  مــؤكــديــن  السلمانية، 
ــبــــاب  ــلــــى أســ ــة لــــلــــوقــــوف عــ ــيـ ــابـ ــيـ تـــحـــقـــيـــق نـ
الــقــطــاع الصحي  تـــواجـــه  الــتــي  الــمــشــكــات 
مــن نــقــص أدويــــة وانــخــفــاض عـــدد األطــبــاء 
الخدمات  والممرضات واإلهمال في تقديم 
الطبية، ما أدى إلى تكدس مواعيد العمليات 
الجراحية وعدم إيجاد حلول فترات انتظار 

المرضى في طوارئ السلمانية.
في  الــحــكــومــيــة«  »المستشفيات  وقــالــت 
بيان لها بشأن حالة الشابة إنه تم   إدخالها 
يناير   18 بتاريخ  الطبي  السلمانية  مجمع 
بــعــاج حــاالت  الــجــاري جــنــاح 66 المختص 
فقر الدم المنجلي لإلناث نظرًا إلى إصابتها 
بنوبة سكلر حادة،  وتمت متابعة حالتها من 
قــبــل أطــبــاء أمــــراض الـــدم وأمــــراض القلب، 
لتقييم  يـــومـــي  بــشــكــل  الـــقـــصـــوى  والــعــنــايــة 
حالتها، وفي 21 يناير الجاري تدهورت حالة 

على جهاز  اســتــدعــى وضعها  مــا  الــمــريــضــة، 
حالتها  أن  إال  األنابيب  طريق  عن  التنفس 

تدهورت بشكل سريع وتوفيت بعدها.
وتساءل رئيس جمعية السكلر البحرينية 
زكريا كاظم قائا: »لماذا لم يتم نقل الحالة 
إلى العناية المركزة إذا كانت حالتها حرجة، 
هل ألسباب صحية؟ أم لعدم توافر سرير في 

العناية المركزة؟
كــاظــم المحفوظ:  الــنــائــب جــال  وقـــال 
للمراجعين  تكدس  من  اليوم  نشهده  ما  إن 
والمرضى في أروقة مستشفى السلمانية هي 
حالة طبيعية لتقليص عدد الكوادر الطبية، 
مــحــذرا مــن تــزايــد حـــاالت الــوفــيــات نتيجة 
في  والــمــوارد  الطبية  الــكــوادر  على  للضغط 

مستشفى السلمانية.
كــمــا أوضـــحـــت الـــنـــائـــب مـــريـــم الــصــائــغ 
واألدويــــــــــــة  األســــــــــــرة  نــــقــــص  مــــشــــكــــات  أن 
واالســتــشــاريــيــن إضــافــة إلــى تــكــدس مواعيد 
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة وعــــدم إيـــجـــاد حــلــول 
ــى فـــــي طــــــوارئ  ــرضــ ــمــ ــار الــ ــظــ ــتــ ــرات انــ ــتــ ــفــ لــ
وزارة  التساؤالت حول عمل  يثير  السلمانية 
الــصــحــة والــمــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة على 
المبادرات  وحقيقة  السابقة،  السنوات  مدار 
بهدف  اإلعــــام  وســائــل  طــريــق  عــن  الُمعلنة 
ــة إلـــى  ــيــ تــحــســيــن الـــخـــدمـــات الـــطـــبـــيـــة، داعــ

وعاجلة في محاسبة  فورية  إجــراءات  اتخاذ 
المقصرين.

ــنــــب عـــبـــداألمـــيـــر  ــائــــب زيــ ــنــ وتـــــوعـــــدت الــ
بــتــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق بــرلــمــانــيــة حـــول 
يوميًا  المرضى  لــه  يتعرض  الــذي  اإلهــمــال 
في مستشفى السلمانية وسط تزايد وفيات 
مرضى السكلر وتعطل العمليات الجراحية 
الطارئة مشددة على ضرورة محاسبة كل من 

تسبب في حادث الشابة البحرينية.
ــن آلــيــة  ــائـــب اســـتـــغـــرابـــهـــا مــ ــنـ وأبـــــــدت الـ
ــامـــل داخـــــــل مـــجـــمـــع الـــســـلـــمـــانـــيـــة مــع  ــعـ ــتـ الـ
بــقــاء وتــكــدس طوابير  الــمــرضــى، مــؤكــدة أن 
االنتظار بدون حصولهم على سرير وطبيب 
تــتــدهــور  الــمــرضــى  هــي جــريــمــة، فكثير مــن 
حاالتهم بداًل من شفائهم، بسبب طول مدة 

االنتظار.
لتوفير  أي حلول  إيجاد  أن عدم  وأكــدت 
سرير بالعناية المركزة لحالة حرجة تحتاج 
إلى الرعاية واإلنقاذ، فضا عن إهمال هذه 
الــشــابــة أربـــعـــة أيــــام وهــــي فـــي تــلــك الــحــالــة 
ساكنًا  أحــد  أي  يحرك  أن  دون  من  الخطرة 
ريعان  فــي  روح  بفقدان  الــحــال  ينتهي  حتى 
شبابها فهذا شيء ال يمت لإلنسانية بصلة.

ُقتل عشرة  بــارك - )أ ف ب(:  مونتيري 
ــيـــب عـــشـــرة عــلــى األقـــــل في  ــاص وأصـ ــخـ أشـ
إطاق نار مساء السبت في مدينة تقطنها 
على  كاليفورنيا،  في جنوب  آسيوية  غالبية 

المحلية  القانون  إنــفــاذ  سلطات  أفـــادت  مــا 
األحد، فيما ال يزال المشتبه به طليقا بعد 
ساعات من الواقعة.  وأوضحت الشرطة أن 
المسّلح فتح النار في مرقص في مونتيري 

بارك فيما كان السكان المحليون اآلسيويون 
يحتفلون بالسنة القمرية الجديدة. 

توقع�ات بموج�ة كبرى جدي�دة من االحتجاج�ات في اإيران

ال�ش�لمانية تفج�ر غ�شب�ا عام�ا �ش�كلر ف�ي  وف�اة مري�ش�ة 
الطب�ي الإهم�ال  ح�ول  تحقي�ق  لجن�ة  لت�ش�كيل  نيابي�ة  تح�ركات 

اإي������ران ت��ه��دد اأوروب�������ا ب��الن�����ش��ح��اب م���ن ال��م��ع��اه��دة ال��ن��ووي��ة

} من االحتجاجات اإليرانية في أكتوبر الماضي.    »أ ف ب«
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أخبار البحرين

المال واالقتصاد

أخبار البحرين
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ــكـــوريـــة بــمــقــدم عــام  ــاء الــجــالــيــتــيــن الــصــيــنــيــة والـ احــتــفــل أعـــضـ
بمدينة  البحرين  بوليتكنك  فــي  أقــيــم  ثقافي  مــهــرجــان  فــي  األرنـــب 
معهد  نظمه  الــذي  الربيع  كرنفال  ومهرجان  حفل  واشتمل  عيسى. 
ضمنها  ومــن  تراثية  رقــصــات  على  البحرين  بجامعة  كونفوشيوس 

رقصة األسد والتنين، ومعرض للشاي، وورشة للخط وصنع الفطائر 
إضافة إلى عرض للفنون القتالية. 

جانب  إلــى  ليو  كين  الصيني  باألعمال  القائم  المناسبة  حضر 
العديد من الضيوف واألعيان.  ص9 عربية ودولية

} الفريق طبيب الشيخ 
محمد بن عبداهلل.

توقع اأمطار رعدية الثالثاء واالأربعاء

البحري�ن ف�ي  يحتفل�ون  والك�وري��ون  ال��ش�ي�ن�ي��ون  م�ذب�ح��ة ف��ي كاليف�ورني��ا اأثن�اء احتفاالت االآ�ش�يويين

ص8 عربية ودولية
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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
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اســتــقــبــل الــمــشــيــر الـــركـــن الــشــيــخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام 
لــقــوة دفــــاع الــبــحــريــن، الــفــريــق طبيب 
خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  محمد  الشيخ 
رئيس المجلس األعلى للصحة، وذلك 

صباح أمس األحد 22 يناير 2023م.
العام  القائد  رحــب  اللقاء  وخـــال 
المجلس  برئيس  البحرين  دفــاع  لقوة 
األعــلــى لــلــصــحــة، مــشــيــدًا بــمــا يقدمه 

جهود  مــن  للصحة  األعــلــى  المجلس 
الــطــبــيــة  الـــخـــدمـــات  إدارة  فــــي  طــيــبــة 
والرعاية الصحية في مملكة البحرين، 
ــًا بـــاالهـــتـــمـــام الــمــســتــمــر الــــذي  ــنـــوهـ مـ
يــولــيــه الــمــجــلــس فـــي اســتــدامــة تــطــور 
المؤسسات واألنظمة الطبية وتحسين 
جــودتــهــا لــمــواكــبــة الــتــحــديــث فـــي هــذا 
المواطن  يخدم  بما  الحيوي  المجال 

والمقيم.

»الأعلى  العام ي�شيد بجهود  القائد 
لل�شحة« في اإدارة الخدمات الطبية

} القائد العام يستقبل رئيس المجلس األعلى للصحة.

أكــــــد عـــــــادل عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
ــيــــس الـــبـــرلـــمـــان  ــي رئــ ــومـ ــسـ ــعـ الـ
الكبير  بالدور  االعتزاز  العربي 
الــــــــــذي يـــضـــطـــلـــع بــــــه حـــضـــرة 
الملك حمد  الــجــالــة  صــاحــب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل 
الباد المعظم، وصاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس الوزراء، لدعم البرلمان 
العربي ومساندة جهوده الرامية 
إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون والــتــكــامــل 
تطلعات  يــحــقــق  بــمــا  الـــعـــربـــي، 
بمتابعة  منوهًا  العربية،  األمــة 
الــــقــــيــــادة الـــحـــكـــيـــمـــة لــمــمــلــكــة 

الـــبـــحـــريـــن لــلــبــرلــمــان الــعــربــي 
المزيد  تحقيقه  في  أسهم  بما 
دعم  مستوى  على  الــتــقــدم  مــن 

العمل العربي المشترك.
جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي تـــصـــريـــح 
ــربـــي  ــعـ ــان الـ ــمــ ــرلــ ــبــ ــيــــس الــ لــــرئــ
الثالثة  الــجــلــســة  هــامــش  عــلــى 
الـــثـــالـــث  االنـــــعـــــقـــــاد  دور  مــــــن 
عقدت  التي  العربي،  للبرلمان 
ــد بــن  ــ ــالـ ــ ــخ خـ ــيــ ــشــ ــور الــ ــحــــضــ بــ
مجلس  رئــيــس  المعولي  هــال 
الـــشـــورى الــعــمــانــي، حــيــث ثمن 
ــدور  رئــيــس الــبــرلــمــان عــالــيــًا الـ
ــع بــــــه مــمــلــكــة  ــلـ ــطـ الـــــــــذي تـــضـ
الـــبـــحـــريـــن فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــع 

واإلسامية،  العربية  القضايا 
وجهودها المقدرة في المحافل 
البرلمانية اإلقليمية والدولية، 

ــًا بــــاهــــتــــمــــام عــــلــــي بــن  ــ ــوهـ ــ ــنـ ــ مـ
مجلس  رئيس  الصالح  صالح 
ــد بــــن ســلــمــان  ــمــ الــــشــــورى وأحــ
النواب،  رئيس مجلس  المسلم 
العربي  للبرلمان  ومساندتهما 
ودعــــم تــطــور مــنــظــومــة الــعــمــل 
المشتركة  الــعــربــي  الــبــرلــمــانــي 
والــتــعــاون  التكامل  يحقق  بما 

المنشود بين الدول العربية.
ــبــــرلــــمــــان  ــــس الــ ــيـ ــ وأكـــــــــد رئـ
العربي التزام البرلمان العربي 
بالعمل على الدفاع عن قضايا 
واإلســامــيــة،  العربية  األمتين 
البائسة  للمحاوالت  والتصدي 
لــبــعــض األفـــــراد أو الــجــمــاعــات 

الــمــحــافــل  أو  الــبــرلــمــانــات  فـــي 
للمس  الــدولــيــة  أو  اإلقــلــيــمــيــة 
التدخل  أو  العربية،  بالسيادة 
في الشؤون الداخلية للدول أو 
التعريض بها تنفيذًا ألجندات 
مبينًا  للجميع،  واضــحــة  باتت 
الذي  التعاون  ذاته  السياق  في 
تـــبـــديـــه مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن مــع 
ــادرات الـــبـــرلـــمـــان الـــعـــربـــي،  ــ ــبـ ــ مـ
ــاون والـــتـــكـــامـــل  ــعــ ــتــ لـــتـــعـــزيـــز الــ
العربي في المجاالت السياسية 
واالقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 
إيــجــابــًا  ينعكس  بــمــا  وغــيــرهــا، 
عــلــى مــســار الــتــقــدم فــي الـــدول 

العربية.

البرلم�ان العرب�ي يعت�ز بال�دور الكبي�ر لجالل�ة العاه�ل وول�ي العه�د 
رئي��س مجل��س الوزراء وم�ش�اندتهما لتعزي�ز التع�اون والتكامل العربي

} عادل العسومي.

تصوير: عبداألمير السالطنة 

ترأس علي بن صالح الصالح 
رئــيــس مــجــلــس الـــشـــورى، صباح 
الخامسة  الجلسة  أعمال  أمس، 
للمجلس في دور االنعقاد األول 
من الفصل التشريعي السادس.

وبــــــــدأت الـــجـــلـــســـة أعــمــالــهــا 
ــى مـــضـــبـــطـــة  ــ ــلـ ــ بــــالــــتــــصــــديــــق عـ
أن  قبل  وذلك  السابقة،  الجلسة 
بالرسائل  المجلس  إخطار  يتم 
ــن أحـــمـــد بـــن ســلــمــان  الــــــــواردة مـ
الــنــواب  رئــيــس مجلس  الــمــســلــم 
بخصوص ما انتهى إليه مجلس 
الـــنـــواب حـــول الــمــرســوم بــقــانــون 
بتعديل  2022م  لسنة   )34( رقــم 
بقانون  الــمــرســوم  أحــكــام  بــعــض 
بــشــأن  1995م  لــســنــة   )11( ــم  رقــ
بقانون  والمرسوم  اآلثار،  حماية 
بتعديل  2022م  لسنة   )44( رقــم 

تأسيس  اتــفــاقــيــة  أحـــكـــام  بــعــض 
بـــنـــك الــخــلــيــج الــــدولــــي »شـــركـــة 
مــســاهــمــة بــحــريــنــيــة« الــمــرافــقــة 
للمرسوم بقانون رقم )30( لسنة 

1975م.
بــــعــــدهــــا انــــتــــقــــل الــمــجــلــس 
على  الرد  لجنة  تقرير  لمناقشة 

ل  تفضَّ الــذي  السامي،  الخطاب 
بـــــه حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــالـــة 
ــيـــســـى آل  ــلــــك حــــمــــد بـــــن عـ الــــمــ
المعظم،  الــبــاد  عــاهــل  خليفة 
األول  االنــعــقــاد  دور  افــتــتــاح  فــي 
السادس،  التشريعي  الفصل  من 
حيث استمع المجلس إلى مقرر 

محمد  ابتسام  الدكتورة  اللجنة 
ــح الــــــــــدالل، والــــتــــي بــيــنــت  ــالــ صــ
اللجنة  اتبعتها  التي  اإلجــراءات 
في إعداد مشروع الرد، إلى جانب 
عرضها لمضمون تقرير اللجنة. 
ــاء الـــمـــجـــلـــس  ــ ــضــ ــ ورفـــــــــع أعــ
خــــال مـــا أبـــــدوه مـــن مــداخــات 
اللجنة،  تقرير  على  وماحظات 
أســـمـــى آيـــــات الــشــكــر والـــعـــرفـــان 
إلـــــى حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
الملك المعظم على ما تضمنه 
الــســامــي مــن توجهات  الــخــطــاب 
مــســتــقــبــلــيــة وأولـــــــويـــــــات مــهــمــة 

للمرحلة المقبلة. 
أعــضــاء المجلس  كــمــا وجـــه 
أعضاء  إلــى  وتقديرهم  شكرهم 
الــلــجــنــة بــرئــاســة جــمــال محمد 
لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب  فــــخــــرو 
الــمــجــلــس عـــلـــى الـــجـــهـــود الــتــي 
ــي إعـــــــــــداد الــــتــــقــــريــــر،  ــ ــت فــ ــ ــذلـ ــ بـ

مؤكدين أن ما تضمنه الرد على 
يعد  الــســامــي  الملكي  الــخــطــاب 
معاضدة لتطلعات جالة الملك 
المعظم، للمضي قدما في حمل 
بعزيمة  الــوطــنــي  الــعــمــل  أمـــانـــة 
ــات  ــبـ ــواجـ ــالـ مـــتـــيـــنـــة، والــــقــــيــــام بـ
المشاركة  ومسؤولية  التشريعية 
في صنع القرار من أجل مواصلة 

مسيرة اإلنجاز والتطوير. 
وقرر المجلس بعد استكمال 
االســــــتــــــمــــــاع إلـــــــــى مــــاحــــظــــات 
األعـــضـــاء الــمــوافــقــة عــلــى إعـــادة 
ــروع الــــــــرد عـــلـــى الـــخـــطـــاب  ــ ــشـ ــ مـ
الــمــلــكــي الـــســـامـــي إلــــى الــلــجــنــة 
لــتــضــمــيــنــه مـــا أدلــــي بــشــأنــه من 
ومن  الجلسة،  خــال  ماحظات 
المجلس  مكتب  إلى  إحالته  ثم 
تمهيًدا لرفعه إلى جالة الملك 

المعظم.

مجل���س ال�ش��ورى يق��ر م�ش��روع ال��رد عل��ى الخط��اب ال�ش��امي

اســتــقــبــل الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــــن أحـــمـــد بــن 
مــحــمــد آل خــلــيــفــة مــســتــشــار جــالــة الــمــلــك 
ــــس بــمــكــتــبــه فــي  لـــلـــشـــؤون الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة أمـ
عبداهلل  بنت  فوزية  السفيرة  القضيبية  قصر 
لدى  المعينة  البحرين  مملكة  سفيرة  زينل 

جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأعرب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خــلــيــفــة، عـــن خـــالـــص تــهــنــئــتــه لــلــســفــيــرة 
الملكية  الثقة  على  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 

البحرين  لمملكة  سفيرا  بتعيينها  السامية 
ــــدى جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة الــشــقــيــقــة،  لـ
أداء  فــي  والــتــوفــيــق  الــنــجــاح  كــل  لــهــا  متمنيا 
المهام الدبلوماسية المنوطة بها وبما يسهم 
والعمل  الــتــعــاون  أشــكــال  مختلف  تنمية  فــي 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين  المشترك 
يــعــزز مــصــالــح البلدين  الــعــربــيــة وبــمــا  مــصــر 

وشعبيهما الشقيقين على المستويات كافة.
بنت  فــوزيــة  السفيرة  عبرت  جانبها،  مــن 

عبداهلل زينل عن اعتزازها بلقاء الشيخ خالد 
بن أحمد بن محمد آل خليفة، وعميق شكرها 

وتقديرها الهتمامه ودعمه.
كــمــا اســتــقــبــل مــســتــشــار جـــالـــة الــمــلــك 
الدبلوماسية أمس بمكتبه في قصر  للشؤون 
القضيبية السفير صاح علي المالكي سفير 
مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشقيقة.

ورحب الشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
آل خــلــيــفــة بــالــســفــيــر صــــاح عــلــي الــمــالــكــي، 

بالقيام  السفير  لــجــهــود  تــقــديــره  عــن  مــعــربــا 
بــمــهــامــه وبــالــجــهــود الــتــي يــبــذلــهــا فــي تنمية 
الشقيقة  الكويت  دولــة  مع  األخوية  الروابط 
لــمــا فــيــه خــيــر لــصــالــح الــبــلــديــن والــشــعــبــيــن 
الشقيقين، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح.

ــــاح عــلــي  مــــن جـــانـــبـــه، عـــبـــر الــســفــيــر صـ
بن  خالد  الشيخ  بلقاء  اعــتــزازه  عن  المالكي 
شكره  وعــمــيــق  خليفة،  آل  محمد  بــن  أحــمــد 

وتقديره الهتمامه ودعمه.

م�شت�شار الملك لل�شوؤون الدبلوما�شية ي�شتقبل �شفيري المملكة لدى م�شر والكويت

بعث حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
المعظم  الــبــاد  مــلــك  خليفة  آل  عــيــســى  بــن 
جين  شــي  الــرئــيــس  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية 
ــيـــن الــشــعــبــيــة  ــة الـــصـ ــهـــوريـ ــيــــس جـــمـ بـــيـــنـــغ رئــ
بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة 2023، 
ــادق  ــ ــالـــص الـــتـــهـــانـــي وصـ ضــمــنــهــا جـــالـــتـــه خـ
والسعادة  الصحة  بموفور  لفخامته  التمنيات 
المزيد  الصديق  وشعبها  الصين  ولجمهورية 

من التقدم واالزدهار.
وأشاد جالته بالعاقات الثنائية المتميزة 
وجمهورية  البحرين  مملكة  بين  تجمع  التي 
الصين الشعبية وما تشهده من تطور ونمو في 

شتى المجاالت والقطاعات.
ــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمـــيـــر  ــعـــث صـ وبـ
رئيس  العهد  ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 

مــجــلــس الــــــــوزراء، بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــــى فــخــامــة 
الـــرئـــيـــس شـــي جــيــن بــيــنــغ رئـــيـــس جــمــهــوريــة 
الصين الشعبية بمناسبة رأس السنة الصينية 
الجديدة 2023، ضمنها سمّوه خالص التهاني 
والتمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة، 
المزيد  الصديق  وشعبها  الصين  ولجمهورية 

من التقدم والنماء.
ونــــــــّوه ســــمــــّوه فــــي الـــبـــرقـــيـــة بـــمـــا تــشــهــده 
ــات الــثــنــائــيــة بــيــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــعـــاقـ الـ
وجمهورية الصين الشعبية من تطوٍر ونمو في 

مختلف المجاالت.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى 
الــدولــة  مجلس  رئــيــس  تشيانغ  كــه  لــي  السيد 

بجمهورية الصين الشعبية.

ال��م��ل��ك وول���ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال����وزراء
ال�ش�نة براأ��س  ال�شيني�ة  القي�ادة  يهنئ�ان 

اســتــقــبــل الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشـــد 
وزارة  بمقر  مكتبه  في  الخارجية،  وزيــر  الزياني 
بوندي  كــريــغ  ستيفن  السيد  أمـــس،  الخارجية 
سفير الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة 

البحرين. 
وجـــرى خـــال الــلــقــاء بــحــث أوجـــه الــتــعــاون 
ــات الــتــاريــخــيــة  ــعــــاقــ ــار الــ ـــ الـــمـــشـــتـــرك فــــي إطــ
ــتـــي تــجــمــع بــيــن  والــــشــــراكــــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ

وتنميتها  تعزيزها  وسبل  البلدين الصديقين، 
يخدم  بما  أشمل  مستويات  إلــى  بها  واالرتــقــاء 
عدد  مناقشة  جانب  إلــى  المشتركة،  المصالح 
مـــن الـــمـــوضـــوعـــات والــقــضــايــا مــحــل االهــتــمــام 

المشترك. 
بن  عــبــداهلل  الشيخ  السفير  الــلــقــاء،  حضر 
علي آل خليفة، رئيس قطاع شؤون األمريكتين 

والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية.

ــيـــد يــــوســــف بــن  أّكـــــــد الـــسـ
ــر  ــ ــلــــف، وزيـ عـــبـــدالـــحـــســـيـــن خــ
الــــشــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة، مــتــانــة 
ــتــــي  عـــــــاقـــــــات الــــــصــــــداقــــــة الــ
البحرين  مملكة  بين  تجمع 
الجنوبية  كـــوريـــا  وجــمــهــوريــة 
أهمية  إلــى  مشيرًا  الصديقة، 
مواصلة الدفع بهذه العاقات 
ـــب، الســيــمــا  ــ لــمــســتــويــات أرحــ
فـــــي الــــمــــجــــاالت الـــقـــانـــونـــيـــة 
ــرات  ــبـ ــخـ ــادة مــــن الـ ــفــ ــتــ ــاالســ بــ

والتجارب وتبادلها. 
وزير  جاء ذلك لدى لقاء 
الشؤون القانونية السيد هاي 
تشونغ، سفير جمهورية  كوان 
مملكة  لــدى  الجنوبية  كــوريــا 
البحرين، حيث تم بحث سبل 
تعزيز أوجه التعاون القانوني 
بين البلدين واستعراض عدد 
من الموضوعات ذات االهتمام 

المشترك.
وأعـــــرب الــســفــيــر الـــكـــوري 

عـــن خـــالـــص شـــكـــره وتــقــديــره 
لــــوزيــــر الـــــشـــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة 
ــز  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ عـــــــلـــــــى حـــــــــرصـــــــــه بـ
الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة، مــنــّوهــا 
بــضــرورة تــوســيــع الــتــعــاون مع 

يخدم  بــمــا  الــبــحــريــن  مملكة 
المصالح المشتركة للشعبين 
الصديقين، ومتمنيًا للمملكة 
وشــعــبــهــا مـــزيـــدًا مـــن الــتــقــدم 

واالزدهار.

وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة وال�����ش��ف��ي��ر الأم��ري��ك��ي 
ي��ب��ح��ث��ان م�����ش��ار ال���ع���الق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة

وزي����ر ال�������ش���وؤون ال��ق��ان��ون��ي��ة ي��ب��ح��ث مع 
ال�����ش��ف��ي��ر ال���ك���وري ال���ت���ع���اون ال��ق��ان��ون��ي

} جانب من اللقاء.

اإلســامــي  الــوطــنــي  المنبر  جمعية  نـــددت 
سويدي  لمتطرف  السويدية  الحكومة  بسماح 
الشريف، معتبرة  بحرق نسخة من المصحف 
العمل اإلجرامي والشائن اعتداء صارخا  هذا 
على المقدسات اإلسامية واستفزازا لمشاعر 

المسلمين في جميع أنحاء العالم.
ــذه الـــمـــمـــارســـات  ــ وحـــــــذرت مــــن أن مـــثـــل هـ
والمعتقدات  األديــان  حرية  مع  تتعارض  التي 
في  ستسهم  الحرية  لقيم  وتــســيء  والتعايش 
الدينية  الــمــشــاعــر  الــكــراهــيــة واســتــفــزاز  ــارة  إثــ

وستعزز التطرف والتعصب واإلقصاء.
أن ســمــاح  ــبـــر اإلســـــامـــــي«  ــنـ »الـــمـ وأكــــــــدت 
الــعــمــل الخسيس  بــهــذا  الــســويــديــة  الــحــكــومــة 
ــة الـــكـــراهـــيـــة والــتــمــيــيــز الــتــي  ــد أن مـــوجـ ــؤكـ يـ
تشهدها بعض الدول الغربية ويقوم بها بعض 
المتطرفين ضد ديننا اإلسامي الحنيف تتم 
يمثل خطرًا  الذي  األمر  رسمي،  ودعم  برعاية 

شديدًا على مبادئ التعايش.
واألنظمة  البحرينية  الحكومة  وطــالــبــت 
مناصرة  مــواقــف  باتخاذ  واإلســامــيــة  العربية 
لكتاب اهلل عز وجل ومعبرة عن غضب الشعوب 
تم  الــذي  الجبان  العمل  هــذا  تجاه  اإلسامية 

برعاية الحكومة السويدية.
ــبـــر اإلســـــامـــــي« بــالــبــيــان  ــنـ وأشـــــــــادت »الـــمـ

الـــصـــادر عـــن الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــيــة الــمــنــدد 
بــســمــاح الــســلــطــات الــســويــديــة بـــإحـــراق نسخة 
إلــى تحمل  والــداعــي  الــشــريــف  مــن المصحف 
الــمــجــتــمــع الــــدولــــي مــســؤولــيــاتــه فـــي تــجــريــم 
التطرف  على  المحرضة  والـــدعـــوات  األفــعــال 
بــمــا فيها  الــعــنــصــريــة،  أو  الــديــنــيــة  والــكــراهــيــة 
ــاداة  ــعــ ــم اإلســـامـــوفـــوبـــيـــا ومــ ــرائــ مـــكـــافـــحـــة جــ

األجانب والمسلمين.
ــنـــواب  كـــمـــا طـــالـــبـــت الــجــمــعــيــة مــجــلــس الـ
ــغـــاضـــب مــــن هـــذه  ــوت الـــشـــعـــب الـ ــ ــإيـــصـــال صـ بـ
اتخاذ  على  الحكومة  وحــث  النكراء  الجريمة 

قرارات مناسبة للحدث.
ودعت »المنبر اإلسامي« المجتمع الدولي 
إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه األعمال 
ومحاسبة  بها  والتنديد  الشائنة،  اإلجــرامــيــة 
مــرتــكــبــيــهــا والــعــمــل عــلــى نــشــر قــيــم الــتــســامــح 
الكراهية  أشكال  كل  ونبذ  والــحــوار  والتعايش 
اإلســـاءة  ومــنــع  المسلمين  تــمــارس ضــد  الــتــي 

لألديان السماوية كافة.
كما دعت المجتمعات اإلسامية إلى الرد 
على هذه الجرائم بمزيد من التمسك بالقرآن 
ما  على  والــحــرص  المطهرة  والسنة  العظيم 
جاء بهما من القيم اإلسامية الراسخة التي 

تدعو إلى التعايش والسام وحرية العقيدة.

»�لمنبر �لإ�سالمي« تندد ب�سم�ح �ل�سويد ب�إحر�ق �لقر�آن

اع����ت����داء �����ش����ارخ ع���ل���ى ال��م��ق��د���ش��ات 
للتطرف وت��ع��زي��ز  ال��ح��ري��ة  لقيم  واإ����ش���اءة 
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طــال محمد  الــشــورى  أشـــاد عضو مجلس 
المناعي بجهود أعضاء لجنة الرد على الخطاب 
السامي بعدما تمت موافقة المجلس على إعادة 
إلى  السامي  الملكي  الخطاب  على  الرد  مشروع 
أدلي بشأنه من ماحظات  اللجنة لتضمينه ما 
خــــال الــجــلــســة، ومــــن ثـــم إحـــالـــتـــه إلــــى مكتب 
ــى جـــالـــة الــمــلــك  الــمــجــلــس تــمــهــيــدًا لــرفــعــه إلــ

المعظم.

والعرفان  الشكر  آيــات  أسمى  المناعي  ورفــع 
إلـــى حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك المعظم 
توجهات  من  السامي  الخطاب  تضمنه  ما  على 

مستقبلية وأولويات مهمة للمرحلة المقبلة.
الرد على  أن ما تضمنه  المناعي على  وأكد 
الخطاب الملكي السامي يعد معاضدة لتطلعات 
حمل  في  قدما  للمضي  المعظم  الملك  جالة 
والــقــيــام  متينة،  بعزيمة  الــوطــنــي  الــعــمــل  أمــانــة 

في  المشاركة  ومسؤولية  التشريعية  بالواجبات 
اإلنــجــاز  مواصلة مسيرة  أجــل  مــن  الــقــرار  صنع 
والــتــطــويــر. وبــيــن طـــال الــمــنــاعــي أن الــخــطــاب 
ــاحــــب الــــجــــالــــة الــمــلــك  ــرة صــ الــــســــامــــي لـــحـــضـ
على  اإليجابية  الــرؤى  من  كثيرًا  حمل  المعظم 
كافة المحاور من خال توجيه جالته بمواصلة 
تحقيق مزيد من المكتسبات التي تخدم مسيرة 

التنمية وتعزز االقتصاد الوطني.

ع�شو ال�شورى طالل المناعي ي�شيد بجهود اأع�شاء لجنة الرد على الخطاب ال�شامي

} طال المناعي.

الــشــيــخ راشــــد بن  الــفــريــق أول  اســتــقــبــل 
ــر الـــداخـــلـــيـــة، أمـــس،  ــ ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة وزيـ عـ
العام  األمين  كومان  علي  بن  محمد  الدكتور 
لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك بحضور 
الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل 
حمد  الشيخ  الدكتور  والــلــواء  الداخلية  وزارة 
بن محمد آل خليفة نائب رئيس األمن العام. 
مشيدا  كــومــان،  بالدكتور  الــوزيــر،  ورحـــب 
بالدور التنسيقي الذي تقوم به األمانة العامة 

تطوير  فــي  الــعــرب  الــداخــلــيــة  وزراء  لمجلس 
المجال  في  المشترك  العربي  العمل  مسيرة 
األمني، ومتابعة تنفيذ قرارات وزراء الداخلية 
الـــعـــرب. وتـــم خـــال الــلــقــاء، اســتــعــراض أبـــرز 
الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الدورة 
كما  العرب،  الداخلية  وزراء  لمجلس  القادمة 
المتعلقة  الـــمـــوضـــوعـــات  مـــن  عــــدد  بــحــث  تـــم 

بتعزيز التعاون األمني العربي.
علي  بــن  الدكتور محمد  أكــد  مــن جهته، 

ــتـــزازه بــلــقــاء وزيــــر الــداخــلــيــة، ومــا  كـــومـــان، اعـ
أبداه من مرئيات حول تطوير مسيرة التعاون 
ــربـــي. حــضــر الــلــقــاء  ــعـ والــتــنــســيــق األمـــنـــي الـ
ومدير  القانونية  للشئون  المساعد  الــوكــيــل 
كــّرم  فــي سياق متصل  األمــنــي.  الــتــعــاون  إدارة 
وزراء  لمجلس  العام  واألمــيــن  الداخلية  وزيــر 
الداخلية العرب الفائزين من مملكة البحرين 
بجائزة األمير نايف لألمن العربي. ففي فرع 
الدراسات األمنية تم تكريم كل من رامي وحيد 

بــالــمــركــز األول عـــام 2016  فـــاز  الـــذي  مــنــصــور 
ــاب الــثــالــث« ووحيد  ــة بــعــنــوان »اإلرهــ عــن دراسـ
بــالــمــركــز األول عـــام 2017  فـــاز  الـــذي  مــنــصــور 
ــة بــعــنــوان »نــحــو الــتــأصــيــل العلمي  ــ عـــن دراسـ
لرؤية استراتيجية موحدة لمكافحة الجريمة 
السيبرانية في مجتمع دول مجلس التعاون« 
والدكتور أحمد مبارك سالم الذي فاز بالمركز 
بعنوان  دراســة  الثالث مناصفة عام 2019 عن 
»الهجرة غير المشروعة واالتجار باألشخاص 

لتعزيز  استراتيجية  رؤيــة  العربي،  العالم  في 
ــوازن بــيــن الــمــحــور الــحــقــوقــي واالنــســانــي  ــتـ الـ
والمحور األمني والسيادي«.  وفي فرع اإلبداع 
التي  نــاس  علي  فاطمة  تكريم  تــم  االعــامــي 
عـــام 2018 عـــن بحث  الــثــانــي  بــالــمــركــز  فــــازت 
بــعــنــوان »تــوعــيــة ضــد الـــمـــخـــدرات«. وفـــي فــرع 
مكافحة  برنامج  فاز  الرائدة  األمنية  البرامج 
ــان »مــعــا« بــالــمــركــز الــثــانــي عــام  ــ الــعــنــف واإلدمـ

.2019

وزير الداخلية ي�ستقبل الأمين العام لمجل�س وزراء الداخلية العرب
ت��ك��ري��م ال��ف��ائ��زي��ن م��ن ال��ب��ح��ري��ن ب��ج��ائ��زة الأم���ي���ر ن��اي��ف ل���أم��ن ال��ع��رب��ي

والتعليم  التربية  وزيـــر  جمعة  مــبــارك  بــن  محمد  الــدكــتــور  استقبل 
استعرض  حيث  الــنــواب،  مجلس  عضو  البلوشي  مــوســى  محمد  الــنــائــب 
القراء  لتعزيز مهارات  الرامية  والتعليم  التربية  وزارة  الوزير معه خطط 
والقيم  والتقاليد  العادات  التركيز على ترسيخ  إلى  باإلضافة  والكتابة،  ة 

العربية واإلسامية في المناهج الدراسية.
لوزير  والتقدير  بالشكر  البلوشي  محمد  الــنــائــب  تــقــدم  جهته،  مــن 
المقدمة  بالمقترحات  واهتمامه  استقباله،  والتعليم على حسن  التربية 
من أعضاء مجلس النواب، مثمنًا ما يقوم به منتسبو الوزارة والمؤسسات 

التعليمية من جهود في صالح الوطن والمواطنين.

النواب يطل���ع  التربي���ة  وزي���ر 
التطويري�ة ال�وزارة  عل�ى خط�ط 

} وزير التربية ي�ستقبل النائب محمد مو�سى.

أصــــــــدر رئــــيــــس الــمــجــلــس 
طبيب  الفريق  للصحة  األعلى 
ــبــــداهلل  ــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن عــ ــشــ الــ
بـــتـــحـــديـــد  قــــــــــــراًرا  ــفـــة  ــيـ ــلـ خـ آل 
الحكومية  الصحية  المؤسسات 
ــون  ــانــ ــا قــ ــهـ ــيـ ــلـ ــري عـ ــ ــسـ ــ ــي يـ ــ ــتـ ــ الـ

الضمان الصحي.
ــائــــمــــة  وحــــــــــــدد الـــــــــقـــــــــرار قــ
حكومية  مــؤســســة   11 تضمنت 
الصحية  لــلــرعــايــة  مـــركـــزا  و27 
ــري عــلــيــهــا قـــانـــون  ــسـ األولــــيــــة يـ
لوحظ  فيما  الصحي.  الضمان 
الــمــلــك  مــســتــشــفــى  إدراج  عــــدم 
حــمــد والــمــســتــشــفــى الــعــســكــري 

ضمن قائمة القرار.   
السلمانية  مجمع  مــن:  كا  الحكومية  المستشفيات  قائمة  وشملت 
الطبي، مستشفى المحرق لإلقامة الطويلة، مستشفى جدحفض للوالدة، 
خالد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  مــركــز  الــكــلــى،  لغسيل  كــانــو  عبدالرحمن  مــركــز 
مركز  واالجــتــمــاعــي،  الصحي  كــانــو  إبــراهــيــم خليل  مــركــز  الــكــلــى،  لغسيل 
لإلقامة  سترة  مستشفى  النفسي،  الطب  مستشفى  اللويحي،  التصلب 
والتأهيل  اإلصـــاح  ومــركــز  الــطــويــلــة،  لــإلقــامــة  أوال  الــطــويــلــة، مستشفى 

الصحي.
مركز  مــن:  كل  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  قائمة  تضمنت  فيما 
مركز  الصحي،  المحرق  مركز  عــراد،  في  الصحي  الوطني  البحرين  بنك 
والكويت  البحرين  بنك  مركز  الدير،  في  الصحي  الوطني  البحرين  بنك 
الــصــحــي فــي الــحــد، مــركــز حــالــة بــومــاهــر الــصــحــي، مــركــز الــشــيــخ سمان 
الحورة  مركز  الصحي،  سيناء  ابن  مركز  الصحي،  النعيم  مركز  الصحي، 
الصحي، مركز الشيخ صباح السالم الصحي، مركز الباد القديم الصحي، 
مــركــز جــدحــفــص الــصــحــي، مــركــز مــديــنــة عــيــســى الــصــحــي، مــركــز ســتــرة 
الصحي، مركز أحمد علي كانو الصحي، مركز عالي الصحي، مركز يوسف 
عبدالرحمن انجنير الصحي، مركز الشيخ جابر األحمد الصباح الصحي، 

ومركز الكويت الصحي. 
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} رئيس المجلس األعلى للصحة.

عــقــدت لــجــنــة الـــشـــؤون الــمــالــيــة 
واالقتصادية بمجلس النواب برئاسة 
النائب محمد سلمان األحمد رئيس 
السادس  الــعــادي  اجتماعها  اللجنة، 
الفصل  من  العادي  االنعقاد  دور  في 
وبحضور  أمـــس  الــســادس  التشريعي 
ــواب أعـــضـــاء الــلــجــنــة، حــيــث تم  ــنــ الــ
الموحد  الختامي  الحساب  مناقشة 

وتقرير أداء تنفيذ الميزانية.
وصــــرح الــنــائــب مــحــمــد ســلــمــان 
في  استعرضت  اللجنة  بــأن  األحــمــد 
اجتماعها الحساب الختامي الموحد 
لـــلـــدولـــة لــلــســنــة الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة 
أداء  وتــقــريــر   ،2021 ديسمبر   31 فــي 
تــنــفــيــذ الــمــيــزانــيــة الـــعـــامـــة لــلــدولــة 

للسنة المالية 2021، والمعد من قبل 
الــوطــنــي،  واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  وزارة 
مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت تحليل 
الختامي  للحساب  المالية  البيانات 
الـــمـــوحـــد لـــلـــدولـــة لــلــســنــة الــمــالــيــة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2021 2020، 
ــتـــعـــراض دراســــــة مــقــارنــة  كــمــا تـــم اسـ
ــر الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــجــنــة  ــاريـ ــقـ ــتـ بـــشـــأن الـ
بشأن  واالقتصادية  المالية  الــشــؤون 
للسنوات  لــلــدولــة  الــمــوحــد  الــحــســاب 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر من 

2018 - 2020م.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنه تمت 
والبيانات  السنوي  التقرير  مناقشة 
احتياطي  لحساب  المدققة  المالية 

المالية  السنة  عن  القادمة  األجيال 
بعد   2021 ديسمبر  فـــي31  المنتهية 
ــابـــة  ــبـــل ديــــــــوان الـــرقـ تـــدقـــيـــقـــه مــــن قـ
اللجنة  قررت  وقد  واإلداريــة،  المالية 
ذات  الحكومية  بالجهات  االجــتــمــاع 
الــعــاقــة االســـبـــوع الــمــقــبــل. وبــعــدهــا 
ــالـــة  اســتــعــرضــت الــلــجــنــة عــلــى االحـ
الــــــــواردة إلــيــهــا بـــشـــأن تــقــريــر ديــــوان 
السنوي  واالداريــــــة  الــمــالــيــة  الــرقــابــة 
النائب  منوها  م،   2022-2021 للعام 
بــــدأت  الــلــجــنــة  مــحــمــد األحــــمــــد أن 
الــيــة عــمــل مــحــددة لمناقشة  بــوضــع 
واســـتـــعـــراض الــتــقــريــر والــعــمــل على 
الــعــاقــة  ذات  الــجــهــات  مــع  التنسيق 
االجتماعات  من  سلسلة  عقد  بشأن 

إلى  لاستماع  المشتركة  والــلــقــاءات 
رفــع  قــبــل  المختلفة  الــنــظــر  وجــهــات 
اللجنة  ان  وأضــاف  النهائي.  التقرير 
ستقوم خال الفترة المقبلة بإعداد 

ــر تـــفـــصـــيـــلـــي مـــتـــكـــامـــل حــــول  ــريــ ــقــ تــ
الــواردة في تقرير ديوان  الماحظات 
الــمــالــيــة واإلداريــــــة، وبحيث  الــرقــابــة 
وتــوصــيــات  مستقبلية  رؤيـــة  يتضمن 

من شأنها الحفاظ على المال العام، 
المتجاوزين،  على  القانون  وتطبيق 
والــحــرص على عــدم تــكــرار األخــطــاء 

في إدارة أموال الدولة.

اللجنة تت�سلم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية
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محميد احملميد

لــمــاذا يحرقون نسخا  مــنــا..  الكثير  أذهـــان  فــي  تـــوارد  ســؤال لطالما 
من القرآن الكريم؟ ولماذا يهدمون ويدنسون المساجد؟ ولماذا يعمدون 
أن ذلك  يعلمون جــيــدا  هــم  الــكــريــم؟  لــلــرســول  المسيئة  الــرســومــات  إلــى 
ذلك  أن  تــدرك  ودولــهــم  والتعبير؟  الــرأي  ليس من منطلق حرية  الفعل 
والتحريض؟  والتمييز، وشكا من أشكال االستفزاز  العنصرية  يعد من 
والغضب،  الكراهية  لهم  ستجلب  األعمال  تلك  أن  تعرف  ومجتمعاتهم 
اإلصــرار  فلماذا  اإلســامــيــة..  والـــدول  الشعوب  من  والــرفــض  واالستنكار 

ولماذا التكرار..؟؟ 
حدث ذلك في السويد والنرويج والدنمارك وأمريكا والهند وغيرها؟ 
بالتعددية،  وتهتم  بالديمقراطية،  تعنى  دول ومجتمعات  ذلك في  حدث 
ــر، وتــدعــي مــحــاربــة الــتــطــرف واإلرهــــاب،  وتــدعــو إلــى احــتــرام وقــبــول اآلخـ
الحضاري.. فهل هذه  والحوار  والتعايش  التسامح  قيم  بتعزيز  وتطالب 

األمور مستثناة أمام المعتقدات الدينية اإلسامية..؟؟ 
مرتفع  فيها  المعيشة  ومعدل  مــزدهــرة،  إسكندنافية  دولــة  »السويد 
ومعظم   ،%1.6 حوالي  تبلغ  أقلية،  إال  فيها  المسلمون  يشكل  وال  جــدًا، 
وأما   ،%55.4 حوالي  نسبتهم  تبلغ  حيث  )ملحدون(،  دينيين  ال  السكان 
)اللوثري  اإلنجيلي  المذهب  ويشكل   ،%41.2 حوالي  فتبلغ  المسيحية 
وال  المسيحية،  الــطــوائــف  مجمل  مــن   %90 حــوالــي  الــبــروتــســتــانــتــي(   –
يحضر القداس كل أسبوع إال حوالي 2%..« هكذا تقول التقرير اإلعامية 
والكتابات الصحفية.. ولكن ما الهدف من حرق نسخ القرآن الكريم، وما 

تداعيات ذلك؟
الــمــتــحــدث بـــاســـم شـــرطـــة الــعــاصــمــة الــســويــديــة ســتــوكــهــولــم )أوال 
يميني  سويدي  دنماركي  لمواطن  السماح  تفاصيل  كشف  أوستيرلنغ(، 
ضد  »مظاهرة  باعتبارها  التركية،  السفارة  أمــام  القرآن  بحرق  متطرف 

اإلسام في السويد عبر حرق القرآن« كما ورد في طلب التظاهر.
ــراز  وال شــك أن ذلـــك الــعــمــل اإلجـــرامـــي الــمــتــطــرف، يــهــدف إلـــى إبـ
الصورة السلبية عن اإلسام والمسلمين من خال رصد ردة الفعل لدى 
المسلمين، وخاصة إذا ما تجاوزت القانون، وأحدثت الفوضى والتخريب، 
وقامت بالصدامات واالحتجاجات، كما يعكس حرق نسخ القرآن الكريم 
المسلمين  لطرد  المتكررة  والدعوة  »اإلساموفوبيا«،  نسبة  ارتفاع  على 

من تلك الدول.
)اإلنــدبــنــدنــت  عــن  نقا  األمــريــكــيــة،  بوليسي«  »فــوريــن  تــقــول مجلة 
عالميًا  تــهــديــدًا  يشكل  بــات  المتطرف  ــي  األوروبــ اليمين  »إن  الــعــربــيــة(: 
يــتــطــلــب جــبــهــة مـــوحـــدة، وإن جــمــاعــات الــيــمــيــن الــمــتــطــرف خــطــر على 
تكون  لــن  اليميني  الــتــطــرف  مــحــاربــة  وإن  الــديــمــقــراطــيــة،  المجتمعات 
بالتأكيد مهمة سهلة، لكن الحفاظ على الديمقراطية والمساواة وسيادة 

القانون وحقوق اإلنسان عبر العالم تستحق عناء المحاولة«.
تأتي  اإلســام  المتطرفة ضد  األعــمــال  كل  فــإن  التاريخ،  مــدى  على 
بنتائج عكسية، وهي في إقبال األوروبيين على اإلسام، وألن اهلل تعالى 

حافظ لكتابه إلى قيام الساعة.

malmahmeed7@gmail.com

لماذا يحرقون 
القراآن الكريم..؟؟

لشؤون  العليا  اللجنة  عــقــدت 
ــــرة أمــــــــس األحــــــد  الـــــحـــــج والــــــعــــــمــ
الــــعــــام،  لــــهــــذا  األول  ــا  ــهـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
المعاودة  محمد  بن  نــواف  برئاسة 
ــؤون اإلســامــيــة  ــشـ ــر الـــعـــدل والـ وزيــ
ــع األعــضــاء  ــلـ ـ واألوقـــــــاف، حــيــث اَطّ
قام  الــتــي  الــزيــارة  مستجدات  على 
الـــــوزارة مــؤخــًرا للمملكة  وفـــد  بــهــا 
ــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــتـــوقـــيـــع  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــج عـــام  ــات مـــوســـم حــ ــيـ ــاقـ ــفـ عـــلـــى اتـ
والــعــمــرة،  الــحــج  وزارة  ـــ مــع  ــ 1444هـ
والـــمـــؤســـســـات األهـــلـــيـــة بــالــمــمــلــكــة 
مؤتمر  وحضور  السعودية،  العربية 

ومعرض خدمات الحج والعمرة.
ــد أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــعــلــيــا  ــ وأكـ
ــج والــــعــــمــــرة أهــمــيــة  ــحــ ــــؤون الــ ــشـ ــ لـ
ــيــــن مــمــلــكــة  ــاون الـــمـــثـــمـــر بــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

ــريــــن والـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــبــــحــ الــ
ــة فــــــي مـــــجـــــال خـــدمـــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الــحــجــاج الــبــحــريــنــيــيــن، كــمــا أثنى 
المستمر  التطوير  على  األعــضــاء 
ــتـــوى الــــخــــدمــــات الـــمـــقـــدمـــة  ــمـــسـ لـ
لـــلـــحـــجـــاج فــــي جـــمـــيـــع الـــمـــشـــاعـــر، 
مشيدين بإعان المملكة استضافة 
أعداد من الحجاج تضاهي ما كانت 
عــلــيــه قــبــل انــتــشــار جــائــحــة كــورونــا 
تــخــفــيــض تكلفة  مـــع  ــيـــد19(،  )كـــوفـ
بنسبة  المعتمرين  عــلــى  الــتــأمــيــن 
 ،%73 بــنــســبــة  الــحــجــاج  وعــلــى   %63
وتـــعـــزيـــز الـــتـــنـــافـــســـيـــة فــــي تــقــديــم 
إيــجــاًبــا  سينعكس  بــمــا  الــخــدمــات، 

على انخفاض األسعار.
مستوى  على  اللجنة  واطلعت 
الـــمـــوســـم  خــــــال  ــمــــات  الــــحــ أداء 

ــن خـــــــال مـــنـــاقـــشـــة  ــ الـــــمـــــاضـــــي، مــ
وأعمال  المتابعة  تقارير  مــن  عــدد 

ــة مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــثـ ــعـ لــــجــــان بـ
والصحية،  األمــنــيــة،  أبــرزهــا  للحج 

والتي أظهرت  والمتابعة،  والتقييم 
الحمات  كل  لــدى  ملحوًظا  تميًزا 

ــا رئــيــس  ــ ــي تــقــيــيــمــهــا الــــعــــام، ودعـ فـ
ــى الــمــحــافــظــة  ــ الــلــجــنــة الــعــلــيــا إلـ
ــاءة  ــفـ ــكـ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــمــيــز والـ
ــيــــن الـــمـــســـتـــمـــر لـــكـــافـــة  ــســ ــتــــحــ والــ
اإلجـــــــراءات والـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 
مــن قــبــل الــبــعــثــة أو الــحــمــات بما 
وراحــــة حــجــاج بيت  يحقق ســامــة 

اهلل الحرام.
لشؤون  العليا  اللجنة  ــررت  وقـ
باالندماج  السماح  والعمرة  الحج 
المؤقت للحمات لموسم حج هذا 
العام وفق ضوابط محددة تحافظ 
للحمات.  الــائــق  المستوى  على 
كما ناقشت خطط تطوير الخدمات 
الــمــقــدمــة لــلــحــجــاج الــبــحــريــنــيــيــن 
ومنها ما يتعلق بمخيمات الحجاج 

ومرافق المشاعر المقدسة.

