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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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تتزامن المناقشــة مع مناســبة وطنية، نعتز بها، إذ يصادف ذكرى اإلجماع الشــعبي على ميثاق العمل 
الوطنــي، الذي، تــم من خالله، تثبيت حقوق المــرأة البحرينية بنصوص دســتورية واضحة وصريحة على 

قدم المساواة مع الرجل. 

ُتشــكّل هــذه المحطــة االنطالقــة األولــى ألعمــال المجلــس األعلــى للمــرأة الــذي يحظـــى بالدعـــم 
الملكــي  الســمو  صاحبــة  وإشــراف  قيــادة  تحــت  الوطنيــة  مســاعيه  كافــة  فــي  الكريــم   الملكــي 

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وبمساندة خبرات وطنية من مختلف قطاعات المجتمع.

أبرز المؤشرات:

نسبة انخفاض البحرينيات 
المعيالت ألسرهن المستفيدات 

من الضمان االجتماعي

التعليم والتدريب

المستفيدات من 
البعثات والمنح الدراسية

 %66
الخريجات من مؤسسات 

التعليم العالي

%63
 المستفيدات من 

برامج التدريب المهني

 %70
 STEAM خريجات

من إجمالي الخريجات 

 %58

القطاع الحكومي القوى العاملة

 القطاع 
الحكومي

 %56
 معدل مشاركة المرأة 

في القوى العاملة الوطنية

 %43
المرأة البحرينية 

في المناصب التنفيذية

 %47

الحماية االجتماعية

 معدل ارتفاع 
 العامالت البحرينيات 

في القطاع الخاص

القطاع الخاص

 %39
رائدات 
األعمال

 %44
نسبة انخفاض البحرينيات 

الالتي تعتمدن على المساعدات 
الحكومية المقدمة

 %18 %10

تلتــزم مملكة البحرين بمتابعة تنفيذ اتفاقية الســيداو، في ســياق مــا أقرته من االنضمام لها، وتؤكــد االهتمام البالغ 
بالــرأي الصادر عن لجنة الســيداو، وســتكون المناقشــات محل االعتبار والفائــدة عند قيام الدولــة بالمزيد من التطوير 

لخدمة المرأة البحرينية واالرتقاِء بشؤونها.

أبرز ما جاء في كلمة مملكة البحرين 
أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

في جلسة مناقشة التقرير الرابع حول اتفاقية )السيداو(

يقود المجلس األعلى للمرأة، نشــاطًا وطنيًا، لوضع منهجية علمية وعملية، أدت إلى تصميم وتفعيل 
نظام شامل »لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين”.

الوزيرات 
»بحقيبة وزارية«

 %22
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 »الأهلي املتحد« يقّر تعديل 

رخ�صة البنك من »تقليدي« اإىل »اإ�صالمي«

كاظم عبداهلل:

اأقّرت اجلمعية العمومية غري العادية 

الرخ�صة  تعديل  املتحد  الأهلي  للبنك 

م�صرف  من  ال�صادرة  للبنك  احلالية 

م�صرف  رخ�صة  من  املركزي  البحرين 

م�صرف  رخ�صة  اإىل  تقليدي  جتزئة 

جتزئة اإ�صالمي حملي، اأو اإ�صدار ترخي�ص 

املركزي ح�صب  امل�صرف  من  للبنك  جديد 

القت�صاء، وذلك بعد ا�صتكمال الإجراءات 

خلطة  وفًقا  الأو�صاع  لتوفيق  املطلوبة 

الإ�صالمية،  امل�صرفية  اإىل  للتحول  البنك 

ورهًنا مبوافقة م�صرف البحرين املركزي.

لإمتام  متهيًدا  التغيري  هذا  وياأتي 

قبل  من  البنك  اأ�صهم  اأغلبية  �صراء  عملية 

بيت التمويل الكويتي.

اللجنة الوطنية لدعم �صحايا الزلزال يف تركيا 

و�صوريا تد�ّصن �صحنة امل�صاعدات البحرينية الأوىل

ملهاجمة ال�صعودية والإمارات 

بريطانيا تعر�ض اأدلة تهريب اإيران اأنظمة �صواريخ للحوثيني

جاللته ي�صتقبل كبار اأفراد العائلة املالكة ورئي�صي جمل�صي ال�صورى والنواب ونائب رئي�ض ال�صلطة الق�صائية ورئي�ض حمكمة التمييز.. امللك:

امل���ي���ث���اق ان���ط���الق���ة ���ص��ام��ل��ة يف م�������ص���رة ال��ت��ح��دي��ث

البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  اأكد 

املعظم اأن ذكرى الت�صويت على ميثاق العمل الوطني انطالقة �صاملة يف م�صرية 

التحديث ملوؤ�ص�صات الدولة و�صلطاتها الد�صتورية، واأن ثوابت امليثاق بروحها 

البناء  املزيد من  البحرين نحو  لأبناء  دافًعا  الواعدة �صتظل  املتجددة وروؤيتها 

وتعزيز دور املوؤ�ص�صات الت�صريعية وفتح اآفاق اأرحب للم�صاركة ال�صعبية وفق 

النهج الدميقراطي املتطور. جاء ذلك، خالل ا�صتقبال جاللته، بح�صور �صاحب 

ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة، ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء، 

لل�صالم على جاللته مبنا�صبة  الكرمية، وذلك  املالكة  العائلة  اأفراد  اأم�ص، كبار 

الذكرى الثانية والع�صرين لإقرار ميثاق العمل الوطني.

من  املزيد  نحو  ثابتة  بخطى  اهلل  بعون  ت�صري  البحرين  اأن  جاللته  واأكد 

اأبنائها وم�صاعيهم اخلرية للبناء على ما حتقق من  التنمية والتطوير بتكاتف 

امل�صلم  اأحمد  ا�صتقبل جاللته  اإىل ذلك،  املجالت.  اإجنازات ومكت�صبات يف كافة 

ال�صورى، وال�صيخ خالد  ال�صالح رئي�ص جمل�ص  النواب، وعلي  رئي�ص جمل�ص 

بن علي اآل خليفة نائب رئي�ص املجل�ص الأعلى للق�صاء ورئي�ص حمكمة التمييز، 

وعبداهلل البوعينني رئي�ص املحكمة الد�صتورية.

الت�صريعية على  ال�صلطة  التي حققتها  العديدة  بالإجنازات  واأ�صاد جاللته 

م�صرية  تعزيز  يف  البارزة  واإ�صهاماتها  والت�صريعات  القوانني  تطوير  �صعيد 

التنمية احل�صارية والدفاع عن م�صالح الوطن العليا.

ال����ب����ح����ري����ن ت�������ص���ر ب���خ���ط���ى ث����اب����ت����ة ن����ح����و امل�����زي�����د م�����ن ال��ت��ن��م��ي��ة

وزيرة ال�صحة: الأولوية لتوظيف البحريني بالقطاع ال�صحي 

»النيابي« يقر تاأجيل اأق�صاط رم�صان و�صرف عالوة املعلمني
فاطمة �صلمان:

للحكومة،  م�صتعجلة  مقرتحات   8 اأم�ص  املجل�ص  رفع 

والقرو�ص  امل�صرفية  الأق�صاط  جميع  تاأجيل  اأبرزها  من 

الإ�صكانية خالل �صهر رم�صان واأن يكون ذلك بدون فوائد، 

الر�صمي  الدوام  متديد  عالوة  ب�صرف  مقرتًحا  رفع  كما 

ملعلمي املرحلتني الإعدادية والثانوية.

الدكتورة جليلة  ال�صحة  وزيرة  قالت  اآخر،  �صياق  يف 

اأولوية  اأن  اأم�ص  لها بجل�صة  ال�صيد جواد يف مداخلٍة  بنت 

احلكومة  واأن  للمواطنني،  ال�صحي  القطاع  يف  التوظيف 

اأقّرت 5 مبادرات لتوظيف وحت�صني اأو�صاع الأطباء.

3.7 مليون دينار اأرباح 
»الأ�صواق احلرة« يف 2022

جانب من مناق�شة النواب مللف توظيف الأطباء

جاللة امللك م�شتقبالً كبار اأفراد العائلة املالكة يف ذكرى اإقرار امليثاق الوطني
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الهالل الأحمر يوا�صل فتح باب التربعات لإغاثة منكوبي الزلزال

الأحمر  الهالل  جمعية  اأعلنت 

التربعات  باب  فتح  عن  البحريني 

الراغبني  واملقيمني  املواطنني  لعامة 

الزلزال  من  للمت�ضررين  التربع  يف 

اإطار  يف  وذلك  وتركيا،  �ضوريا  يف 

م�ضاهمات اجلمعية الإغاثية لل�ضعوب 

�ضعبة  اأو�ضاعاً  تعي�ش  التي  ال�ضقيقة 

تتطلب الوقوف معها وم�ضاعدتها على 

اجتيازها.

هذه  اأن  اجلمعية  وذكرت 

التربعات من اأجل اإغاثة اآلف املنكوبني 

الذي  الزلزال  جراء  واملت�ضررين 

�ضرب مناطق وا�ضعة �ضمايل �ضورية 

وقوع  عن  واأ�ضفر  تركيا،  وجنوبي 

ع�ضرات اآلف ال�ضحايا وت�ضريد مئات 

والقرى،  املدن  من  كثري  يف  الآلف 

داعيًة اأهل الرب والإح�ضان اإىل م�ضاندة 

تقدمي  خالل  من  املنكوبني  هوؤلء 

تقدمي  جهود  ودعم  مادية  تربعات 

والإيواء  الإغاثية  امل�ضاعدات  وتوزيع 

العاجل للمت�ضررين.

الأحمر  الهالل  جمعية  واأو�ضحت 

احلملة  �ضمن  تعمل  اأنها  البحريني 

الوطنية التي تقودها املوؤ�ض�ضة امللكية 

الدعم  اإطار  يف  الإن�ضانية،  لالأعمال 

مملكة  من  املقدم  والإن�ضاين  الإغاثي 

البحرين ل�ضحايا هذا الزلزال.

الأ�ضتاذ  للجمعية  العام  الأمني 

التربعات  اإن هذه  مبارك احلادي قال 

اإىل  البحرين  مملكة  وقوف  تعك�ش 

وتركيا  �ضوريا  يف  اأ�ضقائها  جانب 

هذه  التربعات  حملة  تاأتي  حيث 

الأحمر  الهالل  ا�ضتجابة  اإطار  يف 

الطارئ؛  الإن�ضاين  للنداء  البحريني 

نظًرا لالأو�ضاع الإن�ضانية احلرجة يف 

الوقت احلايل يف كل من البلدين نظري 

الزلزال املدمر الذي حلق بهم.

الأحمر  الهالل  اأن  واأ�ضاف 

العون  يد  مّد  اإىل  ي�ضارع  البحريني 

دعوة  طريق  عن  ال�ضرعة  وجه  على 

جميع املواطنني واملقيمني واملوؤ�ض�ضات 

اإىل  البحرين  مملكة  يف  وال�ضركات 

للمنكوبني  العون  لتقدمي  املبادرة 

وامل�ضردين من هذا الزلزال.

مبارك احلادي

»الرتبية« تعّرف بجائزة 

خليفة الرتبوية يف 

»جمال التعليم املبكر«

ـــم الـــفـــريـــق  ـــظ ن

ــزة  الــتــنــ�ــضــيــقــي جلــائ

بوزارة  الرتبوية  خليفة 

ــة والــتــعــلــيــم  ــي ــرتب ال

لقاًء  البحرين  مبملكة 

تــعــريــفــًيــا بــاجلــائــزة 

املبكر(  التعليم  )جمال 

الــــ16  ـــا  ـــه دورت يف 

بح�ضور   ،2023 للعام 

عي�ش  ــي  ــل ع فــتــحــيــة 

تراخي�ش  اإدارة  مديرة 

املبكر  التعليم  ومتابعة 

ومن�ضقي  ـــوزارة  ـــال ب

وجمموعة  اجلـــائـــزة، 

موؤ�ض�ضات  ممثلي  مــن 

الراغبني  املبكر  التعليم 

من  وعدد  امل�ضاركة،  يف 

. ملعنيني ا

و�ــضــيــكــون بــاب 

اأمام  مفتوًحا  امل�ضاركة 

الثالثاء  حتى  الراغبني 

فــربايــر   2٨ املـــوافـــق 

عن  اإلكرتونًيا   2023

الرابط  زيـــارة  طريق 

www. / /:http( التايل

.)khaward.ae

بن  اأحمد  النواب  جمل�ش  رئي�ش  اأكد 

التي  الجنازات  جميع  ان  امل�ضلم  �ضلمان 

حققتها ال�ضلطة الت�ضريعية هي بف�ضل الدعم 

ح�ضرة  لدن  من  ال�ضامية  امللكية  والرعاية 

�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة 

والتن�ضيق  وبالتعاون  املعظم،  البالد  ملك 

�ضاحب  برئا�ضة  املوقرة  احلكومة  من  املثمر 

ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�ش جمل�ش الوزراء.

اأن  اإىل  النواب  جمل�ش  رئي�ش  م�ضريا 

البحرين  مملكة  نقل  الوطني  العمل  ميثاق 

وفق  والرائدة،  املتقدمة  الدول  م�ضاف  اإىل 

امللك  جاللة  بقيادة  ال�ضالحي  امل�ضروع 

والجماع  الوطنية  الرادة  والتفاف  املعظم، 

ال�ضعبي العام، للم�ضي قدما بخطوات را�ضخة 

التقدم  من  املزيد  حتقيق  نحو  ومدرو�ضة 

والنماء.

بلقاء ح�ضرة  ت�ضرفه  ذلك مبنا�ضبة  جاء 

�ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة 

ملك البالد املعظم حفظه اهلل ورعاه، بح�ضور 

الأمري �ضلمان بن حمد  امللكي  ال�ضمو  �ضاحب 

الوزراء  رئي�ش جمل�ش  العهد  ويل  خليفة  اآل 

حفظه اهلل، وذلك بق�ضر ال�ضخري اأم�ش. 

وقد رفع رئي�ش جمل�ش النواب اإىل جاللة 

امللك املعظم اأخل�ش التهاين واأطيب التربيكات 

مبنا�ضبة الذكرى ال�ضنوية الثانية والع�ضرين 

للت�ضويت على ميثاق العمل الوطني، معربا 

عن عميق العتزاز بقيادة جاللة امللك املعظم 

بالإجنازات  م�ضيدا  ال�ضديد،  ونهجه  احلكيمة 

النوعية التي حتققت للمملكة و�ضعبها الكرمي 

يف عهد جاللته الزاهر.

واأ�ضاف رئي�ش جمل�ش النواب اأن ميثاق 

للروؤية  وا�ضحا  يعد جت�ضيدا  الوطني  العمل 

للدولة  جديدة  وانطالقة  الثاقبة،  امللكية 

التنموية  وم�ضريتها  احلديثة،  الع�ضرية 

يعد  الوطني  العمل  ميثاق  واأن  ال�ضاملة، 

واملمار�ضات  الربملانية  احلياة  مرتكز  اليوم 

الد�ضتورية  املوؤ�ض�ضات  يف  الدميقراطية 

مبملكة البحرين، يف ظل ما حتظى به ال�ضلطة 

والنواب(  )ال�ضورى  بغرفتيها  الت�ضريعية 

وتعاون  متوا�ضل،  �ضامي  ملكي  دعم  من 

وتن�ضيق حكومي م�ضتمر، لتحقيق التطلعات 

والطموحات والهداف املن�ضودة للجميع. 

يوؤكد  النواب  جمل�ش  اأن  اإىل  م�ضريا   

عهد  بكل  عمله  موا�ضلة  واعتزاز  فخر  بكل 

وطنية  وارادة  را�ضخة  عزمية  وكل  وولء، 

ثابتة، من اأجل حتقيق اهداف ومبادئ ميثاق 

امللكية  للتطلعــات  وحتقيقا  الوطني،  العمل 

البحرينــي  املواطــن  وجعــل  ال�ضامية، 

حمور التنميـة والعمــل والجنــاز يف العمل 

الربملاين والوطني.

بن  علي  ال�ضورى  جمل�ش  رئي�ش  اأكد 

ال�ضامية  امللكية  املبادرة  اأن  ال�ضالح  �ضالح 

من لدن ح�ضرة �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�ضى اآل خليفة ملك البالد املعظم، حفظه اهلل 

ورعاه، باإطالق ميثاق العمل الوطني ترجمت 

وطنية  اإجنازات  مل�ضرية  حكيم  قائد  روؤية 

اأن  اإىل  م�ضرًيا  وم�ضتدامة،  �ضاملة  وتنموية 

الإجماع واللتفاف ال�ضعبي والت�ضويت على 

ميثاق العمل الوطني �ضكل �ضورة ح�ضارية 

والوحدة  والتكاتف،  للتالحم  وم�ضرقة 

واحًدا  �ضًفا  والوقوف  الر�ضينة،  الوطنية 

امللك  جلاللة  الرائد  الإ�ضالحي  امل�ضروع  مع 

املعظم.

عن  ال�ضورى  جمل�ش  رئي�ش  واأعرب 

امللكية  بالتوجيهات  والعتزاز  الفخر 

ال�ضديدة واملبادرات التي يطلقها جاللته، من 

اأجل موا�ضلة العطاء الوطني والعمل بروح 

النه�ضة  من  مزيد  لتحقيق  الواحد  الفريق 

والزدهار ململكة البحرين.

جمل�ش  رئي�ش  ت�ضرف  ومبنا�ضبة 

اهلل،  اأيده  املعظم  امللك  بلقاء جاللة  ال�ضورى 

اأم�ش )الثالثاء(، جدد العهد والولء جلاللته، 

اإقرار ميثاق العمل الوطني  اأن ذكرى  موؤكًدا 

ُتعد اإحدى املحطات الوطنية الزاخرة بالقيم 

مملكة  عليها  ت�ضري  التي  الثابتة  واملبادئ 

واملحبة  الحرتام  يف  وتتجلى  البحرين، 

مكونات  جميع  بني  والت�ضامح  والتعاي�ش 

املجتمع البحريني املتاآلف.

اأن  اإىل  ال�ضورى  جمل�ش  رئي�ش  ولفت 

الريادة  حتقيق  ا�ضتطاعت  البحرين  مملكة 

والتقدم يف �ضتى املجالت، من خالل الربامج 

تنفذها  التي  والإ�ضرتاتيجيات  الطموحة 

امل�ضنية  باجلهود  م�ضيًدا  املوقرة،  احلكومة 

يبذلها  التي  احلثيثة  الوطنية  وامل�ضاعي 

�ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد 

اآل خليفة ويل العهد رئي�ش جمل�ش الوزراء، 

احلكومي  العمل  يقود  الكرمي  �ضموه  اإن  اإذ 

بكفاءة عالية وروؤية وطنية تقوم على الإبداع 

والبتكار لتعميق املكت�ضبات الوطنية.

اأن  اإىل  ال�ضورى  جمل�ش  رئي�ش  واأ�ضار 

املا�ضية  عاًما   22 خالل  البحرين  مملكة 

التي  امل�ضيئة  املحطات  من  العديد  �ضهدت 

احلديثة،  الدميقراطية  املمار�ضات  تعك�ش 

العمل  يف  والإيجابية  الفاعلة  وامل�ضاركة 

املنجزات  اأن  موؤكًدا  والتنموي،  الوطني 

والتكامل  التعاون  عرب  تتحقق  احل�ضارية 

الت�ضريعية  ال�ضلطتني  بني  اجلهود  وت�ضافر 

جمل�ش  رئي�ش  واأو�ضح  والتنفيذية. 

الرا�ضخة  والأ�ض�ش  املبادئ  اأن  اإىل  ال�ضورى 

ُتعد  الوطني  العمل  ميثاق  ت�ضمنها  التي 

ما  على  للبناء  الأ�ضا�ضية  والقاعدة  النواة 

ململكة  التنموية  امل�ضرية  يف  وحتقق  اأجُنز 

اأن امليثـاق باعتباره وثيقة  البحرين، موؤكًدا 

فارقة يف  �ضيظل عالمــة  وطنيــة جامــعة 

البحرين احلديــث، ونبــرا�ًضا ملهًما  تاريخ 

لالأجيال احلالية وامل�ضتقبلية.

م�صيًدا بالتوجيهات امللكية ال�صامية.. رئي�س النواب:  

امليثاق مرتكز املمار�صات الدميقراطية واملوؤ�ص�صات الد�صتورية

اأعرب عن الفخر والعتزاز بتوجيهات جاللة امللك ملوا�صلة العطاء الوطني.. رئي�س ال�صورى:

املبادرة امللكية باإطالق امليثاق ترجمت روؤية قائد حكيم

 اأحمد  امل�سلم

علي ال�سالح

مديريات قوة دفاع البحرين

 حتتفـــل بــــذكرى تاأ�صي�س القـــوة

احتفلت عدد من مديريات قوة دفاع البحرين مبنا�ضبة 

واخلم�ضني  اخلام�ضة  البحرين  دفاع  قوة  تاأ�ضي�ش  ذكرى 

التي ت�ضادف اخلام�ش من فرباير.

الفعاليات  من  العديد  على  الحتفالت  تلك  و�ضملت 

والربامج احتفاًء بهذه املنا�ضبة الوطنية الغالية، اإذ جرى 

اخلدمة  واأنواط  الع�ضكرية  اخلدمة  تقدير  اأو�ضمة  ت�ضليم 

الطويلة واأنواط الكفاءة للم�ضتحقني وتكرمي املتميزين.

الرتبية: ن�صر ن�صب اأداء الطلبة يف الختبار

 الدويل يف اللغة الإجنليزية IELTS نهاية فرباير

نتائج  تعلن  �ضوف  اأنها  والتعليم  الرتبية  وزارة  تفيد 

الختبار  على  الأول  التدريبي  المتحان  يف  الطلبة  اأداء 

�ضهر  نهاية  بحلول   IELTS الإجنليزية  اللغة  يف  الدويل 

فرباير اجلاري، حيث متت تغطية مهارات القراءة والكتابة 

وال�ضتماع باللغة الإجنليزية يف اجلزء الأول من الختبار 

اللغة  التحدث يف  اختبار  اإجراء  الأول، و�ضيتم  التجريبي 

اجلاري،  فرباير   22 حتى   19 من  الفرتة  يف  الإجنليزية 

الوزارة  �ضتعلن  النتائج  وحتليل  الت�ضحيح  انتهاء  وبعد 

جميع  م�ضتوى  على  الأول  التجريبي  الختبار  نتائج 

املدار�ش الثانوية احلكومية، واأي�ضاً على م�ضتوى املناطق 

التعليمية الأربع.

وتود الوزارة التو�ضيح باأن الهدف من اإجراء الختبار 

التدريبي الأول هو قيا�ش م�ضتوى اأداء الطلبة الفعلي قبل 

ومن  الختبار،  اأداء  على  التدريب  عمليات  اإىل  اإخ�ضاعهم 

ثم �ضيتم اإجراء اختبار جتريبي ثان يف �ضهر مايو القادم 

بعد  الطلبة من  اأحرزه  الذي  التقدم  قيا�ش م�ضتوى  بهدف 

تقييم  الوزارة من  التدريب، حيث �ضتتمكن  اإىل  اإخ�ضاعهم 

جناح طرق التدري�ش امل�ضتخدمة يف تدريب الطلبة، وقيا�ش 

يف  الطلبة  اأداء  وكذلك  التدري�ش  طرائق  يف  املعلمني  اأداء 

التح�ضيل العلمي.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12366/PDF/INAF_20230215011517845.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/local/999554/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/999563/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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مثمًنا مبادرات جمل�س الوزراء بزيادة الإ�سهام يف توظيف البحرينيني

حممد بن عبداللـه ي�سيد بدعم القيادة للكوادر الطبية 

ال�شيخ حممد بن  الفريق طبيب  ثّمن 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

ح�شرة  من  املتوا�شل  الدعم  لل�شحة 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

واملتابعة   ، املعظم  البالد  ملك  اآل خليفة 

امل�شتمرة من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

رئي�س جمل�س الوزراء، جلميع ما ي�شب 

يف تطوير منظومة اخلدمات ال�شحية يف 

اململكة.

ويف هذا ال�شدد، نّوه رئي�س املجل�س 

اأطلقها  التي  باملبادرات  لل�شحة  الأعلى 

ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  الوزراء  جمل�س 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

الوزارية  اللجنة  رفع  بعد  اهلل،  حفظه 

للخدمات املجتمعية مقرتح ب�شاأن زيادة 

البحرينيني  الأطباء  توظيف  الإ�شهام يف 

ودعم م�شتواهم املهني والتي مت اإعدادها 

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  من  بتوجيه 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  واأكد 

يف  مبادرات  خم�س  اإطالق  باأن  خليفة 

نحو  ودافًعا  حافًزا  ي�شكل  اجلانب  هذا 

اإطار املنظومة  بذل املزيد من العطاء يف 

وير�شخ  اأهدافها  يحقق  ومبا  ال�شحية 

وكفاءة  بجودة  خدماتها  ا�شتدامة 

الوطنية،  كوادرها  �شواعد  خالل  من 

لرفد هذه  املتوا�شلة  امل�شاعي  اإىل  م�شرًيا 

املوؤهلة من  الوطنية  بالكفاءات  املنظومة 

الأطباء البحرينيني ودعم فر�س تدريبهم 

مبختلف  اإ�شراكهم  خالل  من  وتوظيفهم 

التكامل  حتقيق  اأجل  من  القطاعات 

املن�شود والأهداف املرجوة.

الوزراء  باأّن مبادرات جمل�س  و�شّدد 

اآفاق  من  املزيد  فتح  �شاأنها  من  املوقر 

النوعية  والفر�س  والتطور  العمل 

�شوق  يف  ودجمهم  البحرينيني  لالأطباء 

ف�شالً  املهني،  م�شتواهم  وتطوير  العمل 

املي�شرة  للتمويالت  الدعم  توفري  عن 

مبا  والتخ�ش�س  والتدريب  للتعليم 

التنموية  امل�شرية  رفد  يف  دورهم  يعزز 

ال�شاملة.

واأ�شاف: »ل �شك باأّن هذه املبادرات 

املتميزة تاأتي تقديًرا وعرفاًنا من احلكومة 

املجالت  كل  يف  البحريني  لل�شباب 

كان  والذي  ال�شحي،  القطاع  يف  ل�شيما 

له دور ا�شتثنائي خالل النت�شار العاملي 

الأطباء  وقام  كورونا،  فريو�س  جلائحة 

بدور م�شهود يف حماية و�شحة املجتمع 

و�شولً  اجلميع  �شالمة  على  واحلر�س 

انعك�س  مما  ال�شحي  التعايف  لتحقيق 

باخلري على اجلميع«.

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  ونّوه 

تعزيز  يف  الوطنية  بال�شراكة  خليفة 

البارز  ودورها  ال�شحية،  املنظومة 

الروؤى  من  العديد  وتنفيذ  حتقيق  يف 

لإحالل  الطموحة  والربامج  والتطلعات 

البحرينيني وا�شتقطاب الكوادر الوطنية 

يف القطاعني العام واخلا�س.

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  باأّن  واأكد 

واجلهات  ال�شحة  وزارة  مع  �شيتابع 

مقدمتها  ويف  املبادرة  يف  ال�شريكة 

فر�س  لتعزيز  »متكني«  العمل  �شندوق 

لالأطباء،  املهني  التطور  ودعم  التوظيف 

مبا يتنا�شب مع اأهداف التطوير ال�شامل 

اأعلى  وفق  ال�شحية  اخلدمات  ملنظومة 

يج�شد  مبا  والكفاءة  اجلودة  م�شتويات 

اأهداف التنمية امل�شتدامة.

العويناتي: مبادرة ويل العهد رئي�س الوزراء توؤ�ّس�س ملنظومة طبية متطورة يف البحرين
قال رئي�س جمل�س اإدارة امل�شت�شفى اخلليجي الأمريكي 

لزيادة  املقرتحة  املبادرات  اإن  العويناتي  �شلمان  ح�شني 

والتي  البحرينيني ودعمهم،  الأطباء  توظيف  الإ�شهام يف 

وّجه بها �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، توؤ�ش�س ملنظومة 

طبية متطورة وحديثة يف البحرين على امل�شتوى املهني 

والإداري.

ورفع اأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان ل�شموه على دعمه 

�شبيل  ال�شديدة يف  ال�شحي، وتوجيهاته  للقطاع  امل�شتمر 

تنفيذ املادرات الطموحة التي تعك�س الهتمام البالغ الذي 

يوليه �شموه لهذا القطاع احليوي، م�شرًيا اإىل اأن �شموه له 

ب�شمة وا�شحة يف خمتلف املجالت للنهو�س باخلدمات 

والهتمام املتوا�شل باملواطنني.

واأو�شح اأن اهتمام احلكومة املوقرة برئا�شة �شاحب 

ال�شمو امللكي باملحافظة على العن�شر الب�شري من خالل 

دعم الكوادر الطبية يف القطاعني العام واخلا�س له مردود 

جميع  ل�شالمة  املقدمة  اخلدمات  م�شتوى  على  اإيجابي 

ويج�شد  البحرين،  اأر�س مملكة  على  واملقيمني  املواطنني 

الروؤى امللكية ال�شامية نحو حتقيق املزيد من الإجنازات 

قيادة ح�شرة �شاحب  الوطني يف ظل  العمل  يف م�شرية 

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

على  حتتم  الجتماعية  امل�شوؤولية  اأن  اإىل  واأ�شار 

مبادرات  اإجناح  ال�شحي  احلقل  يف  العاملني  امل�شوؤولني 

الدوؤوب،  والعمل  امل�شرتك  التعاون  خالل  من  �شموه 

ملوا�شلة امل�شرية التنموية التي ت�شهدها البحرين، موؤكًدا 

دعمه الكامل جلميع القرارات والتوجيهات ال�شادرة عن 

جمل�س الوزراء املوقر، من اأجل حتقيق التطلعات الوطنية 

اهلل  �شائاًل  الأوفياء،  البحريــن  اأبناء  جميـــع  ل�شــالح 

اأن يوفـــق �شموه لكل ما فيه خري ورفعة  القدير  العلي 

ح�سني العويناتيوطننا الغايل.

يف ذكرى الت�سويت لإقرار الوثيقة الوطنية.. ال�سفري ال�سعودي:

امليثاق ي�سكل نربا�ًسا للعمل التطويري على كل امل�ستويات

ال�شعودي،  ال�شفري  وقال 

الذكرى  مبنا�شبة  ت�شريح  يف 

الوطني،  العمل  مليثاق  الـ22 

اإن امليثاق �شكل نربا�ًشا للعمل 

التطويري على كل امل�شتويات، 

واأ�شبح نقطة حتول يف تاريخ 

حتقيق  نحو  البحرين  مملكة 

�شتى  يف  الإجنازات  من  مزيد 

املجالت، ونقلة نوعية اأحدثها 

وعمل  كبري  اإ�شالحي  م�شروع 

على  ارتكز  طموح  وطني 

واحلقوق  احلريات  احرتام 

و�شيادة القانون وتطبيقه على 

اأ�شا�س امل�شاواة.

واأ�شاف اأن النظرة الثاقبة 

عي�شى  بن  حمد  امللك  جلاللة 

اآل خليفة ملك مملكة البحرين 

يف  جت�شدت  التي  ال�شقيقة، 

الإ�شالحي  جاللته  م�شروع 

وميثاق العمل الوطني، جعلت 

اأمن  البحرين واحة  من مملكة 

لنه�شة  وحا�شنة  وا�شتقرار، 

يف  وم�شتمرة  �شاملة  تنموية 

جميع املجالت.

ال�شمو  �شاحب  واأعرب 

اأحمد  بن  الأمري �شلطان  امللكي 

�شعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

التهاين  اآيات  اأ�شمي  عن 

امللك  جلاللة  والتربيكات 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

واإىل  البحرين  مملكة  ملك 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

الكرمية  املالكة  والعائلة 

ال�شقيق  البحريني  وال�شعب 

بهذه املنا�شبة، داعًيا املوىل عز 

وجل اأن يحفظ مملكة البحرين 

هذه  يعيد  واأن  و�شعًبا،  قيادًة 

ترفل  والبحرين  املنا�شبة 

والزدهار  التقدم  من  مبزيد 

يف ظل قيادة �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

ملك مملكة البحرين حفظه اهلل.

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن اأحمد بن عبدالعزيز اآل �سعود �سفري 

خادم احلرمني ال�سريفني لدى مملكة البحرين، اأن ذكرى الت�سويت على ميثاق العمل 

منا�سبة  عام، هي  14 من فرباير من كل  ي�سادف  الذي  البحرين  الوطني يف مملكة 

وطنية ج�سدت بداية عهد زاخر بالطموحات والتمنيات لتحقيق مزيد من الإجنازات 

واملكت�سبات الوطنية للمملكة و�سعبها ال�سقيق.

الأمري �سلطان بن اأحمد

الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل

خالل م�ساركته مبنتدى م�ستقبل العمل يف القمة العاملية للحكومات 2023.. القائد: 

امل�ساريع التقنية احلكومية ارتكزت على تنمية املهارات الوطنية

التنفيذي لهيئة  الرئي�س  �شارك 

الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 

حممد علي القائد يف فعاليات القمة 

التي   2023 للحكومات  العاملية 

الإمارات  دولة  حكومة  تنظمها 

العربية املتحدة خالل الفرتة 13-

15 فرباير اجلاري يف مدينة دبي، 

من  نخبة  مب�شاركة  حتظى  والتي 

وكبار  والوزراء  احلكومات  قادة 

ورواد  القرار  و�شّناع  امل�شوؤولني 

ال�شوؤون  يف  واملخت�شني  الأفكار، 

والجتماعية،  والقت�شادية  املالية 

وروؤ�شاء  دولية  منظمات  وروؤ�شاء 

�شركات عاملية من 150 دولة حول 

العامل.

الرئي�س  اأ�شاد  املنا�شبة،  وبهذه 

القائد  علي  حممد  للهيئة  التنفيذي 

العربية  الإمارات  دولة  با�شت�شافة 

التي  الكبرية  وباجلهود  املتحدة، 

والإعداد  التجهيز  خالل  قدمتها 

عالية  العاملية  القمة  هذه  لنعقاد 

امل�شتوى، والتي انطلقت حتت �شعار 

امل�شتقبل«،  حكومات  »ا�شت�شراف 

والهادفة لتبادل اخلربات واملعارف 

تعزيز  يف  ت�شهم  التي  والأفكار 

ا�شت�شراف  عرب  والزدهار  التنمية 

العامل،  حول  احلكومات  م�شتقبل 

على  الوقوف  يف  باأهميتها  منوًها 

احلالية  العاملية  التحديات  اأبرز 

بالأداء  الرتقاء  وامل�شتقبلية، و�شبل 

التغريات  ومواكبة  احلكومي 

العاملية املت�شارعة من خالل تطويع 

وا�شتخدام  احلديثة  التقنيات 

ملواجهة  والبتكار  التكنولوجيا 

والدولية  الإقليمية  التحديات 

و�شوًل لتحقيق جودة احلياة.

وقد �شارك حممد القائد الرئي�س 

التنفيذي يف اليوم الثاين من اأعمال 

العمل«  »م�شتقبل  منتدى  يف  القمة 

»التعليم  حمور  �شمن  ياأتي  الذي 

احلكومة«  كاأولويات  والوظائف 

كاجلوليد  كر�شتي  �شمت  والتي 

الرئي�س اخلام�س حلكومة جمهورية 

رئي�س  جني  وكوه  اإ�شتونيا، 

الرقمية  املن�شة  حلكومة  املجل�س 

اأفني  ودورون  اجلنوبية،  بكوريا 

احلكومية  لل�شوؤون  الرئي�س  نائب 

وال�شيا�شة العامة لالأ�شواق النا�شئة 

ب�شركة Google، واأدارتها اأمانديب 

بانغو ال�شحافية يف )بي بي �شي(. 

القائد  اأكد حممد  وخالل كلمته، 

العاملي  امل�شاركة يف هذا احلدث  اأن 

ل�شتعرا�س  فر�شة  ميثل  املهم 

ومبادراتها  البحرين  جتارب مملكة 

العمل  �شري  تعزيز  جمال  يف 

باملقومات  وتهيئته  احلكومي 

وذلك  التحديات،  ملواكبة  الداعمة 

امللكية  بالروؤية  ال�شرت�شاد  من 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

املعظم، وتوجيهات احلكومة  البالد 

امللكي  �شاحب  برئا�شة  املوقرة 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

يف  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

والذكاء  احلديثة  التقنيات  توظيف 

ل  املجالت  �شتى  يف  ال�شطناعي 

م�شرًيا  احلكومي،  العمل  يف  �شيما 

اإىل جملة من املبادرات التي اطلقتها 

روؤيتها  مع  واملت�شقة  احلكومة 

القت�شادية 2030 ومبادئها الثالث 

والعدالة،  والتناف�شية  ال�شتدامة 

التقنية،  التحتية  للبنية  تهيئة  من 

امل�شتقبلية  واملتطلبات  متكيفة 

التحديات،  مواكبة  على  وقادرة 

املتابعة احلثيثة من قبل  اأثر  موؤكًدا 

ركن  اأول  الفريق  الداخلية  وزير 

خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ 

لتقنية  الوزارية  اللجنة  رئي�س 

للعملية  والت�شالت،  املعلومات 

يف  احلكومية  للخدمات  التطويرية 

وتوظيف  املعلومات  تقنية  جمال 

واأهمية  الرقمي  والتحول  التقنية 

ما  وهو  املجال،  هذا  يف  ال�شتثمار 

من  جملة  توفري  خالل  من  انعك�س 

وال�شيا�شات  والت�شريعات  املقومات 

الداعمة لتوفري بيئة خ�شبة وجاذبة 

ل�شتقطاب ال�شركات العاملية العاملة 

التقنيات  وت�شجيع  املجال  هذا  يف 

النا�شئة كال�شحابة الوطنية، الذكاء 

ال�شطناعي، �شال�شل الكتل، اإنرتنت 

الأ�شياء وحتليل البيانات ال�شخمة.

حممد القائد خالل م�ساركته يف فعاليات القمة العاملية للحكومات 2023

مبنا�شبة احتفالت مملكة البحرين بالذكرى الثانية والع�شرين لإقرار ميثاق العمل الوطني، 

ا ميدانًيا وجماهريًيا، مب�شاركة عدد من اإدارات وزارة الداخلية  نظمت وزارة الداخلية ا�شتعرا�شً

انطالًقا من باب البحرين بالعا�شمة املنامة، وياأتي تنظيم هذه الحتفالية ملا ميثله هذا اليوم 

املجيد من اأهمية يف تاريخ مملكة البحرين، ليكون م�شدر اعتزاز على مدى ال�شنني.. ولأنه جاء 

الفاعلة، خري منوذج للتعبري عن  ال�شراكة املجتمعية  التوقعات، فاإن  عرب اجماع وطني فاق 

فرحة �شعب واعتزاز وطن بهذا الإجناز الوطني، الذي يج�شد التالقي بني اإرادة قائد واإجماع 

�شعب. وجت�شيًدا لهذه ال�شراكة، انطلقت الفرقة املو�شيقية لل�شرطة، حاملة عرب مقطوعاتها هذه 

املعاين الوطنية، و�شط تفاعل من اجلماهري التي ا�شطّفت وعرّبت عن اإعجابها وتقديرها لهذه 

املعزوفات املو�شيقية والتي تعك�س الولء والنتماء الوطني وحب ال�شعب واعتزازه بقيادته 

التي اآمنت بقدرات الإن�شان البحريني �شانًعا للتنمية وهدًفا لها.

ا »الداخلية« تنظم ا�ستعرا�سً

 ميدانًيا بذكرى اإقرار ميثاق العمل الوطني
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مثمًنا مبادرات جمل�س الوزراء بزيادة الإ�سهام يف توظيف البحرينيني

حممد بن عبداللـه ي�سيد بدعم القيادة للكوادر الطبية 

ال�شيخ حممد بن  الفريق طبيب  ثّمن 

الأعلى  املجل�س  رئي�س  خليفة  اآل  عبداهلل 

ح�شرة  من  املتوا�شل  الدعم  لل�شحة 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

واملتابعة   ، املعظم  البالد  ملك  اآل خليفة 

امل�شتمرة من �شاحب ال�شمو امللكي الأمري 

العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

رئي�س جمل�س الوزراء، جلميع ما ي�شب 

يف تطوير منظومة اخلدمات ال�شحية يف 

اململكة.

ويف هذا ال�شدد، نّوه رئي�س املجل�س 

اأطلقها  التي  باملبادرات  لل�شحة  الأعلى 

ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  الوزراء  جمل�س 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

الوزارية  اللجنة  رفع  بعد  اهلل،  حفظه 

للخدمات املجتمعية مقرتح ب�شاأن زيادة 

البحرينيني  الأطباء  توظيف  الإ�شهام يف 

ودعم م�شتواهم املهني والتي مت اإعدادها 

ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  من  بتوجيه 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء.

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  واأكد 

يف  مبادرات  خم�س  اإطالق  باأن  خليفة 

نحو  ودافًعا  حافًزا  ي�شكل  اجلانب  هذا 

اإطار املنظومة  بذل املزيد من العطاء يف 

وير�شخ  اأهدافها  يحقق  ومبا  ال�شحية 

وكفاءة  بجودة  خدماتها  ا�شتدامة 

الوطنية،  كوادرها  �شواعد  خالل  من 

لرفد هذه  املتوا�شلة  امل�شاعي  اإىل  م�شرًيا 

املوؤهلة من  الوطنية  بالكفاءات  املنظومة 

الأطباء البحرينيني ودعم فر�س تدريبهم 

مبختلف  اإ�شراكهم  خالل  من  وتوظيفهم 

التكامل  حتقيق  اأجل  من  القطاعات 

املن�شود والأهداف املرجوة.

الوزراء  باأّن مبادرات جمل�س  و�شّدد 

اآفاق  من  املزيد  فتح  �شاأنها  من  املوقر 

النوعية  والفر�س  والتطور  العمل 

�شوق  يف  ودجمهم  البحرينيني  لالأطباء 

ف�شالً  املهني،  م�شتواهم  وتطوير  العمل 

املي�شرة  للتمويالت  الدعم  توفري  عن 

مبا  والتخ�ش�س  والتدريب  للتعليم 

التنموية  امل�شرية  رفد  يف  دورهم  يعزز 

ال�شاملة.

واأ�شاف: »ل �شك باأّن هذه املبادرات 

املتميزة تاأتي تقديًرا وعرفاًنا من احلكومة 

املجالت  كل  يف  البحريني  لل�شباب 

كان  والذي  ال�شحي،  القطاع  يف  ل�شيما 

له دور ا�شتثنائي خالل النت�شار العاملي 

الأطباء  وقام  كورونا،  فريو�س  جلائحة 

بدور م�شهود يف حماية و�شحة املجتمع 

و�شولً  اجلميع  �شالمة  على  واحلر�س 

انعك�س  مما  ال�شحي  التعايف  لتحقيق 

باخلري على اجلميع«.

اآل  عبداهلل  بن  حممد  ال�شيخ  ونّوه 

تعزيز  يف  الوطنية  بال�شراكة  خليفة 

البارز  ودورها  ال�شحية،  املنظومة 

الروؤى  من  العديد  وتنفيذ  حتقيق  يف 

لإحالل  الطموحة  والربامج  والتطلعات 

البحرينيني وا�شتقطاب الكوادر الوطنية 

يف القطاعني العام واخلا�س.

لل�شحة  الأعلى  املجل�س  باأّن  واأكد 

واجلهات  ال�شحة  وزارة  مع  �شيتابع 

مقدمتها  ويف  املبادرة  يف  ال�شريكة 

فر�س  لتعزيز  »متكني«  العمل  �شندوق 

لالأطباء،  املهني  التطور  ودعم  التوظيف 

مبا يتنا�شب مع اأهداف التطوير ال�شامل 

اأعلى  وفق  ال�شحية  اخلدمات  ملنظومة 

يج�شد  مبا  والكفاءة  اجلودة  م�شتويات 

اأهداف التنمية امل�شتدامة.

العويناتي: مبادرة ويل العهد رئي�س الوزراء توؤ�ّس�س ملنظومة طبية متطورة يف البحرين
قال رئي�س جمل�س اإدارة امل�شت�شفى اخلليجي الأمريكي 

لزيادة  املقرتحة  املبادرات  اإن  العويناتي  �شلمان  ح�شني 

والتي  البحرينيني ودعمهم،  الأطباء  توظيف  الإ�شهام يف 

وّجه بها �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، توؤ�ش�س ملنظومة 

طبية متطورة وحديثة يف البحرين على امل�شتوى املهني 

والإداري.

ورفع اأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان ل�شموه على دعمه 

�شبيل  ال�شديدة يف  ال�شحي، وتوجيهاته  للقطاع  امل�شتمر 

تنفيذ املادرات الطموحة التي تعك�س الهتمام البالغ الذي 

يوليه �شموه لهذا القطاع احليوي، م�شرًيا اإىل اأن �شموه له 

ب�شمة وا�شحة يف خمتلف املجالت للنهو�س باخلدمات 

والهتمام املتوا�شل باملواطنني.

واأو�شح اأن اهتمام احلكومة املوقرة برئا�شة �شاحب 

ال�شمو امللكي باملحافظة على العن�شر الب�شري من خالل 

دعم الكوادر الطبية يف القطاعني العام واخلا�س له مردود 

جميع  ل�شالمة  املقدمة  اخلدمات  م�شتوى  على  اإيجابي 

ويج�شد  البحرين،  اأر�س مملكة  على  واملقيمني  املواطنني 

الروؤى امللكية ال�شامية نحو حتقيق املزيد من الإجنازات 

قيادة ح�شرة �شاحب  الوطني يف ظل  العمل  يف م�شرية 

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

على  حتتم  الجتماعية  امل�شوؤولية  اأن  اإىل  واأ�شار 

مبادرات  اإجناح  ال�شحي  احلقل  يف  العاملني  امل�شوؤولني 

الدوؤوب،  والعمل  امل�شرتك  التعاون  خالل  من  �شموه 

ملوا�شلة امل�شرية التنموية التي ت�شهدها البحرين، موؤكًدا 

دعمه الكامل جلميع القرارات والتوجيهات ال�شادرة عن 

جمل�س الوزراء املوقر، من اأجل حتقيق التطلعات الوطنية 

اهلل  �شائاًل  الأوفياء،  البحريــن  اأبناء  جميـــع  ل�شــالح 

اأن يوفـــق �شموه لكل ما فيه خري ورفعة  القدير  العلي 

ح�سني العويناتيوطننا الغايل.

يف ذكرى الت�سويت لإقرار الوثيقة الوطنية.. ال�سفري ال�سعودي:

امليثاق ي�سكل نربا�ًسا للعمل التطويري على كل امل�ستويات

ال�شعودي،  ال�شفري  وقال 

الذكرى  مبنا�شبة  ت�شريح  يف 

الوطني،  العمل  مليثاق  الـ22 

اإن امليثاق �شكل نربا�ًشا للعمل 

التطويري على كل امل�شتويات، 

واأ�شبح نقطة حتول يف تاريخ 

حتقيق  نحو  البحرين  مملكة 

�شتى  يف  الإجنازات  من  مزيد 

املجالت، ونقلة نوعية اأحدثها 

وعمل  كبري  اإ�شالحي  م�شروع 

على  ارتكز  طموح  وطني 

واحلقوق  احلريات  احرتام 

و�شيادة القانون وتطبيقه على 

اأ�شا�س امل�شاواة.

واأ�شاف اأن النظرة الثاقبة 

عي�شى  بن  حمد  امللك  جلاللة 

اآل خليفة ملك مملكة البحرين 

يف  جت�شدت  التي  ال�شقيقة، 

الإ�شالحي  جاللته  م�شروع 

وميثاق العمل الوطني، جعلت 

اأمن  البحرين واحة  من مملكة 

لنه�شة  وحا�شنة  وا�شتقرار، 

يف  وم�شتمرة  �شاملة  تنموية 

جميع املجالت.

ال�شمو  �شاحب  واأعرب 

اأحمد  بن  الأمري �شلطان  امللكي 

�شعود  اآل  عبدالعزيز  بن 

التهاين  اآيات  اأ�شمي  عن 

امللك  جلاللة  والتربيكات 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

واإىل  البحرين  مملكة  ملك 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

الكرمية  املالكة  والعائلة 

ال�شقيق  البحريني  وال�شعب 

بهذه املنا�شبة، داعًيا املوىل عز 

وجل اأن يحفظ مملكة البحرين 

هذه  يعيد  واأن  و�شعًبا،  قيادًة 

ترفل  والبحرين  املنا�شبة 

والزدهار  التقدم  من  مبزيد 

يف ظل قيادة �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 

ملك مملكة البحرين حفظه اهلل.

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلطان بن اأحمد بن عبدالعزيز اآل �سعود �سفري 

خادم احلرمني ال�سريفني لدى مملكة البحرين، اأن ذكرى الت�سويت على ميثاق العمل 

منا�سبة  عام، هي  14 من فرباير من كل  ي�سادف  الذي  البحرين  الوطني يف مملكة 

وطنية ج�سدت بداية عهد زاخر بالطموحات والتمنيات لتحقيق مزيد من الإجنازات 

واملكت�سبات الوطنية للمملكة و�سعبها ال�سقيق.

الأمري �سلطان بن اأحمد

الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل

خالل م�ساركته مبنتدى م�ستقبل العمل يف القمة العاملية للحكومات 2023.. القائد: 

امل�ساريع التقنية احلكومية ارتكزت على تنمية املهارات الوطنية

التنفيذي لهيئة  الرئي�س  �شارك 

الإلكرتونية  واحلكومة  املعلومات 

حممد علي القائد يف فعاليات القمة 

التي   2023 للحكومات  العاملية 

الإمارات  دولة  حكومة  تنظمها 

العربية املتحدة خالل الفرتة 13-

15 فرباير اجلاري يف مدينة دبي، 

من  نخبة  مب�شاركة  حتظى  والتي 

وكبار  والوزراء  احلكومات  قادة 

ورواد  القرار  و�شّناع  امل�شوؤولني 

ال�شوؤون  يف  واملخت�شني  الأفكار، 

والجتماعية،  والقت�شادية  املالية 

وروؤ�شاء  دولية  منظمات  وروؤ�شاء 

�شركات عاملية من 150 دولة حول 

العامل.

الرئي�س  اأ�شاد  املنا�شبة،  وبهذه 

القائد  علي  حممد  للهيئة  التنفيذي 

العربية  الإمارات  دولة  با�شت�شافة 

التي  الكبرية  وباجلهود  املتحدة، 

والإعداد  التجهيز  خالل  قدمتها 

عالية  العاملية  القمة  هذه  لنعقاد 

امل�شتوى، والتي انطلقت حتت �شعار 

امل�شتقبل«،  حكومات  »ا�شت�شراف 

والهادفة لتبادل اخلربات واملعارف 

تعزيز  يف  ت�شهم  التي  والأفكار 

ا�شت�شراف  عرب  والزدهار  التنمية 

العامل،  حول  احلكومات  م�شتقبل 

على  الوقوف  يف  باأهميتها  منوًها 

احلالية  العاملية  التحديات  اأبرز 

بالأداء  الرتقاء  وامل�شتقبلية، و�شبل 

التغريات  ومواكبة  احلكومي 

العاملية املت�شارعة من خالل تطويع 

وا�شتخدام  احلديثة  التقنيات 

ملواجهة  والبتكار  التكنولوجيا 

والدولية  الإقليمية  التحديات 

و�شوًل لتحقيق جودة احلياة.

وقد �شارك حممد القائد الرئي�س 

التنفيذي يف اليوم الثاين من اأعمال 

العمل«  »م�شتقبل  منتدى  يف  القمة 

»التعليم  حمور  �شمن  ياأتي  الذي 

احلكومة«  كاأولويات  والوظائف 

كاجلوليد  كر�شتي  �شمت  والتي 

الرئي�س اخلام�س حلكومة جمهورية 

رئي�س  جني  وكوه  اإ�شتونيا، 

الرقمية  املن�شة  حلكومة  املجل�س 

اأفني  ودورون  اجلنوبية،  بكوريا 

احلكومية  لل�شوؤون  الرئي�س  نائب 

وال�شيا�شة العامة لالأ�شواق النا�شئة 

ب�شركة Google، واأدارتها اأمانديب 

بانغو ال�شحافية يف )بي بي �شي(. 

القائد  اأكد حممد  وخالل كلمته، 

العاملي  امل�شاركة يف هذا احلدث  اأن 

ل�شتعرا�س  فر�شة  ميثل  املهم 

ومبادراتها  البحرين  جتارب مملكة 

العمل  �شري  تعزيز  جمال  يف 

باملقومات  وتهيئته  احلكومي 

وذلك  التحديات،  ملواكبة  الداعمة 

امللكية  بالروؤية  ال�شرت�شاد  من 

اجلاللة  �شاحب  حل�شرة  ال�شامية 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل 

املعظم، وتوجيهات احلكومة  البالد 

امللكي  �شاحب  برئا�شة  املوقرة 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

يف  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

والذكاء  احلديثة  التقنيات  توظيف 

ل  املجالت  �شتى  يف  ال�شطناعي 

م�شرًيا  احلكومي،  العمل  يف  �شيما 

اإىل جملة من املبادرات التي اطلقتها 

روؤيتها  مع  واملت�شقة  احلكومة 

القت�شادية 2030 ومبادئها الثالث 

والعدالة،  والتناف�شية  ال�شتدامة 

التقنية،  التحتية  للبنية  تهيئة  من 

امل�شتقبلية  واملتطلبات  متكيفة 

التحديات،  مواكبة  على  وقادرة 

املتابعة احلثيثة من قبل  اأثر  موؤكًدا 

ركن  اأول  الفريق  الداخلية  وزير 

خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  را�شد  ال�شيخ 

لتقنية  الوزارية  اللجنة  رئي�س 

للعملية  والت�شالت،  املعلومات 

يف  احلكومية  للخدمات  التطويرية 

وتوظيف  املعلومات  تقنية  جمال 

واأهمية  الرقمي  والتحول  التقنية 

ما  وهو  املجال،  هذا  يف  ال�شتثمار 

من  جملة  توفري  خالل  من  انعك�س 

وال�شيا�شات  والت�شريعات  املقومات 

الداعمة لتوفري بيئة خ�شبة وجاذبة 

ل�شتقطاب ال�شركات العاملية العاملة 

التقنيات  وت�شجيع  املجال  هذا  يف 

النا�شئة كال�شحابة الوطنية، الذكاء 

ال�شطناعي، �شال�شل الكتل، اإنرتنت 

الأ�شياء وحتليل البيانات ال�شخمة.

