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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المعظم  الـــبـــالد  مــلــك  آل خــلــيــفــة  عــيــســى  بـــن 
ديفي  بيديا  السيدة  فخامة  إلــى  تهنئة  برقية 
بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية 
الديمقراطية  يــوم  ذكــرى  بمناسبة  االتــحــاديــة 
لبالدها. وأعرب جاللته في البرقية عن أطيب 
الصحة  مــوفــور  لفخامتها  وتــمــنــيــاتــه  تــهــانــيــه 
والسعادة ولشعب جمهورية نيبال الديمقراطية 
االتحادية الصديق تحقيق المزيد من التقدم 

واالزدهار.
وبـــعـــث صـــاحـــب الـــســـمـــو الـــمـــلـــكـــي األمـــيـــر 
رئيس  العهد  ولــي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 

مــجــلــس الــــــــوزراء بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــــى فــخــامــة 
السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية 
نيبال الديمقراطية االتحادية بمناسبة ذكرى 
في  ســمــوه  أعـــرب  لــبــالدهــا،  الديمقراطية  يــوم 
البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامتها 
جمهورية  ولشعب  والــســعــادة،  الصحة  مــوفــور 
نـــيـــبـــال الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة االتــــحــــاديــــة الــصــديــق 
بعث  والتقدم. كما  النماء  المزيد من  تحقيق 
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى السيد 
بوشبا كمال داهال رئيس وزراء جمهورية نيبال 

الديمقراطية االتحادية.

ال��م��ل��ك وول�����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال������وزراء 
ي��ه��ن��ئ��ان ب���ي���وم ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ل��ل��ن��ي��ب��ال

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز العاملة في مجال الصناعات والخدمات النفطية المتكاملة.

أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
التي  المبادرات  تبني  مواصلة  أهمية  الـــوزراء 
وتعزيز  والغاز  النفط  تسهم في تطوير قطاع 
تــنــمــيــة مختلف  فـــي  وإســـهـــامـــاتـــه  تــنــافــســيــتــه 
بــمــا يــدعــم المسيرة  الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة حـــضـــرة صــاحــب 
آل خليفة  بــن عيسى  الــمــلــك حــمــد  الــجــاللــة 
مــلــك الــبــالد الــمــعــظــم. جـــاء ذلـــك لـــدى لقاء 
ســمــوه فــي قــصــر الــرفــاع أمـــس، بــحــضــور سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
ــؤون الشباب  الــمــلــك لــأعــمــال اإلنــســانــيــة وشــ
للنفط  القابضة  الشركة  إدارة  مجلس  رئيس 
خليفة  آل  خليفة  بن  سلمان  والشيخ  والــغــاز، 
والــدكــتــور  الــوطــنــي،  واالقــتــصــاد  المالية  وزيـــر 
محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة، 
السيد لورينزو سيمونيلي رئيس مجلس اإلدارة 
العاملة  بيكر هيوز  التنفيذي لشركة  الرئيس 

النفطية  والــخــدمــات  الصناعات  مــجــال  فــي 
ــاد ســمــوه بــالــمــبــادرات  الــمــتــكــامــلــة، حــيــث أشــ
التي تستهدف محددات تنمية قطاع النفط 
ينعكس  بما  فيه  األمــثــل  واالستثمار  والــغــاز 
على إنتاج الطاقة ويلبي احتياجات الحاضر 
مملكة  مواصلة  ســمــوه  مــؤكــدًا  والمستقبل، 
مجال  في  ومبادراتها  جهودها  في  البحرين 
المبتكرة  الحلول  المزيد من  وتبني  الطاقة 

التي تكفل الحفاظ على البيئة.
وأشاد سموه بدور المؤتمرات والملتقيات 
المعنية بقطاع النفط والغاز في تعزيز أطر 
المجال  هذا  في  الدولي  والتنسيق  التعاون 
الـــرحـــب، مــنــوهــًا ســمــوه بــمــخــرجــات مــؤتــمــر 
ــرق األوســــــط لــلــنــفــط والـــغـــاز  ــشـ ــعـــرض الـ ومـ
الذي  وجيو(  )ميوس  الجيولوجية  والعلوم 
جهودها  ضمن  البحرين  مملكة  تستضيفه 
في رفد التعاون الدولي في مجاالت النفط 

والغاز.