ال�سماح بالندماج الموؤقت لحم�ت الحج

»العليا ل�سوؤون الحج« تناق�س خطط تطوير الخدمات المقدمة لحجاج مملكة البحرين 

}جانب من اجتماع اللجنة العليا ل�سوؤون الحج.

كتبت: فاطمة علي

ــة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ حــــــــــــــــذرت الــــــهــــــيــــــئــــــة الــ
لـــلـــغـــذاء والـــــــــــدواء الـــســـعـــوديـــة مــن 
اســتــخــدام مـــضـــادات االلــتــهــاب غير 
االســتــيــرويــديــة مــثــل )أيــبــوبــروفــيــن( 
مـــؤكـــدة أنـــهـــا تـــزيـــد مـــن احــتــمــالــيــة 
الهضمي.  الجهاز  في  نزيف  حــدوث 
تــفــصــيــًا فــقــد نـــشـــرت الــهــيــئــة عبر 
ــلــــى مــنــصــة  حـــســـابـــهـــا الــــرســــمــــي عــ
ــراف، كــشــفــت من  ــوغــ ــفــ »تـــويـــتـــر«، انــ
خــــالــــه أبــــــــرز اســــتــــخــــدامــــات تــلــك 
التي  الجانبية  واألعــــراض  ــة  األدويــ
تناولها،  فــي  االفــــراط  عند  تسببها 
االلــتــهــاب غير  بــأن مــضــادات  مبينة 
لتخفيف  تستخدم  االســتــيــرويــديــة 
األلـــم الــمــؤقــت وااللــتــهــابــات وبعض 
ــراض الــمــزمــنــة، وتــنــقــســم إلــى  ــ األمــ
أدويـــــــة وصــفــيــة وغــيــر وصــفــيــة مثـل 
 »lbuprofen« أيــــبــــوبــــروفــــيــــن  
 .»Diclofrnac  » وديــكــلــوفــيــنــاك  
وبــيــنــت الــهــيــئــة بـــأن االســتــخــدامــات 
تشمل  االدويـــة  لهذه  الوصفية  غير 
والتواء  األوتار  التهاب  ألم األسنان، 
الــمــفــاصــل، وارتـــفـــاع الـــحـــرارة وألـــم 
ــا  ــهـ اعـــراضـ وان  ــة  ــريـ ــهـ الـــشـ الـــــــــدورة 

وغثيان  صــداع  في  تتمثل  الجانبية 
وحموضة  ألــم  كذلك  الفم  وجفاف 

بالمعدة، وإمساك أو إسهال. 
ــأن احــتــمــالــيــة  وذكـــــرت الــهــيــئــة بــ
الهضمي  الجهاز  فــي  نزيف  حــدوث 
تــــزداد عــنــد االســتــخــدام الــيــومــي أو 
الــمــنــتــظــم كـــذلـــك األفــــــــراد الـــذيـــن 
ــاريــــخ مـــرضـــي مــــع قــرحــة  لـــديـــهـــم تــ
في  لديهم مرض متقدم  أو  المعدة 
ــأن االشـــخـــاص  ــ الـــكـــبـــد، مـــوضـــحـــة بـ
لهذه  عرضة  أكثر  سنة   65 من  أكبر 
يدخنون  الــذيــن  وأولــئــك  المخاطر 

ويفرطون في شرب الكحول.
وأشارت إلى إنه لتقليل مخاطر 
اســتــخــدام مـــضـــادات االلــتــهــاب غير 
االستيرويدية، يجب إخبار الطبيب 
أو الصيدلي بالتاريخ الطبي الكامل 
شاما أي تاريخ مع أمراض األوعية 
المعدة  قرحات  أو  القلبية  الدموية 
كذلك  والمنافع،  المخاطر  لموازنة 
يــجــب اســتــخــدام أقـــل جــرعــة فعالة 
إتمام 10  وعند  فترة ممكنة  بأقصر 
الطبيب.  مراجعة  يجب  فأكثر  أيــام 
الشائعة  المسكنات  أغلب  بأن  يذكر 
التي نستخدمها في معظم األوقات 
عــنــدمــا نــعــانــى مــن الــتــعــب أو بعض 

وارتفاع  والصداع  وااللتهابات  األلم 
ــة تــنــتــمــى  ــيـ ــالـ ــعـ درجـــــــة الــــــحــــــرارة الـ
إلـــى األدويـــة الـــمـــضـــادة لــالــتــهــابــات 
ــة، ومـــــــن بــيــن  ــديــ ــرويــ ــيــ ــتــ ــســ ــر الــ ــيــ غــ
الحاالت الشائعة التي يتم عاجها 
وآالم  والــــرقــــبــــة،  الـــظـــهـــر  آالم  بـــهـــا 

أنواع عديدة  الناتجة عن  المفاصل 
التهاب  )مثل  المفاصل  التهاب  من 
الــمــفــاصــل الــرومــاتــويــدي، والــتــهــاب 
المفاصل التنكسي، والنقرس(، كما 
الــمــضــادات  ــواع مــن  تعالج هــذه األنــ
ــل الــــصــــدفــــي(،  ــاصـ ــفـ ــمـ ــاب الـ ــهــ ــتــ )الــ

المزمنة  والجسم  العضات  وأوجاع 
العضلي  الجهاز  وإصــابــات  وآالمــهــا، 
والعظمي )مثل الكسور، والتمزقات، 
ــي(، وتــقــلــصــات  ــلـ ــضـ ــعـ واإلجـــــهـــــاد الـ
والحمى،  الصداع،  ونوبات  الطمث، 
وذلك على سبيل المثال ال الحصر.

الغذاء والدواء ال�سعودية تحذر..

م�سادات اللتهاب غير ال�ستيرويدية ترفع احتمالية نزيف الجهاز اله�سمي
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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
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وتم إدخال المريضة مجمع السلمانية 
الطبي بتاريخ 18 يناير الجاري إلى جناح 
ــــاالت فــقــر الـــدم  66 الــمــخــتــص بـــعـــاج حـ
بنوبة  إلصابتها  نــظــرًا  لــإنــاث  المنجلي 

سكلر حادة.
وقد بّينت الفحوصات المبدئية أثناء 
الــدخــول وجــود حالة انخفاض  إجـــراءات 
شــديــد فــي ضغط الـــدم، وقــصــور حــاد في 

وظائف الكلية.
أطباء  وتمت متابعة حالتها من قبل 
الــقــلــب، والعناية  الـــدم وأمــــراض  ــراض  أمـ
حالتها.  لتقييم  يــومــي  بشكل  الــقــصــوى 
وفــــي 21 يــنــايــر الـــجـــاري تـــدهـــورت حــالــة 
الــمــريــضــة، مــا اســتــدعــى وضـــع المريضة 
على جهاز التنفس عن طريق األنابيب إال 
وتوفيت  تدهورت بشكل سريع  أن حالتها 

بعدها.
أنها  الحكومية  المستشفيات  وأكــدت 
ُتــولــي الــمــرضــى أهــمــيــًة قــصــوى، وتسعى 
رعــايــة صحية شاملة  تــقــديــم  إلـــى  دائــمــًا 
الــبــروتــوكــوالت  مــع  يتوافق  بما  للجميع، 

والمعايير الصحية المعتمدة.
وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها 
الــمــتــوفــاة، وأن يــتــغــمــدهــا بــواســع  ــرة  ألســ
رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم 

أهلها الصبر والسلوان.
وقال رئيس جمعية السكلر البحرينية 
السلمانية  مــجــمــع  رد  إن  كـــاظـــم:  زكـــريـــا 
الــطــبــي لـــم يــنــف أن الــمــتــوفــاة كــانــت في 

وأمراض  العناية  أطباء  ويتابعها  الجناح 
الدم، لماذا يتابعها أطباء العناية؟ ألنها 
كـــانـــت في  فـــي حـــالـــة حـــرجـــة، وإذا  كـــانـــت 
العناية  إلــى  تنقل  لم  لماذا  حرجة  حالة 
لعدم  أم  هــل ألســبــاب صحية؟  الــمــركــزة؟ 

توافر سرير في العناية المشدد؟
وطالب النائب جال كاظم المحفوظ 
العاج  تكاليف  مــن  المواطنين  بــإعــفــاء 
فـــي مــســتــشــفــى الــمــلــك حــمــد الــجــامــعــي 
والمستشفى العسكري وفتح األبواب أمام 
على  تمييز  دون  مــن  المواطنين  جميع 

أساس مناطقي أو وظيفي.
الملكي  األمــــر  إن  الــمــحــفــوظ  وقــــال 
السامي رقم 31 الصادر سنة 2010 الداعي 
الجامعي  الملك حمد  إلنشاء مستشفى 
المستشفى  بـــأن  وواضــحــا  جـــاء صــريــحــا 
يـــقـــدم خـــدمـــاتـــه لــجــمــيــع الـــمـــواطـــنـــيـــن، 
الــمــســتــشــفــى عــلــى فــئــة معنية  واقــتــصــار 
لألمر  واضــحــة  مخالفة  المواطنين  مــن 

الملكي السامي.
وأضــــــاف أنــــه مـــن الــمــعــيــب أن تــكــون 
هـــنـــاك قـــوائـــم انـــتـــظـــار لــلــعــمــلــيــات تصل 
مستشفيات  لدينا  بينما  وأكثر  سنة  إلــى 
ال  وكـــفـــاءات  بــإمــكــانــيــات  تتمتع  حكومية 
تتوافر في مستشفيات حكومية ومنشآت 

طبية أخرى.
الذي  الوقت  في  إنه  المحفوظ  وقال 
يــنــاقــش فــيــه الــبــرلــمــان مــســألــة الــضــمــان 
الـــصـــحـــي نــشــهــد تـــراجـــعـــا مــلــحــوظــا فــي 

الــرعــايــة الــصــحــيــة والـــخـــدمـــات الــطــبــيــة، 
ــر بـــــات يــتــطــلــب وقـــفـــة ومـــراجـــعـــة  ــاألمــ فــ
للسياسات الطبية في المملكة قبل البت 
بالضمان  تتعلق  تشريعات  أي  إقـــرار  فــي 
الصحي، فالضمان الصحي قد يؤول إلى 
الرعاية  تـــردي خــدمــات  حــال  فــي  الفشل 

الصحية.
التعافي  حالة  إلــى  المحفوظ  وأشــار 
جائحة  تجاوز  بعد  الباد  تشهدها  التي 
تــركــيــزا على  بــعــد سنتين شــهــدت  كــورونــا 
الجائحة  أن  مــؤكــدا  الجائحة،  معطيات 
أسهمت في تعطيل وتيرة إجراء العمليات 
تــلــك  تــــجــــاوز  وبــــعــــد  واآلن  ــيــــة،  الــــجــــراحــ
الــمــرحــلــة الــحــرجــة بـــاتـــت هـــنـــاك حــاجــة 
مــلــحــة إلــــى فــتــح جــمــيــع الــمــســتــشــفــيــات 
أمام المواطنين لنيل حقهم من الرعاية 
الــصــحــيــة، وتــســريــع وتــيــرة الــتــعــاطــي مع 

الحاالت التي تحتاج إلى العاج.
الــيــوم مــن تكدس  وأكــد أن مــا نشهده 
للمراجعين والمرضى في أروقة مستشفى 
السلمانية هي حالة طبيعية لنقص عدد 
الــــكــــوادر الــطــبــيــة، وهـــــذا الـــتـــكـــدس على 
الــخــدمــات وطـــول مـــدد االنــتــظــار نتيجة 
كــفــاءة في  ذات  أبـــواب مستشفيات  إغــاق 
المواطنين،  مــن  الكبرى  الشريحة  وجــه 
نتيجة  الوفيات  تزايد حاالت  محذرا من 
الضغط على الكوادر الطبية والموارد في 

مستشفى السلمانية.
ــى فـــتـــح جــمــيــع  ــ ودعــــــا الـــمـــحـــفـــوظ إلـ

المستشفيات الحكومية أمام المواطنين، 
معبرا عن خشيته من أن يفقد المواطن 
الحكومية  المستشفيات  أداء  فــي  ثقته 
بعضها  أن  وخــصــوصــا  أمـــامـــه،  الــمــتــاحــة 
يشهد اكــتــظــاظــا كــبــيــرا يــؤثــر عــلــى جــودة 

األداء.
وأبـــدت الــنــائــب مــريــم الــصــائــغ أسفها 
المتكرر في مجمع  الطبي  على اإلهمال 
الــســلــمــانــيــة الــطــبــي الــــذي أدى إلـــى وفــاة 
شــابــة بــحــريــنــيــة مــصــابــة بــالــســكــلــر لــعــدم 
توافر سرير بالعناية المركزة مدة 4 أيام، 
وقالت الصائغ: إن اإلهمال الطبي مازال 
على  طبية  وأخـــطـــاء  وفــيــات  فــي  يتسبب 
الرغم من وعود المستشفيات الحكومية 
أن  بــإجــراء تحقيقات حــول األســبــاب، إال 
السابق  في  كما  مازالت  السيئة  األوضــاع 
بل ساءت األمور في بعض المستشفيات.

األســرة  أن مشكات نقص  وأوضــحــت 
واألدوية واالستشاريين إضافة إلى تكدس 
مواعيد العمليات الجراحية وعدم إيجاد 
حلول لفترات انتظار المرضى في طوارئ 
عمل  حـــول  الــتــســاؤالت  يثير  السلمانية 
الحكومية  والمستشفيات  الصحة  وزارة 
الــســابــقــة، وحقيقة  الــســنــوات  عــلــى مـــدار 
ــادرات الــُمــعــلــنــة عـــن طــريــق وســائــل  ــبـ ــمـ الـ
اإلعام بهدف تحسين الخدمات الطبية.
ووصفت الصائغ الردود الرسمية من 
الوفاة  السلمانية حول حاالت  مستشفى 
واإلهمال المتكرر بـ)ردود باهتة( وال تمت 

اتــخــاذ  إلـــى  داعــيــة  بـــأي صــلــة،  لإنسانية 
إجـــــــراءات فـــوريـــة وعــاجــلــة فـــي مــحــاســبــة 
الطبي  المجمع  داخــل  ســواء  المقصرين 

أو المسؤولين.
وأشــارت الصائغ إلى ضــرورة الحرص 
ــيـــة إلــــى تــقــديــم  ــادرات رامـ ــبــ عــلــى طــــرح مــ
للمواطنين  الــصــحــيــة  الــخــدمــات  أفــضــل 
والمقيمين بما يتوافق فعليًا مع مبادرات 
تطوير القطاع الصحي في المملكة وفق 

أعلى معايير الجودة والتميز.
ودعـــت الــنــائــب زيــنــب عــبــداألمــيــر إلــى 
تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق بــرلــمــانــيــة حــول 
اإلهمال الذي يتعرض له المرضى يوميًا 
فـــي مــســتــشــفــى الــســلــمــانــيــة وســـط تــزايــد 
العمليات  وتعطل  السكلر  مرضى  وفيات 
ــة فـــــي مــســتــشــفــى  ــ ــارئـ ــ ــطـ ــ الــــجــــراحــــيــــة الـ
السلمانية، مشددة على ضرورة محاسبة 
كل من تسبب في حادث الشابة البحرينية 
السلمانية  بمجمع  المنية  وافتها  الــتــي 
بــســبــب عـــدم تــوفــيــر ســريــر لــهــا بــالــعــنــايــة 

المركزة إثر نوبة سكلر أّلمت بها.
واستغربت رد مجمع السلمانية الطبي 
المستشفى  بــأن  الفقيدة  وفــاة  خبر  على 
يولي أهمية قصوى للمرضى، مشيرة إلى 
أن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا لهذه 
الردود الجاهزة، فهل االهتمام بالمريض 
أربعة  واأللــم  االنتظار  رهين  جعله  يعني 
أيام لحين توافر سرير أو طبيب يعالجه!
الــســلــمــانــيــة  مــســتــشــفــى  أن  وأكــــــــدت 

الذين  للمرضى  وطوابير  تكدسا  يــواجــه 
وطبيب  ســريــر  على  الــحــصــول  ينتظرون 
في  المستشفى  ويشهد  عاجهم.  يباشر 
الوقت ذاته رحيا للكفاءات الوطنية من 
الصحة  وزارة  والتــــزال  األكــفــاء،  األطــبــاء 
با  البحرينيين  االطباء  توظيف  ترفض 

أسباب واضحة.
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} مريم الصائغ.

} جال كاظم.

} زينب عبداألمير.

} زكريا كاظم.

تح��رك ني�اب�ي لت�شكي��ل لجن��ة تحقي��ق في الإهم��ال الطب�ي بال�شلم�اني�ة

المواطنين اأمام  الحكومية  الم�شت�شفيات  جميع  بفتح  المطالبة 

كتب: فاضل منسي

لتشكيل  نيابية  تحركات  اآلن  تجرى 
ــال الــطــبــي  ــمــ لــجــنــة تــحــقــيــق حــــول اإلهــ
فـــي مــســتــشــفــى الــســلــمــانــيــة ووفـــــاة شــابــة 
بــحــريــنــيــة مــصــابــة بــالــســكــلــر.. وطــالــبــوا 
إجــــراءات عاجلة إليــجــاد حلول  بــاتــخــاذ 
الصحية  بــالــخــدمــات  لــارتــقــاء  جـــذريـــة 
وكذلك  واالســتــشــاريــيــن،  األدويـــة  وتوفير 

فترات انتظار المرضى في الطوارئ.
الحكومية  المستشفيات  ــدرت  ــ وأصـ
بيانا لها في إطار متابعتها للماحظات 
الواردة إليها من المرضى وذويهم ووسائل 
ــــدى الــمــريــضــات  ــاة إحـ ــ اإلعـــــام حــــول وفـ
ــــت الـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات الــحــكــومــيــة  ــحـ ــ أوضـ
أن فــريــقــًا مــخــتــصــًا قـــام بــالــتــواصــل مع 
الفريق الطبي المعالج للمريضة، حيث 
تــبــّيــن أنـــه تــمــت مــعــايــنــة الــمــريــضــة التي 
كــانــت تــعــانــي مـــن فــقــر الــــدم الــمــنــجــلــي، 
الَقْلِب  داُء  منها  أخــرى  مزمنة  وأمـــراض 
الصمام  واعــتــال  المزمن،  وَمــاتــزِمــّي  الــُرّ
البطيني  فوق  والتسارع  للقلب،  التاجي 

لدقات القلب.

أعلنت المبادرة الوطنية 
لــتــنــمــيــة الـــقـــطـــاع الـــزراعـــي 
بالتعاون مع وزارة البلديات 
والزراعة، والمجلس األعلى 
الحملة  تلقي  عــن  للبيئة، 
الــوطــنــيــة لــلــتــشــجــيــر دعــمــا 
كريما من مجموعة ترافكو، 
لــلــمــســاهــمــة فـــي اســتــكــمــال 
»دمت خضراء« مشروع زيادة 
عـــــدد األشــــجــــار بــالــمــمــشــى 
80 شتلة  غـــرس  خـــال  مـــن 
بمحيط »كلين آب« مساحة 
قبل  مـــن  مــربــعــا  مــتــرا   120
ــي فــــريــــق مــمــشــى  ــوعـ ــطـ ــتـ مـ

الغوص بالمحرق.
ــاون  ــعــ ــتــ ويـــــأتـــــي هـــــــذا الــ
الكريم مع مجموعة ترافكو، 
تفعيا لدور القطاع الخاص 
البيئية  ــــداف  األهـ دعـــم  فــي 
التي  الــوطــنــيــة  واألولـــويـــات 
البحرين،  مملكة  بها  تلتزم 
البيئية  الــثــقــافــة  تــعــزيــز  و 
ــــدى األفـــــــــراد، ومـــؤســـســـات  لـ
الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي، ورفـــد 
خال  من  األخضر  الغطاء 

تـــكـــاتـــف الــجــمــيــع تــحــقــيــقــا 
لــتــطــلــعــات صــاحــبــة الــســمــو 
الملكي األميرة سبيكة بنت 
قرينة  خليفة  آل  إبــراهــيــم 
عاهل الباد المعظم رئيسة 
ــاري  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الــــمــــجــــلــــس االســ
لتنمية  الــوطــنــيــة  لــلــمــبــادرة 
وانطاقا  الــزراعــي،  القطاع 
من المسؤولية االجتماعية 
نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق الـــتـــنـــمـــيـــة 

المستدامة في المملكة.
وتـــــمـــــت عـــمـــلـــيـــة غــــرس 
الممشى  بمحيط  األشجار 
بــحــضــور الــمــخــتــصــيــن من 
بــلــديــة الــمــحــرق والــمــبــادرة 
الــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــقــطــاع 
الــــــزراعــــــي لـــــإشـــــراف عــلــى 
تتم  كونها  الــغــرس  عمليات 
ــــق تـــطـــوعـــي  ــريـ ــ ــبــــل فـ مـــــن قــ
ــأكـــد مــن  ــتـ وذلــــــك بـــهـــدف الـ
ــيـــة  طـــــريـــــقـــــة غــــــــــرس صـــحـ
وسليمة تحافظ على التربة 
ــوا صــحــيــحــا  ــ ــمـ ــ ــمــــن نـ وتــــضــ
لـــــألشـــــجـــــار والــــشــــجــــيــــرات 
الثقافة  نشر  إلى  باإلضافة 

ــة ونــقــلــهــا لـــألفـــراد  ــيـ ــزراعـ الـ
مـــن أجــــل تــعــمــيــم الــفــائــدة 
األهلية  الــتــوعــيــة  وتــحــقــيــق 
العملي  التدريب  خال  من 
الجهود  يرفد  والعلمي مما 
لتكون  مــســتــقــبــا،  األهــلــيــة 
نحو  األساسية  الركيزة  هي 

تعزيز القطاع البيئي.

التي  األشــجــار  وتنوعت 
ــن 60  ــيــ ــا مــــــا بــ ــهــ ــرســ تــــــم غــ
شــجــرة  و20  ــم،  ــيــ نــ ــرة  شــــجــ
رول، لتضفي على الممشى 
ــرا خــــابــــا، ولــتــشــكــل  ــنـــظـ مـ
مــــصــــدرا طــبــيــعــيــا لـــلـــريـــاح 
ومــــــحــــــطــــــة لــــاســــتــــظــــال 
وخصوصا أن األشجار التي 

تـــم غــرســهــا تــمــتــاز بــكــونــهــا 
األمــر  مــعــمــرة،  طبيعة  ذات 
تلك  استدامة  الذي يحقق 

الفائدة.
وقـــــد أعــــربــــت الــشــيــخــة 
مرام بنت عيسى آل خليفة، 
ــبـــادرة  ــلـــمـ ــام لـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــيـ ــ األمـ
الــوطــنــيــة لــتــنــمــيــة الــقــطــاع 

ــا  ــرهـ ــقـــديـ ــن تـ ــ الـــــــزراعـــــــي عــ
دعمها  على  ترافكو  لشركة 
الــوطــنــيــة  للحملة  الــكــريــم 
فـــي هــــذه الــحــمــلــة الــهــامــة، 
وأعربت عن أملها في تعزيز 
المجموعة في  التعاون مع 
ــا مــن  ــرهـ ــيـ الــمــســتــقــبــل، وغـ
مؤسسات القطاع الخاص.

وفاة مري�شة �شكلر في ال�شلمانية تفجر غ�شبا عاما

الــشــيــخ راشــــد بن  الــفــريــق أول  اســتــقــبــل 
ــر الـــداخـــلـــيـــة، أمـــس،  ــ ــبـــداهلل آل خــلــيــفــة وزيـ عـ
العام  األمين  كومان  علي  بن  محمد  الدكتور 
لمجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك بحضور 
الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل 
حمد  الشيخ  الدكتور  والــلــواء  الداخلية  وزارة 
بن محمد آل خليفة نائب رئيس األمن العام. 
مشيدا  كــومــان،  بالدكتور  الــوزيــر،  ورحـــب 
بالدور التنسيقي الذي تقوم به األمانة العامة 

تطوير  فــي  الــعــرب  الــداخــلــيــة  وزراء  لمجلس 
المجال  في  المشترك  العربي  العمل  مسيرة 
األمني، ومتابعة تنفيذ قرارات وزراء الداخلية 
الـــعـــرب. وتـــم خـــال الــلــقــاء، اســتــعــراض أبـــرز 
الموضوعات التي سيتم مناقشتها في الدورة 
كما  العرب،  الداخلية  وزراء  لمجلس  القادمة 
المتعلقة  الـــمـــوضـــوعـــات  مـــن  عــــدد  بــحــث  تـــم 

بتعزيز التعاون األمني العربي.
علي  بــن  الدكتور محمد  أكــد  مــن جهته، 

ــتـــزازه بــلــقــاء وزيــــر الــداخــلــيــة، ومــا  كـــومـــان، اعـ
أبداه من مرئيات حول تطوير مسيرة التعاون 
ــربـــي. حــضــر الــلــقــاء  ــعـ والــتــنــســيــق األمـــنـــي الـ
ومدير  القانونية  للشئون  المساعد  الــوكــيــل 
كــّرم  فــي سياق متصل  األمــنــي.  الــتــعــاون  إدارة 
وزراء  لمجلس  العام  واألمــيــن  الداخلية  وزيــر 
الداخلية العرب الفائزين من مملكة البحرين 
بجائزة األمير نايف لألمن العربي. ففي فرع 
الدراسات األمنية تم تكريم كل من رامي وحيد 

بــالــمــركــز األول عـــام 2016  فـــاز  الـــذي  مــنــصــور 
ــاب الــثــالــث« ووحيد  ــة بــعــنــوان »اإلرهــ عــن دراسـ
بــالــمــركــز األول عـــام 2017  فـــاز  الـــذي  مــنــصــور 
ــة بــعــنــوان »نــحــو الــتــأصــيــل العلمي  ــ عـــن دراسـ
لرؤية استراتيجية موحدة لمكافحة الجريمة 
السيبرانية في مجتمع دول مجلس التعاون« 
والدكتور أحمد مبارك سالم الذي فاز بالمركز 
بعنوان  دراســة  الثالث مناصفة عام 2019 عن 
»الهجرة غير المشروعة واالتجار باألشخاص 

لتعزيز  استراتيجية  رؤيــة  العربي،  العالم  في 
ــوازن بــيــن الــمــحــور الــحــقــوقــي واالنــســانــي  ــتـ الـ
والمحور األمني والسيادي«.  وفي فرع اإلبداع 
التي  نــاس  علي  فاطمة  تكريم  تــم  االعــامــي 
عـــام 2018 عـــن بحث  الــثــانــي  بــالــمــركــز  فــــازت 
بــعــنــوان »تــوعــيــة ضــد الـــمـــخـــدرات«. وفـــي فــرع 
مكافحة  برنامج  فاز  الرائدة  األمنية  البرامج 
ــان »مــعــا« بــالــمــركــز الــثــانــي عــام  ــ الــعــنــف واإلدمـ

.2019

وزير الداخلية ي�ستقبل الأمين العام لمجل�س وزراء الداخلية العرب
ت��ك��ري��م ال��ف��ائ��زي��ن م��ن ال��ب��ح��ري��ن ب��ج��ائ��زة الأم���ي���ر ن��اي��ف ل���أم��ن ال��ع��رب��ي

والتعليم  التربية  وزيـــر  جمعة  مــبــارك  بــن  محمد  الــدكــتــور  استقبل 
استعرض  حيث  الــنــواب،  مجلس  عضو  البلوشي  مــوســى  محمد  الــنــائــب 
القراء  لتعزيز مهارات  الرامية  والتعليم  التربية  وزارة  الوزير معه خطط 
والقيم  والتقاليد  العادات  التركيز على ترسيخ  إلى  باإلضافة  والكتابة،  ة 

العربية واإلسامية في المناهج الدراسية.
لوزير  والتقدير  بالشكر  البلوشي  محمد  الــنــائــب  تــقــدم  جهته،  مــن 
المقدمة  بالمقترحات  واهتمامه  استقباله،  والتعليم على حسن  التربية 
من أعضاء مجلس النواب، مثمنًا ما يقوم به منتسبو الوزارة والمؤسسات 

التعليمية من جهود في صالح الوطن والمواطنين.

النواب يطل���ع  التربي���ة  وزي���ر 
التطويري�ة ال�وزارة  عل�ى خط�ط 

} وزير التربية ي�ستقبل النائب محمد مو�سى.

أصــــــــدر رئــــيــــس الــمــجــلــس 
طبيب  الفريق  للصحة  األعلى 
ــبــــداهلل  ــيــــخ مـــحـــمـــد بـــــن عــ ــشــ الــ
بـــتـــحـــديـــد  قــــــــــــراًرا  ــفـــة  ــيـ ــلـ خـ آل 
الحكومية  الصحية  المؤسسات 
ــون  ــانــ ــا قــ ــهـ ــيـ ــلـ ــري عـ ــ ــسـ ــ ــي يـ ــ ــتـ ــ الـ

الضمان الصحي.
ــائــــمــــة  وحــــــــــــدد الـــــــــقـــــــــرار قــ
حكومية  مــؤســســة   11 تضمنت 
الصحية  لــلــرعــايــة  مـــركـــزا  و27 
ــري عــلــيــهــا قـــانـــون  ــسـ األولــــيــــة يـ
لوحظ  فيما  الصحي.  الضمان 
الــمــلــك  مــســتــشــفــى  إدراج  عــــدم 
حــمــد والــمــســتــشــفــى الــعــســكــري 

ضمن قائمة القرار.   
السلمانية  مجمع  مــن:  كا  الحكومية  المستشفيات  قائمة  وشملت 
الطبي، مستشفى المحرق لإلقامة الطويلة، مستشفى جدحفض للوالدة، 
خالد  بــن  عــبــداهلل  الشيخ  مــركــز  الــكــلــى،  لغسيل  كــانــو  عبدالرحمن  مــركــز 
مركز  واالجــتــمــاعــي،  الصحي  كــانــو  إبــراهــيــم خليل  مــركــز  الــكــلــى،  لغسيل 
لإلقامة  سترة  مستشفى  النفسي،  الطب  مستشفى  اللويحي،  التصلب 
والتأهيل  اإلصـــاح  ومــركــز  الــطــويــلــة،  لــإلقــامــة  أوال  الــطــويــلــة، مستشفى 

الصحي.
مركز  مــن:  كل  األولية  الصحية  الرعاية  مراكز  قائمة  تضمنت  فيما 
مركز  الصحي،  المحرق  مركز  عــراد،  في  الصحي  الوطني  البحرين  بنك 
والكويت  البحرين  بنك  مركز  الدير،  في  الصحي  الوطني  البحرين  بنك 
الــصــحــي فــي الــحــد، مــركــز حــالــة بــومــاهــر الــصــحــي، مــركــز الــشــيــخ سمان 
الحورة  مركز  الصحي،  سيناء  ابن  مركز  الصحي،  النعيم  مركز  الصحي، 
الصحي، مركز الشيخ صباح السالم الصحي، مركز الباد القديم الصحي، 
مــركــز جــدحــفــص الــصــحــي، مــركــز مــديــنــة عــيــســى الــصــحــي، مــركــز ســتــرة 
الصحي، مركز أحمد علي كانو الصحي، مركز عالي الصحي، مركز يوسف 
عبدالرحمن انجنير الصحي، مركز الشيخ جابر األحمد الصباح الصحي، 

ومركز الكويت الصحي. 

 11 »ال�����س��م��ان ال�����س��ح��ي« ي�����س��م 
�سحيا مركزا  و27  حكوميا  م�ست�سفى 

} رئيس المجلس األعلى للصحة.

عــقــدت لــجــنــة الـــشـــؤون الــمــالــيــة 
واالقتصادية بمجلس النواب برئاسة 
النائب محمد سلمان األحمد رئيس 
السادس  الــعــادي  اجتماعها  اللجنة، 
الفصل  من  العادي  االنعقاد  دور  في 
وبحضور  أمـــس  الــســادس  التشريعي 
ــواب أعـــضـــاء الــلــجــنــة، حــيــث تم  ــنــ الــ
الموحد  الختامي  الحساب  مناقشة 

وتقرير أداء تنفيذ الميزانية.
وصــــرح الــنــائــب مــحــمــد ســلــمــان 
في  استعرضت  اللجنة  بــأن  األحــمــد 
اجتماعها الحساب الختامي الموحد 
لـــلـــدولـــة لــلــســنــة الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة 
أداء  وتــقــريــر   ،2021 ديسمبر   31 فــي 
تــنــفــيــذ الــمــيــزانــيــة الـــعـــامـــة لــلــدولــة 

للسنة المالية 2021، والمعد من قبل 
الــوطــنــي،  واالقــتــصــاد  الــمــالــيــة  وزارة 
مشيرًا إلى أن اللجنة ناقشت تحليل 
الختامي  للحساب  المالية  البيانات 
الـــمـــوحـــد لـــلـــدولـــة لــلــســنــة الــمــالــيــة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2021 2020، 
ــتـــعـــراض دراســــــة مــقــارنــة  كــمــا تـــم اسـ
ــر الـــنـــهـــائـــيـــة لــلــجــنــة  ــاريـ ــقـ ــتـ بـــشـــأن الـ
بشأن  واالقتصادية  المالية  الــشــؤون 
للسنوات  لــلــدولــة  الــمــوحــد  الــحــســاب 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر من 

2018 - 2020م.
ولفت رئيس اللجنة إلى أنه تمت 
والبيانات  السنوي  التقرير  مناقشة 
احتياطي  لحساب  المدققة  المالية 

المالية  السنة  عن  القادمة  األجيال 
بعد   2021 ديسمبر  فـــي31  المنتهية 
ــابـــة  ــبـــل ديــــــــوان الـــرقـ تـــدقـــيـــقـــه مــــن قـ
اللجنة  قررت  وقد  واإلداريــة،  المالية 
ذات  الحكومية  بالجهات  االجــتــمــاع 
الــعــاقــة االســـبـــوع الــمــقــبــل. وبــعــدهــا 
ــالـــة  اســتــعــرضــت الــلــجــنــة عــلــى االحـ
الــــــــواردة إلــيــهــا بـــشـــأن تــقــريــر ديــــوان 
السنوي  واالداريــــــة  الــمــالــيــة  الــرقــابــة 
النائب  منوها  م،   2022-2021 للعام 
بــــدأت  الــلــجــنــة  مــحــمــد األحــــمــــد أن 
الــيــة عــمــل مــحــددة لمناقشة  بــوضــع 
واســـتـــعـــراض الــتــقــريــر والــعــمــل على 
الــعــاقــة  ذات  الــجــهــات  مــع  التنسيق 
االجتماعات  من  سلسلة  عقد  بشأن 

إلى  لاستماع  المشتركة  والــلــقــاءات 
رفــع  قــبــل  المختلفة  الــنــظــر  وجــهــات 
اللجنة  ان  وأضــاف  النهائي.  التقرير 
ستقوم خال الفترة المقبلة بإعداد 

ــر تـــفـــصـــيـــلـــي مـــتـــكـــامـــل حــــول  ــريــ ــقــ تــ
الــواردة في تقرير ديوان  الماحظات 
الــمــالــيــة واإلداريــــــة، وبحيث  الــرقــابــة 
وتــوصــيــات  مستقبلية  رؤيـــة  يتضمن 

من شأنها الحفاظ على المال العام، 
المتجاوزين،  على  القانون  وتطبيق 
والــحــرص على عــدم تــكــرار األخــطــاء 

في إدارة أموال الدولة.

اللجنة تت�سلم تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية

»مالية النواب« تناق�س الح�ساب الختامي الموحد واحتياطي الأجيال القادمة
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محميد احملميد

لــمــاذا يحرقون نسخا  مــنــا..  الكثير  أذهـــان  فــي  تـــوارد  ســؤال لطالما 
من القرآن الكريم؟ ولماذا يهدمون ويدنسون المساجد؟ ولماذا يعمدون 
أن ذلك  يعلمون جــيــدا  هــم  الــكــريــم؟  لــلــرســول  المسيئة  الــرســومــات  إلــى 
ذلك  أن  تــدرك  ودولــهــم  والتعبير؟  الــرأي  ليس من منطلق حرية  الفعل 
والتحريض؟  والتمييز، وشكا من أشكال االستفزاز  العنصرية  يعد من 
والغضب،  الكراهية  لهم  ستجلب  األعمال  تلك  أن  تعرف  ومجتمعاتهم 
اإلصــرار  فلماذا  اإلســامــيــة..  والـــدول  الشعوب  من  والــرفــض  واالستنكار 

ولماذا التكرار..؟؟ 
حدث ذلك في السويد والنرويج والدنمارك وأمريكا والهند وغيرها؟ 
بالتعددية،  وتهتم  بالديمقراطية،  تعنى  دول ومجتمعات  ذلك في  حدث 
ــر، وتــدعــي مــحــاربــة الــتــطــرف واإلرهــــاب،  وتــدعــو إلــى احــتــرام وقــبــول اآلخـ
الحضاري.. فهل هذه  والحوار  والتعايش  التسامح  قيم  بتعزيز  وتطالب 

األمور مستثناة أمام المعتقدات الدينية اإلسامية..؟؟ 
مرتفع  فيها  المعيشة  ومعدل  مــزدهــرة،  إسكندنافية  دولــة  »السويد 
ومعظم   ،%1.6 حوالي  تبلغ  أقلية،  إال  فيها  المسلمون  يشكل  وال  جــدًا، 
وأما   ،%55.4 حوالي  نسبتهم  تبلغ  حيث  )ملحدون(،  دينيين  ال  السكان 
)اللوثري  اإلنجيلي  المذهب  ويشكل   ،%41.2 حوالي  فتبلغ  المسيحية 
وال  المسيحية،  الــطــوائــف  مجمل  مــن   %90 حــوالــي  الــبــروتــســتــانــتــي(   –
يحضر القداس كل أسبوع إال حوالي 2%..« هكذا تقول التقرير اإلعامية 
والكتابات الصحفية.. ولكن ما الهدف من حرق نسخ القرآن الكريم، وما 

تداعيات ذلك؟
الــمــتــحــدث بـــاســـم شـــرطـــة الــعــاصــمــة الــســويــديــة ســتــوكــهــولــم )أوال 
يميني  سويدي  دنماركي  لمواطن  السماح  تفاصيل  كشف  أوستيرلنغ(، 
ضد  »مظاهرة  باعتبارها  التركية،  السفارة  أمــام  القرآن  بحرق  متطرف 

اإلسام في السويد عبر حرق القرآن« كما ورد في طلب التظاهر.
ــراز  وال شــك أن ذلـــك الــعــمــل اإلجـــرامـــي الــمــتــطــرف، يــهــدف إلـــى إبـ
الصورة السلبية عن اإلسام والمسلمين من خال رصد ردة الفعل لدى 
المسلمين، وخاصة إذا ما تجاوزت القانون، وأحدثت الفوضى والتخريب، 
وقامت بالصدامات واالحتجاجات، كما يعكس حرق نسخ القرآن الكريم 
المسلمين  لطرد  المتكررة  والدعوة  »اإلساموفوبيا«،  نسبة  ارتفاع  على 

من تلك الدول.
)اإلنــدبــنــدنــت  عــن  نقا  األمــريــكــيــة،  بوليسي«  »فــوريــن  تــقــول مجلة 
عالميًا  تــهــديــدًا  يشكل  بــات  المتطرف  ــي  األوروبــ اليمين  »إن  الــعــربــيــة(: 
يــتــطــلــب جــبــهــة مـــوحـــدة، وإن جــمــاعــات الــيــمــيــن الــمــتــطــرف خــطــر على 
تكون  لــن  اليميني  الــتــطــرف  مــحــاربــة  وإن  الــديــمــقــراطــيــة،  المجتمعات 
بالتأكيد مهمة سهلة، لكن الحفاظ على الديمقراطية والمساواة وسيادة 

القانون وحقوق اإلنسان عبر العالم تستحق عناء المحاولة«.
تأتي  اإلســام  المتطرفة ضد  األعــمــال  كل  فــإن  التاريخ،  مــدى  على 
بنتائج عكسية، وهي في إقبال األوروبيين على اإلسام، وألن اهلل تعالى 

حافظ لكتابه إلى قيام الساعة.

malmahmeed7@gmail.com

لماذا يحرقون 
القراآن الكريم..؟؟

لشؤون  العليا  اللجنة  عــقــدت 
ــــرة أمــــــــس األحــــــد  ــــمــ الـــــحـــــج والــــــعــ
الــــعــــام،  لــــهــــذا  األول  ــا  ــهـ ــاعـ ــمـ ــتـ اجـ
المعاودة  محمد  بن  نــواف  برئاسة 
ــؤون اإلســامــيــة  ــشـ ــر الـــعـــدل والـ وزيــ
ــع األعــضــاء  ــلـ ـ واألوقـــــــاف، حــيــث اَطّ
قام  الــتــي  الــزيــارة  مستجدات  على 
الـــــوزارة مــؤخــًرا للمملكة  وفـــد  بــهــا 
ــة الــــســــعــــوديــــة لـــلـــتـــوقـــيـــع  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــج عـــام  ــات مـــوســـم حــ ــيـ ــاقـ ــفـ عـــلـــى اتـ
والــعــمــرة،  الــحــج  وزارة  ـــ مــع  ــ 1444هـ
والـــمـــؤســـســـات األهـــلـــيـــة بــالــمــمــلــكــة 
مؤتمر  وحضور  السعودية،  العربية 

ومعرض خدمات الحج والعمرة.
ــد أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــعــلــيــا  ــ وأكـ
ــج والــــعــــمــــرة أهــمــيــة  ــحــ ــــؤون الــ ــشـ ــ لـ
ــيــــن مــمــلــكــة  ــاون الـــمـــثـــمـــر بــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

ــريــــن والـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــبــــحــ الــ
ــة فــــــي مـــــجـــــال خـــدمـــة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الــحــجــاج الــبــحــريــنــيــيــن، كــمــا أثنى 
المستمر  التطوير  على  األعــضــاء 
ــتـــوى الــــخــــدمــــات الـــمـــقـــدمـــة  ــمـــسـ لـ
لـــلـــحـــجـــاج فــــي جـــمـــيـــع الـــمـــشـــاعـــر، 
مشيدين بإعان المملكة استضافة 
أعداد من الحجاج تضاهي ما كانت 
عــلــيــه قــبــل انــتــشــار جــائــحــة كــورونــا 
تــخــفــيــض تكلفة  مـــع  ــيـــد19(،  )كـــوفـ
بنسبة  المعتمرين  عــلــى  الــتــأمــيــن 
 ،%73 بــنــســبــة  الــحــجــاج  وعــلــى   %63
وتـــعـــزيـــز الـــتـــنـــافـــســـيـــة فــــي تــقــديــم 
إيــجــاًبــا  سينعكس  بــمــا  الــخــدمــات، 

على انخفاض األسعار.
مستوى  على  اللجنة  واطلعت 
الـــمـــوســـم  خــــــال  ــمــــات  الــــحــ أداء 

ــن خـــــــال مـــنـــاقـــشـــة  ــ الـــــمـــــاضـــــي، مــ
وأعمال  المتابعة  تقارير  مــن  عــدد 

ــة مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن  ــثـ ــعـ لــــجــــان بـ
والصحية،  األمــنــيــة،  أبــرزهــا  للحج 

والتي أظهرت  والمتابعة،  والتقييم 
الحمات  كل  لــدى  ملحوًظا  تميًزا 

ــا رئــيــس  ــ ــي تــقــيــيــمــهــا الــــعــــام، ودعـ فـ
ــى الــمــحــافــظــة  ــ الــلــجــنــة الــعــلــيــا إلـ
ــاءة  ــفـ ــكـ عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــمــيــز والـ
ــيــــن الـــمـــســـتـــمـــر لـــكـــافـــة  ــســ ــتــــحــ والــ
اإلجـــــــراءات والـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة 
مــن قــبــل الــبــعــثــة أو الــحــمــات بما 
وراحــــة حــجــاج بيت  يحقق ســامــة 

اهلل الحرام.
لشؤون  العليا  اللجنة  ــررت  وقـ
باالندماج  السماح  والعمرة  الحج 
المؤقت للحمات لموسم حج هذا 
العام وفق ضوابط محددة تحافظ 
للحمات.  الــائــق  المستوى  على 
كما ناقشت خطط تطوير الخدمات 
الــمــقــدمــة لــلــحــجــاج الــبــحــريــنــيــيــن 
ومنها ما يتعلق بمخيمات الحجاج 

ومرافق المشاعر المقدسة.

ال�سماح بالندماج الموؤقت لحم�ت الحج

»العليا ل�سوؤون الحج« تناق�س خطط تطوير الخدمات المقدمة لحجاج مملكة البحرين 

}جانب من اجتماع اللجنة العليا ل�سوؤون الحج.

كتبت: فاطمة علي

ــة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ حــــــــــــــــذرت الــــــهــــــيــــــئــــــة الــ
لـــلـــغـــذاء والـــــــــــدواء الـــســـعـــوديـــة مــن 
اســتــخــدام مـــضـــادات االلــتــهــاب غير 
االســتــيــرويــديــة مــثــل )أيــبــوبــروفــيــن( 
مـــؤكـــدة أنـــهـــا تـــزيـــد مـــن احــتــمــالــيــة 
الهضمي.  الجهاز  في  نزيف  حــدوث 
تــفــصــيــًا فــقــد نـــشـــرت الــهــيــئــة عبر 
ــلــــى مــنــصــة  حـــســـابـــهـــا الــــرســــمــــي عــ
ــراف، كــشــفــت من  ــوغــ ــفــ »تـــويـــتـــر«، انــ
خــــالــــه أبــــــــرز اســــتــــخــــدامــــات تــلــك 
التي  الجانبية  واألعــــراض  ــة  األدويــ
تناولها،  فــي  االفــــراط  عند  تسببها 
االلــتــهــاب غير  بــأن مــضــادات  مبينة 
لتخفيف  تستخدم  االســتــيــرويــديــة 
األلـــم الــمــؤقــت وااللــتــهــابــات وبعض 
ــراض الــمــزمــنــة، وتــنــقــســم إلــى  ــ األمــ
أدويـــــــة وصــفــيــة وغــيــر وصــفــيــة مثـل 
 »lbuprofen« أيــــبــــوبــــروفــــيــــن  
 .»Diclofrnac  » وديــكــلــوفــيــنــاك  
وبــيــنــت الــهــيــئــة بـــأن االســتــخــدامــات 
تشمل  االدويـــة  لهذه  الوصفية  غير 
والتواء  األوتار  التهاب  ألم األسنان، 
الــمــفــاصــل، وارتـــفـــاع الـــحـــرارة وألـــم 
ــا  ــهـ اعـــراضـ وان  ــة  ــريـ ــهـ الـــشـ الـــــــــدورة 

وغثيان  صــداع  في  تتمثل  الجانبية 
وحموضة  ألــم  كذلك  الفم  وجفاف 

بالمعدة، وإمساك أو إسهال. 
ــأن احــتــمــالــيــة  وذكـــــرت الــهــيــئــة بــ
الهضمي  الجهاز  فــي  نزيف  حــدوث 
تــــزداد عــنــد االســتــخــدام الــيــومــي أو 
الــمــنــتــظــم كـــذلـــك األفــــــــراد الـــذيـــن 
ــاريــــخ مـــرضـــي مــــع قــرحــة  لـــديـــهـــم تــ
في  لديهم مرض متقدم  أو  المعدة 
ــأن االشـــخـــاص  ــ الـــكـــبـــد، مـــوضـــحـــة بـ
لهذه  عرضة  أكثر  سنة   65 من  أكبر 
يدخنون  الــذيــن  وأولــئــك  المخاطر 

ويفرطون في شرب الكحول.
وأشارت إلى إنه لتقليل مخاطر 
اســتــخــدام مـــضـــادات االلــتــهــاب غير 
االستيرويدية، يجب إخبار الطبيب 
أو الصيدلي بالتاريخ الطبي الكامل 
شاما أي تاريخ مع أمراض األوعية 
المعدة  قرحات  أو  القلبية  الدموية 
كذلك  والمنافع،  المخاطر  لموازنة 
يــجــب اســتــخــدام أقـــل جــرعــة فعالة 
إتمام 10  وعند  فترة ممكنة  بأقصر 
الطبيب.  مراجعة  يجب  فأكثر  أيــام 
الشائعة  المسكنات  أغلب  بأن  يذكر 
التي نستخدمها في معظم األوقات 
عــنــدمــا نــعــانــى مــن الــتــعــب أو بعض 

وارتفاع  والصداع  وااللتهابات  األلم 
ــة تــنــتــمــى  ــيـ ــالـ ــعـ درجـــــــة الــــــحــــــرارة الـ
إلـــى األدويـــة الـــمـــضـــادة لــالــتــهــابــات 
ــة، ومـــــــن بــيــن  ــديــ ــرويــ ــيــ ــتــ ــســ ــر الــ ــيــ غــ
الحاالت الشائعة التي يتم عاجها 
وآالم  والــــرقــــبــــة،  الـــظـــهـــر  آالم  بـــهـــا 

أنواع عديدة  الناتجة عن  المفاصل 
التهاب  )مثل  المفاصل  التهاب  من 
الــمــفــاصــل الــرومــاتــويــدي، والــتــهــاب 
المفاصل التنكسي، والنقرس(، كما 
الــمــضــادات  ــواع مــن  تعالج هــذه األنــ
ــل الــــصــــدفــــي(،  ــاصـ ــفـ ــمـ ــاب الـ ــهــ ــتــ )الــ

المزمنة  والجسم  العضات  وأوجاع 
العضلي  الجهاز  وإصــابــات  وآالمــهــا، 
والعظمي )مثل الكسور، والتمزقات، 
ــي(، وتــقــلــصــات  ــلـ ــضـ ــعـ واإلجـــــهـــــاد الـ
والحمى،  الصداع،  ونوبات  الطمث، 
وذلك على سبيل المثال ال الحصر.