حممد القائد خالل م�ساركته يف فعاليات القمة العاملية للحكومات 2023

مبنا�شبة احتفالت مملكة البحرين بالذكرى الثانية والع�شرين لإقرار ميثاق العمل الوطني، 

ا ميدانًيا وجماهريًيا، مب�شاركة عدد من اإدارات وزارة الداخلية  نظمت وزارة الداخلية ا�شتعرا�شً

انطالًقا من باب البحرين بالعا�شمة املنامة، وياأتي تنظيم هذه الحتفالية ملا ميثله هذا اليوم 

املجيد من اأهمية يف تاريخ مملكة البحرين، ليكون م�شدر اعتزاز على مدى ال�شنني.. ولأنه جاء 

الفاعلة، خري منوذج للتعبري عن  ال�شراكة املجتمعية  التوقعات، فاإن  عرب اجماع وطني فاق 

فرحة �شعب واعتزاز وطن بهذا الإجناز الوطني، الذي يج�شد التالقي بني اإرادة قائد واإجماع 

�شعب. وجت�شيًدا لهذه ال�شراكة، انطلقت الفرقة املو�شيقية لل�شرطة، حاملة عرب مقطوعاتها هذه 

املعاين الوطنية، و�شط تفاعل من اجلماهري التي ا�شطّفت وعرّبت عن اإعجابها وتقديرها لهذه 

املعزوفات املو�شيقية والتي تعك�س الولء والنتماء الوطني وحب ال�شعب واعتزازه بقيادته 

التي اآمنت بقدرات الإن�شان البحريني �شانًعا للتنمية وهدًفا لها.

ا »الداخلية« تنظم ا�ستعرا�سً

 ميدانًيا بذكرى اإقرار ميثاق العمل الوطني

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12366/PDF/INAF_20230215011517845.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/local/999546/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/999544/News.html


العدد:  12366

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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علي بن ال�صيخ عبداحل�صني الع�صفور

جمال الياقوت* 

نعم للميثاق

و�شعبًا  وحكومًة  ملًكا  البحرين  حتتفل  اليوم 

العطرة  الوطني  العمل  ميثاق  ذكرى  باإحياء 

لتاأ�شي�س عقد اجتماعي لدولة املوؤ�ش�شات والقانون، 

عقد توافق عليه امللك املعظم وال�شعب الويف يعك�س 

مقومات  على  ويرتكز  التاريخية  الوطنية  الوقفة 

اإجماع  على  حازت  م�شتقبلية  وتطلعات  ح�شارية 

�شعبي من اأجل امل�شاركة يف �شنع القرار القائم على 

قيم العدل وامل�شاواة وتكافوؤ الفر�س لرت�شيخ النهج 

الدميقراطي لدولة ع�شرية قائمة على مبداأ الف�شل 

بني ال�شلطات، التنفيذية والت�شريعية والق�شائية.

العمل  ميثاق  ذكرى  اإحياء  من  ن�شتلهم  واليوم 

من  االنتقال  اأجل  من  للعمل  الهمم  �شحذ  الوطني 

يف  النمو  اإىل  وتداعياتها  اجلائحة  الآثار  التعايف 

برنامج العمل احلكومي الذي يقود دفته بكل حكمة 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب  واقتدار 

فريق  رئي�س  اهلل  حفظة  املوقر  الوزراء  جمل�س 

البحرين اأمام حتديات اإقليمية وعاملية.

وياأتي احتفال هذا العام والعامل يعي�س تداعيات 

وتركيا  �شوريا  من  كل  يف  املدمر  الزلزال  كارثة 

على  اأن مين  القدير  العلي  اهلل  �شائلني  ال�شقيقتني، 

ال�شحايا بالرحمة واملغفرة وعلى امل�شابني بال�شفاء 

العاملية  وامل�شاندة  الدعم  لهم  ي�شخر  واأن  العاجل 

اأمام االأ�شرار الناجتة عن هذا الزلزال املدمر.

وبعد 22 عاًما الإحياء ذكرى ميثاق العمل الوطني 

جندد البيعة والوالء واملحافظة على مكا�شب العهد 

اجلبهة  ومتا�شك  الوطني  التالحم  يف  االإ�شالحي 

الداخلية والتوافق الوطني على نعم للميثاق.

ملك اأحّب �صعبه.. فاأحبوه

يف يوم امليثاق وجدنا احلب الكبري الذي مل�شنا 

من ورائه اأن �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

البحرين  مملكة  ملك  ورعاه  اهلل  حفظه  خليفة  اآل 

املعظم اأحب �شعبه فاأحبوه، وهكذا ا�شفر احلب من 

مودة واإخال�س ووالء، انعك�س ذلك بنتائج طيبة..

فاإن املتتبع مل�شرية النه�شة احل�شارية يف مملكة 

قيادة حكيمة  النه�شة  هذه  وراء  اأن  يجد  البحرين 

امللك  ثاقبة بحكمة وحنكة �شاحب اجلاللة  وروؤية 

ملك  ورعاه  اهلل  حفظه  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

مملكة البحرين املعظم، وموؤازرة وم�شاندة واهتمام 

اآل  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

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

املعظم  امللك  جلاللة  اال�شالحي  امل�شروع  اأن  كما 

اأر�شى قواعد وثوابت االإ�شالح، ومن هذا امل�شروع 

الوطني الرائد انطلق بروؤية ثابتة حققت من ورائه 

مملكة البحرين اإجنازات وجناحات وقفزات اأمامية 

رغم  القانون،  واحرتام  والواجبات  احلقوق  نحو 

من  ملزيد  وتدفع  املنطقة  تواجه  التى  التحديات 

العمل  ميثاق  واإن  املجاالت،  خمتلف  يف  التن�شيق 

الوطني يف مملكة البحرين يعد مفخرًة واعتزازاً ملا 

لل�شعب  تاريخية  حتقق من وحدة وطنية وملحمة 

الويف، وروؤية وا�شحة ل�شاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�شى اآل خليفة املعظم حفظه اهلل ورعاه.. منذ 

العمل  ميثاق  على  الت�شويت  يف  االأوىل  اللحظات 

معاين  ج�شد  والذي  اجلميع،  عليه  اتفق  الوطني 

واالجتماعي  االقت�شادي  امل�شار  توحيد  يف  كثرية 

امللك  بقيادة  البحرين  مملكة  لنه�شة  وال�شيا�شي 

حمد املعظم �شلمه اهلل، مبا �شملت عليه من مبادرات 

املحافل  املرموقة يف  البحرين  عززت مكانة مملكة 

الدول  م�شاف  يف  وجعلها  واالإقليمية  الدولية 

املتقدمة حافلة بالتطويرات والتح�شينات واالزدهار 

امللك  اجلاللة  ل�شاحب  الزاهد  العهد  يف  والرفعة 

املعظم اطال اهلل يف عمره.

التهاين  اآيات  اأ�شمى  اأرفع  املنا�شبة  وبهذه 

واإىل  املعظم،  البحرين  مملكة  ملك  اإىل  والتربيكات 

جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

الوزراء، واإىل �شعب البحرين الويف.

* ع�صو االحتاد العام لل�صحفيني العرب

ك�صفت عن اأدلة تثبت اخرتاق اإيران للقرارات الدولية.. بريطانيا:

�صنوا�صل العمل حلماية اأمن �صركائنا وحما�صبة طهران
متام اأبو�صايف:

ك�صفت وزارة الدفاع الربيطانية عن ادلة على النتهاكات 

الإيرانية لقرارات الأمم املتحدة ب�صاأن انت�صار الأ�صلحة.

تقدمي  مت  قد  انه  الربيطانية  ادافع  لوزارة  بيان  وقال 

امللكية  البحرية  �صفينة  قامت  قد  كانت  التي  ال�صلحة 

الربيطانية  HMS Montrose ب�صبطها اىل الأمم املتحدة 

احلر�س   - اإيرانية  حكومية  منظمة  ارتباط  على  كدليل 

الأ�صلحة، ما  اأنظمة  الإ�صالمي )IRGC( - بتهريب  الثوري 

يعد انتهاكا وا�صما لقرار جمل�س الأمن التابع لالأمم املتحدة.

 ولفت البيان اىل ان �صبطيات ال�صفن الربيطانية كانت 

 HMS Montrose يف العام 2022 حني �صبطت ال�صفينة

يف  مهربون  يديرها  �صريعة  زوارق  من  اإيرانية  اأ�صلحة 

اإيران. واحتوت املواد امل�صبوطة على  املياه الدولية جنوب 

اأر�س - جو وحمركات ل�صواريخ كروز للهجوم  �صواريخ 

الأر�صي، وهو ما يتعار�س مع قراري جمل�س الأمن التابع 

لالأمم املتحدة رقم 2231 و2140 )2015(.

قدموا  الذين  املتحدة  الأمم  ملمثلي  الأ�صلحة  قدمت  وقد   

تقييما لل�صراع يف اليمن والن�صاط النووي الإيراين.

ومتت الإ�صارة اإىل حالت احلظر يف تقرير الأمني العام 

رقم 2231 ال�صادر يف دي�صمرب 2022، حيث من املتوقع 

اأن تظهر يف التقرير ال�صنوي لقرار جمل�س الأمن رقم 2140 

الذي �صي�صدر قريًبا.

اإن  وال�س  بن  الربيطاين  الدفاع  وزير  قال  جانبه،  من 

و�صتوا�صل  الدويل  القانون  بدعم  ملتزمة  املتحدة  اململكة 

مواجهة الن�صاط الإيراين الذي يتعار�س مع قرارات جمل�س 

اأنحاء  جميع  يف  ال�صالم  ويهدد  املتحدة  لالأمم  التابع  الأمن 

للبحرية  دائم  انت�صار  لدينا  ال�صبب  »لهذا  وتابع:  العامل. 

بحرية  اأمنية  عمليات  واإجراء  اخلليج،  منطقة  يف  امللكية 

حيوية والعمل من اجل حتقيق ال�صالم الدائم يف اليمن«.

 بينما و�صف وزير الدولة لل�صرق الأو�صط اللورد طارق 

ال�صرق  ل�صتقرار  واملزعزعة  باملتهورة  ايران  ان�صطة  احمد 

الو�صط. 

دور  عن  الك�صف  مت  اأخرى  »مرة  احمد:  اللورد  وقال 

ما  وهو  متهور  ب�صكل  ال�صلحة  انت�صار  يف  الإيراين  النظام 

يهدد ال�صتقرار يف املنطقة«.

امل�صتمر  الإيراين  الع�صكري  الدعم  اأدى  »لقد  وتابع 

تاأجيج  اإىل  الأ�صلحة  حلظر  امل�صتمر  والنتهاك  للحوثيني 

املزيد من ال�صراع وتقوي�س جهود ال�صالم التي تقودها الأمم 

املتحدة«.

املتحدة  اململكة  »�صتوا�صل  بالقول:  ت�صريحاته  واختتم 

العمل حلماية اأمن �صركائنا وحما�صبة اإيران«.

يذكر ان من الأدلة الرئي�صة التي قدمتها اململكة املتحدة 

ال�صتطالع.  لأن�صطة  م�صممة  جتارية  طيار  دون  طائرة 

يف  التحكم  لوحدات  الداخلية  الذاكرة  ت�صفري  فك  خالل  من 

املركبات اجلوية غري املاأهولة )UAV(، ك�صفت وزارة الدفاع 

الربيطانية عن �صجالت 22 رحلة جتريبية مت اإجراوؤها يف 

مقر قيادة القوات اجلوية للحر�س الثوري الإيراين ومن�صاأة 

طيار  دون  الطائرة  كانت  حيث  طهران.  غرب  يف  الختبار 

ومكونات  اأر�س-جو  �صواريخ  من  عدد  �صحنة  نف�س  يف 

ل�صاروخ كروز.

الدولة  اإىل وجود �صلة مبا�صرة بني  الأدلة  وت�صري هذه 

ي�صتخدمها  التي  ال�صواريخ  اأنظمة  وتهريب  الإيرانية 

والإمارات  ال�صعودية  العربية  اململكة  ملهاجمة  احلوثيون 

انت�صار  الربيطانية  امللكية  البحرية  املتحدة. ولدى  العربية 

وطائرة  بزوارق  جمهزة   ،23 النوع  من  لفرقاطة  دائم 

البحري  الأمن  عمليات  لدعم  وذلك   Wildcat هليكوبرت 

 HMS ا�صتبدال  مت   2022 العام  ويف  عمان.   خليج  يف 

.HMS Lancasterبـ Montrose
املنطقة  يف  �صركائها  جانب  اإىل  املتحدة  اململكة  وتقف 

الأ�صلحة،  لأنظمة  القانوين  غري  التدفق  مبكافحة  وتلتزم 

بالإ�صافة اإىل املخدرات والجتار بالفراد.

بعيدة  الأ�صلحة  ت�صكله  الذي  التهديد  ان  البيان  واعترب 

الأو�صط  ال�صرق  على  يقت�صر  ل  اإيران  يف  امل�صنوعة  املدى 

فح�صب، بل منذ غزو اأوكرانيا زودت اإيران رو�صيا باملئات من 

طائرات »�صاهد« الهجومية اأحادية الجتاه، ما يعترب انتهاكا 

الهجمات  الأمن رقم 2231. حيث قتلت هذه  لقرار جمل�س 

الوطنية احليوية  التحتية  بالبنية  اأ�صراًرا  مدنيني واأحلقت 

)مثل حمطات الطاقة( بعيًدا عن اخلطوط الأمامية للنزاع.

ي�صّلط ال�صوء على النموذج البحريني الناجح يف التعامل مع جائحة »كوفيد - 19«

البحرين ت�صت�صيف اجتماًعا دولًيا للتعامل مع م�صتجدات ال�صحة العامة يف الطريان املدين

الجتماع  الأوىل  للمرة  البحرين  مملكة  ا�صت�صافت 

ملنع  الأو�صط  لل�صرق  الإقليمي  التعاون  لرتتيب  العا�صر 

واإدارة اأحداث ال�صحة العامة يف الطريان املدين مب�صاركة من 

اأوروبا  الدويل )ICAO( من  املدين  الطريان  اأع�صاء منظمة 

العمل  ور�صة  جانب  اإىل   ،)CAPSCA( الأطل�صي  و�صمال 

حول التطبيقات الطبية يف جمال الطريان، وذلك بتنظيم من 

�صركة مطار البحرين بالتعاون مع اأع�صاء منظمة الطريان 

املدين الدويل ووزارة املوا�صالت والت�صالت.

النموذج  على  الجتماع  خالل  ال�صوء  ت�صليط  ومت 

التعامل مع جائحة كوفيد-19، خا�صًة فيما  البحريني يف 

تعزيز  �صبل  تناول  مت  كما  املدين،  الطريان  مبجال  يتعلق 

للتعامل  املدين  الطريان  قطاع  يف  والتخطيط  اجلاهزية 

ال�صحة  يف  م�صتقبلية  حتديات  اأي  مع  الطارئ  والتجاوب 

وع�صًوا  �صريًكا   50 ي�صم  الذي  الجتماع  وياأتي  العامة. 

CAPSCA ميثلون قطاعي ال�صحة والطريان يف وقت  يف 

تقرتب فيه �صناعة الطريان املدين العاملية من التعايف التام 

اجلوي  النقل  احتاد  توقعات  وح�صب  اجلائحة.  اآثار  من 

احلايل 2023  العام  الطريان يف  على  الإقبال  فاإن  الدويل، 

�صيبلغ 85.5% من م�صتويات عام 2019.

التنفيذي  الرئي�س  البنفالح  يو�صف  بن  حممد  وقال 

اجلاهزية  م�صتويات  لرفع  »اإن  البحرين:  مطار  ل�صركة 

حتى  املعدية،  الأمرا�س  انت�صار  من  التقليل  يف  فاعاًل  دوًرا 

انت�صار  على  كامل  ب�صكل  ال�صيطرة  ال�صعب  من  كان  واإن 

والعمل  الوطنية  اجلهود  �صكلت  ولقد  الأمرا�س.  بع�س 

الدوؤوب التي قام الفريق الوطني ملكافحة انت�صار به الفريق 

الوطني الطبي للت�صدي لفريو�س كورونا العامل الأهم يف 

جناح جتربة �صركة مطار البحرين خالل اجلائحة، اإذ قمنا 

الطريان  و�صوؤون  الفريق  مع  امل�صتمر  والتعاون  بالتن�صيق 

املدين با�صتمرار، ما مكننا من �صمان �صالمة امل�صافرين ويف 

امل�صافرين  مبنى  يف  العمليات  يف  ال�صتمرار  الوقت  نف�س 

امل�صافرين  مبنى  اإىل  العمليات  نقل  مع  بالتوازي  ال�صابق 

افتتاحه  ومت   2021 عام  منذ  فيه  العمل  بداأ  الذي  اجلديد 

ر�صمًيا العام املا�صي«.

»اإن  التنفيذي:  الرئي�س  قال  الجتماع،  اأهمية  وحول 

تبادل الروؤى والأفكار خالل الجتماع �صوف ي�صاعدنا جميًعا 

يف تعزيز اأطر التعاون والتن�صيق ل�صمان قدرة بيئة الطريان 

على امل�صاهمة يف حماية ال�صحة العامة، وتوفري نقل جوي 

حركة  على  الأثر  تقليل  مع  مقبولة،  اقت�صادية  بتكلفة  اآمن 

ال�صفر والتجارة الدولية«. 

وقال نيكول�س رالو مدير منظمة الطريان املدين الدويل 

ملنطقة ال�صرق الأو�صط ملنطقة اأوروبا و�صمال الأطل�صي: »تود 

منظمة الطريان املدين الدويل اأن تعرب عن تقديرها ل�صوؤون 

على  البحرين  مطار  و�صركة  البحرين  يف  املدين  الطريان 

املهم.  الجتماع  هذا  وا�صت�صافة  تنظيم  يف  املميزة  جهودها 

تطوير  موا�صلة  اإىل  تهدف  دولية  مبادرة   CAPSCA يعد 

ال�صحة  م�صتجدات  مع  والتجاوب  التخطيط  يف  اجلاهزية 

اجلوائح  مثل  الطريان  قطاع  على  توؤثر  قد  التي  العامة 

م�صاعدة  هو  املبادرة  هذه  من  الرئي�س  الهدف  اإن  والأوبئة. 

واإجراءاتها   ICAO منظمة  معايري  تطبيق  على  الدول 

املقرتحة، والتي تتما�صى مع اأنظمة منظمة ال�صحة الدولية 

ا�صتدامة  و�صمان  املعدية  الأمرا�س  انت�صار  على  لل�صيطرة 

حركة ال�صفر والتجارة وال�صياحة«.

فارع  اهلل  عبد  اأبوبكر  حممد  املهند�س  قال  جانبه،  من 

املدير الإقليمي ملنظمة الطريان املدين الدويل ملنطقة ال�صرق 

من  ا  عرو�صً الجتماع  من  الن�صخة  هذه  »تت�صمن  الأو�صط: 

مما  الأطل�صي،  و�صمال  واأوروبا  الأو�صط  ال�صرق  مكتبي 

جزيل  نقدم  والأفكار.  املعلومات  تبادل  للمنطقتني  يتيح 

ال�صكر ململكة البحرين على ا�صت�صافة الجتماع يف ن�صخته 

العا�صرة، ونتطلع اإىل املزيد من اإقامة املزيد من الجتماعات 

املثمرة والناجحة يف امل�صتقبل«.

لدى لقاء توفيقي بوكيل وزارة الثقافة وال�صباب االإماراتي 

تفعيل التعاون ال�صبابي مع االإمارات واإطالق برامج م�صرتكة
عقدت روان بنت جنيب توفيقي وزيرة 

الناخي  مبارك  مع  اجتماًعا  ال�صباب  �صوؤون 

بدولة  وال�صباب  الثقافة  وزارة  وكيل 

�صارة  بح�صور  املتحدة  العربية  الإمارات 

اإ�صحاق وكيل وزارة �صوؤون ال�صباب، وذلك 

العربي  الجتماع  يف  امل�صاركة  هام�س  على 

للحكومات  العاملية  بالقمة  ال�صابة  للقيادات 

بدبي.

اأ�صادت وزيرة �صوؤون  اللقاء  ويف بداية 

ال�صباب مبا يربط بني البلدين ال�صقيقني من 

املجالت،  �صتى  يف  وتعاون  اأخوة  عالقات 

ال�صديدة  الروؤية  مع  يتوافق  الذي  الأمر 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة 

واأخيه  املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى 

اآل  زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 

نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة 

�صوؤون  وزارة  حر�س  اإىل  م�صرية  ال�صقيقة، 

ال�صباب على موا�صلة العمل لزيادة التن�صيق 

الثقافة  وزارة  مع  امل�صرتك  والتعاون 

مبجالت  لالرتقاء  الإمارات  يف  وال�صباب 

العمل ال�صبابي بني البلدين.

ما  على  الناخي  مبارك  اأكد  ومن جانبه 

ثنائية  عالقات  من  ال�صقيقني  البلدين  يربط 

اأن  اإىل  م�صريا  املجالت،  �صتى  يف  متميزة 

العالقات بني دولة الإمارات العربية املتحدة 

ومملكة البحرين ت�صكل مثالً يحتذى به يف 

عالقات التعاون املتميزة بني الأ�صقاء، م�صدًدا 

على اأهمية تفعيل التعاون امل�صرتك يف املجال 

ال�صبابي والعمل على تقدمي برامج م�صرتكة 

تخدم القطاع ال�صبابي يف كال البلدين.

�صوؤون  وزيرة  قّدمت  اللقاء  وخالل 

واملبادرات  الربامج  اأهم  عن  ملحة  ال�صباب 

التي تقدمها مملكة البحرين للقطاع ال�صبابي، 

التي  املبادرات  عن  ا  عر�صً الناخي  قدم  كما 

بحث  مت  كذلك  الإمارات،  يف  لل�صباب  تقدم 

اأوجه التعاون امل�صرتك يف املجال ال�صبابي.
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»عيد احلب« يرفع من مبيعات الورود وال�شوكوالته يف البحرين

من�شور �شاكر:

حمال  اأغلب  يف  املبيعات  ارتفعت 

قدوم  ان  اذ  وال�شوكولته،  الورد  بيع 

 14 ي�شاف  الذي  »الع�شاق«  عيد 

املبيعات  من  رفع  عام،  كل  من  فرباير 

ت�شل  مل  لكنها  الهدايا،  وبع�ض  الورد 

اإىل حد انعا�ض اأو حتريك �شوق الذهب.  

جموهرات  حمالت  اأ�شحاب  واأكد 

ليلة  يف  الزبائن  اغلب  اأن  لـ»الأيام« 

عيد احلب يتجهون ل�شراء الهدايا القل 

تكون  ول  معربة  تكون  والذي  تكلفة 

احلمراء  الوردة  مثل  الثمن،  باه�شة 

وال�شوكولتة، واأ�شافوا: اغلب حمالت 

املجوهرات مل ت�شهد حركة غري طبيعية 

كان  والإقبال  املقبول  حد  يف  واإمنا 

طبيعًيا، واأن اأكرث املحتفلني بهذا اليوم 

يتجهون لتقدمي الورود او ال�شوكولته 

يف  رومان�شي  ع�شاء  على  دعوة  او 

مطعم. وقالت زينب ال�شائغ »م�شممة 

 :»ZS Jewellery جموهرات و�شاحبة

عيد  العام يف  لهذا  الذهب  مبيعات  اأن 

الإناث  اإقبال  على  حازت  قد  الع�شاق 

اأغلب  واأ�شافت:  الرجال،  من  اكرث 

من  هم  احلب  عيد  هدايا  ي�شرتي  من 

ال�شيدات بعك�ض الرجال الذين يتجهون 

من  اكرث  بالكلمات  حبهم  عن  للتعبري 

هذا  »يف  زينب:  واأو�شحت  الهدايا. 

لكن مل  املبيعات  بع�ض  ارتفعت  العام 

تكن بامل�شتوى املطلوب، ويف اعتقادي 

الجتماعي«  التوا�شل  »و�شائل  ان 

الواقع  بعك�ض  احلب  عيد  من  �شخمت 

النا�ض  من  كبرية  �شريحة  الواقع  ففي 

ل حتتفل بيوم خا�ض للحب واإمنا يف 

وجه نظرها ان احلب يف كل يوم«. 

عبداهلل  فاطمة  قالت  جانبها  من 

�شاحبة حمل لبيع الورد وال�شوكولته 

والأف�شل  الأول  اخليار  هو  الورد  ان 

لذلك  احلب  بعيد  املحتفلني  جلميع 

كان القبال جيًدا نوًعا ما، حيث ارتفع 

الطلب على الورد وال�شوكولته وكانت 

ان  اإذ  مبيًعا،  الأكرث  احلمراء  الوردة 

تف�شيل هذه الوردة يف عيد احلب ياأتي 

معاين  عن  تعربرّ  ولأنها  رمزيتها،  من 

احلب والهتمام والحرتام والتقدير.

فاطمة:  قالت  الأ�شعار  عن  واأما 

مبجرد  تلقائًيا  ترتفع  الورد  ا�شعار 

القرتاب من عيد احلب بغ�ض النظر اذ 

كان هناك اإقبال ام ل فقط مب�شمى عيد 

من  ويقرُب  الورد  �شعر  يرتفع  احلب 

ال�شعف، حيث اأ�شعار الورود احلمراء 

اإذ  ترتفع يف عيد احلب يف بلد املن�شاأ، 

يكون هناك طلب عليها يف خمتلف دول 

العامل، مما يوؤدي اإىل ارتفاع اأ�شعارها 

لدينا يف املحالت، وتكون �شعر الوردة 

تبداأ  الورد  وباقة  »دينار«  الواحدة 

تقريًبا من 8 دنانري بح�شب عدد الورد 

مع  الباقة  ل  يف�شرّ فالبع�ض  ونوعه، 

خمتلف  �شعرها  ويكون  ال�شوكولته 

عن العادي والآخر يف�شلها مع بع�ض 

ال�شعار  تختلف  لذلك  امللونة  الورود 

بح�شب الطلب.

نا�شر بن حمد: اململكة حري�شة على تر�شيخ الت�شامن الدويل

تد�شني �شحنة امل�شاعدات البحرينية االأوىل لل�شعبني ال�شوري والرتكي

حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 

الإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ممثل  خليفة  اآل 

لدعم  الوطنية  اللجنة  رئي�ض  ال�شباب  و�شوؤون 

�شباح  مت  و�شوريا،  تركيا  يف  الزلزال  �شحايا 

الأوىل  البحرينية  امل�شاعدات  �شحنة  تد�شني  اأم�ض 

والذي  و�شوريا  تركيا  يف  الزلزال  �شحايا  اإىل 

�شمو  رفع  املنا�شبة  وبهذه  كبرًيا.  دماًرا  خلرّف 

ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة اأ�شمى اآيات ال�شكر 

�شاحب  ح�شرة  مقام  اإىل  والعرفان  والتقدير 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

املعظم الرئي�ض الفخري للموؤ�ش�شة امللكية لالأعمال 

الإن�شانية  جاللته  مبادرات  على  الإن�شانية 

واإغاثة  والأ�شدقاء  الأ�شقاء  م�شاعدة  امل�شتمرة يف 

خمتلف  يف  للمحتاجني  العون  يد  ومدرّ  املنكوبني 

بقاع العامل، الأمر الذي ياأتي �شمن م�شاعي مملكة 

من  وانطالًقا  الدويل  الت�شامن  برت�شيخ  البحرين 

الروابط الأخوية والإن�شانية التي جتمع خمتلف 

�شعوب العامل، م�شيًدا �شموه بالدعم الكبري الذي 

املوقرة  احلكومة  قبل  من  املوؤ�ش�شة  به  حتظى 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة 

اآل خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء  حمد 

امللكية  املوؤ�ش�شة  ت�شرف  �شموه  موؤكًدا  اهلل،  حفظه 

امللك  جاللة  توجيهات  بتنفيذ  الإن�شانية  لالأعمال 

املعظم. واأكد �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة 

ال�شعب  جانب  اإىل  البحرين  مملكة  وقوف  على 

جراء  الإن�شانية  اأزمته  يف  وال�شوري  الرتكي 

اللجنة  عملت  بالدهم، حيث  �شرب  الذي  الزلزال 

الوطنية لدعم �شحايا الزلزال يف تركيا و�شوريا 

الإغاثية  امل�شاعدات  من  �شحنة  جتهيز  على 

حل�شرة  ال�شامية  للتوجيهات  تنفيًذا  العاجلة، 

�شاحب اجلاللة عاهل البالد املعظم، �شائالً املوىل 

بال�شفاء  ومين  الزلزال  �شحايا  يرحم  اأن  القدير 

قلوب  على  يربط  واأن  امل�شابني،  جميع  على 

اجلميع جراء هذا امل�شاب اجللل.

ال�شيد  م�شطفى  الدكتور  اأ�شاد  جهته  ومن 

الإن�شانية  الأمني العام للموؤ�ش�شة امللكية لالأعمال 

�شمن  تاأتي  والتي  ال�شامية  امللكية  بالتوجيهات 

ال�شعوب  دعم  يف  الإن�شانية  جاللته  م�شاعي 

ال�شقيقة وال�شديقة يف خمتلف الظروف الإن�شانية.

التوجيهات  هذه  على  بناًء  باأنه  واأو�شح 

اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  وبقيادة  امللكية 

اإغاثية  �شحنة  جتهيز  على  العمل  مت  فقد  خليفة 

عاجلة حتتوي املواد والطبية والإغاثية والغذائية 

ووزارة  اخلارجية  وزارة  مع  بالتعاون  الالزمة 

ال�شحة وقوة دفاع البحرين، حيث مت جتهيز هذه 

الحتياجات  لتوفري  ال�شرعة  وجه  على  ال�شحنة 

الأ�شا�شية وال�شرورية لل�شعب الرتكي وال�شوري 

مل�شاعدتهم يف هذه الظروف الراهنة، م�شرًيا اإىل اأن 

مملكة البحرين كانت ول زالت من الدول ال�شباقة 

يف مدرّ يد العون وم�شاندة الأ�شقاء والأ�شدقاء يف 

خمتلف الظروف الإن�شانية التي ميرون بها.

فريق االإنقاذ التابع للحر�س امللكي يوا�شل مهمته االإغاثية االإن�شانية
التابع  والإنقاذ  البحث  فريق  يقوم 

البحرين  دفاع  بقوة  امللكي  للحر�ض 

�شمن  مو�شعة  بحث  عمليات  مبوا�شلة 

عملية  الإن�شانية  الإغاثية  مهمته 

املناطق  من  عدد  يف  الغيث«  »�شواعد 

تركيا،  �شرب  الذي  بالزلزال  املتاأثرة 

التي اأ�شفرت عن العثور وانت�شال اإحدى 

جثث ال�شحايا لرجل فارق احلياة جراء 

الزلزال يف اإحدى الأحياء املحددة لهم من 

قبل ال�شلطات الرتكية يف منطقة هاتاي 

الفريق  م�شاركة  وتاأتي  تركيا.  جنوبي 

بتوجيهات ملكية �شامية من لدن ح�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 

الأعلى  القائد  املعظم  البالد  ملك  خليفة 

ورعاه،  اهلل  حفظه  امل�شلحة  للقوات 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  ومبوؤازرة 

�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة حفظه اهلل، 

ملهمة  الالزمة  الإجراءات  كل  بت�شهيل 

�شاحب  وبدعم  والإنقاذ،  البحث  فريق 

بن  خليفة  ال�شيخ  الركن  امل�شري  املعايل 

دفاع  لقوة  العام  القائد  اآل خليفة  اأحمد 

وت�شخري  توفري  خالل  من  البحرين، 

واأعرب  للفريق.  اللوج�شتي  الدعم 

بن  نا�شر  ال�شيخ  الركن  اللواء  �شمو 

الوطني  الأمن  م�شت�شار  خليفة  اآل  حمد 

بتكليف  فخره  امللكي، عن  احلر�ض  قائد 

احلر�ض  من  والإنقاذ  البحث  فريق 

الإن�شانية  الإغاثة  مبهمة  للقيام  امللكي 

�شموه  م�شرًيا  الغيث«،  »�شواعد  عملية 

وذلك  واملوؤازرة  التوجيهات  تلك  اأن  اإىل 

الأداء  الإيجابي يف  الأثر  له  الذي  الدعم 

العايل والعمل الحرتايف للفريق بجانب 

وال�شديقة  ال�شقيقة  للدول  الإنقاذ  فرق 

حمنة  بجانب  الوقوف  يف  وامل�شاركة 

العالية  وبروحهم  تركيا،  يف  الأ�شقاء 

بكل  مهامهم  تنفيذ  من  متكنهم  التي 

متمنًيا  عالية،  معنوية  وبروح  ب�شالة 

�شموه للفريق التوفيق والنجاح يف هذه 

املهمة.

بلدية »اجلنوبية« تفتتح حديقة مدينة عي�شى بعد اأعمال تطويرية �شاملة

اجلنوبية  املنطقة  بلدية  افتتحت 

اإعادة  بعد  عي�شى  مدينة  حديقة 

مدير  بح�شور  وتاأهيلها  �شيانتها 

اجلنوبية  املنطقة  بلدية  عام 

عبداهلل  عبداللطيف  عا�شم  املهند�ض 

عبداهلل  البلدي  املجل�ض  ورئي�ض 

البلدي  والع�شو  عبداللطيف  اإبراهيم 

�شالح  عبداهلل  الأوىل  الدائرة  ممثل 

والبحوث  اخلدمات  ورئي�ض  دراج، 

النعيمي،  حممد  اجلنوبية  باملحافظة 

يف  واملهند�شني  امل�شوؤولني  من  وعدد 

البلدية.

التي  التطوير  اأعمال  وت�شمرّنت 

�شباغة  مرافقها  خمتلف  �شملت 

الكرا�شي وال�شور اخلارجي، وتركيب 

اأنظمة  وتطوير  لال�شرتاحة،  مظالت 

الإنارة وحتويلها اإىل LED، وتركيب 

وتوفري  املمرات،  يف  الأحمر  الطوب 

اأر�شيات  وتركيب  جديدة  األعاب 

ف�شالً  الألعاب،  منطقة  يف  مطاطية 

عن و�شع الع�شب ال�شناعي وتطوير 

للمرمى،  �شبك  اإ�شافة  مع  امللعب 

 22 م�شاحة  لتغطية  مظلة  وتركيب 

مرًتا مربًعا من م�شاحة احلديقة.

على  عي�شى  مدينة  حديقة  وتقع 

م�شاحة 5941 مرًتا مربًعا، وتت�شمن 

ت�شمل  وا�شعة،  خ�شراء  م�شاحات 

 27 وعدد  �شجرات،   105 زراعة 

�شجرية و14 نخلة. ويف هذا ال�شدد، 

اأكد مدير عام بلدية املنطقة اجلنوبية 

اهتمام  عبداهلل  عبداللطيف  عا�شم 

الأمن  ومعايري  باجلودة  البلدية 

وال�شالمة وتوفري املرافق احلديثة يف 

حدائق اجلنوبية، خلدمة مرتاديها من 

الأ�شبوع،  اأيام  طوال  والأطفال  الأ�شر 

للكثريين  متنف�شاً  تعد احلدائق  حيث 

اأوقات  وق�شاء  الريا�شة  ملمار�شة 

احلر�ض  مت  الذين  لالأطفال  ممتعة 

املخ�ش�شة  املنطقة  تكون  اأن  على 

مطاطية  اأر�شية  ذات  لالألعاب  لهم 

حلمايتهم من ال�شدمات اأو الإ�شابات 

ل قدرّر اهلل.

بروفي�شور د. في�شل عبداللطيف النا�شر

تاأثري الزلزال على ال�شحايا

الأر�ضية مما  الق�ضرة  مفاجئة يف  اإطالق طاقة  الزلزل جراء  حتدث 

ي�ؤدي اإىل حدوث م�جات ق�ية ت�ؤدي اإىل اهتزاز الأر�ض وغالبًا ما تت�ضبب 

اإىل  ي�ؤدي  مما  والبنايات  وامل�ضاكن  الهياكل  انهيار  يف  الهائلة  الزلزل 

لفرتات ط�يلة من  الكثيفة  الأنقا�ض  اأطنان من  ال�ضحايا حتت  حما�ضرة 

امل�ؤثرة على  الطبيعية  الك�ارث  اأكرث  اإحدى  الكربى هي  الزمن. فالزلزل 

ال�ضابع  اإىل  الي�م اخلام�ض  العث�ر على ناجني بعد  النادر  الب�ضرية ومن 

الت�قف بحل�ل  والإنقاذ يف  البحث  يفكر معظم فرق  الزلزال، حيث  من 

ذلك ال�قت، ولكن هنالك العديد من الق�ض�ض عن اأنا�ض جن�ا بعد الي�م 

ال�ضابع، اإل انها عادة ما تك�ن حالت نادرة وغريعادية، كما ان ال��ض�ل 

يف  احلا�ضمة  الع�امل  من  هم  الطق�ض  حالة  جانب  اإىل  واله�اء  املاء  اإىل 

حياة او ممات ال�ضحايا فيما يلي مت��ضط الفرتة الزمنية املت�قعه حلياة 

الفردية مبا يف ذلك اجلن�ض والعمر وال�زن  الع�امل  باأن  الإن�ضان علًما 

واحلالة اجل�ضدية والعقلية وتناول املاء تعترب كلها ع�امل حا�ضمة وتلعب 

دوًرا حي�ًيا يف املدة التي ميكن اأن يعي�ضها ال�ضخ�ض خالل الك�ارث يبداأ 

الدماغ يف التلف الدائم بعد 4 دقائق فقط بدون اأك�ضجني وميكن اأن حتدث 

ال�فاة بعد 4 اإىل 6 دقائق بدون ماء ميكن اأن مي�ت ال�ضخ�ض بعد 3 اأيام 

وعادة ل ي�ضتطيع اأحد البقاء على قيد احلياة دون ماء لأكرث من 6-5 اأيام.

ج�ًعا  يت�ض�رون  الذين  الأ�ضخا�ض  اأن  اإىل  التقديرات  وت�ضري   

ي�ضبح�ن �ضعفاء يف غ�ض�ن 30 اإىل 50 ي�ًما ومي�ت�ن يف غ�ض�ن 43 

اإىل 70 ي�ًما، اإن ق�ضاء الكثري من ال�قت يف الأماكن احلالكة الظالم ميكن 

دوًرا  الطق�ض  يلعب  الذاكرة  ي�ؤثر على  الدماغ مما  ي�ؤثرعلى وظائف  اأن 

رئي�ضيًا يف البقاء على قيد احلياة فبعد 30 دقيقة اإىل �ضاعة من الت�اجد يف 

مكان بدرجة حرارة �ضفر فهرنهايت اأو - 17 درجة مئ�ية تبداأ عالمات 

انخفا�ض حرارة ج�ضم ال�ضخ�ض يف الظه�ر، حيث يعترب انخفا�ض حرارة 

اجل�ضم حالة طبية طارئة يفقد على اأثرها ج�ضم الن�ضان احلرارة ب�ضكل 

اأ�ضرع مما ميكن اأن ينتجه ومع انخفا�ض درجة حرارة اجل�ضم ل ميكن 

للقلب والدماغ والأع�ضاء الداخلية يف العمل بطريقه �ضليمة، هذا وبدون 

الإنعا�ض الق�ي واإعادة التدفئة ال�ضريعة لن ينج� ال�ضخ�ض من امل�ضاعفات 

ت�ضل  وعندما  احلار  الطق�ض  انه خالل  الأبحاث  اأظهرت  بينما  ال�ضحية، 

تتعر�ض  عالية  برط�بة  م�ضح�بة  مئ�ية  درجة   35 اإىل  احلرارة  درجة 

ال�ضحة كذلك للخطر كما ترتفع درجة اخلط�رة مبجرد و�ض�ل احلرارة 

اإىل 40 درجة مئ�ية يكفي الق�ل ان اخلطر مرتفع جًدا عند و�ض�ل درجة 

حرارة اجل�ضم اىل 50 درجة مئ�ية، حيث ت�ضاب ال�ضحية بامل�ضاعفات 

ال�ضحية ومنها �ضع�بة يف التنف�ض وف�ضل يف عمل معظم اأع�ضاء اجل�ضم.

امل�ضماة  ال�ضحايا يف غ�ض�ن �ضاعة واحدة  انت�ضال  هذا، واأن مل يتم 

اإ�ضابات متعددة يف اجل�ضم مبا يف  يعان�ن من  الذهبية والذين  ال�ضاعة 

ذلك اإ�ضابات ال�ضحق وبرت الأطراف واجلروح املتن�عه �ض�ف ي�اجه�ن 

خطر امل�ت الف�ري مع احتمالت فر�ضهم للبقاء على قيد احلياة منخف�ضة 

ا اولئك الذين يعان�ن من اأمرا�ض اأخرى وتعتمد �ضحتهم  جًدا وخ�ض��ضً

على الأدوية.

قيد  على  البقاء  على  اأي�ًضا  لل�ضحية  العقلية  احلالة  ت�ؤثر  اأن  ميكن   

احلياة¨ فقد يفقد الأ�ضخا�ض املحا�ضرون بج�ار اجلثث والذين ل ميلك�ن 

اي ات�ضال باملنقذين الأمل يف البقاء على قيد احلياة.

يعترب الأطفال اأكرث ُعر�ضة للخطر من الفئات العمرية الأخرى ب�ضبب 

املزرية حتت  اأو�ضاعهم  اإىل  بالإ�ضافة  املروعة،  الدمار  مل�ضاهد  تعّر�ضهم 

انقا�ض ك�ارث الزلزل عندما يدفن الن�ضان حتت النقا�ض فلك ان تتخيل 

والرتاب  اخلر�ضانة  هائلة من  فه� حتت وكمية  فيه  يك�ن  الذي  ال��ضع 

ل  وحمكم  �ضيق  مكان  ويف  النقا�ض  من  كثرية  امتار  وحتت  واحلديد 

ي�ضتطيع احلركة اإما ب�ضبب �ضيق امل�ضاحة او انه حم�ض�ر بني تلك النقا�ض 

او ب�ضبب ا�ضابات متن�عة ووج�ده يف ظالم كاحل ونق�ض يف الته�ية 

او حرارته مرتفعة جًدا، وقد ل ي�ضمع  الربودة  املكان �ضديد  وقد يك�ن 

اأي �ض�ت او مييته اأنني املتاأملني من ال�ضحايا ويرهبه اخل�ف والفزع من 

ال�ح�ضة، وبالتايل فاإن تاأثري الزلزال يك�ن ج�ضدًيا ونف�ضيًا ودماغيًا، فقد 

مي�ت ال�ضحية على الف�ر اأو يعي�ض ل�قت ق�ضري قبل ان يت�فى اأو يعي�ض 

مبعاناة وترتاوح الإ�ضابات اجل�ضدية من خفيفة اإىل خطرية تهدد احلياة 

وتت�ضبب يف ال�فاة ب�ضبب اإ�ضابات ال�ضحق.

بعد ال�ضتيقاظ من ال�ضدمة املفاجئة للزلزال يبداأ ال�ضحية بال�ضع�ر 

باأمل الإ�ضابة وبعد ذلك يعاين من اخل�ف ال�ضديد والرعب والذعر وال�ضع�ر 

بالربد اأو احلرارة ح�ضب الطق�ض واجل�ع والعط�ض و�ضع�بة يف التنف�ض 

ب�ضبب �ضيق امل�ضاحة اأو ب�ضبب اجل� املت�ضعب بالغبار والتربة وقد يك�ن 

غري قادر على احلركة كليًا اأو جزئيًا ميكنه حتريك طرف اأو اأكرث من اأطرافه 

اأو جزء من ج�ضمه اإما ب�ضبب الإ�ضابة اأو لأنه مدف�ن حتت الركام الثقيل، 

ثم يبداأ يف ال�ضع�ر باخل�ف والقلق ب�ضاأن ما �ضيحدث له، علًما باأن الظالم 

لالإجهاد  اجل�ضم  ا�ضتجابة  ويك�ن  باخل�ف  الإح�ضا�ض  تفاقم  اإىل  ي�ؤدي 

ال�ضديد عن طريق زيادة معدل �ضربات القلب و�ضغط الدم وي�ضبح اجللد 

�ضاحبًا اأو مت�رًما وتت��ضع ب�ؤب�ؤة العني وتتاأثر املثانة الب�لية ثم يبداأ يف 

ال�ضع�ر باحلزن على عدم متكنه من اخلروج اوعلى عدم ا�ضتطاعته ت�فري 

امل�ضاعدة لأفراد عائلته واحلزن علي فقدان الأحبة وعلى كل �ضيء، هذا 

وتك�ن ردة فعل اجل�ضم على تلك الظروف يف �ضل�ضلة من خم�ضة خط�ات 

القلب  التنف�ض، وارتفاع معدل �ضربات  الع�ضالت، وزيادة  الإثارة ت�تر 

وا�ضتجابة دفاعية من اجل�ضم للتعامل مع التهديد.

الأن�ضجة  اإ�ضابات  ه�  بالزلزل  املرتبطة  لل�فاة  الرئي�ضي  ال�ضبب  اإن 

اجلروح  والتهابات  والك�ض�ر  والكدمات  التمزقات  ذلك  يف  مبا  الرخ�ة 

والغرغرينا التي تتطلب البرت ومتالزمة ال�ضائقة التنف�ضية لدى البالغني 

وف�ضل ال�ظيفي لالأع�ضاء املختلفة يف اجل�ضم ا�ضافة اىل متالزمة ال�ضحق.

الأمل  ت�ضمل  فهي  عديدة  ال�ضحق  متالزمة  وعالمات  اأعرا�ض  اإن 

و�ضللها  الطراف  يف  والإبر  كالدبابي�ض  بال�خز  والإح�ضا�ض  ال�ضديد، 

والنزيف  اجللد  وانتفاخ  امل�ضاب  الطرف  النب�ض يف  اختفاء  املمكن  ومن 

وتلف  الدم�ية  والأوعية  والأع�ضاب  الع�ضالت  يف  خطرية  وكدمات 

الأن�ضجة والك�ض�ر والتمزق والعدوى التي ت�ضببها البكترييا التي تدخل 

ال�ضحق  الف�رية يف متالزمة  ال�فاة  اجل�ضم من خالل اجلروح وحتدث 

البطن  اأع�ضاء  وتلف يف  وال�ضدر  الراأ�ض  ال�ضديدة يف  اإل�ضابات  ب�ضبب 

والختناق ب�ضبب الفقدان املفرط لالأك�ضجني ونزيف الدم ال�ضديد ان للقلق 

واخل�ف تاأثري �ضار على ال�ضحة فمن املمكن اأن ي�ؤثر على القلب والأوعية 

التنف�ضي، ويت�ضبب  اله�ضمي واجلهاز  الب�يل واجلهاز  الدم�ية واجلهاز 

باحلرارة  وال�ضع�ر  واخلفقان  القلب  �ضربات  معدل  و�ضرعة  زيادة  يف 

ال�ضحية  كانت  وان  هذا  ال�ضدر  يف  واأمل  الدم  �ضغط  وارتفاع  والتعرق 

م�ضابة باأمرا�ض اخرى فقد يزيد ذلك من خماطر حدوث اأمرا�ض القلب 

التاجية وعند القلق والت�تر يتم افراز هرم�نات الت�تر مثل الك�رتيزول 

والأدرينالني مما ي�ؤثر على زيادة �ضرعة التنف�ض وتغيري تدفق الدم، حيث 

يتدفق الدم فعليًا بعيًدا عن القلب واإىل الأطراف كما ان اخل�ف ي�ضعف 

جهاز املناعة وميكن اأن يت�ضبب يف تلف القلب والأوعية الدم�ية وم�ضاكل 

الع�ضبي لذلك فاإن  الق�ل�ن  القرحة ومتالزمة  اله�ضمي مثل  يف اجلهاز 

ال�ضاعات الوىل لنت�ضال ال�ضحايا من حتت الركام هى ال�ضاعات احلرجة 

التي متكننا من اإنقاذ حياتهم وتقليل امل�ضاعفات ال�ضحية.

رئي�س مركز الرعاية ال�شحية املنزلية - البحرين
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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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وزيرة ال�صحة: 5 مبادرات لتوظيف ودعم رواتب الأطباء يف »اخلا�ص«.. »النواب«:

8 مقرتحات م�صتعجلة.. تاأجيل الأق�صاط و�صرف عالوة املعلمني وحماية الف�صوت
فاطمة �سلمان:

رفع جمل�س النواب اأم�س 8 مقرتحات م�ستعجلة للحكومة، 

والقرو�س  امل�سرفية  الأق�ساط  جميع  تاأجيل  اأبرزها  من 

فوائد،  بدون  ذلك  يكون  واأن  رم�سان،  �سهر  خالل  الإ�سكانية 

ملعلمي  الر�سمي  الدوام  ب�سرف عالوة متديد  مقرتًحا  رفع  كما 

املرحلتني الإعدادية والثانوية.

الأطباء  توظيف  حول  عامة  مناق�سة  اأم�س  املجل�س  وعقد 

معاناة  تناولت  التي  النيابية  املداخالت  من  العديد  �سهدت 

الأطباء العاطلني والتحديات التي يواجهونها.

ي�سغلها  التي  الوظائف  بح�سر  مقرتًحا  املجل�س  ورفع 

الأجانب يف الوزارات والهيئات احلكومية وو�سع خطة لتدريب 

البحرينيني والعمل على اإحاللهم وفق جدول زمني.

وفتح  الأجانب  عقود  جتديد  بعدم  مقرتًحا  رفع  كما 

اأو  للحكومة  اململوكة  الكربى  ال�سركات  يف  التوظيف  جمال 

امل�ساهمة فيها، واإعطاء الأولوية للبحرينيني يف كافة املجالت 

والتخ�س�سات الإدارية والفنية وغريها من التخ�س�سات.

ومّرر املجل�س مقرتًحا يطالب احلكومة بو�سع اآلية ت�سمن 

النتقال  جراء  الغالء  لعالوة  امل�ستحقني  املواطنني  ت�سرر  عدم 

الدخل  ي�سبح جمموع  ل  بحيث  الثالث،  ال�ستحقاق  فئات  بني 

اأقل بعد النتقال لفئة اأخرى، بالإ�سافة ملقرتح بفتح مركز اأحمد 

علي كانو ال�سحي ملدة 24 �ساعة، وبتحديد مدة ق�سوى للرد 

على طلب �سهادة ح�سن ال�سري وال�سلوك املطلوبة على املواطنني 

�ساخن  خط  وتخ�سي�س  احلكومية  اجلهات  يف  التوظيف  عند 

ملراجعة الطلب والرد على ال�ستف�سارات واإعالم املواطنني عن 

بنت  الدكتورة جليلة  ال�سحة  قالت وزيرة  حالته. من جانبها 

ال�سيد جواد يف مداخلٍة لها بجل�سة اأم�س اأن احلكومة اأقّرت 5 

مبادرات لتوظيف وحت�سني اأو�ساع الأطباء البحرينيني، ت�سمل 

دعم رواتب الأطباء يف القطاع اخلا�س ملدة 3 �سنوات، بحيث 

للم�ست�سفيات  حوافز  وتقدمي  دينار،  عن 800  رواتبهم  تقّل  ل 

»تاأهيل«  برنامج  وطرح  التعليمية  القرو�س  ودعم  اخلا�سة 

لتدريب اأطباء القطاع اخلا�س.

العاملني  من  العظمى  الغالبية  باأن  الوزيرة  وذكرت 

الأطباء  من  هم  ال�سحية  واملراكز  العامة  امل�ست�سفيات  يف 

البحرينيني، واأنه وفًقا لربامج التدريب والتاأهيل امل�ستمرة يف 

الوزارة يتم اإحالل الطبيب البحريني حمل الطبيب الأجنبي بعد 

ح�سوله على التخ�س�سات العلمية الالزمة.

الطبية  الكوادر  ا�ستثمار  على  احلر�س  يتم  اإنه  وتابعت 

هو  التوظيف  اإن  اإذ  ال�سحية،  القطاعات  جميع  يف  البحرينية 

اإىل  م�سرية  البحريني،  املواطن  يف  ال�ستثمار  عملية  من  جزء 

اأنـه مت توظيف 318 طبيًبا بحــرينًيا خالل اآخر ثالثة اأعــوام 

جــانب  اإىل  احلكومية،  وامل�ست�ســفيات  ال�سـحية  املراكز  يف 

تدريب 648 بحريــنًيا منذ العام 2016، اإ�ســافة اإىل اأن هناك 

264 بحرينًيا قيد التدريــب يف خمتلــف التخ�س�سات الطبية 

حمـلًيا وخارجًيا.

الرميحي: 3 م�صارات لتلبية الطلبات الإ�صكانية

البلو�صي: ال�صكن حّق د�صتوري.. ومال ح�صن: مزايا باليا

يف   - البلو�سي  حممد  النائب  قال 

تعقيبه على اإجابة وزيرة الإ�سكان على 

�سوؤاله الربملاين - اإن اخلدمات الإ�سكانية 

حّق د�ستوري، ويجب اأّل تكون خا�سعة 

للمنطق التجاري وال�ستثماري.

»وزارة  مداخلته  يف  واأ�ساف 

الإ�سكان حتولت اإىل �سركة ا�ستثمار من 

التي تطرحها،  التمويلية  الربامج  خالل 

عن  كبرية  اأرباح  على  حت�سل  حيث 

املواطنون  عليها  يح�سل  التي  املنازل 

عرب برنامج مزايا اأو غريه، وهذا اإخالل 

باحلق الد�ستوري«.

من جانبه، دعا جميل مال ح�سن يف 

بالعدالة  اللتزام  �سرورة  اإىل  مداخلته 

يف توزيع الوحدات ال�سكنية.