ول���ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال������وزراء ي���وؤك���د م��وا���ص��ل��ة م���ب���ادرات
ت��ط��وي��ر ق���ط���اع ال��ن��ف��ط وال����غ����از وت���ع���زي���ز ت��ن��اف�����ص��ي��ت��ه

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس شركة شيفرون العالمية لالستكشاف واإلنتاج.

أكـــد صــاحــب الــســمــو الملكي األمــيــر ســلــمــان بــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء أهــمــيــة إســهــامــات 
قطاع النفط والغاز في رفد االقتصاد الوطني وتحقيق أهداف 
وتطلعات حضرة صاحب  رؤى  وفق  الشاملة  التنموية  المسيرة 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم.
الــرفــاع أمــس، بحضور   جــاء ذلــك لــدى لقاء سموه بقصر 
الملك  جــاللــة  ممثل  خليفة  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ  سمو 
لأعمال اإلنسانية وشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الشركة 

بن  سلمان  بــن  محمد  الشيخ  وسمو  والــغــاز،  للنفط  القابضة 
وزيــر  خليفة  آل  خليفة  بــن  سلمان  والــشــيــخ  خليفة،  آل  حمد 
المالية واالقتصاد الوطني، والدكتور محمد بن مبارك بن دينة 
وزير النفط والبيئة، وكالي نيف رئيس شركة شيفرون العالمية 
العمل  مواصلة  أهمية  أكــد سموه  واإلنــتــاج، حيث  لالستكشاف 
التي  االستراتيجية  والخطط  المبادرات  من  مزيٍد  تبني  على 
النفطية  الصناعات  وتطوير  اإلنتاجية  الكفاءة  رفع  في  تسهم 
في مملكة البحرين، مؤكًدا أهمية األخذ بعين االعتبار ترسيخ 

من  تحقق  ما  على  البناء  الذكي من خالل  النفطي  االقتصاد 
نتائج إيجابية في قطاع النفط والغاز خالل األعوام الماضية.

تعنى  التي  والمؤتمرات  اللقاءات  أهمية  إلى  سموه  وأشــار 
بالنفط ومخرجاتها والتي تنعكس على تطوير وتعزيز القطاع 
النفطي ليواصل تحقيق أهدافه، منوًها بنتائج مؤتمر ومعرض 
)ميوس  الجيولوجية  والعلوم  والــغــاز  للنفط  األوســـط  الــشــرق 
وجيو 2023( المنعقد في مملكة البحرين وما يقدمه من حلول 

مبتكرة في مجال النفط والغاز.

ول����ي ال��ع��ه��د رئ��ي�����س ال�������وزراء ي���وؤك���د اأه��م��ي��ة اإ���ص��ه��ام��ات
ق���ط���اع ال��ن��ف��ط وال����غ����از ف���ي رف����د االق���ت�������ص���اد ال��وط��ن��ي

استقبل الفريق الركن عبداهلل بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع وفدا 
برئاسة  الصديقة  األمريكية  المتحدة  بالواليات  الوطني  الدفاع  من جامعة 

الفريق أول متقاعد جون كيلي، وذلك صباح أمس األحد 19 فبراير 2023م.
وخالل اللقاء رحب وزير شؤون الدفاع برئيس وفد جامعة الدفاع الوطني 
بالواليات المتحدة األمريكية، مشيًدا بعالقات الصداقة القائمة بين مملكة 

البحرين والواليات المتحدة األمريكية.
رئيس  مساعد  اهلل  مال  أحمد  يوسف  بحري  الركن  اللواء  اللقاء  حضر 
هيئة األركان لإلمداد والتموين، واللواء الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان 

آل خليفة مدير التعاون العسكري.