الغذاء والدواء ال�سعودية تحذر..

م�سادات اللتهاب غير ال�ستيرويدية ترفع احتمالية نزيف الجهاز اله�سمي

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16376/pdf/1-Supplime/16376.pdf?fixed5615
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http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1322288
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1322299
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

 ,%2^6 áÑ°ùæH Éªf á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b AGOCG ¿CG …õcôªdG
 ôãcCG øe ó©j á«dÉªdG äÉYhô°ûªdG ´É£b ¿CG äGô°TDƒªdG âæq«Hh
 ;»dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG »a áªgÉ°ùe á«£ØædG ô«Z äÉYÉ£≤dG

 á«∏jƒëàdG  äÉYÉæ°üdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%16^4  ¬àÑ°ùf  â¨∏H  PEG
.%13^3 áÑ°ùæH á«eƒμëdG äÉeóîdG ´É£≤a ,%14^1 áÑ°ùæH

 á°SÉFôH  ¢ùeCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée  á°ù∏L  ∫Ó`̀N  ∂`̀dP  AÉ`̀L

 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  Qƒ°†ëHh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
 äGQGRƒ``dG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ƒª°S  ¬`̀ sLh  ¬`̀JGP  âbƒdG  »a
 IQÉéàdGh  ájó∏ÑdGh  áë°üdG  äÉYÉ£b  øY  ádhDƒ°ùªdG  á«eóîdG
 ≈∏Y  É¡JOÉjRh  á«HÉbôdGh  á«°û«àØàdG  äÓªëdG  ∞«ãμJ  ≈`̀ dEG
 ø«ªFÉ≤dG  ΩGõàdG  Ωó`̀Y  ÖÑ°ùàj  ób  »àdG  ≥aGôªdGh  äÓëªdG
 áë°üH  QGô°VE’G  »a  áeÓ°ùdGh  á«ë°üdG  äÉWGôà°T’ÉH  É¡«∏Y

.™ªàéªdGh øWGƒªdG
 á©HGôdG  áî°ùædG  äÉLôîªH  AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  OÉ°TCG  óbh
 ™jQÉ°ûe  ø`̀e  ¬æª°†J  É`̀ª`̀Hh  2019  »eƒμëdG  ≈≤à∏ªdG  ø`̀e
 ¬H »≤JôJh »eƒμëdG πª©dG áeƒ¶æe ôjƒ£J ºYóJ äGQOÉÑeh

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

 Ö`̀eGô`̀J ó`̀ dÉ`̀ fhO »`̀μ`̀jô`̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG ¬``̀ sLh
 ΩÉ«≤dG áÑ¨e øe É«côJ ≈dEG  áé¡∏dG ójó°T GôjòëJ
 ÖeGôJ Oógh .OhóëdG  êQÉN …ôμ°ùY πªY …CÉH
 OÉ°üàbG ô«eóàH OhóëdG ÉgRhÉéJ ∫ÉM »a Iô≤fCG
 :¬Jójô¨J »a ÖeGôJ ∫Ébh .ÉeÉªJ ¬°ùªWh É«côJ
 â∏©a  GPEG  :Qô`̀cCG  §≤a  ,πÑb  øe  Iƒ≤H  äó`̀cCG  Éªc{
 »àdG  áª«¶©dG  »àªμëH ,√ôÑàYCG  A»°T …CG  É«côJ

 ô`̀eOCG  ±ƒ°ùa  ,Ohó`̀ë`̀dG  GRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,É¡d  π«ãe  ’
 Gòg â∏©a) ÓeÉ°T Gô«eóJ πeÉμdÉH É«côJ OÉ°üàbG
 ÖeGôJ í°Vƒj ºdh .zGhQòëj ¿CG º¡«∏Y .(πÑb øe
 ¢ùeCG øμdh ,OhóëdG É«côJ RhÉéàH Oƒ°ü≤ªdG Ée
 É¡JGƒb øe AõL Öë°S ÉμjôeCG ¿ÓYEG ó¡°T ø«æKE’G
 Ωƒég ø°ûH Iô≤fCG äó¡©J Éª«a ,ÉjQƒ°S ∫Éª°T »a

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

 QGôb  øY  ÖeGôJ  »μjôeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀aGOh
 ∫Éª°T  ø`̀e  á`̀«`̀μ`̀jô`̀eC’G  äGƒ`̀≤`̀ dG  Öë°S  ¬````̀JQGOEG
 ájOôμdG  äGƒ≤dG  ºYO  á∏°UGƒe  ¿EG  ∫Ébh  ,ÉjQƒ°S
 á≤£æªdG  »a  IóëàªdG  äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ™e  áØdÉëàªdG

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

…ƒb AGOCGh »HÉéjEG ƒªf ..»æWƒdG OÉ``°üàb’G
á``«dÉªdG  äÉYhô``°ûªdGh  ¥OÉ``æØdG  ´É``£≤d  ô``«Ñc  ΩÉ¡``°SEGh  ..ƒ``ªædG  áÑ``°ùf  ٪3^4

IQhÉéªdG iô``≤dGh QÉ``HQÉH äÉ``LÉ«àMG á``«Ñ∏J ≈``dEG ¬``Lƒj AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ

Ö``eGôJh ..É`jQƒ``°S  ∫É`ª``°T  ø```e  É``¡JGƒb Öë``°ùJ Éμ``jôeCG
Ohó``ëdG  äRhÉ``éJ  GPEG  É``«côJ  OÉ``°ü`àbG  ô```«eó`à`H  Oó```¡`j

 ÜÉë``°UCG  ô``ªJDƒe  ≈``Yôj  ∂``∏ªdG
Üô``©dG  øjôªãà``°ùªdGh ∫É``ªYC’G

 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈Yôj
 ¬JQhO  »a  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh  ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ióØªdG  OÓÑdG
 QÉμàH’Gh IOÉjôdG :á©HGôdG á«YÉæ°üdG IQƒãdG »a QÉªãà°S’G{ QÉ©°T âëJ18``dG
 ∫ÉªYC’G OGhôd »ªdÉ©dG ióàæªdG øe áãdÉãdG IQhódGh ,z»ªbôdG OÉ°üàb’G »a
 ∫ÉªYC’G  ÜÉë°UCG  ôªJDƒe  ΩÉ≤jh  .2019  ôÑªaƒf  13h  11  ø«H  QÉªãà°S’Gh
 øjôëÑdG  áYÉæ°Uh  IQÉéJ  áaôZ  øe  º`̀YOh  º«¶æàH  Üô©dG  øjôªãà°ùªdGh
 á°ù°SDƒªdGh  á«Hô©dG  ∫hó`̀dG  á©eÉLh  á«Hô©dG  ±ô¨dG  OÉëJG  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 IóëàªdG  º`̀eC’G  áª¶æeh  äGQOÉ°üdG  ¿ÉªàFGh  QÉªãà°S’G  ¿Éª°†d  á«Hô©dG
 ∫hC’G ôªJDƒªdG Ö£≤à°ùj ¿CG  ™bƒàªdG øeh .øjôëÑdG »a á«YÉæ°üdG á«ªæà∏d
 øe áÑîf º¡æ«H ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T øe ∑QÉ°ûe 1500 á≤£æªdG »a ¬Yƒf øe

.∫ÉªYC’G OGhQh á«ª«¶æàdG äÉ¡édGh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG ´Éæ°üc ,AGôÑîdG

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

 ∫ÉÑ≤à°SG  Aó``H  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  Öàμe  ø`̀∏`̀YCG
 »a º¡°ùj ÉªH ,zIôμa{ á≤HÉ°ùe øe á«fÉãdG  áî°ùædG »a ácQÉ°ûª∏d  äÉMôà≤ªdG
 á«eƒμëdG  áeóîdG  »a  õq«ªàdG  ºYód  QÉμàH’Gh  ´GóHE’G  áaÉ≤K  õjõ©J  á∏°UGƒe
 »eƒμëdG  πª©dG  äÉLôîe ≈∏Y ÉHÉéjEG  ¢ùμ©æjh ΩÉ©dG  ´É£≤dG  »ØXƒe iód

.¬d É°SÉ°SCG øWGƒªdG QÉÑàYG ≈∏Y ºFÉ≤dG
 ¿ƒ∏ª©j  øªe  ,≈°übCG  óëc  OGôaCG  4  øe  äÉYƒªéªdG  hCG  OGôaCÓd  øμªjh

 ácQÉ°ûª∏d  Ωó≤àdG  ,á«eƒμëdG  äÉcô°ûdG  ió``̀MEG  hCG  »eƒμëdG  ´É£≤dG  »`̀a
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  Öàμªd  »fhôàμdE’G  ™bƒªdG  ôÑY  äÉMôà≤ªdÉH
 óYƒe  ô`̀NBG  ¿CG  É kª∏Y  ,http://www.fdpm.gov.bh  :AGQRƒ```̀dG
 á∏Môe  Égó©H  CGóÑàd  ,πÑ≤ªdG  ôÑªaƒf  øe  ¢SOÉ°ùdG  ƒg  äÉMôà≤ªdG  ∫ÉÑ≤à°S’

.¢UÉ°üàN’Gh ¿CÉ°ûdG …hP øe º««≤àdG áæéd πÑb øe äÉMôà≤ªdG á©LGôe

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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دعت عميدة كلية الهندسة 
الدكتورة  البحرين  جامعة  في 
إبراهيم  بنت  هيفاء  الشيخة 
الــكــلــيــة  آل خــلــيــفــة، خــريــجــي 
النجاِح  مسيرِة  استكمال  إلــى 
والتفوق خالل الحياة العملية، 
ومـــواصـــلـــة الــــدراســــات الــعــلــيــا، 
تأهيلهم  في  ثقتها  عن  معربة 
وإمكاناتهم العالية، مشيرة إلى 
أن عدد خريجي كلية الهندسة 
بلغ نحو 2976  الفوج  هــذا  في 

ألف خريج.
آل  هــــيــــفــــاء  د.  وأفــــــــــــــادت 
جامعة  احتفالية  فــي  خليفة 
البحرين بتخريج الفوج الرابع 
والعشرين من طلبة الجامعة، 
الذي يقام تحت رعاية صاحب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، لتخريج 
الــطــلــبــة الــمــســجــلــيــن فــيــه من 
الجامعي  العام  دفعة  خريجي 
الــــعــــام  إلــــــــى  2018/2017م 

الجامعي 2021/2020م.
وقــالــت،  فــي الحفل الــذي 
شــــــهــــــده وزيـــــــــــر الـــــمـــــواصـــــالت 
واالتـــصـــاالت مــحــمــد بــن ثامر 
ــة جـــامـــعـــة  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ الــــكــــعــــبــــي، ورئـ
البحرين الدكتورة جواهر بنت 
ــواب  ــ شـــاهـــيـــن الـــمـــضـــاحـــكـــة، ونـ
ــاء  الــــرئــــيــــس وعـــــــدد مــــن أعـــضـ
تخريج  »إن  الجامعة،  مجلس 
هذا الفوج يشمل 57 خريجًا من 
و810  العليا،  الــدراســات  برامج 
خــريــجــيــن مــــْن قــســم الــعــمــارة 
و360  الـــداخـــلـــي،  والــتــصــمــيــم 
مـــن خــريــجــي قــســم الــهــنــدســة 
الكهربائية واإللكترونية، و505 
مـــن خــريــجــي قــســم الــهــنــدســة 
الكيميائية، و720 من خريجي 
و524  المدنية،  الهندسِة  قسم 
مـــن خــريــجــي قــســم الــهــنــدســة 

الميكانيكية«.
وقــــــــالــــــــت عـــــمـــــيـــــدة كـــلـــيـــة 
الـــهـــنـــدســـة فــــي كــلــمــتــهــا أمــــام 
البهيج،  الحفل  »هــذا  الطلبة: 
ــاد لــلــجــهــود  ــو بــمــثــابــة حـــصـ هــ
ــا  ــنـ ــتـ ــبـ ــلـ الــــــمــــــبــــــذولــــــة مــــــــن طـ
مسيرتهم  ــوال  طــ ومــدرســيــهــم 
ــوا  ــرصــ ــي حــ ــ ــتـ ــ الــــــدراســــــيــــــة، الـ
خــاللــهــا عــلــى تــغــذيــة الــعــقــول، 
والتأسيس  الشخصيات،  وبناء 
على منهج البحث العلمي، من 
طــوال  المشاريع  إنــجــاز  خــالل 

فترة دراستهم«.
الخريجين  بقدرة  ونوهت 

عــلــى تــجــاوز صــعــاب الـــدراســـة، 
الــمــراحــل  مــتــمــنــيــة أن تــحــمــل 
ــا يــتــطــلــعــون  الــمــقــبــلــة لـــهـــم مــ
إلــــــيــــــه مـــــــن نــــــجــــــاح وتــــــقــــــدم، 
حــيــث تــقــع عــلــيــهــم مــســؤولــيــة 
ــة فـــي  ــ ــلـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ الــــمــــســــاهــــمــــة الـ
ــاء الــــوطــــن وتـــنـــمـــيـــتـــه، فــي  ــنــ بــ
الهندسية  المجاالت  مختلف 

المختلفة.
ــر الــــخــــريــــجــــون عــن  ــ ــ ــبَّ ــ وعــ
وشكرهم  وامتنانهم  سعادتهم 
لــجــامــعــة الــبــحــريــن، فــي كلمة 
ــوف  ــنـ ــا الــــخــــريــــجــــة هـ ــهــ ــتــ ــقــ ألــ
ــه، فـــــي الـــفـــتـــرة  ــيــ ــقــ عـــيـــســـى فــ
الــصــبــاحــيــة، وقــالــت: »فـــي هــذا 
نحن  لنا  يحق  الكريم  المقام 
الــخــريــجــيــن والـــخـــريـــجـــات أن 
نفتخر بجامعة البحرين التي 
ا كبيًرا يخرج  تعّد صرًحا علمّيً
جديًدا  ميدانًا  لتلج  األجيال، 
من ميادين المشاركة في بناء 

نهضة هذا الوطن المعطاء«.
الحاصلة  فقيه  وأضـــافـــت 
ــد بــــن ســـالم  ــزيـ ــائــــزة يـ عـــلـــى جــ
يــفــوتــنــا في  ــارة: »ال  ــمـ ــعـ الـ فـــي 
ه  نتوجَّ أن  البهيِج  الحفِل  هذا 
ســبــحــانــه  اهلل  ــد  ــعـ -بـ بــالــشــكــر 
ــى أولـــيـــاء أمـــورنـــا  وتـــعـــالـــى- إلــ
ــوا مــْنــذ  ــعـ اء، الــــذيــــن سـ األعــــــــــزَّ
في  لــوجــوِدنــا  ــى  األولـ اللَّحظة 
فيَنا  يــغــرســوا  أن  الــحــيــاة  هـــذه 
قيم دينَنا اإلسالمّي الحنيف، 
ــا الــعــربــيــة األصــيــلــة،  ــنـ ــاداتـ وعـ
ــُروا  ــ ــ وحــثــوَنــا عــلــى الــعــلــم، ووّف
لنا البيئَة الدراسية المناسبة، 
التي مكنتنا من إتمام دراستنا 

ة العليا«. الجامعيَّ
الخريج  أكـــد  ومـــن جــهــتــه، 
فـــــوزي حــــرب أن »هـــذا  حـــســـام 
الــحــفــل ســيــظــل مـــحـــفـــورا في 
دافعا  وسيبقى  دائــمــا،  ذاكرتنا 
الطلبة  لجميع  كبيرا  وحــافــزا 
ــن الـــتـــفـــوق  ــ إلحـــــــــراز مــــزيــــد مـ
العلمية  حياتهم  في  والنجاح 

والعملية«.
وأعـــــــرب حــــــرب، الــحــاصــل 
موسى  بن  محمد  جائزة  على 
القياس  هندسة  فــي  شاكر  بــن 
بإهداء  سعادته  عــن  والتحكم 
إلــى مقام حضرة  النجاح  هــذا 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن الــمــعــظــم، 
وإلــــــى مـــقـــام صـــاحـــب الــســمــو 
الـــمـــلـــكـــي األمــــيــــر ســـلـــمـــان بــن 
حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي الــعــهــد 

رئيس مجلس الوزراء.
التي  وخــــالل االحــتــفــالــيــة 
جـــرت صــبــاحــًا صــعــد خريجو 
ــرامـــج: الـــعـــمـــارة، والــتــصــمــيــم  بـ
تباعًا  البيئة  وعمارة  الداخلي، 

ــة، حــيــث تسلموا  الــمــنــصَّ عــلــى 
ــرج بـــحـــضـــور  ــخــ ــتــ شــــــهــــــادات الــ
أولــــــيــــــاء أمــــــورهــــــم مـــــن نـــائـــب 
الــرئــيــس لــلــبــرامــج األكــاديــمــيــة 
ــات الــعــلــيــا الـــدكـــتـــور  ــ ــدراســ ــ والــ

محمد رضا قادر. 
ــرة  ــتـ ــفـ أمـــــــا احـــتـــفـــالـــيـــة الـ
لتخريج  فخصصت  المسائية 
ــامـــجـــي: الــهــنــدســة  طــلــبــة بـــرنـ
ــة  ــ ــدسـ ــ ــنـ ــ ــة، وهـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرونـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ اإللـ

األجـــهـــزة الــدقــيــقــة والــتــحــكــم 
في العمليات الصناعية، حيث 
تخرجهم من  تسلموا شهادات 
ــائـــب الـــرئـــيـــس لــخــدمــة  قـــبـــل نـ
الخريجين  وشــؤون  المجتمع 

ــد صــــالــــح  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـــــــدكـــــــتـــــــور مـ
األنصاري.

ــن الــــمــــقــــرر اســتــكــمــال  ــ ومــ
الهندسة  كلية  طلبة  تــخــريــج 
االثنين،  الــيــوم  احتفالية  فــي 

ــج طــلــبــة  ــريـ ــخـ ــيـــث ســـيـــتـــم تـ حـ
الكهربائية،  الــهــنــدســة  بــرامــج 
والـــــهـــــنـــــدســـــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، 
والــهــنــدســة الــمــيــكــانــيــكــيــة في 

االحتفالية الصباحية.
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حــــــصــــــد طـــــلـــــبـــــة بـــــرنـــــامـــــج 
الصيدلة بكلية العلوم الصحية 
والرياضية في جامعة البحرين، 
المركز األول في الجولة األولى 
مــن بــيــن ســت جــامــعــات عــربــيــة، 
فــرســان علم  »كـــأس  فــي مسابقة 
أقيمت  الــتــي  الـــعـــرب«،  الــســمــوم 
عــلــى هـــامـــش أعـــمـــال الــمــؤتــمــر 
ــة  ــرفــ ــعــ ــمــ الـــــــدولـــــــي الـــــــرابـــــــع »الــ
الصيدلة  في  والــقــدرة  والمهارة 
وعلم السموم«، في )الفترة من 6 
إلى 8 ديسمبر 2022(، بالمملكة 

العربية السعودية.
ونال طلبة جامعة البحرين 

الـــمـــركـــز الـــثـــامـــن ضــمــن أفــضــل 
ــي الــجــولــة  ــات فــ ــعـ ــامـ ثـــمـــانـــي جـ
جامعة  طلبة  وحــصــل  الــثــانــيــة، 
الخامس  المركز  على  البحرين 
ضمن أفضل ثماني جامعات في 

الجولة الثالثة.
ط المؤتمر الضوء على  وسلَّ
أبرز التقنيات الحديثة في مجال 
الـــرعـــايـــة الــصــيــدالنــيــة وتــقــيــيــم 
السمية وعلم السموم، باإلضافة 
ــاء  ــ ــذكــ ــ ــات الــ ــ ــدامــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ إلـــــــــى اســ
تقييم  مــجــال  االصــطــنــاعــي فــي 

سمية األدوية ومأمونيتها.
عــدد من  المؤتمر  وصــاحــب 

والتجارب  البحثية  المسابقات 
الـــرائـــدة، أبـــرزهـــا مــســابــقــة كــأس 
فرسان علم السموم العرب، التي 
منها  جــامــعــة،   26 فيها  تــنــافــس 
المملكة،  خـــارج  مــن  جامعة   13
ــع ورش عمل  أربـ إلـــى  بــاإلضــافــة 
مــثــريــة تــنــاقــش مــوضــوعــات في 

مجاالت مختلفة.
العلوم  كلية  عميدة  وهــنــأت 
الــدكــتــورة  والــريــاضــيــة  الصحية 
لــيــنــا خــنــجــي الــطــلــبــة فـــي قسم 
ــلــــوم الـــصـــحـــيـــة الـــمـــســـانـــدة  ــعــ الــ
عــلــى مــشــاركــتــهــم فـــي الــمــؤتــمــر 
والذين  المصاحبة،  والفعاليات 
ــوا تـــمـــثـــيـــل مــمــلــكــة  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــبــحــريــن بــالــمــســتــوى الــعــالــي، 
الـــتـــوفـــيـــق  دوام  لـــهـــم  مــتــمــنــيــة 

والتميز. 
مثل جامعة البحرين ثالثة 
الصحية  العلوم  كلية  من  طلبة 
والــريــاضــيــة وهـــم: صهيب عــالء 
الـــــديـــــن وفــــاطــــمــــة ســـعـــيـــد مــن 
بـــرنـــامـــج الـــصـــيـــدلـــة، بــاإلضــافــة 
ــالــــب مـــحـــمـــد يــحــيــى  ــطــ إلــــــى الــ
مــن بــرنــامــج عــلــوم الــمــخــتــبــرات 
عــلــى مشاركة  وأشــــرف  الــطــبــيــة. 
الــطــلــبــة الـــمـــحـــاِضـــرة بــبــرنــامــج 
الصيدلة والمتخصصة في علم 
نصر  شيري  والسموم  العقاقير 

اهلل.

ط��ل��ب��ة »ال�����ص��ي��دل��ة« ب��ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن ي���ف���وزون ب��ال��م��رك��ز 
ال�����ص��م��وم ع���ل���وم  ب��م�����ص��اب��ق��ة  الأول������ى  ال��ج��ول��ة  ف���ي  الأول 

أنــهــا تضع  والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  أكـــدت 
ــان الــلــغــة  ــقــ ــا تـــعـــزيـــز إتــ ــهـ ــاتـ ــويـ ضـــمـــن ســـلـــم أولـ
التأسيسية  الــمــراحــل  فــي  وخــصــوصــًا  العربية، 
والثانية،  األولـــى  الحلقتين  مــن  الطلبة  لــدى 
ــًا عـــلـــى اإلعــــــــداد لــتــقــديــم  ــيـ ــالـ ــا تــعــمــل حـ ــهــ وأنــ
ــي تـــــــالوة وتــفــســيــر  ــ حـــصـــتـــيـــن أســـبـــوعـــيـــتـــيـــن فـ
والثاني  األول  الصفوف  لطلبة  الكريم  القرآن 
الدراسي  العام  من  اعتبارًا  االبتدائي  والثالث 
إلـــى حــصــص التربية  بــاإلضــافــة  ــادم، هـــذا  ــقـ الـ
شأنه  مــن  مــا  وهــو  العربية،  واللغة  اإلســالمــيــة 
الطلبة،  لــدى  العربية  اللغة  اســتــخــدام  تعزيز 
السليم  والــنــطــق  الـــحـــروف  مـــخـــارج  وتــحــســيــن 
للمعاني  استيعابهم  زيـــادة  عــن  فــضــاًل  لديهم، 

والمفردات العربية.
القطاعات  جميع  أن  عــن  ــوزارة  الــ وكشفت 

الــتــعــلــيــمــيــة تــعــمــل حـــالـــيـــًا عــلــى االنـــتـــهـــاء من 
اعتبارا  القرار  هذا  لتنفيذ  الالزمة  اإلجــراءات 
من العام الدراسي المقبل، بما في ذلك إعداد 
الالزمة للمعلمين من قبل  التدريبية  الــدورات 
المرحلة  أن  إلــى  الفــتــة  بـــالـــوزارة،  المختصين 
الــتــنــفــيــذ ســتــشــمــل طــلــبــة الحلقة  ــــى مـــن  األولـ
التطبيق  فـــي  تــدريــجــيــًا  الــتــوســع  مـــع  ــى،  ــ األولــ

ليشمل الحلقتين الثانية والثالثة مستقباًل.
وأشارت الوزارة إلى أن القرآن الكريم يمثل 
اللغة  اســتــخــدام  فــي  والــبــالغــة  الفصاحة  قمة 
مــنــفــصــلــة في  تــقــديــم حــصــص  وأن  الــعــربــيــة، 
القرآن الكريم مع تعليم عدد من قصار السور 
الــصــغــر من  مــنــذ  وتــفــســيــرهــا للطلبة  ــات  ــ واآليـ
شأنه صقل مهاراتهم في اللغة العربية، وتعزيز 

ثقتهم بأنفسهم في استخدامها.

الحلقة  لطلبة  الكريم  القراآن  في  ح�صتان  التربية: 
الأولى البتدائية اعتبارا من العام الدرا�صي المقبل
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الهيئة  رئيس  نائب  النعمة  علي  المهندس  أشــار 
الــكــهــربــاء  بهيئة  الــمــشــتــركــيــن  وخـــدمـــات  لــلــتــوزيــعــات 
والماء إلى أن الهيئة حريصة على االنتقال الى نظام 
سهولة  بكل  الجديد  والــفــوتــرة  المشتركين  خــدمــات 
ويسر من خالل اتخاذها عدة خطوات داخلية تقنية 
على  المشترك  تأثر حصول  عــدم  مــراعــاة  مع  دقيقة 
خدمات الكهرباء والماء المختلفة وتقديمه للطلبات 

المعتادة واالستفسارات كما هو متبع لدى الهيئة.
وقــــال إن االنــتــقــال إلـــى الــنــظــام الــجــديــد سيتم 
من خالل إجــراءات دقيقة وعبر عدة مراحل لضمان 
تنفيذ خطة  مــن خــالل  وذلـــك  المشترك،  تــأثــر  عــدم 
المشتركين خالل  للتعامل مع طلبات  عمل واضحة 
المرحلة االنتقالية والتي ستشمل مرحلة عدم توفر 
الخدمات اإللكترونية في الفترة من 2 فبراير ولغاية 

ســيــتــم خاللها  الــتــي  الــفــتــرة  وهـــي   ،2023 فــبــرايــر   6
االنتقال للنظام الجديد.

كل  توفير  على  الهيئة  عملت  ذلــك،  إلــى  إضافة 
اإلمــكــانــيــات الــلــوجــســتــيــة حــتــى يــتــم إطــــالق الــنــظــام 
الجديد بيسر وسهولة.، حيث تم تصميم النظام وفق 
الخدمات  أفضل  للمشترك  ليوفر  التقنيات،  أحــدث 
الهيئة،  مع  دائــم  تواصل  على  ويبقيه  ويسر  بسهولة 

ليتماشى  بــالــمــرونــة  يمتاز  الــجــديــد  الــنــظــام  أن  كما 
مع أي مستجدات تقنية حديثة ومستقبلية، ويمكن 
ــع الـــجـــهـــات ذات الـــعـــالقـــة، عـــالوة  ربـــطـــه وأتــمــتــتــه مـ
عــلــى ذلـــك قــامــت الــهــيــئــة ضــمــن خــطــتــهــا لــالنــتــقــال 
لــلــنــظــام الــجــديــد بــتــدريــب أكــثــر مـــن 1000 مــوظــف 
ضمن  الــعــالقــة  ذات  الحكومة  والــجــهــات  الهيئة  مــن 

برامج تدريبية مكثفة.

اآل����ي����ات الن���ت���ق���ال اإل�����ى ن���ظ���ام ال���ف���وت���رة ال���ج���دي���د دق��ي��ق��ة وت�����ص��م��ن
ع�����دم ت����اأث����ر خ����دم����ات ال���ك���ه���رب���اء وال����م����اء ال���م���ق���دم���ة ل��ل��م�����ص��ت��رك��ي��ن

} المهندس علي النعمة.

ــلـــي  ــرازيـ ــيــــع بـ ــفـــت رضــ لـ
بسبب  وذلــك  العالم،  أنظار 
دفع  الـــذي  الضخم  حجمه 
األطباء إلجراء عملية والدة 
مــبــكــرة إلخـــراجـــه مــن بطن 
تتمكن من  لــن  كــونــهــا  أمـــه، 
ُولد  إذ  أطــول،  لفترة  حمله 

وهو يزن 7 كيلوجرامات. 
وأنــــــجــــــبــــــت كــــلــــيــــديــــان 
سانتوس، البالغة من العمر 
أنــغــرســون  ابــنــهــا  ــا،  ــامـ 27 عـ
 18 فــي  قيصرية  عملية  فــي 
يـــنـــايـــر، بــمــســتــشــفــى بــــادري 
كولومبو في والية أمازوناس 

البرازيلية.
وكـــــــــــانـــــــــــت ســــــانــــــتــــــوس 
ــي الـــمـــســـتـــشـــفـــى إلجــــــراء  ــ فـ
ــة، لــكــن  ــيــ ــنــ ــيــ اســــتــــشــــارة روتــ
الطفل  أن  ــوا  ــ أدركـ األطـــبـــاء 
الذي لم يولد بعد، كان أكبر 
من أن تحمله لفترة كاملة.

أنــغــرســون،  أن  وُيــعــتــقــد 
الــــــمــــــوجــــــود فـــــــي حـــاضـــنـــة 
ــالـــة  بـــالـــمـــســـتـــشـــفـــى فـــــي حـ
مـــســـتـــقـــرة، هــــو أكـــبـــر طــفــل 
ــة أمـــازونـــاس،  يــولــد فــي واليـ
سنتيمترا،   59 طوله  ويبلغ 
وفـــــــق مـــــا ذكــــــــرت صــحــيــفــة 

»ديلي ميل« البريطانية. 
ــل رقــمــا  ــفـ ــطـ ــل الـ وســــجــ
الوالية،  في  جديدا  قياسيا 
تـــم تــحــديــثــه آخـــر مـــرة عــام 
يــزن  قــبــل صــبــي  مــن   ،2011
كــيــلــوجــرامــات،   5.8 حــوالــي 
ــو 54  ــ ــحـ ــ نـ ــغ طــــــولــــــه  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ويـ

سنتيمترا.
لــم  ــون  ــ ــرسـ ــ ــغـ ــ أنـ أن  إال 
ــاســـي  ــيـ ــقـ يـــكـــســـر الــــــرقــــــم الـ

ــي الـــــــــــذي ســـجـــلـــه  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
سانتوس،  دوس  أديميلتون 
ووزنــه 8  عــام 2005  المولود 

كيلوجرامات. وقال األطباء 
مرتبط  حــجــمــه  إن  حــيــنــهــا 
مرض  بحالة  ــح  األرجـ على 

ــــري لــــــــدى والــــــدتــــــه.  ــكـ ــ ــسـ ــ الـ
أكبر طفل  بيتس  آنا  وكانت 
ولـــــد بـــشـــكـــل طــبــيــعــي عــلــى 

اإلطالق، وذلك في إيطاليا 
وزنها  كــان  1955، حيث  عــام 

10.2 كيلوجرامات. 

بادري  مستشفى  ويقوم 
الــتــبــرعــات  بجمع  كــولــومــبــو 
لــــــشــــــراء مـــــالبـــــس جــــديــــدة 

الــمــالبــس  ألن  ــغـــرســـون،  ألنـ
ــا والـــــــداه لن  ــتـــراهـ الـــتـــي اشـ

تناسب حجمه.

العدد )16376( - السنة السابعة واألربعون - اإلثنين ُغرة رجب 1444هـ - 23 يناير 2023م 20

فيكتوريا  الــدكــتــورة  حـــذرت 
غورلوفا، أخصائية طب األطفال 
ــتـــخـــدام قـــطـــرات األنـــف  مـــن اسـ
اإلدمــان.  تسبب  ألنها  لألطفال 
ــى أنـــه  ــ ــة، إلـ ــيـ ــائـ وتـــشـــيـــر األخـــصـ
القطرات  هــذه  استخدام  يمكن 
فـــي حـــــاالت اســتــثــنــائــيــة فــقــط، 
عـــنـــدمـــا يــمــنــع انــــســــداد األنــــف 
وتقول:  النوم.  أو  الطعام  تناول 
القطرات  هــذه  اســتــخــدام  »عــنــد 
فــتــرة طــويــلــة واســتــخــدامــًا غير 
التي  الــمــركــبــات  فـــإن  منضبط، 
األوعية ال  تساعد على تضييق 
اإلدمــان فقط، بل يمكن  تسبب 
ــا، خـــاصـــة عــنــد  أيــــضــ تــــــؤدي  أن 
األطفال، إلى استخدام جرعات 
زائـــــدة مـــا يــــؤدي إلــــى الــتــســمــم، 
ــذا  ــى الـــــمـــــوت. ويــــرجــــع هـ ــتــ وحــ
الغشاء  الـــدواء عبر  إلــى دخـــول 
ــم إلــى  ــفـ الــمــخــاطــي لـــألنـــف والـ

الجهازي  والتأثير  الــدم  مجرى 
على كامل الجسم«.

استخدام  »يفضل  وتضيف: 
الــبــخــاخ  أو  الـــقـــطـــارة )نـــقـــاطـــة( 
الذي يعطي الجرعة المطلوبة 
مــن الــــدواء. كما مــن الــضــروري 

عدم استخدام هذه األدوية أكثر 
تستخدم  وأن  ــام،  ــ أيـ ثــالثــة  مـــن 
اليوم - مرة كل  ثالث مــرات في 
كلما  وعــمــومــا  ســاعــات«.  ثماني 
ــدام هــــذه الــقــطــرات  ــتـــخـ قـــل اسـ

يكون أفضل.

طبيب�ة تح�ذر م�ن خط�ر قط�رات الأن�ف عل�ى الأطف�ال

ين����شر  ب�ك�نج���هام  ق��ش��ر 
تفا�شي�ل الحتف�ال بتتوي�ج 
ال�ث�ال��ث ت��ش�ارل��ز  المل�ك 

االحتفال  سيتم  أنــه  السبت  يــوم  بكنجهام  قصر  أعلن 
المقبل  مــايــو  فــي  الــثــالــث  تــشــارلــز  بريطانيا  ملك  بتتويج 
بمواكب تقليدية وحفل موسيقي في قلعة وندسور وحفالت 
عاما(   74( تشارلز  وأصــبــح  وعـــروض ضوئية.  الــشــوارع  فــي 
في  اليزابيث  الملكة  والدته  وفــاة  بعد  تلقائي  بشكل  ملكا 
الكبير  الــتــتــويــج  وســيــقــام حــفــل  الــمــاضــي.  أيــلــول  سبتمبر 
لـــه ولــزوجــتــه كــامــيــال يـــوم الــســبــت الــمــوافــق الـــســـادس من 
مايو. ويعد هذا التتويج الحدث الرئيسي للعائلة المالكة 
االن  حتى  عليه  طغت  ولكن   2023 عــام  خــالل  البريطانية 
هذا العام مذكرات نجل الملك االمير هاري التي وجه فيها 

اتهامات للملك وأفراد اخرين من االسرة. 
ان  التتويج  تفاصيل  نشر  الــذي  بكنجهام  قصر  وقــال 
مصرفية  اجــازة  على  بالفعل  حصلوا  الذين  البريطانيين 
الــثــامــن مـــن مــايــو احــتــفــاال بــهــذه المناسبة  اضــافــيــة فـــي 
سيتمكنون من مشاهدة االحتفاالت وحفل موسيقي خاص 
بأشعة  الشهيرة  المباني  اضـــاءة  مــشــاهــدة  الــى  بــاإلضــافــة 

الليزر وعروض بطائرات مسيرة. 

طفلة اخلليفة tefla.kh@aakgroup.net

تكرير 

الــمــؤتــمــرات والــمــعــارض فــرصــة لــتــبــادل 
بــذلــك  ــي  وهــ والـــتـــجـــارب،  ــبـــرات  والـــخـ اآلراء 
التي  القطاعات  مختلف  نمو  على  تساعد 
وخــالل شهر  المؤتمرات ألجلها،  هذه  تنظم 
الــبــحــريــن  تستضيف  ســـوف  الـــقـــادم  فــبــرايــر 
المؤتمر الدولي للتكرير في نسخته الثانية، 
و150 متحدثا  500 شركة  أكثر من  بمشاركة 
ــة صـــاحـــب الــســمــو  ــايــ وهـــــو يــنــظــم تـــحـــت رعــ
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وذكـــر وزيـــر الــنــفــط والــبــيــئــة أن الــرعــايــة 
الــكــريــمــة مـــن ســمــو رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
لــفــعــالــيــات الــمــؤتــمــر تـــأتـــي لــتــأكــيــد أهــمــيــة 
على  الــعــالــمــيــة  الملتقيات  كــأحــد  الــمــؤتــمــر 
مــســتــوى الــشــرق األوســــط فــي قــطــاع النفط 
والغاز والبتروكيماويات، وأضاف أن المؤتمر 
متميزة  وفرصة  استراتيجية  منصة  سيكون 
ــتـــفـــادة مــــن الـــمـــشـــاريـــع االســتــثــمــاريــة  لـــالسـ
واالبتكارات اإلبداعية باإلضافة الى مناقشة 
لمواجهة  المتخصصة  المواضيع  من  عــدد 
مختلف التحديات التكنولوجية والتمويلية 
والــتــصــنــيــعــيــة فــضــال عـــن تـــبـــادل الــخــبــرات 
والــمــعــلــومــات وأفــضــل الــمــمــارســات فــي هــذا 

المجال.
إن اقتصاد البحرين يعتمد بشكل رئيسي 
بــد مــن متابعة كل  ولــذلــك ال  الــنــفــط،  على 
جديد وكل التجارب التي قامت بها البلدان 
على مستوى العالم، لكي تستفيد البحرين 
الحلول  المجال وإليجاد  منها لتطوير هذا 
ألي مشكلة تطرأ في أي مجال من مجاالته 
من  غــيــرهــا  أو  الــتــمــويــلــيــة  أو  الــتــصــنــيــعــيــة 
المؤتمر  هــذا  أن  شــك  فــال  لذلك  المجاالت 
اســتــمــراره  أن  مــهــم، وال شــك  دور  لــه  سيكون 

ضرورة لتطوير قطاع النفط والغاز.

ُول�د بحج�م 9 اأ�ش�هر.. ر�شي�ع برازيل�ي بط�ول ووزن »ف�وق المعت�اد«

} الملك تشارلز الثالث.

} أنغرسون سانتوس  في الحاضنة.

ــواء في  ــهـ كــشــف رئــيــس مــركــز أبـــحـــاث تــلــوث الـ
إيــــران، محمد صـــادق حــســنــونــد، يـــوم الــســبــت، عن 
تسبب تلوث الهواء في نحو 45 ألف حالة وفاة في 
البالد خــالل عــام واحــد. وقــال صــادق حسنوند إن 
»حــالــة ونوعية هــواء طــهــران ليست جــيــدة.. تركيز 
الملوثات في طهران حالًيا هو 6 أضعاف المسموح 
في  المتهالكة  النقل  وســائــل  دور  إلــى  مشيرا  بـــه«، 
التلوث. وأوضــح حسب ما نقل عنه  زيــادة معدالت 
موقع صحيفة »عصر إيران« اإللكترونية، أن »هناك 
300 ألف سيارة مستعملة في طهران أصبحت غير 
في  مــرة  »ألول  بــأنــه  منوًها  لــالســتــخــدام«،  صالحة 
تاريخ البالد، شهدنا اتجاًها لزيادة تركيز الملوثات، 
وزاد تركيز الجزيئات المعلقة أقل من 2.5 ميكرون 

ست مرات تقريبا«. 
انبعاث غاز  »بلغ  أنه  المسؤول اإليراني  وكشف 
ثاني أكسيد الكربون في إيران عام 2021 نحو 750 

وأمريكا  الصين  بعد  رقــم  أعــلــى  وهــو  طــن،  مليون 
»هــنــاك 45 ألف  وتــابــع:  والــيــابــان وروســيــا«.  والهند 
الــهــواء، 7% منها  إيــران بسبب تلوث  حالة وفــاة في 
على  الــشــبــاب  نــحــث  نــحــن  فيما  ــــوالدة،  الـ لحديثي 

الزواج لزيادة السكان«.
ــادت وكــالــة أنــبــاء الطلبة  وفــي هــذا الــســيــاق، أفـ
ــنــــاًء عـــلـــى الــمــعــلــومــات  ــه بــ ــ ــيــــة )إيـــســـنـــا( أنـ اإليــــرانــ
الــهــواء في  ــودة  المسجلة فــي مــحــطــات مــراقــبــة جـ
الجاري  يناير  الملوثة في  األيام  بلغ عدد  طهران، 
ــي ظـــــروف غــيــر صحية  فـ أيـــــام   7 مــنــهــا  ــا،  ــومـ يـ  19
غير  ظــروف  في  يوما  و12  الحساسة  للمجموعات 
طــهــران  فــي  الــســلــطــات  وأعــلــنــت  للجميع.  صحية 
وعـــدد مــن الــمــحــافــظــات مــن بينها الــبــرز وقــزويــن 
ــان وكـــردســـتـــان تــعــطــيــل الـــــــدوام الــرســمــي  ــهـ ــفـ وأصـ
للمدارس والجامعات يوم أمس األحد بسبب تلوث 

الهواء.

أمس  شخصا   16 بمقتل  مبنى  انــهــيــار  تسبب 
في مدينة حلب  كردية  غالبية  ذي  في حي  األحــد 
في شمال سوريا، فيما تستمر عمليات البحث عن 
ناجين، وفق حصيلة جديدة أفادت بها وكالة األنباء 
السورية الرسمية. وأوردت وكالة اعالم كردية وجود 
أطفال بين الضحايا. وتتكّرر حاالت انهيار األبنية 
الــســوريــة،  الــمــدن  السكنية فــي حــلــب، ثــانــي كــبــرى 
سواء جراء البناء المخالف من دون أسس متينة أو 
نتيجة تصدع المباني بسبب المعارك العنيفة التي 
شهدتها المدينة. ومنذ انهيار المبنى، جراء »تسرب 
المياه إلى أساساته« وفق االعالم الرسمي السوري، 
فجر األحد، ترتفع حصيلة القتلى تدريجيًا فيما ال 
تزال عمليات اإلغاثة والبحث عن ناجين مستمرة. 
وأفادت وكالة األنباء السورية الرسمية )سانا( بعد 

الظهر عن ارتفاع عدد الضحايا إلى 16 قتياًل، من 
دون تحديد عدد األطفال، فيما جرى انتشال أربعة 

أشخاص مصابين.  
وكانت وزارة الداخلية السورية أعلنت في وقت 
الحياة  قيد  على  وشخص  جثة   13 »انتشال  سابق 

في حصيلة أولية«. 
وانهار المبنى المؤلف من خمسة طوابق، وفق 
الــداخــلــيــة، عــنــد الــســاعــة الــثــالــثــة صــبــاحــًا فــي حي 
الشيخ مقصود، وكانت تقطنه سبع عائالت.  وأفاد 
سكان في الحي وكالة فرانس برس أن عدد قاطني 

المبنى كان يبلغ حوالي 35 شخصًا. 
الذاتية  لـــإدارة  التابعة  هـــاوار،  وكــالــة  وأشـــارت 
الضحايا،  بين  أطفال  خمسة  وجــود  إلــى  الكردية، 

في حصيلة أولية. 

} تلوث الهواء في طهران.

} فرق اإلنقاذ تعمل في الموقع.

} حرائق الغابات تزيد مخاطر التعرض للملوثات الدقيقة.

} تعبيرية.

اإي�����ران  ف���ي  ���ش��خ�����ص  األ�����ف   45 وف�����اة 
خ�����ال ع�����ام ب�����ش��ب��ب ت���ل���وث ال���ه���واء

ان�ه�ي��ار م�ب�ن��ى ي�ودي ب�� 16 �ش�خ�شا بينه�م 
اأط���ف��ال ف��ي ح�ل���ب ف��ي �ش�م��ال �ش�وري����ا 

ــد  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ اســــــــتــــــــنــــــــتــــــــج عـــــــــلـــــــــمـــــــــاء مـ
لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا أن  مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس 
المبكرة  الــوفــيــات  مــن  اآلالف  عــشــرات 
ــات الــمــتــحــدة كـــانـــت بسبب  فـــي الــــواليــ
ــان حــرائــق  الــدقــائــق الــصــغــيــرة فـــي دخــ
الـــزراعـــيـــة. وتشير  والــحــرائــق  الــغــابــات 
ليترز«،  ريسيرش  »انفايرومنتال  مجلة 
كمية  تقدير  أجــل  مــن  العلماء  أن  إلــى 
الناتجة  الملوثة  الدقيقة  الجسيمات 
عـــن حــــرق الــكــتــلــة الــحــيــويــة الــزراعــيــة 
وحرائق الغابات الناجمة عن األنشطة 
البشرية، حللوا قاعدة بيانات الحرائق 
الصغيرة وقاعدة بيانات خدمة الغابات 
بين  حــدثــت  الــتــي  الــحــرائــق  لتصنيف 
لمصدرها  وفــقــا   2018 و   2003 عــامــي 
نــمــوذج  بــاســتــخــدام  بــشــري،  أم  طبيعي 
النقل الكيميائي الجوي لحساب تأثير 
الــحــرائــق فــي تــركــيــز هـــذه الــدقــائــق في 
للباحثين،  واتـــضـــح  الـــجـــوي.  الـــغـــالف 

الغابات  وحرائق  الزراعية  الحرائق  أن 
ــي زيـــــادة  ــة فــ ــيـ ــاسـ ــورة أسـ ســـاهـــمـــت بــــصــ
الناتجة  الــدقــيــقــة  الــجــســيــمــات  تــركــيــز 

حدثت  والتي  الطبيعية،  الحرائق  عن 
ــبــــشــــري، حـــيـــث أن  ــاط الــ ــشـ ــنـ بــســبــب الـ
الــدخــان الــنــاتــج عــن هــذه الــحــرائــق زاد 

بالمئة   5 مــن  الملوثة  الــدقــائــق  تركيز 
 .2018 عـــام  بالمئة   10 إلـــى   2003 عـــام 
وظــهــر أن كــال مــصــدري الــحــرائــق هما 
بالمئة مــن حــاالت  أكــثــر مــن 80  ســبــب 
تعرض السكان لتأثير الدقائق الملوثة، 
كان  بسببها  المبكرة  الوفيات  عدد  وأن 
الواليات المتحدة في عام  ألفا في   20
بــنــســبــة 270  أعــلــى  ــذا  وهــ فــقــط،   2018
بالمئة مقارنة بعدد الوفيات عام 2003.

هـــذا  أن  بـــمـــا  لــلــبــاحــثــيــن،  ووفــــقــــا 
التأثير مرتبط بالحرائق الناجمة عن 
النشاط البشري، فإنه يمكن تخفيضه 
كثيرا، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات 
لمنع حــدوث  وجــذريــة  وتــدابــيــر سريعة 
ــرائـــق الـــزراعـــيـــة بــســبــب الـــظـــروف  الـــحـ
التعامل  الصعب  من  ولكن  المناخية. 
ــابـــات الـــتـــي مــصــدرهــا  ــغـ مـــع حـــرائـــق الـ
الــبــشــري ألنــهــا عرضية وغير  الــنــشــاط 

مخطط لها.

قاتل غير متوقع وراء ع�شرات اآلف الوفيات المبكرة في الوليات المتحدة
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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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املواقع الأثرية
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جاره الرفاع ال�سرقي 
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النيابي يرتقب اجتماًعا مع »الأعلى لل�سحة« لعر�ض التفا�سيل.. حممد بن عبدالـله:

11 م�ست�سفى و27 مركًزا ي�سري عليها »ال�سمان ال�سحي«
حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اأ�شدر رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة الفريق 

قراًرا  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  ال�شيخ حممد  طبيب 

التي  احلك�مية  ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  بتحديد 

ي�شري عليها قان�ن ال�شمان ال�شحي.

و�شملت القائمة 11 م�شت�شفى حك�مية و27 

مركًزا �شحًيا للرعاية االأولية.

املجل�س  ا�شتعدادات  �ش�ء  يف  القرار  وياأتي 

االأعلى لل�شحة لتطبيق ال�شمان ال�شحي املزمع 

اجلاري  العام  من  االأول  الن�شف  يف  يك�ن  اأن 

العام  بحل�ل  ا�شتكماله  يتم  اأن  على   ،2023

.2024

جمل�س  اأن  نيابية  م�شادر  اأكدت  ذلك،  اإىل 

الن�اب يرتقب اجتماًعا مهًما مع املجل�س االأعلى 

ال�شمان  تنفيذ  تفا�شل  على  لالطالع  لل�شحة؛ 

ال�شحي.

ومن اأبرز امل�شت�شفيات احلك�مية التي �شملتها 

القائمة جممع ال�شلمانية الطبي، م�شت�شفى الطب 

الط�يلة،  لالإقامة  املحرق  م�شت�شفى  النف�شي، 

م�شت�شفى جدحف�س لل�الدة، مركز ال�شيخ عبداهلل 

بن خالد لغ�شيل الكلى، م�شت�شفى �شرتة لالإقامة 

الط�يلة، م�شت�شفى اأوال لالإقامة الط�يلة، مركز 

اإبراهيم  ومركز  ال�شحي،  والتاأهيل  االإ�شالح 

خليل كان� ال�شحي واالجتماعي.

وبح�شب قان�ن ال�شمان ال�شحي، يجب على 

امل�شتفيد من ال�شمان ال�شحي االإلزامي الت�شجيل 

يف اإحدى امل�ؤ�ش�شات ال�شحية احلك�مية اأو اأحد 

مراكز الرعاية ال�شحية االأولية املعتمدة.

تقارير دورية عن تنفيذ قرارات قوائم الإرهاب.. وزير الداخلية:

الإبالغ عن معلومات املدرجني بقوائم الإرهاب

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

جلنة  رئي�س  الداخلية،  وزير  اأ�شدر 

االإرهاب  ومكافحة  التطرف  حماربة 

اأول  الفريق  االأم�ال،  وغ�شل  ومت�يله 

اآل خليفة، قراًرا  ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 

على  االإدراج  قرارات  تنفيذ  اآلية  ب�شاأن 

ق�ائم االإرهاب ال�طنية.