مزايا  برنامج  ح�سن  مال  وهاجم 

من  الكثري  اأّن  واعترب  الإ�سكاين، 

منه،  ال�ستفادة  بعد  توّرطوا  املواطنني 

ال�سهرية  ال�ستقطاعات  باتت  حيث 

بالن�سبة  فاأ�سبح  رواتبهم،  كامل  تلتهم 

لهم »باليا« ولي�س »مزايا«، حيث كانوا 

الإ�سكان  بيت  على  باحل�سول  يحلمون 

�سريًعا وجتّنب النتظار الطويل، ولكن 

ا�ستقطاعات  مل يعلموا ما ينتظرهم من 

تراكمية.

الرميحي  اآمنة  اأكدت  جانبها،  من 

وزيرة الإ�سكان والتخطيط العمراين على 

وجود ا�سرتاتيجية وخطط بالتعاون مع 

القطاع اخلا�س لتوفري خدمات وحلول 

جتّنب  وفوريه  م�ستدامة  اإ�سكانية 

بعيًدا  طويلة  لفرتات  املواطن  انتظار 

مو�سحة  التقليدية،  احللول  التباع  عن 

ت�ستهدف  واملبادرات  اخلطط  تلك  باأن 

اإدخال  للميزانية عرب  الأمثل  ال�ستغالل 

من  لال�ستفادة  املواطنني  من  قدر  اأكرب 

خدمات الوزارة.

تعمل وفق  الوزارة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

التمويالت  توفري  اأولها  م�سارات   3

ومزايا  ت�سهيل  برنامج  عرب  الإ�سكانية 

تقدم  والتي  وامل�ستحدثة  التقليدية 

اإىل  فوري،  ب�سكل  الإ�سكانية  اخلدمة 

تطوير  هو  اآخر  عمل  م�سار  جانب 

اخلا�س  القطاع  توفري  عرب  الأرا�سي 

بني  الفجوة  وتقلي�س  �سكنية  لوحدات 

التمويالت والعقار واأخرًيا امل�سار  قيمة 

وت�سري  اإ�سكانية  مدن   5 وهو  الثالث 

ح�سب اجلداول املو�سوعة.

وب�ساأن تلبية الطلبات القدمية اأفادت 

الوزارة اأن الطلبات مع�سمها مت تلبيتها 

اإل يف وجود حالت هي فردية ل�سباب 

امللغية  الطلبات  اإحياء بع�س  عدة منها 

اأو  اخلدمة  نوع  اأو  العنوان  تغيري  اأو 

عدم قيام الفرد بتحديث بياناته.

اأمام  الوزارة  باأن  حديثها  وختمت 

حتٍد كبري وهذا التحدي لن يتوقف مع 

ا�ستمرار الطلبات �سنوًيا واحللول تكمن 

يف الفكار البتكارية بعيًدا عن وهذا ما 

جانب  اإىل  تطويره  على  الوزارة  تعمل 

امل�ستمر  والعمل  ال�سلطتني  مع  التعاون 

بالت�ســاور مــع اأطراف القطاع اخلا�س 

هذه  يف  رئي�سية  عنـا�سر  كونــها 

امل�سرية الإ�سكانية.

حممد البلو�سيجميل مال ح�سنوزيرة الإ�سكان

الرفاعي: ربط املخرجات بـ»ال�صناعة«زينب: �صرطانات نادرة ب�صبب امل�صانع الع�صبول: لفتح مركز اأحمد كانو 24 �صاعةال�صويخ: بطالة الأطباء متفاقمة

ال�صيد: الف�صوت ثروات طبيعية للم�صتقبلبوعنق: املواطن ولي�ص امل�صانع الع�صريي: حلول دائمة ل اإبر تخديركاظم: �صحة املواطن فوق كل ا�صتثمار

عبدالأمري  زينب  النائب  اأكدت 

وجود  على  لها  مداخلة  خالل 

اأ�سابت  ال�سرطانات  من  اأنواع 

عدًدا من املواطنني جراء دخان 

املناطق  من  وقربها  امل�سانع 

ال�سكنية.

وطالبت ب�سرورة حتديد مناطق نائية وبعيدة 

عن املناطق ال�سكنية كاأن تكون يف جنوب البحرين 

اأ�سرار  املواطن  وجتنيب  للم�سانع  لتخ�سي�سها 

التلوث الكبري.

الرفاعي  حممد  النائب  طالب 

على  العمل  ب�سرورة  مداخلته  يف 

واقع  مع  التعليم  خمرجات  ربط 

بهدف  البحرين  يف  ال�سناعة 

تاأهيل الكوادر ال�سبابية وا�ستيعاب 

جمالت  خملتف  يف  طاقاتهم 

التاأهيل  يكون  بحيث  ال�سناعي،  القطاع 

بطالب  يخت�س  الأول  »امل�سار  واأ�ساف  م�سارين.  على 

�سوق  اإىل  مبا�سرة  يدخلون  الذين  ال�سناعية  املدار�س 

العمل، وامل�سار الثاين اخلا�س بتاأهيل واإعداد اخلريجني 

اجلامعيني«.

خالل  ال�سويخ  مهدي  النائب  اأكد 

مداخله لفي جل�سة اأم�س باأن ق�سية 

بحاجة  م�سكلة  هي  الأطباء  بطالة 

اإىل معاجلة �سريعة وعاجلة، حيث 

دون  يوم  بعد  يوًما  تتفاقم  اإنها 

وجود حلول جذرية.

من  طب  خريجني  »لدينا  وتابع: 

مغلقة،  اأمامهم  الأبواب  ولكن  خمتلفة،  تخ�س�سات 

وبالنتيجة جل�سوا يف منازلهم، وبع�سهم غادر اإىل دول 

لدينا  واأ�سبح  والتخ�س�س،  العمل  عن  بحًثا  باخلارج 

ظاهرة الأطباء اجلدد املهاجرين يف اخلارج«.

طالب النائب حم�سن الع�سبول يف 

ال�ستعجل  املقرتح  ب�ساأن  له  مداخله 

كانو  اأحمد  مركز  فتح  ب�ساأن 

هذا  اأن  موؤكًدا  �ساعة،  ال�سحي 24 

املركز يخدم 5 مناطق �سكنية ذات 

املعامري  وهي  مرتفعة  �سكانية  كثافة 

والنويدرات  والغربي  ال�سرقي  والعكر 

واإ�سكان النويدرات.

وقال الع�سبول اإن فتح املركز ملدة 24 �ساعة �سيخفف 

ال�سغط على مركز �سرتة ال�سحي الذي يخدم �سرتة التي 

ت�سم كثافة �سكانية هائلة، بالإ�سافة للقرى املجاورة.

ت�ساءل النائب خالد بوعنق عن 

وجود درا�سة بيئية دولية حول 

اإقامة بع�س امل�سانع اأو حتديد 

ال�سناعية قرب  املناطق  بع�س 

بع�س املناطق ال�سكنية.

واأّكد يف مداخلٍة له اأن املواطن 

اأوىل من امل�سانع، »فاملواطن هو الرثوة احلقيقية 

ولي�ست  عليها  احلفاظ  يجب  والتي  للوطن 

امل�سانع«، داعًيا اإىل �سرورة وجود در�سات بيئية 

ذات طابع دويل قبل اإن�ساء اأي م�سنع.

اإىل  ال�سيد  النائب جليلة  دعت 

�سرورة املحافظة على الف�سوت 

وعدم  الطبيعية  البحرية 

م�ساريع  ل�سالح  فيها  التفريط 

ا�ستثمارية �سناعية.

رئة  الف�سوت  »هذه  وقالت: 

للم�ستقبل  و�سمانة  املتبقية  ال�سمكية  الرثوة 

تلك  ت�ستهدف  م�ساريع  واأي  القادمة،  ولالأجيال 

الأمن  وتوجهات  خطط  ت�ساد  فهي  الف�سوت 

الغذائي«.

اإىل  كاظم  جالل  النائب  اأ�سار 

يف  املواطنني  بع�س  ت�سّرر 

من  ال�سكنية  املناطق  بع�س 

املناطق  تلك  قرب  م�سانع  اإقامة 

ومنها مدينة احلد وع�سكر والدور 

تطال  اأن  من  تخّوفه  مبدًيا  و�سرتة، 

الأرا�سي  اأغلب  كون  ال�سمالية  املدينة  امل�سانع  تلك 

ا�ستثمارية. واأ�ساف »�سحة املواطن فوق كل اعتبار 

م�سرتكة  جلنة  هناك  تكون  اأن  ويجب  ا�ستثمار،  اأو 

للوقوف عند تلك الأ�سرار«.

الع�سريي  ه�سام  النائب  طالب 

وقرارات  قوانني  وجود  ب�سرورة 

اإلزامية ببحرنة القطاع الطّبي يف 

القطاع اخلا�س.

يكون  اأن  �سرورة  على  واأّكد 

يف  للم�ست�سفيات  اأكرب  دور  هناك 

ا�ستيعاب البحرينيني وتدريبهم.

الأطباء،  توظيف  ب�ساأن  املبادرات  الع�سريي  وثّمن 

وجلنة  دائمة  حلول  وجود  �سرورة  على  اّكد  اأّنه  اإّل 

دائمة  حلولً  »نريد  وقال:  املو�سوع،  تتابع  وطنية 

ولي�س اإبر تخدير«.

جانب من جل�سة اأم�سوزيرة ال�سحة 

�صلمان: 500 طبيب عاطل

خالل  �سلمان  عبدالنبي  النائب  قال 

الطباء  توظيف  ب�ساأن  العامة  املناق�سة 

بوجود حوايل 500 طبيب عاطل يف خمتلف 

التخ�س�سات الطبية.

امل�ست�سفيات  اأن  ذلك  »يقابل  واأ�ساف 

والعيادات اخلا�سة تعّج بالأجانب، والبحرنة 

حلوًل  يتطلب  الذي  الأمر  وهو  متدنية،  فيها 

عاجلة«.

اخلا�س  القطاع  اإلزام  من  »لبّد  وتابع: 

بن�سب بحرنة معينة فيما يتعلق بالأطباء، يف 

احلّد الأدنى يجب اأّل تقل عن 30%، �سيما يف 

ال�سحية  املرافق  من  الكثري  عدم جدية  �سوء 

يف القطاع اخلا�س بتوظيف البحرينيني«.

�سيا�سة  اإىل �سرورة وجود  �سلمان  ودعا 

م�ستدامة للتدريب وتاأهيل الكوادر الطبية يف 

احلكومة  تبداأ  واأن  احلكومية،  امل�ست�سفيات 

بنف�سها يف العمل على رفع البحرنة.

عبدالنبي �سلمان
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وزيرة ال�صحة: 5 مبادرات لتوظيف ودعم رواتب الأطباء يف »اخلا�ص«.. »النواب«:

8 مقرتحات م�صتعجلة.. تاأجيل الأق�صاط و�صرف عالوة املعلمني وحماية الف�صوت
فاطمة �سلمان:

رفع جمل�س النواب اأم�س 8 مقرتحات م�ستعجلة للحكومة، 

والقرو�س  امل�سرفية  الأق�ساط  جميع  تاأجيل  اأبرزها  من 

فوائد،  بدون  ذلك  يكون  واأن  رم�سان،  �سهر  خالل  الإ�سكانية 

ملعلمي  الر�سمي  الدوام  ب�سرف عالوة متديد  مقرتًحا  رفع  كما 

املرحلتني الإعدادية والثانوية.

الأطباء  توظيف  حول  عامة  مناق�سة  اأم�س  املجل�س  وعقد 

معاناة  تناولت  التي  النيابية  املداخالت  من  العديد  �سهدت 

الأطباء العاطلني والتحديات التي يواجهونها.

ي�سغلها  التي  الوظائف  بح�سر  مقرتًحا  املجل�س  ورفع 

الأجانب يف الوزارات والهيئات احلكومية وو�سع خطة لتدريب 

البحرينيني والعمل على اإحاللهم وفق جدول زمني.

وفتح  الأجانب  عقود  جتديد  بعدم  مقرتًحا  رفع  كما 

اأو  للحكومة  اململوكة  الكربى  ال�سركات  يف  التوظيف  جمال 

امل�ساهمة فيها، واإعطاء الأولوية للبحرينيني يف كافة املجالت 

والتخ�س�سات الإدارية والفنية وغريها من التخ�س�سات.

ومّرر املجل�س مقرتًحا يطالب احلكومة بو�سع اآلية ت�سمن 

النتقال  جراء  الغالء  لعالوة  امل�ستحقني  املواطنني  ت�سرر  عدم 

الدخل  ي�سبح جمموع  ل  بحيث  الثالث،  ال�ستحقاق  فئات  بني 

اأقل بعد النتقال لفئة اأخرى، بالإ�سافة ملقرتح بفتح مركز اأحمد 

علي كانو ال�سحي ملدة 24 �ساعة، وبتحديد مدة ق�سوى للرد 

على طلب �سهادة ح�سن ال�سري وال�سلوك املطلوبة على املواطنني 

�ساخن  خط  وتخ�سي�س  احلكومية  اجلهات  يف  التوظيف  عند 

ملراجعة الطلب والرد على ال�ستف�سارات واإعالم املواطنني عن 

بنت  الدكتورة جليلة  ال�سحة  قالت وزيرة  حالته. من جانبها 

ال�سيد جواد يف مداخلٍة لها بجل�سة اأم�س اأن احلكومة اأقّرت 5 

مبادرات لتوظيف وحت�سني اأو�ساع الأطباء البحرينيني، ت�سمل 

دعم رواتب الأطباء يف القطاع اخلا�س ملدة 3 �سنوات، بحيث 

للم�ست�سفيات  حوافز  وتقدمي  دينار،  عن 800  رواتبهم  تقّل  ل 

»تاأهيل«  برنامج  وطرح  التعليمية  القرو�س  ودعم  اخلا�سة 

لتدريب اأطباء القطاع اخلا�س.

العاملني  من  العظمى  الغالبية  باأن  الوزيرة  وذكرت 

الأطباء  من  هم  ال�سحية  واملراكز  العامة  امل�ست�سفيات  يف 

البحرينيني، واأنه وفًقا لربامج التدريب والتاأهيل امل�ستمرة يف 

الوزارة يتم اإحالل الطبيب البحريني حمل الطبيب الأجنبي بعد 

ح�سوله على التخ�س�سات العلمية الالزمة.

الطبية  الكوادر  ا�ستثمار  على  احلر�س  يتم  اإنه  وتابعت 

هو  التوظيف  اإن  اإذ  ال�سحية،  القطاعات  جميع  يف  البحرينية 

اإىل  م�سرية  البحريني،  املواطن  يف  ال�ستثمار  عملية  من  جزء 

اأنـه مت توظيف 318 طبيًبا بحــرينًيا خالل اآخر ثالثة اأعــوام 

جــانب  اإىل  احلكومية،  وامل�ست�ســفيات  ال�سـحية  املراكز  يف 

تدريب 648 بحريــنًيا منذ العام 2016، اإ�ســافة اإىل اأن هناك 

264 بحرينًيا قيد التدريــب يف خمتلــف التخ�س�سات الطبية 

حمـلًيا وخارجًيا.

الرميحي: 3 م�صارات لتلبية الطلبات الإ�صكانية

البلو�صي: ال�صكن حّق د�صتوري.. ومال ح�صن: مزايا باليا

يف   - البلو�سي  حممد  النائب  قال 

تعقيبه على اإجابة وزيرة الإ�سكان على 

�سوؤاله الربملاين - اإن اخلدمات الإ�سكانية 

حّق د�ستوري، ويجب اأّل تكون خا�سعة 

للمنطق التجاري وال�ستثماري.

»وزارة  مداخلته  يف  واأ�ساف 

الإ�سكان حتولت اإىل �سركة ا�ستثمار من 

التي تطرحها،  التمويلية  الربامج  خالل 

عن  كبرية  اأرباح  على  حت�سل  حيث 

املواطنون  عليها  يح�سل  التي  املنازل 

عرب برنامج مزايا اأو غريه، وهذا اإخالل 

باحلق الد�ستوري«.

من جانبه، دعا جميل مال ح�سن يف 

بالعدالة  اللتزام  �سرورة  اإىل  مداخلته 

يف توزيع الوحدات ال�سكنية.

مزايا  برنامج  ح�سن  مال  وهاجم 

من  الكثري  اأّن  واعترب  الإ�سكاين، 

منه،  ال�ستفادة  بعد  توّرطوا  املواطنني 

ال�سهرية  ال�ستقطاعات  باتت  حيث 

بالن�سبة  فاأ�سبح  رواتبهم،  كامل  تلتهم 

لهم »باليا« ولي�س »مزايا«، حيث كانوا 

الإ�سكان  بيت  على  باحل�سول  يحلمون 

�سريًعا وجتّنب النتظار الطويل، ولكن 

ا�ستقطاعات  مل يعلموا ما ينتظرهم من 

تراكمية.

الرميحي  اآمنة  اأكدت  جانبها،  من 

وزيرة الإ�سكان والتخطيط العمراين على 

وجود ا�سرتاتيجية وخطط بالتعاون مع 

القطاع اخلا�س لتوفري خدمات وحلول 

جتّنب  وفوريه  م�ستدامة  اإ�سكانية 

بعيًدا  طويلة  لفرتات  املواطن  انتظار 

مو�سحة  التقليدية،  احللول  التباع  عن 

ت�ستهدف  واملبادرات  اخلطط  تلك  باأن 

اإدخال  للميزانية عرب  الأمثل  ال�ستغالل 

من  لال�ستفادة  املواطنني  من  قدر  اأكرب 

خدمات الوزارة.

تعمل وفق  الوزارة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

التمويالت  توفري  اأولها  م�سارات   3

ومزايا  ت�سهيل  برنامج  عرب  الإ�سكانية 

تقدم  والتي  وامل�ستحدثة  التقليدية 

اإىل  فوري،  ب�سكل  الإ�سكانية  اخلدمة 

تطوير  هو  اآخر  عمل  م�سار  جانب 

اخلا�س  القطاع  توفري  عرب  الأرا�سي 

بني  الفجوة  وتقلي�س  �سكنية  لوحدات 

التمويالت والعقار واأخرًيا امل�سار  قيمة 

وت�سري  اإ�سكانية  مدن   5 وهو  الثالث 

ح�سب اجلداول املو�سوعة.

وب�ساأن تلبية الطلبات القدمية اأفادت 

الوزارة اأن الطلبات مع�سمها مت تلبيتها 

اإل يف وجود حالت هي فردية ل�سباب 

امللغية  الطلبات  اإحياء بع�س  عدة منها 

اأو  اخلدمة  نوع  اأو  العنوان  تغيري  اأو 

عدم قيام الفرد بتحديث بياناته.

اأمام  الوزارة  باأن  حديثها  وختمت 

حتٍد كبري وهذا التحدي لن يتوقف مع 

ا�ستمرار الطلبات �سنوًيا واحللول تكمن 

يف الفكار البتكارية بعيًدا عن وهذا ما 

جانب  اإىل  تطويره  على  الوزارة  تعمل 

امل�ستمر  والعمل  ال�سلطتني  مع  التعاون 

بالت�ســاور مــع اأطراف القطاع اخلا�س 

هذه  يف  رئي�سية  عنـا�سر  كونــها 

امل�سرية الإ�سكانية.

حممد البلو�سيجميل مال ح�سنوزيرة الإ�سكان

الرفاعي: ربط املخرجات بـ»ال�صناعة«زينب: �صرطانات نادرة ب�صبب امل�صانع الع�صبول: لفتح مركز اأحمد كانو 24 �صاعةال�صويخ: بطالة الأطباء متفاقمة

ال�صيد: الف�صوت ثروات طبيعية للم�صتقبلبوعنق: املواطن ولي�ص امل�صانع الع�صريي: حلول دائمة ل اإبر تخديركاظم: �صحة املواطن فوق كل ا�صتثمار

عبدالأمري  زينب  النائب  اأكدت 

وجود  على  لها  مداخلة  خالل 

اأ�سابت  ال�سرطانات  من  اأنواع 

عدًدا من املواطنني جراء دخان 

املناطق  من  وقربها  امل�سانع 

ال�سكنية.

وطالبت ب�سرورة حتديد مناطق نائية وبعيدة 

عن املناطق ال�سكنية كاأن تكون يف جنوب البحرين 

اأ�سرار  املواطن  وجتنيب  للم�سانع  لتخ�سي�سها 

التلوث الكبري.

الرفاعي  حممد  النائب  طالب 

على  العمل  ب�سرورة  مداخلته  يف 

واقع  مع  التعليم  خمرجات  ربط 

بهدف  البحرين  يف  ال�سناعة 

تاأهيل الكوادر ال�سبابية وا�ستيعاب 

جمالت  خملتف  يف  طاقاتهم 

التاأهيل  يكون  بحيث  ال�سناعي،  القطاع 

بطالب  يخت�س  الأول  »امل�سار  واأ�ساف  م�سارين.  على 

�سوق  اإىل  مبا�سرة  يدخلون  الذين  ال�سناعية  املدار�س 

العمل، وامل�سار الثاين اخلا�س بتاأهيل واإعداد اخلريجني 

اجلامعيني«.

خالل  ال�سويخ  مهدي  النائب  اأكد 

مداخله لفي جل�سة اأم�س باأن ق�سية 

بحاجة  م�سكلة  هي  الأطباء  بطالة 

اإىل معاجلة �سريعة وعاجلة، حيث 

دون  يوم  بعد  يوًما  تتفاقم  اإنها 

وجود حلول جذرية.

من  طب  خريجني  »لدينا  وتابع: 

مغلقة،  اأمامهم  الأبواب  ولكن  خمتلفة،  تخ�س�سات 

وبالنتيجة جل�سوا يف منازلهم، وبع�سهم غادر اإىل دول 

لدينا  واأ�سبح  والتخ�س�س،  العمل  عن  بحًثا  باخلارج 

ظاهرة الأطباء اجلدد املهاجرين يف اخلارج«.

طالب النائب حم�سن الع�سبول يف 

ال�ستعجل  املقرتح  ب�ساأن  له  مداخله 

كانو  اأحمد  مركز  فتح  ب�ساأن 

هذا  اأن  موؤكًدا  �ساعة،  ال�سحي 24 

املركز يخدم 5 مناطق �سكنية ذات 

املعامري  وهي  مرتفعة  �سكانية  كثافة 

والنويدرات  والغربي  ال�سرقي  والعكر 

واإ�سكان النويدرات.

وقال الع�سبول اإن فتح املركز ملدة 24 �ساعة �سيخفف 

ال�سغط على مركز �سرتة ال�سحي الذي يخدم �سرتة التي 

ت�سم كثافة �سكانية هائلة، بالإ�سافة للقرى املجاورة.

ت�ساءل النائب خالد بوعنق عن 

وجود درا�سة بيئية دولية حول 

اإقامة بع�س امل�سانع اأو حتديد 

ال�سناعية قرب  املناطق  بع�س 

بع�س املناطق ال�سكنية.

واأّكد يف مداخلٍة له اأن املواطن 

اأوىل من امل�سانع، »فاملواطن هو الرثوة احلقيقية 

ولي�ست  عليها  احلفاظ  يجب  والتي  للوطن 

امل�سانع«، داعًيا اإىل �سرورة وجود در�سات بيئية 

ذات طابع دويل قبل اإن�ساء اأي م�سنع.

اإىل  ال�سيد  النائب جليلة  دعت 

�سرورة املحافظة على الف�سوت 

وعدم  الطبيعية  البحرية 

م�ساريع  ل�سالح  فيها  التفريط 

ا�ستثمارية �سناعية.

رئة  الف�سوت  »هذه  وقالت: 

للم�ستقبل  و�سمانة  املتبقية  ال�سمكية  الرثوة 

تلك  ت�ستهدف  م�ساريع  واأي  القادمة،  ولالأجيال 

الأمن  وتوجهات  خطط  ت�ساد  فهي  الف�سوت 

الغذائي«.

اإىل  كاظم  جالل  النائب  اأ�سار 

يف  املواطنني  بع�س  ت�سّرر 

من  ال�سكنية  املناطق  بع�س 

املناطق  تلك  قرب  م�سانع  اإقامة 

ومنها مدينة احلد وع�سكر والدور 

تطال  اأن  من  تخّوفه  مبدًيا  و�سرتة، 

الأرا�سي  اأغلب  كون  ال�سمالية  املدينة  امل�سانع  تلك 

ا�ستثمارية. واأ�ساف »�سحة املواطن فوق كل اعتبار 

م�سرتكة  جلنة  هناك  تكون  اأن  ويجب  ا�ستثمار،  اأو 

للوقوف عند تلك الأ�سرار«.

الع�سريي  ه�سام  النائب  طالب 

وقرارات  قوانني  وجود  ب�سرورة 

اإلزامية ببحرنة القطاع الطّبي يف 

القطاع اخلا�س.

يكون  اأن  �سرورة  على  واأّكد 

يف  للم�ست�سفيات  اأكرب  دور  هناك 

ا�ستيعاب البحرينيني وتدريبهم.

الأطباء،  توظيف  ب�ساأن  املبادرات  الع�سريي  وثّمن 

وجلنة  دائمة  حلول  وجود  �سرورة  على  اّكد  اأّنه  اإّل 

دائمة  حلولً  »نريد  وقال:  املو�سوع،  تتابع  وطنية 

ولي�س اإبر تخدير«.

جانب من جل�سة اأم�سوزيرة ال�سحة 

�صلمان: 500 طبيب عاطل

خالل  �سلمان  عبدالنبي  النائب  قال 

الطباء  توظيف  ب�ساأن  العامة  املناق�سة 

بوجود حوايل 500 طبيب عاطل يف خمتلف 

التخ�س�سات الطبية.

امل�ست�سفيات  اأن  ذلك  »يقابل  واأ�ساف 

والعيادات اخلا�سة تعّج بالأجانب، والبحرنة 

حلوًل  يتطلب  الذي  الأمر  وهو  متدنية،  فيها 

عاجلة«.

اخلا�س  القطاع  اإلزام  من  »لبّد  وتابع: 

بن�سب بحرنة معينة فيما يتعلق بالأطباء، يف 

احلّد الأدنى يجب اأّل تقل عن 30%، �سيما يف 

ال�سحية  املرافق  من  الكثري  عدم جدية  �سوء 

يف القطاع اخلا�س بتوظيف البحرينيني«.

�سيا�سة  اإىل �سرورة وجود  �سلمان  ودعا 

م�ستدامة للتدريب وتاأهيل الكوادر الطبية يف 

احلكومة  تبداأ  واأن  احلكومية،  امل�ست�سفيات 

بنف�سها يف العمل على رفع البحرنة.

عبدالنبي �سلمان

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12366/PDF/INAF_20230215011517845.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/999564/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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وزيرة ال�صحة: 5 مبادرات لتوظيف ودعم رواتب الأطباء يف »اخلا�ص«.. »النواب«:

8 مقرتحات م�صتعجلة.. تاأجيل الأق�صاط و�صرف عالوة املعلمني وحماية الف�صوت
فاطمة �سلمان:

رفع جمل�س النواب اأم�س 8 مقرتحات م�ستعجلة للحكومة، 

والقرو�س  امل�سرفية  الأق�ساط  جميع  تاأجيل  اأبرزها  من 

فوائد،  بدون  ذلك  يكون  واأن  رم�سان،  �سهر  خالل  الإ�سكانية 

ملعلمي  الر�سمي  الدوام  ب�سرف عالوة متديد  مقرتًحا  رفع  كما 

املرحلتني الإعدادية والثانوية.

الأطباء  توظيف  حول  عامة  مناق�سة  اأم�س  املجل�س  وعقد 

معاناة  تناولت  التي  النيابية  املداخالت  من  العديد  �سهدت 

الأطباء العاطلني والتحديات التي يواجهونها.

ي�سغلها  التي  الوظائف  بح�سر  مقرتًحا  املجل�س  ورفع 

الأجانب يف الوزارات والهيئات احلكومية وو�سع خطة لتدريب 

البحرينيني والعمل على اإحاللهم وفق جدول زمني.

وفتح  الأجانب  عقود  جتديد  بعدم  مقرتًحا  رفع  كما 

اأو  للحكومة  اململوكة  الكربى  ال�سركات  يف  التوظيف  جمال 

امل�ساهمة فيها، واإعطاء الأولوية للبحرينيني يف كافة املجالت 

والتخ�س�سات الإدارية والفنية وغريها من التخ�س�سات.

ومّرر املجل�س مقرتًحا يطالب احلكومة بو�سع اآلية ت�سمن 

النتقال  جراء  الغالء  لعالوة  امل�ستحقني  املواطنني  ت�سرر  عدم 

الدخل  ي�سبح جمموع  ل  بحيث  الثالث،  ال�ستحقاق  فئات  بني 

اأقل بعد النتقال لفئة اأخرى، بالإ�سافة ملقرتح بفتح مركز اأحمد 

علي كانو ال�سحي ملدة 24 �ساعة، وبتحديد مدة ق�سوى للرد 

على طلب �سهادة ح�سن ال�سري وال�سلوك املطلوبة على املواطنني 

�ساخن  خط  وتخ�سي�س  احلكومية  اجلهات  يف  التوظيف  عند 

ملراجعة الطلب والرد على ال�ستف�سارات واإعالم املواطنني عن 

بنت  الدكتورة جليلة  ال�سحة  قالت وزيرة  حالته. من جانبها 

ال�سيد جواد يف مداخلٍة لها بجل�سة اأم�س اأن احلكومة اأقّرت 5 

مبادرات لتوظيف وحت�سني اأو�ساع الأطباء البحرينيني، ت�سمل 

دعم رواتب الأطباء يف القطاع اخلا�س ملدة 3 �سنوات، بحيث 

للم�ست�سفيات  حوافز  وتقدمي  دينار،  عن 800  رواتبهم  تقّل  ل 

»تاأهيل«  برنامج  وطرح  التعليمية  القرو�س  ودعم  اخلا�سة 

لتدريب اأطباء القطاع اخلا�س.

العاملني  من  العظمى  الغالبية  باأن  الوزيرة  وذكرت 

الأطباء  من  هم  ال�سحية  واملراكز  العامة  امل�ست�سفيات  يف 

البحرينيني، واأنه وفًقا لربامج التدريب والتاأهيل امل�ستمرة يف 

الوزارة يتم اإحالل الطبيب البحريني حمل الطبيب الأجنبي بعد 

ح�سوله على التخ�س�سات العلمية الالزمة.

الطبية  الكوادر  ا�ستثمار  على  احلر�س  يتم  اإنه  وتابعت 

هو  التوظيف  اإن  اإذ  ال�سحية،  القطاعات  جميع  يف  البحرينية 

اإىل  م�سرية  البحريني،  املواطن  يف  ال�ستثمار  عملية  من  جزء 

اأنـه مت توظيف 318 طبيًبا بحــرينًيا خالل اآخر ثالثة اأعــوام 

جــانب  اإىل  احلكومية،  وامل�ست�ســفيات  ال�سـحية  املراكز  يف 

تدريب 648 بحريــنًيا منذ العام 2016، اإ�ســافة اإىل اأن هناك 

264 بحرينًيا قيد التدريــب يف خمتلــف التخ�س�سات الطبية 

حمـلًيا وخارجًيا.

الرميحي: 3 م�صارات لتلبية الطلبات الإ�صكانية

البلو�صي: ال�صكن حّق د�صتوري.. ومال ح�صن: مزايا باليا

يف   - البلو�سي  حممد  النائب  قال 

تعقيبه على اإجابة وزيرة الإ�سكان على 

�سوؤاله الربملاين - اإن اخلدمات الإ�سكانية 

حّق د�ستوري، ويجب اأّل تكون خا�سعة 

للمنطق التجاري وال�ستثماري.

»وزارة  مداخلته  يف  واأ�ساف 

الإ�سكان حتولت اإىل �سركة ا�ستثمار من 

التي تطرحها،  التمويلية  الربامج  خالل 

عن  كبرية  اأرباح  على  حت�سل  حيث 

املواطنون  عليها  يح�سل  التي  املنازل 

عرب برنامج مزايا اأو غريه، وهذا اإخالل 

باحلق الد�ستوري«.

من جانبه، دعا جميل مال ح�سن يف 

بالعدالة  اللتزام  �سرورة  اإىل  مداخلته 

يف توزيع الوحدات ال�سكنية.

مزايا  برنامج  ح�سن  مال  وهاجم 

من  الكثري  اأّن  واعترب  الإ�سكاين، 

منه،  ال�ستفادة  بعد  توّرطوا  املواطنني 

ال�سهرية  ال�ستقطاعات  باتت  حيث 

بالن�سبة  فاأ�سبح  رواتبهم،  كامل  تلتهم 

لهم »باليا« ولي�س »مزايا«، حيث كانوا 

الإ�سكان  بيت  على  باحل�سول  يحلمون 

�سريًعا وجتّنب النتظار الطويل، ولكن 

ا�ستقطاعات  مل يعلموا ما ينتظرهم من 

تراكمية.

الرميحي  اآمنة  اأكدت  جانبها،  من 

وزيرة الإ�سكان والتخطيط العمراين على 

وجود ا�سرتاتيجية وخطط بالتعاون مع 

القطاع اخلا�س لتوفري خدمات وحلول 

جتّنب  وفوريه  م�ستدامة  اإ�سكانية 

بعيًدا  طويلة  لفرتات  املواطن  انتظار 

مو�سحة  التقليدية،  احللول  التباع  عن 

ت�ستهدف  واملبادرات  اخلطط  تلك  باأن 

اإدخال  للميزانية عرب  الأمثل  ال�ستغالل 

من  لال�ستفادة  املواطنني  من  قدر  اأكرب 

خدمات الوزارة.

تعمل وفق  الوزارة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

التمويالت  توفري  اأولها  م�سارات   3

ومزايا  ت�سهيل  برنامج  عرب  الإ�سكانية 

تقدم  والتي  وامل�ستحدثة  التقليدية 

اإىل  فوري،  ب�سكل  الإ�سكانية  اخلدمة 

تطوير  هو  اآخر  عمل  م�سار  جانب 

اخلا�س  القطاع  توفري  عرب  الأرا�سي 

بني  الفجوة  وتقلي�س  �سكنية  لوحدات 

التمويالت والعقار واأخرًيا امل�سار  قيمة 

وت�سري  اإ�سكانية  مدن   5 وهو  الثالث 

ح�سب اجلداول املو�سوعة.

وب�ساأن تلبية الطلبات القدمية اأفادت 

الوزارة اأن الطلبات مع�سمها مت تلبيتها 

اإل يف وجود حالت هي فردية ل�سباب 

امللغية  الطلبات  اإحياء بع�س  عدة منها 

اأو  اخلدمة  نوع  اأو  العنوان  تغيري  اأو 

عدم قيام الفرد بتحديث بياناته.

اأمام  الوزارة  باأن  حديثها  وختمت 

حتٍد كبري وهذا التحدي لن يتوقف مع 

ا�ستمرار الطلبات �سنوًيا واحللول تكمن 

يف الفكار البتكارية بعيًدا عن وهذا ما 

جانب  اإىل  تطويره  على  الوزارة  تعمل 

امل�ستمر  والعمل  ال�سلطتني  مع  التعاون 

بالت�ســاور مــع اأطراف القطاع اخلا�س 

هذه  يف  رئي�سية  عنـا�سر  كونــها 

امل�سرية الإ�سكانية.

حممد البلو�سيجميل مال ح�سنوزيرة الإ�سكان

الرفاعي: ربط املخرجات بـ»ال�صناعة«زينب: �صرطانات نادرة ب�صبب امل�صانع الع�صبول: لفتح مركز اأحمد كانو 24 �صاعةال�صويخ: بطالة الأطباء متفاقمة

ال�صيد: الف�صوت ثروات طبيعية للم�صتقبلبوعنق: املواطن ولي�ص امل�صانع الع�صريي: حلول دائمة ل اإبر تخديركاظم: �صحة املواطن فوق كل ا�صتثمار

عبدالأمري  زينب  النائب  اأكدت 

وجود  على  لها  مداخلة  خالل 

اأ�سابت  ال�سرطانات  من  اأنواع 

عدًدا من املواطنني جراء دخان 

املناطق  من  وقربها  امل�سانع 

ال�سكنية.

وطالبت ب�سرورة حتديد مناطق نائية وبعيدة 

عن املناطق ال�سكنية كاأن تكون يف جنوب البحرين 

اأ�سرار  املواطن  وجتنيب  للم�سانع  لتخ�سي�سها 

التلوث الكبري.

الرفاعي  حممد  النائب  طالب 

على  العمل  ب�سرورة  مداخلته  يف 

واقع  مع  التعليم  خمرجات  ربط 

بهدف  البحرين  يف  ال�سناعة 

تاأهيل الكوادر ال�سبابية وا�ستيعاب 

جمالت  خملتف  يف  طاقاتهم 

التاأهيل  يكون  بحيث  ال�سناعي،  القطاع 

بطالب  يخت�س  الأول  »امل�سار  واأ�ساف  م�سارين.  على 

�سوق  اإىل  مبا�سرة  يدخلون  الذين  ال�سناعية  املدار�س 

العمل، وامل�سار الثاين اخلا�س بتاأهيل واإعداد اخلريجني 

اجلامعيني«.

خالل  ال�سويخ  مهدي  النائب  اأكد 

مداخله لفي جل�سة اأم�س باأن ق�سية 

بحاجة  م�سكلة  هي  الأطباء  بطالة 

اإىل معاجلة �سريعة وعاجلة، حيث 

دون  يوم  بعد  يوًما  تتفاقم  اإنها 

وجود حلول جذرية.

من  طب  خريجني  »لدينا  وتابع: 

مغلقة،  اأمامهم  الأبواب  ولكن  خمتلفة،  تخ�س�سات 

وبالنتيجة جل�سوا يف منازلهم، وبع�سهم غادر اإىل دول 

لدينا  واأ�سبح  والتخ�س�س،  العمل  عن  بحًثا  باخلارج 

ظاهرة الأطباء اجلدد املهاجرين يف اخلارج«.

طالب النائب حم�سن الع�سبول يف 

ال�ستعجل  املقرتح  ب�ساأن  له  مداخله 

كانو  اأحمد  مركز  فتح  ب�ساأن 

هذا  اأن  موؤكًدا  �ساعة،  ال�سحي 24 

املركز يخدم 5 مناطق �سكنية ذات 

املعامري  وهي  مرتفعة  �سكانية  كثافة 

والنويدرات  والغربي  ال�سرقي  والعكر 

واإ�سكان النويدرات.

وقال الع�سبول اإن فتح املركز ملدة 24 �ساعة �سيخفف 

ال�سغط على مركز �سرتة ال�سحي الذي يخدم �سرتة التي 

ت�سم كثافة �سكانية هائلة، بالإ�سافة للقرى املجاورة.

ت�ساءل النائب خالد بوعنق عن 

وجود درا�سة بيئية دولية حول 

اإقامة بع�س امل�سانع اأو حتديد 

ال�سناعية قرب  املناطق  بع�س 

بع�س املناطق ال�سكنية.

واأّكد يف مداخلٍة له اأن املواطن 

اأوىل من امل�سانع، »فاملواطن هو الرثوة احلقيقية 

ولي�ست  عليها  احلفاظ  يجب  والتي  للوطن 

امل�سانع«، داعًيا اإىل �سرورة وجود در�سات بيئية 

ذات طابع دويل قبل اإن�ساء اأي م�سنع.

اإىل  ال�سيد  النائب جليلة  دعت 

�سرورة املحافظة على الف�سوت 

وعدم  الطبيعية  البحرية 

م�ساريع  ل�سالح  فيها  التفريط 

ا�ستثمارية �سناعية.

رئة  الف�سوت  »هذه  وقالت: 

للم�ستقبل  و�سمانة  املتبقية  ال�سمكية  الرثوة 

تلك  ت�ستهدف  م�ساريع  واأي  القادمة،  ولالأجيال 

الأمن  وتوجهات  خطط  ت�ساد  فهي  الف�سوت 

الغذائي«.

اإىل  كاظم  جالل  النائب  اأ�سار 

يف  املواطنني  بع�س  ت�سّرر 

من  ال�سكنية  املناطق  بع�س 

املناطق  تلك  قرب  م�سانع  اإقامة 

ومنها مدينة احلد وع�سكر والدور 

تطال  اأن  من  تخّوفه  مبدًيا  و�سرتة، 

الأرا�سي  اأغلب  كون  ال�سمالية  املدينة  امل�سانع  تلك 

ا�ستثمارية. واأ�ساف »�سحة املواطن فوق كل اعتبار 

م�سرتكة  جلنة  هناك  تكون  اأن  ويجب  ا�ستثمار،  اأو 

للوقوف عند تلك الأ�سرار«.

الع�سريي  ه�سام  النائب  طالب 

وقرارات  قوانني  وجود  ب�سرورة 

اإلزامية ببحرنة القطاع الطّبي يف 

القطاع اخلا�س.

يكون  اأن  �سرورة  على  واأّكد 

يف  للم�ست�سفيات  اأكرب  دور  هناك 

ا�ستيعاب البحرينيني وتدريبهم.

الأطباء،  توظيف  ب�ساأن  املبادرات  الع�سريي  وثّمن 

وجلنة  دائمة  حلول  وجود  �سرورة  على  اّكد  اأّنه  اإّل 

دائمة  حلولً  »نريد  وقال:  املو�سوع،  تتابع  وطنية 

ولي�س اإبر تخدير«.

جانب من جل�سة اأم�سوزيرة ال�سحة 

�صلمان: 500 طبيب عاطل

خالل  �سلمان  عبدالنبي  النائب  قال 

الطباء  توظيف  ب�ساأن  العامة  املناق�سة 

بوجود حوايل 500 طبيب عاطل يف خمتلف 

التخ�س�سات الطبية.

امل�ست�سفيات  اأن  ذلك  »يقابل  واأ�ساف 

والعيادات اخلا�سة تعّج بالأجانب، والبحرنة 

حلوًل  يتطلب  الذي  الأمر  وهو  متدنية،  فيها 

عاجلة«.

اخلا�س  القطاع  اإلزام  من  »لبّد  وتابع: 

بن�سب بحرنة معينة فيما يتعلق بالأطباء، يف 

احلّد الأدنى يجب اأّل تقل عن 30%، �سيما يف 

ال�سحية  املرافق  من  الكثري  عدم جدية  �سوء 

يف القطاع اخلا�س بتوظيف البحرينيني«.

�سيا�سة  اإىل �سرورة وجود  �سلمان  ودعا 

م�ستدامة للتدريب وتاأهيل الكوادر الطبية يف 

احلكومة  تبداأ  واأن  احلكومية،  امل�ست�سفيات 

بنف�سها يف العمل على رفع البحرنة.

عبدالنبي �سلمان
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وزيرة ال�صحة: 5 مبادرات لتوظيف ودعم رواتب الأطباء يف »اخلا�ص«.. »النواب«:

8 مقرتحات م�صتعجلة.. تاأجيل الأق�صاط و�صرف عالوة املعلمني وحماية الف�صوت
فاطمة �سلمان:

رفع جمل�س النواب اأم�س 8 مقرتحات م�ستعجلة للحكومة، 

والقرو�س  امل�سرفية  الأق�ساط  جميع  تاأجيل  اأبرزها  من 

فوائد،  بدون  ذلك  يكون  واأن  رم�سان،  �سهر  خالل  الإ�سكانية 

ملعلمي  الر�سمي  الدوام  ب�سرف عالوة متديد  مقرتًحا  رفع  كما 

املرحلتني الإعدادية والثانوية.

الأطباء  توظيف  حول  عامة  مناق�سة  اأم�س  املجل�س  وعقد 

معاناة  تناولت  التي  النيابية  املداخالت  من  العديد  �سهدت 

الأطباء العاطلني والتحديات التي يواجهونها.

ي�سغلها  التي  الوظائف  بح�سر  مقرتًحا  املجل�س  ورفع 

الأجانب يف الوزارات والهيئات احلكومية وو�سع خطة لتدريب 

البحرينيني والعمل على اإحاللهم وفق جدول زمني.

وفتح  الأجانب  عقود  جتديد  بعدم  مقرتًحا  رفع  كما 

اأو  للحكومة  اململوكة  الكربى  ال�سركات  يف  التوظيف  جمال 

امل�ساهمة فيها، واإعطاء الأولوية للبحرينيني يف كافة املجالت 

والتخ�س�سات الإدارية والفنية وغريها من التخ�س�سات.

ومّرر املجل�س مقرتًحا يطالب احلكومة بو�سع اآلية ت�سمن 

النتقال  جراء  الغالء  لعالوة  امل�ستحقني  املواطنني  ت�سرر  عدم 

الدخل  ي�سبح جمموع  ل  بحيث  الثالث،  ال�ستحقاق  فئات  بني 

اأقل بعد النتقال لفئة اأخرى، بالإ�سافة ملقرتح بفتح مركز اأحمد 

علي كانو ال�سحي ملدة 24 �ساعة، وبتحديد مدة ق�سوى للرد 

على طلب �سهادة ح�سن ال�سري وال�سلوك املطلوبة على املواطنني 

�ساخن  خط  وتخ�سي�س  احلكومية  اجلهات  يف  التوظيف  عند 

ملراجعة الطلب والرد على ال�ستف�سارات واإعالم املواطنني عن 

بنت  الدكتورة جليلة  ال�سحة  قالت وزيرة  حالته. من جانبها 

ال�سيد جواد يف مداخلٍة لها بجل�سة اأم�س اأن احلكومة اأقّرت 5 

مبادرات لتوظيف وحت�سني اأو�ساع الأطباء البحرينيني، ت�سمل 

دعم رواتب الأطباء يف القطاع اخلا�س ملدة 3 �سنوات، بحيث 

للم�ست�سفيات  حوافز  وتقدمي  دينار،  عن 800  رواتبهم  تقّل  ل 

»تاأهيل«  برنامج  وطرح  التعليمية  القرو�س  ودعم  اخلا�سة 

لتدريب اأطباء القطاع اخلا�س.

العاملني  من  العظمى  الغالبية  باأن  الوزيرة  وذكرت 

الأطباء  من  هم  ال�سحية  واملراكز  العامة  امل�ست�سفيات  يف 

البحرينيني، واأنه وفًقا لربامج التدريب والتاأهيل امل�ستمرة يف 

الوزارة يتم اإحالل الطبيب البحريني حمل الطبيب الأجنبي بعد 

ح�سوله على التخ�س�سات العلمية الالزمة.

الطبية  الكوادر  ا�ستثمار  على  احلر�س  يتم  اإنه  وتابعت 

هو  التوظيف  اإن  اإذ  ال�سحية،  القطاعات  جميع  يف  البحرينية 

اإىل  م�سرية  البحريني،  املواطن  يف  ال�ستثمار  عملية  من  جزء 

اأنـه مت توظيف 318 طبيًبا بحــرينًيا خالل اآخر ثالثة اأعــوام 

جــانب  اإىل  احلكومية،  وامل�ست�ســفيات  ال�سـحية  املراكز  يف 

تدريب 648 بحريــنًيا منذ العام 2016، اإ�ســافة اإىل اأن هناك 

264 بحرينًيا قيد التدريــب يف خمتلــف التخ�س�سات الطبية 

حمـلًيا وخارجًيا.

الرميحي: 3 م�صارات لتلبية الطلبات الإ�صكانية

البلو�صي: ال�صكن حّق د�صتوري.. ومال ح�صن: مزايا باليا

يف   - البلو�سي  حممد  النائب  قال 

تعقيبه على اإجابة وزيرة الإ�سكان على 

�سوؤاله الربملاين - اإن اخلدمات الإ�سكانية 

حّق د�ستوري، ويجب اأّل تكون خا�سعة 

للمنطق التجاري وال�ستثماري.

»وزارة  مداخلته  يف  واأ�ساف 

الإ�سكان حتولت اإىل �سركة ا�ستثمار من 

التي تطرحها،  التمويلية  الربامج  خالل 

عن  كبرية  اأرباح  على  حت�سل  حيث 

املواطنون  عليها  يح�سل  التي  املنازل 

عرب برنامج مزايا اأو غريه، وهذا اإخالل 

باحلق الد�ستوري«.

من جانبه، دعا جميل مال ح�سن يف 

بالعدالة  اللتزام  �سرورة  اإىل  مداخلته 

يف توزيع الوحدات ال�سكنية.

مزايا  برنامج  ح�سن  مال  وهاجم 

من  الكثري  اأّن  واعترب  الإ�سكاين، 

منه،  ال�ستفادة  بعد  توّرطوا  املواطنني 

ال�سهرية  ال�ستقطاعات  باتت  حيث 

بالن�سبة  فاأ�سبح  رواتبهم،  كامل  تلتهم 

لهم »باليا« ولي�س »مزايا«، حيث كانوا 

الإ�سكان  بيت  على  باحل�سول  يحلمون 

�سريًعا وجتّنب النتظار الطويل، ولكن 

ا�ستقطاعات  مل يعلموا ما ينتظرهم من 

تراكمية.

الرميحي  اآمنة  اأكدت  جانبها،  من 

وزيرة الإ�سكان والتخطيط العمراين على 

وجود ا�سرتاتيجية وخطط بالتعاون مع 

القطاع اخلا�س لتوفري خدمات وحلول 

جتّنب  وفوريه  م�ستدامة  اإ�سكانية 

بعيًدا  طويلة  لفرتات  املواطن  انتظار 

مو�سحة  التقليدية،  احللول  التباع  عن 

ت�ستهدف  واملبادرات  اخلطط  تلك  باأن 

اإدخال  للميزانية عرب  الأمثل  ال�ستغالل 

من  لال�ستفادة  املواطنني  من  قدر  اأكرب 

خدمات الوزارة.

تعمل وفق  الوزارة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

التمويالت  توفري  اأولها  م�سارات   3

ومزايا  ت�سهيل  برنامج  عرب  الإ�سكانية 

تقدم  والتي  وامل�ستحدثة  التقليدية 

اإىل  فوري،  ب�سكل  الإ�سكانية  اخلدمة 

تطوير  هو  اآخر  عمل  م�سار  جانب 

اخلا�س  القطاع  توفري  عرب  الأرا�سي 

بني  الفجوة  وتقلي�س  �سكنية  لوحدات 

التمويالت والعقار واأخرًيا امل�سار  قيمة 

وت�سري  اإ�سكانية  مدن   5 وهو  الثالث 

ح�سب اجلداول املو�سوعة.

وب�ساأن تلبية الطلبات القدمية اأفادت 

الوزارة اأن الطلبات مع�سمها مت تلبيتها 

اإل يف وجود حالت هي فردية ل�سباب 

امللغية  الطلبات  اإحياء بع�س  عدة منها 

اأو  اخلدمة  نوع  اأو  العنوان  تغيري  اأو 

عدم قيام الفرد بتحديث بياناته.

اأمام  الوزارة  باأن  حديثها  وختمت 

حتٍد كبري وهذا التحدي لن يتوقف مع 

ا�ستمرار الطلبات �سنوًيا واحللول تكمن 

يف الفكار البتكارية بعيًدا عن وهذا ما 

جانب  اإىل  تطويره  على  الوزارة  تعمل 

امل�ستمر  والعمل  ال�سلطتني  مع  التعاون 

بالت�ســاور مــع اأطراف القطاع اخلا�س 

هذه  يف  رئي�سية  عنـا�سر  كونــها 

امل�سرية الإ�سكانية.

حممد البلو�سيجميل مال ح�سنوزيرة الإ�سكان

الرفاعي: ربط املخرجات بـ»ال�صناعة«زينب: �صرطانات نادرة ب�صبب امل�صانع الع�صبول: لفتح مركز اأحمد كانو 24 �صاعةال�صويخ: بطالة الأطباء متفاقمة

ال�صيد: الف�صوت ثروات طبيعية للم�صتقبلبوعنق: املواطن ولي�ص امل�صانع الع�صريي: حلول دائمة ل اإبر تخديركاظم: �صحة املواطن فوق كل ا�صتثمار

عبدالأمري  زينب  النائب  اأكدت 

وجود  على  لها  مداخلة  خالل 

اأ�سابت  ال�سرطانات  من  اأنواع 

عدًدا من املواطنني جراء دخان 

املناطق  من  وقربها  امل�سانع 

ال�سكنية.

وطالبت ب�سرورة حتديد مناطق نائية وبعيدة 

عن املناطق ال�سكنية كاأن تكون يف جنوب البحرين 

اأ�سرار  املواطن  وجتنيب  للم�سانع  لتخ�سي�سها 

التلوث الكبري.

الرفاعي  حممد  النائب  طالب 

على  العمل  ب�سرورة  مداخلته  يف 

واقع  مع  التعليم  خمرجات  ربط 

بهدف  البحرين  يف  ال�سناعة 

تاأهيل الكوادر ال�سبابية وا�ستيعاب 

جمالت  خملتف  يف  طاقاتهم 

التاأهيل  يكون  بحيث  ال�سناعي،  القطاع 

بطالب  يخت�س  الأول  »امل�سار  واأ�ساف  م�سارين.  على 

�سوق  اإىل  مبا�سرة  يدخلون  الذين  ال�سناعية  املدار�س 

العمل، وامل�سار الثاين اخلا�س بتاأهيل واإعداد اخلريجني 

اجلامعيني«.

خالل  ال�سويخ  مهدي  النائب  اأكد 

مداخله لفي جل�سة اأم�س باأن ق�سية 

بحاجة  م�سكلة  هي  الأطباء  بطالة 

اإىل معاجلة �سريعة وعاجلة، حيث 

دون  يوم  بعد  يوًما  تتفاقم  اإنها 

وجود حلول جذرية.

من  طب  خريجني  »لدينا  وتابع: 

مغلقة،  اأمامهم  الأبواب  ولكن  خمتلفة،  تخ�س�سات 

وبالنتيجة جل�سوا يف منازلهم، وبع�سهم غادر اإىل دول 

لدينا  واأ�سبح  والتخ�س�س،  العمل  عن  بحًثا  باخلارج 

ظاهرة الأطباء اجلدد املهاجرين يف اخلارج«.

طالب النائب حم�سن الع�سبول يف 

ال�ستعجل  املقرتح  ب�ساأن  له  مداخله 

كانو  اأحمد  مركز  فتح  ب�ساأن 

هذا  اأن  موؤكًدا  �ساعة،  ال�سحي 24 

املركز يخدم 5 مناطق �سكنية ذات 

املعامري  وهي  مرتفعة  �سكانية  كثافة 

والنويدرات  والغربي  ال�سرقي  والعكر 

واإ�سكان النويدرات.