وزير �صوؤون الدفاع ي�صتقبل وفدا
م�ن جامع�ة الدف�اع االأم�ريك��ية

بن  عبداللطيف  الدكتور  استقبل 
راشـــد الــزيــانــي وزيـــر الــخــارجــيــة، أمس 
الـــــوزارة، الــســيــد جــيــروم كــوشــارد  بمقر 
ســفــيــر الـــجـــمـــهـــوريـــة الــفــرنــســيــة لـــدى 

مملكة البحرين.
ــرى خـــالل الــلــقــاء اســتــعــراض  وجــ
الوثيقة  والــتــعــاون  الــصــداقــة  عــالقــات 
ــتـــي تــجــمــع بـــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الـ
وما  الصديقة  الفرنسية  والجمهورية 
تحظى به من دعم واهتمام مستمرين 
ــلــــى كـــافـــة  ــديــــن عــ ــلــ ــبــ مـــــن قــــيــــادتــــي الــ
األصعدة، وتدارس سبل تعزيز وتكثيف 
أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين 
والمنفعة  بالخير  يــعــود  بما  البلدين 
الصديقين،  شعبيهما  وعــلــى  عليهما 
هــــــــذا إلــــــــى جـــــانـــــب بــــحــــث عــــــــدد مــن 
الموضوعات محل االهتمام المشترك.

وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ي��ب��ح��ث م����ع ال�����ص��ف��ي��ر 
ال��ف��رن�����ص��ي ت��ع��زي��ز ال���ت���ع���اون ال��م�����ص��ت��رك 

وك���ي���ل ال��داخ��ل��ي��ة ل��ل��ج��ن�����ص��ي��ة ي��ب��ح��ث م���ع ال��ق��ائ��م 
ب���اأع���م���ال ال�����ص��ف��ي��ر ال��ت��ون�����ص��ي ال���ت���ع���اون ال��ث��ن��ائ��ي

جمعة  مبارك  بن  محمد  الدكتور  استقبل 
وزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم رئــيــس مــجــلــس أمــنــاء 
عيسى  بمدينة  الــــوزارة  بمقّر  الــعــالــي  التعليم 
الــســيــد بـــيـــوش شــريــفــســتــافــا ســفــيــر جــمــهــوريــة 
معه  بحث  حيث  البحرين،  مملكة  لــدى  الهند 
الصديقين  البلدين  بين  التعاون  أوجــه  تعزيز 
وسبل  الــعــالــي  والــتــعــلــيــم  التعليم  مــجــالــي  فــي 

تطويرها.

وخالل اللقاء أثنى الوزير على طلبة الهند 
المقيمين في المملكة، الملتحقين بالمؤسسات 
التعليمية الخاصة، مشيدًا بمشاركتهم الفاعلة 

في األنشطة والفعاليات الطالبية.
والتقدير  بالشكر  السفير  تقدم  جانبه  من 
إلى وزارة التربية والتعليم، متطلعًا إلى المزيد 
من التعاون في الجانب التعليمي بين البلدين 

الصديقين.

وزير التربية يبحث مع ال�صفير الهندي التعاون التعليمي 

شاركت السفيرة منى عباس محمود رضي، سفيرة 
والمقيمة  سنغافورة  جمهورية  لدى  البحرين  مملكة 
في بانكوك، في حفل االستقبال الدبلوماسي السنوي 
جمهورية  رئــيــســة  يــعــقــوب،  حليمة  الــســيــدة  لــفــخــامــة 
ســنــغــافــورة، الــــذي ُعــقــد بــقــصــر اســتــانــا، بــحــضــور لي 
والسفراء  السنغافوري،  ــوزراء  الــ رئــيــس  لــونــج،  هسين 
الــمــعــتــمــديــن لــــدى جــمــهــوريــة ســنــغــافــورة والــقــنــاصــل 
الحكومة  في  والمسؤولين  الضيوف  وكبار  الفخريين 

السنغافورية. 
عباس  منى  السفيرة  صــرحــت  المناسبة،  وبــهــذه 
مــحــمــود رضــــي بــــأن الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة بــيــن مملكة 
الــبــحــريــن وجــمــهــوريــة ســنــغــافــورة تــشــهــد تــقــدًمــا في 
يجسد  بما  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي  الثنائي  التعاون 
ما يجمع بينهما من روابط راسخة تقوم على التفاهم 
واالحترام المتبادل في سياق عالقات تعاون متنامية 
المستويات ورغبة  أعلى  وزيــارات رسمية متبادلة على 

