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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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صدر عن حضرة صاحب 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــجـــالـ الـ
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــيــــســــى  عــ
رقم  مــرســوم  المعظم  الــبــاد 
بــتــعــديــل   2023 لـــســـنـــة   )8(
المرسوم  مــن  الثالثة  الــمــادة 
 2019 لــــســــنــــة   )54( رقـــــــــم 
بن  محمد  أكاديمية  بإنشاء 
للدراسات  خليفة  آل  مــبــارك 

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وذلـــــك بــنــاًء 
الخارجية،  وزيــر  عــْرض  على 
وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

جاء فيه:
المادة األولى

ُيـــســـتـــبـــدل بـــنـــص الـــمـــادة 
الثالثة من المرسوم رقم )54( 
أكاديمية  بإنشاء   2019 لسنة 
خليفة  آل  مبارك  بن  محمد 

لــــلــــدراســــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
النص اآلتي:

مدير  لألكاديمية  »يــكــون 
عام ُيعين بمرسوم«.

المادة الثانية
ــلــــى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  عــ
وُيعمل  المرسوم،  هذا  تنفيذ 
وُينشر  تاريخ صــدوره،  به من 

في الجريدة الرسمية.

بموجب مر�سوم ملكي

تعديل �لمادة �لثالثة من مر�شوم �إن�شاء �أكاديمية
�لدبلوما�ش�ية للدر��ش�ات  مب�ارك  ب�ن  محم�د 

} جالة الملك المعظم.

الجالة  صاحب  حضرة  عن  صــدر 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الباد المعظم مرسوم رقم )14( لسنة 
الوطني  الــجــهــاز  تنظيم  بــإعــادة   2023
لإليرادات، وذلك بناًء على عْرض وزير 
ــاد الـــوطـــنـــي، وبــعــد  ــتـــصـ الــمــالــيــة واالقـ

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ــاز الـــوطـــنـــي  ــهــ ــاد تـــنـــظـــيـــم الــــجــ ــ ــعـ ــ ُيـ
لإليرادات، وذلك على النحو اآلتي:

الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني 
لإليرادات )بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه:

الـــبـــشـــريـــة  ــوارد  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ إدارة  أواًل: 
والمالية.

ثانيًا: إدارة تحليل المخاطر.
ثالثًا: إدارة االتصال.

رابعًا: إدارة المعلومات الضريبية.
ومتابعة  التخطيط  إدارة  خامسًا: 

األداء.
التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  ســادســًا: 

لـــلـــســـيـــاســـات والــــعــــاقــــات الـــخـــارجـــيـــة 
)بدرجة وكيل مساعد(، وتتبعه:

1- إدارة السياسات الضريبية.
الــضــريــبــيــة  الــــعــــاقــــات  إدارة   -2

الخارجية.
3- إدارة الشؤون القانونية.

التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  ســابــعــًا: 
للعمليات الضريبية واالمتثال )بدرجة 

وكيل مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة العمليات الضريبية.

2- إدارة حسابات وعاقات العماء.
3- إدارة التدقيق الضريبي.

المادة الثانية
ُيلغى المرسوم رقم )10( لسنة 2019 

بتنظيم الجهاز الوطني لإليرادات.
المادة الثالثة

ــر الـــمـــالـــيـــة واالقـــتـــصـــاد  ــ ــ عـــلـــى وزيـ
الوطني تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به 
من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة 

الرسمية.

�لمل��ك ي�ش��در مر�ش��وما باإع��ادة تنظي��م �لجه��از �لوطن��ي للإي��ر�د�ت

بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  عــن  صــدر 
 )7( رقــم  مرسوم  المعظم  الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
بناًء  وذلــك  الخارجية،  وزارة  تنظيم  بــإعــادة   2023 لسنة 
على عْرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

جاء فيه:
 

المادة األولى
ُيعاد تنظيم وزارة الخارجية، وذلك على النحو اآلتي:

وزير الخارجية، ويتبعه:
اإلنسان  وحقوق  القانونية  الــشــؤون  عــام  مدير  أواًل: 

)بدرجة وكيل مساعد(، ويتبعه:
1- رئيس قطاع الشؤون القانونية.

2- رئيس قطاع شؤون حقوق اإلنسان.
ثانيًا: رئيس قطاع الشؤون االستراتيجية.

ثالثًا: مدير عام شؤون وزارة الخارجية )بدرجة وكيل 
مساعد(، ويتبعه:

1- رئيس المراسم.
2- رئيس قطاع التنسيق والمتابعة.

رابعًا: رئيس قطاع االتصال.
خامسًا: مدير إدارة التطوير المؤسسي.

سادسًا: المدير العام ألكاديمية محمد بن مبارك آل 
خليفة للدراسات الدبلوماسية، وتتبعه:

1- إدارة التدريب واللغات.

2- إدارة شؤون األكاديمية.
3- إدارة الدراسات والتقييم.

السياسية،  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  ســابــعــًا: 
ويتبعه:

1- رئيس قطاع الشؤون اآلسيوية والمحيط الهادئ.
2- رئيس قطاع الشؤون العربية واإلفريقية.

3- رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون.
4- رئيس مركز المدار.

5- رئيس قطاع الشؤون األوروبية.

6- رئيس قطاع شؤون األمريكتين.
7- رئيس قطاع المنظمات.

القنصلية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  ثــامــنــًا: 
واإلدارية، ويتبعه:

1- إدارة الشؤون اإلدارية.
2- رئيس قطاع الِخْدمات القنصلية.

3- إدارة التخطيط والمشاريع.
4- إدارة الموارد المالية.

5- إدارة الموارد البشرية.

6- إدارة ُنُظم المعلومات.
 المادة الثانية

تنظيم  بإعادة   2021 لسنة   )23( رقم  المرسوم  ُيلغى 
وزارة الخارجية.

المادة الثالثة
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به 

من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

�ل��خ��ارج��ي��ة وز�رة  ت��ن��ظ��ي��م  ب����اإع����ادة  م��ل��ك��ي  م���ر����ش���وم 

صــــدر عـــن حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
لسنة   )13( رقــم  مــرســوم  المعظم  الــبــاد 
سوق  تنظيم  هيئة  تنظيم  بــإعــادة   2023
الــعــمــل، وذلــــك بـــنـــاًء عــلــى عــــْرض رئــيــس 
مــجــلــس الــــــوزراء، وبــعــد مــوافــقــة مجلس 

الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعاد تنظيم هيئة تنظيم سوق العمل، 
وذلك على النحو اآلتي:

الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق 
العمل )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

أواًل: إدارة االتصال.
ثانيًا: إدارة المشاريع.

ثالثًا: إدارة التوعية والشراكات.
رابـــــعـــــًا: نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــســيــاســات ومــعــلــومــات الـــســـوق )بــدرجــة 

وكيل مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة السياسات والبحوث.

2- إدارة الدراسات ومعلومات السوق.
3- إدارة حماية األجور.

خـــامـــســـًا: نــائــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
ــلـــومـــات )بــــدرجــــة وكــيــل  ــعـ ــلــــمــــوارد والـــمـ لــ

مساعد(، وتتبعه:

1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الموارد المالية.

3- إدارة تقنية المعلومات.
ــًا: نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــادســ ســ
لـــلـــخـــدمـــات واألعــــــمــــــال )بـــــدرجـــــة وكـــيـــل 

مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة خدمات أصحاب األعمال.

2- إدارة خدمات العمالة.
3- إدارة تطوير األعمال.

4- إدارة تطوير األنظمة العمالية.
ــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــًا: نـ ــعـ ــابـ سـ
ْبط القانوني والحماية )بدرجة وكيل  للضَّ

مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة الشؤون القانونية.
2- إدارة التفتيش العمالي.

3- إدارة الرصد الوقائي.
4- مركز الحماية والتظلمات.

المادة الثانية
ُيلغى المرسوم رقم )39( لسنة 2019 

بتنظيم هيئة تنظيم سوق العمل.
المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا 
الــمــرســوم، وُيــعــمــل بــه مــن تــاريــخ صـــدوره، 

ُوينَشر في الجريدة الرسمية.

بموجب مر�سوم ملكي

�إع����������ادة ت��ن��ظ��ي��م ه���ي���ئ���ة ت��ن��ظ��ي��م �����ش����وق �ل��ع��م��ل

صــــدر عـــن حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
)9( لسنة  رقـــم  مـــرســـوم  الــمــعــظــم  الـــبـــاد 
المستدامة،  التنمية  وزارة  بتنظيم   2023
ــاًء عــلــى عـــــْرض وزيـــــر الــتــنــمــيــة  ــنـ وذلـــــك بـ
المستدامة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

جاء فيه:
المادة األولى

ُتنظم وزارة التنمية المستدامة، وذلك 
على النحو اآلتي:

وزير التنمية المستدامة، ويتبعه:
الوكيل المساعد للتنمية المستدامة، 

وتتبعه:
1- إدارة التقييم والدراسات.
2- إدارة التنسيق والمتابعة.

3- إدارة التواصل والعاقات الدولية.
المادة الثانية

تنفيذ  المستدامة  التنمية  وزيــر  على 
هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

صدر عن حضرة صاحب الجالة الملك 
حـــمـــد بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مـــلـــك الـــبـــاد 
المعظم مرسوم رقم )10( لسنة 2023 بتنظيم 
للصحة،  األعــلــى  للمجلس  الــعــامــة  األمــانــة 
وذلك بناًء على عْرض رئيس مجلس الوزراء، 

وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

األعلى  للمجلس  العامة  األمــانــة  ُتنظم 
للصحة، وذلك على النحو اآلتي:

للصحة،  األعلى  للمجلس  العام  األمين 
وتتبعه:

أواًل: إدارة حوكمة المنظومة الصحية.
االســتــراتــيــجــي  الــتــقــيــيــم  إدارة  ثـــانـــًيـــا: 

الصحي.
المادة الثانية

هذا  تنفيذ  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  على 
المرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر 

في الجريدة الرسمية.

ــرة  ــ ــضــ ــ صــــــــــــــدر عـــــــــــن حــ
صــــاحــــب الـــجـــالـــة الــمــلــك 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
ملك الباد المعظم مرسوم 
رقم )12( لسنة 2023 بإعادة 
اإلســـــكـــــان  وزارة  تـــنـــظـــيـــم 
ــيـــط الـــعـــمـــرانـــي،  ــطـ ــخـ ــتـ والـ
وذلــــــــك بــــنــــاء عــــلــــى عـــــْرض 
والتخطيط  اإلســكــان  وزيـــر 
ــعـــمـــرانـــي، وبـــعـــد مــوافــقــة  الـ

مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

وزارة  تـــنـــظـــيـــم  ُيــــــعــــــاد 
ــيــــط  ــطــ ــتــــخــ اإلســـــــــكـــــــــان والــ
العمراني، وذلك على النحو 

اآلتي:
وزيـــــــــــــــــــــــــر اإلســـــــــــــكـــــــــــــان 
ــيـــط الـــعـــمـــرانـــي،  ــطـ ــخـ ــتـ والـ

ويتبعه:
وكيل الوزارة، ويتبعه:

أواًل: إدارة االتصال.
المساعد  الوكيل  ثانيًا: 
لـــــلـــــمـــــوارد والــــمــــعــــلــــومــــات، 

وتتبعه:
الــــــــمــــــــوارد  إدارة   -1

البشرية.
2- إدارة الموارد المالية.
ــة  ــيــ ــنــ ــقــ تــ إدارة   -3

المعلومات.
المساعد  الوكيل  ثالثًا: 
لشؤون الخدمات اإلسكانية، 

وتتبعه:
خــــــدمــــــة  إدارة   -1

المنتفعين.
االستراتيجية  إدارة   -2

والتميز المؤسسي.

ــمـــويـــات  ــتـ الـ إدارة   -3
اإلسكانية.

المساعد  الوكيل  رابعًا: 
للشؤون الهندسية، وتتبعه:

شــؤون  عــاقــات  إدارة   -1
المطورين.

تنفيذ  متابعة  إدارة   -2
المشاريع.

المادة الثانية
ُيـــلـــغـــى الــــمــــرســــوم رقـــم 
بـــإعـــادة   2008 لــســنــة   )63(

تنظيم وزارة اإلسكان.
المادة الثالثة

عــــلــــى وزيــــــــــر اإلســـــكـــــان 
ــيــــط الــــعــــمــــرانــــي  ــتــــخــــطــ والــ
تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل 
به من تاريخ صدوره، وُينشر 

في الجريدة الرسمية. 

الملك  الجالة  عن حضرة صاحب  صدر 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم 
تنظيم  بـــإعـــادة   2023 لسنة   )6( رقـــم  مــرســوم 
وذلك  والــنــواب،  الــشــورى  وزارة شئون مجلسي 
الشورى  وزير شئون مجلسي  بناًء على عرض 
جاء  الــــوزراء،  مجلس  موافقة  وبعد  والــنــواب، 

فيه:
المادة األولى

الشورى  وزارة شئون مجلسي  تنظيم  ُيعاد 
والنواب، وذلك على النحو اآلتي:

ــواب،  ــنـ ــورى والـ ــشـ وزيــــر شــئــون مــجــلــســي الـ
ويتبعه:

مــجــلــســي  لـــشـــئـــون  ــام  ــعــ الــ الــمــنــســق  أواًل: 

الشورى والنواب )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:
1-إدارة متابعة الشئون الرقابية والمالية.

2-إدارة متابعة الشئون التشريعية.
ثانيًا: وكيل الوزارة، وتتبعه:

1-إدارة الموارد البشرية والمالية.
2-إدارة البحوث والدراسات القانونية.

المادة الثانية
ُيلغى المرسوم رقم )38( لسنة 2020 بإعادة 

تنظيم وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب.
المادة الثالثة

على وزير شئون مجلسي الشورى والنواب 
ــذا الــمــرســوم، وُيــعــمــل بــه مــن تــاريــخ  تنفيذ هـ

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

عــن حضرة صاحب  صــدر 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  الــــجــــالــ
الباد  آل خليفة ملك  عيسى 
 )11( ــــم  رقـ مــــرســــوم  الــمــعــظــم 
لسنة 2023 بتعديل المادة )4( 
لسنة   )5( رقـــم  الــمــرســوم  مــن 
2013 بإنشاء المجلس األعلى 
لـــلـــصـــحـــة، وذلـــــــك بــــنــــاًء عــلــى 
الــوزراء،  عــْرض رئيس مجلس 
الــوزراء،  وبعد موافقة مجلس 

جاء فيه:
 المادة األولى

ُيـــســـتـــبـــدل بـــنـــص الــفــقــرة 
مــن   )4( الــــمــــادة  مــــن  األولـــــــى 
المرسوم رقم )5( لسنة 2013، 
ــلــــى  ــلـــس األعــ ــجـ ــمـ ــاء الـ ــشــ ــإنــ بــ

للصحة، النص اآلتي:
»يــــكــــون لــلــمــجــلــس أمـــانـــة 
ــة أمــيــن  ــاسـ ــرئـ عـــامـــة تــشــكــل بـ
على  بناًء  بمرسوم  ُيعين  عــام، 

توصية رئيس المجلس، وعدد 
ــاٍف مـــن الــمــوظــفــيــن يــصــدر  ــ كـ
بــتــعــيــيــنــهــم قـــــــرار مــــن رئــيــس 
عــلــى توصية  بـــنـــاًء  الــمــجــلــس 

األمين العام«.
 المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء 
وُيعمل  الــمــرســوم،  هــذا  تنفيذ 
بـــه مـــن الـــيـــوم الــتــالــي لــتــاريــخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

ج��لل��ة �ل��م��ل��ك �ل��م��ع��ظ��م ي�����ش��در م��ر���ش��وم��ا 
�ل��م�����ش��ت��د�م��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة  وز�رة  ب��ت��ن��ظ��ي��م 

بتنظي�م مر�ش�وما  ي�ش�در  �لمعظ�م  �لمل�ك  جلل�ة 
لل�شح���ة �لأعل���ى  للمجل����س  �لعام���ة  �لأمان���ة 

وز�رة  ت��ن��ظ��ي��م  ب���اإع���ادة  م��ل��ك��ي  م��ر���ش��وم 
�لإ�����ش����ك����ان و�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ع��م��ر�ن��ي

تنظيم  ب���اإع���ادة  م��ل��ك��ي  م��ر���ش��وم  ����ش���دور 
و�ل���ن���و�ب �ل�������ش���ورى  �����ش����وؤون  وز�رة 

�ل��م��ل��ك ي�����ش��در م��ر���ش��وم��ا ب��ت��ع��دي��ل م���ادة 
�إن�ش��اء �ل�م�ج���ل�س �لأعل��ى لل�شح��ة ب�م�ر�ش���وم 

بن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
صباح  الداخلية،  وزيــر  خليفة  آل  عبداهلل 
ــبـــار الـــضـــبـــاط الــذيــن  امـــــس، عـــــددا مـــن كـ
تقاعدوا عن العمل، خال الشهر الجاري، 
الــداخــلــيــة  وزارة  وكـــيـــل  بـــحـــضـــور  وذلــــــك 

والمفتش العام.
الــداخــلــيــة بالضباط  وقــد رحــب وزيـــر 
الــمــتــقــاعــديــن، مــشــيــدا بــمــا قــدمــوه خــال 
مخلص  وطني  عطاء  من  خدمتهم  فترة 
والبصمة التي تركوها في منظومة العمل 
تــقــديــم خــدمــات  وحــســن األداء، فــي إطـــار 
أمــنــيــة رفــيــعــة لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، 
والتفاني  األداء  لــهــذا  تقديره  عــن  معربا 
التوفيق  لهم  ومتمنيا  الوطن،  خدمة  في 

والسداد.
ــاط  ــ ــبـ ــ ــــضـ ــم، أعـــــــــــــرب الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ

واعتزازهم  فخرهم  بالغ  عن  المتقاعدون 
ــن، مــعــبــريــن عـــن شــكــرهــم  ــوطــ بــخــدمــة الــ
وتــقــديــرهــم لــوزيــر الــداخــلــيــة عــلــى دعمه 

وزارة  في  مدة خدمتهم  طــوال  وتوجيهاته 
الــداخــلــيــة، األمـــر الـــذي أســهــم فــي تطوير 

العمل وحسن األداء. 

وزير �لد�خلية ي�شتقبل عدد� من كبار �ل�شباط �لمتقاعدين 

صــــدر عـــن حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
لسنة   )15( رقم  المرسوم  المعظم  الباد 
2023 بإعادة تنظيم وزارة شؤون البلديات 
والـــزراعـــة، وذلـــك بــنــاًء عــلــى عـــْرض وزيــر 
موافقة  وبعد  والــزراعــة،  البلديات  شــؤون 

مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

الــبــلــديــات  شــــؤون  وزارة  تنظيم  ــعــاد  ُي
والزراعة، وذلك على النحو اآلتي:

ـــؤون الـــبـــلـــديـــات والـــــزراعـــــة،  ــ ــر شــ ــ ــ وزيـ
ويتبعه:

وشــــــؤون  الـــتـــخـــطـــيـــط  إدارة   - أواًل 
المجالس البلدية.

الزراعة  لشؤون  الـــوزارة  وكيل   - ثانيًا 

والثروة البحرية، ويتبعه:
الزراعة،  لشؤون  المساعد  الوكيل   -1

وتتبعه:
 أ- إدارة الصحة الزراعية.

 ب- إدارة اإلنتاج الزراعي المحلي.
 ج- إدارة تنمية الغطاء النباتي.

البحرية،  للثروة  المساعد  2- الوكيل 
وتتبعه:

الــمــخــزون  وتــنــمــيــة  حــمــايــة  إدارة   أ- 
السمكي.

 ب- إدارة المزارع السمكية.
 ج- إدارة مرافئ الصيد البحري.

3- الـــــــوكـــــــيـــــــل الـــــمـــــســـــاعـــــد لــــلــــثــــروة 
الحيوانية، وتتبعه:

 أ- إدارة اإلنتاج الحيواني المحلي.

 ب- إدارة الصحة الحيوانية.
ــًا: الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد لــلــمــوارد  ــثـ ــالـ ثـ

والمعلومات، وتتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الموارد المالية.

3- إدارة نظم المعلومات.
رابعًا - وكيل الوزارة لشؤون البلديات، 

ويتبعه:
1- مدير عام أمانة العاصمة )بدرجة 

وكيل مساعد(.
ــة الـــمـــنـــطـــقـــة  ــديــ ــلــ 2- مــــــديــــــر عـــــــام بــ

الشمالية )بدرجة وكيل مساعد(.
ــة الـــمـــنـــطـــقـــة  ــديــ ــلــ 3- مــــــديــــــر عـــــــام بــ

الجنوبية )بدرجة وكيل مساعد(.
4- مدير عام بلدية المحرق )بدرجة 

وكيل مساعد(.
ــل الـــمـــســـاعـــد لـــلـــخـــدمـــات  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ 5- الـ

البلدية المشتركة، وتتبعه:
 أ- إدارة االستماك والتعويض.

 ب- إدارة المشاريع.
 ج- إدارة المخلفات المنزلية.

المادة الثانية
ُيلغى المرسوم رقم )50( لسنة 2019 
ــال وشـــؤون  ــغـ ــادة تــنــظــيــم شــــؤون األشـ ــإعـ بـ
وشـــــؤون  األشــــغــــال  وزارة  فــــي  ــلـــديـــات  ــبـ الـ

البلديات والتخطيط العمراني.
المادة الثالثة

والــزراعــة  البلديات  شــؤون  وزيــر  على 
تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

و�ل����زر�ع����ة �ل���ب���ل���دي���ات  �����ش����وؤون  وز�رة  ت��ن��ظ��ي��م  �إع�������ادة 

استقبل الفريق أول الشيخ 
آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  راشــــد 
الفريق  أمس،  الداخلية،  وزير 
كوبر  بــرادفــورد  تشارلز  بحري 
قائد القوات البحرية بالقيادة 
الـــمـــركـــزيـــة األمـــريـــكـــيـــة قــائــد 

ــامـــس، وذلـــك  ــول الـــخـ ــطــ األســ
الداخلية  وزارة  وكيل  بحضور 
والــجــوازات  الجنسية  لــشــؤون 

واإلقامة.
بالفريق  الوزير  وقد رحب 
بــحــري تــشــارلــز كــوبــر، مشيدا 

بـــالـــتـــعـــاون األمـــنـــي ومــســتــوى 
ــيــــن  تــــــــــبــــــــــادل الـــــــــخـــــــــبـــــــــرات بــ
ــات  ــواليـ مــمــلــكــة الــبــحــريــن والـ
ــار الــشــراكــة  الــمــتــحــدة، فــي إطـ
ــة والـــعـــاقـــات  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
البلدين  تجمع  التي  الوثيقة 

الصديقين.
ــال الـــلـــقـــاء بحث  ــم خــ وتــ
الــتــنــســيــق األمــــنــــي، والــســبــل 
ــة بـــتـــطـــويـــر الـــعـــمـــل  ــلـ ــيـ ــفـ ــكـ الـ
المشترك، بما يخدم مصالح 

البلدين الصديقين. 

�لأمني  �لتن�شيق  يبحثان  �لخام�س  �لأ�شطول  وقائد  �لد�خلية  وزير 
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صدر عن حضرة صاحب 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  ــجـــالـ الـ
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــيــــســــى  عــ
رقم  مــرســوم  المعظم  الــبــاد 
بــتــعــديــل   2023 لـــســـنـــة   )8(
المرسوم  مــن  الثالثة  الــمــادة 
 2019 لــــســــنــــة   )54( رقـــــــــم 
بن  محمد  أكاديمية  بإنشاء 
للدراسات  خليفة  آل  مــبــارك 

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وذلـــــك بــنــاًء 
الخارجية،  وزيــر  عــْرض  على 
وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

جاء فيه:
المادة األولى

ُيـــســـتـــبـــدل بـــنـــص الـــمـــادة 
الثالثة من المرسوم رقم )54( 
أكاديمية  بإنشاء   2019 لسنة 
خليفة  آل  مبارك  بن  محمد 

لــــلــــدراســــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
النص اآلتي:

مدير  لألكاديمية  »يــكــون 
عام ُيعين بمرسوم«.

المادة الثانية
ــلــــى وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  عــ
وُيعمل  المرسوم،  هذا  تنفيذ 
وُينشر  تاريخ صــدوره،  به من 

في الجريدة الرسمية.

بموجب مر�سوم ملكي

تعديل �لمادة �لثالثة من مر�شوم �إن�شاء �أكاديمية
�لدبلوما�ش�ية للدر��ش�ات  مب�ارك  ب�ن  محم�د 

} جالة الملك المعظم.

الجالة  صاحب  حضرة  عن  صــدر 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الباد المعظم مرسوم رقم )14( لسنة 
الوطني  الــجــهــاز  تنظيم  بــإعــادة   2023
لإليرادات، وذلك بناًء على عْرض وزير 
ــاد الـــوطـــنـــي، وبــعــد  ــتـــصـ الــمــالــيــة واالقـ

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ــاز الـــوطـــنـــي  ــهــ ــاد تـــنـــظـــيـــم الــــجــ ــ ــعـ ــ ُيـ
لإليرادات، وذلك على النحو اآلتي:

الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني 
لإليرادات )بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه:

الـــبـــشـــريـــة  ــوارد  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ إدارة  أواًل: 
والمالية.

ثانيًا: إدارة تحليل المخاطر.
ثالثًا: إدارة االتصال.

رابعًا: إدارة المعلومات الضريبية.
ومتابعة  التخطيط  إدارة  خامسًا: 

األداء.
التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  ســادســًا: 

لـــلـــســـيـــاســـات والــــعــــاقــــات الـــخـــارجـــيـــة 
)بدرجة وكيل مساعد(، وتتبعه:

1- إدارة السياسات الضريبية.
الــضــريــبــيــة  الــــعــــاقــــات  إدارة   -2

الخارجية.
3- إدارة الشؤون القانونية.

التنفيذي  الــرئــيــس  نــائــب  ســابــعــًا: 
للعمليات الضريبية واالمتثال )بدرجة 

وكيل مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة العمليات الضريبية.

2- إدارة حسابات وعاقات العماء.
3- إدارة التدقيق الضريبي.

المادة الثانية
ُيلغى المرسوم رقم )10( لسنة 2019 

بتنظيم الجهاز الوطني لإليرادات.
المادة الثالثة

ــر الـــمـــالـــيـــة واالقـــتـــصـــاد  ــ ــ عـــلـــى وزيـ
الوطني تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به 
من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة 

الرسمية.

�لمل��ك ي�ش��در مر�ش��وما باإع��ادة تنظي��م �لجه��از �لوطن��ي للإي��ر�د�ت

بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  عــن  صــدر 
 )7( رقــم  مرسوم  المعظم  الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى 
بناًء  وذلــك  الخارجية،  وزارة  تنظيم  بــإعــادة   2023 لسنة 
على عْرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

جاء فيه:
 

المادة األولى
ُيعاد تنظيم وزارة الخارجية، وذلك على النحو اآلتي:

وزير الخارجية، ويتبعه:
اإلنسان  وحقوق  القانونية  الــشــؤون  عــام  مدير  أواًل: 

)بدرجة وكيل مساعد(، ويتبعه:
1- رئيس قطاع الشؤون القانونية.

2- رئيس قطاع شؤون حقوق اإلنسان.
ثانيًا: رئيس قطاع الشؤون االستراتيجية.

ثالثًا: مدير عام شؤون وزارة الخارجية )بدرجة وكيل 
مساعد(، ويتبعه:

1- رئيس المراسم.
2- رئيس قطاع التنسيق والمتابعة.

رابعًا: رئيس قطاع االتصال.
خامسًا: مدير إدارة التطوير المؤسسي.

سادسًا: المدير العام ألكاديمية محمد بن مبارك آل 
خليفة للدراسات الدبلوماسية، وتتبعه:

1- إدارة التدريب واللغات.

2- إدارة شؤون األكاديمية.
3- إدارة الدراسات والتقييم.

السياسية،  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  ســابــعــًا: 
ويتبعه:

1- رئيس قطاع الشؤون اآلسيوية والمحيط الهادئ.
2- رئيس قطاع الشؤون العربية واإلفريقية.

3- رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون.
4- رئيس مركز المدار.

5- رئيس قطاع الشؤون األوروبية.

6- رئيس قطاع شؤون األمريكتين.
7- رئيس قطاع المنظمات.

القنصلية  لــلــشــؤون  الــخــارجــيــة  وزارة  وكــيــل  ثــامــنــًا: 
واإلدارية، ويتبعه:

1- إدارة الشؤون اإلدارية.
2- رئيس قطاع الِخْدمات القنصلية.

3- إدارة التخطيط والمشاريع.
4- إدارة الموارد المالية.

5- إدارة الموارد البشرية.

6- إدارة ُنُظم المعلومات.
 المادة الثانية

تنظيم  بإعادة   2021 لسنة   )23( رقم  المرسوم  ُيلغى 
وزارة الخارجية.

المادة الثالثة
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به 

من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

�ل��خ��ارج��ي��ة وز�رة  ت��ن��ظ��ي��م  ب����اإع����ادة  م��ل��ك��ي  م���ر����ش���وم 

صــــدر عـــن حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
لسنة   )13( رقــم  مــرســوم  المعظم  الــبــاد 
سوق  تنظيم  هيئة  تنظيم  بــإعــادة   2023
الــعــمــل، وذلــــك بـــنـــاًء عــلــى عــــْرض رئــيــس 
مــجــلــس الــــــوزراء، وبــعــد مــوافــقــة مجلس 

الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعاد تنظيم هيئة تنظيم سوق العمل، 
وذلك على النحو اآلتي:

الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق 
العمل )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

أواًل: إدارة االتصال.
ثانيًا: إدارة المشاريع.

ثالثًا: إدارة التوعية والشراكات.
رابـــــعـــــًا: نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــســيــاســات ومــعــلــومــات الـــســـوق )بــدرجــة 

وكيل مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة السياسات والبحوث.

2- إدارة الدراسات ومعلومات السوق.
3- إدارة حماية األجور.

خـــامـــســـًا: نــائــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
ــلـــومـــات )بــــدرجــــة وكــيــل  ــعـ ــلــــمــــوارد والـــمـ لــ

مساعد(، وتتبعه:

1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الموارد المالية.

3- إدارة تقنية المعلومات.
ــًا: نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــادســ ســ
لـــلـــخـــدمـــات واألعــــــمــــــال )بـــــدرجـــــة وكـــيـــل 

مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة خدمات أصحاب األعمال.

2- إدارة خدمات العمالة.
3- إدارة تطوير األعمال.

4- إدارة تطوير األنظمة العمالية.
ــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــًا: نـ ــعـ ــابـ سـ
ْبط القانوني والحماية )بدرجة وكيل  للضَّ

مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة الشؤون القانونية.
2- إدارة التفتيش العمالي.

3- إدارة الرصد الوقائي.
4- مركز الحماية والتظلمات.

المادة الثانية
ُيلغى المرسوم رقم )39( لسنة 2019 

بتنظيم هيئة تنظيم سوق العمل.
المادة الثالثة

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا 
الــمــرســوم، وُيــعــمــل بــه مــن تــاريــخ صـــدوره، 

ُوينَشر في الجريدة الرسمية.

بموجب مر�سوم ملكي

�إع����������ادة ت��ن��ظ��ي��م ه���ي���ئ���ة ت��ن��ظ��ي��م �����ش����وق �ل��ع��م��ل

صــــدر عـــن حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
)9( لسنة  رقـــم  مـــرســـوم  الــمــعــظــم  الـــبـــاد 
المستدامة،  التنمية  وزارة  بتنظيم   2023
ــاًء عــلــى عـــــْرض وزيـــــر الــتــنــمــيــة  ــنـ وذلـــــك بـ
المستدامة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

جاء فيه:
المادة األولى

ُتنظم وزارة التنمية المستدامة، وذلك 
على النحو اآلتي:

وزير التنمية المستدامة، ويتبعه:
الوكيل المساعد للتنمية المستدامة، 

وتتبعه:
1- إدارة التقييم والدراسات.
2- إدارة التنسيق والمتابعة.

3- إدارة التواصل والعاقات الدولية.
المادة الثانية

تنفيذ  المستدامة  التنمية  وزيــر  على 
هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

صدر عن حضرة صاحب الجالة الملك 
حـــمـــد بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مـــلـــك الـــبـــاد 
المعظم مرسوم رقم )10( لسنة 2023 بتنظيم 
للصحة،  األعــلــى  للمجلس  الــعــامــة  األمــانــة 
وذلك بناًء على عْرض رئيس مجلس الوزراء، 

وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

األعلى  للمجلس  العامة  األمــانــة  ُتنظم 
للصحة، وذلك على النحو اآلتي:

للصحة،  األعلى  للمجلس  العام  األمين 
وتتبعه:

أواًل: إدارة حوكمة المنظومة الصحية.
االســتــراتــيــجــي  الــتــقــيــيــم  إدارة  ثـــانـــًيـــا: 

الصحي.
المادة الثانية

هذا  تنفيذ  الــــوزراء  مجلس  رئــيــس  على 
المرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر 

في الجريدة الرسمية.

ــرة  ــ ــضــ ــ صــــــــــــــدر عـــــــــــن حــ
صــــاحــــب الـــجـــالـــة الــمــلــك 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
ملك الباد المعظم مرسوم 
رقم )12( لسنة 2023 بإعادة 
اإلســـــكـــــان  وزارة  تـــنـــظـــيـــم 
ــيـــط الـــعـــمـــرانـــي،  ــطـ ــخـ ــتـ والـ
وذلــــــــك بــــنــــاء عــــلــــى عـــــْرض 
والتخطيط  اإلســكــان  وزيـــر 
ــعـــمـــرانـــي، وبـــعـــد مــوافــقــة  الـ

مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

وزارة  تـــنـــظـــيـــم  ُيــــــعــــــاد 
ــيــــط  ــطــ ــتــــخــ اإلســـــــــكـــــــــان والــ
العمراني، وذلك على النحو 

اآلتي:
وزيـــــــــــــــــــــــــر اإلســـــــــــــكـــــــــــــان 
ــيـــط الـــعـــمـــرانـــي،  ــطـ ــخـ ــتـ والـ

ويتبعه:
وكيل الوزارة، ويتبعه:

أواًل: إدارة االتصال.
المساعد  الوكيل  ثانيًا: 
لـــــلـــــمـــــوارد والــــمــــعــــلــــومــــات، 

وتتبعه:
الــــــــمــــــــوارد  إدارة   -1

البشرية.
2- إدارة الموارد المالية.
ــة  ــيــ ــنــ ــقــ تــ إدارة   -3

المعلومات.
المساعد  الوكيل  ثالثًا: 
لشؤون الخدمات اإلسكانية، 

وتتبعه:
خــــــدمــــــة  إدارة   -1

المنتفعين.
االستراتيجية  إدارة   -2

والتميز المؤسسي.

ــمـــويـــات  ــتـ الـ إدارة   -3
اإلسكانية.

المساعد  الوكيل  رابعًا: 
للشؤون الهندسية، وتتبعه:

شــؤون  عــاقــات  إدارة   -1
المطورين.

تنفيذ  متابعة  إدارة   -2
المشاريع.

المادة الثانية
ُيـــلـــغـــى الــــمــــرســــوم رقـــم 
بـــإعـــادة   2008 لــســنــة   )63(

تنظيم وزارة اإلسكان.
المادة الثالثة

عــــلــــى وزيــــــــــر اإلســـــكـــــان 
ــيــــط الــــعــــمــــرانــــي  ــتــــخــــطــ والــ
تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل 
به من تاريخ صدوره، وُينشر 

في الجريدة الرسمية. 

الملك  الجالة  عن حضرة صاحب  صدر 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم 
تنظيم  بـــإعـــادة   2023 لسنة   )6( رقـــم  مــرســوم 
وذلك  والــنــواب،  الــشــورى  وزارة شئون مجلسي 
الشورى  وزير شئون مجلسي  بناًء على عرض 
جاء  الــــوزراء،  مجلس  موافقة  وبعد  والــنــواب، 

فيه:
المادة األولى

الشورى  وزارة شئون مجلسي  تنظيم  ُيعاد 
والنواب، وذلك على النحو اآلتي:

ــواب،  ــنـ ــورى والـ ــشـ وزيــــر شــئــون مــجــلــســي الـ
ويتبعه:

مــجــلــســي  لـــشـــئـــون  ــام  ــعــ الــ الــمــنــســق  أواًل: 

الشورى والنواب )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:
1-إدارة متابعة الشئون الرقابية والمالية.

2-إدارة متابعة الشئون التشريعية.
ثانيًا: وكيل الوزارة، وتتبعه:

1-إدارة الموارد البشرية والمالية.
2-إدارة البحوث والدراسات القانونية.

المادة الثانية
ُيلغى المرسوم رقم )38( لسنة 2020 بإعادة 

تنظيم وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب.
المادة الثالثة

على وزير شئون مجلسي الشورى والنواب 
ــذا الــمــرســوم، وُيــعــمــل بــه مــن تــاريــخ  تنفيذ هـ

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

عــن حضرة صاحب  صــدر 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  الــــجــــالــ
الباد  آل خليفة ملك  عيسى 
 )11( ــــم  رقـ مــــرســــوم  الــمــعــظــم 
لسنة 2023 بتعديل المادة )4( 
لسنة   )5( رقـــم  الــمــرســوم  مــن 
2013 بإنشاء المجلس األعلى 
لـــلـــصـــحـــة، وذلـــــــك بــــنــــاًء عــلــى 
الــوزراء،  عــْرض رئيس مجلس 
الــوزراء،  وبعد موافقة مجلس 

جاء فيه:
 المادة األولى

ُيـــســـتـــبـــدل بـــنـــص الــفــقــرة 
مــن   )4( الــــمــــادة  مــــن  األولـــــــى 
المرسوم رقم )5( لسنة 2013، 
ــلــــى  ــلـــس األعــ ــجـ ــمـ ــاء الـ ــشــ ــإنــ بــ

للصحة، النص اآلتي:
»يــــكــــون لــلــمــجــلــس أمـــانـــة 
ــة أمــيــن  ــاسـ ــرئـ عـــامـــة تــشــكــل بـ
على  بناًء  بمرسوم  ُيعين  عــام، 

توصية رئيس المجلس، وعدد 
ــاٍف مـــن الــمــوظــفــيــن يــصــدر  ــ كـ
بــتــعــيــيــنــهــم قـــــــرار مــــن رئــيــس 
عــلــى توصية  بـــنـــاًء  الــمــجــلــس 

األمين العام«.
 المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء 
وُيعمل  الــمــرســوم،  هــذا  تنفيذ 
بـــه مـــن الـــيـــوم الــتــالــي لــتــاريــخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

ج��لل��ة �ل��م��ل��ك �ل��م��ع��ظ��م ي�����ش��در م��ر���ش��وم��ا 
�ل��م�����ش��ت��د�م��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة  وز�رة  ب��ت��ن��ظ��ي��م 

بتنظي�م مر�ش�وما  ي�ش�در  �لمعظ�م  �لمل�ك  جلل�ة 
لل�شح���ة �لأعل���ى  للمجل����س  �لعام���ة  �لأمان���ة 

وز�رة  ت��ن��ظ��ي��م  ب���اإع���ادة  م��ل��ك��ي  م��ر���ش��وم 
�لإ�����ش����ك����ان و�ل��ت��خ��ط��ي��ط �ل��ع��م��ر�ن��ي

تنظيم  ب���اإع���ادة  م��ل��ك��ي  م��ر���ش��وم  ����ش���دور 
و�ل���ن���و�ب �ل�������ش���ورى  �����ش����وؤون  وز�رة 

�ل��م��ل��ك ي�����ش��در م��ر���ش��وم��ا ب��ت��ع��دي��ل م���ادة 
�إن�ش��اء �ل�م�ج���ل�س �لأعل��ى لل�شح��ة ب�م�ر�ش���وم 

بن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
صباح  الداخلية،  وزيــر  خليفة  آل  عبداهلل 
ــبـــار الـــضـــبـــاط الــذيــن  امـــــس، عـــــددا مـــن كـ
تقاعدوا عن العمل، خال الشهر الجاري، 
الــداخــلــيــة  وزارة  وكـــيـــل  بـــحـــضـــور  وذلــــــك 

والمفتش العام.
الــداخــلــيــة بالضباط  وقــد رحــب وزيـــر 
الــمــتــقــاعــديــن، مــشــيــدا بــمــا قــدمــوه خــال 
مخلص  وطني  عطاء  من  خدمتهم  فترة 
والبصمة التي تركوها في منظومة العمل 
تــقــديــم خــدمــات  وحــســن األداء، فــي إطـــار 
أمــنــيــة رفــيــعــة لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، 
والتفاني  األداء  لــهــذا  تقديره  عــن  معربا 
التوفيق  لهم  ومتمنيا  الوطن،  خدمة  في 

والسداد.
ــاط  ــ ــبـ ــ ــــضـ ــم، أعـــــــــــــرب الـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مــــــــن جـ

واعتزازهم  فخرهم  بالغ  عن  المتقاعدون 
ــن، مــعــبــريــن عـــن شــكــرهــم  ــوطــ بــخــدمــة الــ
وتــقــديــرهــم لــوزيــر الــداخــلــيــة عــلــى دعمه 

وزارة  في  مدة خدمتهم  طــوال  وتوجيهاته 
الــداخــلــيــة، األمـــر الـــذي أســهــم فــي تطوير 

العمل وحسن األداء. 

وزير �لد�خلية ي�شتقبل عدد� من كبار �ل�شباط �لمتقاعدين 

صــــدر عـــن حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
لسنة   )15( رقم  المرسوم  المعظم  الباد 
2023 بإعادة تنظيم وزارة شؤون البلديات 
والـــزراعـــة، وذلـــك بــنــاًء عــلــى عـــْرض وزيــر 
موافقة  وبعد  والــزراعــة،  البلديات  شــؤون 

مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

الــبــلــديــات  شــــؤون  وزارة  تنظيم  ــعــاد  ُي
والزراعة، وذلك على النحو اآلتي:

ـــؤون الـــبـــلـــديـــات والـــــزراعـــــة،  ــ ــر شــ ــ ــ وزيـ
ويتبعه:

وشــــــؤون  الـــتـــخـــطـــيـــط  إدارة   - أواًل 
المجالس البلدية.

الزراعة  لشؤون  الـــوزارة  وكيل   - ثانيًا 

والثروة البحرية، ويتبعه:
الزراعة،  لشؤون  المساعد  الوكيل   -1

وتتبعه:
 أ- إدارة الصحة الزراعية.

 ب- إدارة اإلنتاج الزراعي المحلي.
 ج- إدارة تنمية الغطاء النباتي.

البحرية،  للثروة  المساعد  2- الوكيل 
وتتبعه:

الــمــخــزون  وتــنــمــيــة  حــمــايــة  إدارة   أ- 
السمكي.

 ب- إدارة المزارع السمكية.
 ج- إدارة مرافئ الصيد البحري.

3- الـــــــوكـــــــيـــــــل الـــــمـــــســـــاعـــــد لــــلــــثــــروة 
الحيوانية، وتتبعه:

 أ- إدارة اإلنتاج الحيواني المحلي.

 ب- إدارة الصحة الحيوانية.
ــًا: الـــوكـــيـــل الــمــســاعــد لــلــمــوارد  ــثـ ــالـ ثـ

والمعلومات، وتتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الموارد المالية.

3- إدارة نظم المعلومات.
رابعًا - وكيل الوزارة لشؤون البلديات، 

ويتبعه:
1- مدير عام أمانة العاصمة )بدرجة 

وكيل مساعد(.
ــة الـــمـــنـــطـــقـــة  ــديــ ــلــ 2- مــــــديــــــر عـــــــام بــ

الشمالية )بدرجة وكيل مساعد(.
ــة الـــمـــنـــطـــقـــة  ــديــ ــلــ 3- مــــــديــــــر عـــــــام بــ

الجنوبية )بدرجة وكيل مساعد(.
4- مدير عام بلدية المحرق )بدرجة 

وكيل مساعد(.
ــل الـــمـــســـاعـــد لـــلـــخـــدمـــات  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ 5- الـ

البلدية المشتركة، وتتبعه:
 أ- إدارة االستماك والتعويض.

 ب- إدارة المشاريع.
 ج- إدارة المخلفات المنزلية.

المادة الثانية
ُيلغى المرسوم رقم )50( لسنة 2019 
ــال وشـــؤون  ــغـ ــادة تــنــظــيــم شــــؤون األشـ ــإعـ بـ
وشـــــؤون  األشــــغــــال  وزارة  فــــي  ــلـــديـــات  ــبـ الـ

البلديات والتخطيط العمراني.
المادة الثالثة

والــزراعــة  البلديات  شــؤون  وزيــر  على 
تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

و�ل����زر�ع����ة �ل���ب���ل���دي���ات  �����ش����وؤون  وز�رة  ت��ن��ظ��ي��م  �إع�������ادة 

استقبل الفريق أول الشيخ 
آل خليفة  عــبــداهلل  بــن  راشــــد 
الفريق  أمس،  الداخلية،  وزير 
كوبر  بــرادفــورد  تشارلز  بحري 
قائد القوات البحرية بالقيادة 
الـــمـــركـــزيـــة األمـــريـــكـــيـــة قــائــد 

ــامـــس، وذلـــك  ــول الـــخـ ــطــ األســ
الداخلية  وزارة  وكيل  بحضور 
والــجــوازات  الجنسية  لــشــؤون 

واإلقامة.
بالفريق  الوزير  وقد رحب 
بــحــري تــشــارلــز كــوبــر، مشيدا 

بـــالـــتـــعـــاون األمـــنـــي ومــســتــوى 
ــيــــن  تــــــــــبــــــــــادل الـــــــــخـــــــــبـــــــــرات بــ
ــات  ــواليـ مــمــلــكــة الــبــحــريــن والـ
ــار الــشــراكــة  الــمــتــحــدة، فــي إطـ
ــة والـــعـــاقـــات  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
البلدين  تجمع  التي  الوثيقة 

الصديقين.
ــال الـــلـــقـــاء بحث  ــم خــ وتــ
الــتــنــســيــق األمــــنــــي، والــســبــل 
ــة بـــتـــطـــويـــر الـــعـــمـــل  ــلـ ــيـ ــفـ ــكـ الـ
المشترك، بما يخدم مصالح 

البلدين الصديقين. 

�لأمني  �لتن�شيق  يبحثان  �لخام�س  �لأ�شطول  وقائد  �لد�خلية  وزير 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16385/pdf/1-Supplime/16385.pdf?fixed2007
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1323019
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1323019
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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)
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بن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
صباح  الداخلية،  وزيــر  خليفة  آل  عبداهلل 
بن  محمد  الــشــيــخ  طبيب  الــفــريــق  امـــس، 
عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
جــمــعــيــة  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  لــلــصــحــة 
الــحــكــمــة لــلــمــتــقــاعــديــن، وذلـــــك بــحــضــور 
خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن  ناصر  الشيخ 
بن  محمد  والعميد  الداخلية  وزارة  وكيل 
لــإعــام  الــعــامــة  اإلدارة  عـــام  مــديــر  ديــنــة 

والثقافة األمنية.
في بداية اللقاء، رحب وزير الداخلية 
رئيس  للصحة  األعــلــى  المجلس  برئيس 
مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين، 
والـــذي أهـــدى الــوزيــر نسخة مــن اإلصـــدار 
الخاص بالمغفور له بإذن اهلل تعالى سمو 
الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة، طيب 
اهلل ثراه »الداعية والمفكر والمؤرخ«، حيث 
من  يتضمنه  ومــا  الكتاب  بمضمون  أشــاد، 
وأعــمــال سمو  اســم  تخلد  رئيسية،  مــحــاور 
مستذكرا  العطرة،  وسيرته  الكبير  الراحل 

عبداهلل  الشيخ  سمو  لــه  المغفور  مناقب 
ــه لـــلـــوطـــن والـــعـــالـــم  ــا قـــدمـ ــ ــالــــد، ومـ بــــن خــ
العربي واإلسامي من عطاء فكري وديني 
بصمته  إلـــى  بــاإلضــافــة  جليلة،  وخــدمــات 
الواضحة والرائدة التي ستبقى خالدة في 

ذاكرة الوطن.

وقد أشاد الوزير بدور جمعية الحكمة 
للمتقاعدين في خدمة شريحة مهمة من 
المجتمع وما تتمتع به من خبرات متراكمة 
تقوم  ما  أهمية  مؤكدا  المجاالت،  كل  في 
التطوعي  العمل  تعزيز  فــي  الجمعية  بــه 
وتــوفــيــر الــرعــايــة الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة 

لألعضاء من كافة القطاعات.
ــاالت  ــلــــقــــاء بـــحـــث مـــجـ ــال الــ ــ ــم خــ ــ وتــ
وزارة  حــرص  إطــار  في  والتنسيق،  التعاون 
ــيـــة عـــلـــى دعـــــم جــمــعــيــة الــحــكــمــة  ــلـ الـــداخـ
دورهــا  تعزيز  في  يسهم  بما  للمتقاعدين، 

في خدمة العمل الوطني. 

خال��د  ب��ن  عب��داهلل  ل��ه  المغف��ور  بمناق��ب  ي�ش��يد  الداخلي��ة  وزي��ر 
ويثم��ن دور جمعي��ة الحكم��ة للمتقاعدي��ن ف��ي خدم��ة العم��ل الوطن��ي

عــقــد الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشــــد الــزيــانــي 
وزيــــر الــخــارجــيــة، فــي الــعــاصــمــة الــمــجــريــة بــودابــســت 
الشؤون  وزير  بيتر سيارتو  مع  مباحثات  امس، جلسة 

الخارجية والتجارة في المجر.
عبداللطيف  الــدكــتــور  ألــقــى  الجلسة،  بــدايــة  فــي 
بن راشد الزياني كلمة أعرب فيها عن سعادته بزيارة 
واهتمامها  البحرين  مملكة  حــرص  مــؤكــًدا  الــمــجــر، 
بتنمية وتطوير عاقات الصداقة المشتركة والتعاون 
الثنائي بين البلدين الصديقين لما من شأنه خدمة 

المصالح المتبادلة.
ــر الــخــارجــيــة أهــمــيــة الـــزيـــارة الرسمية  ــد وزيـ  وأكـ
ــام 2019م حـــضـــرة صــاحــب  لــلــمــجــر عــ بــهــا  ــام  قــ الـــتـــي 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ملك 
نوعية  نقلة  شكلت  والتي  الُمعظم،  البحرين  مملكة 
نتائج  عــن  وأســفــرت  استراتيجية،  ثنائية  شــراكــة  فــي 

مثمرة أسهمت في تنمية التعاون الثنائي.
ــر الــخــارجــيــة عــلــى أهــمــيــة تــبــادل  ــ كــمــا شــــدد وزيـ
ــارات الــرفــيــعــة الــمــســتــوى بــيــن الــمــســؤولــيــن في  ــزيــ الــ
البلدين لتوطيد عاقات الصداقة والشراكة التي تقوم 
البناء،  والــتــعــاون  المتبادل  االحــتــرام  مــن  أســس  على 
التعاون  مــجــاالت  كــافــة  إلــى بحث  عــن تطلعه  مــعــرًبــا 
الــمــشــتــرك الــتــي مـــن شــأنــهــا الــمــســاهــمــة فـــي تطوير 
العاقات الثنائية، واالرتقاء بها إلى مستويات أشمل، 
ــه الــخــصــوص فــي الــمــجــاالت االقــتــصــاديــة  وعــلــى وجـ
أن تخدم  الــتــي مــن شأنها  والــتــجــاريــة واالســتــثــمــاريــة 

أهدافهما ومصالحهما المشتركة.