وقال الع�سبول اإن فتح املركز ملدة 24 �ساعة �سيخفف 

ال�سغط على مركز �سرتة ال�سحي الذي يخدم �سرتة التي 

ت�سم كثافة �سكانية هائلة، بالإ�سافة للقرى املجاورة.

ت�ساءل النائب خالد بوعنق عن 

وجود درا�سة بيئية دولية حول 

اإقامة بع�س امل�سانع اأو حتديد 

ال�سناعية قرب  املناطق  بع�س 

بع�س املناطق ال�سكنية.

واأّكد يف مداخلٍة له اأن املواطن 

اأوىل من امل�سانع، »فاملواطن هو الرثوة احلقيقية 

ولي�ست  عليها  احلفاظ  يجب  والتي  للوطن 

امل�سانع«، داعًيا اإىل �سرورة وجود در�سات بيئية 

ذات طابع دويل قبل اإن�ساء اأي م�سنع.

اإىل  ال�سيد  النائب جليلة  دعت 

�سرورة املحافظة على الف�سوت 

وعدم  الطبيعية  البحرية 

م�ساريع  ل�سالح  فيها  التفريط 

ا�ستثمارية �سناعية.

رئة  الف�سوت  »هذه  وقالت: 

للم�ستقبل  و�سمانة  املتبقية  ال�سمكية  الرثوة 

تلك  ت�ستهدف  م�ساريع  واأي  القادمة،  ولالأجيال 

الأمن  وتوجهات  خطط  ت�ساد  فهي  الف�سوت 

الغذائي«.

اإىل  كاظم  جالل  النائب  اأ�سار 

يف  املواطنني  بع�س  ت�سّرر 

من  ال�سكنية  املناطق  بع�س 

املناطق  تلك  قرب  م�سانع  اإقامة 

ومنها مدينة احلد وع�سكر والدور 

تطال  اأن  من  تخّوفه  مبدًيا  و�سرتة، 

الأرا�سي  اأغلب  كون  ال�سمالية  املدينة  امل�سانع  تلك 

ا�ستثمارية. واأ�ساف »�سحة املواطن فوق كل اعتبار 

م�سرتكة  جلنة  هناك  تكون  اأن  ويجب  ا�ستثمار،  اأو 

للوقوف عند تلك الأ�سرار«.

الع�سريي  ه�سام  النائب  طالب 

وقرارات  قوانني  وجود  ب�سرورة 

اإلزامية ببحرنة القطاع الطّبي يف 

القطاع اخلا�س.

يكون  اأن  �سرورة  على  واأّكد 

يف  للم�ست�سفيات  اأكرب  دور  هناك 

ا�ستيعاب البحرينيني وتدريبهم.

الأطباء،  توظيف  ب�ساأن  املبادرات  الع�سريي  وثّمن 

وجلنة  دائمة  حلول  وجود  �سرورة  على  اّكد  اأّنه  اإّل 

دائمة  حلولً  »نريد  وقال:  املو�سوع،  تتابع  وطنية 

ولي�س اإبر تخدير«.

جانب من جل�سة اأم�سوزيرة ال�سحة 

�صلمان: 500 طبيب عاطل

خالل  �سلمان  عبدالنبي  النائب  قال 

الطباء  توظيف  ب�ساأن  العامة  املناق�سة 

بوجود حوايل 500 طبيب عاطل يف خمتلف 

التخ�س�سات الطبية.

امل�ست�سفيات  اأن  ذلك  »يقابل  واأ�ساف 

والعيادات اخلا�سة تعّج بالأجانب، والبحرنة 

حلوًل  يتطلب  الذي  الأمر  وهو  متدنية،  فيها 

عاجلة«.

اخلا�س  القطاع  اإلزام  من  »لبّد  وتابع: 

بن�سب بحرنة معينة فيما يتعلق بالأطباء، يف 

احلّد الأدنى يجب اأّل تقل عن 30%، �سيما يف 

ال�سحية  املرافق  من  الكثري  عدم جدية  �سوء 

يف القطاع اخلا�س بتوظيف البحرينيني«.

�سيا�سة  اإىل �سرورة وجود  �سلمان  ودعا 

م�ستدامة للتدريب وتاأهيل الكوادر الطبية يف 

احلكومة  تبداأ  واأن  احلكومية،  امل�ست�سفيات 

بنف�سها يف العمل على رفع البحرنة.

عبدالنبي �سلمان

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12366/PDF/INAF_20230215011517845.pdf
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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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وزيرة ال�صحة: 5 مبادرات لتوظيف ودعم رواتب الأطباء يف »اخلا�ص«.. »النواب«:

8 مقرتحات م�صتعجلة.. تاأجيل الأق�صاط و�صرف عالوة املعلمني وحماية الف�صوت
فاطمة �سلمان:

رفع جمل�س النواب اأم�س 8 مقرتحات م�ستعجلة للحكومة، 

والقرو�س  امل�سرفية  الأق�ساط  جميع  تاأجيل  اأبرزها  من 

فوائد،  بدون  ذلك  يكون  واأن  رم�سان،  �سهر  خالل  الإ�سكانية 

ملعلمي  الر�سمي  الدوام  ب�سرف عالوة متديد  مقرتًحا  رفع  كما 

املرحلتني الإعدادية والثانوية.

الأطباء  توظيف  حول  عامة  مناق�سة  اأم�س  املجل�س  وعقد 

معاناة  تناولت  التي  النيابية  املداخالت  من  العديد  �سهدت 

الأطباء العاطلني والتحديات التي يواجهونها.

ي�سغلها  التي  الوظائف  بح�سر  مقرتًحا  املجل�س  ورفع 

الأجانب يف الوزارات والهيئات احلكومية وو�سع خطة لتدريب 

البحرينيني والعمل على اإحاللهم وفق جدول زمني.

وفتح  الأجانب  عقود  جتديد  بعدم  مقرتًحا  رفع  كما 

اأو  للحكومة  اململوكة  الكربى  ال�سركات  يف  التوظيف  جمال 

امل�ساهمة فيها، واإعطاء الأولوية للبحرينيني يف كافة املجالت 

والتخ�س�سات الإدارية والفنية وغريها من التخ�س�سات.

ومّرر املجل�س مقرتًحا يطالب احلكومة بو�سع اآلية ت�سمن 

النتقال  جراء  الغالء  لعالوة  امل�ستحقني  املواطنني  ت�سرر  عدم 

الدخل  ي�سبح جمموع  ل  بحيث  الثالث،  ال�ستحقاق  فئات  بني 

اأقل بعد النتقال لفئة اأخرى، بالإ�سافة ملقرتح بفتح مركز اأحمد 

علي كانو ال�سحي ملدة 24 �ساعة، وبتحديد مدة ق�سوى للرد 

على طلب �سهادة ح�سن ال�سري وال�سلوك املطلوبة على املواطنني 

�ساخن  خط  وتخ�سي�س  احلكومية  اجلهات  يف  التوظيف  عند 

ملراجعة الطلب والرد على ال�ستف�سارات واإعالم املواطنني عن 

بنت  الدكتورة جليلة  ال�سحة  قالت وزيرة  حالته. من جانبها 

ال�سيد جواد يف مداخلٍة لها بجل�سة اأم�س اأن احلكومة اأقّرت 5 

مبادرات لتوظيف وحت�سني اأو�ساع الأطباء البحرينيني، ت�سمل 

دعم رواتب الأطباء يف القطاع اخلا�س ملدة 3 �سنوات، بحيث 

للم�ست�سفيات  حوافز  وتقدمي  دينار،  عن 800  رواتبهم  تقّل  ل 

»تاأهيل«  برنامج  وطرح  التعليمية  القرو�س  ودعم  اخلا�سة 

لتدريب اأطباء القطاع اخلا�س.

العاملني  من  العظمى  الغالبية  باأن  الوزيرة  وذكرت 

الأطباء  من  هم  ال�سحية  واملراكز  العامة  امل�ست�سفيات  يف 

البحرينيني، واأنه وفًقا لربامج التدريب والتاأهيل امل�ستمرة يف 

الوزارة يتم اإحالل الطبيب البحريني حمل الطبيب الأجنبي بعد 

ح�سوله على التخ�س�سات العلمية الالزمة.

الطبية  الكوادر  ا�ستثمار  على  احلر�س  يتم  اإنه  وتابعت 

هو  التوظيف  اإن  اإذ  ال�سحية،  القطاعات  جميع  يف  البحرينية 

اإىل  م�سرية  البحريني،  املواطن  يف  ال�ستثمار  عملية  من  جزء 

اأنـه مت توظيف 318 طبيًبا بحــرينًيا خالل اآخر ثالثة اأعــوام 

جــانب  اإىل  احلكومية،  وامل�ست�ســفيات  ال�سـحية  املراكز  يف 

تدريب 648 بحريــنًيا منذ العام 2016، اإ�ســافة اإىل اأن هناك 

264 بحرينًيا قيد التدريــب يف خمتلــف التخ�س�سات الطبية 

حمـلًيا وخارجًيا.

الرميحي: 3 م�صارات لتلبية الطلبات الإ�صكانية

البلو�صي: ال�صكن حّق د�صتوري.. ومال ح�صن: مزايا باليا

يف   - البلو�سي  حممد  النائب  قال 

تعقيبه على اإجابة وزيرة الإ�سكان على 

�سوؤاله الربملاين - اإن اخلدمات الإ�سكانية 

حّق د�ستوري، ويجب اأّل تكون خا�سعة 

للمنطق التجاري وال�ستثماري.

»وزارة  مداخلته  يف  واأ�ساف 

الإ�سكان حتولت اإىل �سركة ا�ستثمار من 

التي تطرحها،  التمويلية  الربامج  خالل 

عن  كبرية  اأرباح  على  حت�سل  حيث 

املواطنون  عليها  يح�سل  التي  املنازل 

عرب برنامج مزايا اأو غريه، وهذا اإخالل 

باحلق الد�ستوري«.

من جانبه، دعا جميل مال ح�سن يف 

بالعدالة  اللتزام  �سرورة  اإىل  مداخلته 

يف توزيع الوحدات ال�سكنية.

مزايا  برنامج  ح�سن  مال  وهاجم 

من  الكثري  اأّن  واعترب  الإ�سكاين، 

منه،  ال�ستفادة  بعد  توّرطوا  املواطنني 

ال�سهرية  ال�ستقطاعات  باتت  حيث 

بالن�سبة  فاأ�سبح  رواتبهم،  كامل  تلتهم 

لهم »باليا« ولي�س »مزايا«، حيث كانوا 

الإ�سكان  بيت  على  باحل�سول  يحلمون 

�سريًعا وجتّنب النتظار الطويل، ولكن 

ا�ستقطاعات  مل يعلموا ما ينتظرهم من 

تراكمية.

الرميحي  اآمنة  اأكدت  جانبها،  من 

وزيرة الإ�سكان والتخطيط العمراين على 

وجود ا�سرتاتيجية وخطط بالتعاون مع 

القطاع اخلا�س لتوفري خدمات وحلول 

جتّنب  وفوريه  م�ستدامة  اإ�سكانية 

بعيًدا  طويلة  لفرتات  املواطن  انتظار 

مو�سحة  التقليدية،  احللول  التباع  عن 

ت�ستهدف  واملبادرات  اخلطط  تلك  باأن 

اإدخال  للميزانية عرب  الأمثل  ال�ستغالل 

من  لال�ستفادة  املواطنني  من  قدر  اأكرب 

خدمات الوزارة.

تعمل وفق  الوزارة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

التمويالت  توفري  اأولها  م�سارات   3

ومزايا  ت�سهيل  برنامج  عرب  الإ�سكانية 

تقدم  والتي  وامل�ستحدثة  التقليدية 

اإىل  فوري،  ب�سكل  الإ�سكانية  اخلدمة 

تطوير  هو  اآخر  عمل  م�سار  جانب 

اخلا�س  القطاع  توفري  عرب  الأرا�سي 

بني  الفجوة  وتقلي�س  �سكنية  لوحدات 

التمويالت والعقار واأخرًيا امل�سار  قيمة 

وت�سري  اإ�سكانية  مدن   5 وهو  الثالث 

ح�سب اجلداول املو�سوعة.

وب�ساأن تلبية الطلبات القدمية اأفادت 

الوزارة اأن الطلبات مع�سمها مت تلبيتها 

اإل يف وجود حالت هي فردية ل�سباب 

امللغية  الطلبات  اإحياء بع�س  عدة منها 

اأو  اخلدمة  نوع  اأو  العنوان  تغيري  اأو 

عدم قيام الفرد بتحديث بياناته.

اأمام  الوزارة  باأن  حديثها  وختمت 

حتٍد كبري وهذا التحدي لن يتوقف مع 

ا�ستمرار الطلبات �سنوًيا واحللول تكمن 

يف الفكار البتكارية بعيًدا عن وهذا ما 

جانب  اإىل  تطويره  على  الوزارة  تعمل 

امل�ستمر  والعمل  ال�سلطتني  مع  التعاون 

بالت�ســاور مــع اأطراف القطاع اخلا�س 

هذه  يف  رئي�سية  عنـا�سر  كونــها 

امل�سرية الإ�سكانية.

حممد البلو�سيجميل مال ح�سنوزيرة الإ�سكان

الرفاعي: ربط املخرجات بـ»ال�صناعة«زينب: �صرطانات نادرة ب�صبب امل�صانع الع�صبول: لفتح مركز اأحمد كانو 24 �صاعةال�صويخ: بطالة الأطباء متفاقمة

ال�صيد: الف�صوت ثروات طبيعية للم�صتقبلبوعنق: املواطن ولي�ص امل�صانع الع�صريي: حلول دائمة ل اإبر تخديركاظم: �صحة املواطن فوق كل ا�صتثمار

عبدالأمري  زينب  النائب  اأكدت 

وجود  على  لها  مداخلة  خالل 

اأ�سابت  ال�سرطانات  من  اأنواع 

عدًدا من املواطنني جراء دخان 

املناطق  من  وقربها  امل�سانع 

ال�سكنية.

وطالبت ب�سرورة حتديد مناطق نائية وبعيدة 

عن املناطق ال�سكنية كاأن تكون يف جنوب البحرين 

اأ�سرار  املواطن  وجتنيب  للم�سانع  لتخ�سي�سها 

التلوث الكبري.

الرفاعي  حممد  النائب  طالب 

على  العمل  ب�سرورة  مداخلته  يف 

واقع  مع  التعليم  خمرجات  ربط 

بهدف  البحرين  يف  ال�سناعة 

تاأهيل الكوادر ال�سبابية وا�ستيعاب 

جمالت  خملتف  يف  طاقاتهم 

التاأهيل  يكون  بحيث  ال�سناعي،  القطاع 

بطالب  يخت�س  الأول  »امل�سار  واأ�ساف  م�سارين.  على 

�سوق  اإىل  مبا�سرة  يدخلون  الذين  ال�سناعية  املدار�س 

العمل، وامل�سار الثاين اخلا�س بتاأهيل واإعداد اخلريجني 

اجلامعيني«.

خالل  ال�سويخ  مهدي  النائب  اأكد 

مداخله لفي جل�سة اأم�س باأن ق�سية 

بحاجة  م�سكلة  هي  الأطباء  بطالة 

اإىل معاجلة �سريعة وعاجلة، حيث 

دون  يوم  بعد  يوًما  تتفاقم  اإنها 

وجود حلول جذرية.

من  طب  خريجني  »لدينا  وتابع: 

مغلقة،  اأمامهم  الأبواب  ولكن  خمتلفة،  تخ�س�سات 

وبالنتيجة جل�سوا يف منازلهم، وبع�سهم غادر اإىل دول 

لدينا  واأ�سبح  والتخ�س�س،  العمل  عن  بحًثا  باخلارج 

ظاهرة الأطباء اجلدد املهاجرين يف اخلارج«.

طالب النائب حم�سن الع�سبول يف 

ال�ستعجل  املقرتح  ب�ساأن  له  مداخله 

كانو  اأحمد  مركز  فتح  ب�ساأن 

هذا  اأن  موؤكًدا  �ساعة،  ال�سحي 24 

املركز يخدم 5 مناطق �سكنية ذات 

املعامري  وهي  مرتفعة  �سكانية  كثافة 

والنويدرات  والغربي  ال�سرقي  والعكر 

واإ�سكان النويدرات.

وقال الع�سبول اإن فتح املركز ملدة 24 �ساعة �سيخفف 

ال�سغط على مركز �سرتة ال�سحي الذي يخدم �سرتة التي 

ت�سم كثافة �سكانية هائلة، بالإ�سافة للقرى املجاورة.

ت�ساءل النائب خالد بوعنق عن 

وجود درا�سة بيئية دولية حول 

اإقامة بع�س امل�سانع اأو حتديد 

ال�سناعية قرب  املناطق  بع�س 

بع�س املناطق ال�سكنية.

واأّكد يف مداخلٍة له اأن املواطن 

اأوىل من امل�سانع، »فاملواطن هو الرثوة احلقيقية 

ولي�ست  عليها  احلفاظ  يجب  والتي  للوطن 

امل�سانع«، داعًيا اإىل �سرورة وجود در�سات بيئية 

ذات طابع دويل قبل اإن�ساء اأي م�سنع.

اإىل  ال�سيد  النائب جليلة  دعت 

�سرورة املحافظة على الف�سوت 

وعدم  الطبيعية  البحرية 

م�ساريع  ل�سالح  فيها  التفريط 

ا�ستثمارية �سناعية.

رئة  الف�سوت  »هذه  وقالت: 

للم�ستقبل  و�سمانة  املتبقية  ال�سمكية  الرثوة 

تلك  ت�ستهدف  م�ساريع  واأي  القادمة،  ولالأجيال 

الأمن  وتوجهات  خطط  ت�ساد  فهي  الف�سوت 

الغذائي«.

اإىل  كاظم  جالل  النائب  اأ�سار 

يف  املواطنني  بع�س  ت�سّرر 

من  ال�سكنية  املناطق  بع�س 

املناطق  تلك  قرب  م�سانع  اإقامة 

ومنها مدينة احلد وع�سكر والدور 

تطال  اأن  من  تخّوفه  مبدًيا  و�سرتة، 

الأرا�سي  اأغلب  كون  ال�سمالية  املدينة  امل�سانع  تلك 

ا�ستثمارية. واأ�ساف »�سحة املواطن فوق كل اعتبار 

م�سرتكة  جلنة  هناك  تكون  اأن  ويجب  ا�ستثمار،  اأو 

للوقوف عند تلك الأ�سرار«.

الع�سريي  ه�سام  النائب  طالب 

وقرارات  قوانني  وجود  ب�سرورة 

اإلزامية ببحرنة القطاع الطّبي يف 

القطاع اخلا�س.

يكون  اأن  �سرورة  على  واأّكد 

يف  للم�ست�سفيات  اأكرب  دور  هناك 

ا�ستيعاب البحرينيني وتدريبهم.

الأطباء،  توظيف  ب�ساأن  املبادرات  الع�سريي  وثّمن 

وجلنة  دائمة  حلول  وجود  �سرورة  على  اّكد  اأّنه  اإّل 

دائمة  حلولً  »نريد  وقال:  املو�سوع،  تتابع  وطنية 

ولي�س اإبر تخدير«.

جانب من جل�سة اأم�سوزيرة ال�سحة 

�صلمان: 500 طبيب عاطل

خالل  �سلمان  عبدالنبي  النائب  قال 

الطباء  توظيف  ب�ساأن  العامة  املناق�سة 

بوجود حوايل 500 طبيب عاطل يف خمتلف 

التخ�س�سات الطبية.

امل�ست�سفيات  اأن  ذلك  »يقابل  واأ�ساف 

والعيادات اخلا�سة تعّج بالأجانب، والبحرنة 

حلوًل  يتطلب  الذي  الأمر  وهو  متدنية،  فيها 

عاجلة«.

اخلا�س  القطاع  اإلزام  من  »لبّد  وتابع: 

بن�سب بحرنة معينة فيما يتعلق بالأطباء، يف 

احلّد الأدنى يجب اأّل تقل عن 30%، �سيما يف 

ال�سحية  املرافق  من  الكثري  عدم جدية  �سوء 

يف القطاع اخلا�س بتوظيف البحرينيني«.

�سيا�سة  اإىل �سرورة وجود  �سلمان  ودعا 

م�ستدامة للتدريب وتاأهيل الكوادر الطبية يف 

احلكومة  تبداأ  واأن  احلكومية،  امل�ست�سفيات 

بنف�سها يف العمل على رفع البحرنة.

عبدالنبي �سلمان
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وزيرة ال�صحة: 5 مبادرات لتوظيف ودعم رواتب الأطباء يف »اخلا�ص«.. »النواب«:

8 مقرتحات م�صتعجلة.. تاأجيل الأق�صاط و�صرف عالوة املعلمني وحماية الف�صوت
فاطمة �سلمان:

رفع جمل�س النواب اأم�س 8 مقرتحات م�ستعجلة للحكومة، 

والقرو�س  امل�سرفية  الأق�ساط  جميع  تاأجيل  اأبرزها  من 

فوائد،  بدون  ذلك  يكون  واأن  رم�سان،  �سهر  خالل  الإ�سكانية 

ملعلمي  الر�سمي  الدوام  ب�سرف عالوة متديد  مقرتًحا  رفع  كما 

املرحلتني الإعدادية والثانوية.

الأطباء  توظيف  حول  عامة  مناق�سة  اأم�س  املجل�س  وعقد 

معاناة  تناولت  التي  النيابية  املداخالت  من  العديد  �سهدت 

الأطباء العاطلني والتحديات التي يواجهونها.

ي�سغلها  التي  الوظائف  بح�سر  مقرتًحا  املجل�س  ورفع 

الأجانب يف الوزارات والهيئات احلكومية وو�سع خطة لتدريب 

البحرينيني والعمل على اإحاللهم وفق جدول زمني.

وفتح  الأجانب  عقود  جتديد  بعدم  مقرتًحا  رفع  كما 

اأو  للحكومة  اململوكة  الكربى  ال�سركات  يف  التوظيف  جمال 

امل�ساهمة فيها، واإعطاء الأولوية للبحرينيني يف كافة املجالت 

والتخ�س�سات الإدارية والفنية وغريها من التخ�س�سات.

ومّرر املجل�س مقرتًحا يطالب احلكومة بو�سع اآلية ت�سمن 

النتقال  جراء  الغالء  لعالوة  امل�ستحقني  املواطنني  ت�سرر  عدم 

الدخل  ي�سبح جمموع  ل  بحيث  الثالث،  ال�ستحقاق  فئات  بني 

اأقل بعد النتقال لفئة اأخرى، بالإ�سافة ملقرتح بفتح مركز اأحمد 

علي كانو ال�سحي ملدة 24 �ساعة، وبتحديد مدة ق�سوى للرد 

على طلب �سهادة ح�سن ال�سري وال�سلوك املطلوبة على املواطنني 

�ساخن  خط  وتخ�سي�س  احلكومية  اجلهات  يف  التوظيف  عند 

ملراجعة الطلب والرد على ال�ستف�سارات واإعالم املواطنني عن 

بنت  الدكتورة جليلة  ال�سحة  قالت وزيرة  حالته. من جانبها 

ال�سيد جواد يف مداخلٍة لها بجل�سة اأم�س اأن احلكومة اأقّرت 5 

مبادرات لتوظيف وحت�سني اأو�ساع الأطباء البحرينيني، ت�سمل 

دعم رواتب الأطباء يف القطاع اخلا�س ملدة 3 �سنوات، بحيث 

للم�ست�سفيات  حوافز  وتقدمي  دينار،  عن 800  رواتبهم  تقّل  ل 

»تاأهيل«  برنامج  وطرح  التعليمية  القرو�س  ودعم  اخلا�سة 

لتدريب اأطباء القطاع اخلا�س.

العاملني  من  العظمى  الغالبية  باأن  الوزيرة  وذكرت 

الأطباء  من  هم  ال�سحية  واملراكز  العامة  امل�ست�سفيات  يف 

البحرينيني، واأنه وفًقا لربامج التدريب والتاأهيل امل�ستمرة يف 

الوزارة يتم اإحالل الطبيب البحريني حمل الطبيب الأجنبي بعد 

ح�سوله على التخ�س�سات العلمية الالزمة.

الطبية  الكوادر  ا�ستثمار  على  احلر�س  يتم  اإنه  وتابعت 

هو  التوظيف  اإن  اإذ  ال�سحية،  القطاعات  جميع  يف  البحرينية 

اإىل  م�سرية  البحريني،  املواطن  يف  ال�ستثمار  عملية  من  جزء 

اأنـه مت توظيف 318 طبيًبا بحــرينًيا خالل اآخر ثالثة اأعــوام 

جــانب  اإىل  احلكومية،  وامل�ست�ســفيات  ال�سـحية  املراكز  يف 

تدريب 648 بحريــنًيا منذ العام 2016، اإ�ســافة اإىل اأن هناك 

264 بحرينًيا قيد التدريــب يف خمتلــف التخ�س�سات الطبية 

حمـلًيا وخارجًيا.

الرميحي: 3 م�صارات لتلبية الطلبات الإ�صكانية

البلو�صي: ال�صكن حّق د�صتوري.. ومال ح�صن: مزايا باليا

يف   - البلو�سي  حممد  النائب  قال 

تعقيبه على اإجابة وزيرة الإ�سكان على 

�سوؤاله الربملاين - اإن اخلدمات الإ�سكانية 

حّق د�ستوري، ويجب اأّل تكون خا�سعة 

للمنطق التجاري وال�ستثماري.

»وزارة  مداخلته  يف  واأ�ساف 

الإ�سكان حتولت اإىل �سركة ا�ستثمار من 

التي تطرحها،  التمويلية  الربامج  خالل 

عن  كبرية  اأرباح  على  حت�سل  حيث 

املواطنون  عليها  يح�سل  التي  املنازل 

عرب برنامج مزايا اأو غريه، وهذا اإخالل 

باحلق الد�ستوري«.

من جانبه، دعا جميل مال ح�سن يف 

بالعدالة  اللتزام  �سرورة  اإىل  مداخلته 

يف توزيع الوحدات ال�سكنية.

مزايا  برنامج  ح�سن  مال  وهاجم 

من  الكثري  اأّن  واعترب  الإ�سكاين، 

منه،  ال�ستفادة  بعد  توّرطوا  املواطنني 

ال�سهرية  ال�ستقطاعات  باتت  حيث 

بالن�سبة  فاأ�سبح  رواتبهم،  كامل  تلتهم 

لهم »باليا« ولي�س »مزايا«، حيث كانوا 

الإ�سكان  بيت  على  باحل�سول  يحلمون 

�سريًعا وجتّنب النتظار الطويل، ولكن 

ا�ستقطاعات  مل يعلموا ما ينتظرهم من 

تراكمية.

الرميحي  اآمنة  اأكدت  جانبها،  من 

وزيرة الإ�سكان والتخطيط العمراين على 

وجود ا�سرتاتيجية وخطط بالتعاون مع 

القطاع اخلا�س لتوفري خدمات وحلول 

جتّنب  وفوريه  م�ستدامة  اإ�سكانية 

بعيًدا  طويلة  لفرتات  املواطن  انتظار 

مو�سحة  التقليدية،  احللول  التباع  عن 

ت�ستهدف  واملبادرات  اخلطط  تلك  باأن 

اإدخال  للميزانية عرب  الأمثل  ال�ستغالل 

من  لال�ستفادة  املواطنني  من  قدر  اأكرب 

خدمات الوزارة.

تعمل وفق  الوزارة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

التمويالت  توفري  اأولها  م�سارات   3

ومزايا  ت�سهيل  برنامج  عرب  الإ�سكانية 

تقدم  والتي  وامل�ستحدثة  التقليدية 

اإىل  فوري،  ب�سكل  الإ�سكانية  اخلدمة 

تطوير  هو  اآخر  عمل  م�سار  جانب 

اخلا�س  القطاع  توفري  عرب  الأرا�سي 

بني  الفجوة  وتقلي�س  �سكنية  لوحدات 

التمويالت والعقار واأخرًيا امل�سار  قيمة 

وت�سري  اإ�سكانية  مدن   5 وهو  الثالث 

ح�سب اجلداول املو�سوعة.

وب�ساأن تلبية الطلبات القدمية اأفادت 

الوزارة اأن الطلبات مع�سمها مت تلبيتها 

اإل يف وجود حالت هي فردية ل�سباب 

امللغية  الطلبات  اإحياء بع�س  عدة منها 

اأو  اخلدمة  نوع  اأو  العنوان  تغيري  اأو 

عدم قيام الفرد بتحديث بياناته.

اأمام  الوزارة  باأن  حديثها  وختمت 

حتٍد كبري وهذا التحدي لن يتوقف مع 

ا�ستمرار الطلبات �سنوًيا واحللول تكمن 

يف الفكار البتكارية بعيًدا عن وهذا ما 

جانب  اإىل  تطويره  على  الوزارة  تعمل 

امل�ستمر  والعمل  ال�سلطتني  مع  التعاون 

بالت�ســاور مــع اأطراف القطاع اخلا�س 

هذه  يف  رئي�سية  عنـا�سر  كونــها 

امل�سرية الإ�سكانية.

حممد البلو�سيجميل مال ح�سنوزيرة الإ�سكان

الرفاعي: ربط املخرجات بـ»ال�صناعة«زينب: �صرطانات نادرة ب�صبب امل�صانع الع�صبول: لفتح مركز اأحمد كانو 24 �صاعةال�صويخ: بطالة الأطباء متفاقمة

ال�صيد: الف�صوت ثروات طبيعية للم�صتقبلبوعنق: املواطن ولي�ص امل�صانع الع�صريي: حلول دائمة ل اإبر تخديركاظم: �صحة املواطن فوق كل ا�صتثمار

عبدالأمري  زينب  النائب  اأكدت 

وجود  على  لها  مداخلة  خالل 

اأ�سابت  ال�سرطانات  من  اأنواع 

عدًدا من املواطنني جراء دخان 

املناطق  من  وقربها  امل�سانع 

ال�سكنية.

وطالبت ب�سرورة حتديد مناطق نائية وبعيدة 

عن املناطق ال�سكنية كاأن تكون يف جنوب البحرين 

اأ�سرار  املواطن  وجتنيب  للم�سانع  لتخ�سي�سها 

التلوث الكبري.

الرفاعي  حممد  النائب  طالب 

على  العمل  ب�سرورة  مداخلته  يف 

واقع  مع  التعليم  خمرجات  ربط 

بهدف  البحرين  يف  ال�سناعة 

تاأهيل الكوادر ال�سبابية وا�ستيعاب 

جمالت  خملتف  يف  طاقاتهم 

التاأهيل  يكون  بحيث  ال�سناعي،  القطاع 

بطالب  يخت�س  الأول  »امل�سار  واأ�ساف  م�سارين.  على 

�سوق  اإىل  مبا�سرة  يدخلون  الذين  ال�سناعية  املدار�س 

العمل، وامل�سار الثاين اخلا�س بتاأهيل واإعداد اخلريجني 

اجلامعيني«.

خالل  ال�سويخ  مهدي  النائب  اأكد 

مداخله لفي جل�سة اأم�س باأن ق�سية 

بحاجة  م�سكلة  هي  الأطباء  بطالة 

اإىل معاجلة �سريعة وعاجلة، حيث 

دون  يوم  بعد  يوًما  تتفاقم  اإنها 

وجود حلول جذرية.

من  طب  خريجني  »لدينا  وتابع: 

مغلقة،  اأمامهم  الأبواب  ولكن  خمتلفة،  تخ�س�سات 

وبالنتيجة جل�سوا يف منازلهم، وبع�سهم غادر اإىل دول 

لدينا  واأ�سبح  والتخ�س�س،  العمل  عن  بحًثا  باخلارج 

ظاهرة الأطباء اجلدد املهاجرين يف اخلارج«.

طالب النائب حم�سن الع�سبول يف 

ال�ستعجل  املقرتح  ب�ساأن  له  مداخله 

كانو  اأحمد  مركز  فتح  ب�ساأن 

هذا  اأن  موؤكًدا  �ساعة،  ال�سحي 24 

املركز يخدم 5 مناطق �سكنية ذات 

املعامري  وهي  مرتفعة  �سكانية  كثافة 

والنويدرات  والغربي  ال�سرقي  والعكر 

واإ�سكان النويدرات.

وقال الع�سبول اإن فتح املركز ملدة 24 �ساعة �سيخفف 

ال�سغط على مركز �سرتة ال�سحي الذي يخدم �سرتة التي 

ت�سم كثافة �سكانية هائلة، بالإ�سافة للقرى املجاورة.

ت�ساءل النائب خالد بوعنق عن 

وجود درا�سة بيئية دولية حول 

اإقامة بع�س امل�سانع اأو حتديد 

ال�سناعية قرب  املناطق  بع�س 

بع�س املناطق ال�سكنية.

واأّكد يف مداخلٍة له اأن املواطن 

اأوىل من امل�سانع، »فاملواطن هو الرثوة احلقيقية 

ولي�ست  عليها  احلفاظ  يجب  والتي  للوطن 

امل�سانع«، داعًيا اإىل �سرورة وجود در�سات بيئية 

ذات طابع دويل قبل اإن�ساء اأي م�سنع.

اإىل  ال�سيد  النائب جليلة  دعت 

�سرورة املحافظة على الف�سوت 

وعدم  الطبيعية  البحرية 

م�ساريع  ل�سالح  فيها  التفريط 

ا�ستثمارية �سناعية.

رئة  الف�سوت  »هذه  وقالت: 

للم�ستقبل  و�سمانة  املتبقية  ال�سمكية  الرثوة 

تلك  ت�ستهدف  م�ساريع  واأي  القادمة،  ولالأجيال 

الأمن  وتوجهات  خطط  ت�ساد  فهي  الف�سوت 

الغذائي«.

اإىل  كاظم  جالل  النائب  اأ�سار 

يف  املواطنني  بع�س  ت�سّرر 

من  ال�سكنية  املناطق  بع�س 

املناطق  تلك  قرب  م�سانع  اإقامة 

ومنها مدينة احلد وع�سكر والدور 

تطال  اأن  من  تخّوفه  مبدًيا  و�سرتة، 

الأرا�سي  اأغلب  كون  ال�سمالية  املدينة  امل�سانع  تلك 

ا�ستثمارية. واأ�ساف »�سحة املواطن فوق كل اعتبار 

م�سرتكة  جلنة  هناك  تكون  اأن  ويجب  ا�ستثمار،  اأو 

للوقوف عند تلك الأ�سرار«.

الع�سريي  ه�سام  النائب  طالب 

وقرارات  قوانني  وجود  ب�سرورة 

اإلزامية ببحرنة القطاع الطّبي يف 

القطاع اخلا�س.

يكون  اأن  �سرورة  على  واأّكد 

يف  للم�ست�سفيات  اأكرب  دور  هناك 

ا�ستيعاب البحرينيني وتدريبهم.

الأطباء،  توظيف  ب�ساأن  املبادرات  الع�سريي  وثّمن 

وجلنة  دائمة  حلول  وجود  �سرورة  على  اّكد  اأّنه  اإّل 

دائمة  حلولً  »نريد  وقال:  املو�سوع،  تتابع  وطنية 

ولي�س اإبر تخدير«.

جانب من جل�سة اأم�سوزيرة ال�سحة 

�صلمان: 500 طبيب عاطل

خالل  �سلمان  عبدالنبي  النائب  قال 

الطباء  توظيف  ب�ساأن  العامة  املناق�سة 

بوجود حوايل 500 طبيب عاطل يف خمتلف 

التخ�س�سات الطبية.

امل�ست�سفيات  اأن  ذلك  »يقابل  واأ�ساف 

والعيادات اخلا�سة تعّج بالأجانب، والبحرنة 

حلوًل  يتطلب  الذي  الأمر  وهو  متدنية،  فيها 

عاجلة«.

اخلا�س  القطاع  اإلزام  من  »لبّد  وتابع: 

بن�سب بحرنة معينة فيما يتعلق بالأطباء، يف 

احلّد الأدنى يجب اأّل تقل عن 30%، �سيما يف 

ال�سحية  املرافق  من  الكثري  عدم جدية  �سوء 

يف القطاع اخلا�س بتوظيف البحرينيني«.

�سيا�سة  اإىل �سرورة وجود  �سلمان  ودعا 

م�ستدامة للتدريب وتاأهيل الكوادر الطبية يف 

احلكومة  تبداأ  واأن  احلكومية،  امل�ست�سفيات 

بنف�سها يف العمل على رفع البحرنة.

عبدالنبي �سلمان

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12366/PDF/INAF_20230215011517845.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/Parliament/999570/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/999568/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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وزيرة ال�صحة: 5 مبادرات لتوظيف ودعم رواتب الأطباء يف »اخلا�ص«.. »النواب«:

8 مقرتحات م�صتعجلة.. تاأجيل الأق�صاط و�صرف عالوة املعلمني وحماية الف�صوت
فاطمة �سلمان:

رفع جمل�س النواب اأم�س 8 مقرتحات م�ستعجلة للحكومة، 

والقرو�س  امل�سرفية  الأق�ساط  جميع  تاأجيل  اأبرزها  من 

فوائد،  بدون  ذلك  يكون  واأن  رم�سان،  �سهر  خالل  الإ�سكانية 

ملعلمي  الر�سمي  الدوام  ب�سرف عالوة متديد  مقرتًحا  رفع  كما 

املرحلتني الإعدادية والثانوية.

الأطباء  توظيف  حول  عامة  مناق�سة  اأم�س  املجل�س  وعقد 

معاناة  تناولت  التي  النيابية  املداخالت  من  العديد  �سهدت 

الأطباء العاطلني والتحديات التي يواجهونها.

ي�سغلها  التي  الوظائف  بح�سر  مقرتًحا  املجل�س  ورفع 

الأجانب يف الوزارات والهيئات احلكومية وو�سع خطة لتدريب 

البحرينيني والعمل على اإحاللهم وفق جدول زمني.

وفتح  الأجانب  عقود  جتديد  بعدم  مقرتًحا  رفع  كما 

اأو  للحكومة  اململوكة  الكربى  ال�سركات  يف  التوظيف  جمال 

امل�ساهمة فيها، واإعطاء الأولوية للبحرينيني يف كافة املجالت 

والتخ�س�سات الإدارية والفنية وغريها من التخ�س�سات.

ومّرر املجل�س مقرتًحا يطالب احلكومة بو�سع اآلية ت�سمن 

النتقال  جراء  الغالء  لعالوة  امل�ستحقني  املواطنني  ت�سرر  عدم 

الدخل  ي�سبح جمموع  ل  بحيث  الثالث،  ال�ستحقاق  فئات  بني 

اأقل بعد النتقال لفئة اأخرى، بالإ�سافة ملقرتح بفتح مركز اأحمد 

علي كانو ال�سحي ملدة 24 �ساعة، وبتحديد مدة ق�سوى للرد 

على طلب �سهادة ح�سن ال�سري وال�سلوك املطلوبة على املواطنني 

�ساخن  خط  وتخ�سي�س  احلكومية  اجلهات  يف  التوظيف  عند 

ملراجعة الطلب والرد على ال�ستف�سارات واإعالم املواطنني عن 

بنت  الدكتورة جليلة  ال�سحة  قالت وزيرة  حالته. من جانبها 

ال�سيد جواد يف مداخلٍة لها بجل�سة اأم�س اأن احلكومة اأقّرت 5 

مبادرات لتوظيف وحت�سني اأو�ساع الأطباء البحرينيني، ت�سمل 

دعم رواتب الأطباء يف القطاع اخلا�س ملدة 3 �سنوات، بحيث 

للم�ست�سفيات  حوافز  وتقدمي  دينار،  عن 800  رواتبهم  تقّل  ل 

»تاأهيل«  برنامج  وطرح  التعليمية  القرو�س  ودعم  اخلا�سة 

لتدريب اأطباء القطاع اخلا�س.

العاملني  من  العظمى  الغالبية  باأن  الوزيرة  وذكرت 

الأطباء  من  هم  ال�سحية  واملراكز  العامة  امل�ست�سفيات  يف 

البحرينيني، واأنه وفًقا لربامج التدريب والتاأهيل امل�ستمرة يف 

الوزارة يتم اإحالل الطبيب البحريني حمل الطبيب الأجنبي بعد 

ح�سوله على التخ�س�سات العلمية الالزمة.

الطبية  الكوادر  ا�ستثمار  على  احلر�س  يتم  اإنه  وتابعت 

هو  التوظيف  اإن  اإذ  ال�سحية،  القطاعات  جميع  يف  البحرينية 

اإىل  م�سرية  البحريني،  املواطن  يف  ال�ستثمار  عملية  من  جزء 

اأنـه مت توظيف 318 طبيًبا بحــرينًيا خالل اآخر ثالثة اأعــوام 

جــانب  اإىل  احلكومية،  وامل�ست�ســفيات  ال�سـحية  املراكز  يف 

تدريب 648 بحريــنًيا منذ العام 2016، اإ�ســافة اإىل اأن هناك 

264 بحرينًيا قيد التدريــب يف خمتلــف التخ�س�سات الطبية 

حمـلًيا وخارجًيا.

الرميحي: 3 م�صارات لتلبية الطلبات الإ�صكانية

البلو�صي: ال�صكن حّق د�صتوري.. ومال ح�صن: مزايا باليا

يف   - البلو�سي  حممد  النائب  قال 

تعقيبه على اإجابة وزيرة الإ�سكان على 

�سوؤاله الربملاين - اإن اخلدمات الإ�سكانية 

حّق د�ستوري، ويجب اأّل تكون خا�سعة 

للمنطق التجاري وال�ستثماري.

»وزارة  مداخلته  يف  واأ�ساف 

الإ�سكان حتولت اإىل �سركة ا�ستثمار من 

التي تطرحها،  التمويلية  الربامج  خالل 

عن  كبرية  اأرباح  على  حت�سل  حيث 

املواطنون  عليها  يح�سل  التي  املنازل 

عرب برنامج مزايا اأو غريه، وهذا اإخالل 

باحلق الد�ستوري«.

من جانبه، دعا جميل مال ح�سن يف 

بالعدالة  اللتزام  �سرورة  اإىل  مداخلته 

يف توزيع الوحدات ال�سكنية.

مزايا  برنامج  ح�سن  مال  وهاجم 

من  الكثري  اأّن  واعترب  الإ�سكاين، 

منه،  ال�ستفادة  بعد  توّرطوا  املواطنني 

ال�سهرية  ال�ستقطاعات  باتت  حيث 

بالن�سبة  فاأ�سبح  رواتبهم،  كامل  تلتهم 

لهم »باليا« ولي�س »مزايا«، حيث كانوا 

الإ�سكان  بيت  على  باحل�سول  يحلمون 

�سريًعا وجتّنب النتظار الطويل، ولكن 

ا�ستقطاعات  مل يعلموا ما ينتظرهم من 

تراكمية.

الرميحي  اآمنة  اأكدت  جانبها،  من 

وزيرة الإ�سكان والتخطيط العمراين على 

وجود ا�سرتاتيجية وخطط بالتعاون مع 

القطاع اخلا�س لتوفري خدمات وحلول 

جتّنب  وفوريه  م�ستدامة  اإ�سكانية 

بعيًدا  طويلة  لفرتات  املواطن  انتظار 

مو�سحة  التقليدية،  احللول  التباع  عن 

ت�ستهدف  واملبادرات  اخلطط  تلك  باأن 

اإدخال  للميزانية عرب  الأمثل  ال�ستغالل 

من  لال�ستفادة  املواطنني  من  قدر  اأكرب 

خدمات الوزارة.

تعمل وفق  الوزارة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

التمويالت  توفري  اأولها  م�سارات   3

ومزايا  ت�سهيل  برنامج  عرب  الإ�سكانية 

تقدم  والتي  وامل�ستحدثة  التقليدية 

اإىل  فوري،  ب�سكل  الإ�سكانية  اخلدمة 

تطوير  هو  اآخر  عمل  م�سار  جانب 

اخلا�س  القطاع  توفري  عرب  الأرا�سي 

بني  الفجوة  وتقلي�س  �سكنية  لوحدات 

التمويالت والعقار واأخرًيا امل�سار  قيمة 

وت�سري  اإ�سكانية  مدن   5 وهو  الثالث 

ح�سب اجلداول املو�سوعة.

وب�ساأن تلبية الطلبات القدمية اأفادت 

الوزارة اأن الطلبات مع�سمها مت تلبيتها 

اإل يف وجود حالت هي فردية ل�سباب 

امللغية  الطلبات  اإحياء بع�س  عدة منها 

اأو  اخلدمة  نوع  اأو  العنوان  تغيري  اأو 

عدم قيام الفرد بتحديث بياناته.

اأمام  الوزارة  باأن  حديثها  وختمت 

حتٍد كبري وهذا التحدي لن يتوقف مع 

ا�ستمرار الطلبات �سنوًيا واحللول تكمن 

يف الفكار البتكارية بعيًدا عن وهذا ما 

جانب  اإىل  تطويره  على  الوزارة  تعمل 

امل�ستمر  والعمل  ال�سلطتني  مع  التعاون 

بالت�ســاور مــع اأطراف القطاع اخلا�س 

هذه  يف  رئي�سية  عنـا�سر  كونــها 

امل�سرية الإ�سكانية.

حممد البلو�سيجميل مال ح�سنوزيرة الإ�سكان

الرفاعي: ربط املخرجات بـ»ال�صناعة«زينب: �صرطانات نادرة ب�صبب امل�صانع الع�صبول: لفتح مركز اأحمد كانو 24 �صاعةال�صويخ: بطالة الأطباء متفاقمة

ال�صيد: الف�صوت ثروات طبيعية للم�صتقبلبوعنق: املواطن ولي�ص امل�صانع الع�صريي: حلول دائمة ل اإبر تخديركاظم: �صحة املواطن فوق كل ا�صتثمار

عبدالأمري  زينب  النائب  اأكدت 

وجود  على  لها  مداخلة  خالل 

اأ�سابت  ال�سرطانات  من  اأنواع 

عدًدا من املواطنني جراء دخان 

املناطق  من  وقربها  امل�سانع 

ال�سكنية.

وطالبت ب�سرورة حتديد مناطق نائية وبعيدة 

عن املناطق ال�سكنية كاأن تكون يف جنوب البحرين 

اأ�سرار  املواطن  وجتنيب  للم�سانع  لتخ�سي�سها 

التلوث الكبري.

الرفاعي  حممد  النائب  طالب 

على  العمل  ب�سرورة  مداخلته  يف 

واقع  مع  التعليم  خمرجات  ربط 

بهدف  البحرين  يف  ال�سناعة 

تاأهيل الكوادر ال�سبابية وا�ستيعاب 

جمالت  خملتف  يف  طاقاتهم 

التاأهيل  يكون  بحيث  ال�سناعي،  القطاع 

بطالب  يخت�س  الأول  »امل�سار  واأ�ساف  م�سارين.  على 

�سوق  اإىل  مبا�سرة  يدخلون  الذين  ال�سناعية  املدار�س 

العمل، وامل�سار الثاين اخلا�س بتاأهيل واإعداد اخلريجني 

اجلامعيني«.

خالل  ال�سويخ  مهدي  النائب  اأكد 

مداخله لفي جل�سة اأم�س باأن ق�سية 

بحاجة  م�سكلة  هي  الأطباء  بطالة 

اإىل معاجلة �سريعة وعاجلة، حيث 

دون  يوم  بعد  يوًما  تتفاقم  اإنها 

وجود حلول جذرية.

من  طب  خريجني  »لدينا  وتابع: 

مغلقة،  اأمامهم  الأبواب  ولكن  خمتلفة،  تخ�س�سات 

وبالنتيجة جل�سوا يف منازلهم، وبع�سهم غادر اإىل دول 

لدينا  واأ�سبح  والتخ�س�س،  العمل  عن  بحًثا  باخلارج 

ظاهرة الأطباء اجلدد املهاجرين يف اخلارج«.

طالب النائب حم�سن الع�سبول يف 

ال�ستعجل  املقرتح  ب�ساأن  له  مداخله 

كانو  اأحمد  مركز  فتح  ب�ساأن 

هذا  اأن  موؤكًدا  �ساعة،  ال�سحي 24 

املركز يخدم 5 مناطق �سكنية ذات 

املعامري  وهي  مرتفعة  �سكانية  كثافة 

والنويدرات  والغربي  ال�سرقي  والعكر 

واإ�سكان النويدرات.

وقال الع�سبول اإن فتح املركز ملدة 24 �ساعة �سيخفف 

ال�سغط على مركز �سرتة ال�سحي الذي يخدم �سرتة التي 

ت�سم كثافة �سكانية هائلة، بالإ�سافة للقرى املجاورة.

ت�ساءل النائب خالد بوعنق عن 

وجود درا�سة بيئية دولية حول 

اإقامة بع�س امل�سانع اأو حتديد 

ال�سناعية قرب  املناطق  بع�س 

بع�س املناطق ال�سكنية.

واأّكد يف مداخلٍة له اأن املواطن 

اأوىل من امل�سانع، »فاملواطن هو الرثوة احلقيقية 

ولي�ست  عليها  احلفاظ  يجب  والتي  للوطن 

امل�سانع«، داعًيا اإىل �سرورة وجود در�سات بيئية 

ذات طابع دويل قبل اإن�ساء اأي م�سنع.

اإىل  ال�سيد  النائب جليلة  دعت 

�سرورة املحافظة على الف�سوت 

وعدم  الطبيعية  البحرية 

م�ساريع  ل�سالح  فيها  التفريط 

ا�ستثمارية �سناعية.

رئة  الف�سوت  »هذه  وقالت: 

للم�ستقبل  و�سمانة  املتبقية  ال�سمكية  الرثوة 

تلك  ت�ستهدف  م�ساريع  واأي  القادمة،  ولالأجيال 

الأمن  وتوجهات  خطط  ت�ساد  فهي  الف�سوت 

الغذائي«.

اإىل  كاظم  جالل  النائب  اأ�سار 

يف  املواطنني  بع�س  ت�سّرر 

من  ال�سكنية  املناطق  بع�س 

املناطق  تلك  قرب  م�سانع  اإقامة 

ومنها مدينة احلد وع�سكر والدور 

تطال  اأن  من  تخّوفه  مبدًيا  و�سرتة، 

الأرا�سي  اأغلب  كون  ال�سمالية  املدينة  امل�سانع  تلك 

ا�ستثمارية. واأ�ساف »�سحة املواطن فوق كل اعتبار 

م�سرتكة  جلنة  هناك  تكون  اأن  ويجب  ا�ستثمار،  اأو 

للوقوف عند تلك الأ�سرار«.

الع�سريي  ه�سام  النائب  طالب 

وقرارات  قوانني  وجود  ب�سرورة 

اإلزامية ببحرنة القطاع الطّبي يف 

القطاع اخلا�س.

يكون  اأن  �سرورة  على  واأّكد 

يف  للم�ست�سفيات  اأكرب  دور  هناك 

ا�ستيعاب البحرينيني وتدريبهم.

الأطباء،  توظيف  ب�ساأن  املبادرات  الع�سريي  وثّمن 

وجلنة  دائمة  حلول  وجود  �سرورة  على  اّكد  اأّنه  اإّل 

دائمة  حلولً  »نريد  وقال:  املو�سوع،  تتابع  وطنية 

ولي�س اإبر تخدير«.

جانب من جل�سة اأم�سوزيرة ال�سحة 

�صلمان: 500 طبيب عاطل

خالل  �سلمان  عبدالنبي  النائب  قال 

الطباء  توظيف  ب�ساأن  العامة  املناق�سة 

بوجود حوايل 500 طبيب عاطل يف خمتلف 

التخ�س�سات الطبية.

امل�ست�سفيات  اأن  ذلك  »يقابل  واأ�ساف 

والعيادات اخلا�سة تعّج بالأجانب، والبحرنة 

حلوًل  يتطلب  الذي  الأمر  وهو  متدنية،  فيها 

عاجلة«.

اخلا�س  القطاع  اإلزام  من  »لبّد  وتابع: 

بن�سب بحرنة معينة فيما يتعلق بالأطباء، يف 

احلّد الأدنى يجب اأّل تقل عن 30%، �سيما يف 

ال�سحية  املرافق  من  الكثري  عدم جدية  �سوء 

يف القطاع اخلا�س بتوظيف البحرينيني«.

�سيا�سة  اإىل �سرورة وجود  �سلمان  ودعا 

م�ستدامة للتدريب وتاأهيل الكوادر الطبية يف 

احلكومة  تبداأ  واأن  احلكومية،  امل�ست�سفيات 

بنف�سها يف العمل على رفع البحرنة.

عبدالنبي �سلمان
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وزيرة ال�صحة: 5 مبادرات لتوظيف ودعم رواتب الأطباء يف »اخلا�ص«.. »النواب«:

8 مقرتحات م�صتعجلة.. تاأجيل الأق�صاط و�صرف عالوة املعلمني وحماية الف�صوت
فاطمة �سلمان:

رفع جمل�س النواب اأم�س 8 مقرتحات م�ستعجلة للحكومة، 

والقرو�س  امل�سرفية  الأق�ساط  جميع  تاأجيل  اأبرزها  من 

فوائد،  بدون  ذلك  يكون  واأن  رم�سان،  �سهر  خالل  الإ�سكانية 

ملعلمي  الر�سمي  الدوام  ب�سرف عالوة متديد  مقرتًحا  رفع  كما 

املرحلتني الإعدادية والثانوية.

الأطباء  توظيف  حول  عامة  مناق�سة  اأم�س  املجل�س  وعقد 

معاناة  تناولت  التي  النيابية  املداخالت  من  العديد  �سهدت 

الأطباء العاطلني والتحديات التي يواجهونها.

ي�سغلها  التي  الوظائف  بح�سر  مقرتًحا  املجل�س  ورفع 

الأجانب يف الوزارات والهيئات احلكومية وو�سع خطة لتدريب 

البحرينيني والعمل على اإحاللهم وفق جدول زمني.

وفتح  الأجانب  عقود  جتديد  بعدم  مقرتًحا  رفع  كما 

اأو  للحكومة  اململوكة  الكربى  ال�سركات  يف  التوظيف  جمال 

امل�ساهمة فيها، واإعطاء الأولوية للبحرينيني يف كافة املجالت 

والتخ�س�سات الإدارية والفنية وغريها من التخ�س�سات.