مشتركة لالرتقاء بالعالقات إلى آفاق أرحب.
وأعــــربــــت عـــن تــطــلــعــهــا لــتــشــجــيــع الــمــســتــثــمــريــن 
واألعمال التجارية التي تطمح في التوسع في الشرق 
األوســــط لــلــمــشــاركــة فــي الــمــشــاريــع االســتــثــمــاريــة في 

مــمــلــكــة الــبــحــريــن، ال ســيــمــا فـــي قــطــاعــات الــخــدمــات 
اللوجستية والسياحة والتصنيع والصحة، معربة عن 
الــخــارجــيــة في  العمل  فــرص  مــن  لــالســتــفــادة  تطلعها 
سنغافورة  جمهورية  فــي  الشهيرة  العالمية  الشركات 
ــارات الــــمــــواهــــب الــبــحــريــنــيــة،  ــهــ لـــدعـــم االرتـــــقـــــاء بــــمــ
واالستفادة من أفضل الممارسات الدولية، معبرة عن 
التقني  والــدعــم  الفنية  الــخــبــرات  لمشاركة  تقديرها 
ســنــغــافــورة  بــرنــامــج  خـــالل  مــن  للبحرينيين  الــمــقــدم 

للتعاون.
وفي إطار تعزيز العالقات المتميزة بين البلدين 
الــتــعــاون  الــســفــيــر أهــمــيــة تكثيف  أكــــدت  الــصــديــقــيــن، 
من  الصديقين  البلدين  بين  والــتــجــاري  االقــتــصــادي 
البلدين على  كــال  مــن  األعــمــال  رجـــال  خــالل تشجيع 
للتعاون  رحبة  آفــاق  لفتح  الخبرات  وتــبــادل  التفاعل 
بين  الكامنة  الجديدة  الفرص  استكشاف  على  عالوة 
به  تتمتع  لما  خــاصــة  الــمــجــاالت،  شتى  فــي  البلدين 
الموارد  تنمية  مجال  في  تطور  من  البحرين  مملكة 
في  المتميز  والتجاري  االقتصادي  ومركزها  البشرية 
المنطقة، متطلعة لمزيد من الفرص القيمة لتعزيز 

التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

�سفرية البحرين لدى �سنغافورة:

نتطلع اإلى زيادة وت�صجيع اال�صتثمار بين البلدين

اســـتـــقـــبـــل الـــشـــيـــخ هـــشـــام بــن 
وكــيــل  خــلــيــفــة  آل  عـــبـــدالـــرحـــمـــن 
الجنسية  لــشــؤون  الداخلية  وزارة 
والــــــجــــــوازات واإلقــــــامــــــة، الــســيــدة 
مـــنـــى الـــمـــعـــلـــول الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
لدى  التونسية  الجمهورية  سفير 
ــــي بــــدايــــة الـــلـــقـــاء،  الـــمـــمـــلـــكـــة.  وفـ
رحب وكيل وزارة الداخلية لشؤون 
الــجــنــســيــة والـــــجـــــوازات واإلقـــامـــة 
بــالــســيــدة مــنــى الــمــعــلــول، مــنــوهــًا 
بين  الثنائية  الــعــالقــات  بمستوى 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن والــجــمــهــوريــة 
المجاالت،  مختلف  في  التونسية 
وخـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــخــدمــات 
ــة والـــــــجـــــــوازات  ــيـ ــسـ ــنـ ــجـ شـــــــــؤون الـ
واإلقـــامـــة. كــمــا تــم خـــالل الــلــقــاء، 

ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــل تـ ــ ــبـ ــ ــــث سـ ــحـ ــ بـ
والتنسيق بين البلدين الشقيقين، 

ومــنــاقــشــة عـــدد مــن الــمــوضــوعــات 
ذات االهتمام المشترك.

»ال�����ص��ح��ة« ت���دع���و اإل�����ى اال����ص���ت���م���رار ف���ي اأخ�����ذ ال��ج��رع��ات 
ال��م��ن�����ص��ط��ة ل��ل��ت��ط��ع��ي��م��ات ال���م�������ص���ادة ل��ف��ي��رو���س ك���ورون���ا