ــر  ــب بـــيـــتـــر ســـيـــارتـــو بــــزيــــارة وزيــ ــ ــه، رحـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
الخارجية للمجر، مشيًدا بالمستوى المتقدم لعاقات 
التعاون المشترك بين مملكة البحرين والمجر، وما 
حققته من نتائج طيبة ومثمرة، مؤكًدا رغبة باده في 
إلى  المشترك  والــتــعــاون  الصداقة  بعاقات  االرتــقــاء 

آفاق أوسع لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة.
الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف  الدكتور  تسلم 
وزيـــر الــخــارجــيــة، مــن بيتر ســيــارتــو، وزيـــر الــشــؤون 
ــام الــشــرف  ــ ــارة فـــي الــمــجــر، وسـ ــتـــجـ الــخــارجــيــة والـ
للجهود  المجرية  الحكومة  من  تقديًرا  المجري، 
الــتــي قـــام بــهــا وزيـــر الــخــارجــيــة فــي تــعــزيــز عــاقــات 
ــيـــن الــبــلــديــن  ــتـــرك بـ ــة والــــتــــعــــاون الـــمـــشـ ــداقــ الــــصــ
الصديقين، وعلى وجه الخصوص في دعم مملكة 
الــبــحــريــن لــلــمــجــر فـــي مــواجــهــة تــداعــيــات جائحة 
األثـــر في  لــه كبير  كــان  )كــوفــيــد- 19(، مما  كــورونــا 
إلــى  إنــقــاذ األرواح والــتــعــافــي االقــتــصــادي والـــعـــودة 

الحياة االقتصادية.
وامتنانه  الخارجية عن شكره  وزيــر  أعــرب  وقد 
لــلــحــكــومــة الــمــجــريــة عــلــى تــكــريــمــه بـــهـــذا الـــوســـام 
ــذي يــعــبــر عـــن الــعــاقــة الــوطــيــدة الــتــي  الــرفــيــع، الــ
بالصداقة  اعتزازه  عن  معرًبا  البلدين،  بين  تجمع 
منوًها  سيارتو،  بيتر  بالوزير  تربطه  التي  الوثيقة 
المجري  والتجارة  الخارجية  الشؤون  بحرص وزير 
على تنمية وتطوير عاقات الصداقة بين البلدين 
خدمة للمصالح المتبادلة، متمنًيا للمجر وشعبها 

الصديق دوام التقدم والنماء واالزدهار. 

المجري الخارجية ونظيره  بين وزير  ثنائية  مباحثات 
املجري ال�شرف  بو�شام  اخلارجية  وزير  تكرم  املجرية  احلكومة 

أكــد المجلس األعــلــى لــلــشــؤون اإلســامــيــة اعــتــزازه 
الملك حمد  أبداه حضرة صاحب الجالة  العميق بما 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، لدى استقبال 
ــبــــوع الـــمـــاضـــي الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن بن  جــالــتــه األســ
محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس، من تقدير 
لــــدور الــمــجــلــس وجـــهـــوده فــي خــدمــة الــديــن اإلســامــي 
والتوعية  تعاليمه،  ونــشــر  سماحته  وإظــهــار  الــحــنــيــف، 
بثوابته القائمة على االعتدال والوسطية، والدعوة إلى 
الخير، والتقريب بين األديان والثقافات من أجل السام 

والتعاون اإلنساني.
التي  االعــتــيــاديــة  الجلسة  خــال  المجلس  وأوضـــح 
بن  عبدالرحمن  الشيخ  برئاسة  الثاثاء،  أمس  عقدها، 
محمد بن راشد آل خليفة، بمبنى المجلس، أن الدعم 
الــدائــم مــن جــالــة الملك المعظم هــو مــصــدر اإللــهــام 
واإلنـــجـــاز لــمــا حققه الــمــجــلــس فــي مــســيــرتــه الــمــبــاركــة 
ــاس، مــعــاهــدا جالته  ــنـ فــي خــدمــة الــديــن والـــوطـــن والـ
بمهماته  للقيام  وإخـــاص  بعزيمة  قدما  المضي  على 
ومـــســـؤولـــيـــاتـــه الــديــنــيــة والـــوطـــنـــيـــة، مــســتــضــيــئــا دائــمــا 

بالتوجيهات والرؤى الملكية السامية.
ــــاد الــمــجــلــس بــتــدشــيــن وثــيــقــة )إعـــــان مملكة  وأشـ
ــا مـــن الــعــاصــمــة اإليــطــالــيــة رومـــا  ــ الــبــحــريــن( فـــي أوروبــ
بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين والمسؤولين 
إلـــى 100 طــالــب مــن منتسبي  بــاإلضــافــة  والــمــهــتــمــيــن، 

كرسي الملك حمد لحوار األديان والتعايش السلمي.
التي  الــســامــيــة  المضامين  عــالــيــا  المجلس  وثــمــن 

الــرؤى  عــن  تعبر  الــتــي  المهمة  الوثيقة  هــذه  تضمنتها 
والفكر النّير لصاحب الجالة ملك الباد المعظم لعدد 
من القضايا والمفهومات الدينية والروحية واإلنسانية؛ 
إذ تفضل جالته بخطها نصا وفكرا انطاقا من أسس 
الديني  والنهج  البحرين،  فــي  التعايش  حــول  تاريخية 

القويم.
وقال المجلس إن هذه الوثيقة إنجاز آخر يضاف إلى 
الملك  لجالة  واإلنسانية  العالمية  اإلنجازات  سلسلة 
الــمــعــظــم فـــي مـــجـــاالت الــتــعــايــش والــتــســامــح والـــســـام، 
مؤكدا أن ما تضمنته من مفاهيم إنسانية خيرة يشكل 

المرتكزات األساسية للسام والتقدم في العالم.
وهـــنـــأ الــمــجــلــس بـــالـــذكـــرى الــخــامــســة والــخــمــســيــن 

لتأسيس قوة دفاع البحرين والذكرى السادسة والعشرين 
لتأسيس الحرس الوطني، منوها بدورهما الكبير لصون 
والــدفــاع  التاريخية  والمكتسبات  الوطنية  الــمــنــجــزات 
عنها بما يحفظ للباد أمنها واستقرارها واستقالها، 
األمن  البحرين  مملكة  على  يديم  أن  تعالى  اهلل  سائا 

واألمان واالستقرار.
ــارات إقـــــــــدام بــعــض  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــأشــ ونـــــــدد الـــمـــجـــلـــس بــ
أن  مــؤكــدا  الشريف،  المصحف  حــرق  على  المتطرفين 
السماح بمثل هذه األفعال اآلثمة والبغيضة هو استفزاز 
خــطــيــر لــمــشــاعــر مــايــيــن الــمــســلــمــيــن، وتــحــريــض على 
والمواثيق  والقيم  للمبادئ  وانتهاك  الدينية،  الكراهية 
األديـــان  ــوار  وحــ الــســام  لتعزيز  الــخــيــرة  الــجــهــود  يعيق 
اإلسامي  العالم  وبين  والــغــرب،  الشرق  بين  والتواصل 

والعالم الغربي.
وطـــالـــب الــمــجــلــس الــمــجــتــمــع الـــدولـــي ومــؤســســاتــه 
وحـــكـــمـــاءه بـــالـــوقـــوف فـــي وجــــه الــعــبــث والـــتـــطـــاول على 
الــمــقــدســات الــديــنــيــة، وإدانــتــهــا وتــجــريــمــهــا، ووضـــع حد 
شعارات  تحت  آثمة  ممارسات  في  والفوضى  لانفات 

الحرية والتعبير.
كــمــا بــحــث الــمــجــلــس الــمــوضــوعــات الــمــدرجــة على 
جــــدول أعــمــالــه، واســتــهــلــهــا بـــــاســتــعــراض تــقــريــر لجنة 
متابعة إنشاء الجوامع وملحقاتها بشأن ما تم تنفيذه 
فـــي خــطــة الــمــجــلــس الــمــعــتــمــدة إلعـــمـــار الــجــوامــع في 
الواردة،  الرسائل والطلبات  الباد، واستعراض عدد من 

واتخذ بشأنها ما يلزم.

»الأع�����ل�����ى ل���ل�������ش���وؤون الإ�����ش����ام����ي����ة« ي�����ش��ي��د ب��ت��د���ش��ي��ن 
»اإع��������ان م��م��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن« وي����دي����ن ح�����رق ال����ق����راآن

ـــة  ــيـ ــنــ نــــــّظــــــم مــــــركــــــز الـــــبـــــحـــــوث األمــ
لــلــشــرطــــــــة حلقة  الــمــلــكــيــة  بــاألكــاديــمــيــة 
نــقــاشــيــة بــعــنــوان »الــمــنــهــجــيــة الــمــوحــدة 
ــل  ــفــ ــطــ ــب حــــمــــايــــة األســــــــــــرة والــ ــاتــ ــكــ ــمــ لــ
بالمديريات األمنية: المعوقات والحلول« 
2023م،  يناير   30-  24 مــن  الــفــتــرة  خــال 
آمر  الحسن  حسن  فــواز  العميد  بحضور 
األكاديمية الملكية للشرطة رئيس لجنة 
والطفل  األســرة  مكاتب  سياسات  توحيد 
بــالــمــديــريــات األمــنــيــة، ومــســاعــد األمــيــن 
ورئيس  لــلــمــرأة،  األعــلــى  للمجلس  الــعــام 
الــعــامــة،  بالنيابة  والــطــفــل  األســــرة  نــيــابــة 
لمديريات  العاّمين  المديرين  من  وعــدد 
األســرة  حماية  مكاتب  وممثلي  الشرطة، 
ــدد  ــة وعــ ــيـ ــنـ ــالـــمـــديـــريـــات األمـ ــل بـ ــفـ والـــطـ
المجتمع  مــؤســســات  فـــي  شــركــائــهــم  مـــن 
ــة الــمــعــنــّيــة بــشــؤون  الــحــكــومــّيــة والــمــدنــّي

األسرة والطفل .
إلـــى مناقشة  الــحــلــقــة  هـــذه  ــُدف  ــهـ وتـ
مـــعـــوقـــات تــطــبــيــق الــمــنــهــجــيــة الــمــوحــدة 
ــل  ــفــ ــطــ ــب حــــمــــايــــة األســــــــــــرة والــ ــاتــ ــكــ ــمــ لــ
بــالــمــديــريــات األمــنــيــة والــتــحــديــات التي 
لتطويرها،  المتاحة  والــفــرص  تواجهها، 
ــع شـــركـــاء  ــ ــار والـــــــــــرؤى مـ ــ ــكــ ــ ــادل األفــ ــ ــبــ ــ وتــ
المكاتب إليجاد الحلول المتوافق عليها 
لتحقيق  سعيًا  لمعالجتها؛  والمناسبة 
الــتــطــبــيــق األمـــثـــل لــهــذه الــمــنــهــجــيــة من 
لتدريب  المعد  التدريبي  البرنامج  خال 
وتنسيق  وتأطير  فيها،  العاملين  وتأهيل 
الـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــمـــكـــاتـــب وشـــركـــائـــهـــا مــن 
مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الــمــعــنــيــة بــشــؤون 
ــرة والــطــفــل وتــوطــيــدهــا بــالــتــواصــل  ــ األسـ

الفّعال لتحقيق الشراكة المجتمعية.
الملكية للشرطة  أّكد آمر األكاديمية 

إطــار  فــي  يــأتــي  الــحــلــقــة  ــذه  هـ تنظيم  أن 
توجيهات وزير الداخلية وبمتابعة حثيثة 
من رئيس األمن العام، لمناقشة الخطط 
مكاتب  عــمــل  لتنظيم  الــازمــة  واآللـــيـــات 
حـــمـــايـــة األســـــــرة والـــطـــفـــل بــالــمــديــريــات 
تضمن  مــوحــدة  منهجّية  تــحــت  األمــنــيــة 
التعامل  فــي  ــراءات  اإلجــ وســاســة  سامة 
مع قضايا مكاتب حماية األسرة والطفل 
المكاتب،  لــهــذه  الــرئــيــســة  األهــــداف  وفـــق 
والتنسيق  التعاون  تعزيز  إلــى  باإلضافة 
ــيـــن كــل  وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود بـــالـــشـــراكـــة بـ
والطفل  األســرة  بشؤون  المعنية  الجهات 

بما يحقق األهداف المرجوة منها.
ــيــــة،  ــقــــاشــ ــنــ ــة الــ ــقــ ــلــ ــحــ ــت الــ ــنــ ــمــ ــضــ وتــ
عــــرض ومــنــاقــشــة الــمــنــهــجــّيــة الــمــوحــدة 
ــرة والــطــفــل  ــ لــعــمــل مــكــاتــب حــمــايــة األســ
بـــالـــمـــديـــريـــات األمـــنـــيـــة وبــــيــــان مـــراحـــل 

التدريبيين  والبرنامج  والمنهج  إعدادها، 
بالمكاتب،  العاملين  وتأهيل  إعداد  لدورة 
ــعـــراض الــصــعــوبــات  ــتـ ــة إلــــى اسـ ــافـ ــاإلضـ بـ
ــة  ــ ــّي ــارجــ والــــمــــعــــوقــــات الــــداخــــلــــّيــــة والــــخــ
تطبيق  عملية  تعترض  التي  والتحديات 
والجهات  للمكاتب  الــمــوحــدة  المنهجية 
المعنية بشئون األسرة والطفل والفرص 
المتاحة، وصواًل إليجاد الحلول المناسبة 
لمعالجتها، حيث أفرزت الحلقة عددًا من 
الجهات  إلى  ُأحيلت  والتوصيات،  النتائج 

ذات االختصاص.
مــــن جـــانـــبـــهـــم، أشــــــاد الـــحـــضـــور بــمــا 
النقاشية من مضامين  الحلقة  تضمنته 
من  النابعة  تفاصيلها  جميع  فــي  مهمة 
ــي الــمــجــتــمــع  واقــــــع األســـــــرة والـــطـــفـــل فــ
بوطنية  واعتزازهم  وفخرهم  البحريني، 

الفكرة ونجاحها.

الأك����ادي����م����ي����ة ال���م���ل���ك���ي���ة ل���ل�������ش���رط���ة ت���ب���ح���ث م���ع���وق���ات
ت��ط��ب��ي��ق ال��م��ن��ه��ج��ي��ة ال���م���وح���دة ل��م��ك��ات��ب ح���م���اي���ة الأ�����ش����رة

ــح  ــالــ ــــــأ عـــــلـــــي بـــــــن صــ هــــــنَّ
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ الــــــصــــــالــــــح، رئــ
ــة الـــســـمـــو  ــبــ ــاحــ الـــــــشـــــــورى، صــ
بنت  سبيكة  األمـــيـــرة  الــمــلــكــي 
قــريــنــة  آل خــلــيــفــة،  إبـــراهـــيـــم 
ــم رئيسة  الــمــعــظَّ الــبــاد  مــلــك 
ــى لـــلـــمـــرأة،  ــ ــلـ ــ الـــمـــجـــلـــس األعـ
العربية،  الــمــرأة  يــوم  بمناسبة 
الــــــــــذي تـــحـــتـــفـــي بــــــه الــــــــدول 
شهر  مـــن  األول  فـــي  الــعــربــيــة 
ــام، مــشــيــًدا في  ــ فــبــرايــر كـــل عـ
به  تحظى  بما  المناسبة  هــذه 
رعــايــة  مــن  البحرينية  الــمــرأة 
لدن حضرة  كريمة من  ملكية 
ــلـــك  ــمـ صـــــاحـــــب الـــــجـــــالـــــة الـ
خليفة،  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد 
فــي ظل  م  المعظَّ الــبــاد  ملك 
المشروع اإلصاحي لجالته.
ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ وأعــــــــــرب رئـ
الــــــــــشــــــــــورى عـــــــــن االعـــــــــتـــــــــزاز 
التي  واإلنجازات  بالمكتسبات 
تــحــقــقــت لـــلـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة 
نـــتـــاج جـــهـــود صــاحــبــة الــســمــو 
الــمــلــكــي قــريــنــة مــلــك الــبــاد 
الــمــعــّظــم، واهـــتـــمـــام ومــتــابــعــة 
ــا لــتــنــفــيــذ الــمــشــاريــع  ــّوهـ ــمـ سـ

والخطط  والــبــنــاءة،  المثمرة 
والـــبـــرامـــج واإلســتــراتــيــجــيــات، 
وذلـــــــــك مـــــن خـــــــال قـــيـــادتـــهـــا 

للمجلس األعلى للمرأة.
ونـــــــــــــــّوه رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
األميرة  الشورى بحرص سمو 
ــيـــكـــة بــــنــــت إبـــــراهـــــيـــــم آل  ســـبـ
بالمرأة  االرتقاء  على  خليفة، 
ــا  ــهـ ــّوئـ ــبـ ــا وتـ ــهـ ــقـــدمـ ــان تـ ــ ــمـ ــ وضـ
مختلف  في  القيادية  المراكز 
الـــمـــجـــاالت، وصـــــون كــرامــتــهــا 
ــز مـــكـــانـــتـــهـــا مـــحـــلـــًيـــا  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ

ــا، وتــحــقــيــق  ــ ــًيـ ــ وإقــلــيــمــًيــا ودولـ
ــيـــزة، بــمــا  ــتـــمـ اإلنــــــجــــــازات الـــمـ
عكس الصورة المشرفة للمرأة 
تعزيز  في  وأسهم  البحرينية، 
مكانتها، وإبراز دورها الريادي 

على مختلف األصعدة.
ــيــــس  ــي رئــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وأشـــــــــــــار مـ
مــجــلــس الـــشـــورى إلـــى أنَّ يــوم 
تــعــد مناسبة  الــعــربــيــة  الـــمـــرأة 
واالعتزاز  الفخر  فيها  يتجدد 
الكريمة  والــرعــايــة  بــالــبــرامــج 
لدن  مــن  النوعية  والــمــبــادرات 
ســـمـــو قـــريـــنـــة جـــالـــة الــمــلــك 
المعظم، مما جعل من المرأة 
ــًا لــتــقــدم  الــبــحــريــنــيــة نـــمـــوذجـ
ــيـــة، وأصــبــحــت  الــــمــــرأة الـــعـــربـ
مثااًل يحتذى على المستويين 
الـــعـــربـــي والــــدولــــي، مــبــيــًنــا أن 
جـــــائـــــزة ســــمــــّوهــــا الـــعـــالـــمـــيـــة 
أفضل  شكلت  الــمــرأة  لتمكين 
لتعزيز  الــفــاعــلــة  الــمــمــارســات 
المستوى  عــلــى  الـــمـــرأة  مــركــز 
الـــــعـــــالـــــمـــــي، والـــــســـــعـــــي نـــحـــو 
تــحــقــيــق األهــــــداف اإلنــمــائــيــة 
التوازن  بتحقيق  العاقة  ذات 

بين الجنسين. 

رئ��ي�����س م��ج��ل�����س ال�����ش��ورى ي��ه��ن��ئ الأم���ي���رة 
���ش��ب��ي��ك��ة ب����ي����وم ال������م������راأة ال���ع���رب���ي���ة

} رئيس مجلس الشورى.

شــــــــــــارك مــــجــــلــــس الـــــصـــــحـــــة الـــخـــلـــيـــجـــي 
انطلقت  2023 الـــــذي  الــعــربــي  بمؤتمر الصحة 
بمركز   2023 فبراير   2 حتى  يناير   30 فعالياته 
دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويعتبر هذا 
المؤتمر من أكبر المؤتمرات الطبية في منطقة 

الشرق األوسط.
وتأتي مشاركة المجلس ايمانا منه بأهمية 
الخبرات  لتبادل  فرص  من  يوفره  وما  المؤتمر 
والمختصين  والخبراء  العالمية  الشركات  مع 
بــأكــثــر مــن 2281 شركة  الــصــحــي،  الــمــجــال  فــي 
مــن مختلف  مــوفــد   10000 مــن  وأكــثــر  عــارضــة 
لتحسين  فرصة  المؤتمر  ويقدم  العالم،  أنحاء 
العالمية للجميع من  معايير الرعاية الصحية 

خال تشارك المعارف والخبرات.
دومــًا  الخليجي  الصحة  مجلس  ويــحــرص 
المهمة  المناسبات  هذه  مثل  في  التواجد  على 
ولالتقاء  واإلقليمية  الدولية  الــلــقــاءات  لعقد 

مع التجارب العالمية والتنسيق وتعزيز التعاون 
في  العاملة  والــدولــيــة  العربية  المنظمات  مــع 
القضايا  مفاهيم  وتــحــديــد  الــصــحــي،  الــمــجــال 
الــصــحــيــة والــعــلــمــيــة الــمــخــتــلــفــة والــعــمــل على 
توحيدها وترتيب أولوياتها وتبني تنفيذ البرامج 
الــمــشــتــركــة بـــــدول الــمــجــلــس، وتــقــيــيــم الــنــظــم 
واالســتــراتــيــجــيــات الــحــالــيــة فــي مــجــال الــرعــايــة 
واالستفادة  الناجحة  التجارب  ودعــم  الصحية 

منها في الدول األعضاء.
يذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي يعد 
فرصة مميزة على الصعيدين المحلي والعالمي 
أمام المختصين والمهتمين في مجال الصحة، 
ــبـــرات والــتــقــنــيــات والــمــســتــجــدات  لـــتـــبـــادل الـــخـ
المعاصر،  والــطــب  الصحة  عالم  على  الــطــارئــة 
المناسبات  أكبر  الفعالية هي من  إن هذه  حيث 
في مجال األعمال التجارية المتعلقة بالصحة 

في الشرق األوسط.

م��ج��ل�����س ال�������ش���ح���ة ال��خ��ل��ي��ج��ي ي�������ش���ارك 
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بن  راشــد  الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
صباح  الداخلية،  وزيــر  خليفة  آل  عبداهلل 
بن  محمد  الــشــيــخ  طبيب  الــفــريــق  امـــس، 
عبداهلل آل خليفة رئيس المجلس األعلى 
جــمــعــيــة  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  لــلــصــحــة 
الــحــكــمــة لــلــمــتــقــاعــديــن، وذلـــــك بــحــضــور 
خليفة  آل  عبدالرحمن  بــن  ناصر  الشيخ 
بن  محمد  والعميد  الداخلية  وزارة  وكيل 
لــإعــام  الــعــامــة  اإلدارة  عـــام  مــديــر  ديــنــة 

والثقافة األمنية.
في بداية اللقاء، رحب وزير الداخلية 
رئيس  للصحة  األعــلــى  المجلس  برئيس 
مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين، 
والـــذي أهـــدى الــوزيــر نسخة مــن اإلصـــدار 
الخاص بالمغفور له بإذن اهلل تعالى سمو 
الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة، طيب 
اهلل ثراه »الداعية والمفكر والمؤرخ«، حيث 
من  يتضمنه  ومــا  الكتاب  بمضمون  أشــاد، 
وأعــمــال سمو  اســم  تخلد  رئيسية،  مــحــاور 
مستذكرا  العطرة،  وسيرته  الكبير  الراحل 

عبداهلل  الشيخ  سمو  لــه  المغفور  مناقب 
ــه لـــلـــوطـــن والـــعـــالـــم  ــا قـــدمـ ــ ــالــــد، ومـ بــــن خــ
العربي واإلسامي من عطاء فكري وديني 
بصمته  إلـــى  بــاإلضــافــة  جليلة،  وخــدمــات 
الواضحة والرائدة التي ستبقى خالدة في 

ذاكرة الوطن.

وقد أشاد الوزير بدور جمعية الحكمة 
للمتقاعدين في خدمة شريحة مهمة من 
المجتمع وما تتمتع به من خبرات متراكمة 
تقوم  ما  أهمية  مؤكدا  المجاالت،  كل  في 
التطوعي  العمل  تعزيز  فــي  الجمعية  بــه 
وتــوفــيــر الــرعــايــة الــصــحــيــة واالجــتــمــاعــيــة 

لألعضاء من كافة القطاعات.
ــاالت  ــلــــقــــاء بـــحـــث مـــجـ ــال الــ ــ ــم خــ ــ وتــ
وزارة  حــرص  إطــار  في  والتنسيق،  التعاون 
ــيـــة عـــلـــى دعـــــم جــمــعــيــة الــحــكــمــة  ــلـ الـــداخـ
دورهــا  تعزيز  في  يسهم  بما  للمتقاعدين، 

في خدمة العمل الوطني. 

خال��د  ب��ن  عب��داهلل  ل��ه  المغف��ور  بمناق��ب  ي�ش��يد  الداخلي��ة  وزي��ر 
ويثم��ن دور جمعي��ة الحكم��ة للمتقاعدي��ن ف��ي خدم��ة العم��ل الوطن��ي

عــقــد الــدكــتــور عــبــدالــلــطــيــف بـــن راشــــد الــزيــانــي 
وزيــــر الــخــارجــيــة، فــي الــعــاصــمــة الــمــجــريــة بــودابــســت 
الشؤون  وزير  بيتر سيارتو  مع  مباحثات  امس، جلسة 

الخارجية والتجارة في المجر.
عبداللطيف  الــدكــتــور  ألــقــى  الجلسة،  بــدايــة  فــي 
بن راشد الزياني كلمة أعرب فيها عن سعادته بزيارة 
واهتمامها  البحرين  مملكة  حــرص  مــؤكــًدا  الــمــجــر، 
بتنمية وتطوير عاقات الصداقة المشتركة والتعاون 
الثنائي بين البلدين الصديقين لما من شأنه خدمة 

المصالح المتبادلة.
ــر الــخــارجــيــة أهــمــيــة الـــزيـــارة الرسمية  ــد وزيـ  وأكـ
ــام 2019م حـــضـــرة صــاحــب  لــلــمــجــر عــ بــهــا  ــام  قــ الـــتـــي 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة ملك 
نوعية  نقلة  شكلت  والتي  الُمعظم،  البحرين  مملكة 
نتائج  عــن  وأســفــرت  استراتيجية،  ثنائية  شــراكــة  فــي 

مثمرة أسهمت في تنمية التعاون الثنائي.
ــر الــخــارجــيــة عــلــى أهــمــيــة تــبــادل  ــ كــمــا شــــدد وزيـ
ــارات الــرفــيــعــة الــمــســتــوى بــيــن الــمــســؤولــيــن في  ــزيــ الــ
البلدين لتوطيد عاقات الصداقة والشراكة التي تقوم 
البناء،  والــتــعــاون  المتبادل  االحــتــرام  مــن  أســس  على 
التعاون  مــجــاالت  كــافــة  إلــى بحث  عــن تطلعه  مــعــرًبــا 
الــمــشــتــرك الــتــي مـــن شــأنــهــا الــمــســاهــمــة فـــي تطوير 
العاقات الثنائية، واالرتقاء بها إلى مستويات أشمل، 
ــه الــخــصــوص فــي الــمــجــاالت االقــتــصــاديــة  وعــلــى وجـ
أن تخدم  الــتــي مــن شأنها  والــتــجــاريــة واالســتــثــمــاريــة 

أهدافهما ومصالحهما المشتركة.

ــر  ــب بـــيـــتـــر ســـيـــارتـــو بــــزيــــارة وزيــ ــ ــه، رحـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
الخارجية للمجر، مشيًدا بالمستوى المتقدم لعاقات 
التعاون المشترك بين مملكة البحرين والمجر، وما 
حققته من نتائج طيبة ومثمرة، مؤكًدا رغبة باده في 
إلى  المشترك  والــتــعــاون  الصداقة  بعاقات  االرتــقــاء 

آفاق أوسع لما من شأنه خدمة المصالح المشتركة.
الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف  الدكتور  تسلم 
وزيـــر الــخــارجــيــة، مــن بيتر ســيــارتــو، وزيـــر الــشــؤون 
ــام الــشــرف  ــ ــارة فـــي الــمــجــر، وسـ ــتـــجـ الــخــارجــيــة والـ
للجهود  المجرية  الحكومة  من  تقديًرا  المجري، 
الــتــي قـــام بــهــا وزيـــر الــخــارجــيــة فــي تــعــزيــز عــاقــات 
ــيـــن الــبــلــديــن  ــتـــرك بـ ــة والــــتــــعــــاون الـــمـــشـ ــداقــ الــــصــ
الصديقين، وعلى وجه الخصوص في دعم مملكة 
الــبــحــريــن لــلــمــجــر فـــي مــواجــهــة تــداعــيــات جائحة 
األثـــر في  لــه كبير  كــان  )كــوفــيــد- 19(، مما  كــورونــا 
إلــى  إنــقــاذ األرواح والــتــعــافــي االقــتــصــادي والـــعـــودة 

الحياة االقتصادية.
وامتنانه  الخارجية عن شكره  وزيــر  أعــرب  وقد 
لــلــحــكــومــة الــمــجــريــة عــلــى تــكــريــمــه بـــهـــذا الـــوســـام 
ــذي يــعــبــر عـــن الــعــاقــة الــوطــيــدة الــتــي  الــرفــيــع، الــ
بالصداقة  اعتزازه  عن  معرًبا  البلدين،  بين  تجمع 
منوًها  سيارتو،  بيتر  بالوزير  تربطه  التي  الوثيقة 
المجري  والتجارة  الخارجية  الشؤون  بحرص وزير 
على تنمية وتطوير عاقات الصداقة بين البلدين 
خدمة للمصالح المتبادلة، متمنًيا للمجر وشعبها 

الصديق دوام التقدم والنماء واالزدهار. 

المجري الخارجية ونظيره  بين وزير  ثنائية  مباحثات 
املجري ال�شرف  بو�شام  اخلارجية  وزير  تكرم  املجرية  احلكومة 

أكــد المجلس األعــلــى لــلــشــؤون اإلســامــيــة اعــتــزازه 
الملك حمد  أبداه حضرة صاحب الجالة  العميق بما 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، لدى استقبال 
ــبــــوع الـــمـــاضـــي الــشــيــخ عــبــدالــرحــمــن بن  جــالــتــه األســ
محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس، من تقدير 
لــــدور الــمــجــلــس وجـــهـــوده فــي خــدمــة الــديــن اإلســامــي 
والتوعية  تعاليمه،  ونــشــر  سماحته  وإظــهــار  الــحــنــيــف، 
بثوابته القائمة على االعتدال والوسطية، والدعوة إلى 
الخير، والتقريب بين األديان والثقافات من أجل السام 

والتعاون اإلنساني.
التي  االعــتــيــاديــة  الجلسة  خــال  المجلس  وأوضـــح 
بن  عبدالرحمن  الشيخ  برئاسة  الثاثاء،  أمس  عقدها، 
محمد بن راشد آل خليفة، بمبنى المجلس، أن الدعم 
الــدائــم مــن جــالــة الملك المعظم هــو مــصــدر اإللــهــام 
واإلنـــجـــاز لــمــا حققه الــمــجــلــس فــي مــســيــرتــه الــمــبــاركــة 
ــاس، مــعــاهــدا جالته  ــنـ فــي خــدمــة الــديــن والـــوطـــن والـ
بمهماته  للقيام  وإخـــاص  بعزيمة  قدما  المضي  على 
ومـــســـؤولـــيـــاتـــه الــديــنــيــة والـــوطـــنـــيـــة، مــســتــضــيــئــا دائــمــا 

بالتوجيهات والرؤى الملكية السامية.
ــــاد الــمــجــلــس بــتــدشــيــن وثــيــقــة )إعـــــان مملكة  وأشـ
ــا مـــن الــعــاصــمــة اإليــطــالــيــة رومـــا  ــ الــبــحــريــن( فـــي أوروبــ
بحضور عدد من السفراء والدبلوماسيين والمسؤولين 
إلـــى 100 طــالــب مــن منتسبي  بــاإلضــافــة  والــمــهــتــمــيــن، 

كرسي الملك حمد لحوار األديان والتعايش السلمي.
التي  الــســامــيــة  المضامين  عــالــيــا  المجلس  وثــمــن 

الــرؤى  عــن  تعبر  الــتــي  المهمة  الوثيقة  هــذه  تضمنتها 
والفكر النّير لصاحب الجالة ملك الباد المعظم لعدد 
من القضايا والمفهومات الدينية والروحية واإلنسانية؛ 
إذ تفضل جالته بخطها نصا وفكرا انطاقا من أسس 
الديني  والنهج  البحرين،  فــي  التعايش  حــول  تاريخية 

القويم.
وقال المجلس إن هذه الوثيقة إنجاز آخر يضاف إلى 
الملك  لجالة  واإلنسانية  العالمية  اإلنجازات  سلسلة 
الــمــعــظــم فـــي مـــجـــاالت الــتــعــايــش والــتــســامــح والـــســـام، 
مؤكدا أن ما تضمنته من مفاهيم إنسانية خيرة يشكل 

المرتكزات األساسية للسام والتقدم في العالم.
وهـــنـــأ الــمــجــلــس بـــالـــذكـــرى الــخــامــســة والــخــمــســيــن 

لتأسيس قوة دفاع البحرين والذكرى السادسة والعشرين 
لتأسيس الحرس الوطني، منوها بدورهما الكبير لصون 
والــدفــاع  التاريخية  والمكتسبات  الوطنية  الــمــنــجــزات 
عنها بما يحفظ للباد أمنها واستقرارها واستقالها، 
األمن  البحرين  مملكة  على  يديم  أن  تعالى  اهلل  سائا 

واألمان واالستقرار.
ــارات إقـــــــــدام بــعــض  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــأشــ ونـــــــدد الـــمـــجـــلـــس بــ
أن  مــؤكــدا  الشريف،  المصحف  حــرق  على  المتطرفين 
السماح بمثل هذه األفعال اآلثمة والبغيضة هو استفزاز 
خــطــيــر لــمــشــاعــر مــايــيــن الــمــســلــمــيــن، وتــحــريــض على 
والمواثيق  والقيم  للمبادئ  وانتهاك  الدينية،  الكراهية 
األديـــان  ــوار  وحــ الــســام  لتعزيز  الــخــيــرة  الــجــهــود  يعيق 
اإلسامي  العالم  وبين  والــغــرب،  الشرق  بين  والتواصل 

والعالم الغربي.
وطـــالـــب الــمــجــلــس الــمــجــتــمــع الـــدولـــي ومــؤســســاتــه 
وحـــكـــمـــاءه بـــالـــوقـــوف فـــي وجــــه الــعــبــث والـــتـــطـــاول على 
الــمــقــدســات الــديــنــيــة، وإدانــتــهــا وتــجــريــمــهــا، ووضـــع حد 
شعارات  تحت  آثمة  ممارسات  في  والفوضى  لانفات 

الحرية والتعبير.
كــمــا بــحــث الــمــجــلــس الــمــوضــوعــات الــمــدرجــة على 
جــــدول أعــمــالــه، واســتــهــلــهــا بـــــاســتــعــراض تــقــريــر لجنة 
متابعة إنشاء الجوامع وملحقاتها بشأن ما تم تنفيذه 
فـــي خــطــة الــمــجــلــس الــمــعــتــمــدة إلعـــمـــار الــجــوامــع في 
الواردة،  الرسائل والطلبات  الباد، واستعراض عدد من 

واتخذ بشأنها ما يلزم.

»الأع�����ل�����ى ل���ل�������ش���وؤون الإ�����ش����ام����ي����ة« ي�����ش��ي��د ب��ت��د���ش��ي��ن 
»اإع��������ان م��م��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن« وي����دي����ن ح�����رق ال����ق����راآن

ـــة  ــيـ ــنــ نــــــّظــــــم مــــــركــــــز الـــــبـــــحـــــوث األمــ
لــلــشــرطــــــــة حلقة  الــمــلــكــيــة  بــاألكــاديــمــيــة 
نــقــاشــيــة بــعــنــوان »الــمــنــهــجــيــة الــمــوحــدة 
ــل  ــفــ ــطــ ــب حــــمــــايــــة األســــــــــــرة والــ ــاتــ ــكــ ــمــ لــ
بالمديريات األمنية: المعوقات والحلول« 
2023م،  يناير   30-  24 مــن  الــفــتــرة  خــال 
آمر  الحسن  حسن  فــواز  العميد  بحضور 
األكاديمية الملكية للشرطة رئيس لجنة 
والطفل  األســرة  مكاتب  سياسات  توحيد 
بــالــمــديــريــات األمــنــيــة، ومــســاعــد األمــيــن 
ورئيس  لــلــمــرأة،  األعــلــى  للمجلس  الــعــام 
الــعــامــة،  بالنيابة  والــطــفــل  األســــرة  نــيــابــة 
لمديريات  العاّمين  المديرين  من  وعــدد 
األســرة  حماية  مكاتب  وممثلي  الشرطة، 
ــدد  ــة وعــ ــيـ ــنـ ــالـــمـــديـــريـــات األمـ ــل بـ ــفـ والـــطـ
المجتمع  مــؤســســات  فـــي  شــركــائــهــم  مـــن 
ــة الــمــعــنــّيــة بــشــؤون  الــحــكــومــّيــة والــمــدنــّي

األسرة والطفل .
إلـــى مناقشة  الــحــلــقــة  هـــذه  ــُدف  ــهـ وتـ
مـــعـــوقـــات تــطــبــيــق الــمــنــهــجــيــة الــمــوحــدة 
ــل  ــفــ ــطــ ــب حــــمــــايــــة األســــــــــــرة والــ ــاتــ ــكــ ــمــ لــ
بــالــمــديــريــات األمــنــيــة والــتــحــديــات التي 
لتطويرها،  المتاحة  والــفــرص  تواجهها، 
ــع شـــركـــاء  ــ ــار والـــــــــــرؤى مـ ــ ــكــ ــ ــادل األفــ ــ ــبــ ــ وتــ
المكاتب إليجاد الحلول المتوافق عليها 
لتحقيق  سعيًا  لمعالجتها؛  والمناسبة 
الــتــطــبــيــق األمـــثـــل لــهــذه الــمــنــهــجــيــة من 
لتدريب  المعد  التدريبي  البرنامج  خال 
وتنسيق  وتأطير  فيها،  العاملين  وتأهيل 
الـــعـــاقـــة بـــيـــن الـــمـــكـــاتـــب وشـــركـــائـــهـــا مــن 
مـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الــمــعــنــيــة بــشــؤون 
ــرة والــطــفــل وتــوطــيــدهــا بــالــتــواصــل  ــ األسـ

الفّعال لتحقيق الشراكة المجتمعية.
الملكية للشرطة  أّكد آمر األكاديمية 

إطــار  فــي  يــأتــي  الــحــلــقــة  ــذه  هـ تنظيم  أن 
توجيهات وزير الداخلية وبمتابعة حثيثة 
من رئيس األمن العام، لمناقشة الخطط 
مكاتب  عــمــل  لتنظيم  الــازمــة  واآللـــيـــات 
حـــمـــايـــة األســـــــرة والـــطـــفـــل بــالــمــديــريــات 
تضمن  مــوحــدة  منهجّية  تــحــت  األمــنــيــة 
التعامل  فــي  ــراءات  اإلجــ وســاســة  سامة 
مع قضايا مكاتب حماية األسرة والطفل 
المكاتب،  لــهــذه  الــرئــيــســة  األهــــداف  وفـــق 
والتنسيق  التعاون  تعزيز  إلــى  باإلضافة 
ــيـــن كــل  وتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود بـــالـــشـــراكـــة بـ
والطفل  األســرة  بشؤون  المعنية  الجهات 

بما يحقق األهداف المرجوة منها.
ــيــــة،  ــقــــاشــ ــنــ ــة الــ ــقــ ــلــ ــحــ ــت الــ ــنــ ــمــ ــضــ وتــ
عــــرض ومــنــاقــشــة الــمــنــهــجــّيــة الــمــوحــدة 
ــرة والــطــفــل  ــ لــعــمــل مــكــاتــب حــمــايــة األســ
بـــالـــمـــديـــريـــات األمـــنـــيـــة وبــــيــــان مـــراحـــل 

التدريبيين  والبرنامج  والمنهج  إعدادها، 
بالمكاتب،  العاملين  وتأهيل  إعداد  لدورة 
ــعـــراض الــصــعــوبــات  ــتـ ــة إلــــى اسـ ــافـ ــاإلضـ بـ
ــة  ــ ــّي ــارجــ والــــمــــعــــوقــــات الــــداخــــلــــّيــــة والــــخــ
تطبيق  عملية  تعترض  التي  والتحديات 
والجهات  للمكاتب  الــمــوحــدة  المنهجية 
المعنية بشئون األسرة والطفل والفرص 
المتاحة، وصواًل إليجاد الحلول المناسبة 
لمعالجتها، حيث أفرزت الحلقة عددًا من 
الجهات  إلى  ُأحيلت  والتوصيات،  النتائج 

ذات االختصاص.
مــــن جـــانـــبـــهـــم، أشــــــاد الـــحـــضـــور بــمــا 
النقاشية من مضامين  الحلقة  تضمنته 
من  النابعة  تفاصيلها  جميع  فــي  مهمة 
ــي الــمــجــتــمــع  واقــــــع األســـــــرة والـــطـــفـــل فــ
بوطنية  واعتزازهم  وفخرهم  البحريني، 

الفكرة ونجاحها.

الأك����ادي����م����ي����ة ال���م���ل���ك���ي���ة ل���ل�������ش���رط���ة ت���ب���ح���ث م���ع���وق���ات
ت��ط��ب��ي��ق ال��م��ن��ه��ج��ي��ة ال���م���وح���دة ل��م��ك��ات��ب ح���م���اي���ة الأ�����ش����رة

ــح  ــالــ ــــــأ عـــــلـــــي بـــــــن صــ هــــــنَّ
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ الــــــصــــــالــــــح، رئــ
ــة الـــســـمـــو  ــبــ ــاحــ الـــــــشـــــــورى، صــ
بنت  سبيكة  األمـــيـــرة  الــمــلــكــي 
قــريــنــة  آل خــلــيــفــة،  إبـــراهـــيـــم 
ــم رئيسة  الــمــعــظَّ الــبــاد  مــلــك 
ــى لـــلـــمـــرأة،  ــ ــلـ ــ الـــمـــجـــلـــس األعـ
العربية،  الــمــرأة  يــوم  بمناسبة 
الــــــــــذي تـــحـــتـــفـــي بــــــه الــــــــدول 
شهر  مـــن  األول  فـــي  الــعــربــيــة 
ــام، مــشــيــًدا في  ــ فــبــرايــر كـــل عـ
به  تحظى  بما  المناسبة  هــذه 
رعــايــة  مــن  البحرينية  الــمــرأة 
لدن حضرة  كريمة من  ملكية 
ــلـــك  ــمـ صـــــاحـــــب الـــــجـــــالـــــة الـ
خليفة،  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد 
فــي ظل  م  المعظَّ الــبــاد  ملك 
المشروع اإلصاحي لجالته.

ــــس مــجــلــس  ــيـ ــ وأعــــــــــرب رئـ
الــــــــــشــــــــــورى عـــــــــن االعـــــــــتـــــــــزاز 
التي  واإلنجازات  بالمكتسبات 
تــحــقــقــت لـــلـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة 
نـــتـــاج جـــهـــود صــاحــبــة الــســمــو 
الــمــلــكــي قــريــنــة مــلــك الــبــاد 
الــمــعــّظــم، واهـــتـــمـــام ومــتــابــعــة 
ــا لــتــنــفــيــذ الــمــشــاريــع  ــّوهـ ــمـ سـ

والخطط  والــبــنــاءة،  المثمرة 
والـــبـــرامـــج واإلســتــراتــيــجــيــات، 
وذلـــــــــك مـــــن خـــــــال قـــيـــادتـــهـــا 

للمجلس األعلى للمرأة.
ونـــــــــــــــّوه رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
األميرة  الشورى بحرص سمو 
ــيـــكـــة بــــنــــت إبـــــراهـــــيـــــم آل  ســـبـ
بالمرأة  االرتقاء  على  خليفة، 
ــا  ــهـ ــّوئـ ــبـ ــا وتـ ــهـ ــقـــدمـ ــان تـ ــ ــمـ ــ وضـ
مختلف  في  القيادية  المراكز 
الـــمـــجـــاالت، وصـــــون كــرامــتــهــا 
ــز مـــكـــانـــتـــهـــا مـــحـــلـــًيـــا  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ وتـ

ــا، وتــحــقــيــق  ــ ــًيـ ــ وإقــلــيــمــًيــا ودولـ
ــيـــزة، بــمــا  ــتـــمـ اإلنــــــجــــــازات الـــمـ
عكس الصورة المشرفة للمرأة 
تعزيز  في  وأسهم  البحرينية، 
مكانتها، وإبراز دورها الريادي 

على مختلف األصعدة.
ــيــــس  ــي رئــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وأشـــــــــــــار مـ
مــجــلــس الـــشـــورى إلـــى أنَّ يــوم 
تــعــد مناسبة  الــعــربــيــة  الـــمـــرأة 
واالعتزاز  الفخر  فيها  يتجدد 
الكريمة  والــرعــايــة  بــالــبــرامــج 
لدن  مــن  النوعية  والــمــبــادرات 
ســـمـــو قـــريـــنـــة جـــالـــة الــمــلــك 
المعظم، مما جعل من المرأة 
ــًا لــتــقــدم  الــبــحــريــنــيــة نـــمـــوذجـ
ــيـــة، وأصــبــحــت  الــــمــــرأة الـــعـــربـ
مثااًل يحتذى على المستويين 
الـــعـــربـــي والــــدولــــي، مــبــيــًنــا أن 
جـــــائـــــزة ســــمــــّوهــــا الـــعـــالـــمـــيـــة 
أفضل  شكلت  الــمــرأة  لتمكين 
لتعزيز  الــفــاعــلــة  الــمــمــارســات 
المستوى  عــلــى  الـــمـــرأة  مــركــز 
الـــــعـــــالـــــمـــــي، والـــــســـــعـــــي نـــحـــو 
تــحــقــيــق األهــــــداف اإلنــمــائــيــة 
التوازن  بتحقيق  العاقة  ذات 

بين الجنسين. 

رئ��ي�����س م��ج��ل�����س ال�����ش��ورى ي��ه��ن��ئ الأم���ي���رة 
���ش��ب��ي��ك��ة ب����ي����وم ال������م������راأة ال���ع���رب���ي���ة

} رئيس مجلس الشورى.

شــــــــــــارك مــــجــــلــــس الـــــصـــــحـــــة الـــخـــلـــيـــجـــي 
انطلقت  2023 الـــــذي  الــعــربــي  بمؤتمر الصحة 
بمركز   2023 فبراير   2 حتى  يناير   30 فعالياته 
دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويعتبر هذا 
المؤتمر من أكبر المؤتمرات الطبية في منطقة 

الشرق األوسط.
وتأتي مشاركة المجلس ايمانا منه بأهمية 
الخبرات  لتبادل  فرص  من  يوفره  وما  المؤتمر 
والمختصين  والخبراء  العالمية  الشركات  مع 
بــأكــثــر مــن 2281 شركة  الــصــحــي،  الــمــجــال  فــي 
مــن مختلف  مــوفــد   10000 مــن  وأكــثــر  عــارضــة 
لتحسين  فرصة  المؤتمر  ويقدم  العالم،  أنحاء 
العالمية للجميع من  معايير الرعاية الصحية 

خال تشارك المعارف والخبرات.
دومــًا  الخليجي  الصحة  مجلس  ويــحــرص 
المهمة  المناسبات  هذه  مثل  في  التواجد  على 
ولالتقاء  واإلقليمية  الدولية  الــلــقــاءات  لعقد 

مع التجارب العالمية والتنسيق وتعزيز التعاون 
في  العاملة  والــدولــيــة  العربية  المنظمات  مــع 
القضايا  مفاهيم  وتــحــديــد  الــصــحــي،  الــمــجــال 
الــصــحــيــة والــعــلــمــيــة الــمــخــتــلــفــة والــعــمــل على 
توحيدها وترتيب أولوياتها وتبني تنفيذ البرامج 
الــمــشــتــركــة بـــــدول الــمــجــلــس، وتــقــيــيــم الــنــظــم 
واالســتــراتــيــجــيــات الــحــالــيــة فــي مــجــال الــرعــايــة 
واالستفادة  الناجحة  التجارب  ودعــم  الصحية 

منها في الدول األعضاء.
يذكر أن معرض ومؤتمر الصحة العربي يعد 
فرصة مميزة على الصعيدين المحلي والعالمي 
أمام المختصين والمهتمين في مجال الصحة، 
ــبـــرات والــتــقــنــيــات والــمــســتــجــدات  لـــتـــبـــادل الـــخـ
المعاصر،  والــطــب  الصحة  عالم  على  الــطــارئــة 
المناسبات  أكبر  الفعالية هي من  إن هذه  حيث 
في مجال األعمال التجارية المتعلقة بالصحة 

في الشرق األوسط.

م��ج��ل�����س ال�������ش���ح���ة ال��خ��ل��ي��ج��ي ي�������ش���ارك 
 2023 ال���ع���رب���ي  ال�����ش��ح��ة  م���وؤت���م���ر  ف����ي 
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عــاقــبــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
بالشروع  متهمين   10 الجنائية 
في تهريب محكومين من مركز 
بالسجن  والــتــأهــيــل،  اإلصـــــالح 
فيما  متهمين  لــثــالثــة  الــمــؤبــد 
بــالــســجــن  آخـــــريـــــن   7 عــــاقــــبــــت 
ــرت  ــ ــوات لـــكـــل مــنــهــم وأمـ ــنــ 7 ســ
كان  ســالح  بــمــصــادرة  المحكمة 
الجريمة،  في  الستعماله  معدا 
التي كشفتها التحريات األمنية 
المتهمين  تخطيط  على  ودلت 
األول والثاني والثالث لمساعدة 
مــحــكــومــيــن بــالــســجــن الــمــؤبــد 
ــركــــز اإلصــــــــــالح والـــتـــأهـــيـــل  ــمــ بــ
تنفيذ  عــن طريق  الــهــروب  على 
النزالء، فيما  بين  أعمال شغب 
تــم ضبط ســالح آلــي فــي سيارة 
انــتــظــاره  ــاء  ــنـ اثـ األول  الــمــتــهــم 
ــالح  ــ ــ فـــــي مـــــواقـــــف مــــركــــز اإلصـ

والتأهيل.  
وكــــــانــــــت بــــــدايــــــة الــــواقــــعــــة 
تلقتها  مــعــلــومــات  طـــريـــق  عـــن 
ــة عـــــن قـــيـــام  ــيــ ــنــ ــزة األمــ ــ ــهــ ــ األجــ
ــن الــعــنــاصــر اإلرهـــابـــيـــة  عــــدد مـ
بــــوضــــع مـــخـــطـــط إرهـــــابـــــي مــن 
أجــل اســتــهــداف مــركــز اإلصــالح 
والـــتـــأهـــيـــل بـــواســـطـــة األســلــحــة 
النارية لتهريب عدد من النزالء 
المحكومين في جرائم إرهابية 
ومحكومين بالمؤبد، حيث تمت 
االســتــعــانــة بــالــمــصــادر الــســريــة 

الــتــي أكــــدت الــتــحــريــات وتــبــيــن 
بالتخطيط  األول  المتهم  قيام 
الستهداف المركز لتهريب عدد 
مـــن الــــنــــزالء الــمــحــكــومــيــن في 
قضايا إرهابية. إذ وضع المتهم 
خــطــتــه بــالــتــواصــل مــع الــنــزالء 
المتهمين وتوفير وسيلة النقل 
التي سوف تستخدم في عملية 
ــداف وتـــهـــريـــب الـــنـــزالء  ــهـ ــتـ االسـ
واالتــفــاق  المستخدم  والــســالح 
ــزالء بــافــتــعــال  ــ ــنـ ــ ــيــــام الـ ــلـــى قــ عـ
لتنفيذ  وتــخــريــب  شغب  اعــمــال 
االســتــهــداف  فــي عملية  دورهــــم 
ــت  ــلــ ــوصــ والـــــــــــهـــــــــــروب حــــــيــــــث تــ
ــى نـــزالء  الــتــحــريــات األمــنــيــة إلـ
بــاالشــتــراك  المتهمين  الــمــركــز 

في الواقعة وأدوارهم.
ــة تــوجــه  ــعــ ــواقــ وفـــــي يـــــوم الــ
مـــواقـــف  إلــــــى  األول  ــم  ــهـ ــتـ ــمـ الـ
والــتــأهــيــل  اإلصــــالح  مــركــز  زوار 
بــنــاء عــلــى االتـــفـــاق فــيــمــا كانت 
ــلـــى عــلــم  ــنــــيــــة عـ األجـــــهـــــزة األمــ
بـــالـــمـــخـــطـــط حــــيــــث تـــوجـــهـــت 
لــســيــارة الــمــتــهــم اثــنــاء تــواجــده 
بــالــمــوقــف وبــتــفــتــيــشــهــا إداريـــــا 
عـــثـــر عـــلـــى ســــــالح رشــــــــاش مــن 
على  يحتوي  كالشينكوف  نــوع 
ــان مــوضــوعــا  مـــخـــزن طــلــقــات كــ
ــلــــة مــــالبــــس وعـــلـــى  بـــــداخـــــل ســ
إثـــر ذلـــك تـــم  اســتــدعــاء طــاقــم 
مسرح الجريمة وضبط السالح 
على  يحتوي  والـــذي  والــمــخــزن 

عدد 26 طلقة نارية، وصوال إلى 
باقي المتهمين.