ومّرر املجل�س مقرتًحا يطالب احلكومة بو�سع اآلية ت�سمن 

النتقال  جراء  الغالء  لعالوة  امل�ستحقني  املواطنني  ت�سرر  عدم 

الدخل  ي�سبح جمموع  ل  بحيث  الثالث،  ال�ستحقاق  فئات  بني 

اأقل بعد النتقال لفئة اأخرى، بالإ�سافة ملقرتح بفتح مركز اأحمد 

علي كانو ال�سحي ملدة 24 �ساعة، وبتحديد مدة ق�سوى للرد 

على طلب �سهادة ح�سن ال�سري وال�سلوك املطلوبة على املواطنني 

�ساخن  خط  وتخ�سي�س  احلكومية  اجلهات  يف  التوظيف  عند 

ملراجعة الطلب والرد على ال�ستف�سارات واإعالم املواطنني عن 

بنت  الدكتورة جليلة  ال�سحة  قالت وزيرة  حالته. من جانبها 

ال�سيد جواد يف مداخلٍة لها بجل�سة اأم�س اأن احلكومة اأقّرت 5 

مبادرات لتوظيف وحت�سني اأو�ساع الأطباء البحرينيني، ت�سمل 

دعم رواتب الأطباء يف القطاع اخلا�س ملدة 3 �سنوات، بحيث 

للم�ست�سفيات  حوافز  وتقدمي  دينار،  عن 800  رواتبهم  تقّل  ل 

»تاأهيل«  برنامج  وطرح  التعليمية  القرو�س  ودعم  اخلا�سة 

لتدريب اأطباء القطاع اخلا�س.

العاملني  من  العظمى  الغالبية  باأن  الوزيرة  وذكرت 

الأطباء  من  هم  ال�سحية  واملراكز  العامة  امل�ست�سفيات  يف 

البحرينيني، واأنه وفًقا لربامج التدريب والتاأهيل امل�ستمرة يف 

الوزارة يتم اإحالل الطبيب البحريني حمل الطبيب الأجنبي بعد 

ح�سوله على التخ�س�سات العلمية الالزمة.

الطبية  الكوادر  ا�ستثمار  على  احلر�س  يتم  اإنه  وتابعت 

هو  التوظيف  اإن  اإذ  ال�سحية،  القطاعات  جميع  يف  البحرينية 

اإىل  م�سرية  البحريني،  املواطن  يف  ال�ستثمار  عملية  من  جزء 

اأنـه مت توظيف 318 طبيًبا بحــرينًيا خالل اآخر ثالثة اأعــوام 

جــانب  اإىل  احلكومية،  وامل�ست�ســفيات  ال�سـحية  املراكز  يف 

تدريب 648 بحريــنًيا منذ العام 2016، اإ�ســافة اإىل اأن هناك 

264 بحرينًيا قيد التدريــب يف خمتلــف التخ�س�سات الطبية 

حمـلًيا وخارجًيا.

الرميحي: 3 م�صارات لتلبية الطلبات الإ�صكانية

البلو�صي: ال�صكن حّق د�صتوري.. ومال ح�صن: مزايا باليا

يف   - البلو�سي  حممد  النائب  قال 

تعقيبه على اإجابة وزيرة الإ�سكان على 

�سوؤاله الربملاين - اإن اخلدمات الإ�سكانية 

حّق د�ستوري، ويجب اأّل تكون خا�سعة 

للمنطق التجاري وال�ستثماري.

»وزارة  مداخلته  يف  واأ�ساف 

الإ�سكان حتولت اإىل �سركة ا�ستثمار من 

التي تطرحها،  التمويلية  الربامج  خالل 

عن  كبرية  اأرباح  على  حت�سل  حيث 

املواطنون  عليها  يح�سل  التي  املنازل 

عرب برنامج مزايا اأو غريه، وهذا اإخالل 

باحلق الد�ستوري«.

من جانبه، دعا جميل مال ح�سن يف 

بالعدالة  اللتزام  �سرورة  اإىل  مداخلته 

يف توزيع الوحدات ال�سكنية.

مزايا  برنامج  ح�سن  مال  وهاجم 

من  الكثري  اأّن  واعترب  الإ�سكاين، 

منه،  ال�ستفادة  بعد  توّرطوا  املواطنني 

ال�سهرية  ال�ستقطاعات  باتت  حيث 

بالن�سبة  فاأ�سبح  رواتبهم،  كامل  تلتهم 

لهم »باليا« ولي�س »مزايا«، حيث كانوا 

الإ�سكان  بيت  على  باحل�سول  يحلمون 

�سريًعا وجتّنب النتظار الطويل، ولكن 

ا�ستقطاعات  مل يعلموا ما ينتظرهم من 

تراكمية.

الرميحي  اآمنة  اأكدت  جانبها،  من 

وزيرة الإ�سكان والتخطيط العمراين على 

وجود ا�سرتاتيجية وخطط بالتعاون مع 

القطاع اخلا�س لتوفري خدمات وحلول 

جتّنب  وفوريه  م�ستدامة  اإ�سكانية 

بعيًدا  طويلة  لفرتات  املواطن  انتظار 

مو�سحة  التقليدية،  احللول  التباع  عن 

ت�ستهدف  واملبادرات  اخلطط  تلك  باأن 

اإدخال  للميزانية عرب  الأمثل  ال�ستغالل 

من  لال�ستفادة  املواطنني  من  قدر  اأكرب 

خدمات الوزارة.

تعمل وفق  الوزارة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

التمويالت  توفري  اأولها  م�سارات   3

ومزايا  ت�سهيل  برنامج  عرب  الإ�سكانية 

تقدم  والتي  وامل�ستحدثة  التقليدية 

اإىل  فوري،  ب�سكل  الإ�سكانية  اخلدمة 

تطوير  هو  اآخر  عمل  م�سار  جانب 

اخلا�س  القطاع  توفري  عرب  الأرا�سي 

بني  الفجوة  وتقلي�س  �سكنية  لوحدات 

التمويالت والعقار واأخرًيا امل�سار  قيمة 

وت�سري  اإ�سكانية  مدن   5 وهو  الثالث 

ح�سب اجلداول املو�سوعة.

وب�ساأن تلبية الطلبات القدمية اأفادت 

الوزارة اأن الطلبات مع�سمها مت تلبيتها 

اإل يف وجود حالت هي فردية ل�سباب 

امللغية  الطلبات  اإحياء بع�س  عدة منها 

اأو  اخلدمة  نوع  اأو  العنوان  تغيري  اأو 

عدم قيام الفرد بتحديث بياناته.

اأمام  الوزارة  باأن  حديثها  وختمت 

حتٍد كبري وهذا التحدي لن يتوقف مع 

ا�ستمرار الطلبات �سنوًيا واحللول تكمن 

يف الفكار البتكارية بعيًدا عن وهذا ما 

جانب  اإىل  تطويره  على  الوزارة  تعمل 

امل�ستمر  والعمل  ال�سلطتني  مع  التعاون 

بالت�ســاور مــع اأطراف القطاع اخلا�س 

هذه  يف  رئي�سية  عنـا�سر  كونــها 

امل�سرية الإ�سكانية.

حممد البلو�سيجميل مال ح�سنوزيرة الإ�سكان

الرفاعي: ربط املخرجات بـ»ال�صناعة«زينب: �صرطانات نادرة ب�صبب امل�صانع الع�صبول: لفتح مركز اأحمد كانو 24 �صاعةال�صويخ: بطالة الأطباء متفاقمة

ال�صيد: الف�صوت ثروات طبيعية للم�صتقبلبوعنق: املواطن ولي�ص امل�صانع الع�صريي: حلول دائمة ل اإبر تخديركاظم: �صحة املواطن فوق كل ا�صتثمار

عبدالأمري  زينب  النائب  اأكدت 

وجود  على  لها  مداخلة  خالل 

اأ�سابت  ال�سرطانات  من  اأنواع 

عدًدا من املواطنني جراء دخان 

املناطق  من  وقربها  امل�سانع 

ال�سكنية.

وطالبت ب�سرورة حتديد مناطق نائية وبعيدة 

عن املناطق ال�سكنية كاأن تكون يف جنوب البحرين 

اأ�سرار  املواطن  وجتنيب  للم�سانع  لتخ�سي�سها 

التلوث الكبري.

الرفاعي  حممد  النائب  طالب 

على  العمل  ب�سرورة  مداخلته  يف 

واقع  مع  التعليم  خمرجات  ربط 

بهدف  البحرين  يف  ال�سناعة 

تاأهيل الكوادر ال�سبابية وا�ستيعاب 

جمالت  خملتف  يف  طاقاتهم 

التاأهيل  يكون  بحيث  ال�سناعي،  القطاع 

بطالب  يخت�س  الأول  »امل�سار  واأ�ساف  م�سارين.  على 

�سوق  اإىل  مبا�سرة  يدخلون  الذين  ال�سناعية  املدار�س 

العمل، وامل�سار الثاين اخلا�س بتاأهيل واإعداد اخلريجني 

اجلامعيني«.

خالل  ال�سويخ  مهدي  النائب  اأكد 

مداخله لفي جل�سة اأم�س باأن ق�سية 

بحاجة  م�سكلة  هي  الأطباء  بطالة 

اإىل معاجلة �سريعة وعاجلة، حيث 

دون  يوم  بعد  يوًما  تتفاقم  اإنها 

وجود حلول جذرية.

من  طب  خريجني  »لدينا  وتابع: 

مغلقة،  اأمامهم  الأبواب  ولكن  خمتلفة،  تخ�س�سات 

وبالنتيجة جل�سوا يف منازلهم، وبع�سهم غادر اإىل دول 

لدينا  واأ�سبح  والتخ�س�س،  العمل  عن  بحًثا  باخلارج 

ظاهرة الأطباء اجلدد املهاجرين يف اخلارج«.

طالب النائب حم�سن الع�سبول يف 

ال�ستعجل  املقرتح  ب�ساأن  له  مداخله 

كانو  اأحمد  مركز  فتح  ب�ساأن 

هذا  اأن  موؤكًدا  �ساعة،  ال�سحي 24 

املركز يخدم 5 مناطق �سكنية ذات 

املعامري  وهي  مرتفعة  �سكانية  كثافة 

والنويدرات  والغربي  ال�سرقي  والعكر 

واإ�سكان النويدرات.

وقال الع�سبول اإن فتح املركز ملدة 24 �ساعة �سيخفف 

ال�سغط على مركز �سرتة ال�سحي الذي يخدم �سرتة التي 

ت�سم كثافة �سكانية هائلة، بالإ�سافة للقرى املجاورة.

ت�ساءل النائب خالد بوعنق عن 

وجود درا�سة بيئية دولية حول 

اإقامة بع�س امل�سانع اأو حتديد 

ال�سناعية قرب  املناطق  بع�س 

بع�س املناطق ال�سكنية.

واأّكد يف مداخلٍة له اأن املواطن 

اأوىل من امل�سانع، »فاملواطن هو الرثوة احلقيقية 

ولي�ست  عليها  احلفاظ  يجب  والتي  للوطن 

امل�سانع«، داعًيا اإىل �سرورة وجود در�سات بيئية 

ذات طابع دويل قبل اإن�ساء اأي م�سنع.

اإىل  ال�سيد  النائب جليلة  دعت 

�سرورة املحافظة على الف�سوت 

وعدم  الطبيعية  البحرية 

م�ساريع  ل�سالح  فيها  التفريط 

ا�ستثمارية �سناعية.

رئة  الف�سوت  »هذه  وقالت: 

للم�ستقبل  و�سمانة  املتبقية  ال�سمكية  الرثوة 

تلك  ت�ستهدف  م�ساريع  واأي  القادمة،  ولالأجيال 

الأمن  وتوجهات  خطط  ت�ساد  فهي  الف�سوت 

الغذائي«.

اإىل  كاظم  جالل  النائب  اأ�سار 

يف  املواطنني  بع�س  ت�سّرر 

من  ال�سكنية  املناطق  بع�س 

املناطق  تلك  قرب  م�سانع  اإقامة 

ومنها مدينة احلد وع�سكر والدور 

تطال  اأن  من  تخّوفه  مبدًيا  و�سرتة، 

الأرا�سي  اأغلب  كون  ال�سمالية  املدينة  امل�سانع  تلك 

ا�ستثمارية. واأ�ساف »�سحة املواطن فوق كل اعتبار 

م�سرتكة  جلنة  هناك  تكون  اأن  ويجب  ا�ستثمار،  اأو 

للوقوف عند تلك الأ�سرار«.

الع�سريي  ه�سام  النائب  طالب 

وقرارات  قوانني  وجود  ب�سرورة 

اإلزامية ببحرنة القطاع الطّبي يف 

القطاع اخلا�س.

يكون  اأن  �سرورة  على  واأّكد 

يف  للم�ست�سفيات  اأكرب  دور  هناك 

ا�ستيعاب البحرينيني وتدريبهم.

الأطباء،  توظيف  ب�ساأن  املبادرات  الع�سريي  وثّمن 

وجلنة  دائمة  حلول  وجود  �سرورة  على  اّكد  اأّنه  اإّل 

دائمة  حلولً  »نريد  وقال:  املو�سوع،  تتابع  وطنية 

ولي�س اإبر تخدير«.

جانب من جل�سة اأم�سوزيرة ال�سحة 

�صلمان: 500 طبيب عاطل

خالل  �سلمان  عبدالنبي  النائب  قال 

الطباء  توظيف  ب�ساأن  العامة  املناق�سة 

بوجود حوايل 500 طبيب عاطل يف خمتلف 

التخ�س�سات الطبية.

امل�ست�سفيات  اأن  ذلك  »يقابل  واأ�ساف 

والعيادات اخلا�سة تعّج بالأجانب، والبحرنة 

حلوًل  يتطلب  الذي  الأمر  وهو  متدنية،  فيها 

عاجلة«.

اخلا�س  القطاع  اإلزام  من  »لبّد  وتابع: 

بن�سب بحرنة معينة فيما يتعلق بالأطباء، يف 

احلّد الأدنى يجب اأّل تقل عن 30%، �سيما يف 

ال�سحية  املرافق  من  الكثري  عدم جدية  �سوء 

يف القطاع اخلا�س بتوظيف البحرينيني«.

�سيا�سة  اإىل �سرورة وجود  �سلمان  ودعا 

م�ستدامة للتدريب وتاأهيل الكوادر الطبية يف 

احلكومة  تبداأ  واأن  احلكومية،  امل�ست�سفيات 

بنف�سها يف العمل على رفع البحرنة.

عبدالنبي �سلمان

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12366/PDF/INAF_20230215011517845.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/Parliament/999573/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/999572/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

1011

5

4

11

3
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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:  6276
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 »التنسيقية« تناقش قوانين تنشيط السياحة 
والعقار ومبادرات المشاريع االستراتيجية

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع 

اللجنة التنسيقية الـ 445 الذي ُعقد عن ُبعد.

واطلعــت اللجنة على مشــاريع القوانيــن التي من 
شــأنها أن تسهم في تنشــيط القطاعين السياحي 
والعقــاري فــي المملكة. كمــا ناقشــت المبادرات 

المحفزة لالستثمار وإقامة المشاريع اإلستراتيجية، 
ومســتجدات النســخة الرابعــة من اإلطــار الموحد 

للبرامج الحكومية ذات األولوية.

 محمد بن عبداهلل: مبادرات زيادة اإلسهام 
في توظيف األطباء البحرينيين تدمجهم بسوق العمل

أكد رئيــس المجلس األعلى للصحة 
الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بن 
المبــادرات  أن  آل خليفــة  عبــداهلل 
التي أطلقها مجلس الوزراء برئاسة 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولي 
العهــد رئيس مجلس الــوزراء، من 
شــأنها فتح مزيد مــن آفاق العمل 
والتطور والفــرص النوعية لألطباء 
البحرينييــن ودمجهــم فــي ســوق 
المهني،  العمل وتطوير مستواهم 
فضاًل على توفير الدعم للتمويالت 
والتدريــب  للتعليــم  الميســرة 
والتخصــص بمــا يعــزز دورهم في 

رفد المسيرة التنموية الشاملة.
وثمــن الدعم المتواصــل من لدن 
حضرة صاحــب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفة ملــك البالد 
المعظم، والمتابعة المستمرة من 
صاحب الســمو الملكي ولي العهد 
رئيــس مجلــس الــوزراء، لجميع ما 
يصب في تطوير منظومة الخدمات 

الصحية في المملكة.

ونوه رئيس المجلس األعلى للصحة 
بالمبــادرات التــي أطلقهــا مجلس 
الســمو  برئاســة صاحــب  الــوزراء 
الملكي ولي العهــد رئيس مجلس 
الــوزراء، بعد رفــع اللجنــة الوزارية 
مقترحــًا  المجتمعيــة  للخدمــات 
بشــأن زيادة اإلســهام في توظيف 
األطباء البحرينيين ودعم مستواهم 

المهني، والتي تم إعدادها بتوجيه 
من صاحــب الســمو الملكــي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الشــيخ محمد بــن عبداهلل أن 
إطــالق 5 مبادرات في هــذا الجانب 
يشــكل حافزًا ودافعًا نحو بذل مزيد 
مــن العطــاء فــي إطــار المنظومة 
الصحية، بما يحقق أهدافها ويرسخ 
اســتدامة خدماتها بجودة وكفاءة 
من خالل ســواعد كوادرها الوطنية، 
مشــيرًا إلــى المســاعي المتواصلة 
لرفــد هــذه المنظومــة بالكفاءات 
األطبــاء  مــن  المؤهلــة  الوطنيــة 
البحرينييــن ودعم فــرص تدريبهم 
وتوظيفهــم مــن خالل إشــراكهم 
أجــل  مــن  القطاعــات،  بمختلــف 
تحقيق التكامل المنشود واألهداف 

المرجوة.
وأضاف أّن هذه المبادرات المتميزة 
تأتي تقديــرًا وعرفانًا من الحكومة 
للشباب البحريني في كل المجاالت، 
وال سيما في القطاع الصحي، والذي 
كان له دور استثنائي خالل االنتشار 

فيــروس كورونا  لجائحة  العالمــي 
)كوفيــد-19(، وقــام األطبــاء بدور 
مشهود في حماية وصحة المجتمع 
والحرص على سالمة الجميع وصواًل 
إلــى تحقيــق التعافــي الصحي، ما 

انعكس بالخير على الجميع.
ونوه بالشــراكة الوطنية في تعزيز 
ودورهــا  الصحيــة،  المنظومــة 
البــارز فــي تحقيق وتنفيــذ العديد 
الــرؤى والتطلعــات والبرامج  مــن 
البحرينييــن  إلحــالل  الطموحــة 
واســتقطاب الكــوادر الوطنيــة في 

القطاعين العام والخاص.
وأكــد أّن المجلــس األعلــى للصحة 
ســيتابع مــع وزارة الصحة والجهات 
الشريكة في المبادرة وفي مقدمتها 
صندوق العمل »تمكيــن«، لتعزيز 
التطــور  ودعــم  التوظيــف  فــرص 
المهنــي لألطباء، بما يتناســب مع 
أهداف التطوير الشــامل لمنظومة 
أعلــى  وفــق  الصحيــة  الخدمــات 
مســتويات الجــودة والكفــاءة بما 

يجسد أهداف التنمية المستدامة.

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة
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العويناتي: مبادرة ولي العهد 
رئيس الوزراء تؤسس لمنظومة 

طبية متطورة في البحرين
إدارة  مجلــس  رئيــس  أكــد 
المستشفى الخليجي األمريكي 
أن  العويناتــي،  حســين 
المبــادرات المقترحــة لزيادة 
اإلســهام في توظيــف األطباء 
والتي  ودعمهــم  البحرينييــن 
الســمو  صاحــب  بهــا  وجــه 
الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة ولــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، تؤسس 
متطــورة  طبيــة  لمنظومــة 

وحديثة في البحرين على المستوى المهني واإلداري.
ورفع الشكر والعرفان لسموه على دعمه المستمر للقطاع الصحي 
وتوجيهاته الســديدة في سبيل تنفيذ المبادرات الطموحة التي 
تعكس االهتمام البالغ الذي يوليه ســموه لهذا القطاع الحيوي، 
مشــيرًا إلى أن ســموه له بصمــة واضحة في مختلــف المجاالت 

للنهوض بالخدمات واالهتمام المتواصل بالمواطنين.

حسين العويناتي

المبارك: تعزيز التعاون بين الجهات 
الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان

أكد وزير شــؤون البلديات والزراعة وائل مبارك، أهمية التعاون 
والتنســيق المشــترك، بين الجهــات الوطنية المعنية بشــأن 
مختلف الملفات المتصلة بحقوق اإلنسان بما يسهم في تعزيز 
جهود البحرين وما حققته من مكتسبات رائدة في هذا اإلطار.

جاء ذلــك، خالل اســتقباله، رئيس المؤسســة الوطنية لحقوق 
اإلنســان علي الدرازي، بحضــور وكيل الثــروة الحيوانية القائم 
بأعمــال وكيل الزراعة والثروة الســمكية الدكتــور خالد أحمد، 

ومدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه محمد العريبي.
وأشاد مبارك، بالجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها المؤسسة 
في ســبيل ترســيخ النهــج الثابــت لمملكة البحريــن في صون 
وحماية حقوق اإلنســان، متمنيًا للمؤسســة وجميــع القائمين 
عليها كل التوفيق والســداد. من جهته، قدم رئيس المؤسسة 
الوطنية لحقوق اإلنسان الشكر إلى الوزير على حفاوة االستقبال، 
مؤكًدا أهمية التنســيق المشــترك مع مختلف الجهات الوطنية 
فــي ترســيخ وتنميــة ثقافة حقــوق اإلنســان وإســناد الجهود 
الوطنية التي تبذلها البحرين لالرتقاء بمنظومة حقوق اإلنسان 

وحمايتها وتعزيزها في مختلف المجاالت.

 نائب أمير الرياض يستعرض 
وسفير البحرين العالقات األخوية

اســتقبل صاحب الســمو الملكي األميــر محمد 
بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ســعود، نائب 
أمير منطقة الرياض، فــي مكتبه بقصر الحكم، 
الشــيخ علي بن عبدالرحمن بــن علي آل خليفة، 
ســفير مملكة البحريــن لدى المملكــة العربية 

السعودية الشقيقة. 
وتم خــالل اللقاء، اســتعراض العالقات األخوية 
التاريخيــة المتميــزة التــي تجمع بيــن مملكة 
البحرين والمملكة العربية الســعودية الشقيقة 
ومــا وصلت إليه من تكامل وتنســيق مشــترك 
فــي مختلف المجــاالت، إضافــًة إلــى بحث عدد 
مــن الموضوعات ذات االهتمام المشــترك بين 

البلدين الشقيقين.

 نور الخليف: الشباب ركيزة أساسية 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أّكــدت وزيرة التنمية المســتدامة نــور الخليف 
أّن مملكــة البحريــن تعتبــر االهتمــام بفئــة 
الشباب أولوية رئيســية بصفتهم عماد الوطن 
ومســتقبله، حيث تعمــل في ظــّل التوجيهات 
الملكية الســامية مــن حضرة صاحــب الجاللة 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة، ملك البالد 
المعّظــم، ومتابعــة صاحــب الســمو الملكــي 
األمير ســلمان بــن حمد آل خليفــة، ولي العهد 
رئيــس مجلــس الوزراء، علــى تنميــة قدراتهم 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك وفق 
إســتراتيجيات وبرامــج محددة، بمــا يصبُّ في 

تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم.
وأشــارت إلــى الدعم الــذي يحظى به الشــباب 
 في المملكة من ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية. جاء ذلك لدى مشاركة 
وزيرة التنمية المستدامة في الجلسة النقاشية 
حول تسخير قوة الشباب لتسريع تحقيق أهداف 

التنمية المســتدامة 2030، التــي ُعقدت خالل 
أعمــال القمــة العالمية للحكومــات 2023 في 
دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
حيــث بينت خالل الجلســة أبرز المبــادرات التي 
أطلقتهــا المملكة والهادفة إلى دعم الشــباب 

كجائزة الملــك حمد لتمكين الشــباب لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، والتي جاءت تعبيرًا 
عن اإليمان الراســخ بقدرة الشــباب على قيادة 
بلدانهم والعالم نحو مســتقبل مشترك أفضل 

يسوده السالم واالزدهار للناس جميعهم.

 سفير البحرين لدى هولندا: 
توطيد أواصر التعاون 
والصداقة بين البلدين

اجتمع ســفير مملكــة البحريــن المعين لــدى مملكــة هولندا 
والمقيم في بروكســل عبداهلل بن فيصل بن جبر الدوســري، مع 
مارك خيريتســن، مدير شــؤون الشرق األوســط وشمال أفريقيا 
بوزارة الخارجيــة الهولندية، وذلك خالل زيارة العمل الرســمية 
التي يقوم بها لمملكة هولندا. وخالل اللقاء، أشــاد الســفير بما 
وصلــت إليه العالقات البحرينية-الهولندية من تطور ونماء منذ 
انطالقها قبل خمســين عامًا، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على 
توطيــد أواصر التعاون الثنائي والصداقــة المتميزة مع مملكة 
هولندا في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافيــة وتعزيزهــا بما يحقــق المصالح المشــتركة، متمنيًا 
للحكومة الهولندية وشــعب هولندا الصديق المزيد من التقدم 
واالزدهــار. من جانبه، ثمن مارك خيريتســن العالقات الوطيدة 
التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكدًا أهمية تعزيزها وتنميتها 
فــي العديد من المجــاالت ذات االهتمام المشــترك ونقلها إلى 

آفاق أرحب خدمًة للتطلعات المشتركة.

 الملك وولي العهد 
رئيس الوزراء يهنئان رئيس 
صربيا بذكرى العيد الوطني

بعــث حضــرة صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
ملــك البالد المعظم حفظه اهلل ورعــاه، برقية تهنئة إلى فخامة 
الرئيس ألكساندر فوتشــيتش رئيس جمهورية صربيا بمناسبة 
ذكرى العيد الوطني لبــالده، أعرب جاللته في البرقية عن أطيب 
تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والســعادة ولشــعب 
جمهوريــة صربيا الصديق تحقيق المزيد مــن التقدم واالزدهار 

والرقي.
كمــا بعث صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة 
الرئيس ألكساندر فوتشــيتش رئيس جمهورية صربيا بمناسبة 
ذكرى العيد الوطني لبالده، أعرب ســموه في البرقية عن خالص 
تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية 

صربيا الصديق تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
برقيــة تهنئة مماثلة إلى آنا برنابيتش رئيســة وزراء جمهورية 

صربيا.

 »التنسيقية« تناقش قوانين تنشيط السياحة 
والعقار ومبادرات المشاريع االستراتيجية

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اجتماع 

اللجنة التنسيقية الـ 445 الذي ُعقد عن ُبعد.

واطلعــت اللجنة على مشــاريع القوانيــن التي من 
شــأنها أن تسهم في تنشــيط القطاعين السياحي 
والعقــاري فــي المملكة. كمــا ناقشــت المبادرات 

المحفزة لالستثمار وإقامة المشاريع اإلستراتيجية، 
ومســتجدات النســخة الرابعــة من اإلطــار الموحد 

للبرامج الحكومية ذات األولوية.

 محمد بن عبداهلل: مبادرات زيادة اإلسهام 
في توظيف األطباء البحرينيين تدمجهم بسوق العمل

أكد رئيــس المجلس األعلى للصحة 
الفريــق طبيــب الشــيخ محمــد بن 
المبــادرات  أن  آل خليفــة  عبــداهلل 
التي أطلقها مجلس الوزراء برئاسة 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة ولي 
العهــد رئيس مجلس الــوزراء، من 
شــأنها فتح مزيد مــن آفاق العمل 
والتطور والفــرص النوعية لألطباء 
البحرينييــن ودمجهــم فــي ســوق 
المهني،  العمل وتطوير مستواهم 
فضاًل على توفير الدعم للتمويالت 
والتدريــب  للتعليــم  الميســرة 
والتخصــص بمــا يعــزز دورهم في 

رفد المسيرة التنموية الشاملة.
وثمــن الدعم المتواصــل من لدن 
حضرة صاحــب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفة ملــك البالد 
المعظم، والمتابعة المستمرة من 
صاحب الســمو الملكي ولي العهد 
رئيــس مجلــس الــوزراء، لجميع ما 
يصب في تطوير منظومة الخدمات 

الصحية في المملكة.

ونوه رئيس المجلس األعلى للصحة 
بالمبــادرات التــي أطلقهــا مجلس 
الســمو  برئاســة صاحــب  الــوزراء 
الملكي ولي العهــد رئيس مجلس 
الــوزراء، بعد رفــع اللجنــة الوزارية 
مقترحــًا  المجتمعيــة  للخدمــات 
بشــأن زيادة اإلســهام في توظيف 
األطباء البحرينيين ودعم مستواهم 

المهني، والتي تم إعدادها بتوجيه 
من صاحــب الســمو الملكــي ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الشــيخ محمد بــن عبداهلل أن 
إطــالق 5 مبادرات في هــذا الجانب 
يشــكل حافزًا ودافعًا نحو بذل مزيد 
مــن العطــاء فــي إطــار المنظومة 
الصحية، بما يحقق أهدافها ويرسخ 
اســتدامة خدماتها بجودة وكفاءة 
من خالل ســواعد كوادرها الوطنية، 
مشــيرًا إلــى المســاعي المتواصلة 
لرفــد هــذه المنظومــة بالكفاءات 
األطبــاء  مــن  المؤهلــة  الوطنيــة 
البحرينييــن ودعم فــرص تدريبهم 
وتوظيفهــم مــن خالل إشــراكهم 
أجــل  مــن  القطاعــات،  بمختلــف 
تحقيق التكامل المنشود واألهداف 

المرجوة.
وأضاف أّن هذه المبادرات المتميزة 
تأتي تقديــرًا وعرفانًا من الحكومة 
للشباب البحريني في كل المجاالت، 
وال سيما في القطاع الصحي، والذي 
كان له دور استثنائي خالل االنتشار 

فيــروس كورونا  لجائحة  العالمــي 
)كوفيــد-19(، وقــام األطبــاء بدور 
مشهود في حماية وصحة المجتمع 
والحرص على سالمة الجميع وصواًل 
إلــى تحقيــق التعافــي الصحي، ما 

انعكس بالخير على الجميع.
ونوه بالشــراكة الوطنية في تعزيز 
ودورهــا  الصحيــة،  المنظومــة 
البــارز فــي تحقيق وتنفيــذ العديد 
الــرؤى والتطلعــات والبرامج  مــن 
البحرينييــن  إلحــالل  الطموحــة 
واســتقطاب الكــوادر الوطنيــة في 

القطاعين العام والخاص.
وأكــد أّن المجلــس األعلــى للصحة 
ســيتابع مــع وزارة الصحة والجهات 
الشريكة في المبادرة وفي مقدمتها 
صندوق العمل »تمكيــن«، لتعزيز 
التطــور  ودعــم  التوظيــف  فــرص 
المهنــي لألطباء، بما يتناســب مع 
أهداف التطوير الشــامل لمنظومة 
أعلــى  وفــق  الصحيــة  الخدمــات 
مســتويات الجــودة والكفــاءة بما 

يجسد أهداف التنمية المستدامة.

الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة
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العويناتي: مبادرة ولي العهد 
رئيس الوزراء تؤسس لمنظومة 

طبية متطورة في البحرين
إدارة  مجلــس  رئيــس  أكــد 
المستشفى الخليجي األمريكي 
أن  العويناتــي،  حســين 
المبــادرات المقترحــة لزيادة 
اإلســهام في توظيــف األطباء 
والتي  ودعمهــم  البحرينييــن 
الســمو  صاحــب  بهــا  وجــه 
الملكــي األميــر ســلمان بــن 
حمــد آل خليفــة ولــي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، تؤسس 
متطــورة  طبيــة  لمنظومــة 

وحديثة في البحرين على المستوى المهني واإلداري.
ورفع الشكر والعرفان لسموه على دعمه المستمر للقطاع الصحي 
وتوجيهاته الســديدة في سبيل تنفيذ المبادرات الطموحة التي 
تعكس االهتمام البالغ الذي يوليه ســموه لهذا القطاع الحيوي، 
مشــيرًا إلى أن ســموه له بصمــة واضحة في مختلــف المجاالت 

للنهوض بالخدمات واالهتمام المتواصل بالمواطنين.

حسين العويناتي

المبارك: تعزيز التعاون بين الجهات 
الوطنية المعنية بحقوق اإلنسان

أكد وزير شــؤون البلديات والزراعة وائل مبارك، أهمية التعاون 
والتنســيق المشــترك، بين الجهــات الوطنية المعنية بشــأن 
مختلف الملفات المتصلة بحقوق اإلنسان بما يسهم في تعزيز 
جهود البحرين وما حققته من مكتسبات رائدة في هذا اإلطار.

جاء ذلــك، خالل اســتقباله، رئيس المؤسســة الوطنية لحقوق 
اإلنســان علي الدرازي، بحضــور وكيل الثــروة الحيوانية القائم 
بأعمــال وكيل الزراعة والثروة الســمكية الدكتــور خالد أحمد، 

ومدير إدارة الهندسة الزراعية ومصادر المياه محمد العريبي.
وأشاد مبارك، بالجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها المؤسسة 
في ســبيل ترســيخ النهــج الثابــت لمملكة البحريــن في صون 
وحماية حقوق اإلنســان، متمنيًا للمؤسســة وجميــع القائمين 
عليها كل التوفيق والســداد. من جهته، قدم رئيس المؤسسة 
الوطنية لحقوق اإلنسان الشكر إلى الوزير على حفاوة االستقبال، 
مؤكًدا أهمية التنســيق المشــترك مع مختلف الجهات الوطنية 
فــي ترســيخ وتنميــة ثقافة حقــوق اإلنســان وإســناد الجهود 
الوطنية التي تبذلها البحرين لالرتقاء بمنظومة حقوق اإلنسان 

وحمايتها وتعزيزها في مختلف المجاالت.

 نائب أمير الرياض يستعرض 
وسفير البحرين العالقات األخوية

اســتقبل صاحب الســمو الملكي األميــر محمد 
بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ســعود، نائب 
أمير منطقة الرياض، فــي مكتبه بقصر الحكم، 
الشــيخ علي بن عبدالرحمن بــن علي آل خليفة، 
ســفير مملكة البحريــن لدى المملكــة العربية 

السعودية الشقيقة. 
وتم خــالل اللقاء، اســتعراض العالقات األخوية 
التاريخيــة المتميــزة التــي تجمع بيــن مملكة 
البحرين والمملكة العربية الســعودية الشقيقة 
ومــا وصلت إليه من تكامل وتنســيق مشــترك 
فــي مختلف المجــاالت، إضافــًة إلــى بحث عدد 
مــن الموضوعات ذات االهتمام المشــترك بين 

البلدين الشقيقين.

 نور الخليف: الشباب ركيزة أساسية 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أّكــدت وزيرة التنمية المســتدامة نــور الخليف 
أّن مملكــة البحريــن تعتبــر االهتمــام بفئــة 
الشباب أولوية رئيســية بصفتهم عماد الوطن 
ومســتقبله، حيث تعمــل في ظــّل التوجيهات 
الملكية الســامية مــن حضرة صاحــب الجاللة 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة، ملك البالد 
المعّظــم، ومتابعــة صاحــب الســمو الملكــي 
األمير ســلمان بــن حمد آل خليفــة، ولي العهد 
رئيــس مجلــس الوزراء، علــى تنميــة قدراتهم 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك وفق 
إســتراتيجيات وبرامــج محددة، بمــا يصبُّ في 

تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم.
وأشــارت إلــى الدعم الــذي يحظى به الشــباب 
 في المملكة من ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفة، ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنسانية 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
النائــب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية. جاء ذلك لدى مشاركة 
وزيرة التنمية المستدامة في الجلسة النقاشية 
حول تسخير قوة الشباب لتسريع تحقيق أهداف 

التنمية المســتدامة 2030، التــي ُعقدت خالل 
أعمــال القمــة العالمية للحكومــات 2023 في 
دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، 
حيــث بينت خالل الجلســة أبرز المبــادرات التي 
أطلقتهــا المملكة والهادفة إلى دعم الشــباب 

كجائزة الملــك حمد لتمكين الشــباب لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، والتي جاءت تعبيرًا 
عن اإليمان الراســخ بقدرة الشــباب على قيادة 
بلدانهم والعالم نحو مســتقبل مشترك أفضل 

يسوده السالم واالزدهار للناس جميعهم.

 سفير البحرين لدى هولندا: 
توطيد أواصر التعاون 
والصداقة بين البلدين

اجتمع ســفير مملكــة البحريــن المعين لــدى مملكــة هولندا 
والمقيم في بروكســل عبداهلل بن فيصل بن جبر الدوســري، مع 
مارك خيريتســن، مدير شــؤون الشرق األوســط وشمال أفريقيا 
بوزارة الخارجيــة الهولندية، وذلك خالل زيارة العمل الرســمية 
التي يقوم بها لمملكة هولندا. وخالل اللقاء، أشــاد الســفير بما 
وصلــت إليه العالقات البحرينية-الهولندية من تطور ونماء منذ 
انطالقها قبل خمســين عامًا، مؤكدًا حرص مملكة البحرين على 
توطيــد أواصر التعاون الثنائي والصداقــة المتميزة مع مملكة 
هولندا في مختلف المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافيــة وتعزيزهــا بما يحقــق المصالح المشــتركة، متمنيًا 
للحكومة الهولندية وشــعب هولندا الصديق المزيد من التقدم 
واالزدهــار. من جانبه، ثمن مارك خيريتســن العالقات الوطيدة 
التي تجمع البلدين الصديقين، مؤكدًا أهمية تعزيزها وتنميتها 
فــي العديد من المجــاالت ذات االهتمام المشــترك ونقلها إلى 

آفاق أرحب خدمًة للتطلعات المشتركة.

 الملك وولي العهد 
رئيس الوزراء يهنئان رئيس 
صربيا بذكرى العيد الوطني

بعــث حضــرة صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 
ملــك البالد المعظم حفظه اهلل ورعــاه، برقية تهنئة إلى فخامة 
الرئيس ألكساندر فوتشــيتش رئيس جمهورية صربيا بمناسبة 
ذكرى العيد الوطني لبــالده، أعرب جاللته في البرقية عن أطيب 
تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والســعادة ولشــعب 
جمهوريــة صربيا الصديق تحقيق المزيد مــن التقدم واالزدهار 

والرقي.
كمــا بعث صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة 
الرئيس ألكساندر فوتشــيتش رئيس جمهورية صربيا بمناسبة 
ذكرى العيد الوطني لبالده، أعرب ســموه في البرقية عن خالص 
تهانيه وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية 

صربيا الصديق تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
برقيــة تهنئة مماثلة إلى آنا برنابيتش رئيســة وزراء جمهورية 

صربيا.

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/1051805
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/15/watan-20230215.pdf?1676436658
https://alwatannews.net/article/1051853
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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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 فريق البحث واإلنقاذ التابع للحرس الملكي 
يواصل مهمته اإلغاثية في »سواعد الغيث«

يقوم فريق البح��ث واإلنقاذ التابع للحرس 
الملك��ي بق��وة دف��اع البحري��ن بمواصلة 
عملي��ات بح��ث موس��عة ضم��ن مهمته 
اإلغاثية اإلنسانية عملية »سواعد الغيث« 
في عدد م��ن المناطق المتأث��رة بالزلزال 
الذي ضرب تركيا، التي أسفرت عن العثور 
وانتش��ال إحدى جثث الضحايا لرجل فارق 
الحياة جراء الزلزال في أحد األحياء المحددة 
لهم من قبل السلطات التركية في منطقة 

هاتاي جنوبي تركيا.
وتأتي مش��اركة الفريق بتوجيهات ملكية 
س��امية من ل��دن حضرة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
المعظم القائد األعلى للقوات المس��لحة، 
وبم��ؤازرة صاحب الس��مو الملك��ي األمير 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد 
نائ��ب القائد األعل��ى للقوات المس��لحة، 
بتس��هيل كافة اإلجراءات الالزمة لمهمة 
فري��ق البح��ث واإلنق��اذ، وبدع��م صاحب 
المعالي المش��ير الركن الشيخ خليفة بن 
أحم��د آل خليفة القائد الع��ام لقوة دفاع 
البحرين، من خالل توفير وتس��خير الدعم 

اللوجستي للفريق.
وأعرب س��مو اللواء الركن الشيخ ناصر بن 
حم��د آل خليفة مستش��ار األم��ن الوطني 
قائد الح��رس الملكي، عن فخ��ره بتكليف 

فريق البحث واإلنق��اذ من الحرس الملكي 
للقي��ام بمهمة اإلغاثة اإلنس��انية عملية 
»س��واعد الغيث«، مش��يرًا س��موه إلى أن 
تلك التوجيه��ات والم��ؤازرة وذلك الدعم 

له األثر اإليجابي في األداء العالي والعمل 
االحتراف��ي للفري��ق بجان��ب ف��رق اإلنقاذ 
للدول الشقيقة والصديقة والمشاركة في 
الوق��وف بجانب محنة األش��قاء في تركيا، 

وبروحهم العالية التي تمكنهم من تنفيذ 
مهامهم بكل بسالة وبروح معنوية عالية، 
متمنيًا سموه للفريق التوفيق والنجاح في 

هذه المهمة.

برعاية ناصر بن حمد.. تدشين شحنة المساعدات 
البحرينية األولى لضحايا زلزال تركيا وسوريا

ت��م أم��س تدش��ين ش��حنة المس��اعدات 
البحريني��ة األول��ى إلى ضحاي��ا الزلزال في 
تركي��ا وس��وريا والذي خل��ف دم��ارًا كبيرًا، 
وذلك تحت رعاية س��مو الش��يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال 
اإلنس��انية وشؤون الش��باب رئيس اللجنة 
الوطني��ة لدع��م ضحايا الزلزال ف��ي تركيا 

وسوريا.
ورفع س��مو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
أس��مى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى 
مقام حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المعظم 
الملكي��ة  للمؤسس��ة  الفخ��ري  الرئي��س 
لألعمال اإلنس��انية على مب��ادرات جاللته 
اإلنس��انية المستمرة في مساعدة األشقاء 
واألصدق��اء وإغاث��ة المنكوبي��ن وم��د يد 
العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم، 
األمر ال��ذي يأتي ضمن مس��اعي البحرين 
بترس��يخ التضام��ن الدول��ي وانطالقًا من 
الرواب��ط األخوية واإلنس��انية التي تجمع 

مختلف شعوب العالم.
وأش��اد س��موه بالدعم الكبير الذي تحظى 
به المؤسس��ة من قبل الحكومة برئاس��ة 
صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، مؤكدًا س��موه تش��رف المؤسس��ة 
بتنفي��ذ  اإلنس��انية  لألعم��ال  الملكي��ة 

توجيهات جاللة الملك المعظم.
وأكد س��موه وق��وف مملك��ة البحرين إلى 

جانب الشعبين التركي والسوري في أزمته 
اإلنسانية جراء الزلزال الذي ضرب بالدهم، 
حي��ث عملت اللجنة الوطني��ة لدعم ضحايا 
الزلزال في تركيا وسوريا على تجهيز شحنة 
من المس��اعدات اإلغاثية العاجلة، تنفيذًا 
للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجاللة 
عاهل البالد المعظم، سائاًل المولى القدير 
أن يرحم ضحايا الزلزال ويمن بالشفاء على 
المصابين جميعهم، وأن يربط على قلوب 

الجميع جراء هذا المصاب الجلل.
من جهته، أش��اد األمين العام للمؤسسة 
الدكت��ور  اإلنس��انية  لألعم��ال  الملكي��ة 

مصطف��ى الس��يد بالتوجيه��ات الملكي��ة 
السامية، التي تأتي ضمن مساعي جاللته 
اإلنس��انية ف��ي دعم الش��عوب الش��قيقة 

والصديقة في مختلف الظروف اإلنسانية.
وأوض��ح أنه بن��اًء عل��ى ه��ذه التوجيهات 
الملكي��ة وبقيادة س��مو الش��يخ ناصر بن 
حمد آل خليفة تم العمل على تجهيز شحنة 
إغاثية عاجل��ة تحتوي على المواد والطبية 
واإلغاثية والغذائي��ة الالزمة بالتعاون مع 
وزارة الخارجي��ة ووزارة الصح��ة وقوة دفاع 
البحري��ن، حي��ث ت��م تجهيز الش��حنة على 
وجه السرعة لتوفير االحتياجات األساسية 

والضروري��ة للش��عبين التركي والس��وري 
لمساعدتهم في هذه الظروف الراهنة.

وأش��ار إل��ى أن مملك��ة البحري��ن كان��ت 
ومازال��ت م��ن الدول الس��باقة ف��ي مد يد 
الع��ون ومس��اندة األش��قاء واألصدقاء في 
مختل��ف الظروف اإلنس��انية الت��ي يمرون 

بها.
س��فيرة تركيا لدى مملكة البحرين آيس��ن 
كاكيل، ثمنت توجيهات جاللته الس��امية 
في إرس��ال ش��حنة المس��اعدات اإلنسانية 

اإلغاثية العاجلة إلى تركيا وسوريا.
وأكدت أن هذا األمر ليس بالمستغرب على 

جالل��ة الملك الحريص عل��ى مد يد العون 
للمحتاجي��ن ف��ي مختل��ف دول العالم، ما 
ساهم بشكل كبير وفعال في ترسيخ األمن 
واالس��تقرار النفسي للش��عوب، وهو عمل 
غير مس��تغرب عل��ى البحري��ن التي كانت 
ومازالت س��باقة في دعم ومساعدة وإغاثة 
المنكوبين والمتضرري��ن في مختلف دول 
العالم، ما يدل على حسن اإلدارة والتنظيم 
الكبير ال��ذي تعمل المؤسس��ة من خالله 
 بقي��ادة س��مو الش��يخ ناص��ر ب��ن حم��د 
آل خليف��ة والتي اس��تطاعت تنفيذ جميع 

هذه المشاريع بمهنية احترافية عاليتين.

أعلن��ت جمعي��ة اله��الل األحم��ر البحرين��ي، ع��ن فت��ح باب 
التبرع��ات لعامة المواطنين والمقيمي��ن الراغبين في التبرع 
للمتضرري��ن من الزلزال في س��وريا وتركيا، وذل��ك في إطار 
مس��اهمات الجمعي��ة اإلغاثي��ة للش��عوب الش��قيقة الت��ي 
تعي��ش أوضاعًا صعب��ة تتطلب الوقوف معها ومس��اعدتها 
عل��ى اجتيازها. وذك��رت الجمعية أن ه��ذه التبرعات من أجل 
إغاثة آالف المنكوبين والمتضرري��ن جراء الزلزال الذي ضرب 
مناطق واس��عة ش��مالي س��ورية وجنوبي تركيا، وأس��فر عن 
وقوع عش��رات آالف الضحايا وتش��ريد مئ��ات اآلالف في كثير 
م��ن المدن والقرى، داعيًة أهل البر واإلحس��ان إلى مس��اندة 
ه��ؤالء المنكوبين م��ن خالل تقدي��م تبرع��ات مادية ودعم 
جه��ود تقديم وتوزيع المس��اعدات اإلغاثي��ة واإليواء العاجل 
للمتضرري��ن. وأوضحت »الهالل األحم��ر«، أنها تعمل ضمن 
الحمل��ة الوطنية الت��ي تقودها المؤسس��ة الملكية لألعمال 
اإلنس��انية، في إطار الدع��م اإلغاثي واإلنس��اني المقدم من 

مملكة البحرين لضحايا هذا الزلزال.
األمين العام للجمعية مبارك الح��ادي، أكد أن هذه التبرعات 
تعكس وقوف مملكة البحرين إلى جانب أش��قائها في سوريا 
وتركي��ا حي��ث تأتي حمل��ة التبرعات هذه في إطار اس��تجابة 
الهالل األحمر البحريني للنداء اإلنساني الطارئ نظرًا لألوضاع 
اإلنسانية الحرجة في الوقت الحالي في كل من البلدين نظير 

الزلزال المدمر الذي لحق بهم.
وأض��اف أن »اله��الل األحم��ر البحريني«، يس��ارع إل��ى مد يد 
الع��ون على وجه الس��رعة عن طريق دع��وة كافة المواطنين 
والمقيمين والمؤسسات والش��ركات في مملكة البحرين إلى 
المب��ادرة لتقدي��م الع��ون للمنكوبين والمش��ردين من هذا 

الزالل.
وأهاب��ت الجمعية بأهل الخير واإلحس��ان تقدي��م تبرعاتهم 
عب��ر »بنفت ب��ي« أو برنامج »طلب��ات« أو في مق��ر الجمعية 
بالمنطقة الدبلوماس��ية من خالل الدفع نقدًا أو الش��يكات أو 

بطاقات الخصم المباشرة والبطاقات االئتمانية.

 »الهالل األحمر« يواصل 
فتح باب التبرعات إلغاثة 

منكوبي زلزال سوريا وتركيا

شارك في منتدى مستقبل العمل بالقمة العالمية للحكومات

 القائد: المبادرات التقنية الحكومية 
في البحرين ترتكز على تنمية المهارات الوطنية

لهيئ��ة  التنفي��ذي  الرئي��س  أك��د 
اإللكترونية  والحكوم��ة  المعلوم��ات 
محم��د القائ��د، أن حكوم��ة البحرين 
المقوم��ات  توفي��ر  عل��ى  عمل��ت 
ومواهب  لمهارات  والمعززة  الداعمة 
تكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتصاالت 
لكوادرها الوطنية وتهيئتها لمواكبة 
التحوالت في بيئة العمل في القطاع 
الحكوم��ي والخ��اص عب��ر تنفيذه��ا 
عدد من المبادرات الوطنية لتس��ريع 
االبتكار في البحرين. وأضاف، أن إطالق 
سياس��ة البحرين الوطنية »الس��حابة 
وتدري��ب   »2017 ع��ام  ف��ي  أواًل« 
الهيئة بالتعاون م��ع صندوق العمل 
»تمكي��ن« أكثر من 900 بحريني من 
العاملين في مجال تقنية المعلومات 
على مهارات الحوس��بة السحابية في 
AWS ومايكروس��وفت مكنهم وبعد 
تأهيل قدراتهم وتزويدهم بمهارات 
جديدة عب��ر دورات تدريبي��ة مكثفة 
م��ن التعام��ل م��ع التقني��ة الحديثة 
وممارس��ة مهامه��م نح��و االرتق��اء 
بكفاءة الخدمات المقدمة وتحسينها 

وتطوير جودة حياة المجتمع.
ف��ي  مش��اركته،  خ��الل  ذل��ك،  ج��اء 
فعاليات القم��ة العالمية للحكومات 
2023 الت��ي تنظمه��ا حكوم��ة دولة 
المتح��دة خ��الل  العربي��ة  اإلم��ارات 
الفترة م��ن 13-15 فبراير الجاري في 
مدين��ة دبي والتي تحظى بمش��اركة 
نخب��ة من ق��ادة الحكوم��ات والوزراء 
وكبار المسؤولين وصّناع القرار ورواد 
األف��كار والمختصي��ن ف��ي الش��ؤون 

واالجتماعية  واالقتصادي��ة  المالي��ة 
ورؤس��اء  دولي��ة  منظم��ات  ورؤس��اء 
ش��ركات عالمية من 150 دولة حول 
العالم. وأشاد القائد باستضافة دولة 
اإلمارات العربية المتحدة، وبالجهود 
الكبي��رة التي قدمتها خ��الل التجهيز 
واإلعداد النعقاد هذه القمة العالمية 
عالي��ة المس��توى، والت��ي انطلق��ت 
تح��ت ش��عار »استش��راف حكوم��ات 
المستقبل« والهادفة لتبادل الخبرات 
تس��هم  الت��ي  واألف��كار  والمع��ارف 
ف��ي تعزي��ز التنمي��ة واالزده��ار عبر 
استش��راف مس��تقبل الحكومات حول 
العال��م. ونوه بأهميته��ا في الوقوف 
على أبرز التحدي��ات العالمية الحالية 
والمستقبلية، وس��بل االرتقاء باألداء 
الحكومي ومواكبة التغيرات العالمية 
المتسارعة من خالل تطويع التقنيات 
التكنولوجي��ا  واس��تخدام  الحديث��ة 
التحدي��ات  لمواجه��ة  واالبت��كار 
اإلقليمي��ة والدولية وص��واًل لتحقيق 

جودة الحياة. وشارك القائد في اليوم 
الثان��ي من أعمال القم��ة في منتدى 
»مستقبل العمل« والذي يأتي ضمن 
محور »التعلي��م والوظائف كأولويات 
الحكوم��ة«، والت��ي ضم��ت الرئيس 
الخامس لحكومة جمهورية إس��تونيا 
كرس��تي كالجوليد، ورئيس المجلس 
بكوريا  الرقمي��ة  المنص��ة  لحكوم��ة 
الجنوبي��ة كوه جي��ن، ونائب الرئيس 
للشؤون الحكومية والسياسة العامة 
 Google الناشئة بش��ركة  لألس��واق 
دورون أفني، وأدارتها أمانديب بانغو 

صحفي »بي بي سي«.
ف��ي  المش��اركة  أن  القائ��د  وأك��د 
ه��ذا الح��دث العالمي اله��ام، تمثل 
فرصة الس��تعراض تج��ارب البحرين 
ومبادراته��ا ف��ي مج��ال تعزيز س��ير 
العمل الحكومي وتهيئته بالمقومات 
الداعم��ة لمواكب��ة التحدي��ات، م��ن 
االسترش��اد بالرؤية الملكية السامية 
لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 

ب��ن عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 
الحكوم��ة  وتوجيه��ات  المعظ��م، 
برئاسة صاحب الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجل��س الوزراء في توظي��ف التقنيات 
الحديث��ة وال��ذكاء االصطناع��ي ف��ي 
ش��تى المجاالت والس��يما في العمل 

الحكومي.
ولفت إلى جملة م��ن المبادرات التي 
أطلقته��ا الحكوم��ة والمتس��قة م��ع 
رؤيته��ا االقتصادية 2030 ومبادئها 
والتنافس��ية  االس��تدامة  الث��الث 
والعدالة، من تهيئ��ة للبنية التحتية 
والمتطلب��ات  متكيف��ة  التقني��ة، 
المس��تقبلية وق��ادرة عل��ى مواكب��ة 
المتابع��ة  أث��ر  مؤك��دًا  التحدي��ات، 
الحثيثة من قبل وزير الداخلية الفريق 
 أول رك��ن الش��يخ راش��د ب��ن عبداهلل 
آل خليف��ة، رئي��س اللجن��ة الوزاري��ة 
واالتص��االت،  المعلوم��ات  لتقني��ة 
للخدم��ات  التطويري��ة  للعملي��ة 
الحكومية في مجال تقنية المعلومات 
وتوظي��ف التقني��ة والتح��ول الرقمي 
وأهمية االس��تثمار في ه��ذا المجال، 
وه��و م��ا انعكس م��ن خ��الل توفير 
جمل��ة م��ن المقومات والتش��ريعات 
والسياس��ات الداعم��ة لتوفي��ر بيئة 
خصبة وجاذبة الس��تقطاب الشركات 
العالمي��ة العامل��ة في ه��ذا المجال 
وتشجيع التقنيات الناشئة كالسحابة 
الوطنية، الذكاء االصطناعي، سالسل 
وتحلي��ل  األش��ياء  إنترن��ت  الكت��ل، 

البيانات الضخمة.
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يجسد التالقي بين إرادة قائد وإجماع شعب

 »الداخلية« تنظم استعراضًا 
ميدانيًا وجماهيريًا بذكرى الميثاق الوطني

نظم��ت وزارة الداخلي��ة اس��تعراضًا ميدانيًا 
احتف��االت مملك��ة  وجماهيري��ًا بمناس��بة 
البحرين بالذكرى الثانية والعش��رين إلقرار 
ميث��اق العمل الوطني، بمش��اركة عدد من 
إدارات وزارة الداخلي��ة انطالق��ًا م��ن ب��اب 

البحرين بالعاصمة المنامة.
ويأتي تنظيم هذه االحتفالية لما يمثله هذا 
اليوم المجيد من أهمية في تاريخ البحرين، 
ليكون مصدر اعتزاز على مدى السنين وألنه 
جاء عب��ر إجماع وطني ف��اق التوقعات، فإن 
الش��راكة المجتمعية الفاعل��ة، خير نموذج 
للتعبير عن فرحة ش��عب واعتزاز وطن بهذا 
اإلنج��از الوطن��ي، الذي يجس��د التالقي بين 

إرادة قائد وإجماع شعب.
وتجس��يدًا لهذه الش��راكة انطلق��ت الفرقة 

الموسيقية للشرطة، حاملة عبر مقطوعاتها 
هذه المعان��ي الوطنية، وس��ط تفاعل من 
الجماهير التي اصطفت وعبرت عن إعجابها 
وتقديره��ا له��ذه المعزوفات الموس��يقية 
والتي تعكس الوالء واالنتماء الوطني وحب 
الشعب واعتزازه بقيادته التي آمنت بقدرات 
اإلنس��ان البحرين��ي صانعًا للتنمي��ة وهدفًا 

لها.
وسيبقى ميثاق العمل الوطني بكل محدداته 
للديمقراطي��ة  رم��زًا  الحاكم��ة  وقواع��ده 
العصرية التي يلتف فيها الشعب حول قائده 
معتزًا بم��ا تحقق من إنجازات ومكتس��بات 
خالل ما يزيد عن عش��رين عامًا التقدير كله 
له��ذه االحتفاالت الوطنية بم��ا تحمله من 

قيم وتعبير عن االنتماء واالعتزاز الوطني.