قيام  �شرورة  على  القرار  ون�ّس 

املعل�مات  عن  باالإبالع  امل�ؤ�ش�شات 

طلبات  وتلّقي  املتخذة،  والتدابري 

املجّمدة  االأم�ال  با�شتخدام  الت�شريح 

لالأ�شخا�س املدرجني على قائمة اجلزاءات 

 وزير الداخليةوق�ائم االإرهاب ال�طنية.

 ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

52% منها موؤّجرة ل�ستثمارات اأجنبية.. وكيل املوانئ لـ»الأيام«: 

تاأجري 73% من اأرا�سي »البحرين اللوج�ستية« 
اأ�شماء عبداهلل:

اآل خليفة  عي�شى  بن  اأحمد  ال�شيخ  ك�شف 

البحرية  واملالحة  امل�انئ  �ش�ؤون  وكيل 

ب�زارة امل�ا�شالت واالت�شاالت اأنه مت - حتى 

املتاحة  االأرا�شي  من   %73 تاأجري   - االآن 

الل�ج�شتية،  البحرين  منطقة  يف  للتاأجري 

ال�شركات  من  مبزيد  الرتحيب  عن  معرًبا 

الراغبة  والعاملية  واالإقليمية  املحلية 

االأوىل  ُتعد  التي  املنطقة  هذه  من  باال�شتفادة 

من ن�عها يف منطقة اخلليج العربي، وت�فر 

والعاملية  املحلية  ال�شركات  من  مل�شتاأجريها 

قاعدة عمل عالية اجل�دة يف منطقة جمركية 

يف  ا�شرتاتيجي  م�قع  ذات  ال�شريبة  معفية 

ال��ش�ل  من  متّكنهم  العربي،  اخلليج  قلب 

اخلليجي.  التعاون  جمل�س  دول  اأ�ش�اق  اإىل 

واأ�شاف ال�شيخ اأحمد بن عي�شى، يف ت�شريح 

من   %52 نح�  اأن  االقت�شادي«،  لـ»االأيام 

امل�شاحات م�ؤّجرة ال�شتثمارات اأجنبية.

يف »امل�ست�سفيات« و»العمل« و»اخلدمة املدنية«

النيابي يتجه لت�سكيل 3 جلان حتقيق

فاطمة �شلمان:

االأيام  الن�اب خالل  ت�شريحات  ك�شفت 

املا�شية عن حتّركات وحت�شريات لت�شكيل 

مناق�شتني  وعقد  برملانية،  حتقيق  جلان   3

الن�اب  حتريك  اإطار  يف  وذلك  عامتني، 

خالد  النائب  و�شّرح  الربملانية.  الأدواتهم 

عدد  مبعية   - بعزمه  لـ»االأيام«  ب�عنق 

ح�ل  حتقيق  جلنة  ت�شكيل   - الن�اب  من 

�شيا�شات جهاز اخلدمة املدنية فيما يخ�ّس 

جهات  عّدة  يف  امل�ظفني  من  عدد  اإحالة 

اأفاد  حك�مية للتقاعد واإلغاء وظائفهم. كما 

النائبان زينب عبداالأمري وعبداهلل الرميحي 

بعزمها ت�شكيل جلنة حتقيق برملانية ب�شاأن 

بع�س  تلقيهما  اإثر  احلك�مية؛  امل�شت�شفيات 

ال�شكاوى من م�اطنني ب�شاأن اإهمال واأخطاء 

طبية.

جانب من جل�شة النواب »اأر�شيف«

منطقة البحرين اللوج�شتية

رئي�ض الوزراء ال�سويدي: اأتعاطف مع 

امل�سلمني وحرق الكتب املقّد�سة اأمر ُم�سني

اأولف  ال�ش�يدي  ال�زراء  رئي�س  علّق 

ن�شخة  حرق  حادثة  على  اأم�س،  كري�شرت�ش�ن، 

عربية  اإدانات  اأثار  الذي  االأمر  بالده،  القراآن يف  من 

واإ�شالمية وا�شعة.

وكتب اأولف كري�شرت�ش�ن على احل�شاب الر�شمي 

لرئا�شة ال�زراء ال�ش�يدية: »اإن حرية التعبري جزٌء 

لي�س  قان�ين  ه�  ما  لكن  الدميقراطية،  من  اأ�شا�شي 

بال�شرورة اأمر مالئم«.

حزب  اإىل  ينتمي  الذي  كري�شرت�ش�ن،  وتابع 

املقّد�شة  الكتب  حرق  »اإن  اليميني:  املعتدل  التجّمع 

للكثريين فعل ُم�شني للغاية«.

ت�ىّل  الذي  ال�ش�يدي،  ال�زراء  رئي�س  وقال 

تعاطفه  عن  يعرّب  اإنه  املا�شي،  اأكت�بر  يف  من�شبه 

»مع كل امل�شلمني الذين �شعروا باالإ�شاءة ملا حدث يف 

�شت�كه�مل«.

تان يف القراآن الكرمي  »الرتبية«: ح�سّ

للحلقة الأوىل بدًءا من العام املقبل

�شمن  ت�شع  اأنها  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأكدت 

ا  �شلّم اأول�ياتها تعزيز اإتقان اللغة العربية، خ�ش��شً

يف املراحل التاأ�شي�شية لدى الطلبة من احللقتني االأوىل 

تعمل  والتعليم  الرتبية  وزارة  باأن  مفيدة  والثانية، 

يف  اأ�شب�عيتني  ح�شتني  لتقدمي  االإعداد  على  حالًيا 

االأول  ال�شف�ف  لطلبة  الكرمي  القراآن  وتف�شري  تالوة 

الدرا�شي  العام  من  ابتداًء  االبتدائي  والثالث  والثاين 

االإ�شالمية  الرتبية  ح�ش�س  اإىل  باالإ�شافة  القادم، 

ا�شتخدام  تعزيز  �شاأنه  من  ما  وه�  العربية،  واللغة 

اللغة العربية لدى الطلبة، وحت�شني خمارج احلروف 

ا�شتيعابهم  زيادة  عن  ف�شالً  لديهم،  ال�شليم  والنطق 

للمعاين واملفردات العربية.

التعليمية  القطاعات  جميع  اأن  ال�زارة  وك�شفت 

تعمل حالًيا على االنتهاء من االإجراءات الالزمة لتنفيذ 

هذا القرار ابتداًء من العام الدرا�شي املقبل.
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اململكة مركز مال واأعمال ل�سالبة القاعدة امل�سرفية.. بوخم�سني:

ا�ستثمارات واعدة تنتظر القت�ساد البحريني يف 2023
حمرر ال�ش�ؤون االقت�شادية:

اأكد نائب رئي�س جمل�س االإدارة الرئي�س التنفيذي ملجم�عة ب�خم�شني 

القاب�شة، ع�ش� جمل�س اإدارة ال�شركة البحرينية - الك�يتية للتاأمني، عماد 

التي  والفر�س  االإمكانات  من  لديها  البحرين  مملكة  اأن  ب�خم�شني،  ج�اد 

اخلليجية  لال�شتثمارات  يجعلها جاذبة  ما  االإجنازات،  من حتقيق  متّكنها 

والعاملية، م�ؤكًدا اأن االقت�شاد البحريني ميتلك قاعدة اأعمال م�شرفية ق�ية، 

جعلت اململكة مركز مال واأعمال يف املنطقة، وجعلت من القطاع املايل فيها 

ثاين اأكرب القطاعات بعد النفط يف الناجت املحلي االإجمايل، االأمر الذي جعل 

على  املتدّفقة  ال�شخمة  ال�شي�لة  اإدارة  يف  كبري  لدور  مهّياأة  القاعدة  هذه 

منطقة اخلليج.

االقت�شاد  ينتظرها  واعدة  ا�شتثمارات  لديها  البحرين  اأن  اإىل  واأ�شار 

عماد جواد بوخم�شنيالبحريني يف القطاعني املايل وال�شناعي. 10
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النيابي يرتقب اجتماًعا مع »الأعلى لل�سحة« لعر�ض التفا�سيل.. حممد بن عبدالـله:

11 م�ست�سفى و27 مركًزا ي�سري عليها »ال�سمان ال�سحي«
حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

اأ�شدر رئي�س املجل�س االأعلى لل�شحة الفريق 

قراًرا  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  ال�شيخ حممد  طبيب 

التي  احلك�مية  ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  بتحديد 

ي�شري عليها قان�ن ال�شمان ال�شحي.

و�شملت القائمة 11 م�شت�شفى حك�مية و27 

مركًزا �شحًيا للرعاية االأولية.

املجل�س  ا�شتعدادات  �ش�ء  يف  القرار  وياأتي 

االأعلى لل�شحة لتطبيق ال�شمان ال�شحي املزمع 

اجلاري  العام  من  االأول  الن�شف  يف  يك�ن  اأن 

العام  بحل�ل  ا�شتكماله  يتم  اأن  على   ،2023

.2024

جمل�س  اأن  نيابية  م�شادر  اأكدت  ذلك،  اإىل 

الن�اب يرتقب اجتماًعا مهًما مع املجل�س االأعلى 

ال�شمان  تنفيذ  تفا�شل  على  لالطالع  لل�شحة؛ 

ال�شحي.

ومن اأبرز امل�شت�شفيات احلك�مية التي �شملتها 

القائمة جممع ال�شلمانية الطبي، م�شت�شفى الطب 

الط�يلة،  لالإقامة  املحرق  م�شت�شفى  النف�شي، 

م�شت�شفى جدحف�س لل�الدة، مركز ال�شيخ عبداهلل 

بن خالد لغ�شيل الكلى، م�شت�شفى �شرتة لالإقامة 

الط�يلة، م�شت�شفى اأوال لالإقامة الط�يلة، مركز 

اإبراهيم  ومركز  ال�شحي،  والتاأهيل  االإ�شالح 

خليل كان� ال�شحي واالجتماعي.

وبح�شب قان�ن ال�شمان ال�شحي، يجب على 

امل�شتفيد من ال�شمان ال�شحي االإلزامي الت�شجيل 

يف اإحدى امل�ؤ�ش�شات ال�شحية احلك�مية اأو اأحد 

مراكز الرعاية ال�شحية االأولية املعتمدة.

تقارير دورية عن تنفيذ قرارات قوائم الإرهاب.. وزير الداخلية:

الإبالغ عن معلومات املدرجني بقوائم الإرهاب

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

جلنة  رئي�س  الداخلية،  وزير  اأ�شدر 

االإرهاب  ومكافحة  التطرف  حماربة 

اأول  الفريق  االأم�ال،  وغ�شل  ومت�يله 

اآل خليفة، قراًرا  ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 

على  االإدراج  قرارات  تنفيذ  اآلية  ب�شاأن 

ق�ائم االإرهاب ال�طنية.

قيام  �شرورة  على  القرار  ون�ّس 

املعل�مات  عن  باالإبالع  امل�ؤ�ش�شات 

طلبات  وتلّقي  املتخذة،  والتدابري 

املجّمدة  االأم�ال  با�شتخدام  الت�شريح 

لالأ�شخا�س املدرجني على قائمة اجلزاءات 

 وزير الداخليةوق�ائم االإرهاب ال�طنية.

 ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة

52% منها موؤّجرة ل�ستثمارات اأجنبية.. وكيل املوانئ لـ»الأيام«: 

تاأجري 73% من اأرا�سي »البحرين اللوج�ستية« 
اأ�شماء عبداهلل:

اآل خليفة  عي�شى  بن  اأحمد  ال�شيخ  ك�شف 

البحرية  واملالحة  امل�انئ  �ش�ؤون  وكيل 

ب�زارة امل�ا�شالت واالت�شاالت اأنه مت - حتى 

املتاحة  االأرا�شي  من   %73 تاأجري   - االآن 

الل�ج�شتية،  البحرين  منطقة  يف  للتاأجري 

ال�شركات  من  مبزيد  الرتحيب  عن  معرًبا 

الراغبة  والعاملية  واالإقليمية  املحلية 

االأوىل  ُتعد  التي  املنطقة  هذه  من  باال�شتفادة 

من ن�عها يف منطقة اخلليج العربي، وت�فر 

والعاملية  املحلية  ال�شركات  من  مل�شتاأجريها 

قاعدة عمل عالية اجل�دة يف منطقة جمركية 

يف  ا�شرتاتيجي  م�قع  ذات  ال�شريبة  معفية 

ال��ش�ل  من  متّكنهم  العربي،  اخلليج  قلب 

اخلليجي.  التعاون  جمل�س  دول  اأ�ش�اق  اإىل 

واأ�شاف ال�شيخ اأحمد بن عي�شى، يف ت�شريح 

من   %52 نح�  اأن  االقت�شادي«،  لـ»االأيام 

امل�شاحات م�ؤّجرة ال�شتثمارات اأجنبية.

يف »امل�ست�سفيات« و»العمل« و»اخلدمة املدنية«

النيابي يتجه لت�سكيل 3 جلان حتقيق

فاطمة �شلمان:

االأيام  الن�اب خالل  ت�شريحات  ك�شفت 

املا�شية عن حتّركات وحت�شريات لت�شكيل 

مناق�شتني  وعقد  برملانية،  حتقيق  جلان   3

الن�اب  حتريك  اإطار  يف  وذلك  عامتني، 

خالد  النائب  و�شّرح  الربملانية.  الأدواتهم 

عدد  مبعية   - بعزمه  لـ»االأيام«  ب�عنق 

ح�ل  حتقيق  جلنة  ت�شكيل   - الن�اب  من 

�شيا�شات جهاز اخلدمة املدنية فيما يخ�ّس 

جهات  عّدة  يف  امل�ظفني  من  عدد  اإحالة 

اأفاد  حك�مية للتقاعد واإلغاء وظائفهم. كما 

النائبان زينب عبداالأمري وعبداهلل الرميحي 

بعزمها ت�شكيل جلنة حتقيق برملانية ب�شاأن 

بع�س  تلقيهما  اإثر  احلك�مية؛  امل�شت�شفيات 

ال�شكاوى من م�اطنني ب�شاأن اإهمال واأخطاء 

طبية.

جانب من جل�شة النواب »اأر�شيف«

منطقة البحرين اللوج�شتية

رئي�ض الوزراء ال�سويدي: اأتعاطف مع 

امل�سلمني وحرق الكتب املقّد�سة اأمر ُم�سني

اأولف  ال�ش�يدي  ال�زراء  رئي�س  علّق 

ن�شخة  حرق  حادثة  على  اأم�س،  كري�شرت�ش�ن، 

عربية  اإدانات  اأثار  الذي  االأمر  بالده،  القراآن يف  من 

واإ�شالمية وا�شعة.

وكتب اأولف كري�شرت�ش�ن على احل�شاب الر�شمي 

لرئا�شة ال�زراء ال�ش�يدية: »اإن حرية التعبري جزٌء 

لي�س  قان�ين  ه�  ما  لكن  الدميقراطية،  من  اأ�شا�شي 

بال�شرورة اأمر مالئم«.

حزب  اإىل  ينتمي  الذي  كري�شرت�ش�ن،  وتابع 

املقّد�شة  الكتب  حرق  »اإن  اليميني:  املعتدل  التجّمع 

للكثريين فعل ُم�شني للغاية«.

ت�ىّل  الذي  ال�ش�يدي،  ال�زراء  رئي�س  وقال 

تعاطفه  عن  يعرّب  اإنه  املا�شي،  اأكت�بر  يف  من�شبه 

»مع كل امل�شلمني الذين �شعروا باالإ�شاءة ملا حدث يف 

�شت�كه�مل«.

تان يف القراآن الكرمي  »الرتبية«: ح�سّ

للحلقة الأوىل بدًءا من العام املقبل

�شمن  ت�شع  اأنها  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأكدت 

ا  �شلّم اأول�ياتها تعزيز اإتقان اللغة العربية، خ�ش��شً

يف املراحل التاأ�شي�شية لدى الطلبة من احللقتني االأوىل 

تعمل  والتعليم  الرتبية  وزارة  باأن  مفيدة  والثانية، 

يف  اأ�شب�عيتني  ح�شتني  لتقدمي  االإعداد  على  حالًيا 

االأول  ال�شف�ف  لطلبة  الكرمي  القراآن  وتف�شري  تالوة 

الدرا�شي  العام  من  ابتداًء  االبتدائي  والثالث  والثاين 

االإ�شالمية  الرتبية  ح�ش�س  اإىل  باالإ�شافة  القادم، 

ا�شتخدام  تعزيز  �شاأنه  من  ما  وه�  العربية،  واللغة 

اللغة العربية لدى الطلبة، وحت�شني خمارج احلروف 

ا�شتيعابهم  زيادة  عن  ف�شالً  لديهم،  ال�شليم  والنطق 

للمعاين واملفردات العربية.

التعليمية  القطاعات  جميع  اأن  ال�زارة  وك�شفت 

تعمل حالًيا على االنتهاء من االإجراءات الالزمة لتنفيذ 

هذا القرار ابتداًء من العام الدرا�شي املقبل.
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اململكة مركز مال واأعمال ل�سالبة القاعدة امل�سرفية.. بوخم�سني:

ا�ستثمارات واعدة تنتظر القت�ساد البحريني يف 2023
حمرر ال�ش�ؤون االقت�شادية:

اأكد نائب رئي�س جمل�س االإدارة الرئي�س التنفيذي ملجم�عة ب�خم�شني 

القاب�شة، ع�ش� جمل�س اإدارة ال�شركة البحرينية - الك�يتية للتاأمني، عماد 

التي  والفر�س  االإمكانات  من  لديها  البحرين  مملكة  اأن  ب�خم�شني،  ج�اد 

اخلليجية  لال�شتثمارات  يجعلها جاذبة  ما  االإجنازات،  من حتقيق  متّكنها 

والعاملية، م�ؤكًدا اأن االقت�شاد البحريني ميتلك قاعدة اأعمال م�شرفية ق�ية، 

جعلت اململكة مركز مال واأعمال يف املنطقة، وجعلت من القطاع املايل فيها 

ثاين اأكرب القطاعات بعد النفط يف الناجت املحلي االإجمايل، االأمر الذي جعل 

على  املتدّفقة  ال�شخمة  ال�شي�لة  اإدارة  يف  كبري  لدور  مهّياأة  القاعدة  هذه 

منطقة اخلليج.

االقت�شاد  ينتظرها  واعدة  ا�شتثمارات  لديها  البحرين  اأن  اإىل  واأ�شار 

عماد جواد بوخم�شنيالبحريني يف القطاعني املايل وال�شناعي. 10
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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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القائد العام ي�صيد بجهود »الأعلى لل�صحة«

م�صت�صار امللك لل�صوؤون الدبلوما�صية

 ي�صتقبل �صفري البحرين لدى الكويت

م�صت�صار امللك لل�صوؤون الدبلوما�صية

 ي�صتقبل �صفرية البحرين لدى م�صر

حمافظ اجلنوبية يوؤكد اأهمية 

ال�صراكة املجتمعية مع خمتلف اجلهات

ا�شتقبل امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع 

رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  االأحد،  اأم�س  البحرين، 

املجل�س االأعلى لل�شحة.

االأعلى  املجل�س  برئي�س  البحرين  دفاع  لقوة  العام  القائد  رحب  اللقاء،  وخالل 

لل�شحة، م�شيًدا مبا يقدمه املجل�س االأعلى لل�شحة من جهود طيبة يف اإدارة اخلدمات 

الطبية والرعاية ال�شحية يف مملكة البحرين، منوًها باالهتمام امل�شتمر الذي يوليه 

ملواكبة  جودتها  الطبية وحت�شني  واالأنظمة  املوؤ�ش�شات  تطور  ا�شتدامة  املجل�س يف 

التحديث يف هذا املجال احليوي مبا يخدم املواطن واملقيم.

ا�شتقبل ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة م�شت�شار جاللة امللك لل�شوؤون 

�شفري  املالكي  علي  ال�شفري �شالح  الق�شيبية،  ق�شر  اأم�س مبكتبه يف  الدبلوما�شية، 

مملكة البحرين لدى دولة الكويت ال�شقيقة.

ورحب ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة بال�شفري �شالح علي املالكي، 

تنمية  التي يبذلها يف  بالقيام مبهامه وباجلهود  ال�شفري  تقديره جلهود  معرًبا عن 

الروابط االأخوية مع دولة الكويت ال�شقيقة ملا فيه خري ل�شالح البلدين وال�شعبني 

ال�شقيقني، متمنًيا له دوام التوفيق والنجاح.

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  ا�شتقبل 

امللك  جاللة  م�شت�شار  خليفة  اآل  حممد 

لل�شوؤون الدبلوما�شية، اأم�س مبكتبه يف 

بنت  فوزية  ال�شفرية  الق�شيبية،  ق�شر 

البحرين  مملكة  �شفرية  زينل  عبداهلل 

العربية  م�شر  جمهورية  لدى  املعينة 

ال�شقيقة.

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  واأعرب 

تهنئته  خال�س  عن  خليفة  اآل  حممد 

على  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية  لل�شفرية 

�شفرًيا  بتعيينها  ال�شامية  امللكية  الثقة 

م�شر  جمهورية  لدى  البحرين  ململكة 

العربية ال�شقيقة، متمنًيا لها كل النجاح 

الدبلوما�شية  املهام  اأداء  يف  والتوفيق 

تنمية  يف  ي�شهم  ومبا  بها،  املنوطة 

خمتلف اأ�شكال التعاون والعمل امل�شرتك 

م�شر  وجمهورية  البحرين  مملكة  بني 

البلدين  م�شالح  يعزز  ومبا  العربية، 

امل�شتويات  على  ال�شقيقني  و�شعبيهما 

ال�شفرية  عربت  جانبها،  من  كافة. 

اعتزازها  عن  زينل  عبداهلل  بنت  فوزية 

حممد  بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  بلقاء 

له  اآل خليفة، وعميق �شكرها وتقديرها 

الهتمامه ودعمه املتوا�شل.

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ خليفة بن علي اآل خليفة حمافظ املحافظة اجلنوبية، النائب 

لولوة علي الرميحي ع�شو جمل�س النواب.

االأهايل يف خمتلف  احتياجات  ا�شتعر�س �شمو حمافظ اجلنوبية  اللقاء،  خالل 

الروؤى  ذلك  يخدم  مبا  املواطنني،  وتطلعات  الآراء  اال�شتماع  خالل  من  املجاالت 

خمتلف  مع  املجتمعية  وال�شراكة  بالتن�شيق  وامل�شتدامة  امل�شتقبلية  والتطلعات 

اجلهات.

امللك املعظم وويل العهد رئي�س

 الوزراء يهنئان الرئي�س ال�صيني براأ�س ال�صنة ال�صينية

منح رئي�س جمل�س ال�صورى جائزة

 �صخ�صية العام للم�صوؤولية الجتماعية لعام 2022

ا�صتقبل نائب مدير املعهد العاملي للنمو الأخ�صر.. وزير النفط:

تعزيـــــز التعــــاون البيئي مـــــع املعاهـــــد الدوليــــة

اجتمع مع وكيل وزارة اخلارجية لل�صوؤون الدبلوما�صية ب�صلطنة ُعمان.. بهزاد:

تعزيز التعاون القن�صلي مع �صلطنة ُعمان وت�صهيل اخلدمات للمواطنني

بعث ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم برقية تهنئة 

جمهورية  رئي�س  بينغ  جني  �شي  الرئي�س  اإىل 

ال�شنة  راأ�س  مبنا�شبة  ال�شعبية،  ال�شني 

جاللته  �شمنها   ،2023 اجلديدة  ال�شينية 

لفخامته  التمنيات  و�شادق  التهاين  خال�س 

مبوفور ال�شحة وال�شعادة، وجلمهورية ال�شني 

و�شعبها ال�شديق املزيد من التقدم واالزدهار. 

واأ�شاد جاللته بالعالقات الثنائية املتميزة التي 

ال�شني  البحرين وجمهورية  جتمع بني مملكة 

ال�شعبية، وما ت�شهده من تطور ومنو يف �شتى 

املجاالت والقطاعات.

االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  بعث  كما 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

الرئي�س  اإىل  تهنئة  برقية  الوزراء  جمل�س 

ال�شني  جمهورية  رئي�س  بينغ  جني  �شي 

ال�شينية  ال�شنة  راأ�س  مبنا�شبة  ال�شعبية، 

خال�س  �شموه  �شمنها   ،2023 اجلديدة 

ال�شحة  مبوفور  لفخامته  والتمنيات  التهاين 

و�شعبها  ال�شني  وجلمهورية  وال�شعادة، 

ال�شديق املزيد من التقدم والنماء.

ونّوه �شموه يف الربقية مبا ت�شهده العالقات 

الثنائية بني مملكة البحرين وجمهورية ال�شني 

ال�شعبية من تطور ومنو يف خمتلف املجاالت.

كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء برقية تهنئة مماثلة اإىل 

يل كه ت�شيانغ رئي�س جمل�س الدولة بجمهورية 

ال�شني ال�شعبية.

االإقليمية  ال�شبكة  منحت 

بن  علي  االجتماعية  للم�شوؤولية 

جمل�س  رئي�س  ال�شالح  �شالح 

وحامت  البحرين،  مبملكة  ال�شورى 

الطائي ع�شو جمل�س الدولة ب�شلطنة 

العام  »�شخ�شية  جائزة  عمان، 

للم�شوؤولية املجتمعية لعام 2022«.

جاء ذلك خالل فعاليات »امللتقى 

ال�شبكة  ل�شركاء  ع�شر  احلادي 

االجتماعية  للم�شوؤولية  االإقليمية 

افرتا�شيا  عقدت  التي  لعام 2023« 

برعاية  املا�شي،  اخلمي�س  يوم 

ال�شورى،  رئي�س جمل�س  من  فخرية 

مب�شاركة �شخ�شيات رفيعة امل�شتوى 

للم�شوؤولية  الدوليني  ال�شفراء  من 

خرباء  اإىل  اإ�شافة  املجتمعية، 

من  اأكرث  عن  وممثلني  ومتحدثني، 

لل�شبكة  �شريكة  موؤ�ش�شة   100

االإقليمية للم�شوؤولية االجتماعية من 

الدول العربية ومن خارجها، ميثلون 

منظمة االأمم املتحدة، ومنظمة التعاون 

االإ�شالمي، اإ�شافة اإىل متثيل جلامعة 

من  العديد  وكذلك  العربية،  الدول 

وغري  واخلا�شة  احلكومية  اجلهات 

احلكومية من خمتلف دول العامل.

بن  علي  قال  املنا�شبة،  وبهذه   

الفخري  الراعي  ال�شالح،  �شالح 

للملتقى: »اإن تنامي الوعي واالإدراك 

ي�شهم  املجتمعية،  بامل�شوؤوليات 

وتعزيز  باملجتمعات،  النهو�س  يف 

واخلريية  االإن�شانية  املفاهيم 

مملكة  اأن  موؤكدا  والتطوعية«، 

متفردا  منوذجا  تعد  البحرين 

وال�شعي  املجتمعي،  التكاتف  يف 

املتوا�شل لدعم امل�شروعات والربامج 

الداعمة لتقدم ورقي املجتمع.

تقوم  التي  باجلهود  ونوه 

للم�شوؤولية  االإقليمية  ال�شبكة  بها 

النبيلة  وم�شاعيها  االجتماعية 

الر�شينة  والقواعد  االأ�ش�س  لرت�شيخ 

للحقوق والواجبات املجتمعية، الفتا 

والربامج  االأن�شطة  ا�شتمرار  اأن  اإىل 

املتنوعة التي تقيمها ال�شبكة االإقليمية 

يوؤكد  االجتماعية،  للم�شوؤولية 

لتحفيز  متوا�شال  واهتماما  حر�شا 

وت�شجيع العاملني واملهتمني مبجاالت 

على  وحثهم  املجتمعية،  امل�شوؤولية 

املجتمعي  والعمل  العطاء  موا�شلة 

املثمر.

دينة  بن  مبارك  بن  حممد  الدكتور  ا�شتقبل 

ل�شوؤون  اخلا�س  املبعوث  والبيئة  النفط  وزير 

املناخ، هيلينا ماكليود نائب املدير العام ورئي�شة 

العاملي  املعهد  االأخ�شر يف  النمو  وتنفيذ  تخطيط 

بهدف  املرافق،  والوفد   )GGGI( االأخ�شر  للنمو 

بحث �شبل تعزيز اأوجه التعاون يف جماالت النمو 

االأخ�شر والتكيف مع اآثار تغري املناخ.

دينه  بن  الدكتور  اأ�شاد  اللقاء  بداية  ويف 

مملكة  بني  القائمة  وال�شراكة  التعاون  مب�شتوى 

البحرين واملعهد فيما يخ�س االأمور البيئية، موؤكدا 

حر�س مملكة البحرين على تعزيز التعاون البيئي 

املعززة  الدولية  واملعاهد  املنظمات  مع  واملناخي 

لتحقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.

وجرى خالل اللقاء مناق�شة التعاون الثنائي 

للتكيف  اال�شتثمارية  الوطنية  اخلطة  خالل  من 

مع تغري املناخ والتي يتم العمل عليها بني مملكة 

البحرين واملعهد، واطلع الوفد على خريطة العمل 

وم�شاريع  برامج  من  اإجنازه  مت  وما  اخلطة  يف 

البحرين للتكيف  متنوعة تعزز من جهود مملكة 

مع اآثار تغري املناخ.

من جانبه، اأعرب الوفد عن �شكره لوزير النفط 

والبيئة على حفاوة اال�شتقبال وما مت ا�شتعرا�شه 

من موا�شيع مهمة، م�شيدا مبا حققه التعاون القائم 

التعاون  جت�شد  هادفة  برامج  من  اجلانبني  بني 

االأممي من اأجل حتقيق اأهداف التنمية امل�شتدامة.

  اأكد ال�شفري الدكتور حممد علي بهزاد وكيل 

واالإدارية  القن�شلية  لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة 

م�شتويات  من  حتقق  ما  على  البناء  اأهمية 

متقدمة من التكامل والتن�شيق الثنائي بني مملكة 

ال�شقيقة لتحقيق روؤى  البحرين و�شلطنة ُعمان 

حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  وتطلعات 

بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املعظم، واأخيه 

ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان هيثم بن طارق 

باخلري  يعود  مبا  وذلك  ُعمان،  �شلطان  املعظم 

والنفع على �شعبي البلدين ال�شقيقني.

   جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقده ال�شفري 

وزارة  بديوان  اأم�س  بهزاد،  علي  الدكتور حممد 

بن علي  ال�شيخ خليفة  العمانية، مع  اخلارجية 

اخلارجية  وزارة  وكيل  احلارثي  عي�شى  بن 

ال�شقيقة،  ُعمان  ب�شلطنة  الدبلوما�شية  لل�شوؤون 

بح�شور الدكتور جمعة بن اأحمد الكعبي �شفري 

مملكة البحرين يف م�شقط.

لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  واأكد 

البحرين  مملكة  اهتمام  واالإدارية  القن�شلية 

�شلطنة  مع  القن�شلي  التعاون  جمال  بتعزيز 

ت�شهيل  يف  يتعلق  فيما  خا�شة  ال�شقيقة،  ُعمان 

باخلري  يعود  مبا  للمواطنني  املقدمة  اخلدمات 

واملنفعة على البلدين وال�شعبني ال�شقيقني، ومبا 

ينعك�س اإيجاًبا على فتح اآفاق جديدة ومتنوعة 

للتعاون ت�شهم يف حتقيق التطلعات امل�شرتكة.

بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  ثّمن  جهته،  من 

عي�شى احلارثي متانة العالقات االأخوية الوطيدة 

ُعمان  و�شلطنة  البحرين  التي جتمع بني مملكة 

ال�شقيقة، وما ت�شهده من تطور وتناٍم م�شتمرين 

على االأ�شعدة كافة مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة.

جاللة امللك

علي بن �صالح ال�صالح

رئي�س جمهورية ال�صني ال�صعبية

حمليات 06www.alayam.com
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تقارير دورية عن تنفيذ قرارات قوائم الإرهاب.. وزير الداخلية:

الإبالغ عن اأّي معلومات اأو جزاءات تخ�ّص املدرجني بقوائم الإرهاب

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

رئي�س  الداخلية  وزير  اأ�شدر 

ومكافحة  التطرف  حماربة  جلنة 

االأم�ال  وغ�شل  ومت�يله  االإرهاب 

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق 

اآلية  اآل خليفة قراًرا ب�شاأن  عبداهلل 

ق�ائم  على  االإدراج  قرارات  تنفيذ 

االإرهاب ال�طنية.

يف  املن�ش�ر  القرار  ون�ّس 

�شرورة  على  الر�شمية  اجلريدة 

عن  باالإبالع  امل�ؤ�ش�شات  قيام 

املتخذة  والتدابري  املعل�مات 

وتلّقي طلبات الت�شريح با�شتخدام 

لالأ�شخا�س  املجمدة  االأم�ال 

اجلزاءات  قائمة  على  املدرجني 

وق�ائم االإرهاب ال�طنية.

�شروط  القرار  ت�شمن  كما 

املجمدة  االأم�ال  اإدارة  واإجراءات 

االإرهاب  ق�ائم  على  للمدرجني 

وقائمة اجلزاءات.

جميع  على  القرار  واأوجب 

امل�ؤ�ش�شات اإبالغ اجلهات املخت�شة 

وفًقا لالآلية التي ت�شعها كل جهة، 

واأن تن�شر قرارات ق�ائم اجلزاءات 

تلقائًيا.

تق�م  اأن  على  القرار  ون�ّس 

التطرف  حماربة  جلنة  �شّر  اأمانة 

ومت�يله  االإرهاب  ومكافحة 

جميع  بتقييد  االأم�ال  وغ�شل 

من  املتخذة  والتدابري  املعل�مات 

قبل امل�ؤ�ش�شات واجلهات املخت�شة 

ب�شفة  ب�شاأنها  مت  ما  وحتديث 

دورية  تقارير  ترفع  واأن  دورية، 

بنتائج تنفيذ القرارات اإىل اللجنة.

اإلزام  على  القرار  ن�ّس  كما 

واالأ�شخا�س  املخت�شة  اجلهات 

اإبالغ  واالعتباريني  الطبيعيني 

ومكافحة  التطرف  حماربة  جلنة 

االأم�ال  وغ�شل  ومت�يله  االإرهاب 

باملعل�مات والتدابري املتخذة دون 

القرارات  ن�شر  تاريخ  من  تاأخري 

االإرهاب  ق�ائم  بتحديث  املتعلقة 

وفًقا  االإبالغ  يتم  واأن  ال�طنية، 

لالآلية املن�ش��س عليها يف القرار 

 )2021( ل�شنة   )120( رقم 

املعل�مات  عن  االإبالغ  اآلية  ب�شاأن 

طلبات  وتلقي  املتخذة  والتدابري 

االأم�ال  با�شتخدام  الت�شريح 

املجمدة لالأ�شخا�س املدرجني على 

االإرهاب  وق�ائم  اجلزاءات  قائمة 

ال�طنية و�شروط واإجراءات اإدارة 

تلك االأم�ال.

 )120( رقم  القرار  وبح�شب 

ل�شنة )2021(، فاإن جلنة حماربة 

االإرهاب  ومكافحة  التطرف 

ومت�يله وغ�شل االأم�ال تتلقى من 

على  املدرج  الكيان  اأو  ال�شخ�س 

قائمة اجلزاءات اأو ق�ائم االإرهاب 

ال�طنية طلب الت�شريح با�شتخدام 

امل�شاريف  لتلبية  املجمدة  االأم�ال 

بينما  اال�شتثنائية،  اأو  االأ�شا�شية 

امل�ش�ؤول  املدير  على  القرار  حظر 

ا�شتغالل  االأم�ال  هذه  اإدارة  عن 

املعه�د  االأم�ال  ا�شتعمال  اأو 

اأو  لنف�شه  يربم  اأو  اإدارتها  اإليه 

مل�شلحة  اأو  مل�شلحته  بال�ا�شطة 

اأو  اأقاربه  اأو  اأوالده  اأو  زوجه 

الرابعة  الدرجة  حتى  اأ�شهاره 

بتلك  يتعلق  ت�شرف  اأو  عقد  اأي 

االأم�ال.

املخت�شة  اجلهات  وعلى 

الطبيعيني  واالأ�شخا�س 

اللجنة  اإبالغ  واالعتباريني 

التي  والتدابري  املعل�مات  بجميع 

ما  متى  قبلهم  من  اتخاذها  مت 

تع�د  اأم�ال  اأي  لديهم  ت�افرت 

املدرجني  الكيانات  اأو  لالأ�شخا�س 

اأو  ال�طنية  االإرهاب  ق�ائم  على 

قائمة اجلزاءات اأو الذين مت �شطب 

من  تاأخري  دون  منها،  اأ�شمائهم 

تاريخ ن�شرها، على اأن يقدم البالغ 

اأو  اللجنة  �شّر  اأمانة  اإىل  كتابًيا 

االإلكرتوين  امل�قع  عرب  اإلكرتونًيا 

للجنة، واأن ترفق جميع املعل�مات 

والتدابري املتخذة وامل�شتندات ذات 

االأم�ال  قيمة  ذلك  ال�شلة، مبا يف 

التجميد  رفع  مت  التي  اأو  املجمدة 

ووقت  وتاريخ  ون�عها  عنها 

عنها،  التجميد  رفع  اأو  جتميدها 

واأي اإجراءات �ش�ف يتم اتخاذها. 

كما ترفق بالبالغ بيانات الت�ا�شل 

التي ميكن للجنة الت�ا�شل بها مع 

االإخطارات  واإر�شال  البالغ  مقدم 

عليها.

�سمن ا�ستعدادات تطبيق القانون.. حممد بن عبدالـله:

11 م�ست�سفى و27 مركًزا �سمن »ال�سمان ال�سحي«

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

لل�شحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  اأ�شدر 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق 

ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  بتحديد  قراًرا  خليفة 

قان�ن  عليها  ي�شري  التي  احلك�مية 

ال�شمان ال�شحي.

و�شملت القائمة 11 م�شت�شفى حك�مية 

و27 مركًزا �شحًيا للرعاية االأولية.

اجلريدة  يف  املن�ش�ر  القرار  وياأتي 

املجل�س  ا�شتعدادات  �ش�ء  يف  الر�شمية 

ال�شحي  ال�شمان  لتطبيق  لل�شحة  االأعلى 

املزمع اأن يك�ن يف الن�شف االأول من العام 

ا�شتكماله  يتم  اأن  على   ،2023 اجلاري 

بحل�ل العام 2024.

التي  امل�شت�شفيات احلك�مية  اأبرز  ومن 

الطبي،  ال�شلمانية  جممع  القائمة  �شملتها 

م�شت�شفى الطب النف�شي، م�شت�شفى املحرق 

جدحف�س  م�شت�شفى  الط�يلة،  لالإقامة 

خالد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  مركز  لل�الدة، 

لالإقامة  �شرتة  م�شت�شفى  الكلى،  لغ�شيل 

الط�يلة،  لالإقامة  اأوال  م�شت�شفى  الط�يلة، 

مركز  ال�شحي،  والتاأهيل  االإ�شالح  مركز 

واالجتماعي،  ال�شحي  كان�  خليل  ابراهيم 

مركز الت�شلب الل�يحي، مركز عبدالرحمن 

كان� لغ�شيل الكلى.

اأما املراكز ال�شحية االأولية، ف�شملت كاًل 

ال�شحي  ال�طني  البحرين  بنك  مركز  من: 

مركز  ال�شحي،  املحرق  مركز  بعراد، 

بنك  مركز  بالدير،  ال�شحي  البحرين  بنك 

مركز  باحلّد،  ال�شحي  والك�يت  البحرين 

حالة ب�ماهر ال�شحي، مركز ال�شيخ �شلمان 

ابن  مركز  ال�شحي،  النعيم  مركز  ال�شحي، 

ال�شحي،  احل�رة  مركز  ال�شحي،  �شينا 

مركز ال�شيخ �شباح ال�شامل ال�شحي، مركز 

عي�شى  مدينة  مركز  ال�شحي،  جدحف�س 

ال�شحي، مركز �شرتة ال�شحي، مركز اأحمد 

ال�شحي،  عايل  مركز  ال�شحي،  كان�  علي 

مركز ي��شف اإجننري ال�شحي، مركز ال�شيخ 

جابر االأحمد ال�شباح ال�شحي، مركز الك�يت 

ال�شحي، مركز مدينة حمد ال�شحي، مركز 

حممد جا�شم كان� ال�شحي، مركز حمد كان� 

ال�شحي، مركز مدينة خليفة ال�شحي، مركز 

بن  عبداهلل  ال�شيخ  مركز  ال�شحي،  الزالق 

خالد ال�شحي، مركز البديع ال�شحي، عيادة 

البديع ال�شاحلية ال�شحية.

تعزيًزا ل�ستخدام اللغة العربية وحت�سني النطق.. »الرتبية«:

ح�ستان يف القراآن الكرمي للحلقة الأوىل بدًءا من العام املقبل

الرتقاء بجودة وكفاءة اخلدمات ال�سحية.. وزيرة ال�سحة: 

احلفاظ على كفاءة اخلدمة �سمن تطبيق ال�سمان ال�سحي 

اإ�سادات �سورية بالرّد الذي اأعّدته اللجنة

»ال�سورى« يعتمد »الرّد على اخلطاب ال�سامي« مبالحظات الأع�ساء يف اجلل�سة

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأكدت 

اأنها ت�شع �شمن �شلم اأول�ياتها تعزيز 

ا  وخ�ش��شً العربية،  اللغة  اإتقان 

الطلبة  لدى  التاأ�شي�شية  املراحل  يف 

م�ؤكًدا  والثانية،  االأوىل  احللقتني  من 

تعمل  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن 

ح�شتني  لتقدمي  االإعداد  على  حالًيا 

اأ�شب�عيتني يف تالوة وتف�شري القراآن 

الكرمي لطلبة ال�شف�ف االأول والثاين 

العام  من  اعتباًرا  االبتدائي  والثالث 

باالإ�شافة  هذا  القادم،  الدرا�شي 

االإ�شالمية  الرتبية  ح�ش�س  اإىل 

�شاأنه  من  ما  وه�  العربية،  واللغة 

لدى  العربية  اللغة  ا�شتخدام  تعزيز 

احلروف  خمارج  وحت�شني  الطلبة، 

عن  ف�شالً  لديهم،  ال�شليم  والنطق 

واملفردات  للمعاين  ا�شتيعابهم  زيادة 

العربية.

جميع  اأن  عن  ال�زارة  وك�شفت 

حالًيا  تعمل  التعليمية  القطاعات 

الالزمة  االإجراءات  من  االنتهاء  على 

العام  من  اعتبارا  القرار  هذا  لتنفيذ 

اإعداد  ذلك  يف  مبا  املقبل،  الدرا�شي 

للمعلمني  الالزمة  التدريبية  الدورات 

من قبل املخت�شني بال�زارة، الفتة اإىل 

اأن املرحلة االأوىل من التنفيذ �شت�شمل 

الت��شع  مع  االأوىل،  احللقة  طلبة 

تدريجياً يف التطبيق لي�شمل احللقتني 

الثانية والثالثة م�شتقبالً.

القراآن  اأن  اإىل  ال�زارة  واأ�شارت 

والبالغة  الف�شاحة  قمة  الكرمي ميثل 

واأن  العربية،  اللغة  ا�شتخدام  يف 

القراآن  يف  منف�شلة  ح�ش�س  تقدمي 

ق�شار  من  عدد  تعليم  مع  الكرمي 

للطلبة  وتف�شريها  واالآيات  ال�ش�ر 

منذ ال�شغر من �شاأنه �شقل مهاراتهم 

ثقتهم  وتعزيز  العربية،  اللغة  يف 

باأنف�شهم يف ا�شتخدامها.

ج�اد  ال�شيد  بنت  جليلة  الدكت�رة  ا�شتقبلت 

ح�شن وزيرة ال�شحة، يف مكتبها بال�زارة، النائب 

عبداهلل خليفة الرميحي ع�ش� جمل�س الن�اب.

وخالل اللقاء، اأكدت وزيرة ال�شحة اأن التعاون 

املثمر بني ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية ي�شب 

خمتلف  يف  والنماء  التط�ر  م�شارات  تعزيز  يف 

اأكرث  م�شت�يات  نح�  وي�شري  التنم�ية،  املجاالت 

تقدًما ملا فيه خري و�شالح ال�طن وامل�اطن.

القادمة  التط�يرية  املراحل  اأن  وزيرة  وبّينت 

مع تطبيق ال�شمان ال�شحي �شتحر�س على احلفاظ 

على كفاءة اخلدمة ال�شحية، اإذ اإن تط�ير املنظ�مة 

ال�شحية ي�شتهدف بالدرجة االأوىل االرتقاء بج�دة 

بكل  للمجتمع  املقدمة  ال�شحية  اخلدمات  وكفاءة 

ي�شر و�شه�لة و�شمان ا�شتدامتها.

الذي  اللقاء  خالل  ال�شحة  وزيرة  واأ�شادت 

امل��ش�عات  من  عدد  ومناق�شة  بحث  فيه  جرى 

باخلدمات  واملتعلقة  امل�شرتك  االهتمام  ذات 

ال�شحية، و�ُشبل تعزيزها عرب امل�شاريع واملبادرات 

اأع�شاء  بجه�د  امل�اطنني،  ل�شالح  التط�يرية 

تعزيز  على  حر�شهم  مثمنة  الت�شريعية،  ال�شلطة 

اأوا�شر التعاون بني ال�شلطتني مبا يحقق التطلعات 

املن�ش�دة.

الرميحي عن  النائب عبداهلل  اأعرب  من جانبه، 

�شكره وتقديره ل�زيرة ال�شحة واجله�د التي تبذل 

يف القطاع ال�شحي من اأجل ت�فري اأف�شل اخلدمات 

ال�شحية للمجتمع، خلدمة ال�طن وامل�اطن.

فاطمة �شلمان:

جل�شته  يف  االحد  ام�س  ي�م  ال�ش�رى  جمل�س  وافق 

الت�شريعي  الف�شل  من  االأول  االنعقاد  دور  من  اخلام�شة 

امللكي  اخلطاب  على  الرد  م�شروع  اعادة  على  ال�شاد�س 

مالحظات  من  عددا  لت�شمينه  اللجنة  اىل  ال�شامي 

الرد على  تقرير جلنة  ب�شاأن  املجل�س  اأع�شاء  واقرتاحات 

اخلطاب ال�شامي ومن ثم اإحالته اإىل مكتب املجل�س؛ متهيًدا 

لرفعه اإىل جاللة امللك املعظم، وذلك بعد فتح باب النقا�س 

ابت�شام  اللجنة  مقرر  ا�شتعر�شت  ان  بعد  واملداخالت 

اإعداد م�شروع  الدالل، االإجراءات التي اتبعتها اللجنة يف 

الرد، اإىل جانب عر�شها مل�شم�ن تقرير اللجنة.

على  املجل�س  اأع�شاء  من  عدد  اأثنى  اجلل�شة،  وخالل 

اع�شائها  جلميع  والتقدير  ال�شكر  م�جهني  اللجنة  عمل 

ورئي�شها جمال فخرو النائب االأول لرئي�س املجل�س على 

اجله�د التي بذل�ها يف اإعداد التقرير، م�ؤكدين على اأن ما 

معا�شدة  يعد  ال�شامي  امللكي  اخلطاب  على  الرد  ت�شمنه 

حمل  يف  قدما  للم�شي  املعظم،  امللك  جاللة  لتطلعات 

بال�اجبات  والقيام  متينة،  بعزمية  ال�طني  العمل  اأمانة 

الت�شريعية وم�ش�ؤولية امل�شاركة يف �شنع القرار من اأجل 

م�ا�شلة م�شرية االإجناز والتط�ير.

�شكر  املجل�س  رئي�س  ال�شالح  علي  اأكد  جانبه  ومن 

للجن�د  بال�شكر  تقدم  كما  املتميز  رّدها  على  اللجنة 

ا  اأي�شً اأ�شماوؤهم والتي كانت لهم  املجه�لني ممن مل يذكر 

م�شاهماتهم الكبري يف اإعداد هذا التقرير.

بالر�شائل  املجل�س  اإخطار  اجلل�شة  خالل  مت  كما 

انتهى  ما  بخ�ش��س  الن�اب  جمل�س  رئي�س  من  ال�اردة 

اإليه جمل�س الن�اب ب�شاأن حماية االآثار، واملر�ش�م بقان�ن 

بتعديل بع�س اأحكام اتفاقية تاأ�شي�س بنك اخلليج الدويل 

»�شركة م�شاهمة بحرينية«.

كما اأثنى ف�ؤاد حاجي ع�ش� جمل�س ال�ش�رى على عمل 

اللجنة بق�له: »الرد الذي �شاغته اللجنة متميز جًدا ويعد 

عمر  من  املا�شية  االدوار  مر  على  الردود متيًزا  اكرث  من 

املجل�س بالغه وت�شبيه وف�شاحه، كما اثبت الرد ان اللجنة 

عملها متقن ودوؤوب و�شياغتها اللغ�ية بتعابريها باللغة 

خماطبة  وكيفية  القدماء  الكتاب  اىل  اأعادتنا  العربية 

تعابريها وم�شطلحاتها  اللجنة يف  ا�شابت  املل�ك، حيث 

التي ا�شتخدمتها«.

يف  ال�ش�رى  جمل�س  ع�ش�  الكعبي  جمعة  واأ�شار 

ال�شالح  بالتاأكيد على حماية  اللجنة  رد  على  له  تعقيب 

املعظم  امللك  جلاللة  ال�شاغل  ه�ال�شغل  يعد  الذي  العام 

القيم  مبنظ�مة  بامل�شا�س  ال�شماح  عدم  على  اأكد  والذي 

يف  ذلك  م�شمنا  فكري  غزو  اأي  امام  وال�ق�ف  والدين 

خطابه.

على  وعرفان  �شكر  كلمة  ت�شمني  »لذلك  قائالً:  وتابع 

ال�طنية  اله�ية  على  للحفاظ  العظيم  جاللته  م�قف 

تدخل  الأي  ال�شماح  وعدم  احلنيف  بالدين  والتم�شك 

التناف�شية  لتعزيز  له  العهد  جتديد  من  والبد  خارجي، 

الت�شريعات  �شن  خالل  من  للملكة  االقت�شادية  واملكانة 

وت�شريع وترية النم� والتنمية االقت�شادية والبد االلتفات 

والعطاء  االجناز  من  ملزيد  قدًما  لنم�شي  ت�جيهاته  اىل 

اأهمية  اأكد  حيث  الدع�ة،  هذه  مع  التفاعل  علينا  ويجب 

م�شرية العمل ال�طني وحفظ م�ارد اململكة وا�شتدامتها.