للمتهمين  النيابة  وأسندت 
بمملكة   2022/8/10 فــي  أنــهــم 
البحرين، المتهم األول شرع في 
مساعدة محكوم عليهم بالسجن 
الــمــؤبــد والـــمـــؤقـــت لــلــهــرب من 
مــركــز اإلصــــالح والــتــأهــيــل وهــم 
الثالث  مــن  المتهمين  مــن  كــل 
باستعمال  وذلــك  العاشر  حتى 
ــراض  ــاري تــنــفــيــذًا ألغــ ــ ــالح نـ ســ
إثر جريمته  أوقف  وقد  إرهابية 
لسبب ال دخل إلرادتــه فيه وهو 
السالح  بحيازة  متلبسا  ضبطه 
ــل مـــوقـــف ســـيـــارات  ــ الـــنـــاري داخـ
وذلك  والتأهيل  اإلصــالح  مركز 
ــاألوراق.  ــ عــلــى الــنــحــو الــمــبــيــن بـ
ــنــــدت لــلــمــتــهــم الــثــانــي  كـــمـــا أســ
أنـــه اشـــتـــرك بــطــريــقــي االتــفــاق 
األول  المتهم  مــع  والــمــســاعــدة 
اتفق  بــأن  الجريمة  ارتــكــاب  فــي 
معه على ارتكابها وساعده  بان 
والذخائر  الناري  بالسالح  أمده 
ــن أجـــل  ــه األمــــــــوال مــ وأرســـــــل لــ
ــيـــارة الــمــســتــخــدمــة  تــوفــيــر الـــسـ
ــي تـــهـــريـــب الـــمـــتـــهـــمـــيـــن وقـــد  ــ فـ
تنفيذ  فــي  األول  المتهم  شـــرع 
الجريمة بناء على ذلك االتفاق 
أسندت  فيما  المساعدة،  وتلك 
اشتركوا  أنهم  المتهمين  لباقي 
بــطــريــقــي االتـــفـــاق والــمــســاعــدة 

األول  المتهم  مــع  والــتــحــريــض 
في ارتكاب الجريمة بأن اتفقوا  
معه على ارتكابها، وأغــروه على 
معه  إرادتــهــم  واتــحــدت  ارتكابها 
ــوا مـــعـــه عـــلـــى كــيــفــيــة  وخــــطــــطــ
ارتـــكـــابـــهـــا كــمــا قــــام الــمــتــهــمــون 
ــع  ــاسـ ــتـ الـ و  والـــــــرابـــــــع  الــــثــــالــــث 
بــــــإمــــــداده بــــــاألمــــــوال الــــالزمــــة 
المستخدمة  الــســيــارة  لــتــوفــيــر 
ــده  ــ ــك أمـ ــ ــذلـ ــ ــي تـــهـــريـــبـــهـــم وكـ ــ فـ
الناري  بالسالح  الرابع  المتهم 
والــذخــائــر مــن أجـــل ذلـــك فقام 
لــذلــك  تــنــفــيــذًا  األول  الــمــتــهــم 
المركز  إلـــى مــواقــف  بــالــحــضــور 
هروبهم  خطة  لتنفيذ  تمهيدًا 
بــنــاء عــلــى ذلــك  والـــشـــروع فيها 
ــتــــحــــريــــض وتـــلـــك  االتـــــفـــــاق والــ
اوقــــف  قــــد  ــه  ــ انـ الـــمـــســـاعـــدة اال 
اثــــر الــجــريــمــة لــســبــب ال دخــل 
إلرادتـــــهـــــم فـــيـــه وهـــــو ضــبــطــهــم 
جميعًا قبل الهرب. كما أسندت 
ــانــــي  ــثــ والــ األول  لـــلـــمـــتـــهـــمـــيـــن 
سالح  حيازة  والخامس  والرابع 
ناري وذخائر بقصد استعمالها 
العام  بــاألمــن  نــشــاط مخل  فــي 
ــيــــذًا لـــغـــرض  ــفــ ــنــ وكــــــــان ذلـــــــك تــ
ارهــــابــــي عـــلـــى الـــنـــحـــو الــمــبــيــن 
ــاألوراق، واخـــفـــاء ســـالح نـــاري  ــ ــ بـ
في  لالستعمال  أعـــدت  وذخــائــر 
إرهابية مع علمه بذلك  جرائم 

على النحو المبين باألوراق.

صـــــــرح رئــــيــــس وحـــــدة 
ــدرات بــأنــه  ــخـ ــمـ ــم الـ ــرائـ جـ
ــــض عـــلـــى  ــبـ ــ ــقـ ــ قـــــــد تـــــــم الـ
على  بناء  متهمين  أربــعــة 
عــنــه تحريات  أســفــرت  مــا 
المخدرات  مكافحة  إدارة 
للمباحث  العامة  بــاإلدارة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ واألدلـــــــــــــــــــة الـ
بــحــيــازتــهــم مــــواد مــخــدرة 
مــهــربــة بــقــصــد تــرويــجــهــا 
واالتجار فيها بالبالد، وقد 
تم تفتيش مساكنهم بناء 
العامة  الــنــيــابــة  إذن  عــلــى 
حوزتهم  فــي  ضبط  حيث 
حوالي 87 كيلوجراما من 
المخدرة  الحشيش  مــادة 
ــة إلـــــى مــــا يـــزن  ــافــ بــــاإلضــ
ــة كــيــلــوجــرامــات من  ــعـ أربـ
حـــبـــوب الــكــبــتــاجــون أحــد 

المؤثرات العقلية.
فـــــــــيـــــــــمـــــــــا أســــــــــفــــــــــرت 
تــلــك  أن  عــــن  الـــتـــحـــريـــات 
الــــمــــواد قــــد تــــم تــهــريــبــهــا 
ــر الـــمـــيـــاه  ــبـ ــــن إيـــــــــران عـ مـ
المتهمين  وأن  االقليمية 
الـــمـــقـــبـــوض عـــلـــيـــهـــم مــن 
ضـــمـــن شـــبـــكـــة إجـــرامـــيـــة 
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــــي جـــلـــب 
الـــمـــواد الـــمـــخـــدرة وتــضــم 
عليهما  مــحــكــوم  آخـــريـــن 

إرهابية يتولوا  في قضايا 
المتهمين  بين  التنسيق 
والمهربين  البحرين  فــي 
فــــــــي إيـــــــــــــــران لــــيــــقــــومــــوا 
بــتــهــريــب وجـــلـــب الـــمـــواد 
الــــــمــــــخــــــدرة وتــــرويــــجــــهــــا 
ــالد وتـــحـــويـــل  ــ ــبـ ــ داخــــــــل الـ
من  المتحصلة  ــوال  ــ األمـ
الشبكة  لرئيس  الجريمة 
ــود فــــــي إيــــــــــران،  ــ ــوجــ ــ ــمــ ــ الــ

ــيــــابــــة  ــنــ ــــث أجـــــــــــرت الــ ــيـ ــ حـ
مـــعـــايـــنـــة لــــمــــكــــان ضــبــط 
الــمــخــدرة، وندبت  الــمــواد 
ــراء الــمــخــتــصــيــن  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ
ــبـــوطـــات  ــفـــحـــص الـــمـــضـ لـ
المتهمين  استجوبت  كما 
ــم  ــ ــهـ ــ ــسـ ــ ــبـ ــ ــحـ ــ وأمـــــــــــــــــــــــــرت بـ
احــــتــــيــــاطــــيــــًا عــــلــــى ذمــــة 
زالـــــــت  وال  الــــتــــحــــقــــيــــق، 

التحقيقات مستمرة.

ب��ح��وزت��ه��م ع��ث��ر  م��ت��ه��م��ي��ن   4 ح��ب�����س 

اإي����ران م���ن  م���خ���درات  ك��ي��ل��و   91 ع��ل��ى 

التحريات الأمنية اأحبطت خمططهم الإرهابي..

�آخ���ري���ن ل�����س��ب��ع��ة  ����س���ن���و�ت  و7  م��ت��ه��م��ي��ن  ل���ث���اث���ة  �ل���م���وؤب���د 

خ��ط��ط��وا ل��ت��ه��ري��ب م��ح��ك��وم��ي��ن م���ن )الإ������ص�����اح وال���ت����أه���ي���ل(

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى 22 متهما 
أغلبهم يحملون الجنسية اآلسيوية ومتهمين شقيقين 
بحريني  إلــى  باإلضافة  خليجية  دولــة  من  وفتاة  وشابا 
شكلوا فيما بينهم شبكة دولية الستيراد المواد المصنعة 
لحبوب الالريكا من دول آسيوية وإعادة تصنيعها مجددا 
في البحرين لتصديرها إلى دولة خليجية وترويجها في 
21 متهما وحبس متهم  لـ  5 سنوات  بالسجن  البحرين 
الـ 21 مدانا عقب  بإبعاد  المحكمة  أمــرت  فيما  أشهر   6

تنفيذ العقوبة.
وكانت السلطات األمنية تمكنت من ضبط ما يقرب 
الداخلة  البريجابالين  كيلو من مسحوق مادة  من 300 
فـــي صــنــاعــة الــالريــكــا وأكـــثـــر مـــن 46 ألـــف كــبــســولــة من 
 18 من  بأكثر  السوقية  قيمتها  قــدرت  الــمــادة حيث  ذات 
مليون دوالر امريكي، وقد حضر جلسة أمس 20 متهما، 
فيما  إليهم،  نسب  ما  وأنــكــروا  االتهام  لالئحة  استمعوا 
إباحية بداخل هاتفها، حيث  أقرت متهمة بحيازة مواد 
قررت المحكمة تأجيل القضية إلى 13 نوفمبر لالطالع 

والرد مع استمرار حبس المتهمين. 
معمل تصنيع

المخدرات  إدارة مكافحة  القضية تلقي  أوراق  بينت 
مــعــلــومــات تفيد بــاالشــتــبــاه بــأشــخــاص يــهــربــون الــمــواد 
آسيوية  دول  مــن  طـــرود  بــداخــل  فنية  بــطــرق  الــمــخــدرة 
الطرود  تلك  عــدد من  وتــم ضبط  الجوية  المنافذ  عبر 
بداخلها حبوب الالريكا حيث تم التوصل إلى أصحاب 
تــلــك الـــطـــرود وهـــم الــمــتــهــمــون األول والــثــالــث والــرابــع 
والثامن والتاسع عشر وتبين أنهم جزء من تلك الشبكة 
القبض  تم  الــطــرود  تلك  كمين محكم من خــالل  وبعد 
حيث  والتفتيش،  الضبط  أوامــر  استصدار  بعد  عليهم 
تبين أن المتهم األول يستخدم منزله كمعمل لتصنيع 
حبوب الالريكا وإعادة تعبئتها، باإلضافة إلى منزل آخر. 

والتحقيقات  األمــنــيــة  الــتــحــريــات  استكملت  حــيــث 
الــتــي كــشــفــت أن احـــد الــمــتــهــمــيــن يــعــمــل ضــمــن احـــدى 
نقل  عمليات  يجري  أنه  وتبين  الدولي  الشحن  شركات 
الــجــغــرافــي، وبــعــد سقوط  واســتــالم خـــارج نــطــاق عمله 
آخـــريـــن يــعــمــالن عــلــى شـــاحـــنـــات نــقــل بــضــائــع بــهــدف 
تهريب المادة المخدرة بطرق فنية في الشاحنات فيما 
بجمارك  يعمل  االجــرامــي  بالتشكيل  عضو  ينتظرهم 
بها  عــالقــة  على  خليجية  فــتــاة  وتــعــاونــه  خليجية  دولـــة 
آخرون  تكفل  كما  التنسيق،  بهدف  البحرين  في  وتقيم 
بعمليات إخفاء المواد المخدرة في الشاحنات وإطاراتها 
إلخفاء  الشاحنات  مــعــادن  فــي  اللحام  عمليات  واجـــراء 

المواد المخدرة.
الوقت  أغــلــب  يقضي  المتهمين  أحــد  أن  تبين  كما 
في دول آسيوية بهدف توريد المادة الخام المستخدمة 
واالختام  الكبسوالت  فــوارغ  وتوريد  الحبوب  في صناعة 
إعادة  تتم  ان  المخدرة على  للحبوب  المطابقة لألصل 
التصنيع والتغليف في البحرين وختم الحبوب بأختام 
تشبه الختم األصلي على الحبوب الطبية ومن ثم إعادة 

الترويج والتصدير.
أنهم في غضون  للمتهمين  العامة  النيابة  وأسندت 
المتهمون  البحرين،  مملكة  أمــن  بــدائــرة  2022م  الــعــام 
من األول حتى الواحد والعشرين ارتكبوا جرائم حيازة 
المؤثر  وتسليم  وتسلم  وصنع  ونقل  وتصدير  واستيراد 
العقلي )البريجابالين( بقصد االتجار وفي غير األحوال 

المصرح بها قانونا.
ــازوا  الــثــالــث حـ الــمــتــهــمــون مــن األول حــتــى  كــمــا أن 
ــدروا الــمــؤثــر الــعــقــلــي )الــبــريــجــابــالــيــن(  ــ واســــتــــوردوا وصـ
قانونا  بها  المصرح  األحـــوال  غير  وفــي  االتــجــار  بقصد 
بأن اتفقت إرادتهم وقصدهم على ذلك عن طريق قيام 
خام  كمواد  العقلية  المؤثرات  بتجهيز  الثالث  المتهم 

البحرين  لمملكة  وتصديرها  محكمة  بطرق  واخفائها 
وإعــادة  تصنيعها  لغرض  االول  المتهم  مــن  واستالمها 
واالتجار  الثاني  المتهم  من  استالمها  ليتم  تصديرها 

بها.
كما أن المتهم الرابع صنع وحاز ونقل وسلم وتسلم 
المؤثر العقلي )البريجابلين( بقصد االتجار وفي غير 
األحــــوال الــمــصــرح بــهــا قــانــونــا بـــأن صــنــع وغــلــف وجهز 
الـــمـــؤثـــرات الــعــقــلــيــة عـــن طــريــق تــحــويــل الـــمـــواد الــخــام 
المستوردة وهيأها للتصدير لدولة لخليجية وترويجها 

بناء على تعليمات المتهمين من االول الى الثالث.
كــمــا أن الــمــتــهــمــيــن مـــن الــخــامــس وحـــتـــى الــثــامــن 
وسلموا  وتسلموا  حـــازوا  عشر  والــتــاســع  عشر  والــســابــع 
االتجار  بقصد  )البريجابالين(  العقلي  المؤثر  ونقلوا 
بأن  ذلــك  وكـــان  قانونا  بها  المصرح  األحـــوال  غير  وفــي 
تسلموا المواد القادمة من دول المصدر ونقلوها وقاموا 

بتسليمها بغرض التصنيع.
التاسع  مــن  للمتهمين  العامة  النيابة  وجهت  كما 
االتفاق  اشتركوا عن طريق  بأنهم   السادس عشر  حتى 
والــمــســاعــدة مـــع الــمــتــهــمــيــن مـــن األول وحــتــى الــثــالــث 
ــازة وتــصــديــر الــمــؤثــر الــعــقــلــي  ــيـ ــرائـــم حـ فـــي ارتـــكـــاب جـ
)البريجليلين( بقصد االتجار في غير األحوال المصرح 
بتصدير  والعاشر  التاسع  المتهمان  قام  بأن  قانونا  بها 
تلك المواد عن طريق شاحناتهم وقيام المتهم الحادي 
الخليجية  الـــدول  بــإحــدى  كــونــه مــوظــف جــمــارك  عشر 
بتسهيل مرور المتهمة الثانية عشرة بتلك المواد وقيام 
المتهمين من الثالث عشر وحتى السادس عشر بإخفاء 
تلك المواد في الشاحنات بطرق فنية وتجهيز االطارات 
المبين  النحو  وذلك على  المواد بطرق محكمة،  بتلك 
بالتحقيقات، كما أحرزوا جميعا المواد المخدرة بقصد 

التعاطي.

عملوا �شمن �شبكة ترويج دولية..

5 �س���نو�ت ل���� 21 متهم���� بتروي���ج الاري���ك� المخ���درة
ــة  ــ ــمــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ أيــــــــــــــــــــــــــدت مــ
ــيـــة  ــائـ ــنـ ــجـ ــاف الـ ــ ــنـ ــ ــئـ ــ ــتـ ــ االسـ
إفريقيين  شــابــيــن  مــعــاقــبــة 
ســــــــرقــــــــا بـــــحـــــريـــــنـــــيـــــا عـــن 
ــراه بــالــســجــن 5  ــ طــريــق اإلكـ
ســـنـــوات واإلبـــــعـــــاد، وأمــــرت 
الدعوى  بإحالة  المحكمة 
إلـــــى الــمــحــكــمــة الــمــدنــيــة 
ــيـــث أدعــــى  الـــمـــخـــتـــصـــة، حـ
المتهمان أنهما كانا بحالة 

سكر ولم يتذكرا الواقعة.
وكان المجني عليه )38 
ــه مــســاء  ســـنـــة( قـــد أبـــلـــغ أنــ
ــان مــوجــودا  ــوم الــواقــعــة كـ يـ
بمنطقة  اآللــــي  بــالــصــراف 
المتهمان،  سند دخل عليه 
بإشهار  األول  المتهم  وقــام 
ــام  ــ ــه، وقـ ــ ــهـ ــ ــي وجـ ــ ســـكـــيـــن فـ
ــانــــي بـــإشـــهـــار  ــثــ الـــمـــتـــهـــم الــ
كــان  إذا  يــعــلــم  وال  مــســدس 
الــــمــــســــدس حـــقـــيـــقـــيـــا مــن 
بمحاصرته  وقــامــا  عــدمــه، 
بـــــــزاويـــــــة الـــــــصـــــــراف وقــــــام 
أحـــــدهـــــمـــــا بــــضــــربــــه عــلــى 
ــلـــى  خــــــــصــــــــره، وخــــــــوفــــــــا عـ
مبلغ  بــإخــراج  قــام  سالمته 

مــحــفــظــتــه  مــــن  ــارا  ــنــ ديــ  50
ومن  للمتهمين  وتسليمها 

ثم الذا بالفرار.
ــاشــــرت الــجــهــات  ــد بــ ــ وقـ
األمـــــــنـــــــيـــــــة الـــــــــبـــــــــالغ وتــــــم 
االطـــــــــالع عـــلـــى الـــتـــصـــويـــر 
بكاميرات  الــخــاص  األمــنــي 
تكثيف  وتم  اآللي  الصراف 
التحريات وصوال إلى هوية 
الــمــتــهــمــيــن، وتــــم الــقــبــض 
على المتهم االول وبسؤاله 
عــن الــواقــعــة أقــر بما نسب 
وبالتوجه  اتــهــام،  مــن  إلــيــه 
االول  الــمــتــهــم  مسكن  إلـــى 
بـــــــإرشـــــــاده ومــــوافــــقــــتــــه تــم 
الـــــعـــــثـــــور بـــمـــســـكـــنـــه عـــلـــى 
في  الــمــســتــخــدمــة  األدوات 
ارتكاب الجريمة والقميص 
ــن كـــان  ــذيــ ــلــ ــال الــ ــطــ ــنــ ــبــ والــ
ــوم الـــواقـــعـــة  ــيـ يــرتــديــهــمــا بـ
وعــلــى مــبــلــغ مــالــي قــــدره 7 
والـــذي  فــلــس  دنــانــيــر و100 
المسروق  المال  أنه  يعتقد 

من المجني عليه.
أرشـــد األول رجــال  كــمــا 
السالح  مكان  إلى  الشرطة 

تم  ثم  ومــن  الحقيقي  غير 
تحريزه كما تم القبض على 
المتهم الثاني، الذي أرشد 
إلى مسكنه  الشرطة  رجال 
وبالتحديد الى مكان وجود 
الجاكيت الخاص به والذي 
كان يرتديه يوم الواقعة وتم 
العثور على مبلغ 21 دينارا 
المبالغ  ضــمــن  أنـــه  يعتقد 
الجريمة،  مــن  المتحصلة 
وقد أقر المتهم الثاني عن 
الواقعة بما نسب إليه بعد 

سؤاله.
ــة إلـــى  ــابـ ــيـ ــنـ أســــنــــدت الـ
الــمــتــهــمــيــن أنــهــمــا فـــي 22 
المبالغ  سرقا   2022 يونيو 
النقدية المملوكة للمجني 
عليه بطريق االكراه الواقع 
عليه بأن قام المتهم األول 
المتهم  بإشهار سكين وقام 
ــار مـــســـدس  ــهــ ــانــــي بــــإشــ ــثــ الــ
مــواجــهــة  فــي  غــيــر حقيقي 
ــه وتـــمـــكـــنـــا  ــيـ ــلـ الـــمـــجـــنـــي عـ
تعطيل  من  الوسيلة  بتلك 
على  واالســتــيــالء  مقاومته 

المسروقات والفرار بها.

���ص��رق���  لإف���ري���ق���ي���ي���ن  ���ص��ج��ن���  ����ص���ن���وات   5
لعبة م�����ص��د���س  ب��وا���ص��ط��ة  ب�����لإك����راه  ���ص��خ�����ص��� 
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أيدت محكمة االستئناف السجن المؤبد 
 110 تهريب  حـــاول  آســيــوي  مــخــدرات  لمهرب 
المخدر  الــهــيــرويــن  بــمــادة  كــبــســوالت محشوة 
بداخل احشائه إال ان سلطات المطار تمكنت 

من ضبطه قبل الدخول إلى البالد.
ــى مــمــلــكــة  ــ ــر إلــ وكـــــــان الـــمـــتـــهـــم قــــد حـــضـ
ــدولــــي  ــن الــ ــريـ ــحـ ــبـ ــار الـ ــر مــــطــ ــبـ ــن عـ ــريـ ــحـ ــبـ الـ
بالمنطقة  مـــروره  وعــنــد  باكستان  مــن  قــادمــا 
الجمركية اشتبه به الشاهد االول وعليه قام 
عن  وبــســؤالــه  شــيء  على  يعثر  ولــم  بتفتيشه 
مالمحه  أن  إال  أنــكــر  مــمــنــوعــات  أي  حــيــازتــه 
أمــر ضابط  االرتــبــاك، حيث  يبدو عليها  كــان 
األشعة  جهاز  غرفة  إلــى  بتحويله  الــجــمــارك 
دائرية  أشكال  وجــود  لوحظ  عليه  وبالعرض 
كــبــســوالت  انــهــا  فــي  بــداخــل احــشــائــه مشتبه 
مخدرة فتم تحويله إلى مكتب إدارة مكافحة 

المخدرات.
وبـــســـؤال الــمــتــهــم أقـــر بــابــتــالع كــبــســوالت 
تحتوي على المواد المخدرة قاصدا تهريبها 
ــــى مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وعـــلـــيـــه تــــم تــحــويــلــه  إلـ

إلـــــى مــســتــشــفــى الــســلــمــانــيــة وقــــــام الــمــتــهــم 
مراقبة  اثناء  دفعات  على  الكبسوالت  بإنزال 
مجموع  بلغ  حتى  الــكــبــســوالت  ــزال  إنـ عملية 
الكبسوالت 110 كبسوالت وبإجراء التحريات 
أن  تبين  الــمــخــدرات  مكافحة  إدارة  قــبــل  مــن 
الــمــتــهــم يــعــمــل ضـــمـــن شــبــكــة تـــقـــوم بــجــلــب 
بقصد  البحرين  مملكة  إلى  المخدرة  المواد 
االتجار ودور المتهم هو نقل المواد المخدرة 
فــي احــشــائــه عــن طــريــق االبــتــالع وبفحصها 
الهيروين  مــادة  على  احــتــواؤهــا  ثبت  معمليا 
ادراره  عينة  وبفحص  الميتافيتامين  ومؤثر 
ومؤثر  الحشيش  مخدر  على  احتواؤها  ثبت 

الديازيبام.
أنــه  إلـــى المتهم  الــعــامــة  الــنــيــابــة  أســنــدت 
جلب وحاز المادة المخدرة الهيروين والمؤثر 
في  االتــجــار  بقصد  الميتافيتامين  العقلي 
انه  كما  قــانــونــا،  بها  المرخص  ــوال  االحـ غير 
ــادة الــمــخــدرة الــحــشــيــش والــمــؤثــر  أحــــرز الـــمـ
غير  في  التعاطي  بقصد  الديازيبام  العقلي 

االحوال المرخص بها قانونا.

ت����أي���ي���د ال���م���وؤب���د ل��ث��اث��ي��ن��ي اأخ��ف��ى 
ب���أح�����ص���ئ��ه ه��ي��روي��ن  ك��ب�����ص��ولت   110 ر�ص�لة »وات�ص�ب« ت�صمن حقوق ع�ملة بمركز طبي بعد ك�صف ف�صله� تع�صفي�

ــفـــت رســـــائـــــل »واتـــــــســـــــاب« بــيــن  كـــشـ
مــوظــفــة بــمــركــز طــبــي ومــســؤولــيــهــا عن 
تغيبها  بسبب  الــعــمــل  مــن  فصلها  نــيــة 
ــازات  إجـ عــلــى  لكونها حــامــال وحــصــلــت 
المحكمة  واستخلصت  بذلك،  مرضية 
الكبرى العمالية من نص رسالة بينهما 
»حـــاولـــت كــثــر مــاقــدر اخــلــيــج.. بــس ما 
فصل  المسؤولة  نية  أن  الــوضــع«  ينفع 
الموظفة من العمل، وألزمت المحكمة 
المركز الطبي بأن يؤدي إلى الموظفة 
مبلغ 1893 دينارا عن الفصل التعسفي.

السيد  زاهــــدة  الــمــحــامــيــة  وأشـــــارت 
ــلـــة الـــمـــوظـــفـــة الـــمـــدعـــيـــة إلـــــى أن  وكـــيـ
المركز  لدى  بالعمل  التحقت  موكلتها 
وبــتــاريــخ   ،2021/12/6 بــتــاريــخ  الــطــبــي 
صــحــيــة  لـــوعـــكـــة  تـــعـــرضـــت   2022/3/7
وقد  السادس،  الشهر  في  حامال  كونها 
نــصــحــهــا الــطــبــيــب بـــااللـــتـــزام بــالــراحــة 
المباشر  مــديــرهــا  فــاســتــأذنــت  الــتــامــة، 
 2022/3/22 يـــوم  فــي  فــوجــئــت  أنــهــا  إال 

إذا  عما  المسؤولة  من  واتساب  برسالة 
فأجابتها  معهم  العمل  كانت ستواصل 
راحــة،  فــتــرة  إلــى  تحتاج  أنــهــا  إال  بنعم 
قالت  بــرســالــة  الــمــســؤولــة  عليها  وردت 
بس  اخليج..  ماقدر  كثر  »حاولت  فيها 
من  بفصلها  لتفاجأ  الوضع«  ينفع  ما 
من  وإخراجها  التالي  اليوم  في  العمل 

»قروب واتساب العمل«.
وتــقــدمــت الــمــوظــفــة بـــدعـــوى أمـــام 
بأجر  فيها  تطالب  العمالية  المحكمة 
شــهــر مــــارس ومــكــافــأة نــهــايــة الــخــدمــة 
تبين  بعدما  المستقطعة  والتأمينات 
أنه يتم استقطاع مبالغ التأمينات من 
راتبها دون تسديد اشتراكات عن ذلك، 
وتعويض  اإلخطار  بــدل  إلــى  باإلضافة 

عن باقي مدة العقد وشهادة خدمة.
استخلصت  إنها  المحكمة  وقــالــت 
ثــبــوت عــالقــة الــعــمــل مــن خـــالل العقد 
المؤرخ في 2021/12/6 مدة عام واحد 
لـــقـــاء أجــــر أســـاســـي 200 ديـــنـــار وبـــدل 

مواصالت  وبــدل  دينارا   50 بواقع  سكن 
بــواقــع 50 ديـــنـــارا وبــــدل حــوافــز بــواقــع 
إلى  المحكمة  أشـــارت  فيما  ديــنــارا،   50
نص المادة 101 من قانون العمل بأنه 
عن  التعويض  في  الحق  للعامل  يكون 
إنهاء صاحب العمل عقد العمل، ما لم 
يكن إنهاء العقد بسبب مشروع، ويكون 
عبء إثبات مشروعية إنهاء العقد على 
صاحب العمل، وكذلك نص المادة 111 
العمل  أنهى صاحب  إذا  بأنه  ج  الفقرة 
بـــدون سبب  الــمــدة  مــحــدد  العمل  عقد 
بتعويض  الــتــزم  مــشــروع  غير  لسبب  أو 
العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية 
على  الطرفان  يتفق  لــم  مــا  العقد  مــن 
تعويض أقل بشرط أال يقل التعويض 
أو  أشهر  ثالثة  أجــر  عــن  عليه  المتفق 

المدة المتبقية من العقد أيهما أقل.
ــت الـــمـــحـــكـــمـــة إلــــــى الـــصـــور  ــ ــوهـ ــ ونـ
الــضــوئــيــة الـــتـــي قــدمــهــا طـــرفـــا الـــنـــزاع 
لــلــمــحــادثــات الــمــتــبــادلــة فـــي بــرنــامــج 

كــل منهما  بـــإقـــرار  يفيد  ومـــا  واتـــســـاب، 
ــى الــرســالــة  ــ ــا ورد فــيــهــا، وإلـ بــصــحــة مـ
الــــمــــرســــلــــة إلــــــــى الــــمــــدعــــيــــة بـــتـــاريـــخ 
2022/3/27 برد المدعى عليها »حاولت 
ــا يــنــفــع  ــلــــيــــج.. بــــس مــ ــدر اخــ ــاقــ كـــثـــر مــ
المحكمة  منه  واستخلصت  الــوضــع«، 
المدعية من  المدعى عليها فصل  نية 
العمل دون تقديم مبرر للفصل، األمر 
الذي تستحق معه التعويض عن باقي 
مـــدة الــعــقــد بــواقــع 1600 ديــنــار، وبــدل 

إخطار بواقع 200 دينار.
المدعى  بإلزام  المحكمة  وحكمت 
الــمــدعــيــة مبلغ  إلـــى  تـــؤدي  بـــأن  عليها 
وفـــائـــدة  وشـــهـــادة خـــدمـــة  ديـــنـــارا   1893
بنسبة 6% سنويا من األجر الذي تأخر 
ــر الــســتــة األولــــى  ــهـ صـــرفـــه خــــالل األشـ
ــذه الــنــســبــة بــواقــع 1% عــن كل  وتــــزاد هـ
شــهــر تــأخــيــر بــعــد ذلـــك وبــمــا ال يــجــاوز 
نسبة 12% سنويا من تاريخ االستحقاق 

حتى السداد.
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وزير املوا�سالت: اإرجاء التفاق اجلوي مع العراق لأ�سباب تتعلق باجلانب العراقي

العـمـل  الــخــلـــــيـــــج  طـــيـــران  عــلــــــــى  �ــســلــــــــمــــــــان:  عــبــدالــنــــــــبــي 
ال�سـيــا�سـيــــة الأمـــــور  اإلـــى  النـظــــر  دون  مـــــن  الربحيــــة  بمــبــــداأ 

تغطية وليد دياب:
تصوير عبداألمير السالطنة:

وافق مجلس النواب في جلسته 
العادية أمس برئاسة رئيس مجلس 
مشروع  على  المسلم  احمد  الــنــواب 
قانون بالتصديق على االتفاقية بين 
ومجلس  الــبــحــريــن  مملكة  حــكــومــة 
بــشــأن  والـــهـــرســـك  الـــبـــوســـنـــة  وزراء 
الـــخـــدمـــات الـــجـــويـــة، واحـــالـــتـــه الــى 

مجلس الشورى.
ــــالت  ــواصــ ــ ــمــ ــ وكــــــشــــــف وزيــــــــــــر الــ
واالتصاالت محمد بن ثامر الكعبي 
على  الخليج«  لـــ»اخــبــار  تصريح  فــي 
ــلـــســـة مــجــلــس  هــــامــــش حـــــضـــــوره جـ
الجوية  الـــرحـــالت  عـــودة  ان  الـــنـــواب 
بــيــن الــبــحــريــن وقــطــر قــريــبــا، قائال 
ــي قــطــر  »تـــــم مــخــاطــبــة االشــــقــــاء فــ
الجانب  الــرد من  وتم  بشكل رسمي، 
الـــقـــطـــري بــتــرحــيــبــهــم بــاســتــئــنــاف 
شركات  تتقدم  ان  ويتبقى  الرحالت 
وتــدرس  الرحالت  بجداول  الطيران 
ــلــــطــــات الــمــخــتــصــة  ــبــــل الــــســ مـــــن قــ
ــة قــطــر، ونــحــن فـــي انــتــظــار  مـــن دولــ

الموافقات«.
حول الرحالت الجوية المباشرة 
ــر ان االمـــر  ــوزيــ ــراق اكــــد الــ ــعــ مـــع الــ
االتفاقية  من  االنتهاء  أوال  يتطلب 
ــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن حـــيـــث انـــه  ــويـ ــجـ الـ
مــازال بها بعض األمــور التي تتعلق 
بالتنظيم، ومتى ما تم استيفاء هذه 
األمور التنظيمية والتشغيلية سيتم 
بحث تشغيل الخطوط الجوية بين 

البلدين.

ان  الــوزيــر خــالل الجلسة  وقـــال 
الوزارة لديها لجنة للترويج للمطار 
تلك  ولكن  الطيران،  وجــذب شركات 
تجارية  أســس  على  تعمل  الــشــركــات 
وبالتالي اذا لم يتواجد عدد كاف من 
المسافرين ستكون عملية التشغيل 
غير مجدية وتعزف شركات الطيران 
عـــن الـــتـــواجـــد، مـــؤكـــدا عــلــى ضـــرورة 
الطيران،  شركات  من  المزيد  جــذب 
الـــوزارة  استراتيجية  ان  الــى  مشيرا 
هــي الــعــمــل عــلــى ربـــط الــمــطــار بما 
العالم  يقل عن 100 وجهة حــول  ال 
بحلول 2025، مضيفا انه حتى االن 
الـــى 72 وجــهــة تشمل  الـــوصـــول  تـــم 
الطيران التجاري والشحن الجوي.

البحرين  بين  االتفاقية  وحــول 

انه  الوزير  قال  والهرسك  والبوسنة 
تم تشغيل مؤقت لرحلتين للبوسنة 
والــهــرســك فــي األســبــوع وكـــان هناك 
ــذا دفـــعـــنـــا لــلــســعــي  ــ ــبــــال كــبــيــر وهــ اقــ
ان  مضيفا  االتفاقية،  هــذه  لتوقيع 
هناك وجهات تربطها عالقات وثيقة 
ــواق مربحة  ــ ــي أسـ مـــع الــبــحــريــن وهـ
جدا للناقلة الوطنية وأثبتت جدوى 
تــشــغــيــلــهــا فـــي الـــســـابـــق، مــضــيــفــا ان 
هناك بعض االتفاقيات التي تحتاج 
انــه على هامش  الــى  التعديل الفتا 
مــعــرض الــبــحــريــن لــلــطــيــران كــانــت 
البحرين على وشك تعديل االتفاقية 
ــاء االمـــر  ــ ــعـــراق ولــكــن تـــم ارجـ مـــع الـ
الــعــراقــي،  بــالــجــانــب  تتعلق  ألســبــاب 
مؤكدا ان استئناف التشغيل هو قيد 

القريبة من  الدراسة سواء لألسواق 
البحرين او الوجهات البعيدة.

واكد الوزير انه يتفق تماما مع 
الــطــرح الــــذي تــقــدم بــه الـــنـــواب من 
ضرورة احتياج شركة طيران الخليج 
الى التركيز على األسواق المربحة، 
الـــشـــركـــة ال  اســــطــــول  ان  ــا  مـــوضـــحـ
يتجاوز 32 طائرة، وانه يتم التركيز 
ــتــــي تــــركــــز عــلــى  ــات الــ ــهــ ــوجــ ــلـــى الــ عـ
الـــنـــواحـــي الـــتـــجـــاريـــة والــتــشــغــيــلــيــة 

األنسب.
الـــنـــائـــب األول  اكــــد  ــن جــانــبــه  مـ
عبدالنبي  الـــنـــواب  مجلس  لــرئــيــس 
الدولي  البحرين  ان  مطار  سلمان 
الــنــوع مــن الحراك  الــى هــذا  يحتاج 
واالتفاقيات وتفعيل هذه االتفاقيات 

الكثير  هناك  وان  خاصة 
مــــن االتــــفــــاقــــيــــات الــتــي 
تــــــــم إقــــــــــرارهــــــــــا ولــــكــــن 
ارض  ــلـــى  عـ تــفــعــيــلــهــا 
الــــواقــــع يـــحـــتـــاج الـــى 
تـــــــــرويـــــــــج حـــقـــيـــقـــي 
وللمطار  للبحرين 

والناقلة الوطنية، 
مطار  ان  مضيفا 

الــــبــــحــــريــــن وبـــعـــد 
خاليا،  يــكــون  ان  يمكن  ال  تــطــويــره 
وان طـــيـــران الــخــلــيــج تــحــتــاج أيــضــا 
الـــدول التي  الــى عمل شــراكــات مــع 
تــجــاري وسياحي  نــشــاط  بها حــركــة 
تخدم  ان  على  التركيز  الى  ونحتاج 
السياحية،  الحركة  االتفاقيات  تلك 

ــواق  ــ ــلـــى أســ واالنــــفــــتــــاح عـ
طيران  لشركة  فرصا  تخلق  جديدة 

الخليج لالنتقال لهذه العواصم.
ــد اجـــتـــمـــاع  ــعــ ــا بــ ــ ــنـ ــ وأضـــــــــــاف انـ
الى  نتطلع  األخير  ــوزراء  الـ مجلس 
تفعيل تبادل الطيران بين البحرين 
النوع  هــذا  الــى  بحاجة  ألننا  وقطر 

ــد مـــن ان يــكــون  ــ ــاون، والبـ ــعـ ــتـ مـــن الـ
واضــحــة  استراتيجية  الــدولــة  لـــدى 
العالمية  األســـــواق  عــلــى  لــالنــفــتــاح 
النظر  بغض  والعربية،  واإلقليمية 
سياسيا  اخــتــالفــنــا  او  اتــفــاقــنــا  عـــن 
معهم ألننا في حاجة الى ان تعمل 
طيران الخليج على مبدأ الربحية.

شهدت مناقشة المرسوم بقانون رقم )43( لسنة 2022م 
بقانون  المرسوم  إلى  مكررًا(   2( برقم  جديدة  مــادة  بإضافة 
رقم )3( لسنة 1994م بشأن تقسيم األراضي المعدة للتعمير 
والتطوير، حالة من االنقسام داخل المجلس ما بين مؤيد 
ورفــض  صــوتــا   21 بــعــدد  عليه  بالموافقة  وانتهت  ومــعــارض، 
8 أصــــوات فــي حــيــن امــتــنــع 6 عــن الــتــصــويــت، وتــمــت إحــالــة 

المرسوم الى مجلس الشورى.
بالقواعد  االلــتــزام  »يجب  على  المضافة  المادة  ونصت 
واالشتراطات المتعلقة بتقسيم األراضي المنصوص عليها 
الــصــادرة  ــرارات  ــقـ والـ التنفيذية  الــقــانــون والئــحــتــه  هـــذا  فــي 

أمام  والعقارات سواء  األراضــي  تنفيذًا ألحكامه، عند قسمة 
المحاكم والهيئات القضائية المختصة أو عن طريق االتفاق 
المحاكم  ــام  أمـ القسمة  طــلــب  عــنــد  ويتعين  الــشــركــاء.  بــيــن 
المعنية  الجهات  اختصام  المختصة  القضائية  والهيئات 
بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري وإال كانت الدعوى 
الجهات  مواجهة  في  نافذة  القسمة  تكون  وال  مقبولة.  غير 
المعنية بالتخطيط العمراني والتسجيل العقاري، إذا كانت 
الفقرة  فــي  إليها  الــمــشــار  واالشــتــراطــات  للقواعد  مخالفة 

األولى من هذه المادة«.
وتمثلت األصوات المعارضة داخل المجلس في الفقرة 

نفاذ  بــعــدم  والمتعلقة  الـــذكـــر،  ســالــفــة  الـــمـــادة  مــن  األخـــيـــرة 
الــقــســمــة اال بــمــوافــقــة الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي والــتــســجــيــل 
العقاري، فقد اعتبر البعض ان هناك مخالفة دستورية لهذه 
حكم  بإيقاف  التنفيذية  للسلطة  الحق  تمنح  ألنها  الفقرة 
السلطات،  بين  تداخل  اعتبروه  ما  وهذا  القضائية  للسلطة 
فيما اجمع الكل على أهمية المرسوم في مجمله لما يوفره 

من تطبيق لالشتراطات المتعلقة بتقسيم األراضي.
ــة الـــرمـــيـــحـــي ان الـــــــوزارة  ــنـ وأكـــــــدت وزيـــــــرة اإلســــكــــان آمـ
ما  الـــى  وتــتــوجــه  الــعــمــرانــيــة  التنمية  قــضــايــا  بجميع  تهتم 
فــيــه مــصــلــحــة الــمــواطــن والــمــقــيــم فـــي الــبــحــريــن، مضيفة 

العمل  يتم  حيث  الــمــجــال،  هــذا  فــي  مستمرة  المساعي  ان 
والــقــوانــيــن المتعلقة  الــتــشــريــعــات  عــلــى مــراجــعــة وتــحــديــث 
بقانون  المرسوم  ان  الــوزيــرة  وأكــدت  العمراني.  بالتخطيط 
الفتة  األراضــــي،  تقسيم  قضايا  على  رجــعــي  بــأثــر  يطبق  ال 
من  الكثير  تعطيل  فــي  يتسبب  كــان  السابق  الــوضــع  ان  الــى 
مالك  على  كبيرا  ضـــررا  جنب  الــمــرســوم  وان  االســتــثــمــارات، 
بسبب  تحدث  كانت  التي  اإلشكاليات  من  والكثير  العقارات 
االشتراطات  ان جميع  الــوزيــرة  وأشــارت  العملية.  إدارة  ســوء 
االشــتــراطــات  تلك  ان  مضيفة  مسبقا،  نشرها  وتــم  واضــحــة 
تكون لفترة تجريبية ستة أشهر ويمكن إجراء التعديل عليها 

في حال وجود أي خلل. من جهته أكد وزير مجلسي الشورى 
النص  فهم  فــي  تباينا  هــنــاك  ان  البوعينين  غــانــم  والــنــواب 
القضاء،  احــكــام  تــرد  ان  للحكومة  يــجــوز  ومــقــاصــده ألنــه ال 
مشيرا الى انه يجب االلتزام بالقانون والقرارات المنفذة له 
ألنها جزء من هذا القانون وهذه االشتراطات تم إقرارها بعد 
المدني  المجتمع  التداول مع جهات عديدة منها منظمات 
ــوزارات وهـــذه االشــتــراطــات نــشــرت فــي أكــتــوبــر وهــي بعلم  ــ والـ
المرسوم  بهذا  انــه  الــى  الفتا  بها،  االلــتــزام  ويجب  الجميع 
نحل مشاكل كثيرة تواجه المواطنين بسبب القسمة من دون 

الرجوع إلى التخطيط العمراني.

انق�سام حول تعديل قانون تق�سيم الأرا�سي المعدة للتطوير والتعمير ينتهي بتمريره
رجعي  ب��اأث��ر  يطبق  ول  ك��ب��ي��را..  ���س��ررا  ال��م��الك  ج��ن��ب  ال��م��ر���س��وم  الإ���س��ك��ان:  وزي����رة 

مر�ســـى ال�ســـكلر لي�ســـوا بخير
وافق مجلس النواب على المقترح برغبة بصفة استعجال الذي تقدمت 
به النائب حنان محمد فردان، بزيادة أعداد الكوادر الطبية المخصصة لرعاية 
مرضى السكلر في مجمع السلمانية الطبي واحالته للحكومة. وقالت فردان 
مشيرة  بخير،  ليسوا  السكلر  مرضى  بأن  النواب  في مجلس  لها  مداخلة  في 
لــهــم فــي مجمع السلمانية  الــمــقــدمــة  الــعــالجــيــة  الــرعــايــة  بـــطء وضــعــف  الـــى 
الطبي والتي أدت الى زيادة معدل الوفيات السنوي لمرضى السكلر، وآخرهم 
الطبي  السلمانية  المنية في مستشفى  وافتها  التي  المرحومة هدى محسن 
مؤخرا نتيجة تأخر الرعاية العالجية. وشكت فردان من تعرض مرضى السكلر 
لمعاملة مسيئة تحط من كرامتهم أو تمس مشاعرهم، منادية بضرورة تعزيز 
الى  داعــيــة  جـــدد،  ضحايا  وقـــوع  لتجنب  لهم  المقدمة  العالجية  الــخــدمــات 
التوقف عن تقديم خدمات التطبيب لمرضى السكلر عبر الهاتف لحاجتهم 

لرعاية مباشرة أكثر كفاءة.

نظام  تفعيل  بــشــأن  مستعجل  بــرغــبــة  اقـــتـــراح  عــلــى  الــمــجــلــس  وافــــق 
والمؤسسات  الــمــدارس  في  المبارك  رمضان  بعد خــالل شهر  الــدراســة عن 

التعليمية، وأحيل للحكومة.
ان خــالل شهر  االقــتــراح  أحــد مقدمي  الرفاعي  النائب محمد    وقــال 
رمــضــان يتم تقليل ســاعــات الــــدوام الــرســمــي، كما انــه خــالل فــتــرة كــورونــا 
عن  التعليم  وبالتالي  بــعــد،  عــن  التعليم  ملف  فــي  التربية  وزارة  نجحت 
بعد خالل شهر رمضان بصورة اختيارية سيؤدي الى تخفيف االزدحامات 
الــمــروريــة واالعــبــاء على أولــيــاء األمـــور والــطــالب خــاصــة وان شهر مــارس 

سيكون بعيدا عن االمتحانات.

الحكومة طلب التعليم عن بعد في رم�سان قيام  بشأن  برغبة مستعجل  اقتراح  على  المجلس  وافــق 
الطلب  وأحــيــل  الــبــحــريــن،  لطلبة جامعة  )الــحــافــالت(  خــدمــة  بــإرجــاع 
للحكومة. وقال د. هشام العشيري أحد مقدمي الطلب ان إيقاف خدمة 
بتخفيف  متعللة  للطلبة  البحرين  جامعة  تسيرها  الــتــي  الــحــافــالت 
الستخدام  جــديــدة  اتــجــاهــات  وخلق  الــغــازات  انبعاثات  وتقليل  الــزحــام 
وسائل النقل العام، ولكن الجامعة اتخذت قرارها على أساس اقتصادي 
ان عدد  دراســة  ان اظهرت  والطالبات، فبعد  الطلبة  بعيدا عن مصلحة 
طالب   3700 كــان   2019-2018 الــدراســي  العام  في  الباصات  مستخدمي 
وطالبة بتكلفة 2262000 دينار وبالتالي جامعة البحرين اتخذت قرارها 
على هذا األساس، مطالبا بإعادة الحافالت مع بداية الفصل الدراسي 

الثاني.

ا�ستعجال عودة حافالت جامعة البحرين

المطالبة ببحرنة �سركات توريد العمالة
الحكومة  قيام  بشأن  برغبة مستعجل  اقتراح  على  المجلس  وافــق 
بــعــدم تــجــديــد عــقــود مــوظــفــي شــركــات تــوريــد الــعــمــالــة »األوت ســـورس« 

وإحالل المواطنين في هذه الوظائف، واحالته الى الحكومة.
توريد  ان شركات  المقترح  أحد مقدمي  بوعنق  النائب خالد  وقال 
الشركات تمثل  ان هذه  الى  الــوزارات، الفتا  كثيرة في  العمالة أصبحت 
تحايال على اظهار نسب البحرنة في الوزارات كما انها توظف بحرينيين 
بعقود مؤقتة، متسائال من أي بند تدفع الوزارات رواتب لهذه الشركات.