»التربية«: نشر نسب أداء الطلبة 
في اختبار اللغة اإلنجليزية 

»IELTS« نهاية فبراير
أعلن��ت وزارة التربية والتعليم أنها س��وف تعل��ن نتائج أداء 
الطلبة في االمتحان التدريب��ي األول على االختبار الدولي في 
اللغ��ة اإلنجليزي��ة IELTS بحلول نهاية ش��هر فبراير الجاري، 
حيث تمت تغطية مهارات القراءة والكتابة واالستماع باللغة 
اإلنجليزية في الجزء األول من االختبار التجريبي األول، وسيتم 
إج��راء اختبار التحدث في اللغ��ة اإلنجليزية في الفترة من 19 
حتى 22 فبراير الجاري، وبعد انتهاء التصحيح وتحليل النتائج 
س��تعلن الوزارة نتائج االختبار التجريبي األول على مس��توى 
جمي��ع الم��دارس الثانوية الحكومي��ة، وأيضًا على مس��توى 

المناطق التعليمية األربع.
وأوضحت الوزارة أن اله��دف من إجراء االختبار التدريبي األول 
ه��و قياس مس��توى أداء الطلبة الفعلي قب��ل إخضاعهم إلى 
عمليات التدريب على أداء االختبار، ومن ثم سيتم إجراء اختبار 
تجريب��ي ثان في ش��هر مايو الق��ادم بهدف قياس مس��توى 
التقدم الذي أحرزه الطلبة م��ن بعد إخضاعهم إلى التدريب، 
حيث س��تتمكن ال��وزارة من تقيي��م نجاح طرائ��ق التدريس 
المس��تخدمة في تدريب الطلبة، وقي��اس أداء المعلمين في 

طرائق التدريس وكذلك أداء الطلبة في التحصيل العلمي.
وأك��دت وزارة التربي��ة والتعلي��م أنه��ا ماضية ف��ي االرتقاء 
بمستوى العمليات التعليمية وتطوير المناهج والتركيز على 
التحصيل العلمي وتطبيق أفضل الممارس��ات التعليمية في 

تحسين أداء المدارس.
 مديريات بقوة الدفاع تصدح فرحًا 

بمناسبة الذكرى الـ55 على التأسيس
احتفلت عدد م��ن مديريات 
بمناسبة  البحرين  دفاع  قوة 
ذك��رى تأس��يس ق��وة دفاع 
البحرين الخامسة والخمسين 
فبراي��ر،   5 تص��ادف  الت��ي 
وش��ملت تل��ك االحتف��االت 
على العديد م��ن الفعاليات 
به��ذه  احتف��اًء  والبرام��ج 
الغالية،  الوطنية  المناس��بة 
أوس��مة  تس��ليم  ج��رى  إذ 
العس��كرية  الخدمة  تقدي��ر 
وأن��واط الخدم��ة الطويل��ة 
وأنواط الكفاءة للمستحقين 

وتكريم المتميزين.

 »النيابة« تحتفل
 بمرور 20 عامًا على التأسيس

تحتفل النياب��ة العامة اليوم، بم��رور 20 عامًا 
على تأسيسها عام 2003 تحقيقًا لما نص عليه 
الدس��تور وتلبية لرؤية حض��رة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل البالد 
المعظم في اس��تكمال منظومة القضاء لتكون 

بمثابة شعبة أصيلة من السلطة القضائية.
وأك��د المحام��ي الع��ام األول مس��اعد النائ��ب 
العام وائل بوعالي، أن احتف��ال النيابة العامة 
بهذه المناسبة تحت ش��عار »عشرون عامًا في 
حماية الحقوق وإرس��اء العدال��ة« يأتي توثيقًا 
لمس��يرة النياب��ة العامة ورس��التها في حماية 
الحقوق العامة والخاصة والتي أناطها الدستور 

والقان��ون م��ن خ��الل اختصاصه��ا بالدع��وى 
الجنائية، وما حققته من إنجازات وشهدته من 
تطور مكنه��ا من مباش��رة اختصاصاتها وأداء 
رسالتها على أكمل وجه، وفق خطة عمل شاملة 
ومس��تدامة للتطوير والتحديث في العديد من 
النواح��ي القانوني��ة واإلداري��ة والتقنية، ومن 
ذلك إنش��اء نيابات نوعي��ة متخصصة ومكاتب 
وأقس��ام تخصصي��ة، واالنتق��ال إل��ى التح��ول 
الرقم��ي الكام��ل، وتطوير نظ��م إدارة الدعوى 
فضاًل عن التدريب المستمر لمنتسبيها بهدف 
إنجاز المهام القضائية على نحو يتس��م بالدقة 
والج��ودة به��دف تحقي��ق العدال��ة بمفه��وم 

أوس��ع وأش��مل كإحدى المبادرات االستراتيجية 
بش��أن تعزيز الوصول إل��ى العدالة والتي تلبي 
متطلب��ات الرؤي��ة االقتصادي��ة المس��تقبلية 

لمملكة البحرين 2030. 
كما شاركت جهود المملكة في التنمية والرعاية 
االجتماعية بما تقدمه من مس��اهمات تتمثل 
ف��ي رصد أس��باب الجريم��ة وإب��داء التوصيات 
للعمل عل��ى إزالته��ا، إيمانًا منها ب��أن دورها 
كنائبة عن المجتمع في ش��أن الدعوى الجنائية 
يوج��ب عليه��ا المش��اركة في معالج��ة قضايا 
المجتمع اإلنس��انية انطالقًا من مس��ؤولياتها 

تجاهه.

 محافظة العاصمة تحتفل 
بذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني

 رفع الش��يخ راش��د ب��ن عبدالرحمن 
آل خليفة محافظ محافظة العاصمة 
والتبريكات  التهان��ي  آيات  أس��مى 
إلى المقام السامي لحضرة صاحب 
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة ملك الب��الد المعظم حفظه 
اهلل ورع��اه، وإل��ى صاح��ب الس��مو 
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليفة ول��ي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظ��ه اهلل، وإل��ى ش��عب 
البحرين بمناس��بة الذك��رى الثانية 
والعش��رين إلق��رار ميث��اق العم��ل 

الوطني.
وأك��د المحاف��ظ خ��الل االحتفال 
ال��ذي أقامته محافظ��ة العاصمة 
بمناس��بة ذك��رى ميث��اق العم��ل 
الوطن��ي، بحض��ور حس��ن عبداهلل 
المحافظ��ة  نائ��ب  المدن��ي 
والموظفي��ن  والمس��ؤولين 

بالمحافظة، أن البحرين استطاعت 
بفضل الميث��اق أن تحقق العديد 
م��ن المنج��زات الرائ��دة بقي��ادة 
حضرة صاح��ب الجاللة ملك البالد 

المعظم حفظه اهلل ورعاه، لتقدم 
بذلك نموذج��ًا رائدًا ف��ي التطور 
الديمقراطي والتحديث المس��تمر 
التق��دم  عك��س مس��يرة  وال��ذي 

والتنمية بمملكة البحرين.
وأع��رب ع��ن فخ��ره واعت��زازه بما 
حققته مملكة البحرين من إنجازات 
مشرفة على كافة األصعدة في ظل 
المس��يرة التنموية الشاملة بقيادة 
مل��ك الب��الد المعظ��م حفظه اهلل 
ورعاه، ودعم ومؤازرة صاحب السمو 
الملكي ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء حفظ��ه اهلل، والت��ي جعلت 
مملكة البحري��ن ذات مكانة رائدة 
ومتقدمة في العديد من المجاالت، 
مؤك��دًا أن هذه المناس��بة الوطنية 
تعد فرصة لتجديد الوالء وااللتفاف 
الش��عبي حول المش��روع اإلصالحي 
الش��امل الذي أطلقه حضرة صاحب 
الجاللة ملك البالد المعظم، وأحدث 
نهضة شاملة حولت مبادئ الميثاق 
إلى خارطة عمل وطني ساهمت في 

رفعة ورخاء البحرين وشعبها.

»األشغال«: إنجاز 37٪ من توسعة 
»الكويت الصحي« في كرزكان

أكدت الوكيل المس��اعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة األشغال 
مريم أمي��ن، أن أعمال مش��روع تطوير وتوس��عة مركز الكويت 
الصحي في كرزكان تسير وفق البرنامج الزمني حيث بلغت نسبة 
اإلنجاز 37%. وأوضحت، أن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة 
التي تبذلها الوزارة لمواكب��ة التقدم والتطور الخدمي في مجال 
الرعاي��ة الصحي��ة بالمملك��ة، بما يتماش��ى مع رؤي��ة البحرين 
االقتصادية 2030 وتلبية لرؤى واحتياجات المواطنين والمقيمين 
ف��ي الحصول عل��ى العالج والرعاي��ة الصحية ذات ج��ودة عالية. 
وأش��ارت إلى أن المش��روع ُيعد أحد المشاريع الحكومية الخدمية 
الت��ي قامت ال��وزارة بإعادة تصميمه��ا وتقوم حاليًا باإلش��راف 
على تنفيذها، وتس��عى الوزارة لتقديم الدعم والمساندة لكافة 
الجه��ات الحكومية التي تتعامل معها، كم��ا تدعم جهود وزارة 

الصحة في تنفيذ برامجها وخططها االستراتيجية.
وأضاف��ت أمين، أن��ه تمت تلبي��ة جميع متطلباته��ا حين إعداد 
تصاميم المش��روع وفقًا ألعلى المستويات الهندسية القياسية، 
كما تم األخذ في الحسبان متطلبات ومواصفات المباني الخضراء 
المرتبطة بسياسة ترشيد استهالك الطاقة للحفاظ على البيئة 
والم��وارد الطبيعي��ة. وذك��رت أنه يج��ري حاليًا القي��ام بأعمال 
األساس��ات اإلنش��ائية للمش��روع، مبينًة أن هذه األعمال تشمل 
التطوي��ر والتجديد الجزئي للمركز الحالي، إضافة إلى توس��عته 
م��ن خالل إنش��اء مبنى إضاف��ي يتكون من طابقي��ن من الجهة 
األمامي��ة للمركز، حيث يتكون الطابق األرضي من مكاتب إدارية 
وغرفة االجتماعات ومكاتب االستشاريين، ويتكون الطابق األول 
من قس��م األس��نان إلى جانب كافة الخدمات المصاحبة، وجميع 
األعمال الخارجية وتنسيق الموقع العام. ويأتي المشروع، ضمن 
برنامج الرعاية الصحي��ة األولية الذي يهدف إلى توفير الخدمات 
الوقائي��ة والعالجية والتأهيلية الش��املة والملبي��ة الحتياجات 
المواطنين والمقيمين في جميع مراح��ل الحياة، وبأعلى معايير 

الجودة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/15/watan-20230215.pdf?1676436658
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/1051880
https://alwatannews.net/article/1051886
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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:  6276

أيمن شكل «

واجهت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد عاصفة 
من مداخالت النواب في المناقش��ة العامة الخاصة 
باألطب��اء العاطلين عن العمل، إال أنها اس��تطاعت 
أن تم��ر عبر نفق المواجهة بردود وأرقام خالفت ما 
جاء به النواب حول أع��داد المتعطلين من األطباء، 
وش��ددت على ح��رص ال��وزارة على إح��الل الكوادر 

الوطنية محل األجانب. 
وبينما أش��اد النواب بمبادرة صاحب السمو الملكي 
ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء بش��أن األطباء 
العاطلي��ن فإن بعضهم أش��اروا إلى وجود أكثر من 
500 طبيب عاطل ع��ن العمل في البحرين، ومنهم 
النائ��ب األول لرئي��س المجلس عبدالنبي س��لمان 
ومحم��د العليوي وخالد بوعنق وزينب عبداألمير، إال 
أن وزيرة الصحة أكدت أن قاعدة البيانات الموجودة 
ل��دى وزارة العم��ل ه��ي 177 طبيبًا عاط��اًل، بينما 
البقية التي ذكرها النواب هي ألطباء غير مرخصين 
ول��م يس��تكملوا إج��راءات رخص��ة مزاول��ة المهنة 
بحسب قانون الطب الذي يضمن سالمة المرضى.

وذكرت أن الغالبية العظم��ى من األطباء العاملين 
ف��ي المراك��ز الصحي��ة والرعاي��ة األولي��ة هم من 
المواطني��ن، ويتم إحالل األجنبي متى ما تم تدريب 
النظي��ر البحريني لخفض األخط��اء الطبية وضمان 

سالمة المستفيدين من الخدمة.
وأوضح��ت أن نس��بة البحرنة في القط��اع الحكومي 
بلغت 88% لألطباء و93% ألطباء األس��نان، بينما ال 
تتعدى نس��بة األجانب 12% وجاٍر التدريب واإلحالل 

للبحريني محل األجنبي.
وقال��ت: »ت��م توظي��ف 318 طبيبًا خالل الس��نوات 
الث��الث الماضي��ة بالمستش��فيات الحكومية، كما 
ت��م تدريب 648 متدرب��ًا منذ ع��ام 2016 وال يزال 
هناك 264 متدربًا في مختلف التخصصات، وبحسب 
البيانات الموجودة في جه��از الخدمة المدنية يبلغ 
ع��دد األطب��اء األجان��ب 113 طبيبًا ف��ي تخصصات 

دقيقة ال يوجد فيها كوادر بحرينية عاطلة«.
من جانبه، تس��اءل النائب مهدي الشويخ عن سبب 
تقاعد أكثر من 25 استش��اريًا من أطباء السلمانية 

مؤخ��رًا، منهم 8 جراحين وأكبر طبي��ب في العناية 
القصوى، وبدوره أش��ار النائ��ب أحمد قراطة إلى أن 
وزارة الصح��ة ألغ��ت 60% م��ن الوظائ��ف، كما تم 
وقف تنفيذ مش��روع البورد البحريني، إال أن الوزيرة 
أوضح��ت أنه يج��ري العم��ل عل��ى اعتم��اد البورد 
البحريني؛ حتى يكون متوافقًا مع المعايير الدولية.

م��ن جانبها، أّكدت وزيرة الصحة الس��يد أّن توظيف 
األطب��اء البحرينيين يأتي عل��ى رأس األولويات التي 
تس��عى الوزارة دائمًا لتنفيذها، إلى جانب الحرص 
المس��تمر على إعطاء البحرينيين األولوية القصوى 
في التوظيف بعد اس��تكمالهم البرامج األكاديمية 
والتدريبية الالزم��ة، وذلك في إطار جهود الحكومة 

لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية.
ونوه��ت وزي��رة الصحة بالتع��اون الوثي��ق القائم 
بين الس��لطتين التنفيذية والتش��ريعية في تعزيز 

مخرج��ات العم��ل الوطن��ي، وال س��يما المتعلق��ة 
بتطوي��ر القط��اع الصح��ي والطبي ف��ي المملكة، 
مبين��ة أن الغالبي��ة العظم��ى م��ن العاملي��ن في 
المستش��فيات العام��ة والمراك��ز الصحية هم من 
األطب��اء البحرينيي��ن، وأنه وفق��ًا لبرام��ج التدريب 
والتأهيل المس��تمرة في الوزارة يتم إحالل الطبيب 
البحرين��ي محل الطبيب األجنبي بع��د حصوله على 

التخصصات العلمية الالزمة.
وش��ددت الوزيرة على أّن البحرين��ي هو الخيار األول 
عند طرح الش��واغر الوظيفية، وذلك بعد استكمال 
المتطلب��ات التدريبي��ة وفقًا لإلج��راءات المعتمدة 
والمعمول بها في هذا الشأن، ومنها الحصول على 
رخصة مزاول��ة المهنة، والتي هي مطلب أساس��ي 
بحس��ب قان��ون مزاول��ة مهن��ة الطب ف��ي مملكة 

البحرين.

توظيف 318 طبيبًا بحرينيًا خالل آخر 3 أعوام

مواصلة توظيف األطباء البحرينيين ودعم مستواهم المهني

تدريب 648 بحرينيًا منذ 2016.. و264 مواطنًا قيد التدريب

بعد خالف حول »فشت العظم« و»فشت الجارم«

»النواب« يؤجل التصويت على »التنظيم الصناعي« شهرًا
محمد رشاد - تصوير: سهيل وزير «

أث��ار تحدي��د منطقتي »فش��ت العظم« و»فش��ت الجارم« 
إلنشاء مشاريع صناعية عليهما، بعد إقرار مرسوم التنظيم 
الصناع��ي الموحد لدول مجلس التعاون جداًل واس��عًا بين 
الن��واب، مطالبي��ن وزارة الصناع��ة والتج��ارة بالبحث عن 
مناط��ق صناعي��ة أخ��رى بعي��دة ع��ن الكثافة الس��كانية، 
منتقدي��ن م��ا وصف��وه بتدمي��ر البيئ��ة البحري��ة والثروة 
الس��مكية في المملكة، فيما ردت الحكومة على لسان وزير 
شؤون مجلس��ي الشورى والنواب غانم البوعينين، أنه ليس 
هناك أي عالقة بين مش��روع مرس��وم التنظي��م الصناعي، 
وبي��ن هاتين المنطقتي��ن وكل ما ورد عنها ج��اء في إطار 

العرض والتوضيح كمشروعات مستقبلية.
وص��وت النواب على س��حب تقري��ر لجنة الش��ؤون المالية 
واالقتصادية لمدة ش��هر بشأن المرسوم بقانون رقم )40( 
لس��نة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم )األولى مكررًا( إلى 
القانون رقم )81( لسنة 2006 على قانون )نظام( التنظيم 
الصناع��ي الموح��د ل��دول مجلس التع��اون ل��دول الخليج 
العربي��ة، وذلك لالس��تئناس ب��رأي لجنة المراف��ق العامة 
والبيئة بخصوص التخوفات البيئية ومخاطرها على الصحة 
العام��ة في مملك��ة البحري��ن والتي أبدوه��ا النواب أمس 
خالل انعقاد أعمال الجلسة العاشرة من دور االنعقاد األول 

للفصل التشريعي السادس. 
م��ن جانبه أكد رئيس لجنة الش��ؤون المالية واالقتصادية 
النائب محمد األحمد أن مرس��وم قانون التنظيم الصناعي 
الموح��د لدول مجل��س التع��اون ل��دول الخلي��ج العربية، 
ال��ذي يرتك��ز على اس��تحداث أح��كام لدفع عجل��ة التنمية 
االقتصادي��ة، وتحقيق الش��راكة بي��ن 4 دول، هي البحرين 
واإلمارات، ومصر واألردن، من ش��أنه خلق س��وق مشتركة 
بين هذه الدول وجعل البحرين مركزًا للتصدير عبر إنش��اء 
مصان��ع في المناط��ق الصناعية، مبين��ًا أن اللجنة في أثناء 
بحثها المرس��وم كان لديها إشكالية حول كيفية استغالل 

منطقة »فش��ت العظم« في هذه المناط��ق الصناعية، إلى 
أن تبين لها من قبل وزارة النفط والبيئة أنه س��يتم األخذ 
باالشتراطات والمس��وحات البيئية في هذا الشأن من قبل 

الحكومة.
وب��دوره ق��ال النائ��ب حس��ن إبراهي��م حس��ن إن التنظيم 
الصناع��ي الموح��د ل��دول مجلس التع��اون ل��دول الخليج 
العربي��ة أمر مهم لمواجهة التحديات االقتصادية، مضيفًا 
أن الش��راكة التكاملي��ة الصناعي��ة م��ع كل م��ن: اإلمارات 
العربي��ة المتحدة، وجمهوري��ة مصر العربي��ة، والمملكة 
األردنية الهاش��مية أبرز م��ا يميزها هو تخصيص ش��ركة 
»أبوظبي القابضة« لصندوق استثماري بقيمة 10 مليارات 
دوالر، عل��ى أن يكون االس��تثمار فيه بالبحري��ن بما يخدم 
تطوير البنية التحتية ومرافق الصرف الصحي بشرق مدينة 
سلمان الصناعية، فضاًل على تطوير البنية التحتية لمدينة 
جن��وب مدين��ة الحد الصناعي��ة، وتطوير وصيانة ش��بكات 

الصرف الصحي في كافة المناطق الصناعية.

وأوض��ح أن الوزارة خصصت لهذا الش��أن ثالث مناطق، هي 
»المنطق��ة التجاري��ة األمريكي��ة، ومنطقة فش��ت العظم، 
ومنطق��ة الصناع��ات التحويلية« وس��يتم إنش��اء منش��آت 
صناعي��ة لتصني��ع أو إع��ادة تصني��ع المنتج��ات الصناعية 
داخ��ل مملك��ة البحري��ن، ومنه��ا الصناع��ات التحويلي��ة 
لأللمنيوم، وصناعات البتروكيماوي��ة والصناعات الدوائية 
والصناع��ات الغذائي��ة، داعيًا الجهات المعنية إلى دراس��ة 
بعض المالحظات حول المشروع، ومن أهمها تحديد األثر 
البيئي والحد م��ن التلوث والت��زام وزارة الصناعة والتجارة 
بتقاري��ر وزارة النف��ط والبيئة، مع ض��رورة المحافظة على 
الثروة الس��مكية، وال س��يما في منطقة فش��ت العظم لما 
تتمتع به من ثروة س��مكية ستؤثر عليها عمليات الدفان، 
والبحث عن حلول أخرى لتلك الصناعات للحفاظ على الثروة 

السمكية والبحرية. 
فيم��ا رأى النائب محمد الرفاعي أهمية تلك المش��اريع من 
الناحي��ة االقتصادي��ة وقدرتها عل��ى تحقيق مب��دأ التنوع 

في مص��ادر الدخل باعتبارها رافدًا مهم��ًا من روافد الناتج 
المحلي اإلجمال��ي، مطالبًا بربط مخرج��ات التعليم بواقع 
الصناع��ة، به��دف تأهي��ل الكوادر الش��بابية واس��تيعاب 
طاقاته��م في مختلف مجاالت القطاع��ات الصناعية، بحيث 
يكون التأهيل على مسارين، األول يختص بطالب المدارس 
الصناعي��ة الذي��ن يدخلون مباش��رة إلى س��وق العمل عبر 
ورش تش��رف عليه��ا وزارة التربية والتعليم بالتنس��يق مع 
وزارة الصناعة والتجارة، والمس��ار الثان��ي الخاص بتأهيل 
وإعداد الخريجين الجامعيين للدخول إلى س��وق العمل في 
التخصصات الهندسية وغيرها باالستفادة من دمج معهد 
التدري��ب بوليتكنيك، بحيث تق��وم الجامعة بتنظيم ورش 
لتأهيل الش��باب الخريجين بحس��ب احتياجات سوق العمل 

في المجال الصناعي. 
فيم��ا دع��ا النائب األول لرئي��س مجلس الن��واب عبدالنبي 
س��لمان إلى عدم التوجه إلى االستثمار في الجزر والفشوت 
من قب��ل وزارة الصناعة والتجارة، في الوقت الذي تس��عى 
فيه مملكة البحرين لتحس��ين معدالت األمن الغذائي من 
خالل مش��اريع االس��تزراع الس��مكي، منوهًا إل��ى أن الثروة 
الس��مكية ف��ي المملكة باتت ف��ي تناقص مس��تمر جراء 
الممارس��ات الخاطئة، مستفس��رًا عن نوعية المش��روعات 
التي سيش��ملها المشروع المزمع تشييده هل هي صناعات 
أغذي��ة أم صناعات تحويلية أم صناع��ات ثقيلة؟ وهل هذه 
المش��روعات مضرة بالجوان��ب البيئية للبحري��ن ومدمرة 

للبيئة البحرية في المملكة؟
فيما انتقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة 
سياس��ات وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بآليات جذب 
الصناع��ات الكبرى للبحرين، واصفًا إجراءاتها بالتعس��فية 
في إنهاء وتخليص معامالت المس��تثمرين، مش��ددًا على 
أن الن��واب ضد عملي��ات الدفان وضد التعرض للفش��وت، 
ويجب عل��ى الجهات المعنية تهيئة البنية التحتية للقطاع 
الصناع��ي، وخاصة ف��ي مدينة س��ترة الصناعي��ة ومدينة 

سلمان الصناعية وافتقارهما للكثير من الخدمات.

تجاوزت نفق المواجهة النيابية بأرقام وإحصائيات

 وزيرة الصحة: أعداد العاطلين لدى النواب
غير صحيحة ونحرص على البحرنة

احتجاج نيابي على رد الحكومة لـ101 قانون
أيمن شكل «

أح��ال مجل��س النواب 19 مش��روع قان��ون للجان 
المجل��س وذلك من أص��ل 120 قانون��ًا، وهو ما 
أثار حفيظة النواب الذين تس��اءلوا عن سبب عدم 

إحالة الحكومة لباقي القوانين.
وأب��دى النائب أحمد قراط��ة معارضته على عدم 
إحال��ة 101 مش��روع قان��ون وق��ال إن الحكومة 
طيح��ت القواني��ن »بش��خطة قل��م«، إال أن وزير 
المجلس��ين غان��م البوعينين أكد أنه س��يتم الرد 

على تلك القوانين من قبل الحكومة.
وفي ذات السياق تساءل النائب عبدالنبي سلمان 
عن وعد الوزير البوعينين له بقوله »أبشر«، ليرد 
الوزي��ر مؤكدا على وعده وقال إن هناك مش��اريع 
قوانين موجودة في مجلس النواب منذ 2006 لم 
يت��م البت فيها، مش��ددا عل��ى أن الحكومة تنظر 
للقوانين ذات المصلحة الوطنية وال يوجد ما يلزم 

الحكومة بتبرير عدم الرد بشأن تلك القوانين.

فيما تساءلت النائب زينب عبداألمير عن المرسوم 
بقان��ون رق��م 38 والخ��اص بالالئح��ة الداخلي��ة 
لمجلس النواب، لكن الرد جاء من زميلها هش��ام 
العشيري مؤكدا أن المرسوم بقانون موجود فعال 

في اللجنة التشريعية، وتم البدء في العمل عليه 
ولف��ت إلى أنه ق��د صدر في غيب��ة البرلمان وهو 
نافذ ومطبق، وعند االنتهاء من دراسته سيصوت 

المجلس عليه بالقبول أو الرفض.

سرور يقدم مقترحًا إلحالل 
البحرينيين محل األجانب في الوزارات

تق��دم النائب منير س��رور 
بصف��ة  برغب��ة  باقت��راح 
جلس��ة  ف��ي  االس��تعجال 
أم��س،  الن��واب  مجل��س 
الوظائ��ف  حص��ر  بش��أن 
األجان��ب  يش��غلها  الت��ي 
والهيئ��ات  ال��وزارات  ف��ي 
ووض��ع خط��ة  الحكومي��ة 
البحرينيي��ن  لتدري��ب 
والعمل على إحاللهم وفق 

جدول زمني.
وأكد أن الدس��تور نص في 
»المقومات  الثان��ي  الباب 

األساس��ية للمجتمع« بمادته ال�13 بالفق��رة )أ( على أن »العمل 
واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة، ويستوجبه الخير العام، 
ول��كل مواط��ن الحق في العمل وف��ي اختيار نوعه وفق��ًا للنظام 
العام واآلداب، كما نصت الفقرة ب على أن »تكفل الدولة توفير 

فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه«.
وأوض��ح أن��ه من أج��ل العمل بش��كل متواصل بين الس��لطتين 
التنفيذية والتش��ريعية في إيجاد الحل��ول الالزمة لتوظيف مزيد 
من المواطنين ف��ي القطاع العام، فإنه يج��ب العمل على حصر 
الوظائف التي يشغلها األجانب في الوزارات والهيئات الحكومية، 
والب��دء بوضع خط��ة لتدريب البحرينيين في ه��ذه الوظائف بعد 
التعرف عل��ى ماهيتها وطبيعتها من أج��ل العمل على إحاللهم 

وفق جدول زمني واضح.
وأض��اف أن وضع جدول زمني يوضح االحتياجات الفعلية للوزارات 
والوظائ��ف التي يش��غلها األجانب يأتي من أج��ل التعرف عليها 
بشكل دقيق، وإمكانية اإلحالل في هذه الوظائف، والسعي بشكل 
كبير البتعاث الطلبة الخريجين الذين سيكتسبون كافة المهارات 
النظرية، باإلضافة إلى تأهيلهم وتدريبهم قبل توليهم المناصب 

مع إعطائهم كل االمتيازات الوظيفية وحقوقهم التقاعدية.

منير سرور

 العسبول يتقدم 
 بطلب مستعجل لفتح مركز 
أحمد كانو الصحي 24 ساعة

تق��دم عضو اللجنة التش��ريعية بمجلس النواب، النائب محس��ن 
العس��بول بطلب مس��تعجل لفت��ح مركز أحمد كان��و الصحي 24 
س��اعة، والذي يخدم 5 مناطق س��كنية ذات كثافة س��كانية، هي: 
العكر الشرقي والغربي والمعامير والنويدرات وإسكان النويدرات.

وحظي المقت��رح بصفة االس��تعجال على موافق��ة أغلبية أعضاء 
مجلس النواب وإحالته إلى الحكومة بصفة مستعجلة.

وقال العس��بول إن الحكومة تعهدت في برنامج عملها للسنوات 
المقبلة 2023-2026 بتطوير أداء المؤسسات الصحية وكوادرها 
الوطنية مع س��هولة حص��ول المواطنين على الخدمة األساس��ية 
بشكل مجاني. ورأى النائب العسبول أن فتح مركز أحمد علي كانو 
الصحي لمدة 24 ساعة سيخفف الضغط عن مركز سترة الصحي، 
الفت��ًا في الوقت ذاته إلى أن المقترح يعالج جزءًا من ملف األطباء 
والممرضي��ن العاطلي��ن عن العمل، من خ��الل توظيفهم بنظام 

النوبات في مركز أحمد علي كانو الصحي.
وأكد العس��بول أن فتح مرك��ز أحمد علي كان��و الصحي لمدة 24 
ساعة سيخفف الضغط عن مركز سترة الصحي الذي يخدم مناطق 
جزيرة سترة التي تضم كثافة سكانية هائلة، باإلضافة إلى القرى 
المجاورة المعامير، والعكر، والنويدرات، في أيام العطل الرسمية 

التي يصل إجماليها إلى نحو 17 مجمعًا سكنيًا.
وأش��ار إل��ى أن مركز س��ترة الصح��ي الحال��ي ال يلب��ي احتياجات 
المواطنين الصحية مع زيادة النمو السكاني، إذ إن غرفة الطوارئ 
مخصصة فقط ل�5 أسر، والمركز يعمل ب�4 غرف كحد أقصى خالل 

فترة النوبات ويستغرق انتظار المريض 3 ساعات على األقل.
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أيمن شكل «

واجهت وزيرة الصحة الدكتورة جليلة السيد عاصفة 
من مداخالت النواب في المناقش��ة العامة الخاصة 
باألطب��اء العاطلين عن العمل، إال أنها اس��تطاعت 
أن تم��ر عبر نفق المواجهة بردود وأرقام خالفت ما 
جاء به النواب حول أع��داد المتعطلين من األطباء، 
وش��ددت على ح��رص ال��وزارة على إح��الل الكوادر 

الوطنية محل األجانب. 
وبينما أش��اد النواب بمبادرة صاحب السمو الملكي 
ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء بش��أن األطباء 
العاطلي��ن فإن بعضهم أش��اروا إلى وجود أكثر من 
500 طبيب عاطل ع��ن العمل في البحرين، ومنهم 
النائ��ب األول لرئي��س المجلس عبدالنبي س��لمان 
ومحم��د العليوي وخالد بوعنق وزينب عبداألمير، إال 
أن وزيرة الصحة أكدت أن قاعدة البيانات الموجودة 
ل��دى وزارة العم��ل ه��ي 177 طبيبًا عاط��اًل، بينما 
البقية التي ذكرها النواب هي ألطباء غير مرخصين 
ول��م يس��تكملوا إج��راءات رخص��ة مزاول��ة المهنة 
بحسب قانون الطب الذي يضمن سالمة المرضى.

وذكرت أن الغالبية العظم��ى من األطباء العاملين 
ف��ي المراك��ز الصحي��ة والرعاي��ة األولي��ة هم من 
المواطني��ن، ويتم إحالل األجنبي متى ما تم تدريب 
النظي��ر البحريني لخفض األخط��اء الطبية وضمان 

سالمة المستفيدين من الخدمة.
وأوضح��ت أن نس��بة البحرنة في القط��اع الحكومي 
بلغت 88% لألطباء و93% ألطباء األس��نان، بينما ال 
تتعدى نس��بة األجانب 12% وجاٍر التدريب واإلحالل 

للبحريني محل األجنبي.
وقال��ت: »ت��م توظي��ف 318 طبيبًا خالل الس��نوات 
الث��الث الماضي��ة بالمستش��فيات الحكومية، كما 
ت��م تدريب 648 متدرب��ًا منذ ع��ام 2016 وال يزال 
هناك 264 متدربًا في مختلف التخصصات، وبحسب 
البيانات الموجودة في جه��از الخدمة المدنية يبلغ 
ع��دد األطب��اء األجان��ب 113 طبيبًا ف��ي تخصصات 

دقيقة ال يوجد فيها كوادر بحرينية عاطلة«.
من جانبه، تس��اءل النائب مهدي الشويخ عن سبب 
تقاعد أكثر من 25 استش��اريًا من أطباء السلمانية 

مؤخ��رًا، منهم 8 جراحين وأكبر طبي��ب في العناية 
القصوى، وبدوره أش��ار النائ��ب أحمد قراطة إلى أن 
وزارة الصح��ة ألغ��ت 60% م��ن الوظائ��ف، كما تم 
وقف تنفيذ مش��روع البورد البحريني، إال أن الوزيرة 
أوضح��ت أنه يج��ري العم��ل عل��ى اعتم��اد البورد 
البحريني؛ حتى يكون متوافقًا مع المعايير الدولية.

م��ن جانبها، أّكدت وزيرة الصحة الس��يد أّن توظيف 
األطب��اء البحرينيين يأتي عل��ى رأس األولويات التي 
تس��عى الوزارة دائمًا لتنفيذها، إلى جانب الحرص 
المس��تمر على إعطاء البحرينيين األولوية القصوى 
في التوظيف بعد اس��تكمالهم البرامج األكاديمية 
والتدريبية الالزم��ة، وذلك في إطار جهود الحكومة 

لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية.
ونوه��ت وزي��رة الصحة بالتع��اون الوثي��ق القائم 
بين الس��لطتين التنفيذية والتش��ريعية في تعزيز 

مخرج��ات العم��ل الوطن��ي، وال س��يما المتعلق��ة 
بتطوي��ر القط��اع الصح��ي والطبي ف��ي المملكة، 
مبين��ة أن الغالبي��ة العظم��ى م��ن العاملي��ن في 
المستش��فيات العام��ة والمراك��ز الصحية هم من 
األطب��اء البحرينيي��ن، وأنه وفق��ًا لبرام��ج التدريب 
والتأهيل المس��تمرة في الوزارة يتم إحالل الطبيب 
البحرين��ي محل الطبيب األجنبي بع��د حصوله على 

التخصصات العلمية الالزمة.
وش��ددت الوزيرة على أّن البحرين��ي هو الخيار األول 
عند طرح الش��واغر الوظيفية، وذلك بعد استكمال 
المتطلب��ات التدريبي��ة وفقًا لإلج��راءات المعتمدة 
والمعمول بها في هذا الشأن، ومنها الحصول على 
رخصة مزاول��ة المهنة، والتي هي مطلب أساس��ي 
بحس��ب قان��ون مزاول��ة مهن��ة الطب ف��ي مملكة 

البحرين.

توظيف 318 طبيبًا بحرينيًا خالل آخر 3 أعوام

مواصلة توظيف األطباء البحرينيين ودعم مستواهم المهني

تدريب 648 بحرينيًا منذ 2016.. و264 مواطنًا قيد التدريب

بعد خالف حول »فشت العظم« و»فشت الجارم«

»النواب« يؤجل التصويت على »التنظيم الصناعي« شهرًا
محمد رشاد - تصوير: سهيل وزير «

أث��ار تحدي��د منطقتي »فش��ت العظم« و»فش��ت الجارم« 
إلنشاء مشاريع صناعية عليهما، بعد إقرار مرسوم التنظيم 
الصناع��ي الموحد لدول مجلس التعاون جداًل واس��عًا بين 
الن��واب، مطالبي��ن وزارة الصناع��ة والتج��ارة بالبحث عن 
مناط��ق صناعي��ة أخ��رى بعي��دة ع��ن الكثافة الس��كانية، 
منتقدي��ن م��ا وصف��وه بتدمي��ر البيئ��ة البحري��ة والثروة 
الس��مكية في المملكة، فيما ردت الحكومة على لسان وزير 
شؤون مجلس��ي الشورى والنواب غانم البوعينين، أنه ليس 
هناك أي عالقة بين مش��روع مرس��وم التنظي��م الصناعي، 
وبي��ن هاتين المنطقتي��ن وكل ما ورد عنها ج��اء في إطار 

العرض والتوضيح كمشروعات مستقبلية.
وص��وت النواب على س��حب تقري��ر لجنة الش��ؤون المالية 
واالقتصادية لمدة ش��هر بشأن المرسوم بقانون رقم )40( 
لس��نة 2022 بإضافة مادة جديدة برقم )األولى مكررًا( إلى 
القانون رقم )81( لسنة 2006 على قانون )نظام( التنظيم 
الصناع��ي الموح��د ل��دول مجلس التع��اون ل��دول الخليج 
العربي��ة، وذلك لالس��تئناس ب��رأي لجنة المراف��ق العامة 
والبيئة بخصوص التخوفات البيئية ومخاطرها على الصحة 
العام��ة في مملك��ة البحري��ن والتي أبدوه��ا النواب أمس 
خالل انعقاد أعمال الجلسة العاشرة من دور االنعقاد األول 

للفصل التشريعي السادس. 
م��ن جانبه أكد رئيس لجنة الش��ؤون المالية واالقتصادية 
النائب محمد األحمد أن مرس��وم قانون التنظيم الصناعي 
الموح��د لدول مجل��س التع��اون ل��دول الخلي��ج العربية، 
ال��ذي يرتك��ز على اس��تحداث أح��كام لدفع عجل��ة التنمية 
االقتصادي��ة، وتحقيق الش��راكة بي��ن 4 دول، هي البحرين 
واإلمارات، ومصر واألردن، من ش��أنه خلق س��وق مشتركة 
بين هذه الدول وجعل البحرين مركزًا للتصدير عبر إنش��اء 
مصان��ع في المناط��ق الصناعية، مبين��ًا أن اللجنة في أثناء 
بحثها المرس��وم كان لديها إشكالية حول كيفية استغالل 

منطقة »فش��ت العظم« في هذه المناط��ق الصناعية، إلى 
أن تبين لها من قبل وزارة النفط والبيئة أنه س��يتم األخذ 
باالشتراطات والمس��وحات البيئية في هذا الشأن من قبل 

الحكومة.
وب��دوره ق��ال النائ��ب حس��ن إبراهي��م حس��ن إن التنظيم 
الصناع��ي الموح��د ل��دول مجلس التع��اون ل��دول الخليج 
العربي��ة أمر مهم لمواجهة التحديات االقتصادية، مضيفًا 
أن الش��راكة التكاملي��ة الصناعي��ة م��ع كل م��ن: اإلمارات 
العربي��ة المتحدة، وجمهوري��ة مصر العربي��ة، والمملكة 
األردنية الهاش��مية أبرز م��ا يميزها هو تخصيص ش��ركة 
»أبوظبي القابضة« لصندوق استثماري بقيمة 10 مليارات 
دوالر، عل��ى أن يكون االس��تثمار فيه بالبحري��ن بما يخدم 
تطوير البنية التحتية ومرافق الصرف الصحي بشرق مدينة 
سلمان الصناعية، فضاًل على تطوير البنية التحتية لمدينة 
جن��وب مدين��ة الحد الصناعي��ة، وتطوير وصيانة ش��بكات 

الصرف الصحي في كافة المناطق الصناعية.

وأوض��ح أن الوزارة خصصت لهذا الش��أن ثالث مناطق، هي 
»المنطق��ة التجاري��ة األمريكي��ة، ومنطقة فش��ت العظم، 
ومنطق��ة الصناع��ات التحويلية« وس��يتم إنش��اء منش��آت 
صناعي��ة لتصني��ع أو إع��ادة تصني��ع المنتج��ات الصناعية 
داخ��ل مملك��ة البحري��ن، ومنه��ا الصناع��ات التحويلي��ة 
لأللمنيوم، وصناعات البتروكيماوي��ة والصناعات الدوائية 
والصناع��ات الغذائي��ة، داعيًا الجهات المعنية إلى دراس��ة 
بعض المالحظات حول المشروع، ومن أهمها تحديد األثر 
البيئي والحد م��ن التلوث والت��زام وزارة الصناعة والتجارة 
بتقاري��ر وزارة النف��ط والبيئة، مع ض��رورة المحافظة على 
الثروة الس��مكية، وال س��يما في منطقة فش��ت العظم لما 
تتمتع به من ثروة س��مكية ستؤثر عليها عمليات الدفان، 
والبحث عن حلول أخرى لتلك الصناعات للحفاظ على الثروة 

السمكية والبحرية. 
فيم��ا رأى النائب محمد الرفاعي أهمية تلك المش��اريع من 
الناحي��ة االقتصادي��ة وقدرتها عل��ى تحقيق مب��دأ التنوع 

في مص��ادر الدخل باعتبارها رافدًا مهم��ًا من روافد الناتج 
المحلي اإلجمال��ي، مطالبًا بربط مخرج��ات التعليم بواقع 
الصناع��ة، به��دف تأهي��ل الكوادر الش��بابية واس��تيعاب 
طاقاته��م في مختلف مجاالت القطاع��ات الصناعية، بحيث 
يكون التأهيل على مسارين، األول يختص بطالب المدارس 
الصناعي��ة الذي��ن يدخلون مباش��رة إلى س��وق العمل عبر 
ورش تش��رف عليه��ا وزارة التربية والتعليم بالتنس��يق مع 
وزارة الصناعة والتجارة، والمس��ار الثان��ي الخاص بتأهيل 
وإعداد الخريجين الجامعيين للدخول إلى س��وق العمل في 
التخصصات الهندسية وغيرها باالستفادة من دمج معهد 
التدري��ب بوليتكنيك، بحيث تق��وم الجامعة بتنظيم ورش 
لتأهيل الش��باب الخريجين بحس��ب احتياجات سوق العمل 

في المجال الصناعي. 
فيم��ا دع��ا النائب األول لرئي��س مجلس الن��واب عبدالنبي 
س��لمان إلى عدم التوجه إلى االستثمار في الجزر والفشوت 
من قب��ل وزارة الصناعة والتجارة، في الوقت الذي تس��عى 
فيه مملكة البحرين لتحس��ين معدالت األمن الغذائي من 
خالل مش��اريع االس��تزراع الس��مكي، منوهًا إل��ى أن الثروة 
الس��مكية ف��ي المملكة باتت ف��ي تناقص مس��تمر جراء 
الممارس��ات الخاطئة، مستفس��رًا عن نوعية المش��روعات 
التي سيش��ملها المشروع المزمع تشييده هل هي صناعات 
أغذي��ة أم صناعات تحويلية أم صناع��ات ثقيلة؟ وهل هذه 
المش��روعات مضرة بالجوان��ب البيئية للبحري��ن ومدمرة 

للبيئة البحرية في المملكة؟
فيما انتقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة 
سياس��ات وزارة الصناعة والتجارة فيما يتعلق بآليات جذب 
الصناع��ات الكبرى للبحرين، واصفًا إجراءاتها بالتعس��فية 
في إنهاء وتخليص معامالت المس��تثمرين، مش��ددًا على 
أن الن��واب ضد عملي��ات الدفان وضد التعرض للفش��وت، 
ويجب عل��ى الجهات المعنية تهيئة البنية التحتية للقطاع 
الصناع��ي، وخاصة ف��ي مدينة س��ترة الصناعي��ة ومدينة 

سلمان الصناعية وافتقارهما للكثير من الخدمات.

تجاوزت نفق المواجهة النيابية بأرقام وإحصائيات

 وزيرة الصحة: أعداد العاطلين لدى النواب
غير صحيحة ونحرص على البحرنة

احتجاج نيابي على رد الحكومة لـ101 قانون
أيمن شكل «

أح��ال مجل��س النواب 19 مش��روع قان��ون للجان 
المجل��س وذلك من أص��ل 120 قانون��ًا، وهو ما 
أثار حفيظة النواب الذين تس��اءلوا عن سبب عدم 

إحالة الحكومة لباقي القوانين.
وأب��دى النائب أحمد قراط��ة معارضته على عدم 
إحال��ة 101 مش��روع قان��ون وق��ال إن الحكومة 
طيح��ت القواني��ن »بش��خطة قل��م«، إال أن وزير 
المجلس��ين غان��م البوعينين أكد أنه س��يتم الرد 

على تلك القوانين من قبل الحكومة.
وفي ذات السياق تساءل النائب عبدالنبي سلمان 
عن وعد الوزير البوعينين له بقوله »أبشر«، ليرد 
الوزي��ر مؤكدا على وعده وقال إن هناك مش��اريع 
قوانين موجودة في مجلس النواب منذ 2006 لم 
يت��م البت فيها، مش��ددا عل��ى أن الحكومة تنظر 
للقوانين ذات المصلحة الوطنية وال يوجد ما يلزم 

الحكومة بتبرير عدم الرد بشأن تلك القوانين.

فيما تساءلت النائب زينب عبداألمير عن المرسوم 
بقان��ون رق��م 38 والخ��اص بالالئح��ة الداخلي��ة 
لمجلس النواب، لكن الرد جاء من زميلها هش��ام 
العشيري مؤكدا أن المرسوم بقانون موجود فعال 

في اللجنة التشريعية، وتم البدء في العمل عليه 
ولف��ت إلى أنه ق��د صدر في غيب��ة البرلمان وهو 
نافذ ومطبق، وعند االنتهاء من دراسته سيصوت 

المجلس عليه بالقبول أو الرفض.

سرور يقدم مقترحًا إلحالل 
البحرينيين محل األجانب في الوزارات

تق��دم النائب منير س��رور 
بصف��ة  برغب��ة  باقت��راح 
جلس��ة  ف��ي  االس��تعجال 
أم��س،  الن��واب  مجل��س 
الوظائ��ف  حص��ر  بش��أن 
األجان��ب  يش��غلها  الت��ي 
والهيئ��ات  ال��وزارات  ف��ي 
ووض��ع خط��ة  الحكومي��ة 
البحرينيي��ن  لتدري��ب 
والعمل على إحاللهم وفق 

جدول زمني.
وأكد أن الدس��تور نص في 
»المقومات  الثان��ي  الباب 

األساس��ية للمجتمع« بمادته ال�13 بالفق��رة )أ( على أن »العمل 
واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة، ويستوجبه الخير العام، 
ول��كل مواط��ن الحق في العمل وف��ي اختيار نوعه وفق��ًا للنظام 
العام واآلداب، كما نصت الفقرة ب على أن »تكفل الدولة توفير 

فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه«.
وأوض��ح أن��ه من أج��ل العمل بش��كل متواصل بين الس��لطتين 
التنفيذية والتش��ريعية في إيجاد الحل��ول الالزمة لتوظيف مزيد 
من المواطنين ف��ي القطاع العام، فإنه يج��ب العمل على حصر 
الوظائف التي يشغلها األجانب في الوزارات والهيئات الحكومية، 
والب��دء بوضع خط��ة لتدريب البحرينيين في ه��ذه الوظائف بعد 
التعرف عل��ى ماهيتها وطبيعتها من أج��ل العمل على إحاللهم 

وفق جدول زمني واضح.
وأض��اف أن وضع جدول زمني يوضح االحتياجات الفعلية للوزارات 
والوظائ��ف التي يش��غلها األجانب يأتي من أج��ل التعرف عليها 
بشكل دقيق، وإمكانية اإلحالل في هذه الوظائف، والسعي بشكل 
كبير البتعاث الطلبة الخريجين الذين سيكتسبون كافة المهارات 
النظرية، باإلضافة إلى تأهيلهم وتدريبهم قبل توليهم المناصب 

مع إعطائهم كل االمتيازات الوظيفية وحقوقهم التقاعدية.

منير سرور

 العسبول يتقدم 
 بطلب مستعجل لفتح مركز 
أحمد كانو الصحي 24 ساعة

تق��دم عضو اللجنة التش��ريعية بمجلس النواب، النائب محس��ن 
العس��بول بطلب مس��تعجل لفت��ح مركز أحمد كان��و الصحي 24 
س��اعة، والذي يخدم 5 مناطق س��كنية ذات كثافة س��كانية، هي: 
العكر الشرقي والغربي والمعامير والنويدرات وإسكان النويدرات.
وحظي المقت��رح بصفة االس��تعجال على موافق��ة أغلبية أعضاء 

مجلس النواب وإحالته إلى الحكومة بصفة مستعجلة.
وقال العس��بول إن الحكومة تعهدت في برنامج عملها للسنوات 
المقبلة 2023-2026 بتطوير أداء المؤسسات الصحية وكوادرها 
الوطنية مع س��هولة حص��ول المواطنين على الخدمة األساس��ية 
بشكل مجاني. ورأى النائب العسبول أن فتح مركز أحمد علي كانو 
الصحي لمدة 24 ساعة سيخفف الضغط عن مركز سترة الصحي، 
الفت��ًا في الوقت ذاته إلى أن المقترح يعالج جزءًا من ملف األطباء 
والممرضي��ن العاطلي��ن عن العمل، من خ��الل توظيفهم بنظام 

النوبات في مركز أحمد علي كانو الصحي.
وأكد العس��بول أن فتح مرك��ز أحمد علي كان��و الصحي لمدة 24 
ساعة سيخفف الضغط عن مركز سترة الصحي الذي يخدم مناطق 
جزيرة سترة التي تضم كثافة سكانية هائلة، باإلضافة إلى القرى 
المجاورة المعامير، والعكر، والنويدرات، في أيام العطل الرسمية 

التي يصل إجماليها إلى نحو 17 مجمعًا سكنيًا.
وأش��ار إل��ى أن مركز س��ترة الصح��ي الحال��ي ال يلب��ي احتياجات 
المواطنين الصحية مع زيادة النمو السكاني، إذ إن غرفة الطوارئ 
مخصصة فقط ل�5 أسر، والمركز يعمل ب�4 غرف كحد أقصى خالل 

فترة النوبات ويستغرق انتظار المريض 3 ساعات على األقل.
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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
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الوقفــات المشــرفة ألبنــاء البحريــن من خــالل التجاوب 
الســريع والفعال لمســاعدة األشقاء في ســوريا وتركيا 

تؤكد الدور اإلنساني النبيل للمملكة.

باألحمر
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والشكـاوى

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
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سموه حين يكون على رأس العمل
بالرغم من االنش��غال باألهداف الكب��رى إال أن إغفال التفاصيل قد ُيطيل 

علينا الطريق وال ُيستبعد أحيانًا أن ُيبعدنا عن طريقها.
المبادرات الخمس التي أطلقها صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس ال��وزراء، حفظه اهلل، والخاصة 
باألطب��اء، هي من تفاصي��ل هدف أكبر هو جعل البحرين��ي الخيار األمثل، 
ل س��موه وإشرافه المباش��ر على تفاصيل هذه المبادرات وإخراُجها  وَتَدخُّ
بصورتها النهائية هو ما نقصده وما نحتاجه فعاًل من سموه حفظه اهلل.