ال�ش�رى  جمل�س  ع�ش�  ح�شن  علي  حممد  اأكد  كما 

انار طريق  الذي  الدور  افتتاح  امللك خالل  خطاب جاللة 

جمل�س ال�ش�رى والن�اب من خالل ما تناوله يف خطابه 

من امل�شي قدًما للمزيد من االإجناز والعطاء، وتاأكيده على 

القرار  �شنع  يف  امل�شاركة  م�ش�ؤولية  يت�ىل  ان  املجل�شني 

االداء  ال�شلطتني وتط�ير  الرثية والتعاون بني  وامل�شرية 

ال�طني.

ف�ؤاد حاجيحممد علي ح�سن رئي�س جمل�س ال�س�رى جانب من جل�سة ال�س�رى 

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12343/PDF/INAF_20230123010713956.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://www.alayam.com/alayam/first/996408/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/996437/News.html
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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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حراك نيابي �سريع با�ستخدام الأدوات الرقابية

حت�سريات لت�سكيل 3 جلان حتقيق برملانية وعقد مناق�ستني عامتني بح�سور الوزراء

فاطمة �سلمان:

االأيام  خالل  النواب  ت�سريحات  ك�سفت 

لت�سكيل  وحت�سريات  حتّركات  عن  املا�سية 

مناق�ستني  وعقد  برملانية،  حتقيق  جلان   3

عامتني، وذلك يف اإطار حتريك النواب الأدواتهم 

الربملانية.

من  فقط  اأ�سبوع  حوايل  بعد  ذلك  وياأتي 

اإقرار برنامج عمل احلكومة لالأعوام من 2023 

وحتى 2026، اإذ اإن الالئحة الداخلية ال جتيز 

للنواب ا�ستخدام اأي اأدوات برملانية -ت�سريعية 

اأو رقابية- اإال بعد اإقرار الربنامج احلكومي.

اإقرار الربنامج، بداأ النواب بالتلويح  ومنذ 

با�ستخدام بع�ض االأدوات الرقابية والت�سريعية، 

الربملانية  االأ�سئلة  تقدمي  �سعيد  على  �سواء 

املقرتحات  تقدمي  �سعيد  على  اأو  -رقابًيا-، 

بقوانني واملقرتحات برغبة.

وعقد  التحقيق  جلان  ت�سكيل  اأن  اإال 

املعنيني  الوزراء  وا�ستدعاء  العامة  املناق�سات 

الرقابية  االأدوات  اأكرث  ُيعد من  املناق�سات  بتلك 

فاعلية، والذي يتطلب موافقة املجل�ض النيابي.

وعلى �سعيد جلان التحقيق، �سّرح النائب 

-مبعية  عزمه  عن  لـ»االأيام«  بوعنق  خالد 

حول  حتقيق  جلنة  ت�سكيل  النواب-  من  عدد 

يخ�ّض  فيما  املدنية  اخلدمة  جهاز  �سيا�سات 

اإحالة عدد من املوظفني يف عدة جهات حكومية 

للتقاعد واإلغاء وظائفهم.

كما �سّرح النائبان زينب عبداالأمري وعبداهلل 

برملانية  ت�سكيل جلنة حتقيق  عزمها  الرميحي 

تلقيهم  لدى  احلكومية،  امل�ست�سفيات  ب�ساأن 

اإهمال  ب�ساأن  مواطنني  من  ال�سكاوى  بع�ض 

واأخطاء طبية.

بينما بنّي عدد من النواب، يف وقت �سابق، 

العقود  ب�ساأن  حتقيق  جلنة  ت�سكيل  عزمهم 

املوؤقتة بوزارة العمل.

ف�سّرح  العامة،  املناق�سة  �سعيد  على  اأما 

النائب حممد املعريف لـ»االأيام« بقيامه -مبعية 

10 نواب- نهاية االأ�سبوع املا�سي بتقدمي طلب 

عقد مناق�سة ب�ساأن ارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية.

النائب  قيام  عن  اأنباء  تداولت  حني  يف 

نواب  من  توقيعات  بجمع  �سلمان  عبدالنبي 

ب�ساأن تقدمي مناق�سة عامة حول توظيف االأطباء.

تتناول �سراء �سنوات ملوظفني ومتديد عقود.. بوعنق لـ»الأيام«:

حتّركات للجنة حتقيق حول »اخلدمة املدنية«
النائب زينب عبدالأمري: جلنة حتقيق

 عن الإهمال يف امل�ست�سفيات احلكومية
فاطمة �سلمان:

اإنه  بوعنق  خالد  النائب  قال 

-مبعية عدد من النواب- يعتزمون 

ت�سكيل جلنة حتقيق برملانية حول 

التي  املمار�سات واالإجراءات  بع�ض 

يقوم بها جهاز اخلدمة املدنية.

من  وعدد  اأنه  بوعنق  وذكر 

املا�سية  الفرتة  تلقوا خالل  النواب 

موظفني  من  االأنباء  من  العديد 

قيام  ب�ساأن  باحلكومة  وم�سوؤلني 

-بالتن�سيق  اجلهات  بع�ض 

والتعاون مع جهاز اخلدمة املدنية- 

باإلغاء بع�ض الوظائف واإحالة عدد 

مقابل  التقاعد،  اإىل  املوظفني  من 

لهم  افرتا�سية  عمل  �سنوات  �سراء 

ترتاوح بني 10 اإىل 15 �سنة، بينما 

يتم متديد عقود بع�ض امل�ست�سارين 

موؤقتة  بعقود  بع�سهم  يعمل  الذين 

 30 اإىل   20 بني  ترتاوح  لفرتات 

�سنة.

الذين  النواب  اأن  بوعنق  وذكر 

يعتزمون تقدمي طلب ت�سكيل جلنة 

م�ساورات  حالًيا  يعقدون  التحقيق 

قانونية ب�ساأن �سياغة حماور عمل 

وجمع  الربملانية،  التحقيق  جلنة 

والبيانات  املعلومات  من  املزيد 

اأفاد  ما  الطلب، وفق  لتقدمي  متهيًدا 

لـ»االأيام«.

اللجنة  حماور  اأن  وذكر 

االأولية-  امل�ساورات  -بح�سب 

اخلدمة  جهاز  جهود  �ستتناول 

البحرينيني  تدريب  يف  املدنية 

وتاأهيلهم، والتاأكد من قيام اجلهاز 

اإحالل  ب�ساأن  وم�سوؤولياته  بدوره 

يف  االأجانب  مكان  البحرينيني 

اجلهات والوزارات احلكومية.

عبداالأمري  زينب  النائب  قالت 

اإنها ت�سعى لت�سكيل جلنة حتقيق 

الذي  االإهمال  حول  برملانية 

يتعّر�ض له املر�سى يف م�ست�سفى 

وفيات  تزايد  و�سط  ال�سلمانية، 

العمليات  وتعطل  ال�سكلر  مر�سى 

م�ست�سفى  يف  الطارئة  اجلراحية 

�سرورة  على  م�سددة  ال�سلمانية، 

حما�سبة كل من ت�سّبب يف حادث 

وافتها  التي  البحرينية  ال�سابة 

اأم�ض  ال�سلمانية  مبجمع  املنية 

االأول ب�سبب عدم توفري �سرير لها 

�سكلر  نوبة  اإثر  املركزة  بالعناية 

اأملّت بها.

زينب  النائب  واأ�سفت 

املتوفاة،  مل�ساب  عبداالأمري 

الأهل  العزاء  بخال�ض  وتقدمت 

الفقيدة، م�سرية اىل اأن هذا االإهمال 

يجب اأاّل ميّر دون حما�سبة جاّدة 

هذه  تتكّرر  ال  حتى  و�سارمة؛ 

لتقدمي  داعية  اأخرى،  مرة  املاأ�ساة 

اأ�سباب نق�ض  تربير وا�سح حول 

االأ�سّرة واالأطباء يف امل�ست�سفى.

واأكدت اأن م�ست�سفى ال�سلمانية 

للمر�سى  وطوابري  تكّد�ًسا  يواجه 

على  احل�سول  ينتظرون  الذين 

عالجهم،  يبا�سر  وطبيب  �سرير 

وي�سهد امل�ست�سفى يف الوقت ذاته 

من  الوطنية  للكفاءات  رحياًل 

االأطباء الكفوئني.

ا�ستغرابها  النائب  واأبدت 

جممع  داخل  التعامل  اآلية  من 

موؤكدة  املر�سى،  مع  ال�سلمانية 

االنتظار  بقاء وتكّد�ض طوابري  اأن 

دون ح�سولهم على �سرير وطبيب 

املر�سى  من  فكثري  جرمية،  هي 

�سفائهم؛  بداًل من  تتدهور حالتهم 

ب�سبب طول مدة االنتظار.

النائب خالد بوعنق

زينب عبدالأمري

دعت لالبتعاد عن الطرق التقليدية للتعاطي مع الرتاث.. الظاعن لـ»الأيام«:

متم�ّسكة باإعادة هيكلة وترميم املواقع الأثرية واأتقّبل جميع الآراء 

بوخما�س واملعريف: حرق امل�سحف بال�سويد ا�ستفزاز للم�سلمني واعتداء على ال�سعور الديني
والدفاع  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�ض  اأعرب 

بوخما�ض  ح�سن  د.  النواب  مبجل�ض  الوطني  واالأمن 

ال�سويدية  ال�سلطات  ل�سماح  ال�سديد  ا�ستنكاره  عن 

الأحد املتطّرفني باإحراق ن�سخة من امل�سحف ال�سريف 

�ستوكهولهم،  يف  الرتكية  اجلمهورية  �سفارة  اأمام 

وحتري�ض  قاطبة  امل�سلمني  مل�ساعر  ا�ستفزاز  وهو 

واملواثيق  للمبادئ  وانتهاك  والعنف،  الكراهية  على 

احلقوقية الدولية.

وذكر اأن بيان رئي�ض الوزراء ال�سويدي وتعاطفه 

مع جميع امل�سلمني الذين �سعروا باالإ�ساءة رد فعل غري 

كاٍف، ويجب جترمي جرائم الكراهية الدينية بال�سويد 

كونها اعتداًء على ال�سعور الديني لكل م�سلم وكتابهم 

الديني  للتعاي�ض  الدولية  اجلهود  ويعرقل  املقد�ض، 

بهذه  ال�سماح  التعبري ال تعني  الب�سرية، وحرية  بني 

اجلرائم كنوع من الدميقراطية.

البحرين  مبملكة  اخلارجية  وزارة  ببيان  واأ�ساد 

هذه  حول  اململكة  با�سم  ال�سادر  ال�سديد  واال�ستنكار 

�سرورة  كافة  العامل  دول  على  اأن  موؤكًدا  اجلريكة، 

االلتزام باإطار العالقات االيجابية بني الدول، وحماربة 

الكراهية والعنف والعن�سرية وكل ما ينتهك حقوق 

االإن�سان وحرياته الدينية، وعدم تر�سيخ فكر حماربة 

�ساأنها  من  اأفعال  ردود  هناك  يكون  ال  كي  االإ�سالم 

االإ�ساءة لالأديان. من جانبه، عرب النائب حممد يو�سف 

املعريف عن ا�ستنكاره ال�سديد للت�سرف غري امل�سوؤول 

التي قامت به احلكومة ال�سويدية بحماية ورعاية اأحد 

االإرهابيني الذي اأقدم على حرق امل�سحف ال�سريف، يف 

م�سهد يعرب عن اأق�سى درجات التطرف وانتهاك حقوق 

االآخرين يف احرتام اأديانهم ومعتقداتهم.

ال�سلطات  تتحرك  اأن  �سرورة  املعريف  واأكد 

ومعاقبة  الت�سرف،  هذا  عن  لالعتذار  ال�سويدية 

االرهابيني الذين قاموا عليه، م�سرًيا اإىل اأنه �سار لزاًما 

على الغرب اأن يتعلم من العرب عموًما ومن البحرين 

ب�سكل خا�ض احرتام االأديان.

على  يقت�سر  ال  النواب  دور  اأن  اإىل  الظاعن  واأ�سارت 

االأمور املعي�سية وفقط، اإمنا يجب العمل على �سمان تطبيق 

عمل  برنامج  ت�سّمنها  التي  واملحاور  واالأهداف  البنود 

ال�سياحي  القطاع  بينها ما يرتبط بتطوير  احلكومة، ومن 

وو�سع خطة ا�سرتاتيجية لزيادة م�ساهمة قطاع ال�سياحة 

من  اأمر  تعزيزها  على  فالعمل  املحلي،  الناجت  اإجمايل  يف 

�سلب عمل النواب.

خالل  �سريًعا  عر�ستها  التي  الفكرة  تفا�سيل  وحول 

)فكرة(  »هي  الظاعن:  قالت  االأخرية،  »النواب«  جل�سة 

الق�سد منها تطوير املواقع االأثرية على غرار تلك التي نراها 

يف دول العامل، ومن بينها من�سات فندقية راقية وفريدة 

و�سط مناطق تراثية، ح�سب اإمكانية تطبيق ذلك يف تنفيذ 

مثااًل  اإال  تكن  مل  عايل  ومقابر  احلكومة،  قبل  من  التطوير 

والتي  البحرين  مملكة  يف  العديدة  الرتاثية  االأماكن  على 

متتد الآالف ال�سنني، ومقابر عايل هي مثال من اأمثلة عديدة 

مملكة  يف  بها  نفتخر  التي  االأثرية  االأماكن  من  وواحدة 

البحرين ونرى عنها درا�سات عريقة يف العامل، فاحلاجة 

الأن تكون هنالك مناذج مدرو�سة واحرتافية ي�ستطيع من 

خاللها زوار هذه املواقع التي ت�ستقطب العديد من ال�سياح 

خمتلف  يف  اخت�سا�سهم  وجماالت  االهتمامات  مبختلف 

يف  املكوث  عرب  �سواء  الراحة،  �سبل  توفري  العامل  دول 

مناطق قريبة اأو غريها من االأفكار التي نطرحها وتتبلور 

يوًما بعد يوم اإىل اأن ترى النور يوًما ما وتنعك�ض اإيجابًيا 

على اجلميع بعد درا�سة االإجراءات القانونية لذلك«.

وحول تفاعل اجلهات الر�سمية واالأهلية واخلا�سة مع 

الفكرة، قالت الظاعن: »وجودي كنائب اليوم بتقّبل جميع 

كانت  لو  حتى  االنتقادات  هذه  الأن  واالنتقادات؛  االآراء 

حتليلها  على  القدرة  تعطيني  �سلبية  االأحيان  بع�ض  يف 

البحريني  املواطن  ي�ساعد  مقرتح  ل�سياغة  ودرا�ستها 

لتطوير امل�ساريع مبا ينعك�ض اإيجاًبا على الوطن واملواطن. 

و�سلتني  فقد  واخلا�سة،  الر�سمية  اجلهات  وبخ�سو�ض 

العديد من االأ�سداء االإيجابية والتي ال تزال م�ستمرًة حتى 

اليوم«.

وترميم  هيكلة  اإعادة  �سرورة  اإىل  الظاعن  واأ�سارت 

من  ال�سياح  جذب  على  يعمل  الذي  االأمر  االأثرية،  املواقع 

باملهرجانات  واالهتمام  �سواء،  حّد  على  والداخل  اخلارج 

الذي  االأمر  االأثرية،  املواقع  داخل  ُتقام  التي  والن�ساطات 

القوانني  وتعديل  ال�سياحية  العملية  تن�سيط  على  يعمل 

ال�سياحة  مع  لتتنا�سب  بال�سياحة  اخلا�سة  والت�سريعات 

ال�سياحة الرتاثية،  ال�سائح؛ وذلك لتن�سيط  ومع ما يريده 

والعمل على ا�ستقطاب ال�سائحني من خمتلف البلدان، وذلك 

الرتاثية،  لل�سياحة  القانونية  االإجراءات  ت�سهيل  من خالل 

االأثرية  اإىل االهتمام بالدعاية واالإعالن عن املواقع  اإ�سافة 

قطاع  ينع�ض  الذي  االأمر  والدويل،  املحلي  امل�ستوى  على 

ال�سياحة وي�ستقطب خمتلف ال�سّياح.

اإعادة  بالتاأكيد على �سرورة  الظاعن حديثها  وختمت 

زيادة  يف  ي�سهم  مبا  الرتاثية،  املواقع  وتنظيم  هيكلة 

غري  نوعية  م�ساريع  اإن�ساء  و�سرورة  للزوار،  ا�ستقطابها 

�سواء  معا�سر،  هند�سي  بر�سم  ترميمها  واإعادة  تقليدية 

عرب اإن�سائها بتقنيات حديثة وبرجميات متطورة، واإن�ساء 

من�سات اإلكرتونية تدخل ال�سياح للمعلم ال�سياحي ليتحرك 

بها بر�سم رباعي االأبعاد حي، وتعطي فكرة تف�سيلية عن 

مطالت  اإن�ساء  اأو  التاريخية،  وتفا�سيله  ال�سياحي  املعلم 

زجاجية، واالهتمام باجلانب البنائي الذي يراعي ظروفنا 

التي  الزجاجية  واجل�سور  احلارة،  واملناخية  اجلغرافية 

متر باأعلى املناطق الرتاثية، واجل�سور املعلقة، والقطارات 

ال�سغرية �سهلة احلركة )ترام(، وهذه الفكرة هدفها تنويع 

م�سادر الدخل الفردي والقومي والتي تتزامن مع برنامج 

عمل احلكومة يف حمور التعايف االقت�سادي، مبا ينعك�ض 

ملواجهة الدين العام والتقليل من اأعبائه.

حممد املعريف ح�سن بوخما�س

م�سطفى ال�ساخوري:

اأكدت ع�سو جمل�س النواب د. مرمي الظاعن اأن طرح فكرة اإن�ساء فندق مبقابر عايل كانت مداخلة ارجتالية يف يوم اجلل�سة للحديث عن املر�سوم بقانون لإرجاع بع�س 

ال�سالحيات لوزارة الإعالم، وكانت الفكرة �سريعة لعك�س جتارب خارجية يذهب لها النا�س لال�ستمتاع، ومل تكن مقرتًحا بقانون اأو اقرتاًحا برغبة.

وحول ما اإذا كانت متم�ّسكة بالفكرة، اأكدت الظاعن اأنها ل تزال عند راأيها باأن تخطيط التنمية ال�سياحية ُيعد جزًءا ل يتجزاأ من خطة التنمية القت�سادية والجتماعية 

املدرجة بربنامج عمل احلكومة، والبحرين على غرار دول العامل التي انتهجت �سيا�سة التخطيط ال�سياحي خللق اآلية فاعلة يف حتقيق التنمية ال�سياحية امل�ستدامة من خالل 

تطوير املواقع الأثرية ب�سورة حديثة ومعا�سرة.

و�ستعمل على بلورة الفكرة وال�ستماع جلميع الآراء الإيجابية قبل ال�سلبية منها من اأجل تطوير الفكرة الأولية لت�سبح مقرتًحا متكامالً قد يرى النور يوًما، م�سرية اإىل 

ا ومل تعد تقت�سر على زيارة �سريعة لأماكن تراثية، واإمنا تبادل ثقافات واآراء وتعليم واقت�ساد.. واإلخ، فاحلديث عن ال�سياحة له انعكا�سات عّدة  اأن لل�سياحة مفهوًما خا�سً

مهمة، م�ستعر�سة جتارب تراثية مهمة كما هو احلال مع م�سر وال�سياحة الرتاثية فيها واعتمادها على ذلك ودخوـل ماليني من ال�سياح مل�سر عرب الإهرامات والقرية الرتاثية 

اأجل هذه ال�سياحة ما ينعك�س على تطوير القت�ساد القومي امل�سري ب�سكل وا�سح، كما هناك جتارب عريقة كربيطانيا يف تاأجري ق�سر امللكة وا�ستغالله  وال�ستثمار من 

اقت�سادًيا.
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تقارير دورية عن تنفيذ قرارات قوائم الإرهاب.. وزير الداخلية:

الإبالغ عن اأّي معلومات اأو جزاءات تخ�ّص املدرجني بقوائم الإرهاب

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

رئي�س  الداخلية  وزير  اأ�شدر 

ومكافحة  التطرف  حماربة  جلنة 

االأم�ال  وغ�شل  ومت�يله  االإرهاب 

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق 

اآلية  اآل خليفة قراًرا ب�شاأن  عبداهلل 

ق�ائم  على  االإدراج  قرارات  تنفيذ 

االإرهاب ال�طنية.

يف  املن�ش�ر  القرار  ون�ّس 

�شرورة  على  الر�شمية  اجلريدة 

عن  باالإبالع  امل�ؤ�ش�شات  قيام 

املتخذة  والتدابري  املعل�مات 

وتلّقي طلبات الت�شريح با�شتخدام 

لالأ�شخا�س  املجمدة  االأم�ال 

اجلزاءات  قائمة  على  املدرجني 

وق�ائم االإرهاب ال�طنية.

�شروط  القرار  ت�شمن  كما 

املجمدة  االأم�ال  اإدارة  واإجراءات 

االإرهاب  ق�ائم  على  للمدرجني 

وقائمة اجلزاءات.

جميع  على  القرار  واأوجب 

امل�ؤ�ش�شات اإبالغ اجلهات املخت�شة 

وفًقا لالآلية التي ت�شعها كل جهة، 

واأن تن�شر قرارات ق�ائم اجلزاءات 

تلقائًيا.

تق�م  اأن  على  القرار  ون�ّس 

التطرف  حماربة  جلنة  �شّر  اأمانة 

ومت�يله  االإرهاب  ومكافحة 

جميع  بتقييد  االأم�ال  وغ�شل 

من  املتخذة  والتدابري  املعل�مات 

قبل امل�ؤ�ش�شات واجلهات املخت�شة 

ب�شفة  ب�شاأنها  مت  ما  وحتديث 

دورية  تقارير  ترفع  واأن  دورية، 

بنتائج تنفيذ القرارات اإىل اللجنة.

اإلزام  على  القرار  ن�ّس  كما 

واالأ�شخا�س  املخت�شة  اجلهات 

اإبالغ  واالعتباريني  الطبيعيني 

ومكافحة  التطرف  حماربة  جلنة 

االأم�ال  وغ�شل  ومت�يله  االإرهاب 

باملعل�مات والتدابري املتخذة دون 

القرارات  ن�شر  تاريخ  من  تاأخري 

االإرهاب  ق�ائم  بتحديث  املتعلقة 

وفًقا  االإبالغ  يتم  واأن  ال�طنية، 

لالآلية املن�ش��س عليها يف القرار 

 )2021( ل�شنة   )120( رقم 

املعل�مات  عن  االإبالغ  اآلية  ب�شاأن 

طلبات  وتلقي  املتخذة  والتدابري 

االأم�ال  با�شتخدام  الت�شريح 

املجمدة لالأ�شخا�س املدرجني على 

االإرهاب  وق�ائم  اجلزاءات  قائمة 

ال�طنية و�شروط واإجراءات اإدارة 

تلك االأم�ال.

 )120( رقم  القرار  وبح�شب 

ل�شنة )2021(، فاإن جلنة حماربة 

االإرهاب  ومكافحة  التطرف 

ومت�يله وغ�شل االأم�ال تتلقى من 

على  املدرج  الكيان  اأو  ال�شخ�س 

قائمة اجلزاءات اأو ق�ائم االإرهاب 

ال�طنية طلب الت�شريح با�شتخدام 

امل�شاريف  لتلبية  املجمدة  االأم�ال 

بينما  اال�شتثنائية،  اأو  االأ�شا�شية 

امل�ش�ؤول  املدير  على  القرار  حظر 

ا�شتغالل  االأم�ال  هذه  اإدارة  عن 

املعه�د  االأم�ال  ا�شتعمال  اأو 

اأو  لنف�شه  يربم  اأو  اإدارتها  اإليه 

مل�شلحة  اأو  مل�شلحته  بال�ا�شطة 

اأو  اأقاربه  اأو  اأوالده  اأو  زوجه 

الرابعة  الدرجة  حتى  اأ�شهاره 

بتلك  يتعلق  ت�شرف  اأو  عقد  اأي 

االأم�ال.

املخت�شة  اجلهات  وعلى 

الطبيعيني  واالأ�شخا�س 

اللجنة  اإبالغ  واالعتباريني 

التي  والتدابري  املعل�مات  بجميع 

ما  متى  قبلهم  من  اتخاذها  مت 

تع�د  اأم�ال  اأي  لديهم  ت�افرت 

املدرجني  الكيانات  اأو  لالأ�شخا�س 

اأو  ال�طنية  االإرهاب  ق�ائم  على 

قائمة اجلزاءات اأو الذين مت �شطب 

من  تاأخري  دون  منها،  اأ�شمائهم 

تاريخ ن�شرها، على اأن يقدم البالغ 

اأو  اللجنة  �شّر  اأمانة  اإىل  كتابًيا 

االإلكرتوين  امل�قع  عرب  اإلكرتونًيا 

للجنة، واأن ترفق جميع املعل�مات 

والتدابري املتخذة وامل�شتندات ذات 

االأم�ال  قيمة  ذلك  ال�شلة، مبا يف 

التجميد  رفع  مت  التي  اأو  املجمدة 

ووقت  وتاريخ  ون�عها  عنها 

عنها،  التجميد  رفع  اأو  جتميدها 

واأي اإجراءات �ش�ف يتم اتخاذها. 

كما ترفق بالبالغ بيانات الت�ا�شل 

التي ميكن للجنة الت�ا�شل بها مع 

االإخطارات  واإر�شال  البالغ  مقدم 

عليها.

�سمن ا�ستعدادات تطبيق القانون.. حممد بن عبدالـله:

11 م�ست�سفى و27 مركًزا �سمن »ال�سمان ال�سحي«

حمرر ال�ش�ؤون املحلية:

لل�شحة  االأعلى  املجل�س  رئي�س  اأ�شدر 

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق 

ال�شحية  امل�ؤ�ش�شات  بتحديد  قراًرا  خليفة 

قان�ن  عليها  ي�شري  التي  احلك�مية 

ال�شمان ال�شحي.

و�شملت القائمة 11 م�شت�شفى حك�مية 

و27 مركًزا �شحًيا للرعاية االأولية.

اجلريدة  يف  املن�ش�ر  القرار  وياأتي 

املجل�س  ا�شتعدادات  �ش�ء  يف  الر�شمية 

ال�شحي  ال�شمان  لتطبيق  لل�شحة  االأعلى 

املزمع اأن يك�ن يف الن�شف االأول من العام 

ا�شتكماله  يتم  اأن  على   ،2023 اجلاري 

بحل�ل العام 2024.

التي  امل�شت�شفيات احلك�مية  اأبرز  ومن 

الطبي،  ال�شلمانية  جممع  القائمة  �شملتها 

م�شت�شفى الطب النف�شي، م�شت�شفى املحرق 

جدحف�س  م�شت�شفى  الط�يلة،  لالإقامة 

خالد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  مركز  لل�الدة، 

لالإقامة  �شرتة  م�شت�شفى  الكلى،  لغ�شيل 

الط�يلة،  لالإقامة  اأوال  م�شت�شفى  الط�يلة، 

مركز  ال�شحي،  والتاأهيل  االإ�شالح  مركز 

واالجتماعي،  ال�شحي  كان�  خليل  ابراهيم 

مركز الت�شلب الل�يحي، مركز عبدالرحمن 

كان� لغ�شيل الكلى.

اأما املراكز ال�شحية االأولية، ف�شملت كاًل 

ال�شحي  ال�طني  البحرين  بنك  مركز  من: 

مركز  ال�شحي،  املحرق  مركز  بعراد، 

بنك  مركز  بالدير،  ال�شحي  البحرين  بنك 

مركز  باحلّد،  ال�شحي  والك�يت  البحرين 

حالة ب�ماهر ال�شحي، مركز ال�شيخ �شلمان 

ابن  مركز  ال�شحي،  النعيم  مركز  ال�شحي، 

ال�شحي،  احل�رة  مركز  ال�شحي،  �شينا 

مركز ال�شيخ �شباح ال�شامل ال�شحي، مركز 

عي�شى  مدينة  مركز  ال�شحي،  جدحف�س 

ال�شحي، مركز �شرتة ال�شحي، مركز اأحمد 

ال�شحي،  عايل  مركز  ال�شحي،  كان�  علي 

مركز ي��شف اإجننري ال�شحي، مركز ال�شيخ 

جابر االأحمد ال�شباح ال�شحي، مركز الك�يت 

ال�شحي، مركز مدينة حمد ال�شحي، مركز 

حممد جا�شم كان� ال�شحي، مركز حمد كان� 

ال�شحي، مركز مدينة خليفة ال�شحي، مركز 

بن  عبداهلل  ال�شيخ  مركز  ال�شحي،  الزالق 

خالد ال�شحي، مركز البديع ال�شحي، عيادة 

البديع ال�شاحلية ال�شحية.

تعزيًزا ل�ستخدام اللغة العربية وحت�سني النطق.. »الرتبية«:

ح�ستان يف القراآن الكرمي للحلقة الأوىل بدًءا من العام املقبل

الرتقاء بجودة وكفاءة اخلدمات ال�سحية.. وزيرة ال�سحة: 

احلفاظ على كفاءة اخلدمة �سمن تطبيق ال�سمان ال�سحي 

اإ�سادات �سورية بالرّد الذي اأعّدته اللجنة

»ال�سورى« يعتمد »الرّد على اخلطاب ال�سامي« مبالحظات الأع�ساء يف اجلل�سة

والتعليم  الرتبية  وزارة  اأكدت 

اأنها ت�شع �شمن �شلم اأول�ياتها تعزيز 

ا  وخ�ش��شً العربية،  اللغة  اإتقان 

الطلبة  لدى  التاأ�شي�شية  املراحل  يف 

م�ؤكًدا  والثانية،  االأوىل  احللقتني  من 

تعمل  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن 

ح�شتني  لتقدمي  االإعداد  على  حالًيا 

اأ�شب�عيتني يف تالوة وتف�شري القراآن 

الكرمي لطلبة ال�شف�ف االأول والثاين 

العام  من  اعتباًرا  االبتدائي  والثالث 

باالإ�شافة  هذا  القادم،  الدرا�شي 

االإ�شالمية  الرتبية  ح�ش�س  اإىل 

�شاأنه  من  ما  وه�  العربية،  واللغة 

لدى  العربية  اللغة  ا�شتخدام  تعزيز 

احلروف  خمارج  وحت�شني  الطلبة، 

عن  ف�شالً  لديهم،  ال�شليم  والنطق 

واملفردات  للمعاين  ا�شتيعابهم  زيادة 

العربية.

جميع  اأن  عن  ال�زارة  وك�شفت 

حالًيا  تعمل  التعليمية  القطاعات 

الالزمة  االإجراءات  من  االنتهاء  على 

العام  من  اعتبارا  القرار  هذا  لتنفيذ 

اإعداد  ذلك  يف  مبا  املقبل،  الدرا�شي 

للمعلمني  الالزمة  التدريبية  الدورات 

من قبل املخت�شني بال�زارة، الفتة اإىل 

اأن املرحلة االأوىل من التنفيذ �شت�شمل 

الت��شع  مع  االأوىل،  احللقة  طلبة 

تدريجياً يف التطبيق لي�شمل احللقتني 

الثانية والثالثة م�شتقبالً.

القراآن  اأن  اإىل  ال�زارة  واأ�شارت 

والبالغة  الف�شاحة  قمة  الكرمي ميثل 

واأن  العربية،  اللغة  ا�شتخدام  يف 

القراآن  يف  منف�شلة  ح�ش�س  تقدمي 

ق�شار  من  عدد  تعليم  مع  الكرمي 

للطلبة  وتف�شريها  واالآيات  ال�ش�ر 

منذ ال�شغر من �شاأنه �شقل مهاراتهم 

ثقتهم  وتعزيز  العربية،  اللغة  يف 

باأنف�شهم يف ا�شتخدامها.

ج�اد  ال�شيد  بنت  جليلة  الدكت�رة  ا�شتقبلت 

ح�شن وزيرة ال�شحة، يف مكتبها بال�زارة، النائب 

عبداهلل خليفة الرميحي ع�ش� جمل�س الن�اب.

وخالل اللقاء، اأكدت وزيرة ال�شحة اأن التعاون 

املثمر بني ال�شلطتني التنفيذية والت�شريعية ي�شب 

خمتلف  يف  والنماء  التط�ر  م�شارات  تعزيز  يف 

اأكرث  م�شت�يات  نح�  وي�شري  التنم�ية،  املجاالت 

تقدًما ملا فيه خري و�شالح ال�طن وامل�اطن.

القادمة  التط�يرية  املراحل  اأن  وزيرة  وبّينت 

مع تطبيق ال�شمان ال�شحي �شتحر�س على احلفاظ 

على كفاءة اخلدمة ال�شحية، اإذ اإن تط�ير املنظ�مة 

ال�شحية ي�شتهدف بالدرجة االأوىل االرتقاء بج�دة 

بكل  للمجتمع  املقدمة  ال�شحية  اخلدمات  وكفاءة 

ي�شر و�شه�لة و�شمان ا�شتدامتها.

الذي  اللقاء  خالل  ال�شحة  وزيرة  واأ�شادت 

امل��ش�عات  من  عدد  ومناق�شة  بحث  فيه  جرى 

باخلدمات  واملتعلقة  امل�شرتك  االهتمام  ذات 

ال�شحية، و�ُشبل تعزيزها عرب امل�شاريع واملبادرات 

اأع�شاء  بجه�د  امل�اطنني،  ل�شالح  التط�يرية 

تعزيز  على  حر�شهم  مثمنة  الت�شريعية،  ال�شلطة 

اأوا�شر التعاون بني ال�شلطتني مبا يحقق التطلعات 

املن�ش�دة.

الرميحي عن  النائب عبداهلل  اأعرب  من جانبه، 

�شكره وتقديره ل�زيرة ال�شحة واجله�د التي تبذل 

يف القطاع ال�شحي من اأجل ت�فري اأف�شل اخلدمات 

ال�شحية للمجتمع، خلدمة ال�طن وامل�اطن.

فاطمة �شلمان:

جل�شته  يف  االحد  ام�س  ي�م  ال�ش�رى  جمل�س  وافق 

الت�شريعي  الف�شل  من  االأول  االنعقاد  دور  من  اخلام�شة 

امللكي  اخلطاب  على  الرد  م�شروع  اعادة  على  ال�شاد�س 

مالحظات  من  عددا  لت�شمينه  اللجنة  اىل  ال�شامي 

الرد على  تقرير جلنة  ب�شاأن  املجل�س  اأع�شاء  واقرتاحات 

اخلطاب ال�شامي ومن ثم اإحالته اإىل مكتب املجل�س؛ متهيًدا 

لرفعه اإىل جاللة امللك املعظم، وذلك بعد فتح باب النقا�س 

ابت�شام  اللجنة  مقرر  ا�شتعر�شت  ان  بعد  واملداخالت 

اإعداد م�شروع  الدالل، االإجراءات التي اتبعتها اللجنة يف 

الرد، اإىل جانب عر�شها مل�شم�ن تقرير اللجنة.

على  املجل�س  اأع�شاء  من  عدد  اأثنى  اجلل�شة،  وخالل 

اع�شائها  جلميع  والتقدير  ال�شكر  م�جهني  اللجنة  عمل 

ورئي�شها جمال فخرو النائب االأول لرئي�س املجل�س على 

اجله�د التي بذل�ها يف اإعداد التقرير، م�ؤكدين على اأن ما 

معا�شدة  يعد  ال�شامي  امللكي  اخلطاب  على  الرد  ت�شمنه 

حمل  يف  قدما  للم�شي  املعظم،  امللك  جاللة  لتطلعات 

بال�اجبات  والقيام  متينة،  بعزمية  ال�طني  العمل  اأمانة 

الت�شريعية وم�ش�ؤولية امل�شاركة يف �شنع القرار من اأجل 

م�ا�شلة م�شرية االإجناز والتط�ير.

�شكر  املجل�س  رئي�س  ال�شالح  علي  اأكد  جانبه  ومن 

للجن�د  بال�شكر  تقدم  كما  املتميز  رّدها  على  اللجنة 

ا  اأي�شً اأ�شماوؤهم والتي كانت لهم  املجه�لني ممن مل يذكر 

م�شاهماتهم الكبري يف اإعداد هذا التقرير.

بالر�شائل  املجل�س  اإخطار  اجلل�شة  خالل  مت  كما 

انتهى  ما  بخ�ش��س  الن�اب  جمل�س  رئي�س  من  ال�اردة 

اإليه جمل�س الن�اب ب�شاأن حماية االآثار، واملر�ش�م بقان�ن 

بتعديل بع�س اأحكام اتفاقية تاأ�شي�س بنك اخلليج الدويل 

»�شركة م�شاهمة بحرينية«.

كما اأثنى ف�ؤاد حاجي ع�ش� جمل�س ال�ش�رى على عمل 

اللجنة بق�له: »الرد الذي �شاغته اللجنة متميز جًدا ويعد 

عمر  من  املا�شية  االدوار  مر  على  الردود متيًزا  اكرث  من 

املجل�س بالغه وت�شبيه وف�شاحه، كما اثبت الرد ان اللجنة 

عملها متقن ودوؤوب و�شياغتها اللغ�ية بتعابريها باللغة 

خماطبة  وكيفية  القدماء  الكتاب  اىل  اأعادتنا  العربية 

تعابريها وم�شطلحاتها  اللجنة يف  ا�شابت  املل�ك، حيث 

التي ا�شتخدمتها«.

يف  ال�ش�رى  جمل�س  ع�ش�  الكعبي  جمعة  واأ�شار 

ال�شالح  بالتاأكيد على حماية  اللجنة  رد  على  له  تعقيب 

املعظم  امللك  جلاللة  ال�شاغل  ه�ال�شغل  يعد  الذي  العام 

القيم  مبنظ�مة  بامل�شا�س  ال�شماح  عدم  على  اأكد  والذي 

يف  ذلك  م�شمنا  فكري  غزو  اأي  امام  وال�ق�ف  والدين 

خطابه.

على  وعرفان  �شكر  كلمة  ت�شمني  »لذلك  قائالً:  وتابع 

ال�طنية  اله�ية  على  للحفاظ  العظيم  جاللته  م�قف 

تدخل  الأي  ال�شماح  وعدم  احلنيف  بالدين  والتم�شك 

التناف�شية  لتعزيز  له  العهد  جتديد  من  والبد  خارجي، 

الت�شريعات  �شن  خالل  من  للملكة  االقت�شادية  واملكانة 

وت�شريع وترية النم� والتنمية االقت�شادية والبد االلتفات 

والعطاء  االجناز  من  ملزيد  قدًما  لنم�شي  ت�جيهاته  اىل 

اأهمية  اأكد  حيث  الدع�ة،  هذه  مع  التفاعل  علينا  ويجب 

م�شرية العمل ال�طني وحفظ م�ارد اململكة وا�شتدامتها.

ال�ش�رى  جمل�س  ع�ش�  ح�شن  علي  حممد  اأكد  كما 

انار طريق  الذي  الدور  افتتاح  امللك خالل  خطاب جاللة 

جمل�س ال�ش�رى والن�اب من خالل ما تناوله يف خطابه 

من امل�شي قدًما للمزيد من االإجناز والعطاء، وتاأكيده على 

القرار  �شنع  يف  امل�شاركة  م�ش�ؤولية  يت�ىل  ان  املجل�شني 

االداء  ال�شلطتني وتط�ير  الرثية والتعاون بني  وامل�شرية 

ال�طني.

ف�ؤاد حاجيحممد علي ح�سن رئي�س جمل�س ال�س�رى جانب من جل�سة ال�س�رى 
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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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حراك نيابي �سريع با�ستخدام الأدوات الرقابية

حت�سريات لت�سكيل 3 جلان حتقيق برملانية وعقد مناق�ستني عامتني بح�سور الوزراء

فاطمة �سلمان:

االأيام  خالل  النواب  ت�سريحات  ك�سفت 

لت�سكيل  وحت�سريات  حتّركات  عن  املا�سية 

مناق�ستني  وعقد  برملانية،  حتقيق  جلان   3

عامتني، وذلك يف اإطار حتريك النواب الأدواتهم 

الربملانية.

من  فقط  اأ�سبوع  حوايل  بعد  ذلك  وياأتي 

اإقرار برنامج عمل احلكومة لالأعوام من 2023 

وحتى 2026، اإذ اإن الالئحة الداخلية ال جتيز 

للنواب ا�ستخدام اأي اأدوات برملانية -ت�سريعية 

اأو رقابية- اإال بعد اإقرار الربنامج احلكومي.

اإقرار الربنامج، بداأ النواب بالتلويح  ومنذ 

با�ستخدام بع�ض االأدوات الرقابية والت�سريعية، 

الربملانية  االأ�سئلة  تقدمي  �سعيد  على  �سواء 

املقرتحات  تقدمي  �سعيد  على  اأو  -رقابًيا-، 

بقوانني واملقرتحات برغبة.

وعقد  التحقيق  جلان  ت�سكيل  اأن  اإال 

املعنيني  الوزراء  وا�ستدعاء  العامة  املناق�سات 

الرقابية  االأدوات  اأكرث  ُيعد من  املناق�سات  بتلك 

فاعلية، والذي يتطلب موافقة املجل�ض النيابي.

وعلى �سعيد جلان التحقيق، �سّرح النائب 

-مبعية  عزمه  عن  لـ»االأيام«  بوعنق  خالد 

حول  حتقيق  جلنة  ت�سكيل  النواب-  من  عدد 

يخ�ّض  فيما  املدنية  اخلدمة  جهاز  �سيا�سات 

اإحالة عدد من املوظفني يف عدة جهات حكومية 

للتقاعد واإلغاء وظائفهم.

كما �سّرح النائبان زينب عبداالأمري وعبداهلل 

برملانية  ت�سكيل جلنة حتقيق  عزمها  الرميحي 

تلقيهم  لدى  احلكومية،  امل�ست�سفيات  ب�ساأن 

اإهمال  ب�ساأن  مواطنني  من  ال�سكاوى  بع�ض 

واأخطاء طبية.

بينما بنّي عدد من النواب، يف وقت �سابق، 

العقود  ب�ساأن  حتقيق  جلنة  ت�سكيل  عزمهم 

املوؤقتة بوزارة العمل.

ف�سّرح  العامة،  املناق�سة  �سعيد  على  اأما 

النائب حممد املعريف لـ»االأيام« بقيامه -مبعية 

10 نواب- نهاية االأ�سبوع املا�سي بتقدمي طلب 

عقد مناق�سة ب�ساأن ارتفاع اأ�سعار املواد الغذائية.

النائب  قيام  عن  اأنباء  تداولت  حني  يف 

نواب  من  توقيعات  بجمع  �سلمان  عبدالنبي 

ب�ساأن تقدمي مناق�سة عامة حول توظيف االأطباء.

تتناول �سراء �سنوات ملوظفني ومتديد عقود.. بوعنق لـ»الأيام«:

حتّركات للجنة حتقيق حول »اخلدمة املدنية«
النائب زينب عبدالأمري: جلنة حتقيق

 عن الإهمال يف امل�ست�سفيات احلكومية
فاطمة �سلمان:

اإنه  بوعنق  خالد  النائب  قال 

-مبعية عدد من النواب- يعتزمون 

ت�سكيل جلنة حتقيق برملانية حول 

التي  املمار�سات واالإجراءات  بع�ض 

يقوم بها جهاز اخلدمة املدنية.

من  وعدد  اأنه  بوعنق  وذكر 

املا�سية  الفرتة  تلقوا خالل  النواب 

موظفني  من  االأنباء  من  العديد 

قيام  ب�ساأن  باحلكومة  وم�سوؤلني 

-بالتن�سيق  اجلهات  بع�ض 

والتعاون مع جهاز اخلدمة املدنية- 

باإلغاء بع�ض الوظائف واإحالة عدد 

مقابل  التقاعد،  اإىل  املوظفني  من 

لهم  افرتا�سية  عمل  �سنوات  �سراء 

ترتاوح بني 10 اإىل 15 �سنة، بينما 

يتم متديد عقود بع�ض امل�ست�سارين 

موؤقتة  بعقود  بع�سهم  يعمل  الذين 

 30 اإىل   20 بني  ترتاوح  لفرتات 

�سنة.

الذين  النواب  اأن  بوعنق  وذكر 

يعتزمون تقدمي طلب ت�سكيل جلنة 

م�ساورات  حالًيا  يعقدون  التحقيق 

قانونية ب�ساأن �سياغة حماور عمل 

وجمع  الربملانية،  التحقيق  جلنة 

والبيانات  املعلومات  من  املزيد 

اأفاد  ما  الطلب، وفق  لتقدمي  متهيًدا 

لـ»االأيام«.

اللجنة  حماور  اأن  وذكر 

االأولية-  امل�ساورات  -بح�سب 

اخلدمة  جهاز  جهود  �ستتناول 

البحرينيني  تدريب  يف  املدنية 

وتاأهيلهم، والتاأكد من قيام اجلهاز 

اإحالل  ب�ساأن  وم�سوؤولياته  بدوره 

يف  االأجانب  مكان  البحرينيني 

اجلهات والوزارات احلكومية.

عبداالأمري  زينب  النائب  قالت 

اإنها ت�سعى لت�سكيل جلنة حتقيق 

الذي  االإهمال  حول  برملانية 

يتعّر�ض له املر�سى يف م�ست�سفى 

وفيات  تزايد  و�سط  ال�سلمانية، 

العمليات  وتعطل  ال�سكلر  مر�سى 

م�ست�سفى  يف  الطارئة  اجلراحية 

�سرورة  على  م�سددة  ال�سلمانية، 

حما�سبة كل من ت�سّبب يف حادث 

وافتها  التي  البحرينية  ال�سابة 

اأم�ض  ال�سلمانية  مبجمع  املنية 

االأول ب�سبب عدم توفري �سرير لها 

�سكلر  نوبة  اإثر  املركزة  بالعناية 

اأملّت بها.

زينب  النائب  واأ�سفت 

املتوفاة،  مل�ساب  عبداالأمري 

الأهل  العزاء  بخال�ض  وتقدمت 

الفقيدة، م�سرية اىل اأن هذا االإهمال 

يجب اأاّل ميّر دون حما�سبة جاّدة 

هذه  تتكّرر  ال  حتى  و�سارمة؛ 

لتقدمي  داعية  اأخرى،  مرة  املاأ�ساة 

اأ�سباب نق�ض  تربير وا�سح حول 

االأ�سّرة واالأطباء يف امل�ست�سفى.

واأكدت اأن م�ست�سفى ال�سلمانية 

للمر�سى  وطوابري  تكّد�ًسا  يواجه 

على  احل�سول  ينتظرون  الذين 

عالجهم،  يبا�سر  وطبيب  �سرير 

وي�سهد امل�ست�سفى يف الوقت ذاته 

من  الوطنية  للكفاءات  رحياًل 

االأطباء الكفوئني.

ا�ستغرابها  النائب  واأبدت 

جممع  داخل  التعامل  اآلية  من 

موؤكدة  املر�سى،  مع  ال�سلمانية 

االنتظار  بقاء وتكّد�ض طوابري  اأن 

دون ح�سولهم على �سرير وطبيب 

املر�سى  من  فكثري  جرمية،  هي 

�سفائهم؛  بداًل من  تتدهور حالتهم 

ب�سبب طول مدة االنتظار.

النائب خالد بوعنق

زينب عبدالأمري

دعت لالبتعاد عن الطرق التقليدية للتعاطي مع الرتاث.. الظاعن لـ»الأيام«:

متم�ّسكة باإعادة هيكلة وترميم املواقع الأثرية واأتقّبل جميع الآراء 

بوخما�س واملعريف: حرق امل�سحف بال�سويد ا�ستفزاز للم�سلمني واعتداء على ال�سعور الديني
والدفاع  اخلارجية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�ض  اأعرب 

بوخما�ض  ح�سن  د.  النواب  مبجل�ض  الوطني  واالأمن 

ال�سويدية  ال�سلطات  ل�سماح  ال�سديد  ا�ستنكاره  عن 

الأحد املتطّرفني باإحراق ن�سخة من امل�سحف ال�سريف 

�ستوكهولهم،  يف  الرتكية  اجلمهورية  �سفارة  اأمام 

وحتري�ض  قاطبة  امل�سلمني  مل�ساعر  ا�ستفزاز  وهو 

واملواثيق  للمبادئ  وانتهاك  والعنف،  الكراهية  على 

احلقوقية الدولية.

وذكر اأن بيان رئي�ض الوزراء ال�سويدي وتعاطفه 

مع جميع امل�سلمني الذين �سعروا باالإ�ساءة رد فعل غري 

كاٍف، ويجب جترمي جرائم الكراهية الدينية بال�سويد 

كونها اعتداًء على ال�سعور الديني لكل م�سلم وكتابهم 

الديني  للتعاي�ض  الدولية  اجلهود  ويعرقل  املقد�ض، 

بهذه  ال�سماح  التعبري ال تعني  الب�سرية، وحرية  بني 

اجلرائم كنوع من الدميقراطية.

البحرين  مبملكة  اخلارجية  وزارة  ببيان  واأ�ساد 

هذه  حول  اململكة  با�سم  ال�سادر  ال�سديد  واال�ستنكار 

�سرورة  كافة  العامل  دول  على  اأن  موؤكًدا  اجلريكة، 

االلتزام باإطار العالقات االيجابية بني الدول، وحماربة 

الكراهية والعنف والعن�سرية وكل ما ينتهك حقوق 

االإن�سان وحرياته الدينية، وعدم تر�سيخ فكر حماربة 

�ساأنها  من  اأفعال  ردود  هناك  يكون  ال  كي  االإ�سالم 

االإ�ساءة لالأديان. من جانبه، عرب النائب حممد يو�سف 

املعريف عن ا�ستنكاره ال�سديد للت�سرف غري امل�سوؤول 

التي قامت به احلكومة ال�سويدية بحماية ورعاية اأحد 

االإرهابيني الذي اأقدم على حرق امل�سحف ال�سريف، يف 

م�سهد يعرب عن اأق�سى درجات التطرف وانتهاك حقوق 

االآخرين يف احرتام اأديانهم ومعتقداتهم.

ال�سلطات  تتحرك  اأن  �سرورة  املعريف  واأكد 

ومعاقبة  الت�سرف،  هذا  عن  لالعتذار  ال�سويدية 

االرهابيني الذين قاموا عليه، م�سرًيا اإىل اأنه �سار لزاًما 

على الغرب اأن يتعلم من العرب عموًما ومن البحرين 

ب�سكل خا�ض احرتام االأديان.

على  يقت�سر  ال  النواب  دور  اأن  اإىل  الظاعن  واأ�سارت 

االأمور املعي�سية وفقط، اإمنا يجب العمل على �سمان تطبيق 

عمل  برنامج  ت�سّمنها  التي  واملحاور  واالأهداف  البنود 

ال�سياحي  القطاع  بينها ما يرتبط بتطوير  احلكومة، ومن 

وو�سع خطة ا�سرتاتيجية لزيادة م�ساهمة قطاع ال�سياحة 

من  اأمر  تعزيزها  على  فالعمل  املحلي،  الناجت  اإجمايل  يف 

�سلب عمل النواب.