ا�ســـتئناف الرحـــالت الجوية بيـــن البحرين وقطـــر قريبا

العدد:  16385
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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

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1323059
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1323061
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16385/pdf/1-Supplime/16385.pdf?fixed2007
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كتبت: دالل العلوي

عــنــدمــا نــؤمــن بــــأن الـــطـــرق ســـتـــؤدي إلــى 
بالعلم  للجهل  محاربتنا  خــال  مــن  الــســام 
والثقافة وسنحقق الطموحات السلمية التي 
نسعى لنيلها، من أوروبا كانت شعلة اإلنطاقة 
و من العاصمة اإليطالية روما تحديدًا شهدنا 
تــدشــيــن وثــيــقــة »إعــــــان مــمــلــكــة الــبــحــريــن« 
السام  عــدو  الجهل  له  المصاحب  والمؤتمر 
بــحــضــور اإلعــامــيــيــن والـــوســـائـــل اإلعــامــيــة 
البحرينية والدولية الذين نقلوا الحدث بدقة 
وجــمــالــيــة وشــفــافــيــة، تــلــك الــوثــيــقــة أصبحت 
والتي  أجمع  العالم  قليلة حديث  أيــام  خال 
ســرقــت انــتــبــاه اإلعــامــيــيــن مــن حـــول العالم 
اللحظات  منذ  االجتماعي  التواصل  ومواقع 
األولى لإلنطاقة حيث شّدت أنظار الصحف 
عــاٍل  بتركيز  اإليطالية  اإلعامية  والــوســائــل 
لم يسبق له مثيل، والذين عبروا عن فخرهم 
التي  الــتــاريــخــيــة  الــخــطــوة  بتلك  واعــتــزازهــم 
تــهــدف إلـــى الــتــاقــي مــا بــيــن الــشــرق والــغــرب 
ومــــن خــــال تــصــريــحــاتــهــم حــظــيــت الــوثــيــقــة 
باإلشادة العالية للمضامين التي اتفق عليها 
تنطفئ   لن  النور  دائمة  شعلة  بأنها  الجميع 
بــهــا مــن خـــال طلب  الــعــالــم  يستنير  ــادام  مــ
بــه صاحب  اوصـــى  الـــذي  النهج  واتــبــاع  العلم 
خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الــجــالــة 
مفهوم  تعزيز  أجــل  من  المعظم  الباد  ملك 
واعية  مجتمعات  وخــلــق  االنــســانــي  التعايش 
زمان  كل  في  السام  تنشرعبق  وفكريًا  روحيًا 
ومـــكـــان. تــلــك الــوثــيــقــة الــتــي أشـــاد بــهــا ايــضــًا 
زيارته  خال  الفاتيكان  بابا  فرانسيس  البابا 
البحرين  إلى مملكة  بها  قام  التي  التاريخية 
مهمة  وثــيــقــة  انــهــا  مــؤكــدًا   2022 نوفمبر  فــي 

الحترام حقوق اإلنسان والحوار.
 Famiglia ــة  ــفـ ــيـ صـــحـ ذكـــــــــرت  ــث  ــيــ حــ
بـــابـــا  ــيـــس  ــسـ ــرانـ فـ ــا  ــابــ ــبــ الــ أن   Cristiana
خال  البحرين  مملكة  وصــف  قــد  الفاتيكان 
الشعوب،  حــضــارات  ملتقى  بأنها  لها  زيــارتــه 
وأشاد بإعان مملكة البحرين كوثيقة عالمية 

لحرية األديان والتعايش السلمي.
انترلجس  ديالوغ  صحيفة  قالت  بدورها 

جود  إن   :Dialogue Interreligious
على  والحفاظ  ومنتسبيها  األديـــان  مختلف 
دليل  السنين  مر  على  المختلفة  العبادة  دور 
واضح على تطبيق المعايير الدولية في حرية 
يعتبر من  والــذي  السلمي  والتعايش  األديــان 

أساسيات الحقوق اإلنسانية.
)إعــان  أن   Formich صحيفة  وذكـــرت 
مملكة البحرين( يؤكد أن مملكة البحرين قد 
على  نفسها  لتضع  متقدمة  خطوات  اتخذت 
نموذجا  تقود  الــيــوم  وأنــهــا  الدولية  الخارطة 

عالميا للتعايش السلمي.
مــــن جـــانـــبـــهـــا أكــــــدت وكــــالــــة أنــــبــــاء أنــســا 
مملكة  إعـــان  تــدشــيــن  أن  Ansaاإليطالية 
ــا فــــي مــديــنــة  الـــبـــحـــريـــن فــــي أوروبــــــــا انـــطـــاقـ
تــعــزز  رومــــا اإليــطــالــيــة يــعــكــس دالالت هــامــة 
مملكة  بين  الوطيدة  الثنائية  العاقات  مــن 
وأكد موقع  اإليطالية.  والجمهورية  البحرين 
اإللــكــتــرونــيــة  صفحته  عــلــى   SIR آر  آي  إس 
إدراك  مــدى  يعزز  البحرين  مملكة  إعــان  أن 
مملكة البحرين ألهمية تكريس حرية األديان 

مدى  على  حياة  كأسلوب  السلمي  والتعايش 
سنوات طويلة تحقيقا للسام واألمن لجميع 

فئات المجتمع.
ــن خـــالـــنـــا نـــؤكـــد بـــــأن مــمــلــكــة  لـــذلـــك مــ
بجدارة  تألقت  ثم  فتمّيزت،  سعت،  البحرين 
ــار الــمــهــتــمــيــن و  ــظـ حــتــى أصــبــحــت مــحــط انـ
بشتى  والعالمية  البحرينية  اإلعـــام  وســائــل 
مشّرف  نــمــوذج  المملكة  تعتبر  كما  أنــواعــهــا 
ــّي و  ــرقــ لــلــتــعــايــش الــســلــمــي بــفــضــل مــلــك الــ
بن  حمد  المعظم  الملك  جــالــة  اإلنــســانــيــة 

عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه 
اهلل ورعاه ثم بجهود األوفياء التي تصب في 
ونبذ  الفكري  واالرتقاء  الرحمة  ثقافة  تعزيز 
الــســام بين  رايـــة  ورفـــع  والــكــراهــيــة  الطائفية 
واألعــــراق  الــمــذاهــب  بمختلف  الــمــجــتــمــعــات 
وخلق كيان فريد من نوعه يصب جل أهدافه 
في  ــان  األديـ بين  السلمي  التعايش  روح  نحو 
والتسامح  بالمحبة  الــمــحــاط  الــفــضــاء  هـــذا 
للعيش بحرية في جنة األمان والوعي الديني 
المحفور  المبهر  النجاح  هــذا  ان  والــفــكــري. 

سيتوارثه  التاريخ  ذاكــرة  صفحات  على  بدقة 
ــادة  واإلشـ اإللتفاته  يستحق  جيل  بعد  جيل 
أبناء  العالمية وإن دل ذلك فيدل على تفّوق 
تنتهجها  التي  المدروسة  والخطوات  الوطن 
القائمين على هذا  الحبيبة وجهود  مملكتنا 
بــــإذن اهلل على  الــمــثــمــر والــمــســتــمــر  ــاز  اإلنـــجـ
ســـواعـــد األبـــطـــال اصـــحـــاب الــعــيــن الــســاهــرة 
جنودنا العاملين بمركز الملك حمد العالمي 
للتعايش السلمي وهذه هي البحرين ستبقى 

أيقونة السام والتعايش والوئام.
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يعتبر مركز تاالسا الصحي إلعادة التاهيل والعاج الطبيعي بفندق 
سوفيتيل الزالق البحرين األول من نوعه في منطقة الشرق االوسط في 
مجال السياحة العاجية، والذي يقدم لضيوفه مجموعة من العاجات 

المعززة للصحة العامة والمعالجة لكافة الحاالت المرضية.
واستشارات  المائي  والعاج  الطبيعي  العاج  المركز خدمات  ويوفر 
التغذية  لكافة األمراض واستشارات الحمية الغذائية وأنواع متعددة من 

المساجات العاجية والعاج بالموجات فوق الصوتية.
ــدى مـــيـــرزا لــــ»أخـــبـــار الــخــلــيــج« أن كــافــة  ــ وقـــالـــت مـــديـــرة الــمــركــز د.هـ
العاجات الطبية تحتاج إلى االبتعاد عن الضوضاء والتوتر اليومي من 
والــروح  والعقل  الجسد  راحــة  أن  إلى  المتكاملة، مشيرة  االستفادة  أجل 

تسهم في تسريع العاج الطبيعي.
تتناسب  التي  الباقات  المركز يقدم مجموعة من  أن  د.هــدى  وبينت 
الــعــامــة والــمــرضــى مــن أجــل التشافي.  مــع األصــحــاء مــن أجــل الصحة 
وأضافت أن المركز يوفر خدمة اإلقامة الفندقية في نفس موقع العاج، 
ونصحت باإلقامة في الفندق لمدة زمنية تتراوح ما بين 5-10 أيام، وهي 

المدة المناسبة لتلقي العاج.
ويمكن لألصحاء اختيار مجموعة من العاجات التي تناسبهم سواء 
االستشارة  إلــى جانب  الطبية  األجــهــزة  عــاجــات  أو  الــيــدويــة  الــعــاجــات 
الطبية مع أخصائي التغذية الذي يضع لكل فرد نظام غذائي وأسلوب 
فندق  فــي  إقــامــة  ليالي   5 أيضا  األصــحــاء  باقة  تتضمن  صحيان.  حياة 

سوفتيل الزالق و12 عاج استرخائي وحصص يوغا.
يحدد  الــذي  المعالج  الطبيب  لتشخيص  فيخضعون  المرضى  أمــا 
المريض  يحصل  بعدها  ومــن  المركز.  زيــارة  قبل  لهم  المناسب  العاج 
اليدوي  العاج  تطبيق  ويتم  الطبيعي.  العاج  أخصائي  استشارة  على 
وعاج األجهزة معا. وتتضمن الباقة إقامة لـ5 ليالي في فندق سوفتيل 
الزالق واستشارة مع أخصائي العاج الطبيعي و 6 حصص عاج طبيعي 
إضافيتين من  يــدوي وحصتين  مائي وحصتين عاج  و6 حصص عاج 

المساج العاجي.
لعامة  الطبية  العاجية  األجهزة  استيراد  يتم  أنه  د. هدى  وذكــرت 
الوحيد  المركز  ويعتبر  عالية.  تتمتع بجودة  إيطاليا وهي  EME من 
في البحرين الذي يحتضن عدد كبير من أجهزة هذه العامة في موقع 

واحد. وتستخدم األجهزة من قبل خبراء مدربين.
وتــدعــم الــبــاقــات الطبية بــخــيــار الــتــأمــيــن الــصــحــي، وتــشــمــل الــعــاج 

اتفاقيات  توقيع  تم  أنه  المركز  المائي، مشيرة مديرة  والعاج  الطبيعي 
شراكة مع كافة شركات التأمين في البحرين.
العالج الطبيعي

خــبــراء متخصصين.  قبل  مــن  الــمــركــز  فــي  الطبيعي  الــعــاج  يــقــدم 
ويستخدم إلصابات العضات والعظام واألمراض العصبية وإعادة التأهيل 
ما بعد الصدمة، ويتناسب مع جميع الفئات العمرية. وهو مناسب أيضا 
الناجمة  والمشاكل  الرياضية  واإلصابات  والكتف  والرقبة  الظهر  آالالم 

عن السكتة الدماغية وأمراض التصلب المتعدد والباركنسون والشلل.
يعتمد العاج الطبيعي في المركز أيضا لألمراض المتعلقة بصحة 
الــــمــــرأة، بــــدءا مـــن ســلــس الـــبـــول وحــتــى هــبــوط الـــرحـــم وآالم الــحــوض 
تقنية  إلى جانب  الطبيعي  العاج  يستخدم  الحاالت  ولهذه  واإلمساك. 

األكواب الجافة التي تقلل من التوتر والتشنج وتعزز تدفق الدم.
العالج باملوجات فوق الصوتية 

يستخدم للكشف عن وعاج مشاكل العضات والعظام والمفاصل. 
ويعتمد لتلك الحاالت العاج اليدوي أو الكهربائي، ويتم اللجوء للعاج 
الكهربائي لدى اآلالم المزمنة واإلصابات الحادة وضعف العضات وآالم 

األعصاب. ويستخدم إلى جانب األنشطة الرياضية أيضا.
العالج املائي

الباردة.  والمياه  الساخنة  البحر  لمياه  سباحة  بركتي  المركز  يضم 
ويقدم العاج المائي باستخدام نوعي الماء. 

في  والتحكم  الفندق،  قبل  ومعالجتها من  البحر  مياه  يتم تصفية 
لتحسين  مناسبة  وهــي  المغنسيوم.  بمعدن  وتدعيمها  الــمــعــادن،  كمية 

البشرة واسترخاء العضات.
الــعــاج الطبيعي  مـــن:  كــل  الــبــحــر  بــمــيــاه  الــعــاج  وتتضمن خــيــارات 
الشاطىء وحصص  الرياضية على  والجلسات  المائي  والجمباز  المائي 
خاصة-  رياضية  أجــهــزة  بواسطة  جماعيا  أو  فــرديــا  تقدم   - اإليــروبــيــك 
والعاج بمياه البحر واألعشاب البحرية. وتسرع عاجات الماء من التئام 

الجروح والعضات والمفاصل والرئتين.
من  تعاني  التي  المرضية  الحاالت  مع  اإليروبيك  تتناسب حصص 
الشفاء  عملية  في  أكبر  بشكل  يساعدهم  الماء  أن  حيث  العظام،  آالالم 
ارتباط  أن  د. هــدى  الــمــاء. وبينت  بــالــوزن داخــل  بسبب عــدم اإلحــســاس 

العاج الطبيعي مع المائي يمنح فرص أكبر للتشافي.
التدليك العالجي 

تضم حزمة التدليك العاجي الطبي في المركز مجموعة متنوعة 
يستخدم  والــــذي  للرياضيين،  بالتدليك  الــعــاج  منها  الــخــيــارات،  مــن 
وذلك  الليمفاوي،  السائل  وحركة  الــدم  تدفق  وزيــادة  العضات  لترخية 

باستخدام مجموعة متنوعة من تقنيات المعالجة.
إلى جانب عاج الحجامة الدافئة والذي يستخدم الطرق التقليدية 
لترخية العضات، في سبيل عاج آالم الظهر وتيبس العضات وتخفيف 

التوتر في العضل.

عالج التصريف اللمفاوي اليدوي 
السائل  تنشيط حركة  المركز على  العاج في  النوع من  يعمل هذا 
السموم من  التخلص من  في  ويساعد  الجسم  أعضاء  الليمفاوي حول 
المصابون  والمرضى  االلتهابات  الليمفاوي. وهو مناسب لعاج  الجهاز 

بالشلل أو ما بعد الجراحات.
تحريك  عبر  اليدوي  التدليك  تقنية  الليمفاوي  العاج  ويستخدم 
يعتمد  كما  األجــهــزة.  أو  الضغط  تقنية  بــدون  إيقاعية  بحركات  الجلد 
تحفيز  أجل  من  الرجل  قدم  على  الكهربائي  أو  اليدوي  الضغط  تقنية 

الطاقة في الجسم.
التغذية 

من خال فريق من الخبراء المتخصصين في مجال التغذية، يوفر 
المركز استشارات الحمية الغذائية واستشارات التغذية المناسبة إلدارة 
والسكري  والكبد  الهضمي  والجهاز  الكلى  فيها  بما  المزمنة  األمــراض 
الوزن  وزيــادة  الغذاء  وللتغلب على حساسية  السمنة،  بعد جراحات  وما 

وتحسين سلوك الفرد الغذائي. 
األلماني  الطبي   seca mBCA 554 جهاز  على  االعتماد  يتم 
بالنسبة للراغبين في اتباع حمية غذائية، والذي تم تصنيعه بناء على 
شديدة  نتائج  ويوفر  الجسم،  بتكوينات  المتعلقة  األبحاث  من  العديد 

الدقة باستخدام الموجات فوق الصوتية.
ويستخدم الجهاز لتقديم معلومات متكاملة عن الجسم وتفاصيل 
ــزء فــيــه مــن حــيــث وزن الــعــضــل والــمــاء  مــوســعــة عــن كــل مــكــونــات كــل جـ
الــخــبــراء فــي مــجــال التغذية نصائحهم  والــدهــون. وعــلــى أســاســه يــقــدم 
للراغبين في اتباع حمية غذائية بشأن المواقع التي يجب التركيز عليها 
في الجسم عند ممارسة التمارين الرياضية. إلى جانب النصائح الطبية 
خدمة  حجز  ويمكن  المناسبة،  اليومية  الــوجــبــات  بمكونات  المتعلقة 
األطباق الصحية للوجبات الثاث، والتي يتم إعدادها من قبل الشيف 

في الفندق.
و  الجسم  حالة  تقييم  على  للمرضى  التغذية  أخصائيو  يعمل  كما 

تقديم النصائح والبرامج المناسبة لكل حالة على حدى.
اليوغا الطبية 

الطبيعي،  الــعــاج  أخصائي  قبل  مــن  الطبية  اليوغا  حصص  تقدم 
وتطبق داخل أو خارج المركز بشكل فردي أو جماعي. وهي مناسبة أيضا 

للحامل لتسهيل عملية الوالدة ويعالج المشاكل التي تعاني منها. 

وثيقة »إعالن مملكة البحرين«
 تسرق إنتباه اإلعالميين من حول العالم.. وتشّد أنظار الوسائل اإلعالمية اإليطالية

يعالج كافة الحاالت المرضية واألصحاء

مركز تاالسا الصحي.. المركز السياحي العالجي األول من نوعه في الشرق األوسط

العدد:  16385

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

.∫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

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1322985
http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16385/pdf/1-Supplime/16385.pdf?fixed2007


العدد:  12352

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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اإعادة تنظيم الأمانة العامة للمجل�س الأعلى لل�سحة واجلهاز الوطني للإيرادات وهيئة تنظيم �سوق العمل.. مرا�سيم ملكية:

تنظيم وزارة اخلارجية والبلديات والإ�سكان وال�سورى والنواب والتنمية امل�ستدامة

حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  عن  �صدر 

بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم مر�صوم رقم 

)7( ل�صنة 2023 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية، 

وبعد  اخلارجية،  وزير  عر�ض  على  بناًء  وذلك 

موافقة جمل�ض الوزراء، جاء فيه:

اخلارجية،  وزارة  تنظيم  ُيعاد  الأوىل:  املادة 

وذلك على النحو الآتي:

وزير اخلارجية، ويتبعه:

وحقوق  القانونية  ال�صوؤون  عام  مدير  اأوًل: 

الإن�صان )بدرجة وكيل م�صاعد(، ويتبعه:

1- رئي�ض قطاع ال�صوؤون القانونية.

2- رئي�ض قطاع �صوؤون حقوق الإن�صان.

ثانًيا: رئي�ض قطاع ال�صوؤون الإ�صرتاتيجية.

اخلارجية  وزارة  �صوؤون  عام  مدير  ثالًثا: 

)بدرجة وكيل م�صاعد(، ويتبعه:

1- رئي�ض املرا�صم.

2- رئي�ض قطاع التن�صيق واملتابعة.

رابًعا: رئي�ض قطاع الت�صال.

خام�ًصا: مدير اإدارة التطوير املوؤ�ص�صي.

�صاد�ًصا: املدير العام لأكادميية حممد بن مبارك 

اآل خليفة للدرا�صات الدبلوما�صية، وتتبعه:

1- اإدارة التدريب واللغات.

2- اإدارة �صوؤون الأكادميية.

3- اإدارة الدرا�صات والتقييم.

لل�صوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  �صابًعا: 

ال�صيا�صية، ويتبعه:

واملحيط  الآ�صيوية  ال�صوؤون  قطاع  رئي�ض   -1

الهادئ.

2- رئي�ض قطاع ال�صوؤون العربية والأفريقية.

3- رئي�ض قطاع �صوؤون جمل�ض التعاون.

4- رئي�ض مركز املدار.

5- رئي�ض قطاع ال�صوؤون الأوروبية.

6- رئي�ض قطاع �صوؤون الأمريكيتني.

7- رئي�ض قطاع املنظمات.

لل�صوؤون  اخلارجية  وزارة  وكيل  ثامًنا: 

القن�صلية والإدارية، ويتبعه:

1- اإدارة ال�صوؤون الإدارية.

2- رئي�ض قطاع اخلدمات القن�صلية.

3- اإدارة التخطيط وامل�صاريع.

4- اإدارة املوارد املالية.

5- اإدارة املوارد الب�صرية.

6- اإدارة نظم املعلومات.

املر�صوم رقم )23( ل�صنة  ُيلغى  الثانية:  املادة 

2021 باإعادة تنظيم وزارة اخلارجية.

هذا  تنفيذ  اخلارجية  وزير  على  الثالثة:  املادة 

املر�صوم، وُيعمل به من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف 

اجلريدة الر�صمية.

امللك حمد  اجلاللة  �صاحب  عن ح�صرة  و�صدر 

بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم مر�صوم رقم 

�صوؤون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2023 ل�صنة   )15(

وزير  عر�ض  على  بناًء  وذلك  والزراعة،  البلديات 

جمل�ض  موافقة  وبعد  والزراعة،  البلديات  �صوؤون 

الوزراء، جاء فيه:

املادة الأوىل: ُيعاد تنظيم وزارة �صوؤون البلديات 

والزراعة، وذلك على النحو الآتي:

وزير �صوؤون البلديات والزراعة، ويتبعه: 

اأوًل: اإدارة التخطيط و�صوؤون املجال�ض البلدية.

والرثوة  الزراعة  ل�صوؤون  الوزارة  وكيل  ثانًيا: 

البحرية، ويتبعه:

1- الوكيل امل�صاعد ل�صوؤون الزراعة، وتتبعه:

 اأ- اإدارة ال�صحة الزراعية.

 ب- اإدارة الإنتاج الزراعي املحلي.

 ج- اإدارة تنمية الغطاء النباتي.

2- الوكيل امل�صاعد للرثوة البحرية، وتتبعه:

 اأ- اإدارة حماية وتنمية املخزون ال�صمكي.

 ب- اإدارة املزارع ال�صمكية.

 ج- اإدارة مرافئ ال�صيد البحري.

3- الوكيل امل�صاعد للرثوة احليوانية، وتتبعه:

 اأ- اإدارة الإنتاج احليواين املحلي.

 ب- اإدارة ال�صحة احليوانية.

واملعلومات،  للموارد  امل�صاعد  الوكيل  ثالًثا: 

وتتبعه:

1- اإدارة املوارد الب�صرية.

2- اإدارة املوارد املالية.

3- اإدارة نظم املعلومات.

رابًعا: وكيل الوزارة ل�صوؤون البلديات، ويتبعه:

وكيل  )بدرجة  العا�صمة  اأمانة  عام  مدير   -1

م�صاعد(.

ال�صمالية )بدرجة  املنطقة  بلدية  2- مدير عام 

وكيل م�صاعد(.

3- مدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية )بدرجة 

وكيل م�صاعد(.

وكيل  )بدرجة  املحرق  بلدية  عام  مدير   -4

م�صاعد(.

5- الوكيل امل�صاعد للخدمات البلدية امل�صرتكة، 

وتتبعه:

 اأ- اإدارة ال�صتمالك والتعوي�ض.

 ب- اإدارة امل�صاريع.

 ج- اإدارة املخلفات املنزلية.

املر�صوم رقم )50( ل�صنة  ُيلغى  الثانية:  املادة 

و�صوؤون  الأ�صغال  �صوؤون  تنظيم  باإعادة   2019

البلديات  و�صوؤون  الأ�صغال  وزارة  يف  البلديات 

والتخطيط العمراين.

امللك حمد  اجلاللة  �صاحب  عن ح�صرة  و�صدر 

بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم مر�صوم رقم 

)12( ل�صنة 2023 باإعادة تنظيم وزارة الإ�صكان 

والتخطيط العمراين، وذلك بناًء على عر�ض وزير 

الإ�صكان والتخطيط العمراين، وبعد موافقة جمل�ض 

الوزراء، جاء فيه:

الإ�صكان  وزارة  تنظيم  ُيعاد  الأوىل:  املادة 

والتخطيط العمراين، وذلك على النحو الآتي:

وزير الإ�صكان والتخطيط العمراين، ويتبعه:

وكيل الوزارة، ويتبعه:

اأوًل: اإدارة الت�صال.

واملعلومات،  للموارد  امل�صاعد  الوكيل  ثانًيا: 

وتتبعه:

1- اإدارة املوارد الب�صرية.

2- اإدارة املوارد املالية.

3- اإدارة تقنية املعلومات.

اخلدمات  ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  ثالًثا: 

الإ�صكانية، وتتبعه:

1- اإدارة خدمة املنتفعني.

2- اإدارة ال�صرتاتيجية والتميز املوؤ�ص�صي.

3- اإدارة التمويالت الإ�صكانية.

الهند�صية،  لل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  رابًعا: 

وتتبعه:

1- اإدارة عالقات �صوؤون املطورين.

2- اإدارة متابعة تنفيذ امل�صاريع.

املر�صوم رقم )63( ل�صنة  ُيلغى  الثانية:  املادة 

2008 باإعادة تنظيم وزارة الإ�صكان.

والتخطيط  الإ�صكان  وزير  على  الثالثة:  املادة 

العمراين تنفيذ هذا املر�صوم، وُيعمل به من تاريخ 

�صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية. 

امللك حمد  اجلاللة  �صاحب  عن ح�صرة  و�صدر 

بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم مر�صوم رقم 

�صوؤون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2023 ل�صنة   )6(

جمل�صي ال�صورى والنواب، وذلك بناًء على عر�ض 

وبعد  والنواب،  ال�صورى  جمل�صي  �صوؤون  وزير 

موافقة جمل�ض الوزراء، جاء فيه:

املادة الأوىل: ُيعاد تنظيم وزارة �صوؤون جمل�صي 

ال�صورى والنواب، وذلك على النحو الآتي:

والنواب،  ال�صورى  جمل�صي  �صوؤون  وزير 

ويتبعه:

ال�صورى  جمل�صي  ل�صوؤون  العام  املن�صق  اأوًل: 

والنواب )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

1- اإدارة متابعة ال�صوؤون الرقابية واملالية.

2- اإدارة متابعة ال�صوؤون الت�صريعية.

ثانًيا: وكيل الوزارة، وتتبعه:

1- اإدارة املوارد الب�صرية واملالية.

2- اإدارة البحوث والدرا�صات القانونية.

املر�صوم رقم )38( ل�صنة  ُيلغى  الثانية:  املادة 

جمل�صي  �صوؤون  وزارة  تنظيم  باإعادة   2020

ال�صورى والنواب.

جمل�صي  �صوؤون  وزير  على  الثالثة:  املادة 

ال�صورى والنواب تنفيذ هذا املر�صوم، وُيعمل به من 

تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية.

امللك حمد  اجلاللة  �صاحب  عن ح�صرة  و�صدر 

بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم مر�صوم رقم 

)9( ل�صنة 2023 بتنظيم وزارة التنمية امل�صتدامة، 

امل�صتدامة،  التنمية  وزير  عر�ض  على  بناًء  وذلك 

وبعد موافقة جمل�ض الوزراء، جاء فيه:

امل�صتدامة،  التنمية  وزارة  ُتنظم  الأوىل:  املادة 

وذلك على النحو الآتي:

الوكيل  ويتبعه:  امل�صتدامة،  التنمية  وزير 

التقييم  اإدارة  وتتبعه:  امل�صتدامة،  للتنمية  امل�صاعد 

واإدارة  واملتابعة،  التن�صيق  واإدارة  والدرا�صات، 

التوا�صل والعالقات الدولية.

امل�صتدامة  التنمية  وزير  على  الثانية:  املادة 

تنفيذ هذا املر�صوم، وُيعمل به من تاريخ �صدوره، 

وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية. 

امللك حمد  اجلاللة  �صاحب  عن ح�صرة  و�صدر 

مر�صوم  املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن 

العامة  الأمانة  بتنظيم   2023 ل�صنة   )10( رقم 

عر�ض  على  بناًء  وذلك  لل�صحة،  الأعلى  للمجل�ض 

جمل�ض  موافقة  وبعد  الوزراء،  جمل�ض  رئي�ض 

الوزراء، جاء فيه:

للمجل�ض  العامة  الأمانة  ُتنظم  الأوىل:  املادة 

الأعلى لل�صحة، وذلك على النحو الآتي:

الأمني العام للمجل�ض الأعلى لل�صحة، وتتبعه: 

التقييم  واإدارة  ال�صحية،  املنظومة  حوكمة  اإدارة 

ال�صرتاتيجي ال�صحي.

املادة الثانية: على رئي�ض جمل�ض الوزراء تنفيذ 

هذا املر�صوم، وُيعمل به من تاريخ �صدوره، وُين�صر 

يف اجلريدة الر�صمية. 

امللك حمد  اجلاللة  �صاحب  عن ح�صرة  و�صدر 

بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم مر�صوم رقم 

)14( ل�صنة 2023 باإعادة تنظيم اجلهاز الوطني 

املالية  وزير  عر�ض  على  بناًء  وذلك  لالإيرادات، 

والقت�صاد الوطني، وبعد موافقة جمل�ض الوزراء، 

جاء فيه:

الوطني  اجلهاز  تنظيم  ُيعاد  الأوىل:  املادة 

لالإيرادات، وذلك على النحو الآتي:

لالإيرادات  الوطني  للجهاز  التنفيذي  الرئي�ض 

)بدرجة وكيل وزارة(، ويتبعه:

اأوًل: اإدارة املوارد الب�صرية واملالية.

ثانًيا: اإدارة حتليل املخاطر.

ثالًثا: اإدارة الت�صال.

رابًعا: اإدارة املعلومات ال�صريبية.

خام�ًصا: اإدارة التخطيط ومتابعة الأداء.

لل�صيا�صات  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  �صاد�ًصا: 

م�صاعد(،  وكيل  )بدرجة  اخلارجية  والعالقات 

وتتبعه:

1- اإدارة ال�صيا�صيات ال�صريبية.

2- اإدارة العالقات ال�صريبية اخلارجية.

3- اإدارة ال�صوؤون القانونية.

للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  �صابًعا: 

م�صاعد(،  وكيل  )بدرجة  والمتثال  ال�صريبية 

وتتبعه:

1- اإدارة العمليات ال�صريبية.

2- اإدارة ح�صابات وعالقات العمالء.

3- اإدارة التدقيق ال�صريبي.

املر�صوم رقم )10( ل�صنة  ُيلغى  الثانية:  املادة 

2019 بتنظيم اجلهاز الوطني لالإيرادات.

والقت�صاد  املالية  وزير  على  الثالثة:  املادة 

تاريخ  من  به  وُيعمل  املر�صوم،  هذا  تنفيذ  الوطني 

�صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية. 

و و�صدر عن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم مر�صوم رقم 

تنظيم  هيئة  تنظيم  باإعادة   2023 ل�صنة   )13(

�صوق العمل، وذلك بناًء على عر�ض رئي�ض جمل�ض 

الوزراء، وبعد موافقة جمل�ض الوزراء، جاء فيه:

املادة الأوىل:

وذلك  العمل،  �صوق  تنظيم  هيئة  تنظيم  ُيعاد 

على النحو الآتي:

العمل  �صوق  تنظيم  لهيئة  التنفيذي  الرئي�ض 

)بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

اأوًل: اإدارة الت�صال.

ثانًيا: اإدارة امل�صاريع.

ثالًثا: اإدارة التوعية وال�صراكات.

لل�صيا�صات  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  رابًعا: 

ومعلومات ال�صوق )بدرجة وكيل م�صاعد(، وتتبعه:

1- اإدارة ال�صيا�صات والبحوث.

2- اإدارة الدرا�صات ومعلومات ال�صوق.

3- اإدارة حماية الأجور.

للموارد  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  خام�ًصا: 

واملعلومات )بدرجة وكيل م�صاعد(، وتتبعه:

1- اإدارة املوارد الب�صرية.

2- اإدارة املوارد املالية.

3- اإدارة تقنية املعلومات.

للخدمات  التنفيذي  الرئي�ض  نائب  �صاد�ًصا: 

والأعمال )بدرجة وكيل م�صاعد(، وتتبعه:

1- اإدارة خدمات اأ�صحاب الأعمال.

2- اإدارة خدمات العمالة.

3- اإدارة تطوير الأعمال.

4- اإدارة تطوير الأنظمة العمالية.

�صابًعا: نائب الرئي�ض التنفيذي لل�صبط القانوين 

واحلماية )بدرجة وكيل م�صاعد(، وتتبعه:

1- اإدارة ال�صوؤون القانونية.

2- اإدارة التفتي�ض العمايل.

3- اإدارة الر�صد الوقائي.

4- مركز احلماية والتظلمات.

املر�صوم رقم )39( ل�صنة  ُيلغى  الثانية:  املادة 

2019 بتنظيم هيئة تنظيم �صوق العمل.

املادة الثالثة: على رئي�ض جمل�ض الوزراء تنفيذ 

هذا املر�صوم، وُيعمل به من تاريخ �صدوره، وُين�صر 

يف اجلريدة الر�صمية.

�صدر عن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة ملك البالد املعظم مر�صوم رقم )8( ل�صنة 2023 

بتعديل املادة الثالثة من املر�صوم رقم )54( ل�صنة 2019 

للدرا�صات  خليفة  اآل  مبارك  بن  حممد  اأكادميية  باإن�صاء 

الدبلوما�صية، وذلك بناًء على عر�ض وزير اخلارجية، وبعد 

موافقة جمل�ض الوزراء، جاء فيه:

املر�صوم  من  الثالثة  املادة  بن�ض  ُي�صتبّدل  الأوىل:  املادة 

اأكادميية حممد بن مبارك  رقم )54( ل�صنة 2019 باإن�صاء 

»يكون  الآتي:  الن�ض  الدبلوما�صية،  للدرا�صات  خليفة  اآل 

لالأكادميية مدير عام ُيعني مبر�صوم«.

املادة الثانية: على وزير اخلارجية تنفيذ هذا املر�صوم، 

وُيعمل به من تاريخ �صدوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمية. 

و�صدر عن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة ملك البالد املعظم مر�صوم رقم )11( ل�صنة 2023 

 2013 ل�صنة   )5( رقم  املر�صوم  من   )4( املادة  بتعديل 

عر�ض  على  بناًء  وذلك  لل�صحة،  الأعلى  املجل�ض  باإن�صاء 

الوزراء، جاء  الوزراء، وبعد موافقة جمل�ض  رئي�ض جمل�ض 

فيه:

املادة الأوىل: ُي�صتبدل بن�ض الفقرة الأوىل من املادة )4( 

من املر�صوم رقم )5( ل�صنة 2013، باإن�صاء املجل�ض الأعلى 

ت�صكل  عامة  اأمانة  للمجل�ض  »يكون  الآتي:  الن�ض  لل�صحة، 

رئي�ض  بناًء على تو�صية  ُيعني مبر�صوم  اأمني عام،  برئا�صة 

املجل�ض، وعدد كاٍف من املوظفني ي�صدر بتعيينهم قرار من 

رئي�ض املجل�ض بناًء على تو�صية الأمني العام«.

هذا  تنفيذ  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  على  الثانية:  املادة 

يف  ن�صره  لتاريخ  التايل  اليوم  من  به  وُيعمل  املر�صوم، 

اجلريدة الر�صمية.

تعديل مادة مبر�سوم اإن�ساء »اأكادميية حممد بن مبارك الدبلوما�سية«

مر�سوم ملكي يق�سي بتعديل مادة من مر�سوم اإن�ساء املجل�س الأعلى لل�سحة

جاللة امللك
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ت�شلم كتاًبا عن الراحل عبدالـله بن خالد واأ�شاد مبناقبه.. وزير الداخلية:

وزير الداخلية يثّمن دور »احلكمة للمتقاعدين« يف خدمة العمل الوطني

ا�شتقبل الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة 

وزير الداخلية، �شباح اأم�س، الفريق طبيب ال�شيخ حممد 

لل�شحة،  الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل  بن 

للمتقاعدين، وذلك  اإدارة جمعية احلكمة  رئي�س جمل�س 

وكيل  خليفة  اآل  عبدالرحمن  بن  نا�شر  ال�شيخ  بح�شور 

عام  مدير  دينة  بن  حممد  والعميد  الداخلية،  وزارة 

الإدارة العامة لالإعالم والثقافة الأمنية.

برئي�س  الداخلية  وزير  رّحب  اللقاء،  بداية  ويف 

جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  لل�شحة  الأعلى  املجل�س 

من  ن�شخة  الوزير  اأهدى  والذي  للمتقاعدين،  احلكمة 

الإ�شدار اخلا�س باملغفور له باإذن اهلل تعاىل �شمو ال�شيخ 

عبداهلل بن خالد اآل خليفة »الداعية واملفكر واملوؤرخ«، اإذ 

الكتاب وما يت�شمنه من حماور رئي�شة  اأ�شاد مب�شمون 

تخلّد ا�شم واأعمال �شمو الراحل الكبري و�شريته العطرة، 

م�شتذكرا مناقب املغفور له �شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد 

والإ�شالمي من عطاء  العربي  والعامل  للوطن  قّدمه  وما 

ب�شمته  اإىل  بالإ�شافة  جليلة،  وخدمات  وديني  فكري 

ذاكرة  يف  خالدة  �شتبقى  والتي  والرائدة  الوا�شحة 

الوطن.

للمتقاعدين  احلكمة  بدور جمعية  الوزير  اأ�شاد  وقد 

من  به  تتمتع  وما  املجتمع  من  مهمة  �شريحة  خدمة  يف 

اأهمية ما تقوم  خربات مرتاكمة يف كل املجالت، موؤكًدا 

به اجلمعية يف تعزيز العمل التطوعي وتوفري الرعاية 

ال�شحية والجتماعية لالأع�شاء من القطاعات كافة.

والتن�شيق  التعاون  جمالت  بحث  اللقاء  خالل  ومت 

جمعية  دعم  على  الداخلية  وزارة  حر�س  اإطار  يف 

يف  دورها  تعزيز  يف  ي�شهم  مبا  للمتقاعدين،  احلكمة 

خدمة العمل الوطني.

وزير الداخلية يبحث التن�شيق الأمني مع قائد الأ�شطول اخلام�س

بن  را�شد  ال�شيخ  اأول  الفريق  ا�شتقبل 

اأم�س،  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل  عبداهلل 

الفريق بحري ت�شارلز برادفورد كوبر قائد 

القوات البحرية بالقيادة املركزية الأمريكية 

بح�شور  وذلك  اخلام�س،  الأ�شطول  قائد 

اجلن�شية  ل�شوؤون  الداخلية  وزارة  وكيل 

واجلوازات والإقامة.

بحري  بالفريق  الوزير  رّحب  وقد 

الأمني  بالتعاون  م�شيًدا  كوبر،  ت�شارلز 

مملكة  بني  اخلربات  تبادل  وم�شتوى 

اإطار  يف  املتحدة  والوليات  البحرين 

الوثيقة  والعالقات  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة 

التي جتمع البلدين ال�شديقني.

ومت خالل اللقاء بحث التن�شيق الأمني 

امل�شرتك،  العمل  بتطوير  الكفيلة  وال�شبل 

مبا يخدم م�شالح البلدين ال�شديقني.

وزير الداخلية ي�شتقبل �شباًطا متقاعدين وُي�شيد بعطائهم الوطني

ا�شتقبل الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل 

عدًدا  اأم�س،  �شباح  الداخلية،  وزير  خليفة  اآل 

العمل،  عن  تقاعدوا  الذين  ال�شباط  كبار  من 

وكيل  بح�شور  وذلك  اجلاري،  ال�شهر  خالل 

وزارة الداخلية واملفت�س العام.

بال�شباط  الداخلية  وزير  رّحب  وقد 

فرتة  خالل  قدموه  مبا  م�شيًدا  املتقاعدين، 

والب�شمة  خمل�س  وطني  عطاء  من  خدمتهم 

وح�شن  العمل  منظومة  يف  تركوها  التي 

رفيعة  اأمنية  خدمات  تقدمي  اإطار  يف  الأداء، 

لهذا  تقديره  عن  معرًبا  واملقيمني،  للمواطنني 

الأداء والتفاين يف خدمة الوطن، ومتمنًيا لهم 

التوفيق وال�شداد، ومن جهتهم، اأعرب ال�شباط 

املتقاعدون عن بالغ فخرهم واعتزازهم بخدمة 

الوطن، معربين عن �شكرهم وتقديرهم لوزير 

مدة  طوال  وتوجيهاته  دعمه  على  الداخلية 

اأ�شهم  خدمتهم يف وزارة الداخلية، الأمر الذي 

يف تطوير العمل وح�شن الأداء.

املجل�س الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية ي�شيد

 بتد�شني »اإعالن مملكة البحرين« يف اأوروبا

رئي�س الأمن العام يبحث التعاون والتن�شيق مع رئي�س الإنرتبول

اأكد املجل�س الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية اعتزازه العميق 

اآل  بن عي�شى  امللك حمد  اأبداه ح�شرة �شاحب اجلاللة  مبا 

ا�شتقبال  لدى  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك  خليفة 

جاللته الأ�شبوع املا�شي ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد بن را�شد 

اآل خليفة رئي�س املجل�س، من تقدير لدور املجل�س وجهوده 

يف خدمة الدين الإ�شالمي احلنيف، واإظهار �شماحته ون�شر 

تعاليمه، والتوعية بثوابته القائمة على العتدال والو�شطية، 

والدعوة اإىل اخلري، والتقريب بني الأديان والثقافات من اأجل 

ال�شالم والتعاون الإن�شاين.

 واأو�شح املجل�س خالل اجلل�شة العتيادية التي عقدها، 

اليوم الثالثاء، برئا�شة ال�شيخ عبدالرحمن بن حممد بن را�شد 

امللك  الدائم من جاللة  الدعم  اأن  اآل خليفة، مببنى املجل�س، 

املعظم اأيده اهلل هو م�شدر الإلهام والإجناز ملا حققه املجل�س 

والنا�س،  والوطن  الدين  خدمة  يف  املباركة  م�شريته  يف 

للقيام  واإخال�س  بعزمية  قدًما  امل�شي  على  معاهًدا جاللته 

دائما  م�شت�شيئا  والوطنية،  الدينية  وم�شوؤولياته  مبهماته 

بالتوجيهات والروؤى امللكية ال�شامية.

 واأ�شاد املجل�س، بتد�شني وثيقة )اإعالن مملكة البحرين( 

من  عدد  بح�شور  روما  الإيطالية  العا�شمة  من  اأوروبا  يف 

بالإ�شافة  واملهتمني،  وامل�شوؤولني  والدبلوما�شيني  ال�شفراء 

اإىل 100 طالب من منت�شبي كر�شي امللك حمد حلوار الأديان 

والتعاي�س ال�شلمي، ونّدد املجل�س باأ�شد العبارات اإقدام بع�س 

ال�شماح  اأن  ال�شريف، موؤكًدا  امل�شحف  املتطرفني على حرق 

ملثل هذه الأفعال الآثمة والبغي�شة هو ا�شتفزاز خطري مل�شاعر 

ماليني امل�شلمني، وحتري�س على الكراهية الدينية، وانتهاك 

لتعزيز  اخلرية  اجلهود  يعيق  واملواثيق  والقيم  للمبادئ 

ال�شالم وحوار الأديان والتوا�شل بني ال�شرق والغرب، وبني 

العامل الإ�شالمي والعامل الغربي.

تزامًنا مع اجتماع اللجنة الأمنية امل�شرتكة بني وزارتي 

الداخلية يف مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية املتحدة 

ال�شقيقة والذي عقد يف العا�شمة الإماراتية اأبوظبي، التقى 

الفريق طارق بن ح�شن احل�شن رئي�س الأمن العام، ومعايل 

اللواء الدكتور اأحمد نا�شر الري�شي رئي�س املنظمة الدولية 

لل�شرطة اجلنائية »النرتبول«.

والتن�شيق  التعاون  جمالت  بحث  اللقاء،  خالل  ومت 

المني مع النرتبول يف جمال تبادل اخلربات واملعلومات 

الجتار  جرائم  مكافحة  اإىل  بالإ�شافة  التدريب،  ومنظومة 

امل�شروعة،  غري  الأ�شلحة  وجتارة  واملخدرات،  بالب�شر 

واجلرائم البيئية.

مع  التعاون  مب�شرية  العام  الأمن  رئي�س  اأ�شاد  وقد 

النرتبول وحر�س اجلانبني على تطوير جمالت التن�شيق 

يف اإطار مكافحة اجلرمية املنظمة وحتقيق الأمن وال�شتقرار 

على كافة امل�شتويات، فيما و�شف معايل رئي�س النرتبول، 

مملكة البحرين باأنها ُتعد �شريًكا ا�شرتاتيجًيا لالنرتبول.

رئي�س اجلمارك يعقد اجتماًعا

»SILKWAY Group« تن�شيقًيا مع اأع�شاء من �شركة 

عقد رئي�س اجلمارك ال�شيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة 

 SILKWAY( اأع�شاء من �شركة اجتماًعا تن�شيقًيا مع 

بتقدمي  واملعنية  اأذربيجان،  جمهورية  من   )Group
�شوؤون  تعاون  حول  للتباحث  اجلوي،  النقل  خدمات 

التي  اخلدمات  من  وال�شتفادة  ال�شركة  مع  اجلمارك 

تقدمها مملكة البحرين يف جمال النقل اجلوي البحري.

ويف بداية الجتماع رحب رئي�س اجلمارك باأع�شاء 

ا  عر�شً اجلمارك  �شوؤون  قّدمت  ثم  واحل�شور،  ال�شركة 

بخدمة  اخلا�س  البيان  اإجراءات  ب�شاطة  حول  مرئًيا 

النقل اجلوي البحري وطريقة عمله يف مملكة البحرين.

ومت التطرق اإىل طبيعة عمل �شوؤون اجلمارك فيما 

يف  املتخذة  والإجراءات  البحري  اجلوي  النقل  يخ�س 

هذا املجال، كما مت التفاق بني الطرفني حول ا�شتكمال 

التن�شيق من قبل ال�شركة ب�شورة مبا�شرة مع اجلهات 

ذات العالقة وذلك ح�شب احلاجة والخت�شا�س.

خدمات  �شركة  اإىل  ميدانية  زيارة  الجتماع  وتبع 

املواقع  ل�شتعرا�س  وذلك  )BAS(؛  البحرين  مطار 

التي  والطريقة  الدويل  البحرين  مطار  يف  املوجودة 

.»BAS« تعمل بها �شركة املناولة

خدمات  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  الجتماع  ح�شر 

التنفيذي  والرئي�س  خليل،  حممد  البحرين  مطار 

زينل،  اأمين  البحرين  مطار  ب�شركة  التجارية  لل�شوؤون 

ال�شناعة  قطاع  يف  الأعمال  لتطوير  التنفيذي  واملدير 

التنمية  مبجل�س  اللوج�شتية  واخلدمات  والنقل 

الطريان  �شوؤون  من  وممثل  �شلطان،  اأحمد  القت�شادية 

املدين.

خالل الجتماع التكميلي الذي عقدته يف اأبوظبي اللجنة الأمنية امل�شرتكة

اتفاق على اإطالق منظومة الربط الثنائي لالأنظمة املرورية بني البحرين والإمارات
اتفقت وزارتا الداخلية يف مملكة البحرين ودولة 

وتد�شني  اإطالق  على  املتحدة،  العربية  الإمارات 

منظومة الربط الثنائي لالأنظمة املرورية، ليكون ذلك 

ال�شقيقني  البلدين  بني  الثنائي  الربط  م�شاريع  اأول 

تر�شيخ  تعمل على  تقنية خليجية،  �شمن منظومة 

التعاون والتن�شيق بني دول جمل�س التعاون.

اللجنة  عقدته  الذي  الجتماع  خالل  ذلك  جاء 

برئا�شة  ابوظبي،  البلدين يف  بني  امل�شرتكة  الأمنية 

كل من الفريق طارق بن ح�شن احل�شن رئي�س الأمن 

العام واللواء الركن خليفة بن حارب اخلييلي وكيل 

املتحدة،  العربية  الإمارات  بدولة  الداخلية  وزارة 

ا�شتكمال لالجتماع الول الذي عقد يف �شهر �شبتمرب 

من العام 2022.

وقد اأعرب رئي�س الأمن العام عن خال�س ال�شكر 

والتقدير ل�شمو الفريق ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 

نائب رئي�س الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات 

الكرمية وما  الدعوة  ال�شقيقة على  العربية املتحدة 

مل�شه وفد وزارة الداخلية من حفاوة وح�شن ا�شتقبال 

اأول معايل  الفريق  وكرم �شيافة، كما نقل، حتيات 

ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية، و 

متنياته لجتماع اللجنة الأمنية امل�شرتكة بالتوفيق 

وال�شداد، لفتا اإىل اأن اجتماع اللجنة ياأتي ا�شتكمالً 

العام  من  �شبتمرب  يف  عقد  الذي  الأول  لجتماعها 

حتقيق  على  والإ�شرار  للجدية  وجت�شيًدا  املا�شي، 

وامل�شاريع  الأمني  التعاون  من  عليه  التفاق  مت  ما 

ت�شهم  التي  النجاح  بق�ش�س  واحتفاًء  امل�شرتكة، 

البلدين  ملواطني  متطورة  اأمنية  خدمات  تقدمي  يف 

ال�شقيقني، �شمن منظومة دول جمل�س التعاون.

جلهود  �شكره  عن  العام  الأمن  رئي�س  واأعرب 

فرق العمل التي اأ�شفرت عن اإطالق منظومة الربط 

الثنائي لالأنظمة املرورية، حيث يعك�س هذا الإجناز، 

البلدين ال�شقيقني  م�شتوى التعاون والتن�شيق بني 

وعزمية  الإرادة  ترجمة  على  اجلانبني  وقدرات 

التطوير والتحديث اإىل واقع عملي، يحقق املنفعة 

املتبادلة وي�شهم يف تطوير التعاون والتن�شيق يف 

ب�شكل  الأمنية  واملجالت  خا�شًة،  املروري  املجال 

عام.

الداخلية  وزارة  وكيل  اأكد  ال�شياق،  ذات  يف 

بدولة الإمارات العربية املتحدة ال�شقيقة على عمق 

وال�شعبني  البلدين  تربط  التي  الأخوية  العالقات 

ال�شقيقني، مهنًئا الفرق الفنية مل�شروع الربط الثنائي 

ودولة  البحرين  مملكة  بني  املرورية  لالأنظمة 

امل�شروع،  اإجناز  على  املتحدة  العربية  الإمارات 

والذي ي�شهم يف تعزيز التعاون والتن�شيق الأمني 

امل�شرتك بني اجلانبني.

كما مت خالل اجتماع اللجنة، التفاق على �شرعة 

البيانات  تبادل  منظومة  تطوير  م�شروع  اجناز 

وب�شمات املبعدين والب�شمات املجهولة.
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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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وافق على طلب اإجراء مناق�شة عامة عن توظيف الأطباء

»النواب« يرفع 10 مقرتحات م�شتعجلة للحكومة.. وميّرر تعديالت تق�شيم الأرا�شي

فاطمة �سلمان:

مقرتحات   10 اأم�س  جل�سته  يف  النواب  جمل�س  رفع 

�سريع  حّل  اإيجاد  مقدمتها  يف  كان  للحكومة،  م�ستعجلة 

عن  الدرا�سة  نظام  وتفعيل  املقا�سي�س،  �سوق  غلق  مل�سكلة 

واملوؤ�س�سات  املدار�س  يف  املبارك  رم�سان  �سهر  خالل  بعد 

رحالت  جلداول  عاجلة  جدوى  درا�سة  واإجراء  التعليمية، 

ووجهات الرحالت اجلوية ل�سركة طريان اخلليج وتعديلها 

مبا يحقق اأكرب منفعة لل�سركة والقت�ساد الوطني.

املواطنني  ت�سليم  امل�ستعجلة  املقرتحات  ت�سمنت  كما 

الذين ا�ستلموا طلبات تخ�سي�س الإ�سكان وحداتهم الإ�سكانية 

اجلاهزة ب�سكل عاجل، ومقرتح م�ستعجل ب�ساأن اإرجاع خدمة 

ومقرتح  البحرين،  جامعة  لطلبة  »احلافالت«  املوا�سالت 

الدورية  الزيادة  ا�ستقطاع  باإلغاء  احلكومة  قيام  ب�ساأن 

ثابتة  بن�سبة  والكتفاء  مزايا  متويل  بربنامج  للمنتفعني 

ال�سهري  الدخل  املتفق عليها من  الن�سبة  ل تزيد عن  �سهرياً 

للمنتفعني.