من الواضح أنه حين يضع سموه يده في أّي مهّمة تخرج في أفضل صورة، 
تمام��ًا كما فعل حي��ن اجتاحت الجائحة البالد، فتواجد س��موه على رأس 
الفريق البحريني بنفس��ه وأش��رف عل��ى كل صغيرة وكبي��رة، وهذا ليس 
انتقاص��ًا للفريق أبدًا، بل هو إش��ارة إلى الروح التي يبثها تواجد س��موه 

معهم، إنها روح تحفيزية ُتطِلق العنان لألفكار اإلبداعية.
للنظر للتفاصيل التي نشير إليها..

المبادرة األولى: »دعم توظي��ف األطباء الُجدد في القطاع الخاص لمدة 3 
سنوات على أال تقل أجورهم عن 800 دينار كحد أدنى«.

التفاصي��ل تكم��ن بعدم االكتف��اء بالعن��وان الفرع��ي األول وهو »دعم 
توظيف األطباء الُجدد«، بل بوضع عنوان تفصيلي أعمق وهو »على أال تقل 
أجوره��م عن 800 دينار«، أي لم يترك األم��ر دون رقم يحدد الحد األدنى، 
وهو على فكرة أكبر مما تمنحه المستشفيات والعيادات الخاصة لألطباء 

البحرينيين لألسف، ومع ذلك قبل به الخريجون البحرينيون للحاجة.
المب��ادرة الثانية: »دعم زي��ادة أجور األطباء العاملين في المستش��فيات 
الخاص��ة والذي��ن يقل أجرهم عن 800 دينار لمدة س��نة« تفصيلة أخرى، 
أي عنوان فرعي آخر، ل��م ُيغفل من توظف قبل إطالق هذه المبادرة بدفع 
الفارق بين راتبه الحالي الذي يبلغ أقل من 800 كي ُيقاس هذا الرقم كحد 

أدنى للمطلوب.
المبادرة الثالثة: »تقديم حوافز إضافية للمستشفيات الخاصة التي تبلغ 
نس��بة األطباء وأطباء األس��نان البحرينيين العاملين لديها 25% فأكثر«، 
تل��ك واحدة م��ن أهم العقب��ات الت��ي كانت تح��ول بين اختي��ار األطباء 
البحرينيين، وهي كيف أدعو تلك المؤسسات الختيار البحريني حين يكون 

هو الخيار األمثل ككفاءة ولكن كلفة توظيفه أغلى من األجنبي؟
مت للمؤسس��ات الخاصة عنواٌن فرع��ٌي جيٌد رغم أنه لم  الحواف��ز التي ُقدِّ
يذك��ر نوعية هذه الحوافز، ولكنه يحتاج إلى ضبط وحزم أكثر، كرهن منح 
الترخيص بنس��بة بحرنة للكادر الطبي مع الحرص على اش��تراط الكفاءة 
ف البحريني لمج��رد كونه بحرينيًا، كم��ا أننا ال نريد أن   بالطب��ع، ف��ال ُيوظَّ

ف األجنبي لمجّرد أنه أرخص!! ُيوظَّ
 إذ البد من تقييد توظيف األجنبي برفع كلفة جلبه وتشغيله كي يتساوى 
مع البحريني من حيث كلفة التشغيل، كي ال تكون كلفة توظيفه الرخيصة 

ح كّفته على البحريني كخيار حين تتساوى الكفاءات. عاماًل ُيرجِّ
المب��ادرة الرابعة: »طرح برنامج »تأهي��ل« لتدريب أطباء القطاع الخاص 
في القطاع الحكومي مع استمرار العمل في القطاع الخاص«، وهذا عنوان 
ف  تفصيلي بعيد الرؤية أيضًا دخل في عمق المهّمة حين وجد أن من ُيوظَّ
في الخاص م��ن األطباء الُجدد تنقطع عنه فرص االرتقاء بس��بب انقطاع 
خط��ط التدريب والتطوير التي ال تكون ضمن اهتمامات المستش��فيات 
والعي��ادات الخاّص��ة م��ع األس��ف، حتى إنها ليس��ت ش��رطًا من ش��روط 
التراخي��ص، فجاءت هذه المب��ادرة لمن يريد م��ن البحرينيين أن ُيخطط 
للمس��تقبل وُيضاعف م��ن جهده، ففتحت ل��ه المستش��فيات الحكومية 
أبوابها، أي أنها فتحت له طاقًة استش��رافيًة للمس��تقبل تحّفزه على بذل 

مزيد من الجهد ألن هناك جمياًل ينتظره.
المبادرة الخامس��ة واألخيرة: هي دعم تعليم��ه بثالثين ألف دينار لُيخّفف 
هذا المبلغ من كلفة الدراسة اإلجمالية لمن لم يجد فرصًة لبعثة أو منحة 

حكومية.
هكذا غاص��ت المبادرات الخمس في تفاصيل صغيرة للعنوان األساس��ي 
»البحريني الخيار األمثل«، وكم م��ن قطاعات وتخصصات أخرى تحتاجها 
مثل هذه التفاصيل الصغيرة، إذ س��بق أن ُدِعَم قطاع الهندسة بمبادرات 
توظيف قب��ل عدة أعوام لكنه َدْعٌم لم يدخل لمثل هذه التفاصيل الهامة 

ويعمل على سّد الثغرات التي أعاقت اكتمال تلك المهّمة.
لذلك نحن بحاجة لتواجد سموه الكريم دومًا عند إطالق أي مبادرة لتحفيز 
الفري��ق على الغوص أكث��ر في التفاصيل، وذلك من أج��ل مجاراة طريقة 

تفكيره الحادة.
��ذ وعمل على إخ��راج تلك  ر ونفَّ نخت��م بتوجيه الش��كر للفريق ال��ذي فكَّ

المبادرات بما تحمله من أفكار خاّلقة.

في ذكرى الميثاق يتجدد العزم و اإلصرار.. ولي العهد رئيس الوزراء:

 مواصلة نجاحات مسيرة
التنمية واإلنجاز بقيادة الملك

 أك��د صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء أنه في ذكرى ميثاق العمل الوطني 

يتجدد العزم واإلصرار لمواصلة نجاحات مسيرة التنمية الشاملة.
وقال سموه في تغريدة على حسابه في إنستغرام: »في ذكرى ميثاق 

العم��ل الوطن��ي يتجدد الع��زم واإلص��رار لمواصلة نجاحات مس��يرة 
التنمية الش��املة واإلنجاز بقيادة حضرة صاحب الجاللة الوالد العزيز 
المل��ك حم��د بن عيس��ى آل خليفة مل��ك البالد المعظ��م حفظه اهلل 

ورعاه« .

 أطباء يوّلدون طفلة 
باستخدام »الواتساب« في الهند

بس��بب كثافة تس��اقط الثل��وج وتعط��ل حركة الم��رور، س��اعد األطب��اء امرأة 
 هندي��ة حام��ل لديها تاريخ من مضاعف��ات المخاض في والدة طفل س��ليم عبر 

مكالمة »وتساب«.
وقال المس��ؤول الطبي في كرالبورا الدكتور مير ش��افي: »استقبلنا ليلة الجمعة 
مريضة في حالة مخاض في مركز الرعاية الصحية األولية كيران لديها تاريخ من 

الوالدة المعقدة مع تسمم الحمل والوالدة على فترات طويلة«.
وكانت هناك حاجة إلى نقل المريضة جوًا إلى مستشفى بها مرافق للوالدة حيث 

ظلت كيران معزولة عن بقية منطقة كوبوارا خالل فصل الشتاء.
ومنع تس��اقط الثلوج المس��تمر يومي الخميس والجمعة السلطات الهندية في 
كي��ران من ترتيب نقل جوي، مما أجب��ر الطاقم الطبي في مركز الرعاية الصحية 

األولية للمنقطة على البحث عن طريقة بديلة للمساعدة في التوليد.
قام الدكتور بارفايز طبيب أمراض النساء في مستشفى منطقة كرالبورا بمحاولة 
توجيه الدكتور أرشد صوفي وطاقمه الطبي في مركز الرعاية الصحية األولية في 

كيران عبر مكالمة على »وتساب« طوال عملية والدة الطفل.

 »تشات جي بي تي« يتفوق 
على »إنستغرام« و»تيك توك«

خ��الل أس��ابيع مع��دودة، أصبح��ت ش��عبية روب��وت ال��ذكاء 
االصطناعي »تشات جي بي تي« جارفة حول العالم، إلى درجة 
أنه أصبح أس��رع نموا من منصات عمالق��ة مثل »تيك توك« 

و«إنستغرام«.
 »OpenAI« ال��ذي تطوره ش��ركة ،»ChatGPT« والروب��وت
األمريكية، مثال على تقنية الذكاء االصطناعي، التي بوسعها 
إنتاج نصوص طويلة بناء على كلمة يدخلها المس��تخدم في 

منصة الروبوت.
وانطلق الروبوت إلى ميدان العمل في أواخر نوفمبر الماضي، 
وخالل شهرين فقط، أصبح له أكثر من 100 مليون مستخدم 
نش��ط في يناير الماض��ي، وفق بيانات منص��ة تتبع معدالت 

تصفح المواقع »سميلر ويب«.

»األرصاد« تحذر من تدني الرؤية بسبب الضباب

أعلن��ت إدارة األرصاد 
الجوي��ة أن البحري��ن 
بموج����ة  س��تتأث��ر 
وعل��ى  ضبابي��������ة 
الط��رق  مس��تخدمي 
الس��يارات  وقائ��دي 
والحذر  الحيط��ة  أخذ 
إرش������ادات  واتب��اع 
المرور، بسبب تشكل 
وتدن��ي  الضب������اب 
األفقية،  الرؤية  مدى 
أحيان��ًا  وانعدامه���ا 
على بعض المناطق.

 انطالق مهرجان ربيع الثقافة 
في مسرح البحرين الوطني

انطل��ق مهرج��ان ربي��ع الثقاف��ة في نس��خته 
الس��ابعة عشرة مساء أمس من مسرح البحرين 
الوطن��ي متزامن��ًا مع ذكرى ي��وم ميثاق العمل 
الوطني، وذلك بحضور الش��يخ خليفة بن أحمد 
ب��ن عب��داهلل آل خليف��ة رئيس هيئ��ة البحرين 
الش��خصيات  م��ن  العدي��د  واآلث��ار،  للثقاف��ة 
الدبلوماسية رفيعة المستوى وجمهور غفير مأل 

مقاعد المسرح األلف وواحد. وقال الشيخ خليفة 
بن أحمد ب��ن عبداهلل آل خليفة: »مهرجان ربيع 
الثقاف��ة انطلق ف��ي هذا اليوم الهام بالنس��بة 
لمملك��ة البحرين، يوم ميث��اق العمل الوطني، 
ونحن س��عيدون بأن تكون ه��ذه االنطالقة مع 
الفن��ان البحرين��ي القدير أحم��د الجميري وهو 
يعك��س اهتمامن��ا الدائ��م بأن يك��ون المبدع 

البحرين��ي محور حراكن��ا الثقاف��ي«. وفي حفل 
االنطالق��ة الذي حمل عن��وان »يالزينة«، صدح 
الفنان البحرين��ي القدير أحمد الجميري بصوته 
وألحان��ه وصاحبت��ه فرقة البحرين للموس��يقى 
بقي��ادة المايس��ترو زياد زيمان، حيث اس��تعاد 
ذاك��رة فني��ة ارتبط��ت بفت��رة صع��ود اللحن 

والكلمة البحرينية.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/15/watan-20230215.pdf?1676436658
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/1052049
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
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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 - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس وحـــدة جرائـــم 
المخـــدرات أن النيابـــة العامـــة 
أنجـــزت تحقيقاتهـــا في البالغ 
مكافحـــة  إدارة  مـــن  الـــوارد 
المخدرات بالقبض على شبكة 
إجرامية مكونـــة من 17 متهًما 
مـــن الجنســـية األجنبيـــة تقوم 
بجلب واســـتيراد وزراعة وبيع 
والمؤثـــرات  المخـــدرة  المـــواد 
العقلية بقصـــد االتجار وأمرت 
بإحالـــة المتهمين إلى المحكمة 
األولـــى  الجنائيـــة  الكبـــرى 
وعقدت أولى جلساتها بتاريخ 

امس.
  وتعـــود تفاصيـــل الواقعـــة إلى 
إلدارة  الـــواردة  التحريـــات 
والتـــي  المخـــدرات  مكافحـــة 
تضمنـــت قيـــام شـــبكة مكونـــة 
مـــن 17 متهًمـــا بزراعـــة المواد 

بقصـــد  وحيازتهـــا  المخـــدرة 
اإلتجـــار، فتم اســـتصدار اإلذن 
من النيابة العامة وتم ضبطهم 
والعثـــور علـــى أدوات زراعيـــة 
وكميـــة مـــن المـــواد المخـــدرة 

والمؤثرات العقلية بحوزتهم.
العامـــة  النيابـــة   وباشـــرت 
فـــور  الواقعـــة  فـــي  التحقيـــق 
وانتقلـــت  البـــالغ  تلقيهـــا 
لمساكن المتهمين واستجوبت 
أقـــروا  الذيـــن  المتهميـــن 
اتهـــام  مـــن  إليهـــم  نســـب  بمـــا 
احتياطًيـــا  بحبســـهم  وأمـــرت 
علـــى ذمـــة التحقيـــق وندبـــت 
الخبـــراء المختصيـــن لفحـــص 
المضبوطـــات وبعـــد اســـتكمال 
أمـــرت  التحقيـــق  إجـــراءات 
بإحالتهم محبوســـين للمحكمة 

الكبرى الجنائية.

حبس 17 متهًما لجلبهم المواد المخدرة

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

نظـــم الفريـــق التنســـيقي لجائـــزة خليفة التربويـــة بـــوزارة التربية والتعليـــم بمملكة 
البحرين لقاًء تعريفيًا بالجائزة )مجال التعليم المبكر( في دورتها الـ 16 للعام 2023، 
بحضـــور فتحيـــة عيـــش مديـــرة إدارة تراخيـــص ومتابعـــة التعليـــم المبكـــر بالوزارة 
ومنســـقي الجائـــزة، ومجموعـــة من ممثلـــي مؤسســـات التعليم المبكـــر الراغبين في 
المشاركة، وعدد من المعنيين. وتم خالل اللقاء التعريف بشروط الجائزة في مجال 
التعليم المبكر، والتشـــجيع على المشـــاركة فيها، واالطالع على تجارب المشـــاركين، 
حيث قدمت المديرة المســـاعدة بمدرســـة البديع االبتدائيـــة اإلعدادية للبنات زينب 

حسين عرضًا عن مشاركتها السابقة في الجائزة.
وســـيكون باب المشـــاركة مفتوحًا أمـــام الراغبين حتى الثالثـــاء الموافق ٢٨ فبراير 

.)www.khaward.ae / /:http( الجاري إلكترونيًا عن طريق زيارة الرابط التالي

لقاء تعريفي بجائزة خليفة التربوية في “التعليم المبكر”

األولـــى  للمـــرة  البحريـــن  مملكـــة  اســـتضافت 
االجتمـــاع العاشـــر لترتيـــب التعـــاون اإلقليمـــي 
للشـــرق األوســـط لمنـــع وإدارة أحـــداث الصحـــة 
العامة في الطيران المدني بمشاركة من أعضاء 
منظمـــة الطيـــران المدنـــي الدولـــي )ICAO( مـــن 
إلـــى   ،)CAPSCA( األطلســـي  وشـــمال  أوروبـــا 
جانب ورشة العمل حول التطبيقات الطبية في 
مجـــال الطيران، وذلك بتنظيم من شـــركة مطار 
البحريـــن بالتعـــاون مع أعضـــاء منظمة الطيران 
المدني الدولي ووزارة المواصالت واالتصاالت.

وتـــم تســـليط الضـــوء خـــالل االجتمـــاع علـــى 
النمـــوذج البحرينـــي فـــي التعامـــل مـــع جائحـــة 
كوفيـــد 19، خاصًة فيمـــا يتعلق بمجال الطيران 
المدنـــي، كمـــا تـــم تناول ســـبل تعزيـــز الجاهزية 
والتخطيـــط في قطاع الطيران المدني للتعامل 
والتجـــاوب الطـــارئ مع أي تحديات مســـتقبلية 

في الصحة العامة.

ويأتي االجتماع الذي يضم 50 شـــريًكا وعضًوا 
الصحـــة  قطاعـــي  يمثلـــون   CAPSCA فـــي 
والطيران في وقت تقترب فيه صناعة الطيران 
المدنـــي العالميـــة مـــن التعافـــي التـــام مـــن آثـــار 
الجائحة. وحســـب توقعات اتحاد النقل الجوي 
الدولـــي، فـــإن اإلقبـــال علـــى الطيران فـــي العام 
الجـــاري 2023 ســـيبلغ 85,5 % مـــن مســـتويات 

عام 2019.
وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة مطار البحرين 
محمـــد البنفالح: “إن لرفع مســـتويات الجاهزية 
دوٌر فاعـــٌل فـــي التقليـــل مـــن انتشـــار األمراض 
المعديـــة، حتـــى وإن كان من الصعب الســـيطرة 
بشكل كامل على انتشـــار بعض األمراض. ولقد 
شـــكلت الجهود الوطنية والعمـــل الدءوب التي 
قام الفريق الوطني لمكافحة انتشـــار به الفريق 
كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
العامـــل األهـــم فـــي نجـــاح تجربة شـــركة مطار 

البحريـــن خالل الجائحة، حيث قمنا بالتنســـيق 
والتعاون المســـتمر مع الفريق وشؤون الطيران 
المدنـــي باســـتمرار مما مكننا من ضمان ســـالمة 
المســـافرين وفـــي نفـــس الوقت االســـتمرار في 
العمليات في مبنى المسافرين السابق بالتوازي 
مع نقل العمليات إلى مبنى المســـافرين الجديد 
الذي بدأ العمل فيه منذ عام 2021 وتم افتتاحه 

رسمًيا العام الماضي”.
وحول أهمية االجتماع، قال الرئيس التنفيذي: 
الـــرؤى واألفـــكار خـــالل االجتمـــاع  تبـــادل  “إن 
ســـوف يســـاعدنا جميًعا في تعزيز أطر التعاون 
والتنســـيق؛ لضمـــان قـــدرة بيئـــة الطيـــران على 
المســـاهمة في حمايـــة الصحة العامـــة، وتوفير 
نقـــل جـــوي آمـــن بتكلفـــة اقتصاديـــة مقبولـــة، 
مـــع تقليـــل األثـــر علـــى حركـــة الســـفر والتجارة 

الدولية”.
وقـــال مديـــر منظمـــة الطيـــران المدنـــي الدولي 

لمنطقة الشرق األوســـط لمنطقة أوروبا وشمال 
األطلســـي نيكوالس رالو: “تود منظمة الطيران 
المدنـــي الدولـــي أن تعبـــر عن تقديرها لشـــؤون 
الطيـــران المدنـــي فـــي البحريـــن وشـــركة مطار 
البحريـــن علـــى جهودهـــا المميـــزة فـــي تنظيـــم 

واستضافة هذا االجتماع المهم. 
إلـــى  تهـــدف  دوليـــة  مبـــادرة   CAPSCA يعـــد 
التخطيـــط  فـــي  الجاهزيـــة  تطويـــر  مواصلـــة 
والتجاوب مع مســـتجدات الصحـــة العامة التي 
قـــد تؤثـــر علـــى قطـــاع الطيـــران مثـــل الجوائح 
واألوبئـــة. إن الهدف الرئيس من هـــذه المبادرة 
هو مســـاعدة الدول على تطبيق معايير منظمة 
ICAO وإجراءاتها المقترحة والتي تتماشى مع 
أنظمـــة منظمة الصحـــة الدولية للســـيطرة على 
انتشـــار األمـــراض المعديـــة وضمـــان اســـتدامة 

حركة السفر والتجارة والسياحة”.
من جانبه، قال المدير اإلقليمي لمنظمة الطيران 

المدني الدولي لمنطقة الشـــرق األوســـط محمد 
أبو بكر عبد هللا فارع: “تتضمن هذه النسخة من 
االجتمـــاع عروًضا من مكتبي الشـــرق األوســـط 
وأوروبا وشمال األطلسي، مما يتيح للمنطقتين 
تبـــادل المعلومات واألفكار. نقدم جزيل الشـــكر 
لمملكـــة البحريـــن على اســـتضافة االجتماع في 
نســـخته العاشـــرة ونتطلع إلى المزيد من إقامة 
المزيـــد من االجتماعات المثمـــرة والناجحة في 

المستقبل”.
ويعـــد CAPSCA برنامًجا تطوعًيا تابًعا لمنظمة 
الطيـــران المدنـــي الدولـــي بدعـــم مـــن منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة وهو يضـــم نطاًقا واســـًعا من 
الشـــراكات مع المنظمات والجهـــات المعنية في 
القطاعين العـــام والخاص والجهات العاملة في 
مجال الطيران؛ لوضع إطار شـــامل من التنسيق 
للتعامل مع أي مخاطر قد تواجه الصحة العامة 

وتتداخل مع مجال النقل الجوي.

رفع الجاهزية للتجاوب الطارئ مع أي تحديات مستقبلية في الصحة
البحرين تستضيف أول مرة اجتماعاً دولياً رفيع المستوى في الطيران المدني

المنامة - بنا

تحتفل النيابة العامة في الخامس 
عشـــر من فبرايـــر بمـــرور 20 عامًا 
على تأسيسها العام 2003 تحقيقًا 
لمـــا نـــص عليـــه الدســـتور وتلبيـــة 
لرؤية صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد 
المعظـــم فـــي اســـتكمال منظومـــة 
شـــعبة  بمثابـــة  لتكـــون  القضـــاء 

أصيلة من السلطة القضائية.
وفي هذا الصـــدد، صرح المحامي 
النائـــب  مســـاعد  األول  العـــام 
بوعـــالي  وائـــل  المستشـــار  العـــام 
بـــأن احتفـــال النيابة العامـــة بهذه 
المناســـبة تحـــت شـــعار “عشـــرون 
عامًا في حماية الحقوق وإرســـاء 
لمســـيرة  توثيقـــًا  يأتـــي  العدالـــة” 
فـــي  ورســـالتها  العامـــة  النيابـــة 
حمايـــة الحقوق العامـــة والخاصة 
والتـــي أناطها الدســـتور والقانون 
مـــن خـــالل اختصاصهـــا بالدعوى 
الجنائية، وما حققته من إنجازات 

وشـــهدته مـــن تطـــور مكنهـــا مـــن 
وأداء  اختصاصاتهـــا  مباشـــرة 
رســـالتها علـــى أكمـــل وجـــه، وفق 
شـــاملة ومســـتدامة  عمـــل  خطـــة 
للتطويـــر والتحديـــث فـــي العديد 
مـــن النواحي القانونيـــة واإلدارية 
والتقنية، ومن ذلك إنشـــاء نيابات 
ومكاتـــب  متخصصـــة  نوعيـــة 
واالنتقـــال  تخصصيـــة،  وأقســـام 
الكامـــل،  الرقمـــي  التحـــول  إلـــى 
وتطوير نظم إدارة الدعوى فضالً 
عن التدريب المســـتمر لمنتســـبيها 
بهـــدف إنجـــاز المهمـــات القضائية 
علـــى نحو يتســـم بالدقة والجودة 
بهـــدف تحقيـــق العدالـــة بمفهـــوم 
أوســـع وأشـــمل كأحـــد المبـــادرات 
تعزيـــز  بشـــأن  االســـتراتيجية 
الوصـــول إلى العدالـــة والتي تلبي 
االقتصاديـــة  الرؤيـــة  متطلبـــات 
البحريـــن  لمملكـــة  المســـتقبلية 
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“النيابة”: تطوير نظم إدارة الدعوى

“العمل”: إقرار “التأمين ضد التعطل” وراء استقرار نسبة البطالة

“األتمتة” تخلق فرص عمل جديدة في القطاعين تفوق الوظائف الملغاة

حسابات صندوق النظام يخضع للمراجعة من خبير اكتواري كل 3 سنوات

الذكاء االصطناعي من المتطلبات الضرورية لبناء اقتصاد قوي... القائد:

عقبـــت وزارة العمل على مقـــال الزميل الكاتب محمد 
المحفوظ، في صحيفـــة البالد، العدد ) 5230( بتاريخ 
8 فبرايـــر 2023، تحـــت عنـــوان “هـــل يعـــاد النظر في 
عالوة التعطل؟”، والذي تســـاءل فيه بشـــأن اإلعانات 
التـــي أقرهـــا نظـــام التأمين ضـــد التعطل، ومنـــذ أكثر 
من خمســـة عشـــر عامـــًا، وبقيت كما هـــي رغم الوضع 
المعيشي وارتفاع األسعار، وفيما يلي نص الرد كامال: 
لقـــد أثبـــت نظام التأمين ضـــد التعطل منـــذ انطالقته 
فـــي 2007، أهميتـــه فـــي تعزيـــز منظومـــة الحمايـــة 
االجتماعيـــة للمواطنيـــن، عبـــر تقديـــم إعانـــات لفئـــة 
الباحثين عن عمل، وتعويض المفصولين من أعمالهم 
ألســـباب خارجـــة عـــن إرادتهـــم خـــالل فتـــرة التعطل 
الحرجة، وذلـــك عن طريق توفير الدعم المالي خالل 

تلك الفترة.
وفـــي ســـياق تحســـين المزايـــا التأمينيـــة، فقـــد تـــم 
إصـــدار قانـــون رقـــم )4( لســـنة 2019، بتعديـــل بعض 
أحكام المرســـوم بقانون رقم )78( لســـنة 2006 بشأن 

التأميـــن ضد التعطل، وذلك بزيـــادة رفع مقدار إعانة 
التعطـــل للباحثيـــن عن عمل مـــن 150 دينارا إلى 200 
دينـــار للجامعييـــن، ومـــن 120 إلـــى 150 دينـــارًا لغيـــر 
الجامعيين، وزيادة مدة اإلعانة إلى تســـعة أشهر بدالً 
من ستة أشهر، إضافة إلى زيادة تعويض المفصولين 
والمســـرحين من أعمالهـــم ليكون بحـــد أقصى 1000 

دينار بدالً من 500 دينار.
ويخضـــع صنـــدوق التأميـــن ضـــد التعطـــل لإلشـــراف 
المباشـــر من ِقبل مجلـــس إدارة الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي، وتخضع حســـابات الصندوق للفحوصات 
والمراجعـــة من قبل خبير اكتواري كل ثالث ســـنوات 
كلمـــا اقتضـــت الضـــرورة لذلـــك، وتخضـــع حســـابات 

الصندوق لمدقق خارجي بداية كل سنة.
كما كان لنظام التأمين ضد التعطل دور في المحافظة 
على اســـتقرار العمالـــة الوطنية في القطـــاع الخاص، 
وحمايتهـــم مـــن التســـريح من أعمالهم خـــالل جائحة 
كورونـــا )كوفيـــد2019-(، حيـــث تـــم صـــرف رواتـــب 

المواطنيـــن وفـــق الضوابـــط والشـــروط مـــن صندوق 
التأميـــن ضـــد التعطـــل وفـــق المرســـوم بقانـــون رقـــم 
)30( لســـنة 2020 بإضافة بند جديد للمرسوم بقانون 
التأميـــن ضد التعطل؛ لدفع أجـــور العمال البحرينيين 

في المنشآت األكثر تضررًا من تداعيات الجائحة.
وقد ســـاهم نظـــام التأمين ضـــد التعطل فـــي تحقيق 
أهـــم غاياتـــه وأهدافـــه بتعزيـــز الحمايـــة االجتماعية 
للمواطنيـــن وذلك بالنظر إلى المزايا والفوائد الكثيرة 
التـــي يوفرها للمســـتفيدين منه. وإن اســـتقرار نســـبة 
البطالـــة جاء نتيجة لهـــذا النظام باإلضافة إلى إنه قد 
خفـــف من وقع تأثيرات البطالـــة بأبعادها االقتصادية 
واالجتماعيـــة واألمنيـــة علـــى المجتمع، علمـــًا بأنه أي 
تعديل في نصوص قانون التأمين ضد التعطل يكون 

وفقًا للقنوات القانونية التي نص عليها المشرع.
هـــذا مـــا لـــزم توضيحه، مـــع رجـــاء التكرم بنشـــر هذا 

التوضيح
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

شارك الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية محمد القائد، في 
فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 
التـــي تنظمهـــا حكومـــة دولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة فـــي الفتـــرة مـــن -13
دبـــي  مدينـــة  فـــي  الجـــاري  فبرايـــر   15
والتـــي تحظى بمشـــاركة نخبـــة من قادة 
الحكومـــات والوزراء وكبار المســـؤولين 
وصّناع القرار ورواد األفكار والمختصين 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الشـــؤون  فـــي 
واالجتماعيـــة ورؤســـاء منظمـــات دولية 
ورؤســـاء شـــركات عالمية من 150 دولة 

حول العالم.
وخالل كلمته أكد القائد أن المشاركة في 
هـــذا الحدث العالمي المهـــم يمثل فرصة 
البحريـــن   مملكـــة  تجـــارب  الســـتعراض 
ســـير  تعزيـــز  مجـــال  فـــي  ومبادراتهـــا  

العمـــل الحكومـــي وتهيئتـــه بالمقومـــات 
الداعمـــة لمواكبـــة التحديـــات، من خالل 
توفير جملة من المقومات والتشـــريعات 
والسياسات الداعمة؛ لتوفير بيئة خصبة 
وجاذبـــة الســـتقطاب الشـــركات العالمية 
وتشـــجيع  المجـــال  هـــذا  فـــي  العاملـــة 
التقنيـــات الناشـــئة  كالســـحابة الوطنية، 
الكتـــل،  سالســـل  االصطناعـــي،  الـــذكاء 
البيانـــات  وتحليـــل  األشـــياء  إنترنـــت 

الضخمة.
أن  القائـــد  أوضـــح  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
التوجه نحـــو توظيف التقنيات الحديثة 
واســـتخدام الـــذكاء االصطناعـــي باتـــت 
من المتطلبـــات الضرورية جدا والداعمة 
لبنـــاء اقتصـــاد قـــوي، ذلـــك فـــي ظـــل ما 
توفـــره من إمكانيـــات عدة من تســـهيلها 
وفـــي  هندســـتها  وإعـــادة  لإلجـــراءات 

اســـتقطاب رؤوس األمـــوال، مؤكـــدًا أنه 
بوجـــود االقتصـــاد قـــوي ســـتخلق فرص 
عمل جديدة فـــي القطاع العام والخاص 
االســـتغناء  تـــم  التـــي  الوظائـــف  تفـــوق 
عنهـــا نتيجـــة األتمتـــة، األمـــر الـــذي مـــن 
شـــأنه أن يســـهم فـــي إعـــادة توجيه تلك 
الوظائـــف إلى وظائـــف ذات أجور أعلى، 

وهـــو التوجه الـــذي تعمل عليـــه حكومة 
مملكـــة البحرين برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيـــس الوزراء، وهذا 
مـــا يدفعنا فـــي القطـــاع الحكومي للعمل 
لتحقيـــق الطموح العالي وتنفيذ أضعاف 
فـــي ظـــل  الممكـــن تنفيذهـــا  المبـــادرات 

االستعانة بالتقنية واألدوات الحديثة.

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

برامج إلحالل البحرينيين واستقطاب الكوادر الوطنية في القطاعين
تعزيز فرص التوظيف ودعم التطور المهني لألطباء... محمد بن عبداهلل:

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  ثمـــن 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفة الدعم المتواصل من ملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، والمتابعة المستمرة من 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، لجميـــع مـــا يصب فـــي تطوير 
منظومة الخدمـــات الصحية في المملكة.

ونـــوه رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
بالمبـــادرات التـــي أطلقها مجلـــس الوزراء 
برئاسة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، بعد رفـــع اللجنة 
الوزاريـــة للخدمـــات المجتمعيـــة مقترحـــا 
بشـــأن زيادة اإلسهام في توظيف األطباء 
البحرينيين ودعم مســـتواهم المهني التي 
تـــم إعدادهـــا بتوجيه من صاحب الســـمو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل خليفة 
أن إطـــالق 5 مبـــادرات فـــي هـــذا الجانـــب 
يشـــكل حافـــزا ودافعا نحو بـــذل مزيد من 
العطاء في إطـــار المنظومة الصحية وبما 
يحقق أهدافها ويرسخ استدامة خدماتها 
بجودة وكفاءة من خالل سواعد كوادرها 
الوطنية، مشـــيرا إلى المساعي المتواصلة 
الوطنيـــة  بالكفـــاءات  المنظومـــة  لرفـــد 
المؤهلـــة من األطبـــاء البحرينييـــن ودعم 
فـــرص تدريبهـــم وتوظيفهـــم مـــن خـــالل 
إشـــراكهم بمختلـــف القطاعـــات مـــن أجـــل 
واألهـــداف  المنشـــود  التكامـــل  تحقيـــق 

المرجوة.
وشـــدد على أن مبادرات مجلـــس الوزراء 
مـــن شـــأنها فتـــح المزيد مـــن آفـــاق العمل 
لألطبـــاء  النوعيـــة  والفـــرص  والتطـــور 
البحرينييـــن ودمجهـــم فـــي ســـوق العمـــل 

وتطويـــر مســـتواهم المهنـــي، فضـــال عـــن 
توفير الدعم للتمويالت الميســـرة للتعليم 
والتدريـــب والتخصـــص بما يعـــزز دورهم 

في رفد المسيرة التنموية الشاملة.
وقال “ال شك بأن هذه المبادرات المتميزة 
الحكومـــة  مـــن  وعرفانـــا  تقديـــرا  تأتـــي 

للشـــباب البحرينـــي فـــي كافـــة المجـــاالت 
الســـيما في القطـــاع الصحـــي، والذي كان 
له دور اســـتثنائي خالل االنتشـــار العالمي 
 ،)19 )كوفيـــد  فيـــروس كورونـــا  لجائحـــة 
وقـــام األطبـــاء بدور مشـــهود فـــي حماية 
وصحـــة المجتمـــع والحرص على ســـالمة 
الجميع وصوال لتحقيـــق التعافي الصحي 

مما انعكس بالخير على الجميع”.
وأكد الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل خليفة 
أن المجلـــس األعلـــى للصحـــة ســـيتابع مع 
فـــي  الشـــريكة  والجهـــات  الصحـــة  وزارة 
المبـــادرة وفـــي مقدمتهـــا صنـــدوق العمل 
)تمكيـــن( لتعزيـــز فـــرص التوظيـــف ودعم 
بمـــا يتناســـب  المهنـــي لألطبـــاء،  التطـــور 
مـــع أهـــداف التطويـــر الشـــامل لمنظومـــة 
الخدمـــات الصحية وفق أعلى مســـتويات 
أهـــداف  يجســـد  بمـــا  والكفـــاءة  الجـــودة 

التنمية المستدامة.
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المنامة - وزارة األشغال

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

صرحت الوكيل المســـاعد لمشاريع 
البنـــاء والصيانـــة بـــوزارة األشـــغال 
مريـــم أميـــن بـــأن أعمـــال مشـــروع 
الكويـــت  مركـــز  وتوســـعة  تطويـــر 
الصحـــي فـــي كـــرزكان تســـير وفق 
البرنامج الزمني، حيث بلغت نسبة 

اإلنجاز 37 %.
وأشارت إلى أن المشروع ُيعد أحد 
المشاريع الحكومية الخدمية التي 
بإعـــادة تصميمهـــا  الـــوزارة  قامـــت 
علـــى  باإلشـــراف  حاليـــًا  وتقـــوم 
تنفيذها، وتســـعى الـــوزارة لتقديم 
الدعـــم والمســـاندة لكافـــة الجهات 
معهـــا،  تتعامـــل  التـــي  الحكوميـــة 
كمـــا تدعـــم جهـــود وزارة الصحـــة 
وخططهـــا  برامجهـــا  تنفيـــذ  فـــي 
أنـــه  إلـــى  االســـتراتيجية، مضيفـــة 
قـــد تمـــت تلبيـــة جميـــع متطلباتهـــا 
المشـــروع  تصاميـــم  إعـــداد  حيـــن 
وفقًا ألعلى المســـتويات الهندسية 

فـــي  األخـــذ  تـــم  كمـــا  القياســـية، 
ومواصفـــات  متطلبـــات  الحســـبان 
المرتبطـــة  الخضـــراء  المبانـــي 
بسياســـة ترشـــيد اســـتهالك الطاقة 
والمـــوارد  البيئـــة  علـــى  للحفـــاظ 

الطبيعية.
وأفادت الوكيل المســـاعد لمشاريع 
البنـــاء والصيانة بأنه يجـــري حاليا 
القيام بأعمال األساسات اإلنشائية 
للمشـــروع، مبينًة أن األعمال تشمل 
التطوير والتجديـــد الجزئي للمركز 
الحالـــي، إضافـــة إلى توســـعته من 
خالل إنشـــاء مبنـــى إضافيًا يتكون 
مـــن طابقيـــن مـــن الجهـــة األمامية 

للمركز.
يشار إلى أن المشروع تمت ترسيته 
المناقصـــات  مجلـــس  قبـــل  مـــن 
والمزايدات على الســـادة مجموعة 
بوخوة للمقاوالت والتجارة بتكلفة 
إجمالية وقدره 1,145,106 دنانير.

افتتحـــت بلدية المنطقـــة الجنوبية 
حديقـــة مدينة عيســـى بعـــد إعادة 
صيانتهـــا وتأهيلهـــا بحضـــور مدير 
عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم 
عبـــدهللا، ورئيـــس المجلـــس البلدي 
والعضـــو  عبداللطيـــف،  عبـــدهللا 
البلدي ممثل الدائرة األولى عبدهللا  
دراج، ورئيـــس الخدمات والبحوث 
محمـــد  الجنوبيـــة  بالمحافظـــة 
النعيمـــي، وعـــدد مـــن المســـؤولين 

والمهندسين في البلدية.
وتضمنـــت أعمـــال التطويـــر التـــي 
شـــملت مختلـــف مرافقهـــا صباغة 
الخارجـــي،  والســـور  الكراســـي 
لالســـتراحة،  مظـــالت  وتركيـــب 
وتطويـــر أنظمة اإلنـــارة وتحويلها 
الطـــوب  وتركيـــب   ،LED إلـــى 
وتوفيـــر  الممـــرات،  فـــي  األحمـــر 
ألعـــاب جديدة وتركيـــب أرضيات 
األلعـــاب،  منطقـــة  فـــي  مطاطيـــة 
العشـــب  وضـــع  عـــن  فضـــالً 
االصطناعـــي وتطويـــر الملعب مع 
إضافـــة شـــبك للمرمـــى، وتركيـــب 
مظلـــة لتغطيـــة مســـاحة 22 متـــرا 

مربعا من مساحة الحديقة.
وتقـــع حديقـــة مدينة عيســـى على 
مساحة 5941 مترا مربعا، وتتضمن 
مســـاحات خضراء واســـعة، تشمل 

 27 وعـــدد  شـــجرات،   105 زراعـــة 
شجيرة و14 نخلة.

وفـــي هـــذا الصـــدد، أكد مديـــر عام 
بلديـــة المنطقـــة الجنوبيـــة اهتمـــام 
البلديـــة بالجـــودة ومعاييـــر األمـــن 
والسالمة وتوفير المرافق الحديثة 
لخدمـــة  الجنوبيـــة؛  حدائـــق  فـــي 
مرتاديها من األسر واألطفال طوال 
أيام األســـبوع، حيـــث تعد الحدائق 
متنفسًا لكثيرين لممارسة الرياضة 
وقضـــاء أوقـــات ممتعـــة لألطفـــال 
الذيـــن تم الحـــرص علـــى أن تكون 
المنطقـــة المخصصـــة لهـــم لأللعاب 
ذات أرضية مطاطية لحمايتهم من 

الصدمات أو اإلصابات.
المجلـــس  رئيـــس  أثنـــى  بـــدوره، 
البلـــدي على دور البلدية واهتمامها 
التجميليـــة  المشـــاريع  تنفيـــذ  فـــي 
المرافـــق  وإيجـــاد  والترفيهيـــة 
األهالـــي  احتياجـــات  تلبـــي  التـــي 
فـــي مختلـــف الدوائـــر مـــن حدائق 
وســـاحات  ومالعـــب  ومماشـــي 
خضـــراء،  ومســـطحات  شـــعبية 
حيـــث تعتبـــر الجنوبيـــة مـــن أكثـــر 
فيهـــا  تتوافـــر  التـــي  المحافظـــات 
حدائـــق العامـــة تخـــدم المواطنين 
المناطـــق  ومـــن  فيهـــا  المقيميـــن 

والمحافظات األخرى.

احتفلت عـــدد من مديريات قوة 
دفـــاع البحريـــن بمناســـبة ذكرى 
البحريـــن  دفـــاع  قـــوة  تأســـيس 
التـــي  والخمســـين  الخامســـة 
تصادف 5 فبراير، وشـــملت تلك 
مـــن  العديـــد  علـــى  االحتفـــاالت 

احتفـــاًء  والبرامـــج  الفعاليـــات 
بهذه المناســـبة الوطنيـــة الغالية، 
إذ جـــرى تســـليم أوســـمة تقديـــر 
وأنـــواط  العســـكرية  الخدمـــة 
الخدمة الطويلة وأنواط الكفاءة 
للمستحقين وتكريم المتميزين.

37 % إنجاز مشروع التوسعة في “الكويت الصحي”

بلدية “الجنوبية” تفتتح حديقة مدينة عيسى بعد تأهيلها

عدد من مديريات قوة الدفاع تصدح فرًحا وابتهاًجا بذكرى التأسيس

تدشين شحنة المساعدات البحرينية األولى لضحايا الزلزال
ناصر بن حمد: نقف إلى جانب الشعب التركي والسوري في أزمته اإلنسانية

تحــت رعايــة ممثــل جاللــة الملك لألعمال اإلنســانية وشــئون الشــباب رئيــس اللجنة 
الوطنيــة لدعــم ضحايــا الزلــزال فــي تركيــا وســوريا ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفــة، تــم صبــاح امــس تدشــين شــحنة المســاعدات البحرينيــة األولى إلــى ضحايا 

الزلزال في تركيا وسوريا والذي خلف دماًرا كبيًرا.

وبهذه المناســـبة، رفع ســـمو الشيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة أســـمى آيات الشـــكر 
والتقديـــر والعرفان إلى مقـــام ملك البالد 
حمـــد  الملـــك  الجاللـــة  المعظـــم صاحـــب 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، الرئيـــس الفخري 
للمؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية على 
مبادرات جاللته اإلنســـانية المستمرة في 
وإغاثـــة  واألصدقـــاء  األشـــقاء  مســـاعدة 
المنكوبيـــن ومـــد يـــد العـــون للمحتاجيـــن 
فـــي مختلف بقاع العالم، األمر الذي يأتي 
ضمـــن مســـاعي مملكة البحرين بترســـيخ 
التضامـــن الدولـــي وانطالًقا مـــن الروابط 
األخوية واإلنســـانية التـــي تجمع مختلف 
بالدعـــم  العالـــم، مشـــيًدا ســـموه  شـــعوب 
الكبيـــر الـــذي تحظـــى بـــه المؤسســـة مـــن 
قبل الحكومة برئاســـة ولـــي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، مؤكًدا 
سموه تشرف المؤسســـة الملكية لألعمال 
اإلنســـانية بتنفيذ توجيهـــات جاللة الملك 

المعظم.
وأكـــد ســـمو الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل 
إلـــى  البحريـــن  مملكـــة  وقـــوف  خليفـــة 
جانـــب الشـــعب التركـــي والســـوري فـــي 
الـــذي  الزلـــزال  أزمتـــه اإلنســـانية جـــراء 
اللجنـــة  عملـــت  حيـــث  بالدهـــم،  ضـــرب 
فـــي  الزلـــزال  ضحايـــا  لدعـــم  الوطنيـــة 
تركيـــا وســـوريا علـــى تجهيز شـــحنة من 
المســـاعدات اإلغاثيـــة العاجلـــة، تنفيـــًذا 
للتوجيهات الســـامية لجاللـــة ملك البالد 
المعظم، ســـائاًل المولى القديـــر أن يرحم 
ضحايا الزلزال ويمن بالشفاء على جميع 

المصابين، وأن يربط على قلوب الجميع 
جراء هذا المصاب الجلل.

مـــن جهته، أشـــاد األمين العام للمؤسســـة 
الملكية لألعمال اإلنسانية مصطفى السيد 
بالتوجيهات الملكية السامية والتي تأتي 
ضمن مســـاعي جاللته اإلنسانية في دعم 
الشعوب الشقيقة والصديقة في مختلف 

الظروف اإلنسانية.
وأوضـــح مصطفى الســـيد بأنـــه بناء على 
هـــذه التوجيهـــات الملكية وبقيادة ســـمو 
الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة فقـــد 
تـــم العمـــل علـــى تجهيـــز شـــحنة إغاثيـــة 
عاجلة تحتـــوي المواد والطبية واإلغاثية 
بالتعـــاون مـــع وزارة  والغذائيـــة الالزمـــة 
الخارجيـــة ووزارة الصحـــة وقـــوة دفـــاع 
البحريـــن حيث تـــم تجهيز هذه الشـــحنة 
علـــى وجه الســـرعة لتوفيـــر االحتياجات 
األساســـية والضروريـــة للشـــعب التركـــي 
والســـوري لمســـاعدتهم في هذه الظروف 
الراهنة، مشـــيًرا إلـــى أن مملكـــة البحرين 
كانت وال زالت من الدول السباقة في مد 
يد العون ومســـاندة األشـــقاء واألصدقاء 
فـــي مختلـــف الظـــروف اإلنســـانية التـــي 

يمرون بها.
مـــن جانبهـــا، ثمنـــت ســـفيرة تركيـــا لـــدى 
مملكة البحرين إيســـن كاكيـــل، توجيهات 
شـــحنة  إرســـال  فـــي  الســـامية  جاللتـــه 
المســـاعدات اإلنســـانية اإلغاثيـــة العاجلة 
إلى تركيا وســـوريا، مؤكـــدة أن هذا األمر 
الملـــك  جاللـــة  علـــى  بالمســـتغرب  ليـــس 
الحريـــص على مد يد العـــون للمحتاجين 
في مختلف دول العالم، مما ساهم بشكل 

كبير وفعال في ترسيخ األمن واالستقرار 
النفسي للشعوب، وهو عمل غير مستغرب 
كانـــت وال  التـــي  البحريـــن  علـــى مملكـــة 
زالت ســـباقة في دعم ومســـاعدة وإغاثة 
مختلـــف  فـــي  والمتضرريـــن  المنكوبيـــن 

دول العالـــم، مـــا يـــدل على حســـن اإلدارة 
والتنظيم الكبير الذي تعمل المؤسسة من 
خالله بقيادة ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة والتي اســـتطاعت تنفيذ جميع 

هذه المشاريع بمهنية احترافية عالية.

المنامة - بنا

فتح باب التبرعات إلغاثة منكوبي زلزال سوريا وتركيا
ضمن حملة “المؤسسة الملكية”... “الهالل األحمر”:

أعلنـــت جمعية الهـــالل األحمر البحريني 
عن فتح باب التبرعات لعامة المواطنين 
التبـــرع  فـــي  الراغبيـــن  والمقيميـــن 
ســـوريا  فـــي  الزلـــزال  مـــن  للمتضرريـــن 
مســـاهمات  إطـــار  فـــي  وذلـــك  وتركيـــا، 
الجمعية اإلغاثية للشعوب الشقيقة التي 
تعيـــش أوضاعًا صعبـــة تتطلب الوقوف 

معها ومساعدتها على اجتيازها.
التبرعـــات  هـــذه  أن  الجمعيـــة  وذكـــرت 
المنكوبيـــن  آالف  إغاثـــة  أجـــل  مـــن 
والمتضررين جـــراء الزلزال الذي ضرب 
مناطق واســـعة شمالي سورية وجنوبي 
تركيا، وأســـفر عن وقوع عشـــرات آالف 
فـــي  اآلالف  مئـــات  وتشـــريد  الضحايـــا 

كثيـــر مـــن المـــدن والقـــرى، داعيـــًة أهل 
هـــؤالء  إلـــى مســـاندة  البـــر واإلحســـان 
المنكوبيـــن مـــن خـــالل تقديـــم تبرعات 
ماديـــة ودعـــم جهـــود تقديـــم وتوزيـــع 
المســـاعدات اإلغاثية واإليـــواء العاجل 

للمتضررين.
األحمـــر  الهـــالل  جمعيـــة  وأوضحـــت 
الحملـــة  ضمـــن  تعمـــل  أنهـــا  البحرينـــي 
الوطنية التي تقودها المؤسسة الملكية 
لألعمـــال اإلنســـانية، فـــي إطـــار الدعـــم 
اإلغاثـــي واإلنســـاني المقدم مـــن مملكة 

البحرين لضحايا هذا الزلزال.
األمين العام للجمعية مبارك الحادي قال 
إن هـــذه التبرعات تعكس وقوف مملكة 

البحرين إلى جانب أشـــقائها في ســـوريا 
وتركيـــا حيـــث تأتـــي حملـــة التبرعـــات 
هـــذه في إطار اســـتجابة الهـــالل األحمر 
البحريني للنداء اإلنســـاني الطارئ نظرًا 
لألوضاع اإلنســـانية الحرجة في الوقت 
الحالي في كل من البلدين نظير الزلزال 

المدمر الذي لحق بهم.
وأضـــاف أن الهـــالل األحمـــر البحرينـــي 
يســـارع إلـــى مـــد يـــد العـــون علـــى وجه 
كافـــة  دعـــوة  طريـــق  عـــن  الســـرعة 
والمؤسســـات  والمقيميـــن  المواطنيـــن 
والشـــركات فـــي مملكـــة البحريـــن إلـــى 
للمنكوبيـــن  العـــون  لتقديـــم  المبـــادرة 

والمشردين من هذا الزالل.
الخيـــر  بأهـــل  الجمعيـــة  وأهابـــت  هـــذا 
واإلحســـان تقديم تبرعاتهم عبر برنامج 
الــــ “بنفت بي” أو برنامج “طلبات” أو في 
مقر الجمعية بالمنطقة الدبلوماسية من 
خالل الدفع نقدًا أو الشيكات أو بطاقات 
الخصم المباشرة والبطاقات االئتمانية.

المنامة - جمعية الهالل األحمر البحريني

فريق البحث واإلنقاذ يواصل مهمته اإلنسانية في تركيا
يقوم فريق البحث واإلنقاذ التابع للحرس 
الملكـــي بقـــوة دفـــاع البحريـــن بمواصلـــة 
مهمتـــه  ضمـــن  موســـعة  بحـــث  عمليـــات 
اإلغاثية اإلنسانية عملية “سواعد الغيث” 
في عـــدد من المناطـــق المتأثـــرة بالزلزال 
الـــذي ضـــرب تركيـــا، التـــي أســـفرت عـــن 
العثـــور وانتشـــال إحـــدى جثـــث الضحايا 
لرجـــل فـــارق الحيـــاة جـــراء الزلـــزال في 
إحـــدى األحيـــاء المحـــددة لهـــم مـــن قبل 
فـــي منطقـــة هاتـــاي  التركيـــة  الســـلطات 

جنوبي تركيا.
وتأتي مشـــاركة الفريق بتوجيهات ملكية 
ســـامية من لدن ملك البالد المعظم القائد 
األعلـــى للقوات المســـلحة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبمؤازرة 
ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى للقوات 
المســـلحة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 

ســـلمان بن حمد آل خليفة، بتســـهيل كافة 
اإلجـــراءات الالزمـــة لمهمة فريـــق البحث 
واإلنقـــاذ، وبدعم صاحب المعالي المشـــير 
الركـــن الشـــيخ خليفة بن أحمـــد آل خليفة 
القائد العام لقوة دفاع البحرين، من خالل 
توفير وتسخير الدعم اللوجستي للفريق.
قائـــد  الوطنـــي  األمـــن  وأعـــرب مستشـــار 

الحرس الملكي ســـمو اللواء الركن الشيخ 
ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفـــة، عـــن فخـــره 
بتكليف فريق البحث واإلنقاذ من الحرس 
الملكـــي للقيـــام بمهمـــة اإلغاثة اإلنســـانية 
عمليـــة “ســـواعد الغيـــث”، مشـــيرًا ســـموه 
إلـــى أن تلك التوجيهـــات والمؤازرة وذلك 
الدعـــم الـــذي له األثر اإليجابـــي في األداء 

العالي والعمل االحترافـــي للفريق بجانب 
فـــرق اإلنقـــاذ للـــدول الشـــقيقة والصديقة 
والمشـــاركة فـــي الوقـــوف بجانـــب محنـــة 
األشقاء في تركيا، وبروحهم العالية التي 
تمكنهـــم مـــن تنفيـــذ مهامهـــم بكل بســـالة 
ســـموه  متمنيـــًا  عاليـــة،  معنويـــة  وبـــروح 
للفريق التوفيق والنجاح في هذه المهمة.