خالل  �سريًعا  عر�ستها  التي  الفكرة  تفا�سيل  وحول 

)فكرة(  »هي  الظاعن:  قالت  االأخرية،  »النواب«  جل�سة 

الق�سد منها تطوير املواقع االأثرية على غرار تلك التي نراها 

يف دول العامل، ومن بينها من�سات فندقية راقية وفريدة 

و�سط مناطق تراثية، ح�سب اإمكانية تطبيق ذلك يف تنفيذ 

مثااًل  اإال  تكن  مل  عايل  ومقابر  احلكومة،  قبل  من  التطوير 

والتي  البحرين  مملكة  يف  العديدة  الرتاثية  االأماكن  على 

متتد الآالف ال�سنني، ومقابر عايل هي مثال من اأمثلة عديدة 

مملكة  يف  بها  نفتخر  التي  االأثرية  االأماكن  من  وواحدة 

البحرين ونرى عنها درا�سات عريقة يف العامل، فاحلاجة 

الأن تكون هنالك مناذج مدرو�سة واحرتافية ي�ستطيع من 

خاللها زوار هذه املواقع التي ت�ستقطب العديد من ال�سياح 

خمتلف  يف  اخت�سا�سهم  وجماالت  االهتمامات  مبختلف 

يف  املكوث  عرب  �سواء  الراحة،  �سبل  توفري  العامل  دول 

مناطق قريبة اأو غريها من االأفكار التي نطرحها وتتبلور 

يوًما بعد يوم اإىل اأن ترى النور يوًما ما وتنعك�ض اإيجابًيا 

على اجلميع بعد درا�سة االإجراءات القانونية لذلك«.

وحول تفاعل اجلهات الر�سمية واالأهلية واخلا�سة مع 

الفكرة، قالت الظاعن: »وجودي كنائب اليوم بتقّبل جميع 

كانت  لو  حتى  االنتقادات  هذه  الأن  واالنتقادات؛  االآراء 

حتليلها  على  القدرة  تعطيني  �سلبية  االأحيان  بع�ض  يف 

البحريني  املواطن  ي�ساعد  مقرتح  ل�سياغة  ودرا�ستها 

لتطوير امل�ساريع مبا ينعك�ض اإيجاًبا على الوطن واملواطن. 

و�سلتني  فقد  واخلا�سة،  الر�سمية  اجلهات  وبخ�سو�ض 

العديد من االأ�سداء االإيجابية والتي ال تزال م�ستمرًة حتى 

اليوم«.

وترميم  هيكلة  اإعادة  �سرورة  اإىل  الظاعن  واأ�سارت 

من  ال�سياح  جذب  على  يعمل  الذي  االأمر  االأثرية،  املواقع 

باملهرجانات  واالهتمام  �سواء،  حّد  على  والداخل  اخلارج 

الذي  االأمر  االأثرية،  املواقع  داخل  ُتقام  التي  والن�ساطات 

القوانني  وتعديل  ال�سياحية  العملية  تن�سيط  على  يعمل 

ال�سياحة  مع  لتتنا�سب  بال�سياحة  اخلا�سة  والت�سريعات 

ال�سياحة الرتاثية،  ال�سائح؛ وذلك لتن�سيط  ومع ما يريده 

والعمل على ا�ستقطاب ال�سائحني من خمتلف البلدان، وذلك 

الرتاثية،  لل�سياحة  القانونية  االإجراءات  ت�سهيل  من خالل 

االأثرية  اإىل االهتمام بالدعاية واالإعالن عن املواقع  اإ�سافة 

قطاع  ينع�ض  الذي  االأمر  والدويل،  املحلي  امل�ستوى  على 

ال�سياحة وي�ستقطب خمتلف ال�سّياح.

اإعادة  بالتاأكيد على �سرورة  الظاعن حديثها  وختمت 

زيادة  يف  ي�سهم  مبا  الرتاثية،  املواقع  وتنظيم  هيكلة 

غري  نوعية  م�ساريع  اإن�ساء  و�سرورة  للزوار،  ا�ستقطابها 

�سواء  معا�سر،  هند�سي  بر�سم  ترميمها  واإعادة  تقليدية 

عرب اإن�سائها بتقنيات حديثة وبرجميات متطورة، واإن�ساء 

من�سات اإلكرتونية تدخل ال�سياح للمعلم ال�سياحي ليتحرك 

بها بر�سم رباعي االأبعاد حي، وتعطي فكرة تف�سيلية عن 

مطالت  اإن�ساء  اأو  التاريخية،  وتفا�سيله  ال�سياحي  املعلم 

زجاجية، واالهتمام باجلانب البنائي الذي يراعي ظروفنا 

التي  الزجاجية  واجل�سور  احلارة،  واملناخية  اجلغرافية 

متر باأعلى املناطق الرتاثية، واجل�سور املعلقة، والقطارات 

ال�سغرية �سهلة احلركة )ترام(، وهذه الفكرة هدفها تنويع 

م�سادر الدخل الفردي والقومي والتي تتزامن مع برنامج 

عمل احلكومة يف حمور التعايف االقت�سادي، مبا ينعك�ض 

ملواجهة الدين العام والتقليل من اأعبائه.

حممد املعريف ح�سن بوخما�س

م�سطفى ال�ساخوري:

اأكدت ع�سو جمل�س النواب د. مرمي الظاعن اأن طرح فكرة اإن�ساء فندق مبقابر عايل كانت مداخلة ارجتالية يف يوم اجلل�سة للحديث عن املر�سوم بقانون لإرجاع بع�س 

ال�سالحيات لوزارة الإعالم، وكانت الفكرة �سريعة لعك�س جتارب خارجية يذهب لها النا�س لال�ستمتاع، ومل تكن مقرتًحا بقانون اأو اقرتاًحا برغبة.

وحول ما اإذا كانت متم�ّسكة بالفكرة، اأكدت الظاعن اأنها ل تزال عند راأيها باأن تخطيط التنمية ال�سياحية ُيعد جزًءا ل يتجزاأ من خطة التنمية القت�سادية والجتماعية 

املدرجة بربنامج عمل احلكومة، والبحرين على غرار دول العامل التي انتهجت �سيا�سة التخطيط ال�سياحي خللق اآلية فاعلة يف حتقيق التنمية ال�سياحية امل�ستدامة من خالل 

تطوير املواقع الأثرية ب�سورة حديثة ومعا�سرة.

و�ستعمل على بلورة الفكرة وال�ستماع جلميع الآراء الإيجابية قبل ال�سلبية منها من اأجل تطوير الفكرة الأولية لت�سبح مقرتًحا متكامالً قد يرى النور يوًما، م�سرية اإىل 

ا ومل تعد تقت�سر على زيارة �سريعة لأماكن تراثية، واإمنا تبادل ثقافات واآراء وتعليم واقت�ساد.. واإلخ، فاحلديث عن ال�سياحة له انعكا�سات عّدة  اأن لل�سياحة مفهوًما خا�سً

مهمة، م�ستعر�سة جتارب تراثية مهمة كما هو احلال مع م�سر وال�سياحة الرتاثية فيها واعتمادها على ذلك ودخوـل ماليني من ال�سياح مل�سر عرب الإهرامات والقرية الرتاثية 

اأجل هذه ال�سياحة ما ينعك�س على تطوير القت�ساد القومي امل�سري ب�سكل وا�سح، كما هناك جتارب عريقة كربيطانيا يف تاأجري ق�سر امللكة وا�ستغالله  وال�ستثمار من 

اقت�سادًيا.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12343/PDF/INAF_20230123010713956.pdf
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/996404/News.html
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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

 توفير وتلبية االحتياجات
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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
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 أك��د وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
آل خليف��ة، أم��س، على الدور التنس��يقي ال��ذي تقوم به 
األمانة العام��ة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تطوير 
مس��يرة العم��ل العربي المش��ترك في المج��ال األمني، 

ومتابعة تنفيذ قرارات وزراء الداخلية العرب.
ج��اء ذلك خالل اس��تقباله األمي��ن العام لمجل��س وزراء 
الداخلي��ة العرب الدكت��ور محمد كوم��ان، بحضور وكيل 
وزارة الداخلي��ة الش��يخ ناصر بن عبدالرحم��ن آل خليفة، 
ونائب رئيس األمن العام اللواء الدكتور الش��يخ حمد بن 

محمد آل خليفة.

وتم خالل اللقاء، استعراض أبرز الموضوعات التي سيتم 
مناقش��تها في ال��دورة القادمة لمجل��س وزراء الداخلية 
الع��رب، كما تم بحث ع��دد من الموضوع��ات المتعلقة 

بتعزيز التعاون األمني العربي.
من جهته، أكد كوم��ان، اعتزازه بلقاء وزير الداخلية، وما 
أبداه من مرئيات حول تطوير مسيرة التعاون والتنسيق 

األمني العربي. 
ف��ي س��ياق متصل، ك��ّرم وزي��ر الداخلية واألمي��ن العام 
لمجل��س وزراء الداخلي��ة الع��رب، الفائزين م��ن مملكة 

البحرين بجائزة األمير نايف لألمن العربي.

وليد صبري «

األركان  هيئ��ة  رئي��س  أك��د 
العمليات  وقائد  اليمني،  العامة 
الرك��ن  الفري��ق   المش��تركة، 
د. صغير حم��ود بن عزيز، اعتزاز 
بالده بالدور الب��ارز والكبير لقوة 
دف��اع البحري��ن في الدف��اع عن 
الش��رعية في اليمن ضد تنظيم 

اإلرهابي��ة  الحوث��ي  جماع��ة 
المدعوم��ة من إيران، مش��ددًا  

ف��ي حوار ل�»الوطن«، على الجهود المق��درة التي تبذلها مملكة 
البحرين من أجل إحالل الس��الم واالستقرار في اليمن، منوهًا إلى 
أن الشعب اليمني لن ينسى مواقف البحرين المشرفة وشهداءها 

األبرار في التضحية والدفاع عن اليمن.
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رئيس الشورى

 منح رئيس الشورى جائزة
شخصية العام للمسؤولية المجتمعية

منحت الشبكة اإلقليمية للمسؤولية االجتماعية، رئيس مجلس الشورى 
علي الصالح، وعضو مجلس الدولة بس��لطنة عمان حاتم الطائي جائزة 

»شخصية العام للمسؤولية المجتمعية 2022«.
وق��ال الصالح: إن »تنامي الوع��ي واإلدراك بالمس��ؤوليات المجتمعية، 
يسهم في النهوض بالمجتمعات، وتعزيز المفاهيم اإلنسانية والخيرية 
والتطوعي��ة«، مؤكدًا أن البحري��ن تعتبر نموذجًا متف��ردًا في التكاتف 
المجتمعي، والس��عي المتواص��ل لدعم المش��روعات والبرامج الداعمة 

لتقدم ورقي المجتمع.

رئيس األركان اليمني

تفاعاًل مع ما رصدته               في الفريج

 محافظة المحرق: حلول 
فورية للمخالفات في »البن خاطر« 

أف��ادت محافظة المحرق بأنها س��تقوم 
بإخطار اللجن��ة المختص��ة التابعة لها 
لعمل زيارة تفقدية بأسرع وقت ممكن 
لرص��د جمي��ع المخالف��ات والمالحظات 
والسعي إلى إيجاد حلول فورية بالتعاون 

مع جميع الجهات المعنية والمختصة. 
جاء ذل��ك تفاعاًل م��ع زي��ارة الوطن إلى 
فري��ج »البن خاطر« وم��ا رصدته خاللها 

من مخالفات، والتي تم نشرها أمس.
وك��ررت المحافظ��ة ش��كرها لصحيف��ة 
الوط��ن وأصح��اب المالحظ��ات، مؤكدة 
المالحظ��ات  بجمي��ع  ترح��ب  بأنه��ا 
بي��ت  ه��ي  والمحافظ��ة  والمقترح��ات 

المواطن األول.

 11 مستشفى حكوميًا 
و27 مركز رعاية أولية تقدم »الضمان الصحي«

زهراء حبيب  «

ح��دد قرار ص��ادر من رئي��س المجلس األعلى 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبداهلل 

آل خليفة المؤسسات الصحية الحكومية التي 
يس��ري عليها قانون الضمان الصحي وهي 11 
مستشفى حكوميًا و27 مركزًا للرعاية الصحية 
األولية. كما يلغي القرار رقم )43( لسنة 2019 

بتحديد المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية 
األولي��ة الت��ي يس��ري عليها قان��ون الضمان 
الصح��ي الص��ادر بالقان��ون رقم )23( لس��نة 

.2018

تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين 63٪ والحجاج ٪73

 »شؤون الحج«: السماح باالندماج
المؤقت للحمالت وفق ضوابط

ق��ررت اللجن��ة العليا لش��ؤون الح��ج والعمرة 
الس��ماح باالندماج المؤقت للحمالت لموس��م 
حج هذا العام وفق ضوابط محددة تحافظ على 
المس��توى الالئق للحمالت. كما ناقش��ت خالل 
اجتماع أمس خطط تطوير الخدمات المقدمة 

للحج��اج البحرينيين ومنها ما يتعلق بمخيمات 
الحجاج ومرافق المشاعر المقدسة. 

وأك��د أعض��اء اللجنة العلي��ا أهمي��ة التعاون 
المثم��ر بين البحري��ن والس��عودية في مجال 
خدم��ة الحج��اج البحرينيين، مش��يدين بإعالن 

المملكة اس��تضافة أعداد من الحجاج تضاهي 
م��ا كان��ت عليه قب��ل انتش��ار جائح��ة كورونا 
)كوفيد 19(، م��ع تخفيض تكلفة التأمين على 
المعتمرين بنس��بة 63% وعلى الحجاج بنسبة 

.%73

 »التربية«: حصتان 
في القرآن لطلبة الحلقة األولى

أك��دت وزارة التربية والتعليم أنها تعم��ل حاليًا على اإلعداد 
لتقديم حصتين أسبوعيتين في تالوة وتفسير القرآن الكريم 
لطلب��ة الصف��وف األول والثاني والثال��ث االبتدائ��ي اعتبارًا 
م��ن العام الدراس��ي المقبل، باإلضافة إل��ى حصص التربية 

اإلسالمية واللغة العربية.

رئيس األركان اليمني لـ                 : 
دور كبير للبحرين في دعم 

»الشرعية« ضد اإلرهاب الحوثي

 إيران تهدد أوروبا: 
جيوشكم منظمات إرهابية

قال رئيس مجلس الشورى اإلس��المي محمد باقر قاليباف، إن 
بالده »س��تعتبر جيوش الدول األوروبي��ة منظمات إرهابية«، 
وذل��ك ردًا عل��ى موقف االتح��اد األوروبي من الح��رس الثوري 
اإليراني. وأضاف قاليباف كما نقلت وكالة »تس��نيم« اإليرانية 
لألنب��اء، أمس األحد، أن »محاوالت الع��دو ضد الحرس الثوري 

محكوم عليها بالفشل«.

تكريم الفائزين من البحرين بجائزة األمير نايف لألمن العربي.. وزير الداخلية: 

تطوير التنسيق األمني العربي

وزير الداخلية
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أدان رئيس وزراء الس��ويد أولف كريسترس��ون حرق نس��خة من 
القرآن الكريم، في خطوة اعتبرت دول الخليج أنها تؤجج مشاعر 
المس��لمين ف��ي العال��م، فيما ألغت تركي��ا زيارة لوزي��ر الدفاع 
السويدي على خلفية السماح لتظاهرة ليميني متطرف مناهض 
لإلس��الم في ستوكهولم. وكتب كريسترس��ون في تغريدة قال 
فيها »حرية التعبير جزء أساس��ي من الديمقراطية، ولكن ما هو 
قانون��ي ليس بالضرورة أن يكون مالئم��ًا«. وأضاف »حرق كتب 
تمثل قدس��ية للكثيرين عمل مشين للغاية، وأريد أن أعرب عن 
تعاطفي مع جميع المس��لمين الذين ش��عروا باإلس��اءة بسبب 
ما حدث في س��توكهولم«. من جانبها، قال��ت منظمة التعاون 
اإلسالمي إن هذه الخطوة »عمل استفزازي يستهدف المسلمين 
ويهي��ن قيمهم المقدس��ة«. وأك��د مجلس حكماء المس��لمين 
برئاسة اإلمام األكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ األزهر الشريف، 
رئيس مجلس حكماء المس��لمين، أن اإلق��دام المنبوذ على حرق 
نس��خة من المصحف الش��ريف، هو اس��تفزاٌز واضٌح لمش��اعر ما 

يقرب من ملياري مسلم حول العالم.

السويد سمحت بحرق المصحف 
تحت حماية أمنية مشددة

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان
الرئيس الصيني بمناسبة رأس السنة الصينية الجديدة

بع��ث حضرة صاح��ب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المعظم 
حفظ��ه اهلل ورعاه، برقية تهنئة إلى فخامة 
الرئيس ش��ي جين بينغ رئي��س جمهورية 
الصي��ن الش��عبية بمناس��بة رأس الس��نة 
الصيني��ة الجدي��دة 2023، ضمنها جاللته 
خالص التهاني وصادق التمنيات لفخامته 
بموف��ور الصح��ة والس��عادة ولجمهوري��ة 
الصين وشعبها الصديق المزيد من التقدم 

واالزدهار.
 وأشاد جاللته بالعالقات الثنائية المتميزة 
التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية 
الصين الش��عبية وما تش��هده م��ن تطور 

ونمو في شتى المجاالت والقطاعات.
كما بع��ث صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 

رئي��س مجلس ال��وزراء، برقي��ة تهنئة إلى 
الرئيس ش��ي جين بينغ رئي��س جمهورية 
الصي��ن الش��عبية بمناس��بة رأس الس��نة 
الصيني��ة الجدي��دة 2023، ضمنها س��مّوه 
لفخامت��ه  والتمني��ات  التهان��ي  خال��ص 
بموف��ور الصح��ة والس��عادة، ولجمهورية 
الصي��ن وش��عبها الصدي��ق المزي��د م��ن 

التقدم والنماء.
 ون��ّوه س��مّوه ف��ي البرقي��ة بما تش��هده 
العالق��ات الثنائي��ة بين مملك��ة البحرين 
وجمهورية الصين الشعبية من تطوٍر ونمو 

في مختلف المجاالت.
 كم��ا بع��ث صاحب الس��مو الملك��ي ولي 
العه��د رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة 
مماثل��ة إلى لي كه تش��يانغ رئيس مجلس 

رٔييس جمهورية الصين الشعبيةالدولة بجمهورية الصين الشعبية. سمو ولي العهد رٔييس الوزراءجاللة الملك المعظم

 القائد العام: »األعلى للصحة« يقدم
جهودًا طيبة في إدارة الخدمات الطبية

استقبل القائد العام لقوة دفاع 
الشيخ  الركن  المش��ير  البحرين 
خليفة بن أحمد آل خليفة أمس، 
رئي��س المجلس األعلى للصحة  
الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عب��داهلل آل خليفة، حيث أش��اد 
بم��ا يقدم��ه المجل��س األعلى 
للصح��ة م��ن جه��ود طيبة في 
إدارة الخدمات الطبية والرعاية 

الصحية بمملكة البحرين.
ونوه القائد الع��ام، باالهتمام 
المس��تمر الذي يوليه المجلس 
في استدامة تطور المؤسسات 
وتحس��ين  الطبي��ة  واألنظم��ة 
جودته��ا لمواكبة التحديث في 
هذا المجال الحي��وي بما يخدم 

المواطن والمقيم.

مستشار الملك للشؤون 
 الدبلوماسية: تنمية كافة 

أوجه التعاون مع مصر

اس��تقبل مستشار جاللة الملك للش��ؤون الدبلوماسية الشيخ 
خال��د بن أحمد ب��ن محم��د آل خليفة أمس بمكتبه س��فيرة 
مملكة البحرين المعين��ة لدى جمهورية مصر العربية فوزية 

زينل.
وأعرب الش��يخ خالد بن أحمد ب��ن محمد آل خليفة عن خالص 
تهنئته للس��فيرة فوزية زين��ل على الثقة الملكية الس��امية 
بتعيينه��ا س��فيرا لمملكة البحري��ن لدى مص��ر، متمنيا لها 
كل النج��اح والتوفيق في أداء المهام الدبلوماس��ية المنوطة 
بها وبما يس��هم في تنمية مختلف أش��كال التعاون والعمل 
المش��ترك بين مملك��ة البحرين ومص��ر وبما يع��زز مصالح 

البلدين وشعبيهما على المستويات كافة.
م��ن جانبها، عبرت الس��فيرة فوزية زينل ع��ن اعتزازها بلقاء 
الش��يخ خالد ب��ن أحمد بن محم��د آل خليفة، وعميق ش��كره 

وتقديره الهتمامه ودعمه.

مستشار الملك للشؤون 
 الدبلوماسية يستقبل 

سفير البحرين لدى الكويت

اس��تقبل الش��يخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة مستشار 
جاللة الملك للش��ؤون الدبلوماس��ية أمس بمكتبه في قصر 
القضيبية س��فير مملكة البحرين لدى دولة الكويت الشقيقة 

صالح المالكي.
 وأع��رب الش��يخ خالد بن أحم��د، عن تقديره لجهود الس��فير 
بالقي��ام بمهامه وبالجهود التي يبذلها ف��ي تنمية الروابط 
األخوية مع دولة الكويت الشقيقة لما فيه خير لصالح البلدين 

والشعبين الشقيقين، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.
م��ن جانبه، عب��ر المالكي ع��ن اعتزازه بلقاء الش��يخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة، وشكره وتقديره الهتمامه ودعمه.

 وزير الخارجية: تنمية العالقات 
مع أمريكا لمستويات أشمل

اس��تقبل وزي��ر الخارجي��ة الدكت��ور عبداللطي��ف الزيان��ي 
أمس، س��فير الوالي��ات المتح��دة األمريكية ل��دى مملكة 
البحري��ن س��تيفن كري��غ بوندي، حي��ث جرى بح��ث أوجه 
التعاون المش��ترك في إطار العالقات التاريخية والشراكة 
اإلس��تراتيجية التي تجمع بين البلدين الصديقين، وس��بل 
تعزيزها وتنميتها واالرتقاء بها إلى مس��تويات أشمل بما 
يخ��دم المصالح المش��تركة، إلى جانب مناقش��ة عدد من 

الموضوعات والقضايا محل االهتمام المشترك.
وحضر اللق��اء، رئيس قطاع ش��ؤون األمريكتين والمحيط 

الهادئ بالوزارة الشيخ عبداهلل بن علي آل خليفة.

 وزير النفط يبحث تعزيز التعاون
مع المعهد العالمي للنمو األخضر

والبيئ��ة  النف��ط  اس��تقبل وزي��ر 
المبعوث الخاص لش��ؤون المناخ 
الدكت��ور محمد بن دين��ه، نائبة 
الع��ام ورئيس��ة تخطيط  المدير 
وتنفيذ النمو األخضر في المعهد 
 »GGGI« العالم��ي للنمو األخضر
المرافق،  والوف��د  ماكليود  هيلينا 
به��دف بحث س��بل تعزي��ز أوجه 
التعاون في مجاالت النمو األخضر 

والتكيف مع آثار تغير المناخ.
بمس��توى  دين��ه  ب��ن  وأش��اد 
بين  القائمة  والش��راكة  التعاون 
مملك��ة البحري��ن والمعهد فيما 
يخ��ص األم��ور البيئي��ة، مؤك��دا 
تعزي��ز  عل��ى  البحري��ن  ح��رص 
التع��اون البيئ��ي والمناخ��ي م��ع 
الدولي��ة  والمعاه��د  المنظم��ات 
التنمية  المعززة لتحقيق أه��داف 

المستدامة.
وتم مناقشة التعاون الثنائي من 
خالل الخطة الوطنية االستثمارية 
للتكي��ف مع تغي��ر المن��اخ والتي 
يت��م العم��ل عليها بي��ن مملكة 
البحري��ن والمعه��د، واطلع الوفد 

على خارط��ة العمل ف��ي الخطة، 
وما تم إنجازه من برامج ومشاريع 
متنوعة تع��زز من جهود البحرين 

للتكيف مع آثار تغير المناخ.
من جانبه، أعرب الوفد عن شكره 
للوزي��ر عل��ى حف��اوة االس��تقبال 

وما تم اس��تعراضه م��ن مواضيع 
هامة، مش��يدا بما حققه التعاون 
القائ��م بين الجانبي��ن من برامج 
هادف��ة تجس��د التع��اون األممي 
من أج��ل تحقيق أه��داف التنمية 

المستدامة.

 وكيل الخارجية: تعزيز التعاون 
مع ُعمان في المجال القنصلي

  أكد وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون القنصلية 
واإلدارية الس��فير الدكتور محمد علي بهزاد، 
على أهمية البناء على ما تحقق من مستويات 
متقدمة من التكامل والتنسيق الثنائي بين 
مملك��ة البحرين وس��لطنة ُعمان الش��قيقة 
صاح��ب  حض��رة  وتطلع��ات  رؤى  لتحقي��ق 
الجالل��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة، 
عاهل البالد المعظ��م، وأخيه حضرة صاحب 
الجاللة الس��لطان هيثم ب��ن طارق المعظم، 
سلطان ُعمان، حفظهما اهلل ورعاهما، وذلك 
بما يعود بالخير والنفع على ش��عبي البلدين 

الشقيقين.

  ج��اء ذلك خالل االجتماع الذي عقده الس��فير 
الدكت��ور محمد عل��ي بهزاد، أم��س بديوان 
وزارة الخارجية العمانية، مع الشيخ خليفة بن 
علي بن عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية 
ُعم��ان  بس��لطنة  الدبلوماس��ية  للش��ؤون 
الش��قيقة، وبحضور الدكتور جمعة بن أحمد 

الكعبي، سفير مملكة البحرين في مسقط.
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية 
واإلداري��ة اهتم��ام مملكة البحري��ن بتعزيز 
مج��ال التع��اون القنصلي مع س��لطنة ُعمان 
الش��قيقة، وخاصة فيما يتعلق في تس��هيل 
الخدم��ات المقدم��ة للمواطنين بم��ا يعود 

بالخي��ر والمنفع��ة على البلدين والش��عبين 
الشقيقين وبما ينعكس إيجاًبا على فتح آفاق 
جديدة ومتنوعة للتعاون تس��هم في تحقيق 

التطلعات المشتركة.
كم��ا أش��اد الس��فير الدكت��ور محم��د عل��ي 
به��زاد بما أس��فرت عن��ه اتفاقي��ة التعاون 
الدبلوماس��ي والقنصل��ي الت��ي وقع��ت بين 
البلدين الشقيقين من نتائج إيجابية، والتي 
تأتي انطالًق��ا من رغبتها في تبادل الخبرات 
بي��ن الجانبين وتعزي��ز التعاون والتنس��يق 

المشترك.
من جهته، ثمن الش��يخ خليف��ة بن علي بن 

عيس��ى الحارث��ي متان��ة العالق��ات األخوية 
الوطي��دة التي تجم��ع بين مملك��ة البحرين 
وس��لطنة ُعمان الش��قيقة وما تش��هده من 

تطور وتناٍم مس��تمرين على كافة األصعدة 
بم��ا يخ��دم المصال��ح المش��تركة، متمني��ًا 

لمملكة البحرين دوام التقدم واالزدهار.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6253
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تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين 63٪ والحجاج ٪73

 »األعلى للصحة«: 11 مستشفى حكوميًا
و27 مركز رعاية أولية مشمولة بالضمان الصحي

زهراء حبيب  «

حدد قرار صادر من رئيس المجلس 
الفري��ق طبي��ب  للصح��ة   األعل��ى 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، 
الحكومي��ة  الصحي��ة  المؤسس��ات 
التي يس��ري عليه��ا قانون الضمان 
الصحي وهي 11 مستشفى حكوميًا 
و27 مركزا للرعاية الصحية األولية. 
وج��اء في الق��رار أن قانون الضمان 
الصحي يس��ري على 11 مستش��فى 

حكوميًا وهي كالتالي: 
1- مجمع السلمانية الطبي. 

لإلقام��ة  المح��رق  مستش��فى   -2
الطويلة.

3- مستشفى جدحفص للوالدة.
4- مركز عبدالرحمن كانو لغس��يل 

الكلى. 
5- مرك��ز الش��يخ عب��داهلل بن خالد 

لغسيل الكلى.
6- مركز إبراهيم خليل كانو الصحي 

واالجتماعي. 
7- مركز التصلب اللويحي. 

لإلقام��ة  س��ترة  مستش��فى   -8
الطويلة. 

9- مستشفى الطب النفسي. 

لإلقام��ة  أوال  مستش��فى   -10
الطويلة. 

والتأهي��ل  اإلص��اح  مرك��ز   -11
الصحي.

فيما ش��مل الق��رار 27 مركز رعاية 
صحية أولية وهي كالتالي: 

1- مرك��ز بن��ك البحري��ن الوطن��ي 
الصحي – عراد. 

2- مركز المحرق الصحي. 
3- مرك��ز بن��ك البحري��ن الوطن��ي 

الصحي – الدير. 

4- مرك��ز بن��ك البحري��ن والكويت 
الصحي- الحد. 

5- مركز حالة بوماهر الصحي. 
6- مركز الشيخ سلمان الصحي. 

7- مركز النعيم الصحي. 
8- مركز ابن سينا الصحي. 

الس��الم  الش��يخ صب��اح  9- مرك��ز 
الصحي. 

10- مركز جدحفص الصحي.
11- مركز باد القديم الصحي. 

12- مركز الحورة الصحي. 

13- مركز مدينة عيسى الصحي 
14- مركز سترة الصحي.

15- مركز أحمد علي كانو الصحي 
16- مركز عالي الصحي. 

عبدالرحم��ن  يوس��ف  مرك��ز   -17
إنجنير الصحي. 

18- مرك��ز الش��يخ جاب��ر األحم��د 
الصباح الصحي. 

19- مركز الكويت الصحي. 
20- مركز مدينة حمد الصحي. 

كان��و  جاس��م  محم��د  مرك��ز   -21
الصحي. 

22- مركز حمد كانو الصحي. 
23- مركز مدينة خليفة الصحي. 

24- مركز الزالق الصحي. 
25- مركز الش��يخ عبداهلل بن خالد 

آل خليفة الصحي. 
26- مركز البديع الصحي. 

27- عيادة البديع الساحلية الصحية 
كم��ا يلغى الق��رار رقم )43( لس��نة 
المستش��فيات  بتحدي��د   2019
ومراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولية 
التي يس��ري عليه��ا قانون الضمان 
الصحي الص��ادر بالقانون رقم )23( 

لسنة 2018.

ناقشت خطط تطوير الخدمات المقدمة للحجاج.. »شؤون الحج«:

 السماح باالندماج المؤقت 
لحمالت الحج وفق ضوابط محددة

عقدت اللجنة العليا لش��ؤون الحج والعمرة أمس 
اجتماعها األول لهذا العام، برئاس��ة وزير العدل 
والش��ؤون اإلس��امية واألوقاف ن��واف بن محمد 
لع األعضاء على مس��تجدات  المع��اودة، حي��ث اطَّ
الزيارة التي قام بها وفد الوزارة مؤخرًا للمملكة 
العربي��ة الس��عودية للتوقي��ع عل��ى اتفاقي��ات 
موس��م حج عام 1444ه� مع وزارة الحج والعمرة، 
العربي��ة  بالمملك��ة  األهلي��ة  والمؤسس��ات 
الس��عودية، وحض��ور مؤتمر ومع��رض خدمات 

الحج والعمرة.
وق��ررت اللجن��ة العلي��ا لش��ؤون الح��ج والعمرة 
الس��ماح باالندم��اج المؤقت للحمات لموس��م 
حج هذا الع��ام وفق ضوابط محددة تحافظ على 

المستوى الائق للحمات.
كما ناقش��ت خط��ط تطوير الخدم��ات المقدمة 
للحج��اج البحرينيين ومنها م��ا يتعلق بمخيمات 

الحجاج ومرافق المشاعر المقدسة. 
وأكد أعضاء اللجنة العليا لش��ؤون الحج والعمرة 
أهمي��ة التع��اون المثم��ر بين مملك��ة البحرين 
والمملكة العربية الس��عودية ف��ي مجال خدمة 
الحج��اج البحرينيي��ن، كم��ا أثن��ى األعض��اء على 
التطوير المس��تمر لمس��توى الخدمات المقدمة 
للحج��اج ف��ي جميع المش��اعر، مش��يدين بإعان 
المملكة اس��تضافة أعداد م��ن الحجاج تضاهي 

م��ا كان��ت علي��ه قب��ل انتش��ار جائح��ة كورونا 
)كوفي��د 19(، مع تخفيض تكلف��ة التأمين على 
المعتمري��ن بنس��بة 63% وعلى الحجاج بنس��بة 
73%، وتعزيز التنافسية في تقديم الخدمات، بما 

سينعكس إيجاًبا على انخفاض األسعار.
واطلعت اللجنة على مس��توى أداء الحمات خال 
الموس��م الماضي، م��ن خال مناقش��ة عدد من 
تقاري��ر المتابع��ة وأعم��ال لجان بعث��ة مملكة 

البحرين للحج أبرزها األمنية، والصحية، والتقييم 
والمتابع��ة، والت��ي أظهرت تمي��زًا ملحوظًا لدى 

كافة الحمات في تقييمها العام.
ودع��ا رئيس اللجن��ة العليا إل��ى المحافظة على 
مس��توى التميز والكفاءة والتحس��ين المس��تمر 
لكاف��ة اإلج��راءات والخدمات المقدم��ة من قبل 
البعثة أو الحمات بما يحقق سامة وراحة حجاج 

بيت اهلل الحرام.

خطة تطويرية شاملة محورها خدمة المشترك.. »الكهرباء والماء«: 

 آليات االنتقال إلى نظام الفوترة
الجديد دقيقة وتضمن عدم تأثر الخدمات

أكد نائب رئيس الهيئة للتوزيعات وخدمات المشتركين 
بهيئة الكهرباء والماء عل��ي النعمة، أن الهيئة حريصة 
على االنتقال إل��ى نظام خدمات المش��تركين والفوترة 
الجديدة بكل س��هولة ويس��ر م��ن خ��ال اتخاذها لعدة 
خط��وات داخلي��ة تقني��ة دقيقة م��ع مراعاة ع��دم تأثر 
حصول المشترك على خدمات الكهرباء والماء المختلفة 
وتقديم��ه للطلبات المعت��ادة واالستفس��ارات كما هو 

متبع لدى الهيئة.
وقال إن »االنتقال للنظام الجديد سيتم من خال إجراءات 
دقيق��ة وعبر ع��دة مراحل لضمان عدم تأثر المش��ترك، 
م��ن خال تنفيذ خطة عمل واضح��ة للتعامل مع طلبات 
المش��تركين خال المرحل��ة االنتقالية والتي ستش��مل 
مرحلة ع��دم توفر الخدمات اإللكتروني��ة في الفترة من 

2 فبراير وحتى 6 فبراير المقبل، وهي الفترة التي سيتم 
خالها االنتقال للنظام الجديد«.

وأوض��ح أن الهيئة عمل��ت على توفير كاف��ة اإلمكانيات 
اللوجس��تية حت��ى يت��م إط��اق النظ��ام الجديد بيس��ر 
وس��هولة، حيث تم تصميم النظام وفق أحدث التقنيات، 
ليوفر للمش��ترك أفضل الخدمات بسهولة ويسر ويبقيه 
عل��ى تواص��ل دائم مع الهيئ��ة، كما أن النظ��ام الجديد 
يمتاز بالمرونة ليتماشى مع أي مستجدات تقنية حديثة 
ومس��تقبلية، ويمكن ربط��ه وأتمتته م��ع الجهات ذات 
العاقة. وأش��ار إل��ى أن الهيئة قام��ت - ضمن خطتها 
لانتقال للنظام الجديد - بتدريب أكثر من 1000 موظف 
م��ن الهيئة والجهات الحكومة ذات العاقة ضمن برامج 

تدريبية مكثفة. علي النعمة

 وزير الشؤون القانونية 
 يبحث والسفير الكوري 

تعزيز العالقات

أّكد وزير الش��ؤون القانونية يوس��ف خل��ف، على متانة 
عاق��ات الصداق��ة الت��ي تجمع بي��ن مملك��ة البحرين 
وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، مش��يرًا إلى أهمية 
مواصل��ة الدف��ع بهذه العاق��ات لمس��تويات أرحب، ال 
س��يما في المجاالت القانونية باالس��تفادة من الخبرات 

والتجارب وتبادلها. 
 جاء ذلك، لدى لقائه سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى 
مملكة البحرين هاي كوان تش��ونغ، حيث تم بحث سبل 
تعزيز أوجه التعاون القانوني بين البلدين واستعراض 

عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك. 
 وأعرب الس��فير الكوري عن ش��كره للوزي��ر على حرصه 
بتعزي��ز العاق��ات الثنائي��ة، منّوه��ا بضرورة توس��يع 
التع��اون م��ع مملك��ة البحري��ن بم��ا يخ��دم المصالح 
المش��تركة للش��عبين الصديقي��ن، متمني��ًا للمملك��ة 

وشعبها مزيدًا من التقدم واالزدهار.

 وزيرة الصحة: الحفاظ
 على كفاءة الخدمات 

مع تطبيق الضمان الصحي

استقبلت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد في مكتبها بالوزارة 
النائب عبداهلل خليفة الرميحي.

وأك��دت الس��يد أن التعاون المثم��ر بين الس��لطتين التنفيذية 
والتش��ريعية يصب في تعزيز مسارات التطور والنماء في مختلف 
المجاالت التنموية ويس��ير نحو مس��تويات أكث��ر تقدمًا لما فيه 
خي��ر وصالح الوطن والمواطن. ونوهت ب��أن المراحل التطويرية 
القادم��ة مع تطبي��ق الضمان الصحي س��تحرص عل��ى الحفاظ 
عل��ى كفاءة الخدمة الصحية حي��ث إن تطوير المنظومة الصحية 
يستهدف بالدرجة األولى االرتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الصحية 

المقدمة للمجتمع بكل يسر وسهولة وضمان استدامتها.
وأشادت وزيرة الصحة، خال اللقاء الذي جرى فيه بحث ومناقشة 
ع��دد م��ن الموضوع��ات ذات االهتم��ام المش��ترك والمتعلقة 
بالخدم��ات الصحية وس��بل تعزيزه��ا عبر المش��اريع والمبادرات 
التطويرية لصالح المواطنين، بجهود أعضاء السلطة التشريعية، 
مثمن��ة حرصهم على تعزيز أواصر التعاون بين الس��لطتين بما 
يحق��ق التطلعات المنش��ودة. ومن جانبه أع��رب النائب عبداهلل 
الرميحي عن ش��كره وتقديره لوزيرة الصحة والجهود التي تبذل 
ف��ي القط��اع الصحي م��ن أجل توفي��ر أفضل الخدم��ات الصحية 

للمجتمع، لخدمة الوطن والمواطن.

 »األشغال«: إجراء 90 ألف فحص 
مخبري للمياه المعالجة في 2022

أكد مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي 
ب��وزارة األش��غال عبدالنبي الكوف��ي، أن الوزارة 
أج��رت أكثر م��ن 90 ألف فحص مخب��ري للمياه 
العادم��ة والمعالجة التي يتم اس��تقبالها في 
محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى جانب 
المي��اه الناتجة من مختلف األنش��طة التجارية 
والصناعي��ة ف��ي مختبرات ال��وزارة، خال العام 

2022 بمعدل شهري يصل إلى 7500 فحص.
وأض��اف أن ال��وزارة عمل��ت عل��ى تحس��ين 
بيئة المختب��رات وفقًا ألح��دث المواصفات 
التي تت��اءم مع متطلبات اآلي��زو لمختبري 
والميكروبيولوجي��ة  الكيميائي��ة  التحالي��ل 
وذلك لضمان تحقيق أعل��ى معايير الجودة 

والكفاءة للمياه المنتجة.
وذك��ر الكوف��ي، أن جمي��ع محط��ات معالج��ة 
الصرف الصحي ف��ي البحرين تخض��ع للبرنامج 
الرقاب��ي الذي تش��رف عليه مختب��رات الوزارة، 
في إطار س��عيها الدؤوب نحو االرتقاء بمستوى 
جمي��ع خدماتها لضمان أعلى مس��تويات األداء 
ف��ي العمل وللتأكد من تكام��ل وتوافق وتآلف 
األنظم��ة القائمة بم��ا يحافظ على اس��تدامة 
خدمات الص��رف الصحي المقدم��ة للمواطنين 

والمقيمين في المملكة.
يذكر أن مجموعة مراقبة جودة المياه المعالجة 
بالوزارة حاصلة على شهادة االعتمادية الدولية 
اآليزو »17025:2017« من قبل مركز االعتماد 

الخليجي GAC في المملكة العربية السعودية 
الش��قيقة، وذلك ضمن جهود ال��وزارة لضمان 
أعل��ى درج��ات الج��ودة والدق��ة فيم��ا يتعل��ق 
بإجراء فحوصات مي��اه الصرف الصحي العادمة 

والمعالجة. 
كما أن الوزارة حاصلة على ش��هادة المواصفة 
ISO/« الخاصة بالمختبرات بنس��ختها الحديثة

IEC 17025«، عب��ر تطبي��ق جمي��ع متطلبات 
االعتمادي��ة للفحوصات الفيزيائية، الكيميائية 
الجودة  والميكروبيولوجي��ة وتحدي��د سياس��ة 
واأله��داف، وتحدي��ث دلي��ل نظام الج��ودة بما 
يتناس��ب م��ع المتطلب��ات الجدي��دة للنس��خة 

المحدثة من المواصفات القياسية.

 خالد بن راشد: التنسيق 
 مع المملكة المتحدة 

في مجال العقوبات البديلة

اس��تقبل مدير عام اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات 
البديل��ة الش��يخ خال��د ب��ن راش��د آل خليف��ة، مديرة س��جن 
كيركليفينجت��ون جران��ج )الس��جن المفت��وح بمقاطعة يورك 
شاير( شمال المملكة المتحدة ريبيكا بولتون.  في بداية اللقاء، 
رح��ب مدير ع��ام اإلدارة العام��ة لتنفيذ األح��كام والعقوبات 
البديلة، بمديرة السجون المفتوحة بالمملكة المتحدة، حيث 
تم اس��تعراض تجرب��ة مملكة البحرين بالعقوب��ات البديلة. 
وتم خال اللقاء، بحث مج��االت التعاون بين مملكة البحرين 
والمملك��ة المتحدة ف��ي مجال العقوبات البديلة، والتنس��يق 
بين البلدين في مجال العقوبات البديلة والسجون المفتوحة 
واستمرار التعاون والتدريب المس��تمر وتبادل الخبرات، كما 
استعرض مدير عام اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات 
البديل��ة، آخر مس��تجدات ما توصل��ت إلي��ه اإلدارة في تنفيذ 

العقوبات البديلة.
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تخفيض تكلفة التأمين على المعتمرين 63٪ والحجاج ٪73

 »األعلى للصحة«: 11 مستشفى حكوميًا
و27 مركز رعاية أولية مشمولة بالضمان الصحي

زهراء حبيب  «

حدد قرار صادر من رئيس المجلس 
الفري��ق طبي��ب  للصح��ة   األعل��ى 
الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة، 
الحكومي��ة  الصحي��ة  المؤسس��ات 
التي يس��ري عليه��ا قانون الضمان 
الصحي وهي 11 مستشفى حكوميًا 
و27 مركزا للرعاية الصحية األولية. 
وج��اء في الق��رار أن قانون الضمان 
الصحي يس��ري على 11 مستش��فى 

حكوميًا وهي كالتالي: 
1- مجمع السلمانية الطبي. 

لإلقام��ة  المح��رق  مستش��فى   -2
الطويلة.

3- مستشفى جدحفص للوالدة.
4- مركز عبدالرحمن كانو لغس��يل 

الكلى. 
5- مرك��ز الش��يخ عب��داهلل بن خالد 

لغسيل الكلى.
6- مركز إبراهيم خليل كانو الصحي 

واالجتماعي. 
7- مركز التصلب اللويحي. 

لإلقام��ة  س��ترة  مستش��فى   -8
الطويلة. 

9- مستشفى الطب النفسي. 

لإلقام��ة  أوال  مستش��فى   -10
الطويلة. 

والتأهي��ل  اإلص��اح  مرك��ز   -11
الصحي.

فيما ش��مل الق��رار 27 مركز رعاية 
صحية أولية وهي كالتالي: 

1- مرك��ز بن��ك البحري��ن الوطن��ي 
الصحي – عراد. 

2- مركز المحرق الصحي. 
3- مرك��ز بن��ك البحري��ن الوطن��ي 

الصحي – الدير. 

4- مرك��ز بن��ك البحري��ن والكويت 
الصحي- الحد. 

5- مركز حالة بوماهر الصحي. 
6- مركز الشيخ سلمان الصحي. 

7- مركز النعيم الصحي. 
8- مركز ابن سينا الصحي. 

الس��الم  الش��يخ صب��اح  9- مرك��ز 
الصحي. 

10- مركز جدحفص الصحي.
11- مركز باد القديم الصحي. 

12- مركز الحورة الصحي. 

13- مركز مدينة عيسى الصحي 
14- مركز سترة الصحي.

15- مركز أحمد علي كانو الصحي 
16- مركز عالي الصحي. 

عبدالرحم��ن  يوس��ف  مرك��ز   -17
إنجنير الصحي. 

18- مرك��ز الش��يخ جاب��ر األحم��د 
الصباح الصحي. 

19- مركز الكويت الصحي. 
20- مركز مدينة حمد الصحي. 

كان��و  جاس��م  محم��د  مرك��ز   -21
الصحي. 

22- مركز حمد كانو الصحي. 
23- مركز مدينة خليفة الصحي. 

24- مركز الزالق الصحي. 
25- مركز الش��يخ عبداهلل بن خالد 

آل خليفة الصحي. 
26- مركز البديع الصحي. 

27- عيادة البديع الساحلية الصحية 
كم��ا يلغى الق��رار رقم )43( لس��نة 
المستش��فيات  بتحدي��د   2019
ومراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولية 
التي يس��ري عليه��ا قانون الضمان 
الصحي الص��ادر بالقانون رقم )23( 

لسنة 2018.

ناقشت خطط تطوير الخدمات المقدمة للحجاج.. »شؤون الحج«:

 السماح باالندماج المؤقت 
لحمالت الحج وفق ضوابط محددة

عقدت اللجنة العليا لش��ؤون الحج والعمرة أمس 
اجتماعها األول لهذا العام، برئاس��ة وزير العدل 
والش��ؤون اإلس��امية واألوقاف ن��واف بن محمد 
لع األعضاء على مس��تجدات  المع��اودة، حي��ث اطَّ
الزيارة التي قام بها وفد الوزارة مؤخرًا للمملكة 
العربي��ة الس��عودية للتوقي��ع عل��ى اتفاقي��ات 
موس��م حج عام 1444ه� مع وزارة الحج والعمرة، 
العربي��ة  بالمملك��ة  األهلي��ة  والمؤسس��ات 
الس��عودية، وحض��ور مؤتمر ومع��رض خدمات 

الحج والعمرة.
وق��ررت اللجن��ة العلي��ا لش��ؤون الح��ج والعمرة 
الس��ماح باالندم��اج المؤقت للحمات لموس��م 
حج هذا الع��ام وفق ضوابط محددة تحافظ على 

المستوى الائق للحمات.
كما ناقش��ت خط��ط تطوير الخدم��ات المقدمة 
للحج��اج البحرينيين ومنها م��ا يتعلق بمخيمات 

الحجاج ومرافق المشاعر المقدسة. 
وأكد أعضاء اللجنة العليا لش��ؤون الحج والعمرة 
أهمي��ة التع��اون المثم��ر بين مملك��ة البحرين 
والمملكة العربية الس��عودية ف��ي مجال خدمة 
الحج��اج البحرينيي��ن، كم��ا أثن��ى األعض��اء على 
التطوير المس��تمر لمس��توى الخدمات المقدمة 
للحج��اج ف��ي جميع المش��اعر، مش��يدين بإعان 
المملكة اس��تضافة أعداد م��ن الحجاج تضاهي 

م��ا كان��ت علي��ه قب��ل انتش��ار جائح��ة كورونا 
)كوفي��د 19(، مع تخفيض تكلف��ة التأمين على 
المعتمري��ن بنس��بة 63% وعلى الحجاج بنس��بة 
73%، وتعزيز التنافسية في تقديم الخدمات، بما 

سينعكس إيجاًبا على انخفاض األسعار.
واطلعت اللجنة على مس��توى أداء الحمات خال 
الموس��م الماضي، م��ن خال مناقش��ة عدد من 
تقاري��ر المتابع��ة وأعم��ال لجان بعث��ة مملكة 

البحرين للحج أبرزها األمنية، والصحية، والتقييم 
والمتابع��ة، والت��ي أظهرت تمي��زًا ملحوظًا لدى 

كافة الحمات في تقييمها العام.
ودع��ا رئيس اللجن��ة العليا إل��ى المحافظة على 
مس��توى التميز والكفاءة والتحس��ين المس��تمر 
لكاف��ة اإلج��راءات والخدمات المقدم��ة من قبل 
البعثة أو الحمات بما يحقق سامة وراحة حجاج 

بيت اهلل الحرام.

خطة تطويرية شاملة محورها خدمة المشترك.. »الكهرباء والماء«: 

 آليات االنتقال إلى نظام الفوترة
الجديد دقيقة وتضمن عدم تأثر الخدمات

أكد نائب رئيس الهيئة للتوزيعات وخدمات المشتركين 
بهيئة الكهرباء والماء عل��ي النعمة، أن الهيئة حريصة 
على االنتقال إل��ى نظام خدمات المش��تركين والفوترة 
الجديدة بكل س��هولة ويس��ر م��ن خ��ال اتخاذها لعدة 
خط��وات داخلي��ة تقني��ة دقيقة م��ع مراعاة ع��دم تأثر 
حصول المشترك على خدمات الكهرباء والماء المختلفة 
وتقديم��ه للطلبات المعت��ادة واالستفس��ارات كما هو 

متبع لدى الهيئة.
وقال إن »االنتقال للنظام الجديد سيتم من خال إجراءات 
دقيق��ة وعبر ع��دة مراحل لضمان عدم تأثر المش��ترك، 
م��ن خال تنفيذ خطة عمل واضح��ة للتعامل مع طلبات 
المش��تركين خال المرحل��ة االنتقالية والتي ستش��مل 
مرحلة ع��دم توفر الخدمات اإللكتروني��ة في الفترة من 

2 فبراير وحتى 6 فبراير المقبل، وهي الفترة التي سيتم 
خالها االنتقال للنظام الجديد«.