ا توفري طوارئ لعالج الأ�سنان  وت�سمنت املقرتحات اأي�سً

اأربعا  تعمل  التي  ال�سحية  املراكز  يف  ال�ساعة  مدار  على 

وع�سرين �ساعة، وزيادة تخ�سي�س فريق طبي وا�ست�ساري 

لعالج مر�سى ال�سكلر يف ق�سم الطوارئ ومركز اأمرا�س الدم 

الوراثية يف جممع ال�سلمانية.

ب�ساأن  م�ستعجاًل  مقرتًحا  اأم�س  ا  اأي�سً النواب  ورفع 

للمنتفعني  الدورية  الزيادة  ا�ستقطاع  باإلغاء  احلكومة  قيام 

بربنامج متويل مزايا والكتفاء بن�سبة ثابتة �سهرياً ل تزيد 

للمنتفعني،  ال�سهري  الدخل  من  عليها  املتفق  الن�سبة  عن 

ال�سركات  موظفي  عقود  جتديد  بعدم  يق�سي  اآخر  ومقرتح 

هذه  يف  املواطنني  واإحالل  �سور�س«  »الأوت  اخلارجية 

الوظائف، 

يف �سياق اآخر، وافق املجل�س اأم�س على طلب تقدم به 10 

نواب، ب�ساأن عقد مناق�سة عامة ل�ستي�ساح �سيا�سة احلكومة 

حول البطالة يف �سفوف الأطباء والكوادر الطبية ب�سكل عام.

املوا�سالت  وزير  الكعبي  حممد  اأكد 

اخلليج  طريان  �سركة  اأن  والت�سالت 

حري�سة على الرتكيز على الأ�سواق املربحة، 

واأنها ت�سعى لإ�سافة بع�س الوجهات خالل 

الفرتة القادمة ومنها العراق.

جاء ذلك يف �سياق تعقيبه على مداخالت 

اإىل  الوجهات  بع�س  بفتح  طالبت  برملانية 

بع�س الدول ومنها قطر والعراق.

وقال الوزير يف هذا ال�سياق باأن »هناك 

ال�ساأن، وكنا  اتفاقيات بحاجة للتعديل بهذا 

على هام�س معر�س البحرين للطريان على 

و�سك تعديل تلك التفاقيات مع اجلمهورية 

لأمور  ن�سيب  لنا  يكن  مل  ولكن  العراقية 

المر  ان  منوها  العراقي«،  باجلانب  تتعلق 

ل يزال ن�سب الأعني والعمل على ا�ستئناف 

قيد  امر  وهو  فر�سة  اقرب  يف  الت�سغيل 

الدرا�سة يف الوقت الراهن بالن�سبة للوجهات 

القريبة او حتى البعيدة والتي �سيكون لها 

جدوى.

واأكد الوزير على حاجة الناقلة الوطنية 

الوجهات  على  الرتكيز  اخلليج  طريان 

اأ�سطولها  باأن  م�ستدرًكا  املربحة،  والأ�سواق 

الرتكيز  لذلك  طائرة  يتجاوز 32  ل  احلايل 

الوجهات  بع�س  على  الراهن  الوقت  يف 

الأن�سب.

قطر  دولة  مع  الطريان  اإعادة  وحول 

باملخاطبات  »بداأنا  الوزير  قال  ال�سقيقة 

على  اجلانبني  من  قبول  وهناك  الر�سمية 

التفاق  مو�سوع  وبقي  الرحالت  ا�ستئناف 

واملناق�سة  الدرا�سة  قيد  وهو  اجلداول  على 

بني اجلانبني«.

جدولة الرحالت مع قطر قيد املناق�شة والدرا�شة

وزير املوا�شالت: وجهات مربحة قيد الدرا�شة

حممد الكعبي

عبدالنبي  النائب  ت�ساءل 

لرئي�س  الول  النائب  �سلمان 

جمل�س النواب عن ا�سباب تاأخر 

النيابية  امل�ساريع  على  الرّد 

املرفوعة للحكومة.

مداخلته يف مطلع  وقال يف 

يف  للحكومة  »اأر�سلنا  اجلل�سة 

ب�ساأن  خطاًبا  املا�سي  دي�سمرب 

م�سي  ورغم  النيابية،  امل�ساريع 

حوايل �سهرين واملجل�س ل يزال 

ينتظر، فما �سبب التعطيل وملاذا 

هذا الفعل خا�سة ونحن نحتاج 

مربر  يوجد  ول  ملناق�ستها  لها 

لتاأخرها«.

غامن  قال  جانبه  من 

جمل�سي  وزير  البوعينني 

ال�سورى والنواب »اإن نهاية املدة 

الد�ستورية والقانونية للحكومة 

للرد على امل�ساريع املرفوعة من 

املقبل،  فرباير   14 هي  النواب 

اأي اأنه يوجد ما يقارب اأ�سبوعني 

اأو�سح  اأن  واأوّد  املهلة،  على 

اتباعها يف  الآلية التي مت  ب�ساأن 

مت  حيث  امل�ساريع،  تلك  درا�سة 

خماطبة اجلهات املعنية من اجل 

من  اقل  لي�س  وهناك  راأيها  اخذ 

20 وزارة خمت�سة بالنظر بتلك 

الت�سريعات«.

وتابع خماطبا النائب الول 

الردود  كل  ا�ستلمنا  »اأب�سرك 

رفعها  ومت  املعنية  اجلهات  من 

وال�سبوع  الوزراء،  ملجل�س 

�ساءاهلل،  اإن  �ست�سلكم  القادم 

والمر يف حكم املنتهي والعملية 

�ستعود  واإمنا  بالتجزيء  تتم  ل 

خطاب  يف  ككل  جميعها  لكم 

يف  ا�ستالمها  مت  مثلما  واحد 

خطاب واحد«.

البوعينني:اأب�شرك الرد الأ�شبوع القادم.. �شلمان: 

ما اأ�شباب عدم رد احلكومة على 120 م�شروع نيابي؟

عبدالنبي �سلمانغامن البوعينني 

م�شادة كالمية حول »�شوق املقا�شي�ص«

بوعنق: ل تفر�ص لنا ع�شالتك.. والأحمد: احرتم نف�شك
يف  كالمية  م�سادة  حدثت 

جل�سة ام�س بني النائب حممد 

بوعنق  خالد  والنائب  الأحمد 

امل�ستعجل  املقرتح  ب�ساأن 

ال�سعبي  ال�سوق  اإعادة  ب�ساأن 

»�سوق  عي�سى  مدينة  يف 

املقا�سي�س«.

مداخلته  يف  الأحمد  ودعا 

تقدمي  يف  النظر  اإعادة  اإىل 

ال�ستعجال  ب�سفة  املقرتح 

وهو املقرتح املقدم من بوعنق، 

ل�سفة  معار�س  »اأنا  وقال 

مو�سوع  لأن  ال�ستعجال 

ال�سعبي يهم �سريحة  ال�سوق 

وبدلً  املواطنني  من  كبرية 

مكتوبا  للحكومة  يذهب  ان 

مكتوبا،  ويعود  املجل�س  من 

املقرتح  يذهب  اأن  الأف�سل 

اجلهات  مع  لالجتماع  للجنة 

واملت�سررين  املخت�سة 

والوقوف على الق�سية ب�سكل 

اأو�سع ومناق�سة و�سع حلول 

لها«.

النائب  قال  جانبه  من 

الأحمد  خماطًبا  بوعنق  خالد 

مقرتح  اي  لديك  كان  »اذا 

بتقدميه  فلتتف�سل  اآخر 

تريدها  التي  املجموعة  مع 

ل  والقانون  يقرر،  واملجل�س 

ومو  ال�ستعجال،  مينع �سفة 

لنا ع�سالته،  فر�س  واحد  كل 

يا اأخي حط املقرتح اإللي تبيه 

وقدمه للمجل�س«.

بوعنق  على  الأحمد  لريّد 

مقرتح  اأي  �سّد  اأقف  ل  »اأنا 

مع  ونحن  الع�ساء،  من 

املواطنني، لكن الأف�سل ان يتم 

بطريقة  الق�سية  هذه  متابعة 

مثلى مبا يخدمها، وليتم طرح 

اأفــ�سل  ب�سكــل  تو�سيات 

ان  النــائب  وعلى  واأن�سب، 

يتـكلم عدل ويحرتم نف�سه«.

حممد االحمد خالد بوعنق 

عليوي: عراقيل تعطل امل�شرية العقارية

مداخلة  يف  العليوي  حممد  النائب  اأكد 

التي تعطل  له على وجود بع�س العراقيل 

من حركة العقار يف البحرين عرب التغيري 

الأنظمة  واختالف  القرارات  يف  املفاجئ 

وت�سنيف  لأخرى  حمافظة  من  والقوانني 

على  �سلبا  توؤثر  التي  العقارات  بع�س 

القرارات  بع�س  خا�سة  واملواطن  امل�ستثمر 

امل�ساريع  على  املقررة  بالر�سوم  املتعلقة 

مل  القرارات  تلك  باأن  منوها  التطويرية، 

تاأخذ حتى راأي القطاع الذي ميثلهم.

واأكد على اأنه لبد من توحيد اإجراءات 

رخ�س البناء وجتنب التفاوت من حمافظة 

اإح�ساءات  عمل  �سرورة  مع  لأخرى 

وتوحيد  املعنية  اجلهات  قبل  من  ر�سمية 

ال�ستثمارية  امل�سـاريع  يف  البنــاء  ن�سب 

الجتماعي  لل�سكن  املخ�ســ�سة  للم�ساريع 

كما  ال�سغار  امل�ستثمرين  معاملة  واخريا 

الكبار منهم.

حممد العليوي 

ال�شلوم: ا�شتثناء وخ�شو�شية للورثة يف العقار

ال�سلوم يف  النائب احمد  اأ�سار 

ا�ستثناء  �سرورة  اىل  له  مداخلة 

الورثة احلقيقيني يف العقار نف�سه 

جلنة  يف  خل�سو�سيتهم  والنظر 

الفرز خا�سة يف العقارات القدمية 

وال �ستظل بيوت قدمية »خرابات« 

بطريقة  الفرز  تطبيق  يتم  مل  اذا 

ي�ستفيد منها الورثة من ا�سهمهم.

ومرونة  ب�سهولة  طالب  كما 

املطورين  على  ال�سرتاطات 

يكونوا  ان  اجل  من  العقاريني 

يف  ال�سكان  مع  حقيقيني  �سركاء 

وتقدمي  الهام  امللف  هذا  معاجلة 

وم�ساندة  ال�سكانية  اخلدمات 

بعـ�س  تعديل  وكذلك  احلكومة، 

اي  لتجنب  ال�ستــراطات 

تقليل  عرب  م�ستقبـــلية  م�ساكل 

يتنا�سب  مبا  الرا�ســي  م�ساحات 

واحتياجات الهايل.

احمد ال�سلوم 

الفردان: تطبيب مر�شى ال�شكلر بالهاتف

النائب حنان فردان يف  طالبت 

فريق  توفري  ب�سرورة  مداخلتها 

مر�سى  لعالج  وا�ست�ساري  طبي 

ال�سلمانية،  م�ست�سفى  يف  ال�سكلر 

خا�سة وان هذه الفئة امل�سابة ي�سل 

منوهة  مري�س،  اآلف   9 اىل  عددها 

اإىل ان هناك حالة من عدم الر�سى 

مع  خا�سة  ال�سكلر  مر�سى  لدى 

كما  تنالهم  التي  امل�ستفزة  ال�سئلة 

ل  كما  يحبذوه  ل  مبا  ويو�سمون 

يزال تطبيبهم بالهاتف رغم انق�ساء 

اجلائحة.

يعاقب  ل  ان  يجب  وتابعت 

الذي  اأمله  ب�سبب  ال�سكلر  مري�س 

ي�ساوي 10 مرات من اآلم الولدة، 

مو�سحة باأنها تخ�سى عودة موؤ�سر 

املر�س  هذا  �سحايا  عدد  ارتفاع 

وقالت: نطالب بزيادة الفريق الطبي 

املعالج لهم وبكوادر بحرينية.

ه�سام ع�سرييحنان فردان

الع�شريي: قرار اإيقاف با�شات اجلامعة دون درا�شة

الع�سريي  ه�سام  النائب  اأكد 

با�سات  خدمة  ايقاف  قرار  باأن 

يف  ولالأ�سف  مت  البحرين  جامعة 

غيبة جمل�س النواب ووفق اأ�سباب 

للطالب  الرجوع  دون  واهية 

املو�سوع  درا�سة  ودون  انف�سهم 

من كافة جوانبه، حتى باتت تكلفة 

موا�سالت اجلامعة على كاهل ويل 

المر الذي ل ينق�سه ما يثقله.

بحاجة  نحن  قائال  وا�ستطرد 

اليوم اىل قرار من احلكومة باتخاذ 

الدرا�سي  الف�سل  دخول  مع  قرار 

لهذا  عاجلة  حلول  بو�سوع  الثاين 

مفاو�سات  عمل  من  املو�سوع،بدل 

�سعر  تكلفة  لتخفيف  النقل  مع 

تع�سفي  قرار  انه  مبيًنا  التذكرة، 

الطلبة  على  الواقع  لالأمر  وفر�س 

درا�سة  اي  دون  اأمورهم  واأولياء 

وايجابية تذكر.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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كبرية  ت�سهيالت  قّدم  بنايات  االلكرتوين  النظام 

الرقمي  التحول  بانتظار  البناء..  تراخي�ص  ال�سدار 

لبقية اخلدمات املقدمة للمواطنني من اأجل ت�سريعها.

جمزرة م�سجد بي�ساور يف باك�ستان والتي راح �سحيتها 

التطرف  مواجهة  باأن  حمزن  موؤ�سٌر  امل�سلني  ع�سرات 

ال�ستهداف  يربر  الذي  التطرف  فكر  م�ستمر،  حتدٍّ  واالإرهاب 

اأماكن العبادة وامل�سلني يقف وراء هذا العنف واالإرهاب، والت�سدي 

لهذا الفكر على كافة امل�ستويات اأولوية و�سرورة.
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1958 - اإ�سدار اأول طابع بريد كويتي.
اأن  »اأريد  باأغنية  البيتلز ت�سل  1960 - فرقة 
اأم�سك يدك« املرتبة االأوىل يف قائمة اأجنح االأغاين 

يف الواليات املتحدة.

1965 - تاأميم الهاتف والربق يف الكويت.
1972 - كواالملبور ت�سبح مدينة بقرار ر�سمي 

من امللك املاليزي عبداحلليم معظم.

بانقالب  يقوم  نيبال جيانيندرا  2005 - ملك 
ع�سكري للق�ساء على الدميقراطية وي�سبح رئي�ص 

جمل�ص الوزراء.

بن  حممد  ال�سيخ  دبي  اإمارة  حاكم   -  2008
بن  يعنّي جنله حمدان بن حممد  اآل مكتوم  را�سد 

را�سد اآل مكتوم وليًا للعهد يف االإمارة.

2012 - افتتاح برج �سارد �ساد�ص اأعلى مبنى 
يف اأوروبا.

العامل  ببطولة  يفوز  فرن�سا  منتخب   -  2015
لكرة اليد للرجال للمرة اخلام�سة يف تاريخه.

 2019 اآ�سيا  كاأ�ص  بلقب  تتوج  2019 - قطر 
اليابان  للمرة االأوىل يف تاريخها بعد فوزها على 

1-3 يف املباراة النهائية.
2021 - انقالب ع�سكري ُيطيح برئي�ص دولة 
�سيا�سية  اأ�سماء  عّدة  ُمعتقالً  مينت،  وين  ميامنار 

من داخل احلزب احلاكم واأبرزهم م�ست�سار الدولة 

اأون �سان �سو ت�سي.

درا�شة: �شحة الفم ال�شيئة تزيد من خطر الإ�شابة بف�شل القلب

الأمر  يتعلق  عندما  اأ�شا�شًيا  اأمًرا  بانتظام  واخليط  بالفر�شاة  الأ�شنان  تنظيف  ُيعد 

بنظافة الفم اجليدة. ومينع هذا م�شاكل مثل الت�ش��ص واأمرا�ص اللثة، كما اأنه ي�فر حماية 

للقلب وفقا لدرا�شة علمية.

ووجدت درا�شة حديثة اأجراها فريق من جامعة هريو�شيما يف اليابان ارتباًطا كبرًيا 

بني اللثة و�شحة القلب. ومتكن الباحث�ن من خالل الدرا�شة التي اأجريت على 76 م�شارًكا 

يعان�ن من اأمرا�ص القلب، من اإثبات وج�د �شلة بني التهاب دواعم ال�شن، والتهاب اللثة 

احلاد، والتليف الأذيني. والتليف الأذيني ه� تندب يف اأحد اأطراف الأذين الأي�شر للقلب 

ميكن اأن ي�ؤدي اإىل عدم انتظام �شربات القلب ي�شمى الرجفان الأذيني. 

وهذه حالة ت�ؤّدي اإىل عدم انتظام �شربات القلب وغالًبا ما تك�ن �شريعة ب�شكل غري 

طبيعي. ويتعّر�ص امل�شاب�ن بالرجفان الأذيني خلطر اأكرب لالإ�شابة بال�شكتات الدماغية 

وحتى ق�ش�ر القلب، وكالهما ميكن اأن يك�ن قاتالً.

قبعة »ذكية« لعالج اأمرا�ض

 الدماغ ومنها الزهامير

تقنيات جديدة للتخفيف

 مــــن اآلم الـــدورة ال�شهريــــة

اأمرا�ص  لعالج  للراأ�ص  غطاء  رو�ص  علماء  ابتكر 

الدماغ، خا�شة مر�ص الزهامير، بح�شب ما نقلت و�شائل 

الإعالم الرو�شية.

اأ�شبه  للراأ�ص،  املبتكر من غطاء  ويتك�ن هذا اجلهاز 

بالقبعة، مزود مب�شابيح LED للعالج بال�ش�ء، وحملل 

ذكي يثبت على املع�شم ملراقبة الن�م. وبح�شب العلماء 

هذا  ي�شاعد  ال�طنية«،  �شارات�ف  لـ»جامعة  التابعني 

املرتاكمة  ال�شامة  امل�اد  اإزالة  على  الن�م  اأثناء  اجلهاز 

اجلهاز  هذا  و�شي�شمح  بالزهامير.  امل�شابني  دماغ  يف 

لل�شخ�ص ال�شليم بالتعامل مع ع�اقب الأرق.

جل��شك�ف�شكايا،  �شيميات�شكينا  اأوك�شانا  وتق�ل 

رئي�شة »ق�شم ف�شي�ل�جيا الإن�شان واحلي�ان« باجلامعة: 

الدرا�شات  على  التكن�ل�جيا  هذه  ابتكار  يف  »اعتمدنا 

اأن نظام ت�شريف  التجريبية يف اجلامعة. وقد اكت�شفنا 

اأن�شجة الدماغ ين�شط اأثناء الن�م العميق للفئران. وهذا 

املركبات  تفرز معها  التي  الدماغ  �ش�ائل  تك�ن  يزيد من 

ول  اللمفاوية،  الأوعية  خالل  من  وامل�شتقلبات  ال�شامة 

خاليا  تده�ر  يف  تراكمها  فيت�شبب  اأميل�يد،  بيتا  �شيما 

الدماغ، ما ي�شبب الإ�شابة مبر�ص الزهامير«.

»األفا  تدعى  الإن�شاء  ن�شرت �شركة جمرية حديثة 

متط�عات  فيه  تطلب   )Alpha Femtech( َفمتيك« 

للم�شاعدة يف اختبار وتط�ير لبا�ص جديد يهدف اإىل 

تقليل اآلم الدورة ال�شهرية.

»اأرمتي�ص«  وامل�شمى  تط�يره،  مت  الذي  اللبا�ص 

املتحدة  اململكة  للبيع يف  يطرح  �ش�ف   ،)Artemis(

من  لحق  وقت  يف  الأوىل  للمرة  الأوروبي  والحتاد 

حرارية  األ�اح  على  اللبا�ص  ويحت�ي  احلايل،  العام 

ما  )اأو  اجللد  عرب  كهربائًيا  الع�شب  حتفيز  وجهاز 

.)TENS »يعرف بجهاز »تنز

الن�شاء  ت�شتخدمه  ما  التي عادة  تنز،  تقنية جهاز 

لتخفيف اآلم املخا�ص، تعمل من خالل اإر�شال نب�شات 

اإ�شارات الأمل اإىل  كهربائية، ُيفرت�ص اأن متنع و�ش�ل 

الدماغ. اأما الأل�اح احلرارية فت�شّكن الرحم والع�شالت 

املحيطة به.

�شغرية  بعلبة  ت��شيله  يتم  اللبا�ص،  ولت�شغيل 

جهاز  وعلى  بطارية  على  حتت�ي  اليد  راحة  بحجم 

م�ج�د  �شغري  جيب  يف  و�شعها  وميكن  تنز، 

تن�رتها.  اأو  املراأة  ب�شروال  �شبكه  اأو  نف�شه،  باللبا�ص 

البل�ت�ث  تقنية  خالل  من  ل�شلكيا  اجلهاز  يت�شل 

بتطبيق حتّمله امل�شتخِدمة على هاتفها، وميكن �شبط 

م�شت�يات احلرارة والكهرباء عرب ذلك التطبيق.

عار�سة اأزياء تقّدم 

منوذًجا من جمموعة 

امل�سمم جورج �سقرا 

من االأزياء الراقية 

لربيع 2023 �سمن 

فعاليات اأ�سبوع 

باري�ص للمو�سة، 

الذي حر�ص من 

خاللها اأن ُيقّدم 

تعريفه اخلا�ص 

للمبالغة يف جمال 

االأحجام واالألوان 

بهدف تعزيز �سباب 

االإطاللة يف كل 

االأعمار.

زوجوها ب�شن ال�شاد�شة

»طفلة« حتاكم زوجها ووالديها بعد 18 عامًا

على  اأجربت  امراأة  والدا وزوج  مثل 

من  ال�شاد�شة  يف  كانت  عندما  الزواج 

بتهمة  تركيا  يف  حمكمة  امام  عمرها 

انتهاك الطفلة والعتداء اجلن�شي عليها، 

ال�ش�ء على معتقدات  �شلطت  ق�شية  يف 

الط�ائف يف البالد.

العمر  التي تبلغ من  املراأة -  تقّدمت 

ا�شمها  عن  الك�شف  ومت  عاًما   24 حالًيا 

عام  ب�شك�ى   - الأوىل  بالأحرف  فقط 

2020 �شد والديها والرجل الذي اأجربت 

على الزواج منه عندما كانت طفلة.

نقابة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  ك�شف 

تفا�شيل  عبداهلل،  حممد  امل��شيقية  املهن 

ح�ش�ل الفنانة كارول �شماحة على ع�ش�ية 

يف  اجلن�شية  لبنانية  اأنها  خا�شة  النقابة، 

الأ�شا�ص.

وقال عبداهلل، خالل بيان �شحفي، اإن هناك 

ع�ش�ية  على  احل�ش�ل  يف  اأ�شا�شًيا  �شرًطا 

نقابة املهن امل��شيقية، اأهمها اأن يك�ن املتقدم 

لبنانية  �شماحة  وكارول  اجلن�شية،  م�شري 

من  امل�شرية  اجلن�شية  واكت�شبت  اجلن�شية، 

وه�  اجلن�شية  م�شري  مب�اطن  زواجها 

الدكت�ر وليد م�شطفى.

نقابة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  واأ�شاف 

امل��شيقيية، اأن يف هذه احلالة ي�شمح القان�ن 

للزوجة  امل�شرية  اجلن�شية  مبنج  امل�شري 

بعد الزواج من م�شري، وبناًء عليه اكت�شبت 

امل�شرية،  اجلن�شية  �شماحة  كارول  املطربة 

واأ�شدرت بطاقة رقم ق�مي م�شرية.

يحق  احلالة  هذه  يف  اأن  اإىل  واأ�شار 

على  احل�ش�ل  �شماحة  كارول  للمطربة 

الع�ش�ية العاملة باعتبارها حاملًة للجن�شية 

بقان�ن   6 رقم  للمادة  وفًقا  وذلك  امل�شرية، 

ين�ص  الذي  الثالثة،  الفنية  النقابات  احتاد 

على �شروط الع�ش�ية العاملة.

هجوم على كارول �شماحة بعد

 ح�شولها على ع�شوية نقابة املو�شيقى

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12352/PDF/INAF_20230201011457860.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/last-page/997492/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/997524/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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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين.

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720.       املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

اإلعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاكس 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد الساعة السابعة مساًء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/  36055480
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بعد الساعة السابعة مساء وأيام اإلجازات يرجى االتصال عىل هاتف: 36055472/ 36055480.

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »الأيام« للن�شر - رقم الت�شجيل

املرا�شالت: �ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

الت�زيع:     هاتف: 17617733 - فاك�ص: 17617744

ال�شرتاكات: هاتف: 17617722 - فاك�ص: 17617744

الإعالنات: هاتف:  17581269 ـ 17617715 ـ فاك�ص 17617720        املطبعة التجارية:  17617889

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480

الأربعاء 10 رجب 1444 ـ العدد 12352

20 صفحة .  220 فلًسا

@AnwarGargash

كبرية  ت�سهيالت  قّدم  بنايات  االلكرتوين  النظام 

الرقمي  التحول  بانتظار  البناء..  تراخي�ص  ال�سدار 

لبقية اخلدمات املقدمة للمواطنني من اأجل ت�سريعها.

جمزرة م�سجد بي�ساور يف باك�ستان والتي راح �سحيتها 

التطرف  مواجهة  باأن  حمزن  موؤ�سٌر  امل�سلني  ع�سرات 

ال�ستهداف  يربر  الذي  التطرف  فكر  م�ستمر،  حتدٍّ  واالإرهاب 

اأماكن العبادة وامل�سلني يقف وراء هذا العنف واالإرهاب، والت�سدي 

لهذا الفكر على كافة امل�ستويات اأولوية و�سرورة.
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1958 - اإ�سدار اأول طابع بريد كويتي.
اأن  »اأريد  باأغنية  البيتلز ت�سل  1960 - فرقة 
اأم�سك يدك« املرتبة االأوىل يف قائمة اأجنح االأغاين 

يف الواليات املتحدة.

1965 - تاأميم الهاتف والربق يف الكويت.
1972 - كواالملبور ت�سبح مدينة بقرار ر�سمي 

من امللك املاليزي عبداحلليم معظم.

بانقالب  يقوم  نيبال جيانيندرا  2005 - ملك 
ع�سكري للق�ساء على الدميقراطية وي�سبح رئي�ص 

جمل�ص الوزراء.

بن  حممد  ال�سيخ  دبي  اإمارة  حاكم   -  2008
بن  يعنّي جنله حمدان بن حممد  اآل مكتوم  را�سد 

را�سد اآل مكتوم وليًا للعهد يف االإمارة.

2012 - افتتاح برج �سارد �ساد�ص اأعلى مبنى 
يف اأوروبا.

العامل  ببطولة  يفوز  فرن�سا  منتخب   -  2015
لكرة اليد للرجال للمرة اخلام�سة يف تاريخه.

 2019 اآ�سيا  كاأ�ص  بلقب  تتوج  2019 - قطر 
اليابان  للمرة االأوىل يف تاريخها بعد فوزها على 

1-3 يف املباراة النهائية.
2021 - انقالب ع�سكري ُيطيح برئي�ص دولة 
�سيا�سية  اأ�سماء  عّدة  ُمعتقالً  مينت،  وين  ميامنار 

من داخل احلزب احلاكم واأبرزهم م�ست�سار الدولة 

اأون �سان �سو ت�سي.

درا�شة: �شحة الفم ال�شيئة تزيد من خطر الإ�شابة بف�شل القلب
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اأمرا�ص  لعالج  للراأ�ص  غطاء  رو�ص  علماء  ابتكر 

الدماغ، خا�شة مر�ص الزهامير، بح�شب ما نقلت و�شائل 

الإعالم الرو�شية.
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ول  اللمفاوية،  الأوعية  خالل  من  وامل�شتقلبات  ال�شامة 

خاليا  تده�ر  يف  تراكمها  فيت�شبب  اأميل�يد،  بيتا  �شيما 

الدماغ، ما ي�شبب الإ�شابة مبر�ص الزهامير«.

»األفا  تدعى  الإن�شاء  ن�شرت �شركة جمرية حديثة 

متط�عات  فيه  تطلب   )Alpha Femtech( َفمتيك« 

للم�شاعدة يف اختبار وتط�ير لبا�ص جديد يهدف اإىل 

تقليل اآلم الدورة ال�شهرية.

»اأرمتي�ص«  وامل�شمى  تط�يره،  مت  الذي  اللبا�ص 

املتحدة  اململكة  للبيع يف  يطرح  �ش�ف   ،)Artemis(

من  لحق  وقت  يف  الأوىل  للمرة  الأوروبي  والحتاد 

حرارية  األ�اح  على  اللبا�ص  ويحت�ي  احلايل،  العام 

ما  )اأو  اجللد  عرب  كهربائًيا  الع�شب  حتفيز  وجهاز 

.)TENS »يعرف بجهاز »تنز

الن�شاء  ت�شتخدمه  ما  التي عادة  تنز،  تقنية جهاز 

لتخفيف اآلم املخا�ص، تعمل من خالل اإر�شال نب�شات 

اإ�شارات الأمل اإىل  كهربائية، ُيفرت�ص اأن متنع و�ش�ل 
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�شغرية  بعلبة  ت��شيله  يتم  اللبا�ص،  ولت�شغيل 

جهاز  وعلى  بطارية  على  حتت�ي  اليد  راحة  بحجم 

م�ج�د  �شغري  جيب  يف  و�شعها  وميكن  تنز، 

تن�رتها.  اأو  املراأة  ب�شروال  �شبكه  اأو  نف�شه،  باللبا�ص 

البل�ت�ث  تقنية  خالل  من  ل�شلكيا  اجلهاز  يت�شل 

بتطبيق حتّمله امل�شتخِدمة على هاتفها، وميكن �شبط 

م�شت�يات احلرارة والكهرباء عرب ذلك التطبيق.

عار�سة اأزياء تقّدم 

منوذًجا من جمموعة 

امل�سمم جورج �سقرا 

من االأزياء الراقية 

لربيع 2023 �سمن 

فعاليات اأ�سبوع 

باري�ص للمو�سة، 

الذي حر�ص من 

خاللها اأن ُيقّدم 

تعريفه اخلا�ص 

للمبالغة يف جمال 

االأحجام واالألوان 

بهدف تعزيز �سباب 

االإطاللة يف كل 

االأعمار.

زوجوها ب�شن ال�شاد�شة

»طفلة« حتاكم زوجها ووالديها بعد 18 عامًا

على  اأجربت  امراأة  والدا وزوج  مثل 

من  ال�شاد�شة  يف  كانت  عندما  الزواج 

بتهمة  تركيا  يف  حمكمة  امام  عمرها 

انتهاك الطفلة والعتداء اجلن�شي عليها، 

ال�ش�ء على معتقدات  �شلطت  ق�شية  يف 

الط�ائف يف البالد.

العمر  التي تبلغ من  املراأة -  تقّدمت 

ا�شمها  عن  الك�شف  ومت  عاًما   24 حالًيا 

عام  ب�شك�ى   - الأوىل  بالأحرف  فقط 

2020 �شد والديها والرجل الذي اأجربت 

على الزواج منه عندما كانت طفلة.

نقابة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  ك�شف 

تفا�شيل  عبداهلل،  حممد  امل��شيقية  املهن 

ح�ش�ل الفنانة كارول �شماحة على ع�ش�ية 

يف  اجلن�شية  لبنانية  اأنها  خا�شة  النقابة، 

الأ�شا�ص.

وقال عبداهلل، خالل بيان �شحفي، اإن هناك 

ع�ش�ية  على  احل�ش�ل  يف  اأ�شا�شًيا  �شرًطا 

نقابة املهن امل��شيقية، اأهمها اأن يك�ن املتقدم 

لبنانية  �شماحة  وكارول  اجلن�شية،  م�شري 

من  امل�شرية  اجلن�شية  واكت�شبت  اجلن�شية، 

وه�  اجلن�شية  م�شري  مب�اطن  زواجها 

الدكت�ر وليد م�شطفى.

نقابة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  واأ�شاف 

امل��شيقيية، اأن يف هذه احلالة ي�شمح القان�ن 

للزوجة  امل�شرية  اجلن�شية  مبنج  امل�شري 

بعد الزواج من م�شري، وبناًء عليه اكت�شبت 

امل�شرية،  اجلن�شية  �شماحة  كارول  املطربة 

واأ�شدرت بطاقة رقم ق�مي م�شرية.

يحق  احلالة  هذه  يف  اأن  اإىل  واأ�شار 

على  احل�ش�ل  �شماحة  كارول  للمطربة 

الع�ش�ية العاملة باعتبارها حاملًة للجن�شية 

بقان�ن   6 رقم  للمادة  وفًقا  وذلك  امل�شرية، 

ين�ص  الذي  الثالثة،  الفنية  النقابات  احتاد 

على �شروط الع�ش�ية العاملة.

هجوم على كارول �شماحة بعد

 ح�شولها على ع�شوية نقابة املو�شيقى
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2021 - انقالب ع�سكري ُيطيح برئي�ص دولة 
�سيا�سية  اأ�سماء  عّدة  ُمعتقالً  مينت،  وين  ميامنار 

من داخل احلزب احلاكم واأبرزهم م�ست�سار الدولة 

اأون �سان �سو ت�سي.

درا�شة: �شحة الفم ال�شيئة تزيد من خطر الإ�شابة بف�شل القلب

الأمر  يتعلق  عندما  اأ�شا�شًيا  اأمًرا  بانتظام  واخليط  بالفر�شاة  الأ�شنان  تنظيف  ُيعد 

بنظافة الفم اجليدة. ومينع هذا م�شاكل مثل الت�ش��ص واأمرا�ص اللثة، كما اأنه ي�فر حماية 

للقلب وفقا لدرا�شة علمية.

ووجدت درا�شة حديثة اأجراها فريق من جامعة هريو�شيما يف اليابان ارتباًطا كبرًيا 

بني اللثة و�شحة القلب. ومتكن الباحث�ن من خالل الدرا�شة التي اأجريت على 76 م�شارًكا 

يعان�ن من اأمرا�ص القلب، من اإثبات وج�د �شلة بني التهاب دواعم ال�شن، والتهاب اللثة 

احلاد، والتليف الأذيني. والتليف الأذيني ه� تندب يف اأحد اأطراف الأذين الأي�شر للقلب 

ميكن اأن ي�ؤدي اإىل عدم انتظام �شربات القلب ي�شمى الرجفان الأذيني. 

وهذه حالة ت�ؤّدي اإىل عدم انتظام �شربات القلب وغالًبا ما تك�ن �شريعة ب�شكل غري 

طبيعي. ويتعّر�ص امل�شاب�ن بالرجفان الأذيني خلطر اأكرب لالإ�شابة بال�شكتات الدماغية 

وحتى ق�ش�ر القلب، وكالهما ميكن اأن يك�ن قاتالً.

قبعة »ذكية« لعالج اأمرا�ض

 الدماغ ومنها الزهامير

تقنيات جديدة للتخفيف

 مــــن اآلم الـــدورة ال�شهريــــة

اأمرا�ص  لعالج  للراأ�ص  غطاء  رو�ص  علماء  ابتكر 

الدماغ، خا�شة مر�ص الزهامير، بح�شب ما نقلت و�شائل 

الإعالم الرو�شية.

اأ�شبه  للراأ�ص،  املبتكر من غطاء  ويتك�ن هذا اجلهاز 

بالقبعة، مزود مب�شابيح LED للعالج بال�ش�ء، وحملل 

ذكي يثبت على املع�شم ملراقبة الن�م. وبح�شب العلماء 

هذا  ي�شاعد  ال�طنية«،  �شارات�ف  لـ»جامعة  التابعني 

املرتاكمة  ال�شامة  امل�اد  اإزالة  على  الن�م  اأثناء  اجلهاز 

اجلهاز  هذا  و�شي�شمح  بالزهامير.  امل�شابني  دماغ  يف 

لل�شخ�ص ال�شليم بالتعامل مع ع�اقب الأرق.

جل��شك�ف�شكايا،  �شيميات�شكينا  اأوك�شانا  وتق�ل 

رئي�شة »ق�شم ف�شي�ل�جيا الإن�شان واحلي�ان« باجلامعة: 

الدرا�شات  على  التكن�ل�جيا  هذه  ابتكار  يف  »اعتمدنا 

اأن نظام ت�شريف  التجريبية يف اجلامعة. وقد اكت�شفنا 

اأن�شجة الدماغ ين�شط اأثناء الن�م العميق للفئران. وهذا 

املركبات  تفرز معها  التي  الدماغ  �ش�ائل  تك�ن  يزيد من 

ول  اللمفاوية،  الأوعية  خالل  من  وامل�شتقلبات  ال�شامة 

خاليا  تده�ر  يف  تراكمها  فيت�شبب  اأميل�يد،  بيتا  �شيما 

الدماغ، ما ي�شبب الإ�شابة مبر�ص الزهامير«.

»األفا  تدعى  الإن�شاء  ن�شرت �شركة جمرية حديثة 

متط�عات  فيه  تطلب   )Alpha Femtech( َفمتيك« 

للم�شاعدة يف اختبار وتط�ير لبا�ص جديد يهدف اإىل 

تقليل اآلم الدورة ال�شهرية.

»اأرمتي�ص«  وامل�شمى  تط�يره،  مت  الذي  اللبا�ص 

املتحدة  اململكة  للبيع يف  يطرح  �ش�ف   ،)Artemis(

من  لحق  وقت  يف  الأوىل  للمرة  الأوروبي  والحتاد 

حرارية  األ�اح  على  اللبا�ص  ويحت�ي  احلايل،  العام 

ما  )اأو  اجللد  عرب  كهربائًيا  الع�شب  حتفيز  وجهاز 

.)TENS »يعرف بجهاز »تنز

الن�شاء  ت�شتخدمه  ما  التي عادة  تنز،  تقنية جهاز 

لتخفيف اآلم املخا�ص، تعمل من خالل اإر�شال نب�شات 

اإ�شارات الأمل اإىل  كهربائية، ُيفرت�ص اأن متنع و�ش�ل 

الدماغ. اأما الأل�اح احلرارية فت�شّكن الرحم والع�شالت 

املحيطة به.

�شغرية  بعلبة  ت��شيله  يتم  اللبا�ص،  ولت�شغيل 

جهاز  وعلى  بطارية  على  حتت�ي  اليد  راحة  بحجم 

م�ج�د  �شغري  جيب  يف  و�شعها  وميكن  تنز، 

تن�رتها.  اأو  املراأة  ب�شروال  �شبكه  اأو  نف�شه،  باللبا�ص 

البل�ت�ث  تقنية  خالل  من  ل�شلكيا  اجلهاز  يت�شل 

بتطبيق حتّمله امل�شتخِدمة على هاتفها، وميكن �شبط 

م�شت�يات احلرارة والكهرباء عرب ذلك التطبيق.

عار�سة اأزياء تقّدم 

منوذًجا من جمموعة 

امل�سمم جورج �سقرا 

من االأزياء الراقية 

لربيع 2023 �سمن 

فعاليات اأ�سبوع 

باري�ص للمو�سة، 

الذي حر�ص من 

خاللها اأن ُيقّدم 

تعريفه اخلا�ص 

للمبالغة يف جمال 

االأحجام واالألوان 

بهدف تعزيز �سباب 

االإطاللة يف كل 

االأعمار.

زوجوها ب�شن ال�شاد�شة

»طفلة« حتاكم زوجها ووالديها بعد 18 عامًا

على  اأجربت  امراأة  والدا وزوج  مثل 

من  ال�شاد�شة  يف  كانت  عندما  الزواج 

بتهمة  تركيا  يف  حمكمة  امام  عمرها 

انتهاك الطفلة والعتداء اجلن�شي عليها، 

ال�ش�ء على معتقدات  �شلطت  ق�شية  يف 

الط�ائف يف البالد.

العمر  التي تبلغ من  املراأة -  تقّدمت 

ا�شمها  عن  الك�شف  ومت  عاًما   24 حالًيا 

عام  ب�شك�ى   - الأوىل  بالأحرف  فقط 

2020 �شد والديها والرجل الذي اأجربت 

على الزواج منه عندما كانت طفلة.

نقابة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  ك�شف 

تفا�شيل  عبداهلل،  حممد  امل��شيقية  املهن 

ح�ش�ل الفنانة كارول �شماحة على ع�ش�ية 

يف  اجلن�شية  لبنانية  اأنها  خا�شة  النقابة، 

الأ�شا�ص.

وقال عبداهلل، خالل بيان �شحفي، اإن هناك 

ع�ش�ية  على  احل�ش�ل  يف  اأ�شا�شًيا  �شرًطا 

نقابة املهن امل��شيقية، اأهمها اأن يك�ن املتقدم 

لبنانية  �شماحة  وكارول  اجلن�شية،  م�شري 

من  امل�شرية  اجلن�شية  واكت�شبت  اجلن�شية، 

وه�  اجلن�شية  م�شري  مب�اطن  زواجها 

الدكت�ر وليد م�شطفى.

نقابة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  واأ�شاف 

امل��شيقيية، اأن يف هذه احلالة ي�شمح القان�ن 

للزوجة  امل�شرية  اجلن�شية  مبنج  امل�شري 

بعد الزواج من م�شري، وبناًء عليه اكت�شبت 

امل�شرية،  اجلن�شية  �شماحة  كارول  املطربة 

واأ�شدرت بطاقة رقم ق�مي م�شرية.

يحق  احلالة  هذه  يف  اأن  اإىل  واأ�شار 

على  احل�ش�ل  �شماحة  كارول  للمطربة 

الع�ش�ية العاملة باعتبارها حاملًة للجن�شية 

بقان�ن   6 رقم  للمادة  وفًقا  وذلك  امل�شرية، 

ين�ص  الذي  الثالثة،  الفنية  النقابات  احتاد 

على �شروط الع�ش�ية العاملة.

هجوم على كارول �شماحة بعد

 ح�شولها على ع�شوية نقابة املو�شيقى

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12352/PDF/INAF_20230201011457860.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/online/health/997429/News.html
https://www.alayam.com/alayam/last-page/997491/News.html
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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:  6262
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إعادة تنظيم الجهاز الوطني لإليرادات
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظ��م حفظ��ه اهلل ورعاه مرس��وم 
رقم )14( لس��نة 2023 بإعادة تنظيم 
الجهاز الوطني لإلي��رادات، وذلك بناًء 
على ع��ْرض وزير المالي��ة واالقتصاد 
الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

جاء فيه:
المادة األولى

ُيعاد تنظيم الجهاز الوطني لإليرادات، 

وذلك على النحو اآلتي:
الرئي��س التنفي��ذي للجه��از الوطني 
وزارة(،  وكي��ل  )بدرج��ة  لإلي��رادات 

ويتبعه:
أواًل: إدارة الموارد البشرية والمالية.

ثانيًا: إدارة تحليل المخاطر.
ثالثًا: إدارة االتصال.

رابعًا: إدارة المعلومات الضريبية.
خامس��ًا: إدارة التخطي��ط ومتابع��ة 

األداء.

سادس��ًا: نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي 
الخارجي��ة  والعالق��ات  للسياس��ات 

)بدرجة وكيل مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة السياسيات الضريبية.

2- إدارة العالقات الضريبية الخارجية.
3- إدارة الشؤون القانونية.

س��ابعًا: نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي 
واالمتث��ال  الضريبي��ة  للعملي��ات 

)بدرجة وكيل مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة العمليات الضريبية.

2- إدارة حسابات وعالقات العمالء.
3- إدارة التدقيق الضريبي.

المادة الثانية
ُيلغى المرسوم رقم )10( لسنة 2019 

بتنظيم الجهاز الوطني لإليرادات.
المادة الثالثة

على وزير المالي��ة واالقتصاد الوطني 
تنفيذ هذا المرس��وم، وُيعمل به من 
تاري��خ صدوره، وُينَش��ر ف��ي الجريدة 

الرسمية.

 إعادة تنظيم 
وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

صدر عن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل 
ورع��اه مرس��وم رق��م )12( لس��نة 2023 بإعادة 
تنظي��م وزارة اإلس��كان والتخطي��ط العمران��ي، 
وذلك بناء على عْرض وزير اإلس��كان والتخطيط 
العمراني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى
ُيعاد تنظيم وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني، 

وذلك على النحو اآلتي:
وزير اإلسكان والتخطيط العمراني، ويتبعه:

وكيل الوزارة، ويتبعه:

أواًل: إدارة االتصال.
ثاني��ًا: الوكيل المس��اعد للم��وارد والمعلومات، 

وتتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الموارد المالية.

3- إدارة تقنية المعلومات.
الخدم��ات  لش��ؤون  المس��اعد  الوكي��ل  ثالث��ًا: 

اإلسكانية، وتتبعه:
1- إدارة خدمة المنتفعين.

2- إدارة اإلستراتيجية والتميز المؤسسي.
3- إدارة التمويالت اإلسكانية.

رابع��ًا: الوكيل المس��اعد للش��ؤون الهندس��ية، 
وتتبعه:

1- إدارة عالقات شؤون المطورين.
2- إدارة متابعة تنفيذ المشاريع.

المادة الثانية
ُيلغى المرس��وم رق��م )63( لس��نة 2008 بإعادة 

تنظيم وزارة اإلسكان.
المادة الثالثة

على وزير اإلس��كان والتخطي��ط العمراني تنفيذ 
هذا المرس��وم، وُيعم��ل به من تاري��خ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

إعادة تنظيم »هيئة سوق العمل«
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه مرس��وم 
رقم )13( لسنة 2023 بإعادة تنظيم 
هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناًء 
على ع��ْرض رئي��س مجلس ال��وزراء، 
وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى
ُيع��اد تنظي��م هيئ��ة تنظي��م س��وق 

العمل، وذلك على النحو اآلتي:
الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق 
العمل )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

أواًل: إدارة االتصال.
ثانيًا: إدارة المشاريع.

ثالثًا: إدارة التوعية والشراكات.
التنفي��ذي  الرئي��س  نائ��ب  رابع��ًا: 
للسياسات ومعلومات السوق )بدرجة 

وكيل مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة السياسات والبحوث.

2- إدارة الدراسات ومعلومات السوق.
3- إدارة حماية األجور.

خامس��ًا: نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي 
للم��وارد والمعلوم��ات )بدرجة وكيل 

مساعد(، وتتبعه:

1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الموارد المالية.

3- إدارة تقنية المعلومات.
سادس��ًا: نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي 
)بدرج��ة وكيل  واألعم��ال  للخدم��ات 

مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة خدمات أصحاب األعمال.

2- إدارة خدمات العمالة.
3- إدارة تطوير األعمال.

4- إدارة تطوير األنظمة العمالية.
س��ابعًا: نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي 
)بدرجة  والحماية  القانون��ي  ْبط  للضَّ

وكيل مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة الشؤون القانونية.
2- إدارة التفتيش العمالي.

3- إدارة الرصد الوقائي.
4- مركز الحماية والتظلمات.

المادة الثانية
ُيلغى المرسوم رقم )39( لسنة 2019 

بتنظيم هيئة تنظيم سوق العمل.
المادة الثالثة

عل��ى رئي��س مجل��س ال��وزراء تنفيذ 
هذا المرس��وم، وُيعمل به من تاريخ 
صدوره، ُوينَشر في الجريدة الرسمية.

تعيين مدير عام ألكاديمية 
محمد بن مبارك للدراسات 

الدبلوماسية بمرسوم
 ص��در ع��ن حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى
 آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم 
)8( لس��نة 2023 بتعدي��ل المادة الثالثة من المرس��وم رقم 
)54( لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة 
للدراسات الدبلوماسية، وذلك بناًء على عْرض وزير الخارجية، 

وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُيس��تبدل بنص المادة الثالثة من المرس��وم رقم )54( لسنة 
2019 بإنش��اء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات 

الدبلوماسية، النص اآلتي:
»يكون لألكاديمية مدير عام ُيعين بمرسوم«.

المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

الملك يصدر مرسومًا بإعادة تنظيم وزارة الخارجية
ص��در ع��ن حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه مرس��وم رقم )7( لس��نة 2023 بإعادة تنظيم 
وزارة الخارجية، وذلك بناًء على عْرض وزير الخارجية، 

وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعاد تنظيم وزارة الخارجية، وذلك على النحو اآلتي:
وزير الخارجية، ويتبعه:

أواًل: مدير عام الش��ؤون القانونية وحقوق اإلنس��ان 
)بدرجة وكيل مساعد(، ويتبعه:

1- رئيس قطاع الشؤون القانونية.
2- رئيس قطاع شؤون حقوق اإلنسان.

ثانيًا: رئيس قطاع الشؤون االستراتيجية.
ثالثًا: مدير عام شؤون وزارة الخارجية )بدرجة وكيل 

مساعد(، ويتبعه:
1- رئيس المراسم.

2- رئيس قطاع التنسيق والمتابعة.
رابعًا: رئيس قطاع االتصال.

خامسًا: مدير إدارة التطوير المؤسسي.
سادسًا: المدير العام ألكاديمية محمد بن مبارك آل 

خليفة للدراسات الدبلوماسية، وتتبعه:
1- إدارة التدريب واللغات.

2- إدارة شؤون األكاديمية.
3- إدارة الدراسات والتقييم.

س��ابعًا: وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون السياس��ية، 
ويتبعه:

1- رئي��س قط��اع الش��ؤون اآلس��يوية والمحي��ط 
الهادئ.

2- رئيس قطاع الشؤون العربية واألفريقية.
3- رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون.

4- رئيس مركز المدار.
5- رئيس قطاع الشؤون األوروبية.

6- رئيس قطاع شؤون األمريكيتين.
7- رئيس قطاع المنظمات.

ثامن��ًا: وكي��ل وزارة الخارجي��ة للش��ؤون القنصلية 
واإلدارية، ويتبعه:

1- إدارة الشؤون اإلدارية.
2- رئيس قطاع الِخْدمات القنصلية.

3- إدارة التخطيط والمشاريع.
4- إدارة الموارد المالية.

5- إدارة الموارد البشرية.
6- إدارة ُنُظم المعلومات.

المادة الثانية
ُيلغى المرسوم رقم )23( لسنة 2021 بإعادة تنظيم 

وزارة الخارجية.
المادة الثالثة

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرس��وم، وُيعمل به 
من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

 تنظيم األمانة العامة 
للمجلس األعلى للصحة

 ص��در ع��ن حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم 
)10( لس��نة 2023 بتنظي��م األمانة العام��ة للمجلس األعلى 
للصح��ة، وذلك بن��اًء على عْرض رئيس مجل��س الوزراء، وبعد 

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُتنظ��م األمانة العام��ة للمجلس األعلى للصح��ة، وذلك على 
النحو اآلتي:

األمين العام للمجلس األعلى للصحة، وتتبعه:
أواًل: إدارة حوكمة المنظومة الصحية.

ثانيًا: إدارة التقييم االستراتيجي الصحي.
المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من 
تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

 تنظيم 
وزارة التنمية المستدامة

 ص��در ع��ن حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم 
)9( لسنة 2023 بتنظيم وزارة التنمية المستدامة، وذلك بناًء 
على عْرض وزير التنمية المس��تدامة، وبع��د موافقة مجلس 

الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُتنظم وزارة التنمية المستدامة، وذلك على النحو اآلتي:
وزير التنمية المستدامة، ويتبعه:

الوكيل المساعد للتنمية المستدامة، وتتبعه:
1- إدارة التقييم والدراسات.