مديرية اإلعالم والتوجيه المـــعنوي

اللجنة الوطنية لدعم ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تدشن شحنة المساعدات البحرينية األولى
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

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

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس وحـــدة جرائـــم 
المخـــدرات أن النيابـــة العامـــة 
أنجـــزت تحقيقاتهـــا في البالغ 
مكافحـــة  إدارة  مـــن  الـــوارد 
المخدرات بالقبض على شبكة 
إجرامية مكونـــة من 17 متهًما 
مـــن الجنســـية األجنبيـــة تقوم 
بجلب واســـتيراد وزراعة وبيع 
والمؤثـــرات  المخـــدرة  المـــواد 
العقلية بقصـــد االتجار وأمرت 
بإحالـــة المتهمين إلى المحكمة 
األولـــى  الجنائيـــة  الكبـــرى 
وعقدت أولى جلساتها بتاريخ 

امس.
  وتعـــود تفاصيـــل الواقعـــة إلى 
إلدارة  الـــواردة  التحريـــات 
والتـــي  المخـــدرات  مكافحـــة 
تضمنـــت قيـــام شـــبكة مكونـــة 
مـــن 17 متهًمـــا بزراعـــة المواد 

بقصـــد  وحيازتهـــا  المخـــدرة 
اإلتجـــار، فتم اســـتصدار اإلذن 
من النيابة العامة وتم ضبطهم 
والعثـــور علـــى أدوات زراعيـــة 
وكميـــة مـــن المـــواد المخـــدرة 

والمؤثرات العقلية بحوزتهم.
العامـــة  النيابـــة   وباشـــرت 
فـــور  الواقعـــة  فـــي  التحقيـــق 
وانتقلـــت  البـــالغ  تلقيهـــا 
لمساكن المتهمين واستجوبت 
أقـــروا  الذيـــن  المتهميـــن 
اتهـــام  مـــن  إليهـــم  نســـب  بمـــا 
احتياطًيـــا  بحبســـهم  وأمـــرت 
علـــى ذمـــة التحقيـــق وندبـــت 
الخبـــراء المختصيـــن لفحـــص 
المضبوطـــات وبعـــد اســـتكمال 
أمـــرت  التحقيـــق  إجـــراءات 
بإحالتهم محبوســـين للمحكمة 

الكبرى الجنائية.

حبس 17 متهًما لجلبهم المواد المخدرة

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

نظـــم الفريـــق التنســـيقي لجائـــزة خليفة التربويـــة بـــوزارة التربية والتعليـــم بمملكة 
البحرين لقاًء تعريفيًا بالجائزة )مجال التعليم المبكر( في دورتها الـ 16 للعام 2023، 
بحضـــور فتحيـــة عيـــش مديـــرة إدارة تراخيـــص ومتابعـــة التعليـــم المبكـــر بالوزارة 
ومنســـقي الجائـــزة، ومجموعـــة من ممثلـــي مؤسســـات التعليم المبكـــر الراغبين في 
المشاركة، وعدد من المعنيين. وتم خالل اللقاء التعريف بشروط الجائزة في مجال 
التعليم المبكر، والتشـــجيع على المشـــاركة فيها، واالطالع على تجارب المشـــاركين، 
حيث قدمت المديرة المســـاعدة بمدرســـة البديع االبتدائيـــة اإلعدادية للبنات زينب 

حسين عرضًا عن مشاركتها السابقة في الجائزة.
وســـيكون باب المشـــاركة مفتوحًا أمـــام الراغبين حتى الثالثـــاء الموافق ٢٨ فبراير 

.)www.khaward.ae / /:http( الجاري إلكترونيًا عن طريق زيارة الرابط التالي

لقاء تعريفي بجائزة خليفة التربوية في “التعليم المبكر”

األولـــى  للمـــرة  البحريـــن  مملكـــة  اســـتضافت 
االجتمـــاع العاشـــر لترتيـــب التعـــاون اإلقليمـــي 
للشـــرق األوســـط لمنـــع وإدارة أحـــداث الصحـــة 
العامة في الطيران المدني بمشاركة من أعضاء 
منظمـــة الطيـــران المدنـــي الدولـــي )ICAO( مـــن 
إلـــى   ،)CAPSCA( األطلســـي  وشـــمال  أوروبـــا 
جانب ورشة العمل حول التطبيقات الطبية في 
مجـــال الطيران، وذلك بتنظيم من شـــركة مطار 
البحريـــن بالتعـــاون مع أعضـــاء منظمة الطيران 
المدني الدولي ووزارة المواصالت واالتصاالت.
وتـــم تســـليط الضـــوء خـــالل االجتمـــاع علـــى 
النمـــوذج البحرينـــي فـــي التعامـــل مـــع جائحـــة 
كوفيـــد 19، خاصًة فيمـــا يتعلق بمجال الطيران 
المدنـــي، كمـــا تـــم تناول ســـبل تعزيـــز الجاهزية 
والتخطيـــط في قطاع الطيران المدني للتعامل 
والتجـــاوب الطـــارئ مع أي تحديات مســـتقبلية 

في الصحة العامة.

ويأتي االجتماع الذي يضم 50 شـــريًكا وعضًوا 
الصحـــة  قطاعـــي  يمثلـــون   CAPSCA فـــي 
والطيران في وقت تقترب فيه صناعة الطيران 
المدنـــي العالميـــة مـــن التعافـــي التـــام مـــن آثـــار 
الجائحة. وحســـب توقعات اتحاد النقل الجوي 
الدولـــي، فـــإن اإلقبـــال علـــى الطيران فـــي العام 
الجـــاري 2023 ســـيبلغ 85,5 % مـــن مســـتويات 

عام 2019.
وقـــال الرئيس التنفيذي لشـــركة مطار البحرين 
محمـــد البنفالح: “إن لرفع مســـتويات الجاهزية 
دوٌر فاعـــٌل فـــي التقليـــل مـــن انتشـــار األمراض 
المعديـــة، حتـــى وإن كان من الصعب الســـيطرة 
بشكل كامل على انتشـــار بعض األمراض. ولقد 
شـــكلت الجهود الوطنية والعمـــل الدءوب التي 
قام الفريق الوطني لمكافحة انتشـــار به الفريق 
كورونـــا،  لفيـــروس  للتصـــدي  الطبـــي  الوطنـــي 
العامـــل األهـــم فـــي نجـــاح تجربة شـــركة مطار 

البحريـــن خالل الجائحة، حيث قمنا بالتنســـيق 
والتعاون المســـتمر مع الفريق وشؤون الطيران 
المدنـــي باســـتمرار مما مكننا من ضمان ســـالمة 
المســـافرين وفـــي نفـــس الوقت االســـتمرار في 
العمليات في مبنى المسافرين السابق بالتوازي 
مع نقل العمليات إلى مبنى المســـافرين الجديد 
الذي بدأ العمل فيه منذ عام 2021 وتم افتتاحه 

رسمًيا العام الماضي”.
وحول أهمية االجتماع، قال الرئيس التنفيذي: 
الـــرؤى واألفـــكار خـــالل االجتمـــاع  تبـــادل  “إن 
ســـوف يســـاعدنا جميًعا في تعزيز أطر التعاون 
والتنســـيق؛ لضمـــان قـــدرة بيئـــة الطيـــران على 
المســـاهمة في حمايـــة الصحة العامـــة، وتوفير 
نقـــل جـــوي آمـــن بتكلفـــة اقتصاديـــة مقبولـــة، 
مـــع تقليـــل األثـــر علـــى حركـــة الســـفر والتجارة 

الدولية”.
وقـــال مديـــر منظمـــة الطيـــران المدنـــي الدولي 

لمنطقة الشرق األوســـط لمنطقة أوروبا وشمال 
األطلســـي نيكوالس رالو: “تود منظمة الطيران 
المدنـــي الدولـــي أن تعبـــر عن تقديرها لشـــؤون 
الطيـــران المدنـــي فـــي البحريـــن وشـــركة مطار 
البحريـــن علـــى جهودهـــا المميـــزة فـــي تنظيـــم 

واستضافة هذا االجتماع المهم. 
إلـــى  تهـــدف  دوليـــة  مبـــادرة   CAPSCA يعـــد 
التخطيـــط  فـــي  الجاهزيـــة  تطويـــر  مواصلـــة 
والتجاوب مع مســـتجدات الصحـــة العامة التي 
قـــد تؤثـــر علـــى قطـــاع الطيـــران مثـــل الجوائح 
واألوبئـــة. إن الهدف الرئيس من هـــذه المبادرة 
هو مســـاعدة الدول على تطبيق معايير منظمة 
ICAO وإجراءاتها المقترحة والتي تتماشى مع 
أنظمـــة منظمة الصحـــة الدولية للســـيطرة على 
انتشـــار األمـــراض المعديـــة وضمـــان اســـتدامة 

حركة السفر والتجارة والسياحة”.
من جانبه، قال المدير اإلقليمي لمنظمة الطيران 

المدني الدولي لمنطقة الشـــرق األوســـط محمد 
أبو بكر عبد هللا فارع: “تتضمن هذه النسخة من 
االجتمـــاع عروًضا من مكتبي الشـــرق األوســـط 
وأوروبا وشمال األطلسي، مما يتيح للمنطقتين 
تبـــادل المعلومات واألفكار. نقدم جزيل الشـــكر 
لمملكـــة البحريـــن على اســـتضافة االجتماع في 
نســـخته العاشـــرة ونتطلع إلى المزيد من إقامة 
المزيـــد من االجتماعات المثمـــرة والناجحة في 

المستقبل”.
ويعـــد CAPSCA برنامًجا تطوعًيا تابًعا لمنظمة 
الطيـــران المدنـــي الدولـــي بدعـــم مـــن منظمـــة 
الصحـــة العالميـــة وهو يضـــم نطاًقا واســـًعا من 
الشـــراكات مع المنظمات والجهـــات المعنية في 
القطاعين العـــام والخاص والجهات العاملة في 
مجال الطيران؛ لوضع إطار شـــامل من التنسيق 
للتعامل مع أي مخاطر قد تواجه الصحة العامة 

وتتداخل مع مجال النقل الجوي.

رفع الجاهزية للتجاوب الطارئ مع أي تحديات مستقبلية في الصحة
البحرين تستضيف أول مرة اجتماعاً دولياً رفيع المستوى في الطيران المدني

المنامة - بنا

تحتفل النيابة العامة في الخامس 
عشـــر من فبرايـــر بمـــرور 20 عامًا 
على تأسيسها العام 2003 تحقيقًا 
لمـــا نـــص عليـــه الدســـتور وتلبيـــة 
لرؤية صاحب الجاللة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة عاهل البالد 
المعظـــم فـــي اســـتكمال منظومـــة 
شـــعبة  بمثابـــة  لتكـــون  القضـــاء 

أصيلة من السلطة القضائية.
وفي هذا الصـــدد، صرح المحامي 
النائـــب  مســـاعد  األول  العـــام 
بوعـــالي  وائـــل  المستشـــار  العـــام 
بـــأن احتفـــال النيابة العامـــة بهذه 
المناســـبة تحـــت شـــعار “عشـــرون 
عامًا في حماية الحقوق وإرســـاء 
لمســـيرة  توثيقـــًا  يأتـــي  العدالـــة” 
فـــي  ورســـالتها  العامـــة  النيابـــة 
حمايـــة الحقوق العامـــة والخاصة 
والتـــي أناطها الدســـتور والقانون 
مـــن خـــالل اختصاصهـــا بالدعوى 
الجنائية، وما حققته من إنجازات 

وشـــهدته مـــن تطـــور مكنهـــا مـــن 
وأداء  اختصاصاتهـــا  مباشـــرة 
رســـالتها علـــى أكمـــل وجـــه، وفق 
شـــاملة ومســـتدامة  عمـــل  خطـــة 
للتطويـــر والتحديـــث فـــي العديد 
مـــن النواحي القانونيـــة واإلدارية 
والتقنية، ومن ذلك إنشـــاء نيابات 
ومكاتـــب  متخصصـــة  نوعيـــة 
واالنتقـــال  تخصصيـــة،  وأقســـام 
الكامـــل،  الرقمـــي  التحـــول  إلـــى 
وتطوير نظم إدارة الدعوى فضالً 
عن التدريب المســـتمر لمنتســـبيها 
بهـــدف إنجـــاز المهمـــات القضائية 
علـــى نحو يتســـم بالدقة والجودة 
بهـــدف تحقيـــق العدالـــة بمفهـــوم 
أوســـع وأشـــمل كأحـــد المبـــادرات 
تعزيـــز  بشـــأن  االســـتراتيجية 
الوصـــول إلى العدالـــة والتي تلبي 
االقتصاديـــة  الرؤيـــة  متطلبـــات 
البحريـــن  لمملكـــة  المســـتقبلية 
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“النيابة”: تطوير نظم إدارة الدعوى

“العمل”: إقرار “التأمين ضد التعطل” وراء استقرار نسبة البطالة

“األتمتة” تخلق فرص عمل جديدة في القطاعين تفوق الوظائف الملغاة

حسابات صندوق النظام يخضع للمراجعة من خبير اكتواري كل 3 سنوات

الذكاء االصطناعي من المتطلبات الضرورية لبناء اقتصاد قوي... القائد:

عقبـــت وزارة العمل على مقـــال الزميل الكاتب محمد 
المحفوظ، في صحيفـــة البالد، العدد ) 5230( بتاريخ 
8 فبرايـــر 2023، تحـــت عنـــوان “هـــل يعـــاد النظر في 
عالوة التعطل؟”، والذي تســـاءل فيه بشـــأن اإلعانات 
التـــي أقرهـــا نظـــام التأمين ضـــد التعطل، ومنـــذ أكثر 
من خمســـة عشـــر عامـــًا، وبقيت كما هـــي رغم الوضع 
المعيشي وارتفاع األسعار، وفيما يلي نص الرد كامال: 
لقـــد أثبـــت نظام التأمين ضـــد التعطل منـــذ انطالقته 
فـــي 2007، أهميتـــه فـــي تعزيـــز منظومـــة الحمايـــة 
االجتماعيـــة للمواطنيـــن، عبـــر تقديـــم إعانـــات لفئـــة 
الباحثين عن عمل، وتعويض المفصولين من أعمالهم 
ألســـباب خارجـــة عـــن إرادتهـــم خـــالل فتـــرة التعطل 
الحرجة، وذلـــك عن طريق توفير الدعم المالي خالل 

تلك الفترة.
وفـــي ســـياق تحســـين المزايـــا التأمينيـــة، فقـــد تـــم 
إصـــدار قانـــون رقـــم )4( لســـنة 2019، بتعديـــل بعض 
أحكام المرســـوم بقانون رقم )78( لســـنة 2006 بشأن 

التأميـــن ضد التعطل، وذلك بزيـــادة رفع مقدار إعانة 
التعطـــل للباحثيـــن عن عمل مـــن 150 دينارا إلى 200 
دينـــار للجامعييـــن، ومـــن 120 إلـــى 150 دينـــارًا لغيـــر 
الجامعيين، وزيادة مدة اإلعانة إلى تســـعة أشهر بدالً 
من ستة أشهر، إضافة إلى زيادة تعويض المفصولين 
والمســـرحين من أعمالهـــم ليكون بحـــد أقصى 1000 

دينار بدالً من 500 دينار.
ويخضـــع صنـــدوق التأميـــن ضـــد التعطـــل لإلشـــراف 
المباشـــر من ِقبل مجلـــس إدارة الهيئة العامة للتأمين 
االجتماعي، وتخضع حســـابات الصندوق للفحوصات 
والمراجعـــة من قبل خبير اكتواري كل ثالث ســـنوات 
كلمـــا اقتضـــت الضـــرورة لذلـــك، وتخضـــع حســـابات 

الصندوق لمدقق خارجي بداية كل سنة.
كما كان لنظام التأمين ضد التعطل دور في المحافظة 
على اســـتقرار العمالـــة الوطنية في القطـــاع الخاص، 
وحمايتهـــم مـــن التســـريح من أعمالهم خـــالل جائحة 
كورونـــا )كوفيـــد2019-(، حيـــث تـــم صـــرف رواتـــب 

المواطنيـــن وفـــق الضوابـــط والشـــروط مـــن صندوق 
التأميـــن ضـــد التعطـــل وفـــق المرســـوم بقانـــون رقـــم 
)30( لســـنة 2020 بإضافة بند جديد للمرسوم بقانون 
التأميـــن ضد التعطل؛ لدفع أجـــور العمال البحرينيين 

في المنشآت األكثر تضررًا من تداعيات الجائحة.
وقد ســـاهم نظـــام التأمين ضـــد التعطل فـــي تحقيق 
أهـــم غاياتـــه وأهدافـــه بتعزيـــز الحمايـــة االجتماعية 
للمواطنيـــن وذلك بالنظر إلى المزايا والفوائد الكثيرة 
التـــي يوفرها للمســـتفيدين منه. وإن اســـتقرار نســـبة 
البطالـــة جاء نتيجة لهـــذا النظام باإلضافة إلى إنه قد 
خفـــف من وقع تأثيرات البطالـــة بأبعادها االقتصادية 
واالجتماعيـــة واألمنيـــة علـــى المجتمع، علمـــًا بأنه أي 
تعديل في نصوص قانون التأمين ضد التعطل يكون 

وفقًا للقنوات القانونية التي نص عليها المشرع.
هـــذا مـــا لـــزم توضيحه، مـــع رجـــاء التكرم بنشـــر هذا 

التوضيح
وتفضلوا بقبول فائق التقدير واالحترام

شارك الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية محمد القائد، في 
فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023 
التـــي تنظمهـــا حكومـــة دولـــة اإلمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة فـــي الفتـــرة مـــن -13
دبـــي  مدينـــة  فـــي  الجـــاري  فبرايـــر   15
والتـــي تحظى بمشـــاركة نخبـــة من قادة 
الحكومـــات والوزراء وكبار المســـؤولين 
وصّناع القرار ورواد األفكار والمختصين 
واالقتصاديـــة  الماليـــة  الشـــؤون  فـــي 
واالجتماعيـــة ورؤســـاء منظمـــات دولية 
ورؤســـاء شـــركات عالمية من 150 دولة 

حول العالم.
وخالل كلمته أكد القائد أن المشاركة في 
هـــذا الحدث العالمي المهـــم يمثل فرصة 
البحريـــن   مملكـــة  تجـــارب  الســـتعراض 
ســـير  تعزيـــز  مجـــال  فـــي  ومبادراتهـــا  

العمـــل الحكومـــي وتهيئتـــه بالمقومـــات 
الداعمـــة لمواكبـــة التحديـــات، من خالل 
توفير جملة من المقومات والتشـــريعات 
والسياسات الداعمة؛ لتوفير بيئة خصبة 
وجاذبـــة الســـتقطاب الشـــركات العالمية 
وتشـــجيع  المجـــال  هـــذا  فـــي  العاملـــة 
التقنيـــات الناشـــئة  كالســـحابة الوطنية، 
الكتـــل،  سالســـل  االصطناعـــي،  الـــذكاء 
البيانـــات  وتحليـــل  األشـــياء  إنترنـــت 

الضخمة.
أن  القائـــد  أوضـــح  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
التوجه نحـــو توظيف التقنيات الحديثة 
واســـتخدام الـــذكاء االصطناعـــي باتـــت 
من المتطلبـــات الضرورية جدا والداعمة 
لبنـــاء اقتصـــاد قـــوي، ذلـــك فـــي ظـــل ما 
توفـــره من إمكانيـــات عدة من تســـهيلها 
وفـــي  هندســـتها  وإعـــادة  لإلجـــراءات 

اســـتقطاب رؤوس األمـــوال، مؤكـــدًا أنه 
بوجـــود االقتصـــاد قـــوي ســـتخلق فرص 
عمل جديدة فـــي القطاع العام والخاص 
االســـتغناء  تـــم  التـــي  الوظائـــف  تفـــوق 
عنهـــا نتيجـــة األتمتـــة، األمـــر الـــذي مـــن 
شـــأنه أن يســـهم فـــي إعـــادة توجيه تلك 
الوظائـــف إلى وظائـــف ذات أجور أعلى، 

وهـــو التوجه الـــذي تعمل عليـــه حكومة 
مملكـــة البحرين برئاســـة صاحب الســـمو 
الملكـــي ولي العهد رئيـــس الوزراء، وهذا 
مـــا يدفعنا فـــي القطـــاع الحكومي للعمل 
لتحقيـــق الطموح العالي وتنفيذ أضعاف 
فـــي ظـــل  الممكـــن تنفيذهـــا  المبـــادرات 

االستعانة بالتقنية واألدوات الحديثة.

مدينة عيسى - وزارة العمل

المنامة - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

برامج إلحالل البحرينيين واستقطاب الكوادر الوطنية في القطاعين
تعزيز فرص التوظيف ودعم التطور المهني لألطباء... محمد بن عبداهلل:

للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  ثمـــن 
الفريـــق طبيب الشـــيخ محمـــد بن عبدهللا 
آل خليفة الدعم المتواصل من ملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيسى آل خليفة، والمتابعة المستمرة من 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد 
آل خليفـــة، لجميـــع مـــا يصب فـــي تطوير 
منظومة الخدمـــات الصحية في المملكة.
ونـــوه رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة 
بالمبـــادرات التـــي أطلقها مجلـــس الوزراء 
برئاسة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء، بعد رفـــع اللجنة 
الوزاريـــة للخدمـــات المجتمعيـــة مقترحـــا 
بشـــأن زيادة اإلسهام في توظيف األطباء 
البحرينيين ودعم مســـتواهم المهني التي 
تـــم إعدادهـــا بتوجيه من صاحب الســـمو 

الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل خليفة 
أن إطـــالق 5 مبـــادرات فـــي هـــذا الجانـــب 
يشـــكل حافـــزا ودافعا نحو بـــذل مزيد من 
العطاء في إطـــار المنظومة الصحية وبما 
يحقق أهدافها ويرسخ استدامة خدماتها 
بجودة وكفاءة من خالل سواعد كوادرها 
الوطنية، مشـــيرا إلى المساعي المتواصلة 
الوطنيـــة  بالكفـــاءات  المنظومـــة  لرفـــد 
المؤهلـــة من األطبـــاء البحرينييـــن ودعم 
فـــرص تدريبهـــم وتوظيفهـــم مـــن خـــالل 
إشـــراكهم بمختلـــف القطاعـــات مـــن أجـــل 
واألهـــداف  المنشـــود  التكامـــل  تحقيـــق 

المرجوة.
وشـــدد على أن مبادرات مجلـــس الوزراء 
مـــن شـــأنها فتـــح المزيد مـــن آفـــاق العمل 
لألطبـــاء  النوعيـــة  والفـــرص  والتطـــور 
البحرينييـــن ودمجهـــم فـــي ســـوق العمـــل 

وتطويـــر مســـتواهم المهنـــي، فضـــال عـــن 
توفير الدعم للتمويالت الميســـرة للتعليم 
والتدريـــب والتخصـــص بما يعـــزز دورهم 

في رفد المسيرة التنموية الشاملة.
وقال “ال شك بأن هذه المبادرات المتميزة 
الحكومـــة  مـــن  وعرفانـــا  تقديـــرا  تأتـــي 

للشـــباب البحرينـــي فـــي كافـــة المجـــاالت 
الســـيما في القطـــاع الصحـــي، والذي كان 
له دور اســـتثنائي خالل االنتشـــار العالمي 
 ،)19 )كوفيـــد  فيـــروس كورونـــا  لجائحـــة 
وقـــام األطبـــاء بدور مشـــهود فـــي حماية 
وصحـــة المجتمـــع والحرص على ســـالمة 
الجميع وصوال لتحقيـــق التعافي الصحي 

مما انعكس بالخير على الجميع”.
وأكد الشـــيخ محمد بـــن عبدهللا آل خليفة 
أن المجلـــس األعلـــى للصحـــة ســـيتابع مع 
فـــي  الشـــريكة  والجهـــات  الصحـــة  وزارة 
المبـــادرة وفـــي مقدمتهـــا صنـــدوق العمل 
)تمكيـــن( لتعزيـــز فـــرص التوظيـــف ودعم 
بمـــا يتناســـب  المهنـــي لألطبـــاء،  التطـــور 
مـــع أهـــداف التطويـــر الشـــامل لمنظومـــة 
الخدمـــات الصحية وفق أعلى مســـتويات 
أهـــداف  يجســـد  بمـــا  والكفـــاءة  الجـــودة 

التنمية المستدامة.

المنامة - بنا

الشيخ محمد بن عبدالله

^ النائب مريم الصائغ

مال حسن: “مزايا”.. “باليا”... الرميحي:

تقديم خدمات إسكانية ميسرة للمواطنين
اإلســـكان  وزيـــرة  ^أوضحـــت 
والتخطيـــط العمرانـــي آمنـــة الرميحي 
المرحلـــة  فـــي  الحكومـــة  خطـــة  أن 
المقبلة ترتكز على الشراكة مع القطاع 
الخـــاص، الفتـــة ألهميـــة التركيـــز على 

الحلول المستدامة.
وأضافـــت أن العمـــل مســـتمر مع جميع 
شـــركائهم لتقديـــم خدمـــات إســـكانية 
ميســـرة للمواطنيـــن، مشـــيرة إلـــى أن 
البرامـــج توفـــر خدمات غير مســـبوقة 
ومنتجـــات مختلفـــة كشـــراء أرض أو 

منزل على سبيل الذكر.
جاء ذلك في ضوء ردها على الســـؤال 
المقـــدم مـــن النائـــب محمـــد البلوشـــي 
حـــول الخطـــة الحاليـــة والمعمـــول بها 
إلنهاء طلبات اإلسكان العالقة منذ عام 
بالمحافظـــة  الخامســـة  للدائـــرة   2000

الجنوبية.
وفيما يتعلق بالطلبات اإلسكانية حتى 
عـــام 2001، فأكـــدت أن تمـــت تلبيتهـــا 
فرديـــة  حـــاالت  باســـتثناء  جميعهـــا  

بســـبب تغيير عنوان أو عـــدم تحديثه 
لبياناته وما شابه.

وتحدثت وزيرة اإلســـكان والتخطيط 
قاعـــدة  فـــي  التوســـع  عـــن  العمرانـــي 
الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليص 
مـــدة االنتظار؛ للحصـــول على الخدمة 

اإلسكانية.
مـــن جهتـــه، طالـــب النائـــب جميل مال 
حســـن بأن يتم وضع الحلول المناسبة 

لـــذوي الدخـــل المحدود في ســـبيل أن 
يستحقوا الوحدات السكنية.

ووصف برنامج “مزايا” بـ “باليا” مطالبا 
وزيرة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني 

اإليضاح بشأنه.
ولفتـــت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط 
علـــى  ردهـــا  معـــرض  فـــي  العمرانـــي 
الســـؤال المقدم من النائـــب جميل مال 
حســـن حول عـــدد الطلبات اإلســـكانية 

بالدائرة العاشـــرة بالمحافظة الشمالية 
بأن إتاحـــة حرية أكبـــر للمواطنين في 
اختيار الوحدة السكنية من األولويات 
التـــي يعملون عليها، عـــالوة عن توفير 
خدمات ميسرة ومبتكرة وفورية  لهم.
وأوضحت الرميحـــي أن “مزايا” واحد 
مـــن الخدمات التـــي تقـــدم للمواطنين 
منذ عام 2013، مؤكدة ازدياد الطلبات 

عليه.

وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني النائب جميل مال حسن

زينب: 500 عاطل وأجانب بـ “السلمانية”... وزيرة الصحة ترد:

استيضاح سياسة الحكومة حول بطالة األطباء

177 طبيبا عاطال و88 % البحرنة بالمستشفيات الحكومية

الشويخ يقترح فرض 30 % نسبة بحرنة بالمستشفيات

^قالـــت النائـــب زينب عيداألميـــر: ال مبرر 
لبقـــاء 500 طبيب عاطل، في الوقت الذي يعج 
فيه مجمع السلمانية الطبي بشريحة كبيرة من 

األجانب.
وأشـــارت إلى أن بطالة األطباء كارثة ألن مهنة 
الطـــب تعتمد على الممارســـة فإذا لم يمارســـها 
الشـــخص المتخصص فإنه سينســـى ما درســـه 

وسيكون عرضة لألخطاء الطبية فيما بعد.
األطبـــاء  عـــدد  عـــن  الصحـــة  وزيـــرة  وســـألت 
وعـــن  الطبـــي  الســـلمانية  بمجمـــع  األجانـــب 
تخصصاتهـــم وإن كانـــوا يملكـــون تخصصـــات 
نـــادرة ال يملكهـــا األطباء البحرينيون متســـائلًة 
“أيـــن الخلـــل والجديـــة فـــي البحرنـــة وإلى أين 

سنصل مع ملف بحرنة األطباء”:

مـــن جهتها، أكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد 
أن البحرينـــي الخيار األول بالتوظيف والوزارة 
تضـــع توظيـــف األطباء البحرينييـــن على رأس 

أولوياتها.
وأشـــارت إلـــى أن أعـــداد األطبـــاء البحرينييـــن 
العاطليـــن وفـــق بعـــض النـــواب قد تكـــون غير 

دقيقة وألطباء لم يحصلوا على رخصة مزاولة 
المرخصيـــن  العاطليـــن  كـــون أن عـــدد  المهنـــة 
منهـــم حســـب قاعـــدة ســـجالت “العمـــل” يبلـــغ 
177 طبيبـــا في حيـــن أن 246 طبيبا يخضعون 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  تخصصـــي  تدريبـــي  لبرنامـــج 
المبتعثيـــن للخـــارج و أن 88 % نســـبة البحرنة 
بالمستشـــفيات الحكوميـــة وأكثـــر مـــن 93 % 

بطب األسنان.
البحرينيـــة  بالكفـــاءات  فخرهـــا  عـــن  وعبـــرت 
الطموحـــة وما تتســـم به من خبـــرات ومهارات 
مؤكدة الســـعي لتفعيل المبادرات التي صدرت 
بتوجيهات ودعم من ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.

^ فـــي بنـــد المناقشـــة العامة، تمـــت المناقشـــة التي 
تقـــدم بها عدد مـــن النواب بحضور وزيـــرة الصحة جليلة 
الســـيد وذلك الستيضاح سياســـة الحكومة حول البطالة 

في صفوف األطباء.
أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان 
أن مئـــات البحرينييـــن يتغربـــون فـــي دول الجـــوار فـــي 
الوقت الذي تعج فيه المستشفيات الحكومية باألجانب.
وأشـــار إلـــى أن تزايد أعـــداد األطباء العاطليـــن بات أمرا 
مؤرقًا، داعيا وزارة الصحة لوضع حلول جذرية للمشكلة، 

وأن تتبنى الحكومة سياســـة واضحة مستدامة لتدريب 
وتأهيـــل األطبـــاء في المستشـــفيات الحكوميـــة بالدرجة 

األساس بجانب المستشفيات الخاصة.
من جانبه، طالب النائب مهدي الشـــويخ بأن تصل نســـبة 
البحرنة حتى 30 % في المستشـــفيات الخاصة وتشكيل 

مجلس وطني لتدريبهم. 
ولفـــت إلى أنهم اجتهدوا خالل 7 ســـنوات في ســـبيل أن 
يخدمـــوا وطنهـــم إال أن الحـــال انتهـــى بهم علـــى أرصفة 

البطالة مما سيتسبب بإصابتهم باالكتئاب.

النائب زينب عبداألميروزيرة  الصحة

عبدالنبي سلمان ومريم الظاعن

اســـــتـــــردت   ^
لــــجــــنــــة الــــــشــــــؤون 
المالية واالقتصادية 
بـــمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
تــــقــــريــــرهــــا بـــشـــأن 
تـــعـــديـــل تــشــريــعــي 
بـــقـــانـــون الــتــنــظــيــم 
الــصــنــاعــي الــمــوحــد 
لـــــــــــــــدول مـــجـــلـــس 
الــــــتــــــعــــــاون لــــــدول 
الـــخـــلـــيـــج الــعــربــيــة 
لمدة شهر لمزيد من 

الدراسة.
اقتصادية  شــراكــة  فــي  دخــلــت  البحرين  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
وسوق موحد مع كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة 
واألردن ومصر وذلك بدعم من صندوق أبوظبي وبقيمة 

10 مليارات دينار.

البحرين تخوض شراكة 
اقتصادية بـ 10 مليارات دينار

النائب محمد األحمد

local@albiladpress.com
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ال تجديد لعقود األجانب بالشركات الحكومية
النـــواب  مجلـــس  ^وافـــق 
علـــى  المســـلم  أحمـــد  برئاســـة 
بصفـــة  برغبـــة  مقترحـــات   8
االستعجال، أبرزها حصر وظائف 
األجانب على البحرينيين ووضع 
البحرينييـــن  لتدريـــب  خطـــة 
وفـــق  إحاللهـــم  علـــى  والعمـــل 
جـــدول زمنـــي وتوجيـــه مصرف 
لتأجيـــل  المركـــزي  البحريـــن 
األقســـاط المصرفية الشـــخصية 
والعقاريـــة والقروض اإلســـكانية 
مـــع عـــدم احتســـاب فوائد خالل 
شـــهر رمضـــان فقط، فتـــح مركز 

أحمـــد كانـــو الصحـــي علـــى مدار 
الســـاعة، وضع آليـــة تضمن عدم 
تضـــرر المواطنيـــن المســـتحقين 
تجديـــد  وعـــدم  الغـــالء  لعـــالوة 
مجـــال  وفتـــح  األجانـــب  عقـــود 
الشـــركات  فـــي  التوظيـــف 
أو  للحكومـــة  المملوكـــة  الكبـــرى 
المساهمة فيها وإعطاء األولوية 

للبحرينيين بكافة المجاالت.
النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  ورفـــع 
تهانيـــه بمناســـبة ذكـــرى ميثـــاق 

العمل الوطني.

تأجيل القروض دون احتساب الفوائد خالل رمضان

تغطية الجلسة

منال الشيخ

تصوير
رسول الحجيري

المعرفي: لفتح “كانو 
الصحي” 24 ساعة

^ أقـــر مجلـــس النـــواب اقتراحـــا برغبـــة 
بشـــأن فتح مركز أحمد علي كانو الصحي لمدة 

24 ساعة.
وأكـــد النائـــب محمـــد المعرفي أن عمـــل المركز 
كفيل بخدمة أهالي “رابعة الجنوبية” والمناطق 
القريبـــة نظـــًرا للكثافـــة الســـكانية العالية التي 
تشـــهدها المنطقـــة وافتقارهـــا لمراكـــز صحيـــة 

أخرى.
ودعـــا إلى ضـــرورة تطوير األجهـــزة والمعدات 

التي يحتويها المركز.
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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  10

Link

Link

P  10

Link

^ النائب مريم الصائغ

مال حسن: “مزايا”.. “باليا”... الرميحي:

تقديم خدمات إسكانية ميسرة للمواطنين
اإلســـكان  وزيـــرة  ^أوضحـــت 
والتخطيـــط العمرانـــي آمنـــة الرميحي 
المرحلـــة  فـــي  الحكومـــة  خطـــة  أن 
المقبلة ترتكز على الشراكة مع القطاع 
الخـــاص، الفتـــة ألهميـــة التركيـــز على 

الحلول المستدامة.
وأضافـــت أن العمـــل مســـتمر مع جميع 
شـــركائهم لتقديـــم خدمـــات إســـكانية 
ميســـرة للمواطنيـــن، مشـــيرة إلـــى أن 
البرامـــج توفـــر خدمات غير مســـبوقة 
ومنتجـــات مختلفـــة كشـــراء أرض أو 

منزل على سبيل الذكر.
جاء ذلك في ضوء ردها على الســـؤال 
المقـــدم مـــن النائـــب محمـــد البلوشـــي 
حـــول الخطـــة الحاليـــة والمعمـــول بها 
إلنهاء طلبات اإلسكان العالقة منذ عام 
بالمحافظـــة  الخامســـة  للدائـــرة   2000

الجنوبية.
وفيما يتعلق بالطلبات اإلسكانية حتى 
عـــام 2001، فأكـــدت أن تمـــت تلبيتهـــا 
فرديـــة  حـــاالت  باســـتثناء  جميعهـــا  

بســـبب تغيير عنوان أو عـــدم تحديثه 
لبياناته وما شابه.

وتحدثت وزيرة اإلســـكان والتخطيط 
قاعـــدة  فـــي  التوســـع  عـــن  العمرانـــي 
الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليص 
مـــدة االنتظار؛ للحصـــول على الخدمة 

اإلسكانية.
مـــن جهتـــه، طالـــب النائـــب جميل مال 
حســـن بأن يتم وضع الحلول المناسبة 

لـــذوي الدخـــل المحدود في ســـبيل أن 
يستحقوا الوحدات السكنية.

ووصف برنامج “مزايا” بـ “باليا” مطالبا 
وزيرة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني 

اإليضاح بشأنه.
ولفتـــت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط 
علـــى  ردهـــا  معـــرض  فـــي  العمرانـــي 
الســـؤال المقدم من النائـــب جميل مال 
حســـن حول عـــدد الطلبات اإلســـكانية 

بالدائرة العاشـــرة بالمحافظة الشمالية 
بأن إتاحـــة حرية أكبـــر للمواطنين في 
اختيار الوحدة السكنية من األولويات 
التـــي يعملون عليها، عـــالوة عن توفير 
خدمات ميسرة ومبتكرة وفورية  لهم.

وأوضحت الرميحـــي أن “مزايا” واحد 
مـــن الخدمات التـــي تقـــدم للمواطنين 
منذ عام 2013، مؤكدة ازدياد الطلبات 

عليه.

وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني النائب جميل مال حسن

زينب: 500 عاطل وأجانب بـ “السلمانية”... وزيرة الصحة ترد:

استيضاح سياسة الحكومة حول بطالة األطباء

177 طبيبا عاطال و88 % البحرنة بالمستشفيات الحكومية

الشويخ يقترح فرض 30 % نسبة بحرنة بالمستشفيات

^قالـــت النائـــب زينب عيداألميـــر: ال مبرر 
لبقـــاء 500 طبيب عاطل، في الوقت الذي يعج 
فيه مجمع السلمانية الطبي بشريحة كبيرة من 

األجانب.
وأشـــارت إلى أن بطالة األطباء كارثة ألن مهنة 
الطـــب تعتمد على الممارســـة فإذا لم يمارســـها 
الشـــخص المتخصص فإنه سينســـى ما درســـه 

وسيكون عرضة لألخطاء الطبية فيما بعد.
األطبـــاء  عـــدد  عـــن  الصحـــة  وزيـــرة  وســـألت 
وعـــن  الطبـــي  الســـلمانية  بمجمـــع  األجانـــب 
تخصصاتهـــم وإن كانـــوا يملكـــون تخصصـــات 
نـــادرة ال يملكهـــا األطباء البحرينيون متســـائلًة 
“أيـــن الخلـــل والجديـــة فـــي البحرنـــة وإلى أين 

سنصل مع ملف بحرنة األطباء”:

مـــن جهتها، أكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد 
أن البحرينـــي الخيار األول بالتوظيف والوزارة 
تضـــع توظيـــف األطباء البحرينييـــن على رأس 

أولوياتها.
وأشـــارت إلـــى أن أعـــداد األطبـــاء البحرينييـــن 
العاطليـــن وفـــق بعـــض النـــواب قد تكـــون غير 

دقيقة وألطباء لم يحصلوا على رخصة مزاولة 
المرخصيـــن  العاطليـــن  كـــون أن عـــدد  المهنـــة 
منهـــم حســـب قاعـــدة ســـجالت “العمـــل” يبلـــغ 
177 طبيبـــا في حيـــن أن 246 طبيبا يخضعون 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  تخصصـــي  تدريبـــي  لبرنامـــج 
المبتعثيـــن للخـــارج و أن 88 % نســـبة البحرنة 
بالمستشـــفيات الحكوميـــة وأكثـــر مـــن 93 % 

بطب األسنان.
البحرينيـــة  بالكفـــاءات  فخرهـــا  عـــن  وعبـــرت 
الطموحـــة وما تتســـم به من خبـــرات ومهارات 
مؤكدة الســـعي لتفعيل المبادرات التي صدرت 
بتوجيهات ودعم من ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.

^ فـــي بنـــد المناقشـــة العامة، تمـــت المناقشـــة التي 
تقـــدم بها عدد مـــن النواب بحضور وزيـــرة الصحة جليلة 
الســـيد وذلك الستيضاح سياســـة الحكومة حول البطالة 

في صفوف األطباء.
أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان 
أن مئـــات البحرينييـــن يتغربـــون فـــي دول الجـــوار فـــي 
الوقت الذي تعج فيه المستشفيات الحكومية باألجانب.
وأشـــار إلـــى أن تزايد أعـــداد األطباء العاطليـــن بات أمرا 
مؤرقًا، داعيا وزارة الصحة لوضع حلول جذرية للمشكلة، 

وأن تتبنى الحكومة سياســـة واضحة مستدامة لتدريب 
وتأهيـــل األطبـــاء في المستشـــفيات الحكوميـــة بالدرجة 

األساس بجانب المستشفيات الخاصة.
من جانبه، طالب النائب مهدي الشـــويخ بأن تصل نســـبة 
البحرنة حتى 30 % في المستشـــفيات الخاصة وتشكيل 

مجلس وطني لتدريبهم. 
ولفـــت إلى أنهم اجتهدوا خالل 7 ســـنوات في ســـبيل أن 
يخدمـــوا وطنهـــم إال أن الحـــال انتهـــى بهم علـــى أرصفة 

البطالة مما سيتسبب بإصابتهم باالكتئاب.

النائب زينب عبداألميروزيرة  الصحة

عبدالنبي سلمان ومريم الظاعن

اســـــتـــــردت   ^
لــــجــــنــــة الــــــشــــــؤون 
المالية واالقتصادية 
بـــمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
تــــقــــريــــرهــــا بـــشـــأن 
تـــعـــديـــل تــشــريــعــي 
بـــقـــانـــون الــتــنــظــيــم 
الــصــنــاعــي الــمــوحــد 
لـــــــــــــــدول مـــجـــلـــس 
الــــــتــــــعــــــاون لــــــدول 
الـــخـــلـــيـــج الــعــربــيــة 
لمدة شهر لمزيد من 

الدراسة.
اقتصادية  شــراكــة  فــي  دخــلــت  البحرين  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
وسوق موحد مع كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة 
واألردن ومصر وذلك بدعم من صندوق أبوظبي وبقيمة 

10 مليارات دينار.

البحرين تخوض شراكة 
اقتصادية بـ 10 مليارات دينار

النائب محمد األحمد

local@albiladpress.com
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ال تجديد لعقود األجانب بالشركات الحكومية
النـــواب  مجلـــس  ^وافـــق 
علـــى  المســـلم  أحمـــد  برئاســـة 
بصفـــة  برغبـــة  مقترحـــات   8
االستعجال، أبرزها حصر وظائف 
األجانب على البحرينيين ووضع 
البحرينييـــن  لتدريـــب  خطـــة 
وفـــق  إحاللهـــم  علـــى  والعمـــل 
جـــدول زمنـــي وتوجيـــه مصرف 
لتأجيـــل  المركـــزي  البحريـــن 
األقســـاط المصرفية الشـــخصية 
والعقاريـــة والقروض اإلســـكانية 
مـــع عـــدم احتســـاب فوائد خالل 
شـــهر رمضـــان فقط، فتـــح مركز 

أحمـــد كانـــو الصحـــي علـــى مدار 
الســـاعة، وضع آليـــة تضمن عدم 
تضـــرر المواطنيـــن المســـتحقين 
تجديـــد  وعـــدم  الغـــالء  لعـــالوة 
مجـــال  وفتـــح  األجانـــب  عقـــود 
الشـــركات  فـــي  التوظيـــف 
أو  للحكومـــة  المملوكـــة  الكبـــرى 
المساهمة فيها وإعطاء األولوية 

للبحرينيين بكافة المجاالت.
النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  ورفـــع 
تهانيـــه بمناســـبة ذكـــرى ميثـــاق 

العمل الوطني.

تأجيل القروض دون احتساب الفوائد خالل رمضان

تغطية الجلسة

منال الشيخ

تصوير
رسول الحجيري

المعرفي: لفتح “كانو 
الصحي” 24 ساعة

^ أقـــر مجلـــس النـــواب اقتراحـــا برغبـــة 
بشـــأن فتح مركز أحمد علي كانو الصحي لمدة 

24 ساعة.
وأكـــد النائـــب محمـــد المعرفي أن عمـــل المركز 
كفيل بخدمة أهالي “رابعة الجنوبية” والمناطق 
القريبـــة نظـــًرا للكثافـــة الســـكانية العالية التي 
تشـــهدها المنطقـــة وافتقارهـــا لمراكـــز صحيـــة 

أخرى.
ودعـــا إلى ضـــرورة تطوير األجهـــزة والمعدات 

التي يحتويها المركز.

^ النائب مريم الصائغ

مال حسن: “مزايا”.. “باليا”... الرميحي:

تقديم خدمات إسكانية ميسرة للمواطنين
اإلســـكان  وزيـــرة  ^أوضحـــت 
والتخطيـــط العمرانـــي آمنـــة الرميحي 
المرحلـــة  فـــي  الحكومـــة  خطـــة  أن 
المقبلة ترتكز على الشراكة مع القطاع 
الخـــاص، الفتـــة ألهميـــة التركيـــز على 

الحلول المستدامة.
وأضافـــت أن العمـــل مســـتمر مع جميع 
شـــركائهم لتقديـــم خدمـــات إســـكانية 
ميســـرة للمواطنيـــن، مشـــيرة إلـــى أن 
البرامـــج توفـــر خدمات غير مســـبوقة 
ومنتجـــات مختلفـــة كشـــراء أرض أو 

منزل على سبيل الذكر.
جاء ذلك في ضوء ردها على الســـؤال 
المقـــدم مـــن النائـــب محمـــد البلوشـــي 
حـــول الخطـــة الحاليـــة والمعمـــول بها 
إلنهاء طلبات اإلسكان العالقة منذ عام 
بالمحافظـــة  الخامســـة  للدائـــرة   2000

الجنوبية.
وفيما يتعلق بالطلبات اإلسكانية حتى 
عـــام 2001، فأكـــدت أن تمـــت تلبيتهـــا 
فرديـــة  حـــاالت  باســـتثناء  جميعهـــا  

بســـبب تغيير عنوان أو عـــدم تحديثه 
لبياناته وما شابه.

وتحدثت وزيرة اإلســـكان والتخطيط 
قاعـــدة  فـــي  التوســـع  عـــن  العمرانـــي 
الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليص 
مـــدة االنتظار؛ للحصـــول على الخدمة 

اإلسكانية.
مـــن جهتـــه، طالـــب النائـــب جميل مال 
حســـن بأن يتم وضع الحلول المناسبة 

لـــذوي الدخـــل المحدود في ســـبيل أن 
يستحقوا الوحدات السكنية.

ووصف برنامج “مزايا” بـ “باليا” مطالبا 
وزيرة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني 

اإليضاح بشأنه.
ولفتـــت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط 
علـــى  ردهـــا  معـــرض  فـــي  العمرانـــي 
الســـؤال المقدم من النائـــب جميل مال 
حســـن حول عـــدد الطلبات اإلســـكانية 

بالدائرة العاشـــرة بالمحافظة الشمالية 
بأن إتاحـــة حرية أكبـــر للمواطنين في 
اختيار الوحدة السكنية من األولويات 
التـــي يعملون عليها، عـــالوة عن توفير 
خدمات ميسرة ومبتكرة وفورية  لهم.
وأوضحت الرميحـــي أن “مزايا” واحد 
مـــن الخدمات التـــي تقـــدم للمواطنين 
منذ عام 2013، مؤكدة ازدياد الطلبات 

عليه.

وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني النائب جميل مال حسن

زينب: 500 عاطل وأجانب بـ “السلمانية”... وزيرة الصحة ترد:

استيضاح سياسة الحكومة حول بطالة األطباء

177 طبيبا عاطال و88 % البحرنة بالمستشفيات الحكومية

الشويخ يقترح فرض 30 % نسبة بحرنة بالمستشفيات

^قالـــت النائـــب زينب عيداألميـــر: ال مبرر 
لبقـــاء 500 طبيب عاطل، في الوقت الذي يعج 
فيه مجمع السلمانية الطبي بشريحة كبيرة من 

األجانب.
وأشـــارت إلى أن بطالة األطباء كارثة ألن مهنة 
الطـــب تعتمد على الممارســـة فإذا لم يمارســـها 
الشـــخص المتخصص فإنه سينســـى ما درســـه 

وسيكون عرضة لألخطاء الطبية فيما بعد.
األطبـــاء  عـــدد  عـــن  الصحـــة  وزيـــرة  وســـألت 
وعـــن  الطبـــي  الســـلمانية  بمجمـــع  األجانـــب 
تخصصاتهـــم وإن كانـــوا يملكـــون تخصصـــات 
نـــادرة ال يملكهـــا األطباء البحرينيون متســـائلًة 
“أيـــن الخلـــل والجديـــة فـــي البحرنـــة وإلى أين 

سنصل مع ملف بحرنة األطباء”:

مـــن جهتها، أكدت وزيرة الصحة جليلة الســـيد 
أن البحرينـــي الخيار األول بالتوظيف والوزارة 
تضـــع توظيـــف األطباء البحرينييـــن على رأس 

أولوياتها.
وأشـــارت إلـــى أن أعـــداد األطبـــاء البحرينييـــن 
العاطليـــن وفـــق بعـــض النـــواب قد تكـــون غير 

دقيقة وألطباء لم يحصلوا على رخصة مزاولة 
المرخصيـــن  العاطليـــن  كـــون أن عـــدد  المهنـــة 
منهـــم حســـب قاعـــدة ســـجالت “العمـــل” يبلـــغ 
177 طبيبـــا في حيـــن أن 246 طبيبا يخضعون 
ذلـــك  فـــي  بمـــا  تخصصـــي  تدريبـــي  لبرنامـــج 
المبتعثيـــن للخـــارج و أن 88 % نســـبة البحرنة 
بالمستشـــفيات الحكوميـــة وأكثـــر مـــن 93 % 

بطب األسنان.
البحرينيـــة  بالكفـــاءات  فخرهـــا  عـــن  وعبـــرت 
الطموحـــة وما تتســـم به من خبـــرات ومهارات 
مؤكدة الســـعي لتفعيل المبادرات التي صدرت 
بتوجيهات ودعم من ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة.

^ فـــي بنـــد المناقشـــة العامة، تمـــت المناقشـــة التي 
تقـــدم بها عدد مـــن النواب بحضور وزيـــرة الصحة جليلة 
الســـيد وذلك الستيضاح سياســـة الحكومة حول البطالة 

في صفوف األطباء.
أكد النائب األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان 
أن مئـــات البحرينييـــن يتغربـــون فـــي دول الجـــوار فـــي 
الوقت الذي تعج فيه المستشفيات الحكومية باألجانب.

وأشـــار إلـــى أن تزايد أعـــداد األطباء العاطليـــن بات أمرا 
مؤرقًا، داعيا وزارة الصحة لوضع حلول جذرية للمشكلة، 

وأن تتبنى الحكومة سياســـة واضحة مستدامة لتدريب 
وتأهيـــل األطبـــاء في المستشـــفيات الحكوميـــة بالدرجة 

األساس بجانب المستشفيات الخاصة.
من جانبه، طالب النائب مهدي الشـــويخ بأن تصل نســـبة 
البحرنة حتى 30 % في المستشـــفيات الخاصة وتشكيل 

مجلس وطني لتدريبهم. 
ولفـــت إلى أنهم اجتهدوا خالل 7 ســـنوات في ســـبيل أن 
يخدمـــوا وطنهـــم إال أن الحـــال انتهـــى بهم علـــى أرصفة 

البطالة مما سيتسبب بإصابتهم باالكتئاب.

النائب زينب عبداألميروزيرة  الصحة

عبدالنبي سلمان ومريم الظاعن

اســـــتـــــردت   ^
لــــجــــنــــة الــــــشــــــؤون 
المالية واالقتصادية 
بـــمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
تــــقــــريــــرهــــا بـــشـــأن 
تـــعـــديـــل تــشــريــعــي 
بـــقـــانـــون الــتــنــظــيــم 
الــصــنــاعــي الــمــوحــد 
لـــــــــــــــدول مـــجـــلـــس 
الــــــتــــــعــــــاون لــــــدول 
الـــخـــلـــيـــج الــعــربــيــة 
لمدة شهر لمزيد من 

الدراسة.
اقتصادية  شــراكــة  فــي  دخــلــت  البحرين  أن  ــى  إل ــار  وأشـ
وسوق موحد مع كل من دولة اإلمارات العربية المتحدة 
واألردن ومصر وذلك بدعم من صندوق أبوظبي وبقيمة 

10 مليارات دينار.

البحرين تخوض شراكة 
اقتصادية بـ 10 مليارات دينار

النائب محمد األحمد

local@albiladpress.com
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ال تجديد لعقود األجانب بالشركات الحكومية
النـــواب  مجلـــس  ^وافـــق 
علـــى  المســـلم  أحمـــد  برئاســـة 
بصفـــة  برغبـــة  مقترحـــات   8
االستعجال، أبرزها حصر وظائف 
األجانب على البحرينيين ووضع 
البحرينييـــن  لتدريـــب  خطـــة 
وفـــق  إحاللهـــم  علـــى  والعمـــل 
جـــدول زمنـــي وتوجيـــه مصرف 
لتأجيـــل  المركـــزي  البحريـــن 
األقســـاط المصرفية الشـــخصية 
والعقاريـــة والقروض اإلســـكانية 
مـــع عـــدم احتســـاب فوائد خالل 
شـــهر رمضـــان فقط، فتـــح مركز 

أحمـــد كانـــو الصحـــي علـــى مدار 
الســـاعة، وضع آليـــة تضمن عدم 
تضـــرر المواطنيـــن المســـتحقين 
تجديـــد  وعـــدم  الغـــالء  لعـــالوة 
مجـــال  وفتـــح  األجانـــب  عقـــود 
الشـــركات  فـــي  التوظيـــف 
أو  للحكومـــة  المملوكـــة  الكبـــرى 
المساهمة فيها وإعطاء األولوية 

للبحرينيين بكافة المجاالت.
النـــواب  مجلـــس  رئيـــس  ورفـــع 
تهانيـــه بمناســـبة ذكـــرى ميثـــاق 

العمل الوطني.

تأجيل القروض دون احتساب الفوائد خالل رمضان

تغطية الجلسة

منال الشيخ

تصوير
رسول الحجيري

المعرفي: لفتح “كانو 
الصحي” 24 ساعة

^ أقـــر مجلـــس النـــواب اقتراحـــا برغبـــة 
بشـــأن فتح مركز أحمد علي كانو الصحي لمدة 

24 ساعة.
وأكـــد النائـــب محمـــد المعرفي أن عمـــل المركز 
كفيل بخدمة أهالي “رابعة الجنوبية” والمناطق 
القريبـــة نظـــًرا للكثافـــة الســـكانية العالية التي 
تشـــهدها المنطقـــة وافتقارهـــا لمراكـــز صحيـــة 

أخرى.
ودعـــا إلى ضـــرورة تطوير األجهـــزة والمعدات 

التي يحتويها المركز.
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