وأوض��ح أن الهيئة عمل��ت على توفير كاف��ة اإلمكانيات 
اللوجس��تية حت��ى يت��م إط��اق النظ��ام الجديد بيس��ر 
وس��هولة، حيث تم تصميم النظام وفق أحدث التقنيات، 
ليوفر للمش��ترك أفضل الخدمات بسهولة ويسر ويبقيه 
عل��ى تواص��ل دائم مع الهيئ��ة، كما أن النظ��ام الجديد 
يمتاز بالمرونة ليتماشى مع أي مستجدات تقنية حديثة 
ومس��تقبلية، ويمكن ربط��ه وأتمتته م��ع الجهات ذات 
العاقة. وأش��ار إل��ى أن الهيئة قام��ت - ضمن خطتها 
لانتقال للنظام الجديد - بتدريب أكثر من 1000 موظف 
م��ن الهيئة والجهات الحكومة ذات العاقة ضمن برامج 

تدريبية مكثفة. علي النعمة

 وزير الشؤون القانونية 
 يبحث والسفير الكوري 

تعزيز العالقات

أّكد وزير الش��ؤون القانونية يوس��ف خل��ف، على متانة 
عاق��ات الصداق��ة الت��ي تجمع بي��ن مملك��ة البحرين 
وجمهورية كوريا الجنوبية الصديقة، مش��يرًا إلى أهمية 
مواصل��ة الدف��ع بهذه العاق��ات لمس��تويات أرحب، ال 
س��يما في المجاالت القانونية باالس��تفادة من الخبرات 

والتجارب وتبادلها. 
 جاء ذلك، لدى لقائه سفير جمهورية كوريا الجنوبية لدى 
مملكة البحرين هاي كوان تش��ونغ، حيث تم بحث سبل 
تعزيز أوجه التعاون القانوني بين البلدين واستعراض 

عدد من الموضوعات ذات االهتمام المشترك. 
 وأعرب الس��فير الكوري عن ش��كره للوزي��ر على حرصه 
بتعزي��ز العاق��ات الثنائي��ة، منّوه��ا بضرورة توس��يع 
التع��اون م��ع مملك��ة البحري��ن بم��ا يخ��دم المصالح 
المش��تركة للش��عبين الصديقي��ن، متمني��ًا للمملك��ة 

وشعبها مزيدًا من التقدم واالزدهار.

 وزيرة الصحة: الحفاظ
 على كفاءة الخدمات 

مع تطبيق الضمان الصحي

استقبلت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد في مكتبها بالوزارة 
النائب عبداهلل خليفة الرميحي.

وأك��دت الس��يد أن التعاون المثم��ر بين الس��لطتين التنفيذية 
والتش��ريعية يصب في تعزيز مسارات التطور والنماء في مختلف 
المجاالت التنموية ويس��ير نحو مس��تويات أكث��ر تقدمًا لما فيه 
خي��ر وصالح الوطن والمواطن. ونوهت ب��أن المراحل التطويرية 
القادم��ة مع تطبي��ق الضمان الصحي س��تحرص عل��ى الحفاظ 
عل��ى كفاءة الخدمة الصحية حي��ث إن تطوير المنظومة الصحية 
يستهدف بالدرجة األولى االرتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الصحية 

المقدمة للمجتمع بكل يسر وسهولة وضمان استدامتها.
وأشادت وزيرة الصحة، خال اللقاء الذي جرى فيه بحث ومناقشة 
ع��دد م��ن الموضوع��ات ذات االهتم��ام المش��ترك والمتعلقة 
بالخدم��ات الصحية وس��بل تعزيزه��ا عبر المش��اريع والمبادرات 
التطويرية لصالح المواطنين، بجهود أعضاء السلطة التشريعية، 
مثمن��ة حرصهم على تعزيز أواصر التعاون بين الس��لطتين بما 
يحق��ق التطلعات المنش��ودة. ومن جانبه أع��رب النائب عبداهلل 
الرميحي عن ش��كره وتقديره لوزيرة الصحة والجهود التي تبذل 
ف��ي القط��اع الصحي م��ن أجل توفي��ر أفضل الخدم��ات الصحية 

للمجتمع، لخدمة الوطن والمواطن.

 »األشغال«: إجراء 90 ألف فحص 
مخبري للمياه المعالجة في 2022

أكد مدير إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي 
ب��وزارة األش��غال عبدالنبي الكوف��ي، أن الوزارة 
أج��رت أكثر م��ن 90 ألف فحص مخب��ري للمياه 
العادم��ة والمعالجة التي يتم اس��تقبالها في 
محطات معالجة مياه الصرف الصحي إلى جانب 
المي��اه الناتجة من مختلف األنش��طة التجارية 
والصناعي��ة ف��ي مختبرات ال��وزارة، خال العام 

2022 بمعدل شهري يصل إلى 7500 فحص.
وأض��اف أن ال��وزارة عمل��ت عل��ى تحس��ين 
بيئة المختب��رات وفقًا ألح��دث المواصفات 
التي تت��اءم مع متطلبات اآلي��زو لمختبري 
والميكروبيولوجي��ة  الكيميائي��ة  التحالي��ل 
وذلك لضمان تحقيق أعل��ى معايير الجودة 

والكفاءة للمياه المنتجة.
وذك��ر الكوف��ي، أن جمي��ع محط��ات معالج��ة 
الصرف الصحي ف��ي البحرين تخض��ع للبرنامج 
الرقاب��ي الذي تش��رف عليه مختب��رات الوزارة، 
في إطار س��عيها الدؤوب نحو االرتقاء بمستوى 
جمي��ع خدماتها لضمان أعلى مس��تويات األداء 
ف��ي العمل وللتأكد من تكام��ل وتوافق وتآلف 
األنظم��ة القائمة بم��ا يحافظ على اس��تدامة 
خدمات الص��رف الصحي المقدم��ة للمواطنين 

والمقيمين في المملكة.
يذكر أن مجموعة مراقبة جودة المياه المعالجة 
بالوزارة حاصلة على شهادة االعتمادية الدولية 
اآليزو »17025:2017« من قبل مركز االعتماد 

الخليجي GAC في المملكة العربية السعودية 
الش��قيقة، وذلك ضمن جهود ال��وزارة لضمان 
أعل��ى درج��ات الج��ودة والدق��ة فيم��ا يتعل��ق 
بإجراء فحوصات مي��اه الصرف الصحي العادمة 

والمعالجة. 
كما أن الوزارة حاصلة على ش��هادة المواصفة 
ISO/« الخاصة بالمختبرات بنس��ختها الحديثة
IEC 17025«، عب��ر تطبي��ق جمي��ع متطلبات 
االعتمادي��ة للفحوصات الفيزيائية، الكيميائية 
الجودة  والميكروبيولوجي��ة وتحدي��د سياس��ة 
واأله��داف، وتحدي��ث دلي��ل نظام الج��ودة بما 
يتناس��ب م��ع المتطلب��ات الجدي��دة للنس��خة 

المحدثة من المواصفات القياسية.

 خالد بن راشد: التنسيق 
 مع المملكة المتحدة 

في مجال العقوبات البديلة

اس��تقبل مدير عام اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات 
البديل��ة الش��يخ خال��د ب��ن راش��د آل خليف��ة، مديرة س��جن 
كيركليفينجت��ون جران��ج )الس��جن المفت��وح بمقاطعة يورك 
شاير( شمال المملكة المتحدة ريبيكا بولتون.  في بداية اللقاء، 
رح��ب مدير ع��ام اإلدارة العام��ة لتنفيذ األح��كام والعقوبات 
البديلة، بمديرة السجون المفتوحة بالمملكة المتحدة، حيث 
تم اس��تعراض تجرب��ة مملكة البحرين بالعقوب��ات البديلة. 
وتم خال اللقاء، بحث مج��االت التعاون بين مملكة البحرين 
والمملك��ة المتحدة ف��ي مجال العقوبات البديلة، والتنس��يق 
بين البلدين في مجال العقوبات البديلة والسجون المفتوحة 
واستمرار التعاون والتدريب المس��تمر وتبادل الخبرات، كما 
استعرض مدير عام اإلدارة العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات 
البديل��ة، آخر مس��تجدات ما توصل��ت إلي��ه اإلدارة في تنفيذ 

العقوبات البديلة.
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6253
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يضم 207 غرف و5 مسابح ويدعم االستراتيجية السياحية 

»منتجع وسبا جمير خليج البحرين« 
ينظم جولة لإلعالميين في مرافق الفندق

محرر الشؤون االقتصادية «

نظ��م »منتجع وس��با جمير خليج البحرين« مؤخ��رًا، جولة لإلعالميين، 
أطلعه��م م��ن خاللها على مراف��ق المنتجع الذي تم افتتاحه رس��ميًا 
مطلع ش��هر نوفمبر 2022، تبعها مأدبة غداء على ش��رف اإلعالميين 
بحضور المدي��ر العام للفن��دق ماركو دي��ن اودن، والمدير التنفيذي 

للتسويق إيرينا أوكوبوفا، ومساعد مدير التسويق أحمد هشام عزت.
وأك��د المدير العام للفندق في كلم��ة، أن الفندق يعد أحد المرافق 
الس��ياحية التي تس��اهم في دعم االستراتيجية الس��ياحية لمملكة 
البحري��ن 2022-2026، مؤك��دًا ثقت��ه   بق��درة المنتج��ع  على   منح  
 ضيوفه  تجربة إقامة استثنائية ال تنسى. وأضاف أن المنتجع - الذي 
تم افتتاحه حديثًا - يمثل أحدث إضافة إلى مشهد الضيافة الفاخرة 
في البحرين، مقدمًا في الوقت نفس��ه ش��كره وتقديره لإلعالميين 
نظي��ر دعمهم المتواصل. فيما أكد مس��اعد مدير التس��ويق أحمد 
عزت، أن المنتجع يحتوي على 207 غرف وجناح ملكي وشاطئين إلى 

جان��ب 8 مطاعم تم افتتاح 5 منها بالكامل، والمتبقي قيد التنفيذ 
وس��تكتمل خالل األش��هر ال���3 المقبل��ة لتكون جاهزة الس��تقبال 
المزيد من الزوار خالل فصل الصيف. وأوضح أن المنتجع يضم أيضًا، 
5 مس��ابح من بينها مس��ابح لألطفال والكبار، بجانب ألعاب مائية 
داخل المس��بح الرئي��س. كما يضم قاعة س��ينما، ناهيك عن وجود 
قناة مائية تحيط به وسيتم تشغيل مركب يقل الزوار قريبًا.  وحول 
ش��ريحة الزوار التي يس��تهدفها المنتجع، لفت عزت إلى أن التركيز 
بش��كل أس��اس خالل الوقت الحالي على الس��واح م��ن دول مجلس 
التع��اون الخليجي، فيما يس��عى الفندق ألن يكون وجهة س��ياحية 
لزوار الوالي��ات المتحدة األمريكية وأوروبا وباقي الدول العربية في 

المستقبل القريب.  
يذك��ر أن المنتج��ع يمت��د عل��ى مس��احة 52000 متر مرب��ع، حيث 
يس��تقطب زواره م��ن خ��الل عوامل ج��ذب أخرى، بما ف��ي ذلك دور 
السينما الداخلية والخارجية، واأللعاب المائية، والمنزلقات المائية 

التي تنتهي في حمام السباحة الرئيس في الفندق.

 »Avli by tashas« مطعم 
يعتزم افتتاح فرع في »البحرين هاربر«

 »Avli by tashas« يعتزم مطع��م
افتت��اح ف��رع ل��ه ف��ي »البحري��ن 
هارب��ر«، وذلك بعد توقيع اتفاقية 
بي��ن ش��ركة انفراكورب، الش��ركة 
الرائ��دة المختص��ة ف��ي أنش��طة 
البني��ة التحتي��ة االجتماعي��ة، مع 

مجموعة تاشاس.
وبه��ذه المناس��بة، ق��ال الرئيس 
انفراكورب ماجد  التنفيذي لشركة 
الخان: »يسعدنا أن نرحب بمطعم 
»Avli by tashas« ف��ي البحري��ن. 
تعتبر هذه الش��راكة بادرة مميزة 
الش��راكات  م��ن  العدي��د  ضم��ن 
الجديدة التي ستتخذ من البحرين 
هارب��ر وجه��ة له��ا ليصب��ح ه��ذا 
م��ن  فري��دًا  مجتمع��ًا  المش��روع 

نوعه«.
ويعتبر البحرين هاربر، الواقع على 
الساحل الشمالي في قلب العاصمة 

المنامة، وجهة مميزة توفر أسلوب 
حياة عصرية للمقيمين والزوار على 
حٍد س��واء. ويعد المش��روع إضافة 
رئيسية للواجهة البحرية للمملكة 
وس��رعان ما أصبح وجهة رئيس��ية 

لتجربة تناول طعام ال مثيل لها.
 »Avli by tashas« ويعتبر مطعم
هو أحد مش��اريع مجموعة تاشاس 
العدي��دة والت��ي تش��مل مقه��ى 
تاش��اس فالمنغو روم وغيرها التي 
تصنف ضمن أفضل 50 في العالم، 
وجميعه��ا تم إنش��اؤها م��ن قبل 
التنفي��ذي والمؤس��س،  الرئي��س 

ناتاشا سيدريس.
وقال��ت ناتاش��ا س��يدريس: »نحن 
 Avli by« متحمس��ون جدًا الفتتاح

tashas« ف��ي البحري��ن، إذ يعتبر 
البحري��ن هاربر مش��روعًا تطويريًا 
رائع��ًا، وهو مناس��ب ج��دًا لفكرة 
مش��روعنا. تق��دم المنطقة فرصة 
رائع��ة ونحن نتطلع إلى العمل مع 
إنفراكورب لخلق تجربة غير عادية 

لضيوفنا«.
وافتت��ح أفلي أبواب��ه ألول مرة في 
قل��ب مركز دب��ي المال��ي العالمي 
ف��ي ع��ام 2019. وهو مس��توحى 
م��ن الت��راث اليونان��ي ويركز على 
الطعم والقوام األصيل الذي يجمع 
ويعرض روح الطهي في العاصمة 
لفلس��فتها  وتكريم��ًا  اليوناني��ة. 
والبيئ��ات  األني��ق  الطع��ام  ف��ي 
المذهلة والخدم��ة المميزة، تضع 

أفلي لمس��ة عصرية عل��ى الطهي 
اإلقليمي��ة،  والنكه��ات  التقلي��دي 
لتنق��ل الضي��وف في رحل��ة تذوق 
 Avli« مليئة بحب الطعام. يش��كل
معاص��رة  ترجم��ة   »by tashas
لجمال أثينا البسيط ليكون بمثابة 
البس��يط  الجم��ال  ع��ن  قصي��دة 

وتجسد الثقافة والفن،
وتعد هذه الش��راكة اإلستراتيجية 
مع مجموعة تاشاس إضافة مميزة 
إلى محفظ��ة إنفراكورب المتنامية 
ف��ي مج��ال الضياف��ة، لينضم إلى 
المش��اريع الرئيس��ية الت��ي يجري 
تطويرها حالي��ًا كالفنادق الفاخرة 
ف��ي البحري��ن والمغ��رب وتونس 

ودولة اإلمارات.

»دنسو« و»تاير بالس« يدعمان 
حملة »المرور« في الشتاء

أعلنت ش��ركة إبراهيم خليل كانو من خالل مركزي »دنس��و« 
و»تاير بالس« التابعين للشركة عن دعمها للحملة المرورّية 
التوعوّية المتزامنة مع موس��م الشتاء والتي تنظمها اإلدارة 
العام��ة للمرور. وتقوم الش��ركة خ��الل مدة الحمل��ة بتوفير 

خدمات فحص مجانّية للمركبات في شّتى أنحاء المملكة.
وتهدف الحملة إلى نش��ر الوعي باشتراطات األمان والسالمة 
الخاصة بإطارات المركب��ات إلى جانب فحص األجزاء المهمة 
لضمان سالمة مس��تخدمي الطريق، وذلك انس��جاًما مع دور 
اإلدارة ف��ي تعزي��ز معايي��ر الس��المة واألمان ف��ي المجتمع 

البحريني.
وف��ي إطار الحملة، قام مركز »دنس��و« بتوفير خدمات فحص 
مجانّية إلض��اءة المركبات والمّس��احات والبطارية والمكابح، 
فيما قدم »تاير بالس« فحوصات مجانية لإلطارات وتبديلها.

وتس��تمر الحملة عل��ى مدار ش��هر كامل تراع��ي فيها فئات 
مختلفة من الجمهور في جميع محافظات المملكة؛ إذ يتوافر 
في كل محافظة موقعان لتقدي��م خدمات الفحص المجانّية 

في إطار الحملة.

stc تتعاون مع »هواوي« دعمًا 
لحملة »أشجار من أجل الحياة«

عق��دت stc البحرين، الش��ركة الرائدة في عال��م التكنولوجيا 
الرقمية، ش��راكة مع ش��ركة ه��واوي لدعم حملته��ا الجارية 
»أش��جار من أج��ل الحياة«، إذ تس��اهم ه��واوي، بموجب هذا 
التعاون في عملية التش��جير من خالل غرس ألفي ش��جرة في 

مواقع مختلفة في أرجاء المملكة.
وتأتي هذه الشراكة، في إطار التزام stc البحرين بالمحافظة 
على البيئة ومكافحة تغير المناخ من خالل تكثيف المساحات 
الخضراء في أرجاء المملكة، تماشيًا مع خطة التشجير الوطنية 
الرامية إلى مضاعفة عدد األش��جار بحلول 2035. كذلك فإن 
حملة »أش��جار من أج��ل الحياة« تهدف إل��ى الحد من ظاهرة 
التصح��ر ودرجات الح��رارة اآلخ��ذة باالرتف��اع، باإلضافة إلى 

تعزيز الوعي البيئي وتحسين نوعية الهواء بالمملكة.
يذكر أن stc البحرين دّش��نت حملة »أش��جار من أجل الحياة« 
في 2021 بالتعاون مع المجلس األعلى للبيئة ووزارة ش��ؤون 

البلديات والزراعة.

 »البركة اإلسالمي« يوقع اتفاقية 
تمويل الخدمات الطبية مع »الشرق األوسط«

وق��ع بنك البركة اإلس��المي مؤخرًا، 
مستش��فى  م��ع  تع��اون  اتفاقي��ة 
ومراك��ز الش��رق األوس��ط الطبية، 
لتسهيل المدفوعات الطبية لعمالء 
البن��ك الراغبين في االس��تفادة من 
بمستش��فى  المتاح��ة  الخدم��ات 
ومراك��ز الش��رق األوس��ط الطبي��ة 
رب��ح  مع��دالت  تتضم��ن  والت��ي 
منخفض��ة تصل فترة س��دادها إلى 
3 س��نوات، لمختلف أنواع العالجات 
والعملي��ات الجراحي��ة م��ن خ��الل 
برنام��ج تموي��ل إج��ارة الخدم��ات 

الطبية.
يأتي ذلك، مع دور البنك المس��تمر 
ف��ي الش��راكات المجتمعي��ة نح��و 
تقديم خدم��ات ومنتجات مصرفية 
مصممة خصيص��ًا لتلبية احتياجات 

عمالئه. 
المصرفية  الخدم��ات  رئيس  وقالت 
لألف��راد بالبن��ك فاطم��ة العل��وي: 
»إن توقي��ع اتفاقي��ة تموي��ل إجارة 

الخدم��ات الطبي��ة م��ع مستش��فى 
الش��رق األوس��ط والمراك��ز الطبية 
هو استمرار للجهود المتفانية التي 
نبذله��ا ف��ي بنك البركة اإلس��المي 
لتزويد عمالئن��ا بمنتجات وخدمات 
مصرفية مبتكرة ومصممة خصيصًا 
لتموي��ل تكلف��ة الخدم��ات الطبية 

وتبس��يط عملي��ة الحص��ول عليها 
م��ن أفض��ل المراف��ق الطبي��ة في 

المملكة«.
المدير التنفيذي لمستشفى الشرق 
األوس��ط والمراك��ز الطبي��ة جيبان 
كيوريان قال: »تتماش��ى االتفاقية 

مع جهودنا لتقديم أفضل مس��توى 
م��ن الخدم��ات لمرضان��ا وم��ا هي 
إال خط��وة أق��رب نح��و تعزي��ز دور 
مستشفى الشرق األوسط والمراكز 
الطبية بصفته أحد مقدمي الرعاية 

الصحية الرئيسين في البحرين«.

ماجد الخان

فاطمة العلوي
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اليوم الدبلوماسي »الحكمة شعارنا«
إن م��ن أكثر ما تنهض علي��ه الدول، هو األمر الذي 
يتعلق بسياس��اتها الخارجية، فه��ي المنطلق الذي 
يبيِّن للعالم عنوان وش��ريعة هذه الدولة ومنهجها 
وحتى س��لوكها وتحضره��ا أو عنجهيته��ا. فالدول 
العميق��ة والمتوازن��ة ُتع��َرف بدبلوماس��يتها وما 
يتمخض عنها من ق��رارات صحيحة وهادئة، ولهذا 
الزم��ت »الحكم��ة« مفه��وم الدبلوماس��ية في كل 

منعطفاتها وتاريخها، حتى يومنا هذا.
قبل أيام مضت، مرت علينا مناس��بة مهمة جدًا، أال 
وهي مناس��بة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين. 
وم��ن هن��ا كان الب��د م��ن الوق��وف بع��ض الوقت 
على هذه المناس��بة، وربطها باألح��داث اإلقليمية 

والعالمية.
كلن��ا يعرف مؤخ��رًا مدى توت��ر األجواء السياس��ية 
وس��خونتها في المنطقة، فاالحتقان هو سمة هذه 
المرحلة، إذ إن خارطة السياسات العالمية والدولية 

للكثير من الدول وصلت لطريق شبه مسدود، وذلك 
حين تم تعطيل الحلول الدبلوماس��ية بش��كل غير 
مبرر، واس��تبدلت بع��ض الدول الحكمة بالس��اح، 
فصار االحتقان هو س��مة المش��هد السياس��ي في 

المنقطة تحديدًا، وفي العالم بشكل عام.
في ظ��ل ه��ذه األج��واء المش��حونة بالتوت��ر، وما 
خلفت��ه الح��رب الروس��ية األوكراني��ة م��ن تبعات 
سياس��ية وعس��كرية وأمنية واقتصادية على بقية 
دول العال��م، وانس��حاب تِبع��ات ه��ذه الحرب على 
المنطق��ة وعلى حلفاء كلت��ا الدولتين، كان البد أن 
تأت��ي الدبلوماس��ية الحكيمة لتش��ق طريقها نحو 
الحلول العاقل��ة والمتزنة، بدل مزنج��رات الحروب 
والصراعات الفتاكة، والت��ي لن تخدم أي طرف من 

أطراف النزاع في المنطقة والعالم.
في مملك��ة البحري��ن، وعب��ر سياس��تها الصريحة 
والواضح��ة، وم��ن خ��ال دبلوماس��يتها الحكيمة، 

حاول��ت ومازال��ت تح��اول ف��رض قي��م التس��امح 
والتعايش، ومد جس��ور التع��اون والصداقة بينها 
وبين بقية الدول، والتي تقوم على مبادئ الس��ام 
وحس��ن الجوار، وأن تتحرك الدبلوماسية البحرينية 
في مس��ار وفضاءات رحبة من التقارب الدبلوماسي 
بينها وبي��ن ال��دول، وأن تكون طاول��ة الحوار هي 
األس��اس وليس االس��تثناء في بن��اء العاقات، وأن 
تك��ون قائمة عل��ى التح��اور والتش��اور والتعاون، 
والمس��اهمة في تطلعات المجتمع الدولي لترسيخ 

السام بين الدول.
ف��ي اليوم الدبلوماس��ي، نؤكد دائمًا وأب��دًا بأن ال 
خيار آخ��ر أمام الدول س��وى العم��ل بمنهجنا هذا، 
وأن تك��ون الدبلوماس��ية حاضرة بق��وة خال هذه 
المرحل��ة الحساس��ة من تاريخ العالم، وأن نس��عى 
لنشر دبلوماسيتنا لكافة الدول، وذلك ألجل استقرار 

وأمن المنطقة واإلقليم والعالم.

بدل »التحلطم«.. كن إيجابيًا
مجل��س النواب ال فائدة منه! النائ��ب الفاني خذلنا! ليس هناك 
م��ن يدافع عن حقوقنا من التجار! الحكومة ال تس��مع لنا! هذا ما 
نجي��ده فق��ط، »التحلطم«، نعم بعضنا أكثر أم��ر نتقنه التذمر 
»التحلط��م« ال أح��د منا يري��د أن يتجاوز هذا األم��ر، فقط يريد 
أن يف��رغ ما في نفس��ه عن طريق الثرثرة الت��ي ال يتبعها عمل 

حقيقي.
نع��ود من جديد لل��روب، قبل أيام أو حتى قبل س��نة قامت عدة 
ش��ركات برف��ع أس��عار منتجاته��ا الغذائي��ة بعدة أع��ذار منها 
اقتصادية وسياسية وإدارية وحتى مزاجية، والسبب ال رادع، وهنا 
ال أقص��د بدور الدولة أو المؤسس��ات المعنية بل الرادع الفردي 
والشعبي. فكما ُيدرس في مادة الرأي العام »رأي على رأي أصبح 

قضية« وأصبح صوتًا شعبيًا له تأثير على صناع القرار.
وبع��د ع��دة م��رات من رف��ع تغيير األس��عار م��اذا فع��ل الفرد 
والمجتم��ع؟ »الجواب« تذمر وصرخ وش��تم في م��كان بعيد عن 
مس��مع ومرأى الناس، ثم عاد في اليوم الثاني لممارس��ة حياته 
الروتينية والتسوق من نفس السلع التي اشتكى منها باألمس.

كذلك ما يفعله البعض من ردة فعل بعد تصريحات أحد النواب 
أو عضو ش��ورى أو ممثل حكومي، بأن ينتقد ويمأل الدنيا س��وادًا 
دون خط��وة إيجابي��ة من ناحيته، نعم أخط��أت النائب »فانة« 
وبالغ��ت أخ��رى بأفكارها إال أنهم في األخير كان��وا إيجابيين في 
نواياه��م، ولكن ماذا فعل��ت أنت عزي��زي »المواطن«؟ ضحكت، 

استهزأت، انتقدت، هددت، وانتهى دورك. 
لم��اذا لم نبادر بتقديم أفكار أو تصحيح أفكار؟ لماذا لم نش��ارك 
في اجتماعات أس��بوعية »مجالس« ونقاشات مجتمعية لنتبادل 
الرأي ونبين موقفنا مس��بقًا؟ لماذا نفتق��د لردة الفعل العملية 
والفعلية؟ لماذا ال نتفق ولو مع أنفس��نا بأن نتبنى موقفًا حازمًا 
ضد كل قضية ال نتقبلها؟! رفعوا أسعارهم.. لماذا لم يقاطعهم 
الف��رد قبل المجتمع؟! لماذا لم نقل��ل من مصروفاتنا؟! لماذا..؟! 

ولماذا..؟! ولماذا!
أعتقد بأن مش��كلتنا األساس��ية ليس��ت في من حولنا ومن بيده 
الق��رار كما نعتقد، بل المش��كلة في كل ف��رد يعتقد بأنه بعيد 
عن أي قضية وال قرار له، متى ما أدركنا بقوة رأينا وكلمتنا قدمنا 
ألنفس��نا ولوطننا أعظم إنجاز للتقدم وتج��اوز الصعاب، لذا بدل 
التحلطم كن إيجابيًا أو كما يقال »أن تضيء ش��معة خير من أن 

تلعن الظام«.

التفكير خارج مستشفى »السلمانية«
مما لف��ت نظري ف��ي تقرير دي��وان الرقاب��ة المالية 
واإلدارية هذا العام، هو ماحظاته على أداء مستشفى 
السلمانية، والتي ما كان لها أن تدخل ضمن التقرير، 
وإنما تحال مباشرة لمختصين يبحثون حلولها واتخاذ 

قرارات حاسمة باعتبارها تمس حياة الناس.
المعضل��ة األولى كانت - وكالعادة - في تأخر قس��م 
الط��وارئ للبدء في ع��اج بعض الح��االت التي تجاوز 
عدده��ا 102 ألف خال الفترة م��ن يناير 2019 وحتى 
أغس��طس 2021، وق��د ج��اء ال��رد بأنه يتم توس��عة 
القس��م، رغ��م أن ه��ذه التوس��عة ل��ن تس��تطيع حل 

المشكلة بسبب ارتفاع هذه األرقام عامًا بعد آخر.
المعضلة الثانية هي مواعيد االنتظار لبعض العيادات 
الخارجية والتي وصلت ف��ي تخصصات إلى 245 يومًا، 
عل��ى الرغم من أهمية س��رعة الكش��ف األول، وكذلك 
مواعيد المتابعة التي وصلت في أحد التخصصات إلى 
268 يوم��ًا، وأعتق��د أن المرضى الذي��ن انتظروا تلك 

الفترة قد جاء موعدهم األخير قبل لقاء الطبيب.

المعضل��ة الثالثة تتحدث عن تراك��م 6210 عمليات 
جراحي��ة لمرضى ف��ي أكتوب��ر 2021، و2278 مريض 
عملي��ات المناظير الباطني��ة الروتينية و1323 مريضًا 
بقس��م األش��عة، فض��ًا عن ح��االت الغس��يل الكلوي 
الت��ي لم تت��م، فهل تاب��ع التقري��ر ماذا ح��دث لمن 
تأخرت عملياتهم، وهل مازال��وا أحياء، وأين حقوقهم 

الدستورية في الحصول على رعاية صحية كاملة؟
بل إن األمر اس��تطال إلى األطفال حيث يش��ير التقرير 
إلى تأخ��ر إجراء 500 عملية أس��نان ألطفال في بداية 
الس��نة الماضية، ول��م يتطرق التقري��ر لما حدث بعد 

ذلك حتى نهاية العام وإلى اليوم.
أض��ف إلى ذل��ك نفاد مخ��زون بعض األدوي��ة الهامة 
دون البح��ث عن بدائل له أو توفيره قبل مرحلة النفاد 
بمدة كافية، والذي ردت عليه الجهة المس��ؤولة بأنه 
تم تش��كيل فريق عمل والذي عقد اجتماعات متابعة 
وتنس��يق م��ع نهرا وف��ي النهاية لم يأت بق��رار أو حل 

نهائي للمشكلة.

خاص��ة المش��كات التي تط��رق لها التقري��ر يؤكد 
الحاج��ة للتفكير خارج »الصندوق« وهنا أقصد التفكير 
خارج السلمانية نفسها، فهذا الصرح العظيم، قد دخل 
في مرحلة الشيخوخة، وال يتحمل المزيد من التوسعة 
والترمي��م خاصة مع تنام��ي الحجيج إليه من كل حدب 

وصوب في المملكة.
اليوم لدينا وزيرة صحة، شابة، ذكية، طموحه، نشطة، 
هي بنت الوزارة وتعل��م أدق تفاصيلها، ونعول عليها 
في إيج��اد مخرج واقعي، فنحن بحاجة إلى مستش��فى 
س��لمانية جديدة في منطقة أخرى تستوعب التضخم 
السكاني المتوقع، حتى ال نتفاجأ يومًا بأن المستشفى 
قد فش��لت في إدارة مشاكلها التي تتعاظم يومًا بعد 

آخر، فهل من قرار بسلمانية جديدة؟

 * قبطان - رئيس تحرير 
جريدة ديلي تريبيون اإلنجليزية 

االنضباط المالي الفوري
البحرين سجلت في شهر نوفمبر 2022 أعلى معدل 
تضخم بأس��عار األغذية على مس��توى دول مجلس 
التعاون الخليجي بنس��بة 12.7%، مقارنة مع %7.1 
في دولة الكويت، و5% في سلطنة عمان، و3.7% في 
المملكة العربية السعودية، و0.3% في قطر حسب 
ما ذكره تقرير البنك الدولي لألمن الغذائي ونقلته 
جري��دة الب��اد. كما س��جلت البحرين خ��ال الفترة 
م��ن يناي��ر 2022 ولغاية نوفمب��ر 2022 ارتفاعات 
ف��ي أس��عار األغذي��ة تراوحت م��ا بي��ن 5% و%30، 
ليتم تصنيفها ضمن ال��دول األعلى في االرتفاعات 

الملموسة في أسعار األغذية. 
ولس��ت هنا في صدد مناقش��ة تفوق البحرين على 
جيرانها في مؤش��ر أس��عار األغذية ولكن ما نعلمه 
جميع��ًا أن »الحال من بعض��ه« في كل دول العالم 
والتضخ��م ف��ي أس��عار الس��لع الغذائية لم يس��لم 
من��ه حتى الدول المصدرة للغذاء. كندا على س��بيل 

المثال تعاني من نقص ش��ديد في سواق شاحنات 
نقل األغذية مما ضغط كثيرًا على األس��عار لديها. 
ويبدو أن رجوع األس��عار عالمي��ًا لوضعها الطبيعي 
ل��ن يتحقق إال بعد م��دة قد تصل إلى ع��ام وأكثر، 

فالتوقعات سوداوية من هذا الجانب. 
ويؤك��د توبي��اس أدري��ان ال��ذي يش��غل منص��ب 
المستش��ار المال��ي ومدي��ر إدارة األس��واق النقدية 
والرأس��مالية ف��ي صن��دوق النقد الدول��ي أنه »في 
مواجه��ة ارتف��اع أس��عار الغ��ذاء والطاق��ة، يمكن 
للحكومات تحس��ين مركز المالية العامة باالنتقال 
من الدعم واس��ع النطاق إلى مس��اعدة أشد الفئات 
ضعف��ًا – وذل��ك، ف��ي الوض��ع المثالي، م��ن خال 
التحوي��ات النقدي��ة الموجهة للمس��تحقين. وألن 
صدم��ات الع��رض تس��تمر لفت��رة طويل��ة، ف��إن 
مح��اوالت الحد من الزي��ادات الس��عرية عن طريق 
ضواب��ط األس��عار أو الدعم المال��ي أو التخفيضات 

الضريبي��ة س��تكون باهظة الكلفة عل��ى الميزانية 
وب��ا تأثير في نهاية المطاف«. وكامه قد يفس��ر 
ع��دم لجوء البحري��ن حتى اآلن ألي من السياس��ات 

الثاث األخيرة التي ذكرها. 
عمومًا، على المستهلك المحلي في ظل هذا الوضع 
الصعب اللجوء إلى االنضباط المالي فورًا، وأن ينتبه 
كثيرًا قبل الشروع في ش��راء السلع الغذائية إذا أراد 
أال تلته��م فاتورة األغذية الجزء األكبر من مدخوله. 
ومن اعتاد الخ��روج والعائلة بمعدل مرتين أو أكثر 
في األس��بوع لتناول الغداء أو العشاء فمن المتوقع 
أن��ه بدأ يراجع هذا النمط م��ن الترفيه، فالمطاعم 
أيضًا تأثرت بارتفاع أس��عار األغذي��ة، وبدورها إما 
رفع��ت أس��عارها أو قلصت م��ن الكمية كثي��رًا مع 
المحافظ��ة على نفس الس��عر. لذلك لم يعد ترفيه 
الخ��روج لتن��اول وجبة م��ع العائلة ترفيه��ًا مجديًا 

للمحفظة بل تحول إلى ترف وإسراف.

حقيقة.. روسيا تخوض حربًا بالوكالة عن الصين
قد يظ��ن المتاب��ع لألح��داث العالمي��ة أن الصراع 
الروس��ي األوكراني مجرد صراع بين دولتين، ولكن 
الواق��ع وما ذهب إلي��ه أكثر المحللي��ن والخبراء أن 
الص��راع هو ح��رب بين روس��يا والنات��و وبالتحديد 

الواليات المتحدة األمريكية.
ولكْن هناك خيوط واضحة وال تقبل التش��كيك هي 
أن لكل دولة عظمى أدواِتها، فهل تصح فرضية أن 
الصين كلفت روسيا بأن تخوض حرب بالوكالة ضد 
أمريكا وبالمثل أمريكا كلف��ت محورها في الهجوم 

على موسكو؟
ف��ي الحقيقة إن الخوض في التفاصيل مثير للجدل، 
ولكن قد تك��ون هذه الفرضية حاضرة بقوة الفترة 
األخي��رة، فإن الصي��ن كثاني أق��وى اقتصاد عالمي 
واألول ف��ي معدل النمو تطمح بالهيمنة حالها حال 
واش��نطن التي تسيدت العالم بعد الحرب العالمية 

الثاني��ة، وهن��اك دالئل هي دعم بكي��ن الامحدود 
لموسكو من خال ش��راء النفط الروسي وغيره من 
الموارد، حي��ث وصل التبادل التج��اري بين البلدين 
أكث��ر م��ن 170 ملي��ار دوالر الع��ام الماض��ي وفقًا 
للبيان��ات الص��ادرة م��ن مصلحة الجم��ارك العامة 

الصينية.
كم��ا أن األمر ال يتوقف في هذا الجانب، فإن الصين 
وعبر ذراعه��ا وهي كوريا الش��مالية دعمت جماعة 
»فاغن��ر« الت��ي تعمل لصالح روس��يا ف��ي أوكرانيا 
باألس��لحة والذخائر حس��ب بيان صادر م��ن البيت 
األبي��ض، وبنف��س الوقت لعب��ت بكي��ن دورًا خفيًا 
ف��ي أن تكون نقطة وص��ل بي��ن اإلدارة األمريكية 

والروسية.
فالحس��ابات التي توضح بأن المستفيد من الصراع 
الروس��ي األوكران��ي ه��ي الصي��ن ولي��س غيره��ا، 

فالحديث عن اس��تفادة أمريكا ق��د ال يكون دقيقًا، 
ولكن بكين قد كس��بت الكثير م��ن النفوذ والموارد 
التي تجعلها قوة لتحتل المركز األول، وهناك دالئل 
واضحة بدعم غربي للهند من أجل مضايقة الصين 
لكبح مخططها الش��امل في أن تكون الدولة األولى 

المهيمنة.
خاصة الموضوع، أن فرضية الصين كلفت روس��يا 
بأن تخوض حرب بالوكالة الستنزاف أوروبا وأمريكا 
قد تك��ون واقعًا ملموس��ًا، وس��يكون ذل��ك محورًا 
أساس��يًا في الس��احة السياس��ية األيام المقبلة مع 
احت��دام الصراع الروس��ي األوكراني، فموس��كو لم 
تظهر أس��لحتها الس��تخدامها في الح��رب، ولهجة 
التحدي لواشنطن تجاه الصين وروسيا قد غابت ألن 
أي تصعيد س��يخلق رد فعل ال يمكن السيطرة عليه 

حينها.

»ديوان الرقابة المالية«.. أيقونة 
الكفاءة والنزاهة والشفافية

جه��ود كبيرة ومقدرة يبذله��ا ديوان الرقابة المالي��ة واإلدارية، 
برئاسة معالي الش��يخ أحمد بن محمد آل خليفة، تجعله يوصف 
بأن��ه أح��د أيقونات النزاه��ة والش��فافية والمراقبة ف��ي مملكة 
البحري��ن، الس��يما وأن الدي��وان يحظى برعاي��ة واهتمام حضرة 
صاح��ب الجال��ة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة مل��ك الباد 
المعظم، حفظه اهلل ورعاه، وبتوجيه ورعاية ومتابعة وتوجيهات 
صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي 

العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل ورعاه.
على مدار نح��و 19 عامًا، والديوان يقدم تقاريره الس��نوية، حتى 
التقرير الس��نوي التاسع عشر للسنة المهنية 2021 -2022، بكل 
أمانة ونزاهة ومهنية وشفافية ودقة ومتابعة ومراقبة، في إطار 
من االس��تقالية الكاملة التي يمنحه��ا القانون له، ولذلك حظي 
باإلشادة والدعم من حضرة صاحب الجالة الملك المعظم حفظه 
اهلل ورع��اه، خاص��ة وأن ديوان الرقابة يس��عى ب��كل اإلمكانيات 
والقدرات المتوفرة في كوادره الوطنية إلى المحافظة على المال 
الع��ام وتطبيق أعلى درجات النزاهة والش��فافية من أجل تحقيق 
المصلحة العامة والتي تصب في صالح االقتصاد الوطني وتعود 

بالخير والنماء على مملكة البحرين وشعبها الكريم.
ووفق��ًا لما أعلنه معالي الش��يخ أحمد بن محم��د آل خليفة، فإن 
»الجهات المش��مولة برقابة الديوان تتضم��ن كًا من الوزارات 
واإلدارات والمحافظ��ات والبلدي��ات والهيئ��ات والمصالح العامة 
التي يتألف منها الجهاز اإلداري للدولة، ومجلسي الشورى والنواب 
والمجالس البلدية، والش��ركات التي تمتل��ك الدولة حصة فيها 
تزي��د على 50%، أو تضمن لها حدًا أدن��ى من الربح أو تقدم لها 
إعانة مالي��ة، وأية جهة يعهد جالة الملك المعظم إلى الديوان 
بمراقبتها، وفقًا لما تقض��ي به المادة )4( من قانون الديوان«، 
مضيف��ًا أن »أعمال الرقابة التي أنجزها الديوان، ش��ملت مختلف 
القطاعات االقتصادية واالجتماعية والخدمية والصحية والبيئية 
وغيره��ا، متبنيًا نهج التدقيق الش��امل من خ��ال تنفيذ المهام 

الرقابية األفقية«.
وهنا البد من اإلش��ارة إلى ما تحدث عنه معالي الش��يخ أحمد بن 
محم��د آل خليفة، فيما يتعلق »بمواصلة االس��تثمار في العنصر 
البشري والتوس��ع في تقديم الخدمات الرقابية خصوصًا الحديث 
منه��ا كالتدقي��ق االس��تقصائي والتح��ول الرقمي واالس��تخدام 
الفع��ال للتكنولوجيا«، في إطار التطور الذي ينتهجه الديوان من 
خال برامج قائمة على خطط استراتيجية تؤكد على مناخ الحرية 
والش��فافية والكفاءة التي يعمل في إطارها الديوان وتتحلى بها 

كوادره الوطنية.
وف��ي ه��ذا الصدد يمكنن��ا التطرق إل��ى المنهجي��ة الجديدة في 
التعام��ل الف��وري مع ماحظ��ات تقرير دي��وان الرقاب��ة المالية 
واإلداري��ة على الجهات الحكومية من خال التنس��يق مع الجهات 
الحكومي��ة لمراجع��ة وتحليل كاف��ة الماحظات م��ع التأكد من 
اتخاذ اإلجراءات القانونية الازمة بشكل فوري، والتحقق من ردود 
الجه��ات على الماحظ��ات وتضمين ما تم اتخ��اذه من إجراءات، 

بحسب الملخص اإلعامي لمركز االتصال الوطني.
إن تلك الجهود المبذولة من جميع الجهات المعنية وذات الشأن 
ف��ي الحفاظ على المال العام وتعزيز مبادئ النزاهة والش��فافية 
والمراقب��ة والمحاس��بة تصب في صال��ح الوطن ويع��ود خيرها 
على المواطن خاصة مع تحس��ين أداء ومؤشرات ومخرجات عمل 

الجهات المشمولة بالرقابة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/01/23/watan-20230123.pdf?1674449018
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/article/1047763
https://alwatannews.net/article/1047894
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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مستشار الملك الدبلوماسي يهنئ زينل
اســـتقبل مستشـــار جاللـــة الملك للشـــؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالـــد بـــن أحمد بن 
محمـــد آل خليفة، أمـــس بمكتبه في قصر 
القضيبية، سفيرة مملكة البحرين المعينة 
لـــدى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة الشـــقيقة 

السفيرة فوزية زينل.
 وأعرب الشـــيخ خالد بـــن أحمد بن محمد 
آل خليفـــة، عـــن خالـــص تهنئتـــه للســـفيرة 
فوزيـــة زينـــل على الثقة الملكية الســـامية 
لـــدى  بتعيينهـــا ســـفيرا لمملكـــة البحريـــن 
جمهوريـــة مصر العربية الشـــقيقة، متمنيا 

لهـــا كل النجاح والتوفيق فـــي أداء المهام 
الدبلوماســـية المنوطة بها وبما يسهم في 
تنميـــة مختلـــف أشـــكال التعـــاون والعمل 
المشـــترك بين مملكة البحرين وجمهورية 
مصـــر العربية وبمـــا يعزز مصالـــح البلدين 
وشـــعبيهما الشـــقيقين علـــى المســـتويات 

كافة.
مـــن جانبها، عبـــرت الســـفيرة فوزية زينل 
عن اعتزازها بلقاء الشـــيخ خالد بن أحمد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، وعميـــق شـــكرها 

وتقديرها الهتمامه ودعمه.

المنامة - بنا

مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية يستقبل سفيرة البحرين المعينة لدى جمهورية مصر

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الخارجية

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين 
المشـــير الركن الشـــيخ خليفـــة بن أحمد 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  خليفـــة،  آل 
للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن 

عبدهللا آل خليفة، وذلك صباح امس.
وخـــالل اللقاء رحـــب القائد العـــام لقوة 
دفاع البحريـــن برئيس المجلس األعلى 
للصحـــة، مشـــيًدا بمـــا يقدمـــه المجلـــس 

األعلـــى للصحـــة مـــن جهـــود طيبـــة في 
والرعايـــة  الطبيـــة  الخدمـــات  إدارة 
الصحيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، منوًها 
باالهتمام المستمر الذي يوليه المجلس 
المؤسســـات  تطـــور  اســـتدامة  فـــي 
واألنظمـــة الطبيـــة وتحســـين جودتهـــا 
لمواكبـــة التحديـــث فـــي هـــذا المجـــال 

الحيوي بما يخدم المواطن والمقيم.

اســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة عبداللطيـــف 
وزارة  بمقـــر  مكتبـــه  فـــي  الزيانـــي، 
الواليـــات  ســـفير  أمـــس،  الخارجيـــة 
المتحدة األميركية لدى مملكة البحرين 

ستيفن كريغ بوندي.
وجرى فـــي اللقاء بحث أوجـــه التعاون 
المشـــترك في إطار العالقات التاريخية 
والشـــراكة االســـتراتيجية التـــي تجمـــع 
بين البلدين الصديقين، وســـبل تعزيزها 

وتنميتهـــا واالرتقاء بها إلى مســـتويات 
أشـــمل بما يخـــدم المصالح المشـــتركة، 
مـــن  عـــدد  مناقشـــة  جانـــب  إلـــى  هـــذا 
الموضوعـــات والقضايا محـــل االهتمام 

المشترك.
شـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  اللقـــاء،  حضـــر 
األميركتيـــن والمحيـــط الهـــادي بـــوزارة 
الخارجيـــة الســـفير الشـــيخ عبـــدهللا بن 

علي آل خليفة.

االستمرار في تطوير األنظمة الطبية

االرتقاء بالعالقات مع أميركا إلى مستويات أشمل
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بعث ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة برقيتـــي تهنئـــة إلـــى 
رئيس جمهورية الصين الشعبية 
شـــي جين بينـــغ، بمناســـبة رأس 
الســـنة الصينية الجديدة 2023، 
ضمناها جاللته وســـموه خالص 
التمنيـــات  وصـــادق  التهانـــي 
لـــه بموفـــور الصحـــة والســـعادة 
وشـــعبها  الصيـــن  ولجمهوريـــة 

التقـــدم  مـــن  المزيـــد  الصديـــق 
واالزدهار.

وأشاد جاللته وسموه بالعالقات 
الثنائيـــة المتميـــزة التـــي تجمـــع 
بين مملكـــة البحرين وجمهورية 
الصين الشـــعبية وما تشهده من 
تطور ونمو في شـــتى المجاالت 

والقطاعات.
 كما بعث صاحب السمو الملكي 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
الـــوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى 
رئيس مجلس الدولة بجمهورية 

الصين الشعبية لي كه تشيانغ.

المنامة - بنا

العالقــات مع بكيــن متطــورة في جميــع القطاعــات
البحرين تهنئ برأس السنة الصينية الجديدة:

رئيس جمهورية الصين الشعبيةسمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك

... ويشيد بجهود المالكي في تنمية الروابط األخوية مع الكويت
استقبلمستشـــار جاللـــة الملـــك للشـــؤون 
الدبلوماســـية الشـــيخ خالد بـــن أحمد بن 
محمـــد آل خليفة، أمس بمكتبه في قصر 
القضيبيـــة، ســـفير مملكـــة البحريـــن لدى 
دولـــة الكويـــت الشـــقيقة الســـفير صالح 

المالكي. 
 ورحب الشـــيخ خالد بن أحمد بن محمد 
المالكـــي،  صـــالح  بالســـفير  خليفـــة  آل 
معربا عن تقديره لجهود الســـفير بالقيام 

بمهماته وبالجهود التي يبذلها في تنمية 
الكويـــت  دولـــة  مـــع  األخويـــة  الروابـــط 
الشـــقيقة لمـــا فيـــه خيـــر لصالـــح البلدين 
والشـــعبين الشـــقيقين، متمنيـــا لـــه دوام 

التوفيق والنجاح. 
 مـــن جانبه، عبر الســـفير صـــالح المالكي 
عن اعتزازه بلقاء الشـــيخ خالد بن أحمد 
بـــن محمـــد آل خليفـــة، وعميـــق شـــكره 

وتقديره الهتمام ودعم معاليه.