2- إدارة التنسيق والمتابعة.
3- إدارة التواصل والعالقات الدولية.

المادة الثانية
على وزير التنمية المستدامة تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به 

من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

تعيين أمين عام  لـ»األعلى 
للصحة« بمرسوم ملكي

 ص��در ع��ن حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم 
)11( لس��نة 2023 بتعديل المادة )4( من المرس��وم رقم )5( 
لسنة 2013 بإنش��اء المجلس األعلى للصحة، وذلك بناًء على 
عْرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء 

فيه:
المادة األولى

ُيستبدل بنص الفقرة األولى من المادة )4( من المرسوم رقم 
)5( لسنة 2013، بإنشاء المجلس األعلى للصحة، النص اآلتي:

»يكون للمجلس أمانة عامة تش��كل برئاسة أمين عام، ُيعين 
بمرس��وم بناًء عل��ى توصية رئيس المجل��س، وعدد كاٍف من 
الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس بناًء على 

توصية األمين العام«.
المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من 
اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إعادة تنظيم وزارة شؤون البلديات والزراعة
ص��در عن حض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظ��م حفظه اهلل 
ورع��اه مرس��وم رق��م )15( لس��نة 
2023 بإعادة تنظيم وزارة ش��ؤون 
بن��اًء  وذل��ك  والزراع��ة،  البلدي��ات 
على ع��ْرض وزير ش��ؤون البلديات 
والزراع��ة، وبع��د موافق��ة مجلس 

الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعاد تنظيم وزارة ش��ؤون البلديات 
والزراعة، وذلك على النحو اآلتي:

وزي��ر ش��ؤون البلدي��ات والزراع��ة، 
ويتبعه:

وش��ؤون  التخطي��ط  إدارة  أواًل: 
المجالس البلدية.

ثانيًا: وكيل الوزارة لش��ؤون الزراعة 
والثروة البحرية، ويتبعه:

لش��ؤون  المس��اعد  الوكي��ل   -1
الزراعة، وتتبعه:

 أ- إدارة الصحة الزراعية.
 ب- إدارة اإلنتاج الزراعي المحلي.

 ج- إدارة تنمية الغطاء النباتي.
2- الوكيل المساعد للثروة البحرية، 

وتتبعه:
 أ- إدارة حماي��ة وتنمي��ة المخ��زون 

السمكي.
 ب- إدارة المزارع السمكية.

 ج- إدارة مرافئ الصيد البحري.
للث��روة  المس��اعد  الوكي��ل   -3

الحيوانية، وتتبعه:
 أ- إدارة اإلنتاج الحيواني المحلي.

 ب- إدارة الصحة الحيوانية.
المس��اعد للموارد  الوكي��ل  ثالث��ًا: 

والمعلومات، وتتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الموارد المالية.

3- إدارة نظم المعلومات.
لش��ؤون  ال��وزارة  وكي��ل  رابع��ًا: 

البلديات، ويتبعه:
1- مدي��ر ع��ام أمان��ة العاصم��ة 

)بدرجة وكيل مساعد(.
المنطق��ة  2- مدي��ر ع��ام بلدي��ة 

الشمالية )بدرجة وكيل مساعد(.
المنطق��ة  3- مدي��ر ع��ام بلدي��ة 

الجنوبية )بدرجة وكيل مساعد(.
4- مدير عام بلدية المحرق )بدرجة 

وكيل مساعد(.

للخدم��ات  المس��اعد  الوكي��ل   -5
البلدية المشتركة، وتتبعه:

 أ- إدارة االستمالك والتعويض.
 ب- إدارة المشاريع.

 ج- إدارة المخلفات المنزلية.
المادة الثانية

ُيلغ��ى المرس��وم رقم )50( لس��نة 
ش��ؤون  تنظي��م  بإع��ادة   2019
األش��غال وش��ؤون البلدي��ات ف��ي 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات 

والتخطيط العمراني.
المادة الثالثة

على وزير ش��ؤون البلديات والزراعة 
تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من 
تاري��خ صدوره، وُينش��ر في الجريدة 

الرسمية.

إعادة تنظيم وزارة شؤون الشورى والنواب
صدر عن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل 
ورعاه مرسوم رقم )6( لسنة 2023 بإعادة تنظيم 
وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وذلك بناًء 
على عرض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، 

وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُيع��اد تنظي��م وزارة ش��ؤون مجلس��ي الش��ورى 

والنواب، وذلك على النحو اآلتي:
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ويتبعه:

أواًل: المنس��ق العام لش��ؤون مجلس��ي الش��ورى 
والنواب )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

1-إدارة متابعة الشؤون الرقابية والمالية.
2-إدارة متابعة الشؤون التشريعية.

ثانيًا: وكيل الوزارة، وتتبعه:
1-إدارة الموارد البشرية والمالية.

2-إدارة البحوث والدراسات القانونية.
المادة الثانية

ُيلغى المرس��وم رق��م )38( لس��نة 2020 بإعادة 
تنظيم وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

المادة الثالثة
على وزير ش��ؤون مجلسي الشورى والنواب تنفيذ 
هذا المرس��وم، وُيعم��ل به من تاري��خ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

جاللة الملك المعظم
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إعادة تنظيم الجهاز الوطني لإليرادات
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظ��م حفظ��ه اهلل ورعاه مرس��وم 
رقم )14( لس��نة 2023 بإعادة تنظيم 
الجهاز الوطني لإلي��رادات، وذلك بناًء 
على ع��ْرض وزير المالي��ة واالقتصاد 
الوطني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

جاء فيه:
المادة األولى

ُيعاد تنظيم الجهاز الوطني لإليرادات، 

وذلك على النحو اآلتي:
الرئي��س التنفي��ذي للجه��از الوطني 
وزارة(،  وكي��ل  )بدرج��ة  لإلي��رادات 

ويتبعه:
أواًل: إدارة الموارد البشرية والمالية.

ثانيًا: إدارة تحليل المخاطر.
ثالثًا: إدارة االتصال.

رابعًا: إدارة المعلومات الضريبية.
خامس��ًا: إدارة التخطي��ط ومتابع��ة 

األداء.

سادس��ًا: نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي 
الخارجي��ة  والعالق��ات  للسياس��ات 

)بدرجة وكيل مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة السياسيات الضريبية.

2- إدارة العالقات الضريبية الخارجية.
3- إدارة الشؤون القانونية.

س��ابعًا: نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي 
واالمتث��ال  الضريبي��ة  للعملي��ات 

)بدرجة وكيل مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة العمليات الضريبية.

2- إدارة حسابات وعالقات العمالء.
3- إدارة التدقيق الضريبي.

المادة الثانية
ُيلغى المرسوم رقم )10( لسنة 2019 

بتنظيم الجهاز الوطني لإليرادات.
المادة الثالثة

على وزير المالي��ة واالقتصاد الوطني 
تنفيذ هذا المرس��وم، وُيعمل به من 
تاري��خ صدوره، وُينَش��ر ف��ي الجريدة 

الرسمية.

 إعادة تنظيم 
وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني

صدر عن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل 
ورع��اه مرس��وم رق��م )12( لس��نة 2023 بإعادة 
تنظي��م وزارة اإلس��كان والتخطي��ط العمران��ي، 
وذلك بناء على عْرض وزير اإلس��كان والتخطيط 
العمراني، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى
ُيعاد تنظيم وزارة اإلسكان والتخطيط العمراني، 

وذلك على النحو اآلتي:
وزير اإلسكان والتخطيط العمراني، ويتبعه:

وكيل الوزارة، ويتبعه:

أواًل: إدارة االتصال.
ثاني��ًا: الوكيل المس��اعد للم��وارد والمعلومات، 

وتتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الموارد المالية.

3- إدارة تقنية المعلومات.
الخدم��ات  لش��ؤون  المس��اعد  الوكي��ل  ثالث��ًا: 

اإلسكانية، وتتبعه:
1- إدارة خدمة المنتفعين.

2- إدارة اإلستراتيجية والتميز المؤسسي.
3- إدارة التمويالت اإلسكانية.

رابع��ًا: الوكيل المس��اعد للش��ؤون الهندس��ية، 
وتتبعه:

1- إدارة عالقات شؤون المطورين.
2- إدارة متابعة تنفيذ المشاريع.

المادة الثانية
ُيلغى المرس��وم رق��م )63( لس��نة 2008 بإعادة 

تنظيم وزارة اإلسكان.
المادة الثالثة

على وزير اإلس��كان والتخطي��ط العمراني تنفيذ 
هذا المرس��وم، وُيعم��ل به من تاري��خ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

إعادة تنظيم »هيئة سوق العمل«
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه مرس��وم 
رقم )13( لسنة 2023 بإعادة تنظيم 
هيئة تنظيم سوق العمل، وذلك بناًء 
على ع��ْرض رئي��س مجلس ال��وزراء، 
وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى
ُيع��اد تنظي��م هيئ��ة تنظي��م س��وق 

العمل، وذلك على النحو اآلتي:
الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق 
العمل )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

أواًل: إدارة االتصال.
ثانيًا: إدارة المشاريع.

ثالثًا: إدارة التوعية والشراكات.
التنفي��ذي  الرئي��س  نائ��ب  رابع��ًا: 
للسياسات ومعلومات السوق )بدرجة 

وكيل مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة السياسات والبحوث.

2- إدارة الدراسات ومعلومات السوق.
3- إدارة حماية األجور.

خامس��ًا: نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي 
للم��وارد والمعلوم��ات )بدرجة وكيل 

مساعد(، وتتبعه:

1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الموارد المالية.

3- إدارة تقنية المعلومات.
سادس��ًا: نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي 
)بدرج��ة وكيل  واألعم��ال  للخدم��ات 

مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة خدمات أصحاب األعمال.

2- إدارة خدمات العمالة.
3- إدارة تطوير األعمال.

4- إدارة تطوير األنظمة العمالية.
س��ابعًا: نائ��ب الرئي��س التنفي��ذي 
)بدرجة  والحماية  القانون��ي  ْبط  للضَّ

وكيل مساعد(، وتتبعه:
1- إدارة الشؤون القانونية.
2- إدارة التفتيش العمالي.

3- إدارة الرصد الوقائي.
4- مركز الحماية والتظلمات.

المادة الثانية
ُيلغى المرسوم رقم )39( لسنة 2019 

بتنظيم هيئة تنظيم سوق العمل.
المادة الثالثة

عل��ى رئي��س مجل��س ال��وزراء تنفيذ 
هذا المرس��وم، وُيعمل به من تاريخ 
صدوره، ُوينَشر في الجريدة الرسمية.

تعيين مدير عام ألكاديمية 
محمد بن مبارك للدراسات 

الدبلوماسية بمرسوم
 ص��در ع��ن حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى
 آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم 
)8( لس��نة 2023 بتعدي��ل المادة الثالثة من المرس��وم رقم 
)54( لسنة 2019 بإنشاء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة 
للدراسات الدبلوماسية، وذلك بناًء على عْرض وزير الخارجية، 

وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُيس��تبدل بنص المادة الثالثة من المرس��وم رقم )54( لسنة 
2019 بإنش��اء أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات 

الدبلوماسية، النص اآلتي:
»يكون لألكاديمية مدير عام ُيعين بمرسوم«.

المادة الثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من تاريخ 

صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

الملك يصدر مرسومًا بإعادة تنظيم وزارة الخارجية
ص��در ع��ن حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه مرس��وم رقم )7( لس��نة 2023 بإعادة تنظيم 
وزارة الخارجية، وذلك بناًء على عْرض وزير الخارجية، 

وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعاد تنظيم وزارة الخارجية، وذلك على النحو اآلتي:
وزير الخارجية، ويتبعه:

أواًل: مدير عام الش��ؤون القانونية وحقوق اإلنس��ان 
)بدرجة وكيل مساعد(، ويتبعه:

1- رئيس قطاع الشؤون القانونية.
2- رئيس قطاع شؤون حقوق اإلنسان.

ثانيًا: رئيس قطاع الشؤون االستراتيجية.
ثالثًا: مدير عام شؤون وزارة الخارجية )بدرجة وكيل 

مساعد(، ويتبعه:
1- رئيس المراسم.

2- رئيس قطاع التنسيق والمتابعة.
رابعًا: رئيس قطاع االتصال.

خامسًا: مدير إدارة التطوير المؤسسي.
سادسًا: المدير العام ألكاديمية محمد بن مبارك آل 

خليفة للدراسات الدبلوماسية، وتتبعه:
1- إدارة التدريب واللغات.

2- إدارة شؤون األكاديمية.
3- إدارة الدراسات والتقييم.

س��ابعًا: وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون السياس��ية، 
ويتبعه:

1- رئي��س قط��اع الش��ؤون اآلس��يوية والمحي��ط 
الهادئ.

2- رئيس قطاع الشؤون العربية واألفريقية.
3- رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون.

4- رئيس مركز المدار.
5- رئيس قطاع الشؤون األوروبية.

6- رئيس قطاع شؤون األمريكيتين.
7- رئيس قطاع المنظمات.

ثامن��ًا: وكي��ل وزارة الخارجي��ة للش��ؤون القنصلية 
واإلدارية، ويتبعه:

1- إدارة الشؤون اإلدارية.
2- رئيس قطاع الِخْدمات القنصلية.

3- إدارة التخطيط والمشاريع.
4- إدارة الموارد المالية.

5- إدارة الموارد البشرية.
6- إدارة ُنُظم المعلومات.

المادة الثانية
ُيلغى المرسوم رقم )23( لسنة 2021 بإعادة تنظيم 

وزارة الخارجية.
المادة الثالثة

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرس��وم، وُيعمل به 
من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

 تنظيم األمانة العامة 
للمجلس األعلى للصحة

 ص��در ع��ن حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى
آل خليف��ة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم 
)10( لس��نة 2023 بتنظي��م األمانة العام��ة للمجلس األعلى 
للصح��ة، وذلك بن��اًء على عْرض رئيس مجل��س الوزراء، وبعد 

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُتنظ��م األمانة العام��ة للمجلس األعلى للصح��ة، وذلك على 
النحو اآلتي:

األمين العام للمجلس األعلى للصحة، وتتبعه:
أواًل: إدارة حوكمة المنظومة الصحية.

ثانيًا: إدارة التقييم االستراتيجي الصحي.
المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من 
تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

 تنظيم 
وزارة التنمية المستدامة

 ص��در ع��ن حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم 
)9( لسنة 2023 بتنظيم وزارة التنمية المستدامة، وذلك بناًء 
على عْرض وزير التنمية المس��تدامة، وبع��د موافقة مجلس 

الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُتنظم وزارة التنمية المستدامة، وذلك على النحو اآلتي:
وزير التنمية المستدامة، ويتبعه:

الوكيل المساعد للتنمية المستدامة، وتتبعه:
1- إدارة التقييم والدراسات.

2- إدارة التنسيق والمتابعة.
3- إدارة التواصل والعالقات الدولية.

المادة الثانية
على وزير التنمية المستدامة تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به 

من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

تعيين أمين عام  لـ»األعلى 
للصحة« بمرسوم ملكي

 ص��در ع��ن حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم 
)11( لس��نة 2023 بتعديل المادة )4( من المرس��وم رقم )5( 
لسنة 2013 بإنش��اء المجلس األعلى للصحة، وذلك بناًء على 
عْرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء 

فيه:
المادة األولى

ُيستبدل بنص الفقرة األولى من المادة )4( من المرسوم رقم 
)5( لسنة 2013، بإنشاء المجلس األعلى للصحة، النص اآلتي:

»يكون للمجلس أمانة عامة تش��كل برئاسة أمين عام، ُيعين 
بمرس��وم بناًء عل��ى توصية رئيس المجل��س، وعدد كاٍف من 
الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس بناًء على 

توصية األمين العام«.
المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من 
اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إعادة تنظيم وزارة شؤون البلديات والزراعة
ص��در عن حض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل خليفة 
مل��ك الب��الد المعظ��م حفظه اهلل 
ورع��اه مرس��وم رق��م )15( لس��نة 
2023 بإعادة تنظيم وزارة ش��ؤون 
بن��اًء  وذل��ك  والزراع��ة،  البلدي��ات 
على ع��ْرض وزير ش��ؤون البلديات 
والزراع��ة، وبع��د موافق��ة مجلس 

الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعاد تنظيم وزارة ش��ؤون البلديات 
والزراعة، وذلك على النحو اآلتي:

وزي��ر ش��ؤون البلدي��ات والزراع��ة، 
ويتبعه:

وش��ؤون  التخطي��ط  إدارة  أواًل: 
المجالس البلدية.

ثانيًا: وكيل الوزارة لش��ؤون الزراعة 
والثروة البحرية، ويتبعه:

لش��ؤون  المس��اعد  الوكي��ل   -1
الزراعة، وتتبعه:

 أ- إدارة الصحة الزراعية.
 ب- إدارة اإلنتاج الزراعي المحلي.

 ج- إدارة تنمية الغطاء النباتي.
2- الوكيل المساعد للثروة البحرية، 

وتتبعه:
 أ- إدارة حماي��ة وتنمي��ة المخ��زون 

السمكي.
 ب- إدارة المزارع السمكية.

 ج- إدارة مرافئ الصيد البحري.
للث��روة  المس��اعد  الوكي��ل   -3

الحيوانية، وتتبعه:
 أ- إدارة اإلنتاج الحيواني المحلي.

 ب- إدارة الصحة الحيوانية.
المس��اعد للموارد  الوكي��ل  ثالث��ًا: 

والمعلومات، وتتبعه:
1- إدارة الموارد البشرية.
2- إدارة الموارد المالية.

3- إدارة نظم المعلومات.
لش��ؤون  ال��وزارة  وكي��ل  رابع��ًا: 

البلديات، ويتبعه:
1- مدي��ر ع��ام أمان��ة العاصم��ة 

)بدرجة وكيل مساعد(.
المنطق��ة  2- مدي��ر ع��ام بلدي��ة 

الشمالية )بدرجة وكيل مساعد(.
المنطق��ة  3- مدي��ر ع��ام بلدي��ة 

الجنوبية )بدرجة وكيل مساعد(.
4- مدير عام بلدية المحرق )بدرجة 

وكيل مساعد(.

للخدم��ات  المس��اعد  الوكي��ل   -5
البلدية المشتركة، وتتبعه:

 أ- إدارة االستمالك والتعويض.
 ب- إدارة المشاريع.

 ج- إدارة المخلفات المنزلية.
المادة الثانية

ُيلغ��ى المرس��وم رقم )50( لس��نة 
ش��ؤون  تنظي��م  بإع��ادة   2019
األش��غال وش��ؤون البلدي��ات ف��ي 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات 

والتخطيط العمراني.
المادة الثالثة

على وزير ش��ؤون البلديات والزراعة 
تنفيذ هذا المرسوم، وُيعمل به من 
تاري��خ صدوره، وُينش��ر في الجريدة 

الرسمية.

إعادة تنظيم وزارة شؤون الشورى والنواب
صدر عن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه اهلل 
ورعاه مرسوم رقم )6( لسنة 2023 بإعادة تنظيم 
وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب، وذلك بناًء 
على عرض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، 

وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُيع��اد تنظي��م وزارة ش��ؤون مجلس��ي الش��ورى 

والنواب، وذلك على النحو اآلتي:
وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ويتبعه:

أواًل: المنس��ق العام لش��ؤون مجلس��ي الش��ورى 
والنواب )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

1-إدارة متابعة الشؤون الرقابية والمالية.
2-إدارة متابعة الشؤون التشريعية.

ثانيًا: وكيل الوزارة، وتتبعه:
1-إدارة الموارد البشرية والمالية.

2-إدارة البحوث والدراسات القانونية.
المادة الثانية

ُيلغى المرس��وم رق��م )38( لس��نة 2020 بإعادة 
تنظيم وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب.

المادة الثالثة
على وزير ش��ؤون مجلسي الشورى والنواب تنفيذ 
هذا المرس��وم، وُيعم��ل به من تاري��خ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

جاللة الملك المعظم

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/01/watan-20230201.pdf?1675226612
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1049355
https://alwatannews.net/article/1049354
https://alwatannews.net/article/1049353
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 وزير الداخلية: خدمات عبداهلل بن خالد
الجليلة ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد بن عبداهلل آل خليفة، الفريق 
طبيب رئيس المجل��س األعلى للصحة، رئيس مجل��س إدارة جمعية الحكمة 
للمتقاعدين الش��يخ محم��د بن عبداهلل آل خليفة، وذل��ك بحضور وكيل وزارة 
الداخلية الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة والعميد محمد بن دينه مدير 
ع��ام اإلدارة العامة لإلعالم والثقاف��ة األمنية. ورحب وزي��ر الداخلية برئيس 
المجل��س األعل��ى للصحة الذي أهداه نس��خة من اإلصدار الخ��اص بالمغفور 
له بإذن اهلل تعالى س��مو الش��يخ عبداهلل بن خالد آل خليف��ة، طيب اهلل ثراه 
»الداعي��ة والمفكر والم��ؤرخ«، حيث أش��اد بمضمون الكت��اب وما يتضمنه 
من محاور رئيس��ية، تخلد اسم وأعمال س��مو الراحل الكبير وسيرته العطرة، 
مس��تذكرًا مناقب المغفور له سمو الشيخ عبداهلل بن خالد، وما قدمه للوطن 
والعالمي��ن العرب��ي واإلس��المي من عط��اء فك��ري وديني وخدم��ات جليلة، 
باإلضافة إلى بصمته الواضحة والرائدة التي ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن. 
وأش��اد الوزير بدور جمعية الحكمة للمتقاعدين في خدمة شريحة مهمة من 
المجتمع وما تتمتع به من خبرات متراكمة في المجاالت كلها، مؤكدًا أهمية 
ما تقوم ب��ه الجمعية في تعزي��ز العمل التطوعي وتوفي��ر الرعاية الصحية 
واالجتماعي��ة لألعضاء من كاف��ة القطاعات. وتم خالل اللق��اء بحث مجاالت 
التعاون والتنس��يق في إطار حرص وزارة الداخلي��ة على دعم جمعية الحكمة 

للمتقاعدين، بما يسهم في تعزيز دورها في خدمة العمل الوطني.

استقبل عددًا من كبار الضباط المتقاعدين وأشاد بجهودهم 

 وزير الداخلية:  تقديم خدمات
 أمنية رفيعة للمواطنين والمقيمين

 اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عبداهلل 
آل خليفة، عددًا من كبار الضباط الذين تقاعدوا عن العمل، 
خالل الش��هر الج��اري، وذلك بحض��ور وكي��ل وزارة الداخلية 

والمفتش العام.
ورح��ب وزير الداخلي��ة بالضب��اط المتقاعدين، مش��يدًا بما 
قدم��وه خ��الل فت��رة خدمته��م من عط��اء وطن��ي مخلص 
والبصم��ة التي تركوه��ا في منظومة العمل وحس��ن األداء، 
في إطار تقديم خدمات أمنية رفيعة للمواطنين والمقيمين، 
معربًا عن تقدي��ره لهذا األداء والتفاني ف��ي خدمة الوطن، 
متمنيًا لهم التوفيق والس��داد. م��ن جهتهم، أعرب الضباط 
المتقاع��دون، عن بال��غ فخرهم واعتزازه��م بخدمة الوطن، 
معبرين عن ش��كرهم وتقديرهم لمعالي وزير الداخلية على 
دعم��ه وتوجيهاته طوال مدة خدمتهم ف��ي وزارة الداخلية، 

األمر الذي أسهم في تطوير العمل وحسن األداء.

 وزير الداخلية: تعاون أمني
وتبادل الخبرات بين البحرين وأمريكا

اس��تقبل وزير الداخلية الفريق أول 
الشيخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، 
أمس، قائد القوات البحرية بالقيادة 
المركزية األمريكية، قائد األسطول 
الخام��س الفري��ق بح��ري تش��ارلز 
برادفورد كوبر، وذلك بحضور وكيل 
وزارة الداخلي��ة لش��ؤون الجنس��ية 

والجوازات واإلقامة.
ورحب الوزير، بالفريق بحري تشارلز 
كوب��ر، مش��يدًا بالتع��اون األمن��ي 
بي��ن  الخب��رات  تب��ادل  ومس��توى 
مملكة البحرين والواليات المتحدة، 
الش��راكة االس��تراتيجية  في إط��ار 

والعالق��ات الوثيق��ة الت��ي تجم��ع 
البلدين.

وتم خ��الل اللق��اء، بحث التنس��يق 
بتطوير  الكفيل��ة  والس��بل  األمني، 

العمل المشترك، بما يخدم مصالح 
البلدين.

رئيس الجمارك: التعاون مع 
أذربيجان في خدمات النقل الجوي

عقد رئيس الجمارك الش��يخ أحمد بن حمد آل خليفة اجتماعًا 
تنس��يقيًا مع أعض��اء م��ن ش��ركة )SILKWAY Group( من 
جمهورية أذربيجان، والمعني��ة بتقديم خدمات النقل الجوي، 
للتباحث حول تعاون ش��ؤون الجمارك مع الشركة واالستفادة 
من الخدم��ات التي تقدمها مملكة البحري��ن في مجال النقل 

الجوي البحري.
وف��ي بداية االجتم��اع رحب رئيس الجمارك بأعضاء الش��ركة 
والحضور، ثم قدمت شؤون الجمارك عرضًا مرئيًا حول بساطة 
إج��راءات البيان الخاص بخدمة النقل الج��وي البحري وطريقة 

عمله في مملكة البحرين.
وت��م التطرق إلى طبيعة عمل ش��ؤون الجم��ارك فيما يخص 
النقل الجوي البحري واإلجراءات المتخذة في هذا المجال، كما 
ت��م االتفاق بين الطرفين حول اس��تكمال التنس��يق من قبل 
الش��ركة بصورة مباشرة مع الجهات ذات العالقة وذلك حسب 

الحاجة واالختصاص.
وتبع االجتماع زيارة ميدانية إلى شركة خدمات مطار البحرين 
)BAS( وذلك الستعراض المواقع الموجودة في مطار البحرين 

.»BAS« الدولي والطريقة التي تعمل بها شركة المناولة
حض��ر االجتم��اع الرئي��س التنفيذي لش��ركة خدم��ات مطار 
البحري��ن محمد خليل، والرئيس التنفيذي للش��ؤون التجارية 
بش��ركة مطار البحرين أيمن زينل، المدي��ر التنفيذي لتطوير 
األعم��ال في قط��اع الصناع��ة والنقل والخدمات اللوجس��تية 
بمجل��س التنمي��ة االقتصادية أحم��د س��لطان، وممثل من 

شؤون الطيران المدني.

 سفير البحرين لدى
نيوزيلندا يقدم أوراق اعتماده

تس��لمت الحاك��م الع��ام لنيوزيلندا س��يندي كي��رو أوراق اعتماد 
س��فير البحرين لدى نيوزيلندا والمقي��م في جاكرتا أحمد عبداهلل 
الهاج��ري. ونقل الهاج��ري تحيات حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد الُمعظم، حفظه اهلل ورعاه، 
وصاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي 
العهد رئي��س مجلس الوزراء، حفظ��ه اهلل، وتمنياتهما لحكومة 
وش��عب نيوزيلندا الصديقة مزيدًا من التق��دم واالزدهار، معربًا 
عن اعتزازه بتمثيل مملك��ة البحرين لدى نيوزيلندا وحرصه على 
تعزيز عالقات الصداقة والتعاون بين البلدين وتنميتها في شتى 

المجاالت لما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الصديقين.
من جانبها، حّملت س��يندي كيرو السفير نقل تحياتها إلى حضرة 
صاح��ب الجاللة ملك البالد الُمعظ��م، حفظه اهلل ورعاه، وصاحب 
الس��مو الملك��ي ولي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء، حفظه اهلل، 
وتمنياتها لمملكة البحرين دوام الرقي والرخاء، متمنيًة للسفير 
التوفي��ق في مهام عمل��ه في كل ما من ش��أنه تعزيز العالقات 
الثنائي��ة وتطويره��ا في مختل��ف المجاالت بما يخ��دم المصالح 
المش��تركة، مؤك��دًة اس��تعداد حكومة نيوزيلن��دا لتقديم كافة 
أش��كال الدعم الممكن لتس��هيل مهام��ه من أج��ل الدفع قدمًا 

بالعالقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

في اجتماع اللجنة األمنية المشتركة بأبوظبي

 البحرين واإلمارات تطلقان 
منظومة الربط الثنائي لألنظمة المرورية

اتفقت وزارتا الداخلية في مملكة البحرين ودولة اإلمارات العربية المتحدة، 
على إطالق وتدشين منظومة الربط الثنائي لألنظمة المرورية، ليكون ذلك 
أول مش��اريع الرب��ط الثنائي بين البلدين الش��قيقين ضمن منظومة تقنية 

خليجية، تعمل على ترسيخ التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقدته اللجنة األمنية المش��تركة بين البلدين 
في أبوظبي، برئاس��ة كل من الفريق طارق بن حس��ن الحسن رئيس األمن 
العام والل��واء الركن خليفة بن ح��ارب الخييلي وكي��ل وزارة الداخلية بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، اس��تكمااًل لالجتماع األول الذي عقد في سبتمبر 

.2022
وقد أعرب رئيس األمن العام عن خالص الشكر والتقدير لسمو الفريق الشيخ 
س��يف بن زايد آل نهيان نائ��ب رئيس الوزراء وزير الداخلي��ة بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة على الدعوة الكريمة وما لمسه وفد وزارة الداخلية 
من حفاوة وحسن استقبال وكرم ضيافة، كما نقل، تحيات الفريق أول الشيخ 
راش��د بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية، وتمنياته الجتماع اللجنة األمنية 
المش��تركة بالتوفيق والس��داد، الفتًا إلى أن اجتماع اللجنة يأتي استكمااًل 
الجتماعها األول الذي عقد في سبتمبر من العام الماضي، وتجسيدًا للجدية 

واإلص��رار على تحقيق ما تم االتف��اق عليه من التعاون األمني والمش��اريع 
المش��تركة، واحتفاًء بقصص النجاح التي تس��هم في تقديم خدمات أمنية 
متطورة لمواطني البلدين الشقيقين، ضمن منظومة دول مجلس التعاون.

وأعرب رئيس األمن العام عن ش��كره لجهود فرق العمل التي أس��فرت عن 
إطالق منظومة الربط الثنائي لألنظمة المرورية، حيث يعكس هذا اإلنجاز، 
مس��توى التعاون والتنسيق بين البلدين الش��قيقين وقدرات الجانبين على 
ترجم��ة اإلرادة وعزيمة التطوير والتحدي��ث إلى واقع عملي، يحقق المنفعة 
المتبادلة ويسهم في تطوير التعاون والتنسيق في المجال المروري خاصًة، 
والمجاالت األمنية بش��كل عام. في ذات الس��ياق، أكد وكي��ل وزارة الداخلية 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الش��قيقة على عمق العالقات األخوية التي 
تربط البلدين والش��عبين الش��قيقين، مهنئًا الفرق الفنية لمشروع الربط 
الثنائ��ي لألنظم��ة المرورية بين مملك��ة البحرين ودولة اإلم��ارات العربية 
المتحدة على إنجاز المش��روع، والذي يس��هم في تعزيز التعاون والتنس��يق 

األمني المشترك بين الجانبين.
كم��ا تم خالل اجتم��اع اللجن��ة، االتفاق على س��رعة إنجاز مش��روع تطوير 

منظومة تبادل البيانات وبصمات المبعدين والبصمات المجهولة.

حكم��ت المحكم��ة الكب��رى الجنائية 
بالس��جن المؤبد على ثالثة متهمين 
بالش��روع في تهري��ب محكومين من 
مرك��ز اإلصالح والتأهي��ل، كما قضت 
ف��ي  آخري��ن  7 متهمي��ن  بمعاقب��ة 
القضي��ة بالس��جن 7 س��نوات وأمرت 
ف��ي  المضب��وط  الس��الح  بمص��ادرة 

الواقعة.
ووردت معلوم��ات تفي��د قي��ام ع��دد 
بوض��ع  اإلرهابي��ة  العناص��ر  م��ن 
مخطط إرهاب��ي من أجل اس��تهداف 
باس��تخدام  والتأهيل  اإلص��الح  مركز 
األس��لحة الناري��ة لتهريب ع��دد من 
النزالء المحكومين في جرائم إرهابية 
ومحكومي��ن بالمؤب��د، حي��ث تم��ت 
االس��تعانة بالمص��ادر الس��رية التي 
أكدت التحريات وتبي��ن قيام المتهم 
األول بالتخطي��ط الس��تهداف المركز 
لتهريب عدد م��ن النزالء المحكومين 

في قضايا إرهابية.
وتواص��ل المته��م األول م��ع الن��زالء 
المتهمين لالتفاق على خطة الهرب، 
وتوفي��ر وس��يلة النق��ل الت��ي س��وف 
تس��تخدم ف��ي عملي��ة االس��تهداف 
وتهريب النزالء والس��الح المس��تخدم 
واتف��ق معه��م عل��ى افتع��ال أعمال 

شغب وتخريب.
وف��ي ي��وم الواقع��ة توج��ه المتهم 
األول إل��ى مواق��ف زوار مركز اإلصالح 
والتأهيل بناء على االتفاق بينما كانت 
األجهزة األمنية عل��ى علم بالمخطط 
حيث توجهت لس��يارة المته��م أثناء 
تواج��ده بالموقف وبتفتيش��ها إداريا 
عث��ر عل��ى س��الح رش��اش م��ن نوع 
كالشينكوف يحتوي على مخزن طلقات 
كان موضوعًا بداخل س��لة مالبس به 

26 طلقة نارية.
واعت��رف المته��م األول عل��ى الثاني 

الذي أمده بالس��الح الن��اري، فيما تم 
الكش��ف ع��ن بقي��ة المتورطي��ن في 
العملي��ة والذي��ن بل��غ عدده��م 10 
متهمي��ن أحالته��م النيابة للمحكمة 
بعد أن أس��ندت إليهم أنهم في 10-

المتهم  البحرين،  8-2022 بمملك��ة 
األول شرع في مساعدة محكوم عليهم 
بالسجن المؤبد والمؤقت من الهرب 
م��ن مرك��ز اإلص��الح والتأهي��ل وهم 
كل م��ن المتهمين م��ن الثالث حتى 
العاشر وذلك باس��تعمال سالح ناري 
تنفيذًا ألغراض إرهابية وقد أوقف إثر 
جريمته لس��بب ال دخ��ل إلرادته فيه 
وهو ضبطه متلبس��ًا بحيازة الس��الح 
الن��اري داخ��ل موق��ف س��يارات مركز 

اإلص��الح والتأهيل وذلك عل��ى النحو 
المبين باألوراق.

كم��ا أس��ندت للمته��م الثان��ي أن��ه 
اش��ترك بطريقي االتفاق والمساعدة 
مع المتهم األول في ارتكاب الجريمة 
بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده 
ب��أن أمده بالس��الح الن��اري والذخائر 
وأرس��ل ل��ه األم��وال من أج��ل توفير 
الس��يارة المس��تخدمة ف��ي تهري��ب 
المتهمين وقد شرع المتهم األول في 
تنفيذ الجريمة بناء على ذلك االتفاق 
وتلك المس��اعدة، فيما أسندت لباقي 
المتهمي��ن أنهم اش��تركوا بطريقي 
االتف��اق والمس��اعدة والتحريض مع 
المتهم األول في ارتكاب الجريمة بأن 

اتفق��وا معه عل��ى ارتكابه��ا، وأغروه 
على ارتكابه��ا واتحدت إرادتهم معه 
وخطط��وا معه على كيفي��ة ارتكابها 
كم��ا ق��ام المتهمون الثال��ث والرابع 
والتاس��ع بإم��داده باألم��وال الالزمة 
ف��ي  المس��تخدمة  الس��يارة  لتوفي��ر 
تهريبهم وكذلك أمده المتهم الرابع 
بالس��الح الن��اري والذخائ��ر م��ن أجل 
ذلك فقام المتهم األول تنفيذًا لذلك 
بالحضور إلى مواق��ف المركز تمهيدًا 
لتنفيذ خطة هروبهم والش��روع فيها 
بن��اء على ذل��ك االتف��اق والتحريض 
وتلك المس��اعدة إال أن��ه قد أوقف أثر 
الجريمة لس��بب ال دخل إلرادتهم فيه 

وهو ضبطهم جميعًا قبل الهرب.

 المؤبد لثالثة متهمين خططوا 
لتهريب محكومين و7 سنوات لسبعة آخرين

رسالة »واتساب« تعيد لموظفة حقوقها العمالية من مركز طبي
كش��فت رسائل »واتس��اب« بين موظفة ومسؤولتها في مركز 
طب��ي عن نية فصلها من العمل بس��بب تغيبها لكونها حاماًل 
وحصل��ت على إج��ازات مرضية بذل��ك، واس��تخلصت المحكمة 
الكب��رى العمالية من نص رس��الة بينهم��ا »حاولت كثر ماقدر 
اخليج.. بس ما ينفع الوضع« أن نية المس��ؤولة فصل الموظفة 
م��ن العم��ل، وألزم��ت المحكم��ة المرك��ز الطبي ب��أن يؤدي 

للموظفة مبلغ 1893 دينارًا عن الفصل التعسفي.
وأش��ارت المحامي��ة زاهدة الس��يد وكيل��ة الموظف��ة المدعية 
إل��ى أن موكلتها التحق��ت بالعمل لدى المرك��ز الطبي بتاريخ 
2021/12/6، وبتاري��خ 2022/3/7 تعرض��ت لوعك��ة صحي��ة 
كونه��ا حام��اًل في الش��هر الس��ادس، وق��د نصحه��ا الطبيب 
بااللتزام بالراحة التامة، فاستأذنت مسؤولتها إال أنها فوجئت 
يوم 2022/3/22 برسالة واتساب من المسؤولة عما إذا كانت 
ستواصل العمل معهم فأجابتها بنعم إال أنها تحتاج إلى فترة 
راحة، وردت عليها المس��ؤولة برس��الة قالت فيها »حاولت كثر 
ماق��در اخليج.. بس ما ينفع الوضع« لُتفاجأ بفصلها من العمل 

في اليوم التالي وإخراجها من »قروب واتساب العمل«.
وتقدم��ت الموظفة بدعوى أم��ام المحكم��ة العمالية تطالب 
فيها بأجر ش��هر م��ارس ومكاف��أة نهاية الخدم��ة والتأمينات 
المس��تقطعة بعدما تبين أنه يتم اس��تقطاع مبالغ التأمينات 
من راتبها دون تس��ديد اشتراكات عن ذلك، باإلضافة إلى بدل 

اإلخطار وتعويض عن باقي مدة العقد وشهادة خدمة.
وقالت المحكمة إنها اس��تخلصت ثبوت عالقة العمل من خالل 
العقد المؤرخ في 2021/12/6 ولمدة عام واحد لقاء أجر أساسي 
200 دينار وبدل س��كن بواقع 50 دين��ارًا وبدل مواصالت بواقع 
50 دين��ارًا وبدل حوافز بواقع 50 دينارًا، فيما أش��ارت المحكمة 
إل��ى ن��ص المادة 101 من قان��ون العمل بأنه يك��ون للعامل 
الحق في التعويض عن إنهاء صاحب العمل عقد العمل، ما لم 
يكن إنهاء العقد بس��بب مشروع، ويكون عبء إثبات مشروعية 
إنه��اء العقد عل��ى صاحب العم��ل، وكذلك نص الم��ادة 111 
الفقرة ج بأنه إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة 
بدون س��بب أو لسبب غير مش��روع التزم بتعويض العامل بما 

يعادل أجر المدة المتبقية من العقد ما لم يتفق الطرفان على 
تعويض أقل بش��رط أال يقل التعوي��ض المتفق عليه عن أجر 

ثالثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل.
ونوه��ت المحكمة إلى الصور الضوئية التي قدمها طرفا النزاع 
للمحادثات المتبادلة في برنامج واتس��اب، وما يفيد بإقرار كل 
منهما بصحة ما ورد فيها، وإلى الرسالة المرسلة إلى المدعية 
بتاري��خ 2022/3/27 برد المدع��ى عليها »حاول��ت كثر ماقدر 
اخلي��ج.. بس ما ينفع الوضع«، واس��تخلصت منه المحكمة نية 
المدع��ى عليها فصل المدعية من العمل من دون تقديم مبرر 
للفص��ل، األمر الذي تس��تحق مع��ه التعويض ع��ن باقي مدة 

العقد بواقع 1600 دينار، وبدل إخطار بواقع 200 دينار.
وحكمت المحكم��ة بإلزام المدعى عليها ب��أن تؤدي للمدعية 
مبلغ 1893 دينارًا وش��هادة خدمة وفائدة بنسبة 6% سنويًا من 
األجر الذي تأخر صرفه خالل األش��هر الس��تة األولى وتزاد هذه 
النس��بة بواقع 1% عن كل ش��هر تأخير بعد ذل��ك بما ال يجاوز 

نسبة 12% سنويًا من تاريخ االستحقاق حتى السداد.

حّق الزوجة بتطليق نفسها
بدايًة، نود أن نس��تّهل مقالنا بحديث النبي صلى اهلل عليه وسلم. 
قال رسول صلى اهلل عليه وسلم: »أبغض الحالل إلى اهلل الطالق«. 
إن استقرار المجتمع البحريني قائم على استقرار األسرة، وال يمكن 
لألسرة أن تستقر إن لم تكن هناك مواد قانونية واضحة وصريحة 
تحمي المرأة؛ لذا ُشّرع قانون األسرة البحريني رقم 19 لسنة 2017 
ليكفل للمرأة حقوقها، فقد ألغى هذا القانون أي تمييز بين النساء 
بمملكة البحرين وذلك مع مراعاة خصوصية المذاهب، فقد نّصت 
المادة »5« من قانون األس��رة على أن يخض��ع عقد الزواج ألحكام 
الفقه ال��ذي تم إبرام عقد الزواج ألحكام��ه، إذا تم توثيق أو إبرام 
عقد الزواج خارج البحرين تحدد األحكام واجبه التطبيق وفقًا لألتي: 

- للمذهب الذي يظهر في عقد الزواج »نوع عقد الزواج«.
- للمذهب الذي يتفق عليه الزوجان عند رفع الدعوى.

- للمذهب الذي يتبعه الزوج عند إبرام عقد الزواج.
وم��ن زاوية أخرى، فقد تناول القانون أم��رًا آخَر وهو تطليق المرأة 
لنفس��ها، حيث إنه لمن المتعارف عليه فقه��اًء وقضاًء أن الطالق 
حلَّ عقد الزواج بالصيغة المخصوصة الموضوعة له ش��رعًا س��واء 
بالفقه الس��ّنّي أو الجعفري، إال أنه م��ن الُمتعارف عليه أن الطالق 
يق��ع من الزوج أو من وكيل��ه بوكالة خاصة بنوع الطالق وزمنه، إال 
أن القان��ون منح الحّق لل��زوج بتوكيل زوجته بتطليق نفس��ها مع 
احتف��اظ للزوج بحّق إلغاء الوكالة بش��رط ذكر هذا الش��رط بعقد 
الزواج، ويع��د نوع هذه الطلقة هو طالق بائن ويكون لمرة واحدة 
فقط، وإذا تم تفويض الزوج لزوجته حق تطليق نفسها أثناء الزواج 
فتع��د هذه الطلقة طلقة واحدة رجعية وله حق الرجوع فيها ما لم 
توقع��ه الزوجة، وذل��ك وفقًا للفقه الس��ّنّي، إال أن الفقه الجعفري 
ل الزوج زوجته تطليق نفس��ها، وذلك  ل��م يحدد نوع الطالق إذا َوكَّ
وفقًا لما نّصت عليه المادة »83« من قانون اأُلسرة رقم 19 لسنة 

.2017
ولّما كان هذا فإنه لمن البيِّن أن القانون يهم اأُلس��رة المس��لمة 
ب��كّل أفرادها األبن��اء والرجل والم��رأة دون تميي��ز باعتباره ينّظم 

العالقات األسرية قبل وأثناء الزواج وحتى بعد انقضاء الزواج.
وأخيرًا، سوف يتّم موافاتكم الحقًا بما هي اآلثار التي سوف تترتب 
مس��تقباًل من اس��تحقاق النفق��ات بأنواعه��ا »متعة وع��دة« إذا 
اس��تخدمت الزوجة حّق تطليق نفسها وفقًا لما أقره قانون األسرة 

رقم 19 لسنة 2017. 

ندوة لـ»المحامين« حول »تشريعات وإجراءات تنظيم وتسجيل المواليد والوفيات«

 منيرة الفاضل: الحمل أقل
من 6 أشهر يستوجب إثبات نسب من المحكمة

قالت المستش��ار القانوني بهيئ��ة المعلومات والحكومة 
اإللكترونية الدكت��ورة منيرة الفاضل، إن التعديالت التي 
ُأدخلت على قانون تس��جيل المواليد والوفيات، اش��ترطت 
في حال انخفاض مدة الحمل عن 6 أش��هر من تاريخ إبرام 
عقد ال��زواج، أن تتم إحال��ة طلب إصدار ش��هادة الميالد 

للمحاكم الشرعية الستصدار إثبات نسب.
ج��اء ذلك خ��الل الن��دوة التوعوية الت��ي عقدتها جمعية 
المحامي��ن البحريني��ة برعاي��ة عض��و مجل��س الش��ورى 
والمحام��ي عل��ي الع��رادي ومش��اركة هيئ��ة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة، ح��ول إج��راءات قانون تس��جيل 

المواليد والوفيات الجديد.
وف��ي مس��تهل الن��دوة، ألقى الكلم��ة الترحيبي��ة رئيس 
جمعية المحامين البحرينية المحامي حسن أحمد بديوي، 
وبعده��ا ألقى الكلمة راعي الحف��ل المحامي علي عبداهلل 
العرادي، وبدأت الندوة باس��تفتاح المحامي محمود ربيع 
مدي��ر الندوة بتس��ليط الض��وء على أهمية ه��ذه الندوة 
التوعوية للمحاميين والمعنيين حتى يقوموا بإجراءاتهم 
وفقًا للقوانين والتش��ريعات المستحدثة لتسجيل وتقييد 
المواليد والوفيات. بعدها قدم المتحدثون من الش��ؤون 
القانونية بهيئة المعلوم��ات والحكومة اإللكترونية، كل 
من الدكتورة منيرة مبارك الفاضل المستش��ار القانوني، 
ونورة الحويش��ي رئيس مجموعة االستش��ارات القانونية 
والتش��ريعية، ونورة حس��ن عيس��ى محامي أول في قسم 

الش��ؤون القانونية، عرضًا تقديميًا بشأن إجراءات قانون 
تس��جيل المواليد والوفيات الجديد ف��ي مملكة البحرين.  
وقدم��ت الدكت��ورة مني��رة مب��ارك الفاض��ل المستش��ار 
القانون��ي بالهيئة في مس��تهل حديثها نب��ذة تعريفية 
حول قانون تنظيم وتس��جيل المواليد والوفيات وأوضحت 
أس��اس اختصاص الهيئة في تنفيذ القانون ومقارنته مع 
القانون السابق، ودور الهيئة في إعداد الالئحة التنفيذية 
والقرارات المنظمة وإنشاء النظم اإللكترونية الخاصة به.

واس��تعرضت أه��م التعديالت التي طرأت عل��ى القانون، 
ومن أبرزها إنش��اء لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي أو من 
يفوض��ه للنظر في طلبات التبليغ ع��ن المواليد والوفيات 

التي تج��اوزت المدد القانونية، وذل��ك خالل ثالثين يومًا 
م��ن فوات الميعاد القانون��ي، وإذا قّلت مدة الحمل عن 6 
أش��هر من تاريخ إبرام عقد ال��زواج تتم إحالة طلب إصدار 
شهادة الميالد للمحاكم الشرعية الستصدار إثبات نسب، 
وعند ح��دوث الوفاة داخ��ل أحد مراكز اإلص��الح والتأهيل 

فيجب عدم ذكر مكان الوالدة في شهادة الوفاة.
م��ن جانبه��ا، أوضح��ت رئيس��ة مجموع��ة االستش��ارات 
القانوني��ة والتش��ريعية بالهيئة نورة الحويش��ي، نطاق 
س��ريان القانون، حيث يسري على المواليد والوفيات التي 
تحدث داخل مملك��ة البحرين والمواطنين البحرينيين في 
حال��ة وجودهم في الخارج، ويجب تبليغ الهيئة عن الطفل 

المولود حيًا أو ميتًا خالل المواعيد المقررة قانونًا للتبليغ 
عن طريق إخط��ار الميالد أو الوفاة الصادر عن الش��خص 
المس��ؤول قانونًا، وفقًا لإلجراءات الت��ي تحددها الالئحة 

التنفيذية.
كما بّينت المحامية بقس��م الشؤون القانونية نورة حسن 
عيسى أهم القضايا المتعلقة بتسجيل الوالدات والوفيات 
والت��ي ُترفع إل��ى اللجنة المختص��ة بهيئ��ة المعلومات 
والحكوم��ة اإللكتروني��ة للنظ��ر به��ا، وقدم��ت تفصياًل 
ح��ول إج��راءات تنفيذ األح��كام المدنية والش��رعية وأهم 
المس��تندات الواجب توفيرها عند تقديم طلبات تس��جيل 
الح��االت، وأبرز إجراءات إصدار ش��هادات الميالد والوفيات 
داخل المستش��فيات وخارجه��ا وأهم اإلج��راءات اإلدارية 

التنظيمية. 
حض��ر الن��دوة وكي��ل وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية 
القاضي عيس��ى المناعي والشيخ صباح بن حمد آل خليفة 
مدير الهوية والسجل السكاني بالهيئة، وأعضاء الجمعية 
ولفيف من المحامين والمستشارين القانونيين وعدد من 

الجمهور.
وحظيت الن��دوة بالتفاعل والمش��اركة اإليجابية من قبل 
الحضور م��ن المحامي��ن والمستش��ارين القانونيين من 
خالل الطرح واالستفس��ارات والمداخالت المقدمة بش��أن 
ما ج��رى التطرق له خالل الندوة حول اإلجراءات المتعلقة 

بتسجيل المواليد والوفيات بمملكة البحرين.

حمد بوشليبي

09 p e o p l e @ a l w a t a n n e w s . n e t

إعـداد: أيـمــن شـكــل
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 5 سنوات لشبكة 
أجنبية تروج مادة »الالريكا«

قال المشرف على وحدة جرائم المخدرات بأن المحكمة الكبرى الجنائية األولى 
قد أصدرت حكمًا بإدانة ومعاقبة واحد وعش��رين متهمًا أجنبيًا بالسجن لمدة 
خمس سنوات واإلبعاد النهائي عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة وذلك 
عما نس��ب إليهم من اس��تيراد وتصدير مادة البريجابالي��ن المعروفة بمادة 
الالري��كا المخ��درة بقصد االتجار. وكان ضباط الجم��ارك قد تمكنوا من ضبط 
طرود وصناديق تحتوي على مادة )البريجابالين( قادمة من دول آسيوية مرسلة 
ألس��ماء وهمية، وأس��فرت تحري��ات إدارة مكافحة المخدرات ب��اإلدارة العامة 
للمباح��ث واألدلة الجنائية عن كش��ف هوي��ة المتهمين الذي��ن تبين بأنهم 
ضمن ش��بكة دولية تمارس تصدير ونقل المواد المخدرة وقد سعوا الستيراد 
م��ادة البريجابالين ثم تجهيزه��ا كمواد خام وإخفائها بط��رق محكمة وفنية 
وتصديره��ا لمملكة البحرين لغرض تصنيعه��ا وإعادة تصديرها لدول أخرى، 
وقد بلغ زنة ما تم ضبطه 278 كيلوجرامًا من مسحوق مادة البريجابالين وعدد 
46129 كبسولة من ذات المادة وتقدر قيمته السوقية بنحو 7 ماليين دينار.

وقد باش��رت النياب��ة العامة آنذاك التحقيق في الواقعة ف��ور إخطارها وندبت 
خبراء المختبر الجنائي لفحص المواد المخدرة المضبوطة كما اس��تمعت إلى 
ش��هادة الش��هود واس��تجوبت المتهمين وواجهتهم باألدلة القائمة ضدهم 
وأمرت بإحالتهم محبوس��ين للمحكمة الجنائية الكب��رى التي أصدرت حكمها 

سالف البيان.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/01/watan-20230201.pdf?1675226612
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/1049463
https://alwatannews.net/article/1049368
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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:  6261

إعالم الّظل
س��ُأعطي مثااًل على متغّيرات مس��تجّدة ف��ي عالمنا العربي عما ُيس��ّمى 
بإعالم الّظل، وهو ما س��بقتنا إليه قطر في قن��اة الجزيرة وفي المنظومة 
اإلعالمي��ة التي تضمها، ب��دءًا من صحف وقن��وات تلفزيونية وكّتاب في 
صحاف��ة أجنبية ومراكز أبحاث أجنبي��ة وووو، كلها »خباز كانه مو لك« إلى 
جانب اإلعالم الرس��مي الحكومي، إن شكوتهم قالوا ال دخل لنا ذلك إعالم 

خاّص!!
اليوم تحّول إعالم الّظل من البث التلفزيوني إلى منّصات وسائل التواصل 
االجتماعي، الفكرة هي نفسها إنما المنّصة اختلفت، خاصة أن المنّصات 
الجدي��دة أقل كلفة بكثير وأس��رع وأكثر تأثيرًا، ومص��ر أدركت هذا الواقع 

مبّكرًا وأخذت بزمام المبادرة، ولنأخذها مثااًل.
فج��أة ب��دأت برامج »التوك ش��و« التلفزيوني��ة تفقد ثقله��ا المؤثر في 
المجال السياس��ي في اإلعالم المصري، وما أكثرها وما أكثر نجومها! بعد 
أن كانت وس��يلة تواصل حكومي ش��عبي مؤثرة ومتأث��رة في مرحلة ما، 
وقادرة على إدارة الرأي العام إن صّح التعبير، تس��تخدمها الدولة بجدارة 
حيث اللغة المبّس��طة والتعليقات الس��اخرة والس��رعة وحضور ثابت في 
المش��هد اليومي، إنما مع الوق��ت بدأت هذه البرام��ج ونجومها يفقدون 
س��حرهم ألس��باب عديدة، ليس اليوم مجال تعداده��ا، إنما المالحظ أنه 
حّلت محّلها وبسرعة برامج أكثر تحّررًا وأرفع سقفًا وأسرع بثًا، واألهم أقل 
كلفة على وس��ائل التواصل االجتماعي، وبدأ عدد مشاهدي هذه البرامج 
يزي��د يومًا بعد يوم ويصل إل��ى الماليين عند كل برنام��ج، وأصبح لهذه 

البرامج مشاهيرها ونجومها.
برام��ج على ال�»يوتيوب« وحتى على ال�»تيك توك« الس��ريع ومثلهم على 
»سناب«، أصحاب تلك البرامج ينفون عالقتهم بأي جهاز رسمي ويؤكدون 
أن برامجه��م ممّولة من ِقَبل رعاة تجاريين، وفعاًل بعضهم في بداية كّل 

حلقة يعلنون عن الّرعاة وهي محالت وشركات صغيرة في السوق.
 وسواء كانت األجهزة الرسمية تقف وراء هذه البرامج أو ال -كما يؤكدون- 
إال أن��ه في النهاية نجحت هذه البرامج في تش��كيل خ��ط دفاع ذكي جدًا 
ع��ن الدولة المصري��ة ضد هجمات إعالم خصومها م��ن اإلعالم اإلخواني 
وأق��وى أل��ف مرة من برامج »التوك ش��و« ف��ي القن��وات التلفزيونية من 
حي��ث المهارات والكفاءات التي يتمتع بها أصحاب تلك البرامج وس��قفها 

المرتفع وحرجها المرفوع.
ذك��ّي من يقف وراء ه��ذه البرامج، وال يهم أن تعرف م��ن هو، فذلك ذكاء 
منه وقدرة على مجاراة المتغّيرات، وش��طارة باختيار أصحاب تلك البرامج، 
ش��خصيات لها تأثير، محترمة، ُسمعتها »غير مضروبة«، حديثها رصين 
مهن��ّي َصْرف، متابعة لإلع��الم األجنبي بدقة، م��زوَّدة بمعلومات وهناك 

بعد معرفّي يتجّلى بتحليالتهم، وبعضهم يعيش خارج مصر.
لي��س لديهم أي قيد في وقت البث أو حتى ع��دد مّراته، أطول حلقة لهم 
عش��رون دقيقة، غير مكل��ف بتاتًا، ال يحت��اج أصحاب��ه إال لهاتف وإضاءة 
بس��يطة متوفرة ف��ي كل المحالت يعلَّ��ق عليها الهات��ف، ويصورون في 

بيوتهم، وخلفيتهم أحيانًا حائط أو مكتبة أو أي ركن منزلي ال يهّم.
لكنهم ال يتركون صغيرة وال كبيرة تخّص مصر إال كانوا حاضرين للحديث 
عنه��ا، حتى إنهم من ال��ذكاء يعنون��ون فيدوهاتهم عل��ى ال�»يوتيوب« 
بعناوي��ن تبدو وكأنها تهاج��م مصر وتهاجم حلفاءها إغ��راء لك وعنصر 
ج��ذب ناجح لتدخل وترى ماذا س��يقولون؟ ومن ال��ذكاء بأنهم ال يتركون 
موضوعًا اعتقد اإلخوان أنه ُمحرج للحكومة المصرية ولن يتناوله إعالمها 
الرس��مي إال وبدؤوا، لكنهم به حلقاتهم في تح��دٍّ للخصوم ويرّدون عليه 

ردودًا صاعقة.
باختصار، هذا هو إعالم الّظل الذي نجح في الحلول مكان اإلعالم الرسمي، 
تس��تخدمه الدول وترّكز علي��ه وتهتم به اهتمامًا يف��وق االهتمام بكل 
أدواته��ا اإلعالمية الرس��مية، تس��تخدمه في تش��كيل ال��رأي العام وفي 
الدفاع عن األمن وفي الّرد على خصومها، وعدد مش��اهديه يزيد عن عدد 

مشاهدي أي قناة تلفزيونية رسمية بآالف بل بماليين المّرات.
أخيرًا..

هذا األس��لوب تس��تخدمه إيران وخدمها م��ن جميع الجنس��يات العربية 
ضدن��ا، قن��وات وبرام��ج عل��ى جمي��ع التطبيقات ف��ي وس��ائل التواصل 
االجتماعي، يتابعهم جوقة الخ��دم المتواجدين في جميع الدول العربية 
ويعيدون نش��ر محتواهم، ويستش��هدون به، يتناولون الش��أن البحريني 
ودواخله بالتفصيل، أحيانًا يسبقون صحافتنا باألخبار، لديهم مراسلوهم 
ومصادره��م!! ويتقولون عل��ى البحرين ويكذبون ويصط��ادون في الماء 
العك��ر ويلعب��ون وحده��م في الس��احة، إذ ال يمكن ألي إعالم رس��مي أن 
يجاريه��م، ليس لق��وة محتوى مادتهم ب��ل أللف قيد وقي��د يقّيد اإلعالم 

مادام رسميًا.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

إصابة هالك هوجان بشلل 
نصفي بعد الجراحة الـ11 في الظهر

كش��فت تقارير صحفية عن إصابة بطل المصارعة 
األمريكي الش��هير هالك هوجان بالشلل من الخصر 
إلى األس��فل بع��د خط��أ طبي أثن��اء إج��راء عملية 
جراحية في الظهر اعتاد عليها في السنوات األخيرة 
لكن الجراحة األخيرة التي تحمل رقم 11 في ظهره 
ل��م تمر على خي��ر. وأك��دت صحيفة »ديل��ي ميل« 
البريطاني��ة أن هال��ك هوجان فقد اإلحس��اس في 
الجزء الس��فلي من جس��ده بعد جراح��ة في الظهر، 
حي��ث خضع المص��ارع األمريكي الس��ابق البالغ من 
العم��ر 69 عام��ًا، لعملي��ة تع��رض خالله��ا إلزالة 
بعض األعصاب ف��ي ظهره وهو ما أدى إلى فقدانه 

اإلحساس والتحكم في نصفه السفلي.
وتابع��ت الصحيفة في تقرير مط��ول عن المصارع 

الش��هير: »لم يعد نجم المصارعة العالمية السابق 
هالك هوجان قادرًا على الش��عور بساقيه بعد قطع 
األعص��اب أثناء جراحة الظهر، ولم يعد يش��عر بأي 
ش��يء تحت خصره ، ولكن ال يزال بإمكانه استخدام 
العصا للمش��ي ، بع��د إزالة األعص��اب خالل جراحة 

الظهر الحادية عشرة«.
 ويعتبر هولك هوجان أحد أكثر الُمصارعين شعبيًة 
ف��ي االتحاد العالم��ي للمصارعة خ��الل ثمانينيات 
الق��رن الماض��ي، حيث اش��تهر بمنظ��ره المبهرج 
ونش��اطه الجنون��ي ال��ذي أطل��ق علي��ه مش��جعوه 
اس��م هول��ك ميني��ا، وفاز هول��ك هوج��ان ببطولة 
العال��م للمصارعة 12 م��رة، كما يعتبر هوجان من 

الناشطين البارزين في مجال حقوق الحيوان.

تغريم مدونة صينية بسبب 
التهامها القرش األبيض

غرمت الس��لطات الصينية مدونة بمبلغ 125 ألف يوان )18 ألفًا 
و500 دوالر(، عق��ب أن نش��رت مقط��ع فيديو لها وه��ي تتناول 

القرش األبيض الكبير، مما أثار انتقادات على شبكة اإلنترنت.
ونقلت وكالة بلومبرغ لألنباء عن مسؤولين في إقليم نانتشونغ 
بجنوب غرب سيشوان القول إن المدونة انتهكت قوانين حماية 
الحياة البرية في الصين، عندما اش��ترت الحيوان في أبريل العام 
الماضي، وبعد ذلك قامت بتناوله. وقال المسؤولون إن المدونة 
»جي��ن«، دفعت 7700 يوان على موقع تاوباو الخاص بمجموعة 
علي بابا هولدينغز للتسوق من أجل شراء الحيوان، الذي يصنفه 
االتح��اد الدولي للمحافظة عل��ى الطبيعة على أنه من الفصائل 

المعرضة لالنقراض، حيث تراجعت أعداده بصورة كبيرة.

 ابتكار جلد اصطناعي 
بقدرات استشعار تفوق بشرة اإلنسان

أظه��رت نتائج دراس��ة طبي��ة جديدة ابتكار جل��د اصطناعي يتميز بحساس��ية 
شديدة لدرجة الشعور بأي جسم يقترب منه.

وقال��ت الدراس��ة التي نش��رت في مجل��ة »Small« الت��ي أعده��ا باحثون من 
جامع��ة نانيانغ التكنولوجية في س��نغافورة، إن الجلد يدمج األيونات واألقطاب 

الكهربائية، لتفعيل اإلحساس.
ويتكون الجلد من طبقة إس��فنجية مس��امية مبللة بس��ائل مالح محش��ور بين 
طبقتي��ن من األقطاب الكهربائية المدمجة مع الني��كل، وتلك المكونات الخام 
تتس��م بأنها منخفضة التكلفة وقابلة للتطوير بسهولة، األمر الذي يجعل هذا 

النوع من التكنولوجيا مناسبا إلنتاجها بالجملة، بحسب مزاعم الباحثين.
وق��ال مؤل��ف الدارس��ة، ييفان وانغ، األس��تاذ المس��اعد ف��ي جامع��ة نانيانغ 
التكنولوجية في س��نغافورة: »لقد صنعنا جلدًا صناعيًا بقدرات استشعار تفوق 
بشرة اإلنسان، وعلى عكس جلد اإلنسان الذي يستشعر معظم المعلومات من 
أفعال اللم��س، فإن هذا الجلد االصطناعي يحصل أيضًا على معلومات معرفية 

غنية مشفرة في عمليات ال تشهد لمسًا أو اقترابًا«.
كما لف��ت وانغ إلى أن تصميم االختراع يخلق أيضًا »مجااًل كهربائيًا هامش��يًا« 
حول حافة الجلد، ما يس��اعده على تمييز األش��ياء التي تقترب منه، س��واء كان 

جلدًا بالستيكيًا أو معدنيًا أو بشريًا.
وعن اس��تخدامات الجلد االصطناعي الجديد، أشار معدو الدراسة إلى أنه يمكن 
وضع��ه على أصابع الروب��وت، أو على واجهة تحكم للعبة إلكترونية تس��تخدم 

لمسة اإلصبع لتحريك الشخصيات.

»دقيق الصويا« يخفض الكوليسترول ٪70
وجدت بحوث منش��ورة في »مجلة مضادات األكسدة« 
أن تناول دقيق الصويا الغني ببروتين كونجليس��ينين 
لدي��ه الق��درة عل��ى تقليل مس��تويات الكوليس��ترول 

»السيئة«.
واكتشف فريق البحث أن منتج الصويا هذا يقلل ارتفاع 
نسبة الكوليسترول ومستويات الدهون األخرى بنسبة 

تصل إلى %70.
وع��الوة على ذل��ك، كان فول الصويا ق��ادرًا أيضًا على 
تقلي��ل أخط��ار اإلصاب��ة بأم��راض مثل م��رض الكبد 
الدهني وتصلب الش��رايين. وبينم��ا تم االحتفاء بفول 

الصوي��ا لخواص��ه المخفضة للكوليس��ترول فترة من 
الوق��ت اآلن، قرر ه��ذا البحث الجديد النظ��ر في اآللية 

الحقيقية المسؤولة عن هذه التأثيرات.
وقالت معدة الدراسة الفيرا دي ميخيا: »كما افترضنا، 
فإن تأثيرات فول الصويا في استقالب الكوليسترول ال 
ترتبط فقط بتركيزات البروتين وتكوينه ولكن أيضًا 
بالببتيدات المتضمنة فيها«. وأضافت: »ببتيدات فول 
الصوي��ا المهضومة قادرة عل��ى تقليل تراكم الدهون 
بنسبة 50 إلى 70%، وهذا أمر مهم للغاية. هذا مشابه 

لعقار ستاتين، الذي خفضه بنسبة %60«.

برص يقطع آالف الكيلومترات وصواًل إلى إنجلترا
ل��م يكن يخط��ر ببال س��يدة بريطانية ف��ي مدينة 
مانشس��تر وهي تفتح ب��اب ثالجتها أن تجد حيوانًا 
صغيرًا يطل عليها من علبة الفراولة التي اشترتها 
من السوبر ماركت. إنه حيوان البرص المصري وهو 
نوع من السحالي التي تفضل عادة البيئة الدافئة.

وتق��ول نيكاتا م��وران البالغة من العم��ر 29 عامًا 
لقن��اة »دي دبليو«: »رأيت ش��يئًا يتحرك أمام عيني 
بعدم��ا فتحت علبة الفراول��ة.. وعندما حققت أكثر 
رأي��ت هذا البرص الصغير. ل��م أصدق ذلك«. فكيف 

وصل هذا البرص إلى ثالجة السيدة البريطانية؟

واتضح فيما بعد أن الحيوان المصري انتقل بالخطأ 
من مصر إلى إنجلترا عبر حاوية مغلقة تنقل فراولة 
مصرية إلى بريطانية. وق��د قطع هذا البرص الذي 
ال يتعدى طوله س��نتمترين ونصف 4500 كيلومتر 
بدون أكل أو شراب وبقي على قيد الحياة وفي صحة 
جي��دة. الس��يدة، التي عثرت على الب��رص المصري 
في ثالجتها حملته بحذر ش��ديد ووضعته في علبة 
كارتونية واتصلت بالجمعية الملكية لمنع القسوة 
عل��ى الحيوانات وتم فحصه من طرف طبيب بيطري 

مختص في الحيوانات الغريبة.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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والشكـاوى

 ناصر بن حمد 
عبر »إنستغرام«

أن��ا معك في س��لم وال ف��ي قتال
وابش��ر بي الع��ودت خي��ل وصهيل
أزال وال  مع��ك  الل��ي  الرفي��ق  وأن��ا 
باقي على عهد الوفا حتى الرحيل
وال��ي تنافس��نا على صع��ب المنال
عاداتن��ا دايم نعش��ق المس��تحيل

إعالم الّظل
س��ُأعطي مثااًل على متغّيرات مس��تجّدة ف��ي عالمنا العربي عما ُيس��ّمى 
بإعالم الّظل، وهو ما س��بقتنا إليه قطر في قن��اة الجزيرة وفي المنظومة 
اإلعالمي��ة التي تضمها، ب��دءًا من صحف وقن��وات تلفزيونية وكّتاب في 
صحاف��ة أجنبية ومراكز أبحاث أجنبي��ة وووو، كلها »خباز كانه مو لك« إلى 
جانب اإلعالم الرس��مي الحكومي، إن شكوتهم قالوا ال دخل لنا ذلك إعالم 

خاّص!!
اليوم تحّول إعالم الّظل من البث التلفزيوني إلى منّصات وسائل التواصل 
االجتماعي، الفكرة هي نفسها إنما المنّصة اختلفت، خاصة أن المنّصات 
الجدي��دة أقل كلفة بكثير وأس��رع وأكثر تأثيرًا، ومص��ر أدركت هذا الواقع 

مبّكرًا وأخذت بزمام المبادرة، ولنأخذها مثااًل.
فج��أة ب��دأت برامج »التوك ش��و« التلفزيوني��ة تفقد ثقله��ا المؤثر في 
المجال السياس��ي في اإلعالم المصري، وما أكثرها وما أكثر نجومها! بعد 
أن كانت وس��يلة تواصل حكومي ش��عبي مؤثرة ومتأث��رة في مرحلة ما، 
وقادرة على إدارة الرأي العام إن صّح التعبير، تس��تخدمها الدولة بجدارة 
حيث اللغة المبّس��طة والتعليقات الس��اخرة والس��رعة وحضور ثابت في 
المش��هد اليومي، إنما مع الوق��ت بدأت هذه البرام��ج ونجومها يفقدون 
س��حرهم ألس��باب عديدة، ليس اليوم مجال تعداده��ا، إنما المالحظ أنه 
حّلت محّلها وبسرعة برامج أكثر تحّررًا وأرفع سقفًا وأسرع بثًا، واألهم أقل 
كلفة على وس��ائل التواصل االجتماعي، وبدأ عدد مشاهدي هذه البرامج 
يزي��د يومًا بعد يوم ويصل إل��ى الماليين عند كل برنام��ج، وأصبح لهذه 

البرامج مشاهيرها ونجومها.
برام��ج على ال�»يوتيوب« وحتى على ال�»تيك توك« الس��ريع ومثلهم على 
»سناب«، أصحاب تلك البرامج ينفون عالقتهم بأي جهاز رسمي ويؤكدون 
أن برامجه��م ممّولة من ِقَبل رعاة تجاريين، وفعاًل بعضهم في بداية كّل 

حلقة يعلنون عن الّرعاة وهي محالت وشركات صغيرة في السوق.
 وسواء كانت األجهزة الرسمية تقف وراء هذه البرامج أو ال -كما يؤكدون- 
إال أن��ه في النهاية نجحت هذه البرامج في تش��كيل خ��ط دفاع ذكي جدًا 
ع��ن الدولة المصري��ة ضد هجمات إعالم خصومها م��ن اإلعالم اإلخواني 
وأق��وى أل��ف مرة من برامج »التوك ش��و« ف��ي القن��وات التلفزيونية من 
حي��ث المهارات والكفاءات التي يتمتع بها أصحاب تلك البرامج وس��قفها 

المرتفع وحرجها المرفوع.
ذك��ّي من يقف وراء ه��ذه البرامج، وال يهم أن تعرف م��ن هو، فذلك ذكاء 
منه وقدرة على مجاراة المتغّيرات، وش��طارة باختيار أصحاب تلك البرامج، 
ش��خصيات لها تأثير، محترمة، ُسمعتها »غير مضروبة«، حديثها رصين 
مهن��ّي َصْرف، متابعة لإلع��الم األجنبي بدقة، م��زوَّدة بمعلومات وهناك 

بعد معرفّي يتجّلى بتحليالتهم، وبعضهم يعيش خارج مصر.
لي��س لديهم أي قيد في وقت البث أو حتى ع��دد مّراته، أطول حلقة لهم 
عش��رون دقيقة، غير مكل��ف بتاتًا، ال يحت��اج أصحاب��ه إال لهاتف وإضاءة 
بس��يطة متوفرة ف��ي كل المحالت يعلَّ��ق عليها الهات��ف، ويصورون في 

بيوتهم، وخلفيتهم أحيانًا حائط أو مكتبة أو أي ركن منزلي ال يهّم.
لكنهم ال يتركون صغيرة وال كبيرة تخّص مصر إال كانوا حاضرين للحديث 
عنه��ا، حتى إنهم من ال��ذكاء يعنون��ون فيدوهاتهم عل��ى ال�»يوتيوب« 
بعناوي��ن تبدو وكأنها تهاج��م مصر وتهاجم حلفاءها إغ��راء لك وعنصر 
ج��ذب ناجح لتدخل وترى ماذا س��يقولون؟ ومن ال��ذكاء بأنهم ال يتركون 
موضوعًا اعتقد اإلخوان أنه ُمحرج للحكومة المصرية ولن يتناوله إعالمها 
الرس��مي إال وبدؤوا، لكنهم به حلقاتهم في تح��دٍّ للخصوم ويرّدون عليه 

ردودًا صاعقة.
باختصار، هذا هو إعالم الّظل الذي نجح في الحلول مكان اإلعالم الرسمي، 
تس��تخدمه الدول وترّكز علي��ه وتهتم به اهتمامًا يف��وق االهتمام بكل 
أدواته��ا اإلعالمية الرس��مية، تس��تخدمه في تش��كيل ال��رأي العام وفي 
الدفاع عن األمن وفي الّرد على خصومها، وعدد مش��اهديه يزيد عن عدد 

مشاهدي أي قناة تلفزيونية رسمية بآالف بل بماليين المّرات.
أخيرًا..

هذا األس��لوب تس��تخدمه إيران وخدمها م��ن جميع الجنس��يات العربية 
ضدن��ا، قن��وات وبرام��ج عل��ى جمي��ع التطبيقات ف��ي وس��ائل التواصل 
االجتماعي، يتابعهم جوقة الخ��دم المتواجدين في جميع الدول العربية 
ويعيدون نش��ر محتواهم، ويستش��هدون به، يتناولون الش��أن البحريني 
ودواخله بالتفصيل، أحيانًا يسبقون صحافتنا باألخبار، لديهم مراسلوهم 
ومصادره��م!! ويتقولون عل��ى البحرين ويكذبون ويصط��ادون في الماء 
العك��ر ويلعب��ون وحده��م في الس��احة، إذ ال يمكن ألي إعالم رس��مي أن 
يجاريه��م، ليس لق��وة محتوى مادتهم ب��ل أللف قيد وقي��د يقّيد اإلعالم 

مادام رسميًا.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

إصابة هالك هوجان بشلل 
نصفي بعد الجراحة الـ11 في الظهر

كش��فت تقارير صحفية عن إصابة بطل المصارعة 
األمريكي الش��هير هالك هوجان بالشلل من الخصر 
إلى األس��فل بع��د خط��أ طبي أثن��اء إج��راء عملية 
جراحية في الظهر اعتاد عليها في السنوات األخيرة 
لكن الجراحة األخيرة التي تحمل رقم 11 في ظهره 
ل��م تمر على خي��ر. وأك��دت صحيفة »ديل��ي ميل« 
البريطاني��ة أن هال��ك هوجان فقد اإلحس��اس في 
الجزء الس��فلي من جس��ده بعد جراح��ة في الظهر، 
حي��ث خضع المص��ارع األمريكي الس��ابق البالغ من 
العم��ر 69 عام��ًا، لعملي��ة تع��رض خالله��ا إلزالة 
بعض األعصاب ف��ي ظهره وهو ما أدى إلى فقدانه 

اإلحساس والتحكم في نصفه السفلي.
وتابع��ت الصحيفة في تقرير مط��ول عن المصارع 

الش��هير: »لم يعد نجم المصارعة العالمية السابق 
هالك هوجان قادرًا على الش��عور بساقيه بعد قطع 
األعص��اب أثناء جراحة الظهر، ولم يعد يش��عر بأي 
ش��يء تحت خصره ، ولكن ال يزال بإمكانه استخدام 
العصا للمش��ي ، بع��د إزالة األعص��اب خالل جراحة 

الظهر الحادية عشرة«.
 ويعتبر هولك هوجان أحد أكثر الُمصارعين شعبيًة 
ف��ي االتحاد العالم��ي للمصارعة خ��الل ثمانينيات 
الق��رن الماض��ي، حيث اش��تهر بمنظ��ره المبهرج 
ونش��اطه الجنون��ي ال��ذي أطل��ق علي��ه مش��جعوه 
اس��م هول��ك ميني��ا، وفاز هول��ك هوج��ان ببطولة 
العال��م للمصارعة 12 م��رة، كما يعتبر هوجان من 

الناشطين البارزين في مجال حقوق الحيوان.

تغريم مدونة صينية بسبب 
التهامها القرش األبيض

غرمت الس��لطات الصينية مدونة بمبلغ 125 ألف يوان )18 ألفًا 
و500 دوالر(، عق��ب أن نش��رت مقط��ع فيديو لها وه��ي تتناول 

القرش األبيض الكبير، مما أثار انتقادات على شبكة اإلنترنت.
ونقلت وكالة بلومبرغ لألنباء عن مسؤولين في إقليم نانتشونغ 
بجنوب غرب سيشوان القول إن المدونة انتهكت قوانين حماية 
الحياة البرية في الصين، عندما اش��ترت الحيوان في أبريل العام 
الماضي، وبعد ذلك قامت بتناوله. وقال المسؤولون إن المدونة 
»جي��ن«، دفعت 7700 يوان على موقع تاوباو الخاص بمجموعة 
علي بابا هولدينغز للتسوق من أجل شراء الحيوان، الذي يصنفه 
االتح��اد الدولي للمحافظة عل��ى الطبيعة على أنه من الفصائل 

المعرضة لالنقراض، حيث تراجعت أعداده بصورة كبيرة.

 ابتكار جلد اصطناعي 
بقدرات استشعار تفوق بشرة اإلنسان

أظه��رت نتائج دراس��ة طبي��ة جديدة ابتكار جل��د اصطناعي يتميز بحساس��ية 
شديدة لدرجة الشعور بأي جسم يقترب منه.

وقال��ت الدراس��ة التي نش��رت في مجل��ة »Small« الت��ي أعده��ا باحثون من 
جامع��ة نانيانغ التكنولوجية في س��نغافورة، إن الجلد يدمج األيونات واألقطاب 

الكهربائية، لتفعيل اإلحساس.
ويتكون الجلد من طبقة إس��فنجية مس��امية مبللة بس��ائل مالح محش��ور بين 
طبقتي��ن من األقطاب الكهربائية المدمجة مع الني��كل، وتلك المكونات الخام 
تتس��م بأنها منخفضة التكلفة وقابلة للتطوير بسهولة، األمر الذي يجعل هذا 

النوع من التكنولوجيا مناسبا إلنتاجها بالجملة، بحسب مزاعم الباحثين.
وق��ال مؤل��ف الدارس��ة، ييفان وانغ، األس��تاذ المس��اعد ف��ي جامع��ة نانيانغ 
التكنولوجية في س��نغافورة: »لقد صنعنا جلدًا صناعيًا بقدرات استشعار تفوق 
بشرة اإلنسان، وعلى عكس جلد اإلنسان الذي يستشعر معظم المعلومات من 
أفعال اللم��س، فإن هذا الجلد االصطناعي يحصل أيضًا على معلومات معرفية 

غنية مشفرة في عمليات ال تشهد لمسًا أو اقترابًا«.
كما لف��ت وانغ إلى أن تصميم االختراع يخلق أيضًا »مجااًل كهربائيًا هامش��يًا« 
حول حافة الجلد، ما يس��اعده على تمييز األش��ياء التي تقترب منه، س��واء كان 

جلدًا بالستيكيًا أو معدنيًا أو بشريًا.
وعن اس��تخدامات الجلد االصطناعي الجديد، أشار معدو الدراسة إلى أنه يمكن 
وضع��ه على أصابع الروب��وت، أو على واجهة تحكم للعبة إلكترونية تس��تخدم 

لمسة اإلصبع لتحريك الشخصيات.

»دقيق الصويا« يخفض الكوليسترول ٪70
وجدت بحوث منش��ورة في »مجلة مضادات األكسدة« 
أن تناول دقيق الصويا الغني ببروتين كونجليس��ينين 
لدي��ه الق��درة عل��ى تقليل مس��تويات الكوليس��ترول 

»السيئة«.
واكتشف فريق البحث أن منتج الصويا هذا يقلل ارتفاع 
نسبة الكوليسترول ومستويات الدهون األخرى بنسبة 

تصل إلى %70.
وع��الوة على ذل��ك، كان فول الصويا ق��ادرًا أيضًا على 
تقلي��ل أخط��ار اإلصاب��ة بأم��راض مثل م��رض الكبد 
الدهني وتصلب الش��رايين. وبينم��ا تم االحتفاء بفول 

الصوي��ا لخواص��ه المخفضة للكوليس��ترول فترة من 
الوق��ت اآلن، قرر ه��ذا البحث الجديد النظ��ر في اآللية 

الحقيقية المسؤولة عن هذه التأثيرات.
وقالت معدة الدراسة الفيرا دي ميخيا: »كما افترضنا، 
فإن تأثيرات فول الصويا في استقالب الكوليسترول ال 
ترتبط فقط بتركيزات البروتين وتكوينه ولكن أيضًا 
بالببتيدات المتضمنة فيها«. وأضافت: »ببتيدات فول 
الصوي��ا المهضومة قادرة عل��ى تقليل تراكم الدهون 
بنسبة 50 إلى 70%، وهذا أمر مهم للغاية. هذا مشابه 

لعقار ستاتين، الذي خفضه بنسبة %60«.

برص يقطع آالف الكيلومترات وصواًل إلى إنجلترا
ل��م يكن يخط��ر ببال س��يدة بريطانية ف��ي مدينة 
مانشس��تر وهي تفتح ب��اب ثالجتها أن تجد حيوانًا 
صغيرًا يطل عليها من علبة الفراولة التي اشترتها 
من السوبر ماركت. إنه حيوان البرص المصري وهو 
نوع من السحالي التي تفضل عادة البيئة الدافئة.

وتق��ول نيكاتا م��وران البالغة من العم��ر 29 عامًا 
لقن��اة »دي دبليو«: »رأيت ش��يئًا يتحرك أمام عيني 
بعدم��ا فتحت علبة الفراول��ة.. وعندما حققت أكثر 
رأي��ت هذا البرص الصغير. ل��م أصدق ذلك«. فكيف 

وصل هذا البرص إلى ثالجة السيدة البريطانية؟

واتضح فيما بعد أن الحيوان المصري انتقل بالخطأ 
من مصر إلى إنجلترا عبر حاوية مغلقة تنقل فراولة 
مصرية إلى بريطانية. وق��د قطع هذا البرص الذي 
ال يتعدى طوله س��نتمترين ونصف 4500 كيلومتر 
بدون أكل أو شراب وبقي على قيد الحياة وفي صحة 
جي��دة. الس��يدة، التي عثرت على الب��رص المصري 
في ثالجتها حملته بحذر ش��ديد ووضعته في علبة 
كارتونية واتصلت بالجمعية الملكية لمنع القسوة 
عل��ى الحيوانات وتم فحصه من طرف طبيب بيطري 

مختص في الحيوانات الغريبة.

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

18الصغرى23العظمىدرجات الحرارةمواقيت الصالة 06:39العشاء05:21المغرب02:58العصـــر11:52الظهــر06:21الشروق05:02الفجر

تحويــل البحرين إلــى مركز دولــي لأللعاب المائيــة إنجاز 
جديد يضاف لرصيد المنجزات الوطنية.

باألحمر

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر

مـبـنــــى دار - أم الحصـــم

تصدر عن

Wed 01 Feb 2023   |  السنة 18  |   العدد 6262   |   األربعاء 10 رجب 1444هـ

1 7 4 9 6 6 6 6 8التحرير:  0 0 0 1 1 3 3  : رقـــــم 
3االشتراكات مجاني 8 8 0 1 ص . ب:  1 7 4 9 6 6 8 2 1اإلعالنـات:  7 4 9 6 6 7 8 الفاكس:  1 7 4 9 6 6 1 2  : للمقترحات 

والشكـاوى

 ناصر بن حمد 
عبر »إنستغرام«

أن��ا معك في س��لم وال ف��ي قتال
وابش��ر بي الع��ودت خي��ل وصهيل
أزال وال  مع��ك  الل��ي  الرفي��ق  وأن��ا 
باقي على عهد الوفا حتى الرحيل
وال��ي تنافس��نا على صع��ب المنال
عاداتن��ا دايم نعش��ق المس��تحيل

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/search/%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D9%84%D8%AF
https://alwatannews.net/search/%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%8A%D8%A7
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/01/31/watan-20230131.pdf?1675141412


العدد:  5223
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

24 صفحة - 200 فلس
ISSN 1985-8566رقم التسجيل
Safar 1441 1غرة صفر
SEPTEMBER 2019 3030 سبتمبر

Year: 11السنة
No: 4003العدد
MONاالثنين

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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المنامة - بنا

صـــدر عن عاهـــل البالد المعظم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، مرسوم رقم )10( لسنة 2023 بتنظيم األمانة 
العامـــة للمجلس األعلى للصحة، وذلك بنـــاًء على عرض رئيس 

مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى

ُتنظـــم األمانة العامة للمجلس األعلى للصحة، وذلك على النحو 
اآلتي:

األمين العام للمجلس األعلى للصحة، وتتبعه:
أوالً: إدارة حوكمة المنظومة الصحية.

ثانًيا: إدارة التقييم االستراتيجي الصحي.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرســـوم، وُيعمل به من 
تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم ملكي بتنظيم األمانة 
العامة لـ “األعلى للصحة”

الملك المعظم يصدر مرسوما بإعادة تنظيم “الخارجية”
صـــدر عن عاهـــل البالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
بإعـــادة   2023 لســـنة   )7( رقـــم  مرســـوم 
تنظيـــم وزارة الخارجية، وذلك بناًء على 
عـــرض وزيـــر الخارجيـــة، وبعـــد موافقـــة 

مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى

ُيعاد تنظيم وزارة الخارجية، وذلك على 
النحو اآلتي:

وزير الخارجية، ويتبعه:
القانونيـــة  الشـــؤون  عـــام  مديـــر  أوالً: 
وحقوق اإلنســـان )بدرجة وكيل مساعد(، 

ويتبعه:
1. رئيس قطاع الشؤون القانونية.

2. رئيس قطاع شؤون حقوق اإلنسان.

الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  ثانًيـــا: 
اإلستراتيجية.

ثالًثا: مدير عام شـــؤون وزارة الخارجية 
)بدرجة وكيل مساعد(، ويتبعه:

1. رئيس المراسم.
2. رئيس قطاع التنسيق والمتابعة.

رابًعا: رئيس قطاع االتصال.
خامًسا: مدير إدارة التطوير المؤسسي.

سادًسا: المدير العام ألكاديمية محمد بن 
مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، 

وتتبعه:
1. إدارة التدريب واللغات.
2. إدارة شؤون األكاديمية.

3. إدارة الدراسات والتقييم.
ســـابًعا: وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 

السياسية، ويتبعه:
اآلســـيوية  الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس   .1

والمحيط الهادئ.

2. رئيس قطاع الشؤون العربية واألفريقية.
3. رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون.

4. رئيس مركز المدار.
5. رئيس قطاع الشؤون األوروبية.

6. رئيس قطاع شؤون األمريكيتين.
7. رئيس قطاع المنظمات.

ثامًنـــا: وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
القنصلية واإلدارية، ويتبعه:

1. إدارة الشؤون اإلدارية.
2. رئيس قطاع الِخْدمات القنصلية.

3. إدارة التخطيط والمشاريع.
4. إدارة الموارد المالية.

5. إدارة الموارد البشرية.

6. إدارة ُنُظم المعلومات.
المادة الثانية

ُيلغـــى المرســـوم رقـــم )23( لســـنة 2021 
بإعادة تنظيم وزارة الخارجية.

المادة الثالثة

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

ملك البالد المعّظم

local@albiladpress.com

األربعاء 1 فبراير 2023 - 10 رجب 1444 - العدد 5223
02

المنامة - بنا

صـــدر عن عاهل البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، مرسوم رقم 
)11( لسنة 2023 بتعديل المادة 
)4( من المرســـوم رقم )5( لســـنة 
2013 بإنشـــاء المجلس األعلى 
للصحـــة، وذلك بناًء على عرض 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وبعد 
موافقـــة مجلس الـــوزراء، جاء 

فيه:

المادة األولى

ُيســـتبدل بنـــص الفقـــرة األولى 
المرســـوم  )4( مـــن  المـــادة  مـــن 
رقـــم )5( لســـنة 2013، بإنشـــاء 

المجلس األعلى للصحة، النص 
اآلتي:

“يكـــون للمجلـــس أمانـــة عامـــة 
تشـــكل برئاسة أمين عام، ُيعين 
توصيـــة  علـــى  بنـــاًء  بمرســـوم 
المجلـــس، وعـــدد كاٍف  رئيـــس 
مـــن الموظفين يصدر بتعيينهم 
قرار مـــن رئيس المجلـــس بناًء 

على توصية األمين العام”.

المادة الثانية

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
تنفيذ هذا المرســـوم، وُيعمل به 
من اليـــوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

تعديل المادة “4” من مرسوم 
إنشاء “األعلى للصحة”

المنامة - بنا

صـــدر عن عاهل البالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، مرسوم رقم )15( لسنة 2023 بإعادة تنظيم 
وزارة شـــؤون البلديات والزراعـــة، وذلك بناًء على عرض وزير 
شـــؤون البلديات والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء 

فيه:

المادة األولى

ُيعاد تنظيم وزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك على النحو 
اآلتي:

وزير شؤون البلديات والزراعة، ويتبعه:
أوالً: إدارة التخطيط وشؤون المجالس البلدية.

ثانًيا: وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية، ويتبعه:
1. الوكيل المساعد لشؤون الزراعة، وتتبعه:

 أ. إدارة الصحة الزراعية.
 ب. إدارة اإلنتاج الزراعي المحلي.

 ج. إدارة تنمية الغطاء النباتي.
2. الوكيل المساعد للثروة البحرية، وتتبعه:

 أ. إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي.
 ب. إدارة المزارع السمكية.

 ج. إدارة مرافئ الصيد البحري.
3. الوكيل المساعد للثروة الحيوانية، وتتبعه:

 أ. إدارة اإلنتاج الحيواني المحلي.

 ب. إدارة الصحة الحيوانية.
ثالًثا: الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه:

1. إدارة الموارد البشرية.
2. إدارة الموارد المالية.

3. إدارة نظم المعلومات.
رابًعا: وكيل الوزارة لشؤون البلديات، ويتبعه:

1. مدير عام أمانة العاصمة )بدرجة وكيل مساعد(.
2. مدير عام بلدية المنطقة الشمالية )بدرجة وكيل مساعد(.
3. مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية )بدرجة وكيل مساعد(.

4. مدير عام بلدية المحرق )بدرجة وكيل مساعد(.
5. الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، وتتبعه:

 أ. إدارة االستمالك والتعويض.
 ب. إدارة المشاريع.

 ج. إدارة المخلفات المنزلية.

المادة الثانية

ُيلغـــى المرســـوم رقـــم )50( لســـنة 2019 بإعادة تنظيم شـــؤون 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  فـــي  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 

البلديات والتخطيط العمراني.

المادة الثالثة

علـــى وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعـــة تنفيذ هذا المرســـوم، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم ملكي بإعادة تنظيم “البلديات والزراعة”

المنامة - بنا

صـــدر عن عاهل البـــالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
مرســـوم رقـــم )9( لســـنة 2023 بتنظيـــم 
وزارة التنميـــة المســـتدامة، وذلـــك بناًء 
على عـــرض وزيـــر التنمية المســـتدامة، 
وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى

ُتنظـــم وزارة التنمية المســـتدامة، وذلك 
على النحو اآلتي:

وزير التنمية المستدامة، ويتبعه:
الوكيـــل المســـاعد للتنميـــة المســـتدامة، 

وتتبعه:
1. إدارة التقييم والدراسات.
2. إدارة التنسيق والمتابعة.

3. إدارة التواصل والعالقات الدولية.

المادة الثانية

على وزير التنمية المستدامة تنفيذ هذا 
المرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم بتنظيم “التنمية 
المستدامة”

المنامة - بنا

صـــدر عن عاهـــل البالد المعظم صاحب الجاللـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، مرسوم رقم )10( لسنة 2023 بتنظيم األمانة 
العامـــة للمجلس األعلى للصحة، وذلك بنـــاًء على عرض رئيس 

مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى

ُتنظـــم األمانة العامة للمجلس األعلى للصحة، وذلك على النحو 
اآلتي:

األمين العام للمجلس األعلى للصحة، وتتبعه:
أوالً: إدارة حوكمة المنظومة الصحية.

ثانًيا: إدارة التقييم االستراتيجي الصحي.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرســـوم، وُيعمل به من 
تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم ملكي بتنظيم األمانة 
العامة لـ “األعلى للصحة”

الملك المعظم يصدر مرسوما بإعادة تنظيم “الخارجية”
صـــدر عن عاهـــل البالد المعظـــم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
بإعـــادة   2023 لســـنة   )7( رقـــم  مرســـوم 
تنظيـــم وزارة الخارجية، وذلك بناًء على 
عـــرض وزيـــر الخارجيـــة، وبعـــد موافقـــة 

مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى

ُيعاد تنظيم وزارة الخارجية، وذلك على 
النحو اآلتي:

وزير الخارجية، ويتبعه:
القانونيـــة  الشـــؤون  عـــام  مديـــر  أوالً: 
وحقوق اإلنســـان )بدرجة وكيل مساعد(، 

ويتبعه:
1. رئيس قطاع الشؤون القانونية.

2. رئيس قطاع شؤون حقوق اإلنسان.

الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس  ثانًيـــا: 
اإلستراتيجية.

ثالًثا: مدير عام شـــؤون وزارة الخارجية 
)بدرجة وكيل مساعد(، ويتبعه:

1. رئيس المراسم.
2. رئيس قطاع التنسيق والمتابعة.

رابًعا: رئيس قطاع االتصال.
خامًسا: مدير إدارة التطوير المؤسسي.

سادًسا: المدير العام ألكاديمية محمد بن 
مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، 

وتتبعه:
1. إدارة التدريب واللغات.
2. إدارة شؤون األكاديمية.

3. إدارة الدراسات والتقييم.
ســـابًعا: وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 

السياسية، ويتبعه:
اآلســـيوية  الشـــؤون  قطـــاع  رئيـــس   .1

والمحيط الهادئ.

2. رئيس قطاع الشؤون العربية واألفريقية.
3. رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون.

4. رئيس مركز المدار.
5. رئيس قطاع الشؤون األوروبية.

6. رئيس قطاع شؤون األمريكيتين.
7. رئيس قطاع المنظمات.

ثامًنـــا: وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
القنصلية واإلدارية، ويتبعه:

1. إدارة الشؤون اإلدارية.
2. رئيس قطاع الِخْدمات القنصلية.

3. إدارة التخطيط والمشاريع.
4. إدارة الموارد المالية.

5. إدارة الموارد البشرية.

6. إدارة ُنُظم المعلومات.
المادة الثانية

ُيلغـــى المرســـوم رقـــم )23( لســـنة 2021 
بإعادة تنظيم وزارة الخارجية.

المادة الثالثة

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

ملك البالد المعّظم

local@albiladpress.com
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المنامة - بنا

صـــدر عن عاهل البـــالد المعظم 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفة، مرسوم رقم 
)11( لسنة 2023 بتعديل المادة 
)4( من المرســـوم رقم )5( لســـنة 
2013 بإنشـــاء المجلس األعلى 
للصحـــة، وذلك بناًء على عرض 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء، وبعد 
موافقـــة مجلس الـــوزراء، جاء 

فيه:

المادة األولى

ُيســـتبدل بنـــص الفقـــرة األولى 
المرســـوم  )4( مـــن  المـــادة  مـــن 
رقـــم )5( لســـنة 2013، بإنشـــاء 

المجلس األعلى للصحة، النص 
اآلتي:

“يكـــون للمجلـــس أمانـــة عامـــة 
تشـــكل برئاسة أمين عام، ُيعين 
توصيـــة  علـــى  بنـــاًء  بمرســـوم 
المجلـــس، وعـــدد كاٍف  رئيـــس 
مـــن الموظفين يصدر بتعيينهم 
قرار مـــن رئيس المجلـــس بناًء 

على توصية األمين العام”.

المادة الثانية

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء 
تنفيذ هذا المرســـوم، وُيعمل به 
من اليـــوم التالي لتاريخ نشـــره 

في الجريدة الرسمية.

تعديل المادة “4” من مرسوم 
إنشاء “األعلى للصحة”

المنامة - بنا

صـــدر عن عاهل البالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، مرسوم رقم )15( لسنة 2023 بإعادة تنظيم 
وزارة شـــؤون البلديات والزراعـــة، وذلك بناًء على عرض وزير 
شـــؤون البلديات والزراعة، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء 

فيه:

المادة األولى

ُيعاد تنظيم وزارة شؤون البلديات والزراعة، وذلك على النحو 
اآلتي:

وزير شؤون البلديات والزراعة، ويتبعه:
أوالً: إدارة التخطيط وشؤون المجالس البلدية.

ثانًيا: وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية، ويتبعه:
1. الوكيل المساعد لشؤون الزراعة، وتتبعه:

 أ. إدارة الصحة الزراعية.
 ب. إدارة اإلنتاج الزراعي المحلي.

 ج. إدارة تنمية الغطاء النباتي.
2. الوكيل المساعد للثروة البحرية، وتتبعه:

 أ. إدارة حماية وتنمية المخزون السمكي.
 ب. إدارة المزارع السمكية.

 ج. إدارة مرافئ الصيد البحري.
3. الوكيل المساعد للثروة الحيوانية، وتتبعه:

 أ. إدارة اإلنتاج الحيواني المحلي.

 ب. إدارة الصحة الحيوانية.
ثالًثا: الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه:

1. إدارة الموارد البشرية.
2. إدارة الموارد المالية.

3. إدارة نظم المعلومات.
رابًعا: وكيل الوزارة لشؤون البلديات، ويتبعه:

1. مدير عام أمانة العاصمة )بدرجة وكيل مساعد(.
2. مدير عام بلدية المنطقة الشمالية )بدرجة وكيل مساعد(.
3. مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية )بدرجة وكيل مساعد(.

4. مدير عام بلدية المحرق )بدرجة وكيل مساعد(.
5. الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، وتتبعه:

 أ. إدارة االستمالك والتعويض.
 ب. إدارة المشاريع.

 ج. إدارة المخلفات المنزلية.

المادة الثانية

ُيلغـــى المرســـوم رقـــم )50( لســـنة 2019 بإعادة تنظيم شـــؤون 
وشـــؤون  األشـــغال  وزارة  فـــي  البلديـــات  وشـــؤون  األشـــغال 

البلديات والتخطيط العمراني.

المادة الثالثة

علـــى وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعـــة تنفيذ هذا المرســـوم، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم ملكي بإعادة تنظيم “البلديات والزراعة”

المنامة - بنا

صـــدر عن عاهل البـــالد المعظم صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
مرســـوم رقـــم )9( لســـنة 2023 بتنظيـــم 
وزارة التنميـــة المســـتدامة، وذلـــك بناًء 
على عـــرض وزيـــر التنمية المســـتدامة، 
وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى

ُتنظـــم وزارة التنمية المســـتدامة، وذلك 
على النحو اآلتي:

وزير التنمية المستدامة، ويتبعه:
الوكيـــل المســـاعد للتنميـــة المســـتدامة، 

وتتبعه:
1. إدارة التقييم والدراسات.
2. إدارة التنسيق والمتابعة.

3. إدارة التواصل والعالقات الدولية.

المادة الثانية

على وزير التنمية المستدامة تنفيذ هذا 
المرسوم، وُيعمل به من تاريخ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

مرسوم بتنظيم “التنمية 
المستدامة”

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/02/522301022149.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.albiladpress.com/news/2023/5223/bahrain/793689.html
https://www.albiladpress.com/news/2023/5223/bahrain/793687.html
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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

P  12

Link

P  8

Link

Link

P  4

Link

local@albiladpress.com

األربعاء 1 فبراير 2023 - 10 رجب 1444 - العدد 5223
04

المنامة - وزارة الداخلية

الداخليـــة،  وزيـــر  اســـتقبل 
الفريق أول الشـــيخ راشـــد بن 
أمـــس،  خليفـــة،   آل  عبـــدهللا 
قائـــد القوات البحرية بالقيادة 
المركزيـــة األميركيـــة الفريـــق 
بحري قائد األسطول الخامس 
تشـــارلز برادفورد كوبر، وذلك 
بحضور وكيل وزارة الداخلية 
لشؤون الجنســـية والجوازات 

واإلقامة.
وقـــد رحـــب الوزيـــر ، بالفريق 
بحـــري تشـــارلز كوبر ، مشـــيدًا 

ومســـتوى  األمنـــي  بالتعـــاون 
بيـــن  الخبـــرات  تبـــادل 
والواليـــات  البحريـــن  مملكـــة 
المتحـــدة، فـــي إطار الشـــراكة 
والعالقـــات  اإلســـتراتيجية 
الوثيقـــة التـــي تجمـــع البلدين 

الصديقين.
بحـــث  اللقـــاء  خـــالل  وتـــم 
والســـبل  األمنـــي،  التنســـيق 
العمـــل  بتطويـــر  الكفيلـــة 
المشـــترك، بما يخـــدم مصالح 

البلدين الصديقين.

تنسيق أمني بين “الداخلية” واألسطول الخامس

المنامة - بنا

صــدر عــن عاهــل البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة، مرســوم رقم )14( لســنة 2023 بإعادة تنظيم الجهاز الوطني 
لإليرادات، وذلك بناًء على عرض وزير المالية واالقتصاد الوطني، وبعد 

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى

الوطنـــي  الجهـــاز  تنظيـــم  ُيعـــاد 
لإليرادات، وذلك على النحو اآلتي:
الرئيـــس التنفيذي للجهـــاز الوطني 
لإليـــرادات )بدرجـــة وكيـــل وزارة(، 

ويتبعه:
البشـــرية  المـــوارد  إدارة  أوالً: 

والمالية.
ثانًيا: إدارة تحليل المخاطر.