المنامة - بنا

مستشار جاللة الملك للشؤون الدبلوماسية يستقبل   سفير البحرين لدى دولة الكويت

تعزيز التعاون البيئي مع المنظمات والمعاهد الدولية
اســـتقبل وزيـــر النفـــط والبيئـــة المبعـــوث 
الخـــاص لشـــؤون المنـــاخ محمد بـــن دينه، 
تخطيـــط  ورئيســـة  العـــام  المديـــر  نائبـــة 
وتنفيذ النمو األخضر فـــي المعهد العالمي 
للنمـــو األخضـــر )GGGI( هيلينـــا ماكليـــود 
والوفد المرافق، بهدف بحث ســـبل تعزيز 
أوجه التعـــاون في مجاالت النمو األخضر 

والتكيف مع آثار تغير المناخ.
بـــن دينـــه بمســـتوى  اللقـــاء، أشـــاد  وفـــي 
التعـــاون والشـــراكة القائمـــة بيـــن مملكـــة 

البحريـــن والمعهـــد فيمـــا يخـــص األمـــور 
البيئيـــة، ومؤكـــدا حرص مملكـــة البحرين 
علـــى تعزيـــز التعـــاون البيئـــي والمناخـــي 
مـــع المنظمـــات والمعاهد الدوليـــة المعززة 

لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وجرى في اللقاء مناقشة التعاون الثنائي 
من خـــالل الخطـــة الوطنية االســـتثمارية 
للتكيـــف مع تغير المناخ، والتي يتم العمل 

عليها بين مملكة البحرين والمعهد، واطلع 
الوفد على خريطة العمل في الخطة، وما 
تـــم إنجازه مـــن برامج ومشـــاريع متنوعة 
تعـــزز من جهـــود مملكة البحريـــن للتكيف 
مع آثـــار تغير المنـــاخ. ومن جانبـــه، أعرب 
الوفـــد عـــن شـــكره لوزيـــر النفـــط والبيئـــة 
على حفاوة االستقبال وما تم استعراضه 
مـــن موضوعات مهمـــة، مشـــيدا بما حققه 
التعـــاون القائم بيـــن الجانبين مـــن برامج 
هادفـــة تجســـد التعـــاون األممـــي من أجل 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المنامة - بنا

وزير النفط والبيئة يجتمع مع المعهد العالمي للنمو األخضر

المنامة - وزارة الداخلية

مجلس التعليم العالي

المنامة - بنا

استقبلوكيل وزارة الداخلية لشؤون 
واإلقامـــة  والجـــوازات  الجنســـية 
الشـــيخ هشـــام بـــن عبدالرحمـــن آل 
خليفة،سفيرة جمهورية تركيا لدى 

المملكة إيسين تشاكيل.
وفـــي بدايـــة اللقـــاء، رحـــب وكيـــل 
وزارة الداخلية لشـــؤون الجنســـية 
بالســـفيرة،  واإلقامـــة  والجـــوازات 
منوهًا بمســـتوى العالقـــات الثنائية 
بيـــن مملكـــة البحريـــن وجمهوريـــة 

تركيا في مختلف المجاالت، مثنيًا 
علـــى الجهود المشـــتركة في تعزيز 

التعاون بين الجانبين.
كمـــا تـــم فـــي اللقـــاء، بحـــث ســـبل 
تعزيز التعاون والتنســـيق المشترك 
في المجـــاالت المرتبطـــة بخدمات 
والجـــوازات  الجنســـية  شـــؤون 
مـــن  عـــدد  ومناقشـــة  واإلقامـــة، 
االهتمـــام  ذات  الموضوعـــات 

المشترك.

استقبلتاألمين العام لمجلس التعليم 
العالـــي نائـــب رئيـــس مجلـــس أمناء 
مجلـــس التعليم العالي الشـــيخة رنا 
بنـــت عيســـى بـــن دعيـــج آل خليفة، 
رئيـــس التدريـــب الميداني لإلرشـــاد 
والتوجيـــه منى الغتم، والتي أهدتها 
نســـخة من إصدارها لدليل اإلرشـــاد 

المهني نحو ريادة األعمال 2022.

شـــامال  دليـــال  اإلصـــدار،  ويتضمـــن 
والممارســـات  الخبـــرات  لفتـــح 
الحديثـــة التـــي تختص بالمرشـــدين 
عمليـــة  علـــى  والقائميـــن  المهنييـــن 
اإلرشـــاد المهني بالمراحل التعليمية 
وكذلـــك الطلبـــة لتحقيـــق األهـــداف 
التربوية والكفاءات الوطنية لمملكة 

البحرين.

أّكـــد وزيـــر الشـــؤون القانونيـــة يوســـف 
خلف، على متانة عالقات الصداقة التي 
تجمـــع بيـــن مملكة البحريـــن وجمهورية 
كوريـــا الجنوبيـــة الصديقة، مشـــيرا إلى 
أهميـــة مواصلـــة الدفـــع بهـــذه العالقات 
لمستويات أرحب، السيما في المجاالت 
الخبـــرات  مـــن  باالســـتفادة  القانونيـــة 

والتجـــارب وتبادلها.  جاء ذلك لدى لقاء 
وزير الشؤون القانونية، سفير جمهورية 
كوريا الجنوبية لدى مملكة البحرين هاي 
كوان تشونغ، حيث تم بحث سبل تعزيز 
أوجـــه التعـــاون القانونـــي بيـــن البلديـــن 
واســـتعراض عدد من الموضوعات ذات 

االهتمام المشترك. 

تعزيز التعاون مع تركيا بخدمات “اإلقامة”

دليل شامل للممارسات الحديثة للمرشدين المهنيين

الدفع بالعالقات مع كوريا لمستويات أرحب

اســـتقبل محافظ الجنوبية سمو الشيخ 
خليفة بن علي آل خليفة، عضو مجلس 

النواب النائب لولوة الرميحي.
الجنوبيـــة،  محافـــظ  ســـمو  اســـتعرض 
خـــال اللقـــاء، احتياجـــات األهالـــي في 
مختلـــف المجاالت من خال االســـتماع 
آلراء وتطلعـــات المواطنيـــن، بما يخدم 

المســـتقبلية  والتطلعـــات  الـــرؤى  ذلـــك 
والشـــراكة  بالتنســـيق  والمســـتدامة 

المجتمعية مع مختلف الجهات.
وفـــي ختـــام اللقـــاء، أشـــادت الرميحـــي 
بالـــدور الفاعـــل الـــذي يضطلـــع به ســـمو 
الشـــيخ خليفـــة بـــن علـــي آل خليفـــة، إذ 
اســـتعرضت مـــع ســـموه ســـبل التعـــاون 

المشترك لتعزيز الشراكة المجتمعية.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

نشرت الجريدة الرسمية القرار الصادر عن وزير العمل رئيس مجلس إدارة 
هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمل بشـــأن تنظيم تراخيـــص تنظيـــم وكاالت توريد 
العمـــال، حيـــث يقضـــي القرار بمنع ترخيـــص طالبي رخصـــة وكاالت توريد 
العمـــال حـــال مخالفتهم للفقرة “د” من القرار رقم 3 لســـنة 2014 التي تنص 
علـــى يحظـــر على أنه أي شـــخص تقاضي أيـــة مبالغ أو الحصـــول على أية 
منفعـــة أو مزية من العامل مقابل اســـتصدار تصريح عمل بشـــأنه أو مقابل  

استخدام هذا العامل أو استبقائه في عمله.
واســـتبدل القرار البند الســـابق الذي ينص على اشـــتراط الترخيص لطالب 
وكالـــة توريـــد العمال، “أال يثبت إخال طالـــب الترخيص أو المرخص له أو 
كصاحـــب عمـــل بأي من االلتزامـــات الجوهرية التي يفرضهـــا قانون تنظيم 

سوق العمل واألنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيًذا له.

عضـــو  العشـــيري،  هشـــام  النائـــب  أكـــد 
البرلمـــان العربي، حرص مجلس النواب 
توجيـــه  علـــى  البحريـــن  مملكـــة  فـــي 
الجهـــود لدعـــم مســـار العمـــل البرلمانـــي 
المشـــترك، من أجل الوصـــول إلى رؤية 
موحـــدة بشـــأن الملفـــات ذات االهتمـــام 
المشـــترك، والتي من شـــأنها المســـاهمة 
فـــي تحقيـــق المصالـــح العليـــا لألوطان 
العربية وشـــعوبها. وعقب أدائه القســـم 

القانونـــي أمام الجلســـة الثالثة للبرلمان 
العربـــي من دور االنعقـــاد الثالث للفصل 
التشريعي الثالث، والمنعقدة بجمهورية 
مصـــر العربية، أمس األحـــد، أكد النائب 
العشـــيري حرصه على العمل مع ممثلي 
السلطات التشريعية في الدول العربية، 
من أجل إثـــراء الموضوعـــات والملفات 
محـــل البحـــث، بما يحقـــق الوصول إلى 

أفضل النتائج في المجال التشريعي.

اشتراط جديد لرخصة وكاالت توريد العمال

العشيري يؤدي اليمين عضوا بالبرلمان العربي

شراكة مجتمعية مع مختلف الجهات

سمو محافظ الجنوبية 
يبحـث احتيـــاجـــــات 
المواطنين مع الرميحي

وزارة التربية والتعليم

نشـــرت الجريـــدة الرســـمية القـــرار رقم 6 
لســـنة 2023 بشـــأن تحديـــد المؤسســـات 
الصحيـــة الحكوميـــة التـــي يســـري عليهـــا 
قانـــون الضمـــان الصحـــي، إذ شـــمل القرار 
11 مستشفى حكوميا و27 مركزا للرعاية 
الصحيـــة األولية، وهي مجمع الســـلمانية 
لإلقامـــة  المحـــرق  مستشـــفى  الطبـــي، 
الطويلـــة، مستشـــفى جدحفـــص للـــوالدة، 
مركز عبدالرحمن كانو لغسيل الكلى، مركز 
عبـــدهللا الشـــيخ عبـــدهللا بن خالد لغســـل 
الكلى، مركز إبراهيـــم خليل كانو الصحي 
واالجتماعـــي، مركـــز التصلـــب اللويحـــي، 
مستشـــفى  النفســـي،  الطـــب  مستشـــفى 
مستشـــفى  الطويلـــة،  لإلقامـــة  ســـترة 
أوال لإلقامـــة الطويلـــة، مركـــز اإلصـــاح 
والتأهيـــل. وجـــاء فـــي المـــادة األولى أنه 
يســـري قانـــون الضمـــان على المؤسســـات 
الرعايـــة  ومراكـــز  والحكوميـــة  الصحيـــة 
الصحية األوليـــة وهم مركز بنك البحرين 

الصحـــي “عـــراد”، مركز المحـــرق الصحي، 
“الديـــر”،  الوطنـــي  البحريـــن  بنـــك  مركـــز 
مركـــز البنـــك البحرين والكويـــت الصحي 
“الحـــد”، مركز حالة بوماهر الصحي، مركز 
اليشـــيخ ســـلمان الصحـــي، مركـــز النعيـــم 
الصحـــي، مركز ابن ســـينا الصحـــي، مركز 
الحـــورة الصحـــي، مركـــز الشـــيخ صبـــاح 
الســـالم الصحي، مركز بـــاد القديم، مركز 
جدحفـــص الصحـــي، مركز مدينة عيســـى 
الصحي، مركز سترة الصحي، مركز أحمد 

علـــي كانـــو الصحي، مركز عالـــي الصحي، 
مركز يوسف عبدالرحمن انجنير الصحي، 
الصبـــاح  األحمـــد  جابـــر  الشـــيخ  مركـــز 
الصحـــي، مركـــز الكويـــت الصحـــي، مركز 
مدينة حمد الصحي، مركز محمد جاســـم 
كانـــو الصحـــي، مركز حمد كانـــو الصحي، 
مركـــز مدينة خليفة الصحي، مركز الزالق 
الصحـــي، مركـــز الشـــيخ عبدهللا بـــن خالد 
آل خليفة الصحـــي، مركز البديع الصحي، 

عيادة البديع الساحلية الصحية.

أكـــدت وزارة التربيـــة والتعليـــم أنهـــا 
تضـــع ضمـــن ســـلم أولوياتهـــا تعزيـــز 
إتقـــان اللغـــة العربيـــة، خصوصـــًا في 
الطلبـــة  لـــدى  التأسيســـية  المراحـــل 
والثانيـــة،  األولـــى  الحلقتيـــن  مـــن 
اإلعـــداد  علـــى  حاليـــا  تعمـــل  وأنهـــا 
فـــي  لتقديـــم حصتيـــن أســـبوعيتين 
تاوة وتفســـير القـــرآن الكريم لطلبة 
والثالـــث  والثانـــي  األول  الصفـــوف 
االبتدائي اعتبارا من العام الدراســـي 
القـــادم، هـــذا باإلضافـــة إلـــى حصص 
التربيـــة اإلســـامية واللغـــة العربيـــة، 
وهـــو ما مـــن شـــأنه تعزيز اســـتخدام 
اللغـــة العربية لدى الطلبة، وتحســـين 
الســـليم  الحـــروف والنطـــق  مخـــارج 
لديهـــم، فضاً عـــن زيادة اســـتيعابهم 

للمعاني والمفردات العربية.
جميـــع  أن  عـــن  الـــوزارة  وكشـــفت 
حاليـــًا  تعمـــل  التعليميـــة  القطاعـــات 

على االنتهـــاء من اإلجراءات الازمة 
لتنفيـــذ هذا القـــرار اعتبارا مـــن العام 
الدراســـي المقبل، بمـــا في ذلك إعداد 
الـــدورات التدريبية الازمة للمعلمين 
من قبـــل المختصين بالـــوزارة، الفتة 
إلـــى أن المرحلـــة األولى مـــن التنفيذ 
ستشـــمل طلبـــة الحلقـــة األولـــى، مـــع 
التوسع تدريجيا في التطبيق ليشمل 

الحلقتين الثانية والثالثة مستقباً.

القـــرآن  أن  إلـــى  الـــوزارة  وأشـــارت 
الكريـــم يمثل قمة الفصاحة والباغة 
العربيـــة، وأن  اللغـــة  فـــي اســـتخدام 
تقديـــم حصـــص منفصلة فـــي القرآن 
الكريـــم مـــع تعليـــم عـــدد مـــن قصـــار 
السور واآليات وتفسيرها للطلبة منذ 
الصغر من شـــأنه صقـــل مهاراتهم في 
اللغة العربية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم 

في استخدامها.

في قرار نشر بالجريدة الرسمية تعزيزا إلتقان العربية وتحسين النطق ومخارج الحروف... “التربية”:

سريان الضمان الصحي على 11 مستشفى و27 مركزا حصتان للقرآن لطلبة الحلقة األولى االبتدائية من العام المقبل

تعزيــز جهــود العمــل البلــدي المشتـــرك
اجتماعات دورية تجمع المجالس البلدية ومجلس العاصمة

اجتمع رؤســـاء ونـــواب المجالس البلديـــة ورئيس ونائب 
مجلـــس أمانـــة العاصمـــة فـــي مقـــر المجلـــس البلـــدي في 
المنطقة الشـــمالية لمناقشـــة آليات التعاون بين المجالس 
واألمانة بهدف تطوير العمل البلدي.  واســـتعرض رؤساء 
ونـــواب المجالـــس وأمانـــة العاصمة ضـــرورة تعزيز جهود 
العمـــل البلـــدي المشـــترك لارتقـــاء بمســـاراته بمـــا يخـــدم 
التوجهـــات العمليـــة في تقويـــم وتعزيز فاعلية المشـــاريع 
الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع في تحقيق المكاسب 

الخدمية والتنموية للمجتمع في جميع المحافظات.
وتداول المشاركون في االجتماع جملة من اآلراء الهادفة 
لتطوير العمل البلدي المشـــترك وتحديد األسس الرصينة 
لتعزيز مسار الشراكة والتعاون وتبادل اآلراء فيما يخص 
العمل البلدي المشـــترك والعمل على تطوير آلية التنســـيق 
وتبـــادل اآلراء بمـــا يســـاهم فـــي تحقيق اإلنجـــاز النوعي 
فـــي متابعة تنفيذ المشـــاريع الحيوية في الـــدورة البلدية 

السادســـة 2022 - 2026. وفـــي ســـياق ذي صلـــة، اتفـــق 
المجتمعـــون على مواصلة التنســـيق وتنظيم االجتماعات 
الدوريـــة المشـــتركة كل مـــا دعـــت الحاجة إلـــى ذلك وبما 
يســـاهم في دعم جهود تحريك المشـــاريع الخدمية التي 

تســـاهم فـــي بنـــاء حلـــول عملية فـــي توفير بيئـــة صحية 
صالحـــة لمعيشـــة الســـكان فـــي جميـــع المحافظـــات، وبما 
يحقق تطلعات القيادة الرشـــيدة في تطوير العمل البلدي 

لخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المحافظات.

المنامة - وزارة البلديات والزراعة
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حسن عبدالرسول

محرر الشؤون المحلية

اجتمــاع شهـري بيــن المجالـس البلديــة
لتبادل األفكار والخبرات وتوحيد اآلراء في العمل

قـــال نائب رئيس مجلـــس بلدي المحرق 
البلديـــة  المجالـــس  إن  بوهـــزاع  صالـــح 
عقـــد  علـــى  اتفقـــت  العاصمـــة  وأمانـــة 
اجتماعـــات شـــهرية دوريـــة بغيـــة تبادل 
األفـــكار واآلراء والخبـــرات بين مجالس 
وجهـــات  تقريـــب  ألجـــل  المحافظـــات 
العمـــل  فـــي  اآلراء  وتوحيـــد  النظـــر 
البلـــدي، الفتـــًا إلـــى أن االجتمـــاع األخير 
بيـــن رؤســـاء ونـــواب المجالـــس البلدية 
للمشـــاريع  األفـــكار  تاقـــح  عـــن  أثمـــر 
“المحـــرق،  المحافظـــات  فـــي  المقبلـــة 
الشـــمالية، الجنوبيـــة، والعاصمـــة” حول 
توحيـــد الـــرؤي فـــي المتطلبـــات العامـــة 
والقـــرارات  التنظيميـــة  لاشـــتراطات 

العامـــة. وأكد بوهـــزاع لـ “البـــاد” حرص 
المجالـــس البلديـــة علـــى تبـــادل األفـــكار 
المشـــاريع  حـــول  البعـــض  بعضهـــا  بيـــن 
الجديـــدة في كل محافظة، لما لذلك من 
نتائج ايجابيـــة تنعكس على المواطنين 
فـــي الخدمـــات البلدية. وناقش رؤســـاء 
ونواب المجالس البلدية جملة من اآلراء 
لتطوير العمل البلدي المشـــترك وتحديد 
األســـس الرصينة لتعزيز مســـار الشراكة 
آليـــة  تطويـــر  علـــى  والعمـــل  والتعـــاون 
التنســـيق لتحقيق اإلنجازات في متابعة 
تنفيـــذ المشـــاريع الحيويـــة فـــي الـــدورة 

البلدية للفصل التشريعي السادسة.
واجتمع رؤساء ونواب المجالس البلدية 
وأمانـــة العاصمـــة مؤخـــرًا فـــي المجلس 

البلدي للمنطقة الشمالية لمناقشة آليات 
التعـــاون بيـــن المجالـــس واألمانة بهدف 
تطويـــر العمـــل البلدي، حيث اســـتعرض 

رؤســـاء ونواب المجالس ضرورة تعزيز 
جهـــود العمـــل البلدي المشـــترك لارتقاء 
بالعمـــل البلـــدي الذي يخـــدم التوجيهات 
المشـــاريع  فاعليـــة  وتعزيـــز  العلميـــة 
الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع في 
تحقيـــق المكاســـب الخدميـــة والتنموية 

للمجتمع في كافة المحافظات.
واتفق الرؤســـاء على مواصلة التنســـيق 
وتنظيـــم االجتماعـــات الدوريـــة بشـــكل 
تحريـــك  جهـــود  دعـــم  بغيـــة  شـــهري، 
المشاريع الخدمية التي تساهم في بناء 
حلول عملية توفير بيئة صالحة لمعيشة 
سكان كافة المحافظات، وتطوير العمل 
البلـــدي لخدمـــة المواطنيـــن والمقيميـــن 

في المحافظات األربع بالمملكة.
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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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47.7
دينــار مليــون 

Ro� (ق��ام) الرئي��س) التنفيذي) للجمعية) الملكية) للوقاية) من) الحوادث) بالمملكة) المتحدة) 
SPA(،) ايرول) تايلور،) يرافقه) أوليفر) س��تيوارت،) بزيارة) لش��ركة) نفط) البحرين) “بابكو”،) 
ف��ي) ب��ادرة) ته��دف) إل��ى) تهنئة) الش��ركة) ودعم) دوره��ا) الريادي) الب��ارز) الذي) تق��وم) به) على) 
مس��توى) الصح��ة) والس��المة) المهنية،) وذل��ك) أمس) األحد) 22) يناي��ر) 2023،) التقيا) خاللها) 
بالرئي��س) التنفي��ذي) لبابكو) عبدالرحمن) جواهري،) وعدد) من) المديرين) التنفيذيين) وكبار) 

المسؤولين) بالشركة.) 

الرئيـــس  رحـــب  اللقـــاء،  بدايـــة  وفـــي 
بالمســـؤولين،  بابكـــو  لشـــركة  التنفيـــذي 
ايـــرول تايلـــور وأوليفر ســـتيوارت ونقل 
لهما تحيات رئيس مجلس إدارة الشـــركة 
عبـــدهللا جهـــاد الزيـــن، مثنًيا علـــى الدور 
الكبيـــر الـــذي تقوم بـــه الجمعيـــة الملكية 
للوقايـــة من الحـــوادث بالمملكة المتحدة 
)RoSPA( فـــي إرســـاء المعاييـــر الرفيعة 
منوًهـــا  المهنيـــة،  والســـامة  للصحـــة 
بجوائز الجمعية المرموقة التي تتســـابق 
الشـــركات للفـــوز بهـــا لتأكيـــد تميزهم في 

هذا الجانب المهم.
وأعـــرب جواهـــري عـــن فخـــره بالجوائـــز 
مؤخـــًرا  “بابكـــو”  شـــركة  حققتهـــا  التـــي 
فـــي مجـــال الســـامة، مشـــيًدا فـــي هـــذا 
الخصـــوص بالمهنيـــة التـــي يتحلـــى بهـــا 
الذيـــن  بالشـــركة،  العمـــل  فريـــق  أفـــراد 
أظهـــروا التزاًما كبيًرا وتفاعًا مع قوانين 
إضافـــة  بالشـــركة،  المطبقـــة  الســـامة 
إلـــى الوعـــي الواضـــح الذي يتصفـــون به 
في هـــذا الجانـــب، مؤكـــًدا بأنهم الســـبب 
الحقيقـــي وراء حصـــول شـــركة “بابكـــو” 
علـــى جوائـــز )RoSPA( المرموقـــة خال 
العـــام 2023، وانهـــم بالفعـــل يســـتحقون 
كل الشـــكر والثنـــاء علـــى جهودهـــم التي 

بذلت طـــوال العام الماضي والتي تكللت 
المجموعـــة  هـــذه  بإحـــراز  هللا  بفضـــل 
الذهبيـــة من الجوائـــز العالميـــة. واختتم 
جواهري حديثه بالتأكيد على أن شـــركة 
العمـــل  بمشـــيئة هللا  ســـتواصل  “بابكـــو” 
لتحقيـــق المزيد مـــن اإلنــــجازات وتعزيز 
ســـجل الشركة الحافل في مجال الصحة 
والســـامة، كما سيستمر فريق العمل في 
بـــذل الجهـــود للمحافظة على المســـتوى 
الرفيع والسمعة العالية التي وصلت إليها 

الشركة في هذا الجانب.
وشـــهد اللقاء بحث ســـبل تعزيـــز التعاون 
المشـــترك بيـــن “بابكـــو” و)RoSPA( فيمـــا 
يتعلـــق بممارســـات الســـامة، وإمكانيـــة 
االســـتفادة من تجربة شـــركة “بابكو” في 
تطبيق معايير الصحة والسامة المهنية، 
وكيفيـــة الحفاظ على ما حققته من تميز 

ومكتسبات الفتة في هذا الشأن. 
من جانبه، نقل ايرول تايلور خال اللقاء 
تحيـــات رئيـــس الجمعية الملكيـــة اللورد 
بيل جوردن، مؤكًدا أنه ُيقدر كثيًرا الدور 
الفاعـــل الذي تلعبه شـــركة نفـــط البحرين 
فـــي االلتـــزام بمبـــادئ ورســـالة وأهـــداف 

الجمعية البريطانية. 

صرامة “بابكو” في جوانب السالمة

 )RoSPA( كما أشـــاد الرئيـــس التنفيذي لــــ
شـــركة  تظهـــره  الـــذي  الصـــارم  بااللتـــزام 
“بابكو” في جوانب السامة، وقدم التهنئة 
لرئيس مجلس اإلدارة وللرئيس التنفيذي 
علـــى مـــا حققتـــه الشـــركة مـــن إنجـــازات 
قياســـية غيـــر مســـبوقة، مؤكـــًدا إعجابـــه 
إدارة  بهـــا  تديـــر  التـــي  بالطريقـــة  الكبيـــر 
الشركة ملف الســـامة المهنية، واهتمامها 
باختيـــار ودمج أفضل النظـــم والمقاييس 
العالميـــة المتاحـــة في هـــذا المجال بهدف 
بنـــاء نظـــام صلـــب للتحكـــم بالمخاطر في 
مواقـــع العمل، واتباع طـــرق مبتكرة لحث 
العامليـــن علـــى تبني ســـلوكيات الســـامة 
كأســـلوب حياة، مشـــيًدا بتحقيـــق “بابكو” 

لألرقـــام القياســـية دون تســـجيل حوادث 
أو  العمـــل  تعطيـــل  شـــأنها  مـــن  خطيـــرة 
التســـبب في توقفه، األمر الذي استحقت 
معـــه الحصول على جوائز )RoSPA( التي 

أحرزتها خال هذا العام 2023.
وفـــي تعليق له على الزيارة، قال جواهري 
إن إدارة شـــركة “بابكـــو” التنفيذية وفريق 
العمـــل ملتزمـــون بالعمل وفق السياســـات 
التـــي يقرهـــا مجلـــس اإلدارة،  المتوازنـــة 
والتي يؤكد المجلـــس من خالها الحرص 
الكبير على تكريس ونشـــر ثقافة السامة 
مـــن  للوقايــــة  اإلنتـــاج  أطـــراف  وتوعيـــة 
المخاطـر المتعلقة ببيئة العمل، مشيًرا إلى 
أن فريق العمل بالشركة قد أظهروا حرًصا 
كبيـــًرا فـــي الحفاظ على تميـــز “بابكو” في 

مجال السامة المهنية.

وأضاف جواهري “فخورون جًدا بالجوائز 
تباًعـــا  الشـــركة  تحققهـــا  التـــي  العالميـــة 
وهـــو األمر الذي يؤكد ســـامة سياســـاتها 
واستراتيجياتها”، موضًحا في هذا الصدد 
أن المتتبع لســـير عمليات الشـــركة سيدرك 
أن “بابكـــو” باتـــت تلعـــب اليـــوم دوًرا بارًزا 
في الترويج للعديـــد من المبادئ التي من 
شـــأنها االرتقـــاء بأمـــان وســـامة عملياتها 

الصناعية.
قـــد   )RoSPA( أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر 
ليكـــون  جواهـــري  اختـــارت  وأن  ســـبق 
ســـفيًرا لجوائزهـــا بعـــد أن تم اســـتحداث 
هـــذا المنصـــب لتقويـــة روابـــط الجمعيـــة 
مع المؤسســـات المتواجـــدة بها ثم أعادت 
اختيـــاره مرة أخرى ليكون ســـفيًرا فخرًيا 
للجمعية في مجال السامة وذلك تقديًرا 

إلســـهاماته في مجـــال الســـامة باعتباره 
مـــن الشـــخصيات األكثـــر نــــجاًحا وتميـــًزا 
فـــي هـــذا الشـــأن. والدكتور جواهـــري هو 
عضـــو فاعـــل فـــي العديد من المؤسســـات 
العريقة المتخصصة في شـــؤون السامة، 
سواء على المستوى اإلقليمي أو العالمي. 
ووجهـــت له الجمعيـــة ممثلة في رئيســـها 
لزيـــارة  الدعـــوة  جـــوردن”  “بيـــل  اللـــورد 
كضيـــف  البريطانـــي  اللـــوردات  مجلـــس 
شرف وذلك تقديًرا لدوره في نشر الوعي 

بممارسات السامة والصحة المهنية.
وتحظى جوائز الجمعيـــة الملكية للوقاية 
 )RoSPA( من الحوادث بالمملكة المتحدة
بشـــهرة عالميـــة كبيـــرة لكونهـــا مـــن أعرق 
الجوائـــز الممنوحـــة فـــي قطـــاع الصناعـــة 
بالمملكة المتحدة، كما تحظى هذه الجوائز 
بتقدير كبير ومشاركة واسعة من مختلف 
المنظمـــات والشـــركات والمؤسســـات فـــي 
مختلـــف دول العالـــم، وتعتـــرف الجمعيـــة 
باإلنجـــازات التـــي يتم تحقيقهـــا في ُنظم 
إدارة الصحـــة والســـامة، بمـــا فـــي ذلـــك 
فـــي  بالمشـــاركة  المتعلقـــة  الممارســـات 
القيـــادة والقـــوى العاملـــة. وتتركـــز مهمـــة 
الجمعيـــة الملكية البريطانيـــة للوقاية من 
الحـــوادث علـــى إنقـــاذ األرواح والحد من 
اإلصابـــات فـــي جميـــع األعمـــار ومراحـــل 
الحيـــاة. ودعًما لهذه المهمـــة، ُتكرم جوائز 
الجمعيـــة الملكية البريطانيـــة للوقاية من 
الحـــوادث التـــي انطلقـــت قبـــل 58 عاًمـــا، 
الكيانات الملتزمة بالتحسين المستمر في 

الوقاية من الحوادث والمرض المهني.

الرئيس التنفيذي لـ “RoSPA” يزور “بابكو” ويقدم جائزة روسبا العالمية لجواهري
تعبيًرا عن دعم سياسة الشركة في تطبيق معايير السالمة والصحة المهنية
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أرس��ى) مجل��س) المناقص��ات) والمزاي��دات) 125) مناقص��ة) ومزاي��دة) تابع��ة) ل���) 28) جه��ة) 
حكومية) بقيمة) إجمالية) تجاوزت) 47.7) مليون) دينار) وذلك) ضمن) ترسيات) شهر) ديسمبر) 

الماضي.

وجاءت أعلى 5 جهات حكومية من حيث 
قيمـــة ترســـيات المناقصـــات والمزايـــدات 
فـــي ديســـمبر بنحـــو 39.5 مليـــون دينـــار 
تمثـــل مـــا نســـبته 82.8 % مـــن إجمالـــي 
قيمـــة المناقصـــات والمزايـــدات المرســـاة، 
كالتالـــي: المرتبـــة األولى لوزارة األشـــغال 
التـــي حظيت بأعلـــى الـــوزارات والهيئات 
والشـــركات الحكوميـــة مـــن حيـــث قيمـــة 
المناقصـــات والمزايـــدات المرســـاة بنحـــو 
18.6 مليـــون دينـــار )39 % مـــن إجمالـــي 
قيمـــة الترســـيات(، ثانًيـــا شـــركة طيـــران 
الخليـــج بنحـــو 14.3 مليـــون دينـــار )29.9 
%(، ثالًثا وزارة شؤون البلديات والزراعة 
بنحـــو 2.6 مليـــون دينـــار )5.4 %(، رابًعـــا 
وزارة الخارجيـــة بنحـــو 2.1 مليـــون دينار 
)4.4 %(، وأخيـــًرا شـــركة تطويـــر للبترول 

بنحو 1.9 مليون دينار )3.9 %(.
الرســـمية، فقـــد أرســـى  للجريـــدة  ووفًقـــا 
المجلس في الشـــهر الماضي، 44 مناقصة 
لوزارة األشـــغال، كان من أبرزها: مناقصة 
تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه 
بقيمـــة 1.8 مليـــون دينار، مناقصـــة تنفيذ 
المرحلة الثانية من مشروع تصريف مياه 

األمطار تربط بحيرة اللوزي بمصب المياه 
فـــي الهملـــة بنحو مليوني دينـــار، مناقصة 
مشـــروع مبنى احتياطي األجيال القادمة 
مناقصـــات  و4  دينـــار،  ألـــف   70.1 بنحـــو 
إلعـــادة تأهيـــل وصيانـــة 4 مـــدارس )هي: 
مدرســـة طارق بن زيـــاد اإلعدادية للبنين، 
الثانويـــة  النعمـــان  بنـــت  أميمـــة  مدرســـة 
الناصـــر  عبدالرحمـــن  مدرســـة  للبنـــات، 
االبتدائية اإلعدادية للبنين، ومدرسة عمر 
بـــن الخطاب االبتدائيـــة اإلعدادية للبنين( 
بنحو 2.8 مليون دينار، ومناقصة للصيانة 
عفـــان  بـــن  “عثمـــان  لمدرســـتي  الشـــاملة 
اإلعداديـــة للبنيـــن” و”عمـــر بـــن عبدالعزيز 
االبتدائيـــة اإلعدادية للبنين” بنحو 469.5 

ألف دينار.
كما أرسى المجلس 6 مناقصات ومزايدات 
لـــوزارة شـــؤون البلديـــات والزراعـــة، كان 
مـــن أبرزهـــا: مزايـــدة تأجير وتشـــغيل 33 
ميجاكوم في حدود أمانة العاصمة بقيمة 
 Plan( 727 ألـــف دينـــار فـــازت بهـــا شـــركة
Ink(، مناقصة تجميل تقاطع ميناء سلمان 
بنحـــو 285.9 ألـــف دينار فازت بها شـــركة 
نيوكاســـل للمقاوالت، مناقصة اســـتخدام 

للمناطـــق  الشمســـية  بالخايـــا  اإلضـــاءة 
المفتوحـــة بســـوق المنامـــة المركزي بنحو 
68.9 ألـــف دينار فازت بها شـــركة جلوبال 

ألنظمة الطاقة.
مناقصـــات  المجلـــس  أرســـى  وكذلـــك 
مناقصـــة  أبرزهـــا:  مـــن  كان  ومزايـــدات، 
لـــوزارة الصحة للشـــراء الموحد إلى لوازم 
المختبرات وخدمـــات نقل الدم من خال 
مجلـــس الصحـــة لـــدول مجلـــس التعـــاون 

بنحـــو 1.6 مليـــون دينـــار، مناقصـــة لهيئة 
تنظيم ســـوق العمـــل لتوفيـــر خدمة مركز 
اتصـــاالت للهيئة بنحـــو 701.9 ألف دينار، 
األمـــن  لتوفيـــر خدمـــات  للهيئـــة  وأخـــرى 
والحراســـة لمبانـــي الهيئـــة بنحـــو 496.1 
شـــؤون  لـــوزارة  مناقصـــة  دينـــار،  ألـــف 
اإلعـــام لمشـــروع توفيـــر خدمـــات الدعم 
الفنـــي والمهنـــي واإلنتاجي لهندســـة البث 
بالـــوزارة بنحـــو 441.9 ألـــف دينـــار فـــازت 

بهـــا شـــركه البحريـــن للحاســـبات اآلليـــة، 
مناقصـــة للشـــركة القابضـــة للنفـــط والغاز 
لتغييـــر  استشـــارية  خدمـــات  لتقديـــم 
العامة التجارية للشـــركة فازت بها شركة 
انترســـتيت كريتف بارتنـــرز  بنحو 371.7 
ألف دينـــار، ومناقصة لـــوزارة المواصات 
واالتصاالت إلزالة مخلفات السفن بقاعدة 

سلمان البحرية بنحو 73.7 ألف دينار.
مناقصـــة  المجلـــس  أرســـى  وأيًضـــا 

للمستشـــفيات الحكوميـــة لتنفيـــذ أعمـــال 
صيانـــة وتجديـــد ســـكن األطبـــاء بالطابق 
الثالث بمجمع الســـلمانية الطبي فازت بها 
شركة إدارة المرافق المتكاملة بقيمة 197 
ألف دينار، مناقصة لهيئة البحرين للثقافة 
واآلثـــار لتوفيـــر عمـــال لورشـــة الصيانـــة 
بالهيئـــة بنحو 335.6 ألف دينـــار، مناقصة 
للهيئـــة العامة للرياضة لمســـك الســـجات 
المحاســـبية لاتحـــادات الرياضيـــة بقيمة 
99 ألـــف دينـــار فـــازت بهـــا شـــركة برايـــم 
ومستشـــارون،  قانونيـــون  محاســـبون 
مناقصـــة لتوفيـــر أجهـــزة الحاســـب اآللي 
والمحمـــول للمجلـــس بنحـــو 109.5 ألـــف 
دينـــار فـــازت بهـــا شـــركة نســـكل كمبيوتر 

سليوشنز.
عاوة على ذلك، أرســـى المجلس مناقصة 
لهيئة البحرين للسياحة والمعارض لحجز 
بنحـــو   2023 لعـــام  المعـــارض  أرضيـــات 
330.7 ألـــف دينار، ومناقصة أخرى للهيئة 
لتوفيـــر خدمات غســـيل األزياء الرســـمية 
وأقمشـــة طاوالت الضيافة لمركز البحرين 
العالمي للمعارض بنحو 144.3 ألف دينار، 
ومناقصـــة لجامعـــة البحريـــن لتوفير أمن 
لخدمات األمن والحراسة بالجامعة فازت 
بهـــا شـــركة ســـيكيورتي سلوشـــنز بنحـــو 

113.3 ألف دينار.

قيمـة ترسيـات مناقصـات ومزايـدات ديسمبـر
تنظيف شبكات المجاري ومصارف المياه بـ 1.8 مليون دينار

197 ألف دينار لصيانة وتجديد سكن األطباء بـ “السلمانيــة”
330.7 ألف دينار لحجز أرضيات مركز المعارض لعـام 2023
109.5 ألف دينـار لتوفيـر حواسـيب و)البتوبات( لـ “النـواب”

أمل الحامد
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ســـيارات  علـــى  العـــروض  هـــذه  وتتوفـــر 
باتـــرول  نيســـان األكثـــر شـــعبية: نيســـان 
وإكـــس تيـــرا وباثفاينـــدر وكيكـــس، حيث 
حصـــري  بســـعر  باتـــرول  نيســـان  تتوفـــر 
يشـــمل ضمان لمدة خمس ســـنوات وباقة 
الخدمـــة المجانيـــة لمـــدة خمس ســـنوات، 
باإلضافـــة لخدمة المســـاعدة على الطريق 
لمدة خمس ســـنوات، كمـــا تتضمن الحملة 

طـــرازات إكس تيـــرا وباثفاينـــدر وكيكس 
بأسعار تنافسية تشمل ضمان لمدة خمس 
ســـنوات وباقـــة الخدمـــة المجانيـــة لمـــدة 
ثـــاث ســـنوات، باإلضافة للكثيـــر والكثير 
من العروض الحصرية التي تشملها حملة 

العام الجديد 2023.
وبجانـــب هـــذه العـــروض المميـــزة قامـــت 
نيســـان البحريـــن فـــي إطـــار مســـؤوليتها 

المجتمعية بالتعاون مع مؤسســـة يوســـف 
وعائشـــة المؤيد، حيث ســـتقوم المؤسسة 
بزراعـــة شـــجرة مقابـــل كل ســـيارة يتـــم 
شـــراؤها في يناير 2023. والجدير بالذكر 
أن مؤسســـة يوســـف وعائشـــة المؤيد هي 
منظمـــة خيرية لهـــا بصماتهـــا المميزة في 
جميـــع مجـــاالت التنميـــة المجتمعيـــة في 

مملكة البحرين.
 وبهـــذه المناســـبة صـــرح أنـــس عبـــد هللا 
قائـــاً:  البحريـــن  لنيســـان  العـــام  المديـــر 
ع  “انطاقًا من الشعبية الواسعة التي تتمتَّ
بهـــا ســـيارات نيســـان فـــي المملكـــة عمدنا 
إلـــى إطـــاق هـــذه الحملـــة الحصريـــة في 
بداية عـــام 2023 بتقديم عروٍض متميزة 
لعمائنا من خال توفير خصومات كبيرة 

ومجموعـــة متنوعـــة مـــن خدمـــات ما بعد 
البيـــع. كمـــا يســـعدنا التعاون مع مؤسســـة 
يوسف وعائشة في مبادرة زراعة األشجار 

وذلـــك في إطـــار التـــزام نيســـان البحرين 
بمســـئوليتها االجتماعيـــة، وأنـــا واثـــق بأن 
عشـــاق نيســـان فـــي البحرين ســـيدعمون 

هذه المبادرة البيئية المميزة ويساعدوننا 
في زراعة المزيد من األشـــجار في مملكة 
البحرين للحـــد من التلوث البيئي ولتكون 

متنفس طبيعي للمواطنين”.
لـــذا أســـرع إلى أقرب صالة عرض نيســـان 
لمعرفـــة المزيـــد عـــن هـــذا العـــرض الفريد 
مـــن  المفضلـــة  ســـيارتك  قيـــادة  واختبـــر 

نيسان.
وأوالده  المؤيـــد  خليـــل  يوســـف  شـــركة 
هـــي المـــوزع الوحيد لنيســـان فـــي مملكة 
البحريـــن، وتضـــع ضمـــن أولوياتهـــا دائمـــًا 
تقديـــم أعلـــى معاييـــر التميـــز ليـــس فقط 
فـــي المبيعـــات والخدمـــة وقطـــع الغيـــار، 
ولكـــن أيضا فـــي خدمة العمـــاء وتحقيق 

تطلعاتهم.

نيسان البحرين تنطلق في عام 2023 بخصومات ال تقهر
قامت بمبادرة بيئية لزراعة األشجار
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أكـــدت مديـــر إدارة التفتيش بوزارة 
العلـــوي،  منـــى  والتجـــارة  الصناعـــة 
تكثيـــف  فـــي  واالســـتمرار  المضـــي 
الجـــوالت الرقابيـــة علـــى األســـواق 
لضمـــان عـــدم حـــدوث تالعـــب فـــي 
األســـواق وأيًضـــا التحقق مـــن تلبية 
احتياجات الجميع ســـواء مواطنين 
أو مقيمين، بـــأن يكون هنالك توافر 
فـــي الســـلع والمنتجـــات األساســـية 
تأكيـــًدا  وذلـــك  يحتاجونهـــا،  التـــي 
لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
إدارة  مواظبـــة  علـــى  وشـــددت 
تنفيـــذ  علـــى  بالـــوزارة  التفتيـــش 
الزيـــارات الرقابيـــة وهـــذه الزيارات 
متنوعـــة ســـواء دوريـــة أو حمـــالت 
تفتيشـــية مخصصـــة، ويتـــم تنفيـــذ 
جميـــع هذه الجوالت على األســـواق 
ومنافـــذ البيع المختلفة التي تشـــمل 
جميع محافظـــات البحرين، مضيفة 
أن هـــذه الزيـــارات تكـــون متعـــددة 
األنـــواع بحيـــث يتم زيـــارة البقاالت 
المتوسطة والســـوبرماركت الكبيرة 
واألســـواق المركزيـــة، والتأكـــد فيها 
مـــن تدفـــق الســـلع ووفرتهـــا ويتـــم 
التركيـــز فـــي هـــذه الفتـــرة خصوًصا 

على المواد الغذائية األساسية.
وأكـــدت ضـــرورة أن يقـــوم أصحاب 
المحـــال التجاريـــة بوضـــع األســـعار 
دائًمـــا علـــى الســـلع بصـــورة واضحة 
وبارزة للمســـتهلكين، مشيرة إلى أن 
دور إدارة التفتيـــش القيام بالتحقق 

مـــن ســـعر الســـلعة على الـــرف وعند 
نقطة البيـــع وأيًضا التأكد من صحة 
العـــروض الترويجية ومدى جديتها 
ووجود السعر للسلعة قبل العروض 

وبعدها.
وفيمـــا يتعلـــق بتداول المســـتهلكين 
الرتفـــاع أســـعار بعـــض الســـلع ومـــا 
فعلـــه  المســـتهلك  مـــن  المطلـــوب 
العلـــوي  أكـــدت  الحالـــة،  هـــذه  فـــي 
ترحيب الـــوزارة على مدار الســـاعة 
لتقديـــم  الكـــرام  بالمســـتهلكين 
أيـــة  عـــن  والبالغـــات  الشـــكاوى 
مخلفـــات، والتي قد تكون شـــكاوى 
غيـــر  تجاريـــة  بأنشـــطة  تتعلـــق 
مرخصـــة أو ممارســـات تجارية غير 
وهنالـــك  نزيهـــة  غيـــر  أو  صحيحـــة 
قنوات متعددة، داعية المســـتهلكين 
التفتيـــش،  إدارة  مـــع  للتواصـــل 
وعبـــر النظـــام الوطنـــي لالقتراحات 
والشـــكاوى )تواصـــل(، وأيًضـــا عبـــر 
الخـــط الســـاخن 8001 8000، وعبر 

الواتساب 17111225.

استمرار وتكثيف الجوالت الرقابية 
على األسواق لمنع حدوث تالعب

تغريم الخطوط الجوية الهندية 37 ألف دوالر
ُفرضت غرامة بقيمة 37 ألف دوالر على 
شـــركة الخطـــوط الجويـــة الهنديـــة “إير 
إنديا” بســـبب طريقة تعاملها مع حادث 
اُتهـــم فيـــه مديـــر فـــي مصـــرف أميركي 
كان فـــي حال ســـكر بالتّبول على راكبة، 
بحســـب ما أفادت وسائل إعالم هندية.
وأشـــارت وسائل اإلعالم إلى أن الرجل، 

المسجون حاليًا، أقدم خالل رحلة كانت 
متوّجهـــة من نيويورك إلى نيودلهي في 
26 نوفمبـــر الماضـــي على التبـــّول على 
راكبـــة تبلـــغ 72 عامـــًا كانـــت تجلس في 
درجة رجـــال األعمال، لكن المتهم ينفي 
ما ُنســـب إليه. وأوضحت وسائل إعالم 
محلية أن هيئة تنظيم الطيران المدني 

في الهند غرمت مدير خدمات الطيران 
في الخطـــوط الجوية الهندية 300 ألف 

روبية )نحو 37 ألف دوالر(.
أما قائـــد الطائرة، فعلقـــت رخصته مدة 
ثالثة أشـــهر “لتقصيـــره في أداء واجبه” 
المتمثل في ضمان السالمة واالنضباط 

في الطائرة.

“البركة اإلسالمي” يوقع اتفاقية تمويل الخدمات 
الطبية مع مستشفى ومراكز الشرق األوسط الطبية

منتجات مصرفية مصممة لتمويل الخدمات الطبية

وقـــع بنـــك البركـــة اإلســـالمي أخيًرا، 
فـــي  المســـتمر  دوره  مـــع  تماشـــًيا 
الشـــراكات المجتمعيـــة نحـــو تقديم 
خدمات ومنتجات مصرفية مصممة 
خصوًصا لتلبيـــة احتياجات عمالئه، 
اتفاقية تعاون مع مستشفى ومراكز 
الشـــرق األوســـط الطبيـــة، لتســـهيل 
المدفوعـــات الطبيـــة لعمـــالء البنـــك 
الراغبين في االستفادة من الخدمات 
المتاحة بمستشـــفى ومراكز الشـــرق 
تتضمـــن  والتـــي  الطبيـــة  األوســـط 
معـــدالت ربح منخفضـــة تصل فترة 
ســـدادها إلـــى 3 ســـنوات، لمختلـــف 
والعمليـــات  العالجـــات  أنـــواع 
الجراحية من خـــالل برنامج تمويل 

إجارة الخدمات الطبية. 
الخدمـــات  رئيـــس  وصرحـــت 

البركـــة  ببنـــك  لألفـــراد  المصرفيـــة 
قائلـــة  العلـــوي،  فاطمـــة  اإلســـالمي 
“إن توقيـــع اتفاقيـــة تمويـــل إجـــارة 

مستشـــفى  مـــع  الطبيـــة  الخدمـــات 
الشـــرق األوســـط والمراكـــز الطبيـــة 
هو اســـتمرار للجهود المتفانية التي 

نبذلهـــا فـــي بنـــك البركـــة اإلســـالمي 
بمنتجـــات  الكـــرام  لتزويـــد عمالئنـــا 
وخدمات مصرفية مبتكرة ومصممة 
خصوًصـــا لتمويـــل تكلفـــة الخدمات 
الطبيـــة وتبســـيط عمليـــة الحصـــول 
عليها من أفضل المرافق الطبية في 

المملكة”.
وأضاف المدير التنفيذي لمستشفى 
الشـــرق األوســـط والمراكـــز الطبيـــة 
جيبـــان كيوريـــان “تتماشـــى اتفاقية 
البركـــة  بنـــك  مـــع  الطبـــي  التمويـــل 
اإلسالمي مع جهودنا لتقديم أفضل 
مســـتوى من الخدمـــات لمرضانا وما 
هي إال خطوة أقرب نحو تعزيز دور 
مستشفى الشـــرق األوسط والمراكز 
الطبية بصفتـــه أحد مقدمي الرعاية 

الصحية الرئيسيين في البحرين”.

تسهيل المدفوعات 
الطبية لعمالء البنك
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الذين يقولون ما ال... 
Û  اجتمــع نائــب المديــر العــام بعــدد مــن طلبــة إحــدى الجامعــات الذيــن

يتلقــون التدريــب العملي في المؤسســة، وألقى عليهــم محاضرة كانت 
فــي الواقــع عبــارة عن تجربته وســيرته الذاتيــة والمهنيــة. كان الهدف 
من ذلك كما قال للطلبة هو االستفادة من تلك التجارب والدروس في 
حياتهــم المهنيــة. وتابع قائــاًل: يمكنني أعزائــي أن ألّخص لكم ذلك في 
هذه الخاصّية التي أرى أنها ضرورة أن يتصف بها القائد اإلداري وهذه 

الخاصية هي: 
Û  أن نقــول مــا نفعــل ونفعــل مــا نقــول. بعبــارة أوضــح يجــب أن نشــرك

اآلخريــن فــي صنع القرار أو التعــرف على القرار قبل البدء في تنفيذه. 
هذا يهيئ العاملين الستقبال هذا القرار بإيجابية وحسن التعامل معه 
نفســًيا ومهنًيــا. وهذا يرســخ لديهــم المبدأ الذي يقول: كلنا شــركاء في 
إدارة المؤسســة وتطورهــا وهــذا بــدوره يعــزز الوالء واالنتمــاء لديهم. 

هذا ما يتعلق بالشق األول من تلك الخاصّية. 
Û  أما بالنسبة للشق الثاني منها وهو “نفعل ما نقول” فهو في غاية األهمية

للقائــد اإلداري الرتباطــه بالمصداقيــة أو الصدقّيــة. ويمكنني توضيحه 
لكــم أعزائــي أكثــر فأقول: ال تعطي وعوًدا وأنت غيــر واثق من قدرتك 
علــى تنفيذهــا أو أنــك ال تملــك القرار األخيــر فيها. ألنــك إن فعلت ذلك 
فســتصبح لــدى العامليــن كمن يبيع الهواء. كن متزًنــا وال تعطي وعوًدا 

لتثبت أنك تملك الصالحيات في ذلك وأنت في الواقع لست كذلك. 
Û  :انتهــى اللقــاء وعــاد النائــب إلــى مكتبــه. دخــل عليــه الســكرتير قائــاًل

اتصــل بــك أحــد الموظفين يريــد مقابلتك أو مخاطبتــك هاتفًيا ويقول 
إنــك وعدتــه فــي حــل موضــوع عرضه عليــك منذ أيــام. طالعــه النائب 
باســتغراب مبتســًما وقال: يبــدو أنك تأثرت بمحاضرتــي للطلبة، أليس 

كذلك؟

أحمد البحر
a.a.albahar@gmail.com
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