ثالًثا: إدارة االتصال.
رابًعا: إدارة المعلومات الضريبية.

خامًســـا: إدارة التخطيـــط ومتابعة 
األداء.

سادًســـا: نائـــب الرئيـــس التنفيـــذي 
للسياســـات والعالقـــات الخارجيـــة 

)بدرجة وكيل مساعد(، وتتبعه:
1. إدارة السياسيات الضريبية.

الضريبيـــة  العالقـــات  إدارة   .2
الخارجية.

3. إدارة الشؤون القانونية.
التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  ســـابًعا: 
واالمتثـــال  الضريبيـــة  للعمليـــات 

)بدرجة وكيل مساعد(، وتتبعه:
1. إدارة العمليات الضريبية.

وعالقـــات  حســـابات  إدارة   .2
العمالء.

3. إدارة التدقيق الضريبي.

المادة الثانية

لســـنة   )10( رقـــم  المرســـوم  ُيلغـــى 
الوطنـــي  الجهـــاز  بتنظيـــم   2019

لإليرادات.

المادة الثالثة

واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  علـــى 
المرســـوم،  هـــذا  تنفيـــذ  الوطنـــي 
تاريـــخ صـــدوره،  مـــن  بـــه  وُيعمـــل 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.

إعادة تنظيم “الوطني لإليرادات”

الضباط المتقاعدون قّدموا خدمات أمنّية رفيعة للمواطنين
اســـتقبل وزير الداخلية، الفريق أول 
الشـــيخ راشـــد بن عبدهللا آل خليفة، 
صباح أمس، عـــدًدا من كبار الضباط 
الذيـــن تقاعـــدوا عـــن العمـــل، خـــالل 
الشـــهر الجاري، وذلك بحضور وكيل 

وزارة الداخلية والمفتش العام.
وقـــد رّحب وزيـــر الداخلية بالضباط 
المتقاعدين، مشيًدا بما قدموه خالل 
فتـــرة خدمتهـــم مـــن عطـــاء وطنـــي 
مخلـــص والبصمة التـــي تركوها في 
منظومـــة العمل وحســـن األداء، في 
إطـــار تقديـــم خدمات أمنيـــة رفيعة 

للمواطنيـــن والمقيميـــن، معرًبـــا عـــن 
تقديـــره لهـــذا األداء والتفانـــي فـــي 
خدمة الوطن، ومتمّنًيا لهم التوفيق 

والسداد.
الضبـــاط  أعـــرب  جهتهـــم،  مـــن   
فخرهـــم  بالـــغ  عـــن  المتقاعـــدون، 
واعتزازهم بخدمـــة الوطن، معبرين 
لوزيـــر  وتقديرهـــم  شـــكرهم  عـــن 
الداخليـــة علـــى دعمـــه وتوجيهاتـــه 
وزارة  فـــي  خدمتهـــم  مـــدة  طـــوال 
الـــذي أســـهم فـــي  الداخليـــة، األمـــر 

تطوير العمل وحسن األداء.

المنامة - وزارة الداخلية

وزير الداخلية يستذكر مناقب الفقيد عبداهلل بن خالد
مشيًدا بدور “الحكمة للمتقاعدين” في خدمة العمل الوطني

أول  الفريـــق  الداخليـــة،  وزيـــر  اســـتقبل 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، صباح 
أمـــس، رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحة، 
الحكمـــة  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
للمتقاعدين، الفريق طبيب الشيخ محمد 
بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة، وذلـــك بحضـــور 
وكيـــل وزارة الداخليـــة الشـــيخ ناصـــر بن 
عبد الرحمن آل خليفة ومدير عام اإلدارة 
العامـــة لإلعـــالم والثقافة األمنيـــة العميد 

محمد بن دينه.
وفي بدايـــة اللقاء، رّحب وزيـــر الداخلية، 
برئيـــس المجلـــس األعلى للصحـــة، رئيس 
مجلس إدارة جمعية الحكمة للمتقاعدين، 
والـــذي أهدى الوزير، نســـخة مـــن اإلصدار 
الخاص بالمغفور له بإذن هللا تعالى، ســـمو 
الشـــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة، طيب 
هللا ثراه “الداعية والمفكر والمؤرخ”، حيث 

أشـــاد وزير الداخلية بمضمون الكتاب وما 
يتضمنـــه من محاور رئيســـية، تخلد اســـم 
الكبيـــر وســـيرته  الراحـــل  وأعمـــال ســـمو 
العطرة، مستذكًرا، مناقب المغفور له سمو 
الشيخ عبدهللا بن خالد، وما قدمه للوطن 
والعالـــم العربـــي واإلســـالمي مـــن عطـــاء 
فكـــري وديني وخدمـــات جليلة، باإلضافة 

إلـــى بصمتـــه الواضحـــة والرائـــدة والتـــي 
ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن.

وقـــد أشـــاد الوزير بـــدور جمعيـــة الحكمة 
للمتقاعدين في خدمة شـــريحة مهمة من 
المجتمع وما تتمتع به من خبرات متراكمة 
فـــي كل المجاالت، مؤكـــًدا أهمية ما تقوم 
بـــه الجمعيـــة في تعزيـــز العمـــل التطوعي 

وتوفيـــر الرعايـــة الصحيـــة واالجتماعيـــة 
لألعضاء من كافة القطاعات.

وتم خالل اللقـــاء، بحث مجاالت التعاون 
وزارة  حـــرص  إطـــار  فـــي  والتنســـيق، 
الحكمـــة  جمعيـــة  دعـــم  علـــى  الداخليـــة 
للمتقاعديـــن، بما يســـهم فـــي تعزيز دورها 

في خدمة العمل الوطني.

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

صــدر عــن عاهل البــالد المعظم صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة، مرســوم رقــم )8( لســنة 2023 بتعديــل المــادة الثالثــة مــن 
المرســوم رقــم )54( لســنة 2019 بإنشــاء أكاديميــة محمد بــن مبارك آل 
خليفة للدراسات الدبلوماسية، وذلك بناًء على عرض وزير الخارجية، 

وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى

ُيســـتبّدل بنـــص المـــادة الثالثة من 
المرســـوم رقـــم )54( لســـنة 2019 
بإنشـــاء أكاديمية محمد بن مبارك 
آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، 

النص اآلتي:
“يكـــون لألكاديميـــة مديــــــر عــــــام 

ُيعين بمرسوم”.

المادة الثانية

علـــى وزيـــر الخارجية تنفيـــذ هذا 
المرســـوم، وُيعمـــل بـــه مـــن تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  وُينشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

تعديل مادة بمرسوم “أكاديمية محمد بن مبارك”

مرسوم ملكي بإعادة تنظيم “اإلسكان والتخطيط العمراني”
صدر عن عاهل البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
مرســوم رقــم )12( لســنة 2023 بإعــادة تنظيــم وزارة اإلســكان والتخطيــط 
العمرانــي، وذلــك بناء على عرض وزير اإلســكان والتخطيط العمراني، وبعد 

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى

اإلســـكان  وزارة  تنظيـــم  ُيعـــاد 
علـــى  وذلـــك  العمرانـــي،  والتخطيـــط 

النحو اآلتي:
وزير اإلســـكان والتخطيـــط العمراني، 

ويتبعه:
وكيل الوزارة، ويتبعه:

أوالً: إدارة االتصال.
للمـــوارد  المســـاعد  الوكيـــل  ثانًيـــا: 

والمعلومات، وتتبعه:

1. إدارة الموارد البشرية.
2. إدارة الموارد المالية.

3. إدارة تقنية المعلومات.
لشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  ثالًثـــا: 

الخدمات اإلسكانية، وتتبعه:
1. إدارة خدمة المنتفعين.

والتميـــز  اإلســـتراتيجية  إدارة   .2
المؤسسي.

3. إدارة التمويالت اإلسكانية.
للشـــؤون  المســـاعد  الوكيـــل  رابًعـــا: 

الهندسية، وتتبعه:
1. إدارة عالقات شؤون المطورين.

2. إدارة متابعة تنفيذ المشاريع.

المادة الثانية

ُيلغى المرســـوم رقم )63( لسنة 2008 
بإعادة تنظيم وزارة اإلسكان.

المادة الثالثة

والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــر  علـــى 
العمراني تنفيذ هذا المرســـوم، وُيعمل 
بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره، وُينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

الملك المعظم يصدر مرسوما بإعادة تنظيم “سوق العمل”
صــدر عــن عاهــل البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل 
خليفــة، مرســوم رقــم )13( لســنة 2023 بإعــادة تنظيــم هيئــة تنظيــم ســوق 
العمــل، وذلــك بنــاًء على عرض رئيــس مجلس الوزراء، وبعــد موافقة مجلس 

الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى

ُيعاد تنظيم هيئة تنظيم سوق العمل، 
وذلك على النحو اآلتي:

الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم ســـوق 
العمل )بدرجة وكيل وزارة(، وتتبعه:

أوالً: إدارة االتصال.
ثانًيا: إدارة المشاريع.

ثالًثا: إدارة التوعية والشراكات.

التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  رابًعـــا: 
للسياسات ومعلومات السوق )بدرجة 

وكيل مساعد(، وتتبعه:
1. إدارة السياسات والبحوث.

2. إدارة الدراسات ومعلومات السوق.
3. إدارة حماية األجور.

التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  خامًســـا: 
للمـــوارد والمعلومـــات )بدرجـــة وكيل 

مساعد(، وتتبعه:
1. إدارة الموارد البشرية.

2. إدارة الموارد المالية.
3. إدارة تقنية المعلومات.

التنفيـــذي  الرئيـــس  نائـــب  سادًســـا: 
للخدمـــات واألعمـــال )بدرجـــة وكيـــل 

مساعد(، وتتبعه:
1. إدارة خدمات أصحاب األعمال.

2. إدارة خدمات العمالة.
3. إدارة تطوير األعمال.

4. إدارة تطوير األنظمة العمالية.
ْبط  سابًعا: نائب الرئيس التنفيذي للضَّ
)بدرجـــة وكيـــل  القانونـــي والحمايـــة 

مساعد(، وتتبعه:
1. إدارة الشؤون القانونية.

2. إدارة التفتيش العمالي.
3. إدارة الرصد الوقائي.

4. مركز الحماية والتظلمات.

المادة الثانية

ُيلغى المرســـوم رقم )39( لسنة 2019 
بتنظيم هيئة تنظيم سوق العمل.

المادة الثالثة

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء تنفيذ 
هـــذا المرســـوم، وُيعمل به مـــن تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  ُوينَشـــر  صـــدوره، 

الرسمية.

المنامة - بنا

مرسوم ملكي بإعادة تنظيم “وزارة الشورى والنواب”
صــدر عــن عاهــل البــالد المعظــم صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل 
خليفــة، مرســوم رقــم )6( لســنة 2023 بإعــادة تنظيم وزارة شــؤون مجلســي 
الشــورى والنــواب، وذلــك بنــاًء علــى عــرض وزيــر شــؤون مجلســي الشــورى 

والنواب، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى

ُيعـــاد تنظيـــم وزارة شـــؤون مجلســـي 
الشـــورى والنـــواب، وذلك علـــى النحو 

اآلتي:
الشـــورى  مجلســـي  شـــؤون  وزيـــر 

والنواب، ويتبعه:
أوالً: المنســـق العام لشـــؤون مجلســـي 

وكيـــل  )بدرجـــة  والنـــواب  الشـــورى 
وزارة(، وتتبعه:

الرقابيـــة  الشـــؤون  متابعـــة  إدارة   .1
والمالية.

2. إدارة متابعة الشؤون التشريعية.
ثانًيا: وكيل الوزارة، وتتبعه:

1. إدارة الموارد البشرية والمالية.
والدراســـات  البحـــوث  إدارة   .2

القانونية.

المادة الثانية

ُيلغى المرســـوم رقم )38( لسنة 2020 
بإعادة تنظيم وزارة شـــؤون مجلسي 

الشورى والنواب.
المادة الثالثة

على وزير شـــؤون مجلســـي الشـــورى 
والنواب تنفيذ هذا المرســـوم، وُيعمل 
بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره، وُينشـــر في 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

تركوا بصمة في منظومة العمل... وزير الداخلية:

local@albiladpress.com
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قـــال عضـــو المجلـــس البلـــدي للمنطقـــة 
الشمالية عبدهللا القبيسي إن المحافظة 
الشـــمالية بحاجـــة إلـــى مستشـــفى عام 
فـــي  الســـكانية  الكثافـــة  يســـتوعب 
المحافظة، حيـــث عدد المراكز الصحية 
البالـــغ عددها فـــي المحافظة الشـــمالية 
7 مراكـــز ال تغطي احتياجـــات المرضى 
والمراجعيـــن، خصوًصـــا فـــي ظـــل عمل 
مركزيـــن صحييـــن علـــى مدار الســـاعة، 
األول فـــي منطقـــة باربـــار مركز الشـــيخ 
جابـــر األحمـــد الصباح الصحـــي واآلخر 
بمدينة حمد دوار 17 مركز محمد جاسم 
كانـــو، الفًتـــا إلـــى أن مدينة حمـــد مقيم 
فيهـــا نحو 150 ألف نســـمة، وفي الفترة 
ما بعد الساعة 8 مساء يستوعبهم مركز 
صحـــي واحد فقط. وذكر القبيســـي، تم 
رفـــع أكثر من 7 خطابات وتوصيات في 
وقت ســـابق بضرورة إنشـــاء مستشفى 
عام في المحافظة الشمالية، مطالًبا في 

ذات الوقت أعضاء الســـلطة التشريعية 
الممثلين عن المحافظة الشـــمالية البالغ 
عددهـــم 12 نائًبا بتحريـــك الملف خالل 
الفتـــرات المقبلـــة، حتى يتـــم تخصيص 
أرض وبنـــاء مستشـــفى في المســـتقبل 
بغيـــة  الشـــمالية،  بالمحافظـــة  القريـــب 
توفيـــر خدمـــات الرعايـــة الصحية مثل 
وخدمـــات  الكلـــى،  غســـيل  الـــوالدة، 
العـــالج الطبيعي وغيرهـــا من الخدمات 

الصحية.

القبيسي: “الشمالية” بحاجة ألرض لبناء مستشفى عام
حسن عبدالرسول

فاطمة العالي |  تصوير خليل إبراهيم

 أعلنــت المستشــار القانونــي بهيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة 
منيــرة مبــارك الفاضل عن قرارات تنظيمية جديدة تنفيذية، كاشــًفة أنه 
في حال كانت مدة الحمل أدنى من 6 أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، 

يتم إحالة طلب إصدار شهادة الميالد للمحاكم الشرعية.

تقـــوم  المحكمـــة  أن  وأفـــادت   
بإجراءاتهـــا القانونية والفنية وذلك 
الســـتخراج إثبـــات نســـب، مشـــيًرة 
إلـــى أنه تـــم تشـــكيل لجنة برئاســـة 
الرئيـــس التنفيذي بهيئة المعلومات 
للنظـــر  اإللكترونيـــة  والحكومـــة 
فـــي طلبـــات التبليـــغ عن الـــوالدات 
المـــدد  تجـــاوزت  التـــي  والوفيـــات 
القانونيـــة، وذلك خالل 30 يوًما من 

فوات الميعاد القانوني.
التوعويـــة  النـــدوة  فـــي  وقالـــت 
المنظمة  واإلجـــراءات  للتشـــريعات 
المواليـــد  وتســـجيل  لتنظيـــم 
جمعيـــة  عقدتهـــا  التـــي  والوفيـــات 
بالمشـــاركة  البحرينيـــة  المحاميـــن 
والحكومـــة  المعلومـــات  مـــع هيئـــة 
عضـــو  مـــن  برعايـــة  اإللكترونيـــة 
جمعيـــة المحاميـــن عضـــو مجلـــس 
الشـــورى علي العرادي “عند حدوث 
وفـــاة داخـــل أحـــد مراكـــز اإلصالح 
والتأهيـــل فيجـــب عدم ذكـــر مكان 

الوفاة في شهادة الوفاة”.
رئيـــس  أوضحـــت  جانبهـــا،  مـــن 
القانونيـــة  االستشـــارات  مجموعـــة 

والتشريعية بالهيئة نورة الحويشي 
نطاق ســـريان القانون، حيث يسري 
على المواليد والوفيات التي تحدث 
ويشـــمل  البحريـــن،  مملكـــة  داخـــل 
المواطنيـــن البحرينييـــن فـــي حالة 
تواجدهم في الخارج، ويجب تبليغ 
ا أو  الهيئـــة عـــن الطفـــل المولـــود حيًّ
ميًتـــا خالل المواعيد المقررة قانوًنا 
للتبليغ، عبر إخطار الميالد أو الوفاة 
المســـؤول  الشـــخص  عـــن  الصـــادر 
قانوًنـــا، وفًقـــا لإلجـــراءات المحددة 

من قبل الالئحة التنفيذية.
وكيـــل  حضـــور  النـــدوة  شـــهدت 
العدل والشـــؤون اإلسالمية عيسى 
المناعي ومديـــر إدارة الهوية بهيئة 
اإللكترونية  المعلومات والحكومـــة 
الشـــيخ صبـــاح بن حمـــد آل خليفة، 
إلى جانـــب عدد من أعضاء مجلس 
أعضـــاء  إلـــى  إضافـــة  الشـــورى، 
المحاميـــن  مـــن  الجمعيـــة، ولفيـــف 
والمستشارين القانونيين وعدد من 

الجمهور.
وحظيت الندوة بتفاعل ومشـــاركة 
إيجابيـــة مـــن قبـــل الحضور بشـــأن 

أبـــرز النقـــاط التـــي تـــم طرحها في 
النـــدوة، وخلصـــت المناقشـــات إلى 
تعديـــل  التوصيـــة بضـــرورة وضـــع 
تشـــريعي يتضمـــن تخفيـــض مـــدة 
الطعـــن باالســـتئناف لضمان ســـرعة 
اإلجـــراءات والحفـــاظ علـــى حقوق 
األفـــراد، وأكـــد وكيـــل وزارة العـــدل 
بعـــض  فـــي  تتعـــاون  الـــوزارة  أن 
الحاالت االســـتثنائية والمســـتعجلة 
وتعمـــل علـــى تنفيـــذ األحـــكام دون 
التقيـــد بالموعد المحـــدد إلجراءات 
الطعن، وأشـــاد السادة الممثلون عن 
الهيئة بمســـتوى التعـــاون بين هيئة 
اإللكترونية  المعلومات والحكومـــة 
ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية.

إحالة الحامل دون 6 أشهر من إبرام عقد الزواج للمحاكم
إلصدار شهادة النسب... المستشار القانوني للحكومة اإللكترونية بفعالية “المحامين”:

وكيـــل العـــدل: تنفيـــذ أحـــكام دون التقيـــد بالموعـــد المحـــدد للطعـــن فـــي حـــاالت خاصـــة

منيرة الفاضل علي العرادي

منصة الفعالية جانب من الحضور

 اإليـقــاع بشـبكة تهــريــب 
“حشيش وكبتاجون” مصدرها إيران

بقيمة أكثر من 500 ألف دينار

صـــّرح رئيس وحدة جرائم المخدرات بأنه قد تم 
القبـــض على أربعة متهمين بناًء على ما أســـفرت 
عنه تحريـــات إدارة مكافحة المخـــدرات باإلدارة 
العامة للمباحث واألدلة الجنائية، بحيازتهم مواد 
مخـــدرة مهربـــة بقصـــد ترويجهـــا واالتجـــار فيها 
بالبـــالد، وقد تم تفتيش مســـاكنهم بناًء على إذن 
النيابـــة العامة حيث ضبط فـــي حوزتهم نحو 87 
كيلوجراًما من مادة الحشيش المخدرة، باإلضافة 

إلى ما يزن 4 كيلوجرامات من حبوب الكبتاجون 
أحـــد المؤثـــرات العقلية، فيما أســـفرت التحريات 
عـــن أن تلـــك المواد قد تم تهريبها مـــن إيران عبر 
الميـــاه اإلقليميـــة، وأن المتهمين المقبوض عليهم 
مـــن ضمن شـــبكة إجرامية متخصصـــة في جلب 
المواد المخدرة وتضم آخرين محكوم عليهما في 
قضايـــا إرهابية يتوليان التنســـيق بيـــن المتهمين 
ليقومـــوا  إيـــران  فـــي  البحريـــن والمهربيـــن  فـــي 

بتهريـــب وجلب المواد المخدرة وترويجها داخل 
البـــالد وتحويل األموال المتحصلـــة من الجريمة 

لرئيس الشبكة الموجود في إيران.
وقـــد أجـــرت النيابة معاينـــة لمكان ضبـــط المواد 
المخـــدرة، وندبـــت الخبـــراء المختصيـــن لفحص 
المضبوطـــات كمـــا اســـتجوبت المتهميـــن وأمرت 
ا على ذمة التحقيق، وما زالت  بحبســـهم احتياطيًّ

التحقيقات مستمرة.
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القضيبية - مجلس الشورى

رفعـــت رئيس وأعضاء لجنـــة التوازن بين 
الجنســـين بمجلس الشورى فوزية الجيب 
أســـمى آيـــات التهاني وأطيـــب التبريكات 
رئيســـة  المعظـــم  البـــالد  عاهـــل  لقرينـــة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو 
إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
آل خليفـــة لمناســـبة يـــوم المـــرأة العربية. 
وأعربـــت اللجنـــة عن الفخـــر واالعتزاز بما 
حققتـــه المـــرأة البحرينيـــة مـــن تقـــدم في 
مختلـــف المجـــاالت، بمـــا يؤكـــد حضورها 
المســـتويات  علـــى  والبـــارز  المتواصـــل 
ويعكـــس  والدوليـــة،  والعربيـــة  الوطنيـــة 
المـــرأة  عـــن  الرائـــدة  الحقيقيـــة  الصـــورة 
البحرينيـــة. وأشـــادت اللجنـــة بمـــا يبذلـــه 

المجلـــس األعلـــى للمـــرأة برئاســـة صاحبة 
السمو لالرتقاء بالمرأة البحرينية، معبرين 
المجلـــس  لجهـــود  الكبيـــر  التقديـــر  عـــن 
األعلـــى للمرأة في مجـــال النهوض بالمرأة 

البحرينية وضمان تقدمها.

 السجن 5 سنوات والترحيل الجيب: حضور رائد للبحرينية على جميع المستويات
لشبكة تهريب من جنسيات أجنبية

ضبط “الريكا” بحوزتهم تقدر قيمتها بـ 7 ماليين دينار

صّرح رئيس نيابة المحرق المشرف 
علـــى وحدة جرائـــم المخـــدرات بأن 
المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة األولـــى 
بإدانـــة  حكًمـــا  أمـــس  أصـــدرت  قـــد 
ا بالســـجن  ومعاقبـــة 21 مّتهًما أجنبيًّ
لمدة خمس سنوات واإلبعاد النهائي 
تنفيـــذ  بعـــد  البحريـــن  مملكـــة  عـــن 
العقوبـــة، وذلك عما نســـب إليهم من 
استيراد وتصدير مادة البريجابالين 
المعروفـــة بمـــادة الالريـــكا المخدرة 

بقصد االتجار.
وكان ضبـــاط الجمـــارك قـــد تمّكنـــوا 
مـــن ضبط طـــرود وصناديق تحتوي 
على مـــادة )البريجابالين( قادمة من 
دول آسيوية مرسلة ألسماء وهمية، 
وأســـفرت تحريـــات إدارة مكافحـــة 
المخدرات بـــاإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة عـــن كشـــف هوية 
المتهميـــن الذيـــن تبّيـــن بأنهـــم ضمن 
شـــبكة دولية تمـــارس تصدير ونقل 

المواد المخدرة وقد سعوا الستيراد 
تجهيزهـــا  ثـــم  البريجاباليـــن  مـــادة 
كمواد خـــام وإخفائها بطرق محكمة 
وفنيـــة وتصديرها لمملكـــة البحرين 
لغـــرض تصنيعهـــا وإعـــادة تصديرها 
لـــدول أخـــرى، وقـــد بلـــغ زنـــة مـــا تم 
ضبطه 278 كيلوجراًما من مسحوق 
 46129 وعـــدد  البريجاباليـــن  مـــادة 
كبسولة من ذات المادة وتقدر قيمته 

السوقية بنحو 7 ماليين دينار.

آنـــذاك  العامـــة  النيابـــة  وباشـــرت 
التحقيق فـــي الواقعة فور إخطارها 
الجنائـــي  المختبـــر  خبـــراء  وندبـــت 
لفحص المـــواد المخدرة المضبوطة، 
كمـــا اســـتمعت إلى شـــهادة الشـــهود 
واســـتجوبت المتهميـــن وواجهتهـــم 
وأمـــرت  ضدهـــم  القائمـــة  باألدلـــة 
للمحكمـــة  محبوســـين  بإحالتهـــم 
أصـــدرت  التـــي  الكبـــرى  الجنائيـــة 

حكمها سالف البيان.
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عبدالله القبيسي 

فوزية الجيب

محاميات شاركن بالفعالية

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2023/02/522301022149.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.albiladpress.com/news/2023/5223/bahrain/793710.html
https://www.albiladpress.com/news/2023/5223/bahrain/793696.html
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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^ النائب مريم الظاعن

الفردان: ال فراغ تشريعي بتقسيم العقارات... وزيرة اإلسكان:

تصحيح أوضاع كثير من المخططات واألراضي
^مـــرر مجلـــس النـــواب فـــي جلســـته االعتياديـــة 
الثامنـــة، أمـــس، تقريـــر لجنـــة المرافـــق العامـــة والبيئـــة 
للتعميـــر  المعـــدة  األراضـــي  تقســـيم  بشـــأن  المرســـوم 
والتطويـــر والـــذي واجه انقســـاما بين مؤيـــد ومعارض، 

وأيد التشريع 21 صوتا نيابيا أمام 14 صوتا رافضا.
وألقـــى البذرة األولى لالنقســـام النائب محمـــود الفردان 
الذي أشـــار إلى عـــدم وجود فراغ تشـــريعي فيما يتعلق 
بتقســـيم العقارات، مؤكدا وجود أحكام قانونية منظمة 
لعملية التقسيم وفق القانون المدني في المواد من 790 
إلـــى 806. وأردف الفـــردان فـــي مداخلتـــه أن مبرر عدم 
وجـــود نـــص قانوني يلـــزم المحاكم باالســـتفادة من رأي 
التخطيط العمراني “هـــو غير صحيح”، معتبرا أن القرار 
الصادر عن وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية واألوقاف 
رقـــم )84( لســـنة 2016، والـــذي ألـــزم في مادتـــه الثانية 
هيئـــة فـــرز األمـــالك قبل رفـــع تقريرهـــا بالحصـــول على 
الموافقـــة من هيئة التخطيـــط العمراني قبل فرز العقار، 

هو أبرز دليل على عدم وجود فراغ تشريعي.
بدورهـــا، ردت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط العمرانـــي 
آمنـــة الرميحي بعد مداخلة الفردان، مشـــيرة للمســـاعي 
الحثيثـــة من أجـــل تطوير منظومـــة التخطيط العمراني 

وكان نتـــاج ذلـــك إضافـــة المـــادة الثانيـــة 2 مكرر بشـــأن 
تقسيم األراضي المعدة للتعمير والتطوير.

ولفتـــت الوزيـــرة إلـــى آلية فـــرز العقارات أمـــام المحاكم 
المتبعـــة ســـابقا، التي يعتمـــد فيها على رأي لجـــان الفرز 
المنتدبـــة، وتم إضافـــة المادة المســـتحدثة على وجوب 
اختصـــام هيئـــة التخطيط العمراني كطـــرف في دعاوي 
الفـــرز، وإال قوبلـــت الدعوى بالرفـــض. وتطرقت الوزيرة 
إلـــى اإلجـــراءات القانونية التي يتـــم اتخاذها لتصحيح 

مخالفـــات ال تزال قائمة من خالل فرز العقارات، معتبرة 
أنهـــا خطـــوة إيجابيـــة نحـــو وضـــع مخطـــط نموذجـــي 
وتصحيح أوضاع الكثير من المخططات واألراضي في 
مختلـــف المحافظات في المملكة. وبعد مداخلة الوزيرة 
والفـــردان توالـــت المداخالت تارة مـــن النائب الرميحي 
الـــذي أشـــار إلـــى وجود شـــبهة دســـتورية في المرســـوم 
وتارة أخرى على لسان النائب محمد األحمد الذي رفض 

المرسوم بحجة تداخل االختصاصات.

محمود الفردان وزيرة اإلسكان

تنسيق إلعادة تشغيل الرحالت مع قطر... وزير المواصالت:

تفعيل الدراسة عن بعد في رمضان.. وسرعة إنجاز سوق مدينة حمد

العراق وجهة مربحة ولكن... “ما في نصيب”

تعجيل تسليم البيوت.. وطوارئ لألسنان بالمراكز

^ وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى 
علـــى  بالتصديـــق  قانـــون  مشـــروع 
مملكـــة  حكومـــة  بيـــن  االتفاقيـــة 
البوســـنة  وزراء  ومجلـــس  البحريـــن 
والهرســـك بشـــأن الخدمـــات الجوية، 

وتمت إحالته إلى مجلس الشورى.
مـــن جهتـــه، أكـــد وزيـــر المواصـــالت 
واالتصـــاالت محمـــد الكعبـــي ضرورة 
الطيـــران، مبينـــا أن  زيـــادة شـــركات 
هناك خطة إستراتيجية أحد أهدافها 
ربـــط مطـــار البحريـــن الدولـــي بعـــدد 

مـــا ال يقـــل عـــن 100 وجهـــة بحلـــول 
العـــام 2025، مردفـــا أنه تـــم الوصول 
إلـــى نحـــو 72 وجهة تشـــمل الطيران 

الجوي والشحن.
وتطـــرق إلى إعادة تشـــغيل الرحالت 
مع الشـــقيقة قطر، موضًحـــا أن هناك 
قبواًل وتنسيًقا بين الجانبين ويتبقى 

االتفاق على جداول الطيران.
وفيمـــا يتعلـــق بتشـــغيل الرحالت مع 
الجمهورية العراقية اعتبر الوزير أنها 
وجهة أثبتت جدوى التشغيل، مشيًرا 

إلـــى ســـعيه لتعديل بنـــود االتفاقيات 
علـــى هامـــش معـــرض الطيـــران لكن 
فـــي  “مـــا  العراقـــي  الجانـــب  بســـبب 

نصيب”، بحسب ما قاله الوزير.
وفـــي موضـــوع آخـــر، مـــرر المجلـــس 
اقتراحـــا برغبـــة بشـــأن بشـــأن عمـــل 
لجـــداول  عاجلـــة  جـــدوى  دراســـة 
رحالت ووجهـــات الرحـــالت الجوية 
لشـــركة طيران الخليـــج وتعديلها بما 
يحقق أكبر منفعة للشركة واالقتصاد 

الوطني.

^ فـــي بند مـــا يســـتجد من 
أعمـــال بجلســـة مجلـــس النـــواب 
يـــوم أمس تمـــت الموافقـــة على 
الذكـــرى  بمناســـبة  بيـــان  إصـــدار 
55 لتأســـيس قوة دفاع البحرين 
وتخويل مكتب المجلس بإعداد 

البيان وإصداره.
كما تم اســـتعراض 10 اقتراحات 
االســـتعجال  بصفـــة  برغبـــة 
ورفعهـــا  عليهـــا  والموافقـــة 

للحكومة، ومن أبرزها:

الذيـــن  المواطنيـــن  تســـليم   -
تخصيـــص  طلبـــات  اســـتلموا 
اإلســـكانية  وحداتهـــم  اإلســـكان 

الجاهزة بشكل عاجل. 
- تفعيـــل نظام الدراســـة عن بعد 
خالل شـــهر رمضـــان المبارك في 
المدارس والمؤسسات التعليمية.   
- عـــدم تجديـــد عقـــود موظفـــي 
“األوت  الخارجيـــة  الشـــركات 
سورس” وإحالل المواطنين في 

هذه الوظائف .

- توفيـــر طـــوارئ لعالج األســـنان 
علـــى مـــدار الســـاعة فـــي المراكز 

الصحية التي تعمل 24 ساعة .
- ســـرعة إنجاز الســـوق المركزية 

في مدينة حمد.
- زيـــادة تخصيـــص فريـــق طبـــي 
مرضـــى  لعـــالج  واستشـــاري 
السكلر في قسم الطوارئ ومركز 
أمراض الـــدم الوراثية في مجمع 

السلمانية.

وزير المواصالت

زينب عبداألمير

أقــــــــــــر مـــجـــلـــس 
االقتراح  الــنــواب 
بــــرغــــبــــة بـــشـــأن 
سريع  حل  إيجاد 
ــق  ــة غــل ــلـ ــكـ ــشـ ــمـ لـ
سوق المقاصيص 

بمدينة عيسى.
مناقشة  وأثـــنـــاء 
طالب  الــمــقــتــرح، 
األول  الــــنــــائــــب 

لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان بتفسير حول سحب األرض التي كانت تقام 
عليها السوق في مدينة عيسى ويستفيد منها نحو 368 معياًل وتمكينها من مستفيد 
واحد فقط، بينما كان المعترض النائب محمد األحمد في جزئية صفة االستعجال، 
بتقديم  وطالبهم  للمعترضين  حاد  كالم  بتوجيه  بوعنق  خالد  النائب  دعا  ما  وهــذا 
مقترحات بالشكل الذي يريدون لدعم تلك الفئة، إال أن رّده لم يعجب األحمد ما دعاه 

لتوجيه كالم الذع إلى بوعنق.

“المقاصيص” بين األحمد وبوعنق

خالد بوعنق محمد األحمد

أمضـــى مجلـــس النـــواب اقتراحـــا 
برغبة بشأن قيام الحكومة بإرجاع 
)الحافـــالت(  المواصـــالت  خدمـــة 

لطلبة جامعة البحرين.
وقبل التصويت، قال النائب هشام 
العشـــيري أن قرار الجامعة بتعليق 
خدمة المواصالت هو قرار أحادي 

لم ينظر إلى مصلحة الطلبة.
الطلبـــة  عـــدد  أن  إلـــى  وأشـــار 
المســـتفيدين من المواصالت يبلع 

عددهم نحو 3700 طالب بينما تبلغ تكاليف المواصالت نحو مليوني و260 ألف دينار 
بحرينـــي، مبيًنـــا أن الجامعة قامـــت باتخاذ هذا القرار من أجل ادخـــار المبلغ المذكور. 
ولفت إلى النتائج الســـلبية المترتبة على القرار أبرزها االزدحام المروري الذي شـــهده 
الجميـــع، واألعبـــاء الماليـــة اإلضافيـــة التي تحملها اآلبـــاء لتوفير وســـائل المواصالت 

ألبنائهم.

إلعادة تسيير حافالت طالب جامعة البحرين

مريم الصايغ

local@albiladpress.com
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إلغاء زيادات “مزايا”... مؤجل
^ أحـــال مجلـــس النـــواب 
إلغـــاء  بشـــأن  برغبـــة  اقترحـــا 
الدوريـــة  الزيـــادة  اســـتقطاع 
تمويـــل  ببرنامـــج  للمنتفعيـــن 
)مزايـــا( واالكتفاء بنســـبة ثابتة 
النســـبة  عـــن  تزيـــد  ال  شـــهريا 
الدخـــل  مـــن  عليهـــا  المتفـــق 
الشـــهري للمنتفعين إلـــى اللجنة 
المختصة بدال من اقراره بصفة 

االستعجال وإحالته للحكومة.
ألقـــى  الجلســـة  مســـتهل  وفـــي 
رئيـــس المجلـــس أحمد المســـلم 
 55 الذكـــرى  بمناســـبة  كلمـــة 
لتأســـيس قـــوة دفـــاع البحرين، 
ومثمنا ما حققته من إنجازات.

تغطية الجلسة

بدر الحايكي

تصوير
خليل إبراهيم

جالل المحفوظ متحدثا لممثلي الحكومة

شـــاهد الجميع التفاعل الضعيف من بعض أعضاء مجلس النواب في بداية 
الفصل التشريعي السادس، ففي حين تم عرض أهم ملف وهو ملف برنامج 
عمـــل الحكومـــة ويعتبـــر الملف األبـــرز لمجلـــس 2022 وللشـــعب البحريني، 
شاهدنا تفاعل كل أعضاء مجلس النواب - كل على حدة - فمنهم من ناقش 
ومنهم من انضم للجنة الرد على البرنامج ومنهم من لم يشـــارك بأي شـــيء 
يخـــص برنامـــج عمل الحكومـــة، والمصيبة فـــي من كان يتحـــدث في أمور 

أخرى ال صلة لها ببرنامج عمل الحكومة.
الصـــورة األوليـــة باتت واضحـــة.. ففي حين شـــاهدنا قوة شـــخصية رئيس 
مجلـــس النـــواب في إدارة الجلســـات من جهة، شـــاهدنا أيضـــا قوة وضعف 
أعضـــاء مجلـــس النـــواب، حيـــث من كنـــا نزكيهم أثبتـــوا أنفســـهم من خالل 
أطروحاتهم القوية والمدافعة عن حقوق الناس، فهم من النواب الســـابقين 

الذين كانت لهم بصمات في مجلس 2018.
ال يختلـــف أحـــد في أن الشـــعب هـــو من اختار نـــواب 2022، فخـــالل األربع 

سنوات القادمة سنشاهد أثر اختياراتنا إن كانت صحيحة أو خاطئة.
مـــن وجهة نظري يحتاج معظم أعضاء مجلس النواب إلى مستشـــارين في 
االقتصاد والسياسة والقانون تكون مهمتهم وضع خطة عمل لألربع سنوات 

القادمة، وتكون الخطوط العريضة ألداء النائب وأهدافه.
مـــن ناحية ثانية التواصل الحثيث مـــع الناس، فهناك بعض النواب يقومون 
بهـــذا األمـــر فعال، ويشـــهد لهم أصحـــاب المجالس وشـــعب البحريـــن وأبناء 

الدائرة، فمكاتبهم مفتوحة للجميع، وهذا هو المطلوب من جميع النواب.

* كاتب بحريني

* عبداهلل البستكي

الصورة األولية لمجلس النواب 2022

في عام 1961، تأسس المجلس األطلسي، كمؤسسة فكرية أميركية، 
تحـــاول فك شـــفرات الشـــؤون الدولية، وقـــد كانت الســـتينات وقت 

اشتداد أوار المعارك بين حلفي وارسو والناتو.
يدير المجلس األطلســـي، ســـتة عشر مركزا إقليميا وبرنامجا وظيفيا 
يتعلـــق باألمـــن الدولـــي واالزدهـــار االقتصـــادي العالمي، ويقـــع مقره 
الرئيس في العاصمة األميركية واشنطن، والمجلس عضو في رابطة 
حلف األطلســـي. منتصف ينايـــر المنصرم، صدرت عن المجلس رؤية 
عـــن أحـــوال العالم، كانت نتاج اســـتطالع رأي شـــارك فيـــه نحو 167 
خبيـــرا من كبار االســـتراتيجيين والخبراء حـــول العالم، 60 % منهم 

أميركيون، والبقية الباقية منتشرة وموزعة على نحو 30 دولة.
التقرير أكثر من أن نحيط به في سطور قليلة، غير أن بعض مالمحه 
ومعالمـــه، تقطـــع بـــأن عالمنا المعاصـــر يعيش أزمات خطيـــرة، بعضها 
قابـــل لالنفجـــار والتأثيـــر جذريـــا علـــى أمـــن وســـالم العالـــم. من أهم 
القضايا التي يتناولها التقرير، مســـتقبل روســـيا االتحادية، حيث 46 
% مـــن خبـــراء المركز يقولون إن هناك احتماال النهيار روســـي خالل 
العقـــد المقبـــل.. هذا التعبير خطيـــر للغاية، ويدفعنا للتســـاؤل التالي: 
“هل األمر مجرد تنبؤات تسعى لتحقيق ذاتها بذاتها، أي أن هناك من 
يخطط بالفعل إلســـقاط روسيا االتحادية كنبوءة استشرافية وهناك 

مـــن يعمـــل علـــى األرض الســـيما مـــن خـــالل الحـــرب األوكرانية على 
تحقيقها؟ يمكننا أن نصدق بدرجة ما هذا التفكير، سيما وأن النسبة 
البالغـــة من الخبـــراء أميركيون يميلون إلى إعالء شـــأن حلف الناتو، 
والقضـــاء على أية رغبة روســـية فـــي النهوض من جديـــد، ومجابهة 

األقدار السيزيفية المتربصة بهم منذ زمان وزمانين.
قراءة المجلس األطلسي األخيرة، تدفعنا لمراجعة أوراق المحافظين 
الجدد ووثيقة القرن األميركي، تلك التي صدرت في أواخر تسعينات 
القـــرن المنصـــرم، وتمحورت حول قطع طريق القطبية على أية قوى 

قائمة أو قادمة، يمكن أن تنافس أميركا في تسنمها العالم.
والمعـــروف أن وثيقة القرن األميركـــي هذه، تمت بلورتها عام 2010، 
مـــن خـــالل اســـتراتيجية االســـتدارة نحو آســـيا، وقد كانـــت عرابتها 
هيـــالري كلينتـــون، وزيـــرة الخارجيـــة األميركية في ذلـــك التوقيت، 

خالل إدارة أوباما األولى.
الحديث عن روســـيا في تقرير المجلس األطلســـي مخيف، ســـيما أن 
هنـــاك 21 % مـــن الخبراء يقطعون بأن روســـيا مرشـــحة ألن تضحى 
دولة فاشـــلة في غضون الســـنوات العشـــر المقبلة. “المقال كامال في 

الموقع اإللكتروني”.

* كاتب مصري خبير في الشؤون الدولية

 

* إميل أمين

تقرير األطلسي ومستقبل روسيا االتحادية

رزق آخر
يجتهد األفراد في البحث عن مصادر الرزق وتطويع الوسائل المختلفة 
مـــن أجـــل صناعـــة حيـــاة ذات جـــودة، ويعتبر الـــرزق إحدى النعـــم التي 
يســـتأنس بهـــا الفرد والتي تســـاعد على استشـــعاره أهمية األشـــياء من 
حولـــه، لذلـــك فإن مصـــادر الرزق متنوعـــة فالصحة والعافيـــة من أعظم 
األرزاق التي يتمناها كل شخص، كما أن هناك أرزاقا أخرى تأتي بوجوه 
مختلفـــة، منهـــا العلـــم واألســـرة الصالحة واألبنـــاء األســـوياء وطمأنينة 

النفس ومحبة الناس.
نعـــم محبة النـــاس تعد من أنواع الرزق التي قد تطال بعضا من البشـــر، 
وهي نعمة كبيرة ترتبط بمدى القبول الذي قد يحظى به الشـــخص من 
قبل المحيطين، ذلك الشـــخص الذي يخترق القلب ويســـكنه ويكون له 
نصيب من المحبة، إننا نقابل أشـــخاصا كثيرين في حياتنا العامة، وقد 
نشـــعر بالقرب منهم واأللفة دون مقدمات ودون أســـباب تذكر، وسرعان 
ما نستشـــعر حبنا لهم وقبولهم وتقبلهم ومنحهم مســـاحة خاصة داخل 
نفوســـنا، كما أن العكس صحيح، فقد نلتقي بأشخاص ال نستشعر معهم 
المحبة على الرغم من أن أحدهم يســـعى لكســـب الناس بشـــتى الطرق 

ولكن ال يحظى بالقبول.
إن محبة الناس من األرزاق اللطيفة التي تجمل الحياة وتبعث التفاؤل 
داخـــل النفوس، وتترك أثرا إيجابيا في العالقـــات وتعزز أواصر المحبة 
والتواصـــل بيـــن النـــاس، فكمـــا ورد فـــي صفحـــات الحكم والفلســـفة أن 
“محبـــة النـــاس رزق عظيم مـــن هللا وكنز ليس له أي ثمـــن حتى لو أنفق 
المرء عليه كنوز الدنيا”، يقول تعالى )لو أنفقت ما في األرض جميعًا ما 

ألفت بين قلوبهم(.
إن حدود األرزاق ليست ضيقة، وال يشترط أن تختزل في الماديات، بل 

أحيانًا هناك رزق آخر يتمثل في محبة الناس يستحق التأمل.

* كاتبة واختصاصية نفسية بحرينية

naseemnada313@gmail.com

* ندى نسيم

يوم البحرين الرياضي
يـــوم البحريـــن الرياضـــي مـــن األيـــام الوطنيـــة البحرينيـــة الُمتميـــزة والجميلة، 
وســـتقوم وزارات الدولـــة ومؤسســـاتها وعدد من شـــركات ومؤسســـات القطاع 
الخـــاص بمجموعة من األنشـــطة والفعاليـــات الرياضيـــة واالجتماعية، وقد قرر 
مجلـــس الـــوزراء أن يكون هذا اليـــوم “نصف يوم عمل” فـــي كل وزارات الدولة 
ومؤسســـاتها وهيئاتهـــا، ليتمكـــن منتســـبوها مـــن المشـــاركة في فعاليـــات اليوم 
الرياضـــي فـــي نســـخته الســـابعة هـــذا العام. وجـــاء اهتمـــام البحريـــن بالرياضة 
متوافًقـــا مـــع اهتمام األمـــم المتحدة بالرياضـــة التي أعلنتها كحق مشـــروع من 
“حقـــوق اإلنســـان”، وفًقـــا للنـــص اآلتـــي )إّن الرياضـــة واللعـــب حـــق مـــن حقوق 
اإلنســـان، ويجـــب احترامهـــا وتنفيذها في جميع أنحـــاء العالـــم، واالعتراف بها 
بشكل متزايد، واستخدامها كأداة منخفضة التكلفة، وعالية التأثير في الجهود 

اإلنسانية والتنموية وبناء السالم(.
يحيـــا المجتمـــع بالرياضـــة وَيشـــيخ بدونهـــا، لما للرياضـــة مـــن دور ُمحوري في 
جميـــع المجتمعـــات، فالرياضـــة تتناغم مـــع الصحة وتهزم األمـــراض، فكثير من 
أفراد المجتمع يعشـــقون الرياضة وُيمارســـونها في البيت وفي الساحات العامة 
وفي األندية الرياضية. ومن فوائد الرياضة “تحسين المزاج، والشعور بالسعادة 
والراحـــة واالســـترخاء، وتحســـن اللياقـــة البدنيـــة، وتســـمح بإقامـــة عالقـــات 
اجتماعيـــة وطيـــدة بيـــن الرياضيين، وُتحســـن الذاكرة بالحفاظ علـــى المهارات 
العقلية كالتفكير واإلدراك، وتقلل اإلجهاد والشـــعور باالكتئاب والتوتر، وتحسن 
نوعيـــة النـــوم، وتحافظ على الوزن الصحي وتمنع الســـمنة وتحـــارب أمراضها، 
مـــع زيـــادة القدرة علـــى التحمل والشـــعور باإليجابيـــة والطاقة المتجـــددة”، كما 
تعـــزز أنشـــطة الرياضـــة أهـــداف التنمية المســـتدامة وتمكيـــن المرأة والشـــباب، 
وبلورة األهداف المنشودة في مجاالت الصحة كما جاء بالهدف الثالث ألهداف 
التنميـــة المســـتدامة “ضمان تمتـــع الجميع بأنماط عيش صحية وبالســـالمة في 

جميع األعمار”.
ويهـــدف اعتمـــاد هـــذا اليوم ألجل غـــرس الرياضـــة كثقافة اجتماعيـــة، ولتعزيز 
الصحـــة العامـــة فـــي المجتمـــع البحرينـــي، ولتشـــجيع موظفـــي الدولـــة وجميع 
المواطنيـــن علـــى ممارســـة الرياضـــة من الرجـــال والنســـاء، فللرياضـــة دور في 
تعزيـــز ثقة اإلنســـان بنفســـه واآلخرين، وتجعل اإلنســـان ُمتمتًعـــا بالصحة، وكما 
قالـــوا “الصحـــة تـــاج علـــى رؤوس األصحاء”. لـــذا، فالرياضة جـــزء ال يتجزأ من 
حياة المجتمع، ولها آثار صحية ونفســـية وبدنية على اإلنســـان، وتهدف لتعزيز 
الصحـــة العامـــة في المجتمعـــات، وتغيير حياة اإلنســـان نحـــو األفضل، وغرس 
ثقافة الرياضة كأســـلوب حياة ُمســـتدام، وهي حياة تصـــب في صالح المواطن 

والبحرين.

* كاتب وتربوي بحريني
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

توجيهات سيدي جاللة الملك.. مصدر إلهام وقدوة في مسيرة البناء
تشـــكل الـــرؤى التـــي يطرحها ســـيدي جاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة ملـــك البـــالد المعظم حفظـــه هللا ورعـــاه، أرضية ومرتكـــزا لدفع 
عجلـــة التطويـــر إلـــى األمـــام واالزدهار فـــي جميـــع المجاالت، سياســـيا 
واجتماعيـــا واقتصاديـــا وفكريـــا، ولـــكل مـــا يلبـــي الطموحـــات واآلمال 
الكبيـــرة لشـــعب البحريـــن، ودائما توجيهـــات جاللته حفظـــه هللا ورعاه 
بمثابـــة شـــهادة وشـــحنة قويـــة تجعلنـــا نضاعـــف الجهود ونبـــذل ما في 
وسعنا من أجل البحرين، وترؤس جاللته أيده هللا االجتماع االعتيادي 
األســـبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد يـــوم االثنين في قصر القضيبية، 
وذلك بحضور ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا، مصدر إلهام وقدوة 

في مسيرة البناء والتنمية.
جاللتـــه أيـــده هللا “أشـــاد باإلنجـــازات التي تحققـــت عبر مســـيرة العمل 
الوطنـــي، ومـــا يشـــهده العمـــل الحكومـــي مـــن تطـــور متســـارع فـــي كل 
المجـــاالت، مثمنًا جاللتـــه الدور الذي يضطلع به صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء في قيادة العمل الحكومي نحو مزيد 

من التطور وضمان ديمومة التميز مع اإلتقان في اإلنجاز، وأكد جاللته 
أن أمـــام الحكومـــة مهمـــات ومســـؤوليات وطنيـــة مـــن خـــالل برنامجها 
للســـنوات األربـــع القادمة، والثقة كبيرة في أبنـــاء الوطن لالضطالع بها 
ومواصلة كل مساعي التنمية والتطوير على الوجه األكمل الذي يحقق 

الطموحات”.
بلغـــة التحليـــل العلمي اســـتطاع ســـيدي صاحب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة ولـــي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء حفظه 
هللا ورعـــاه، أن يقـــود العمـــل الحكومـــي بخطـــوات متقدمة إلـــى األمام 
وفـــق منهجيـــة احترافية ومســـتوى عال مـــن الدقة كما ونوعا، والشـــك 
أن المرحلـــة القادمـــة فـــي مســـيرة العمـــل الوطنـــي، وزيـــادة البنـــاء في 
صـــرح التنميـــة تتطلب تكاتف الجهود لتحقيـــق التطلعات وكل ما يعود 
بالنفـــع على هـــذا الوطن العزيز في جميع المجـــاالت والدخول بثقة إلى 

المستقبل المشرق.

* كاتب بحريني
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* أسامة الماجد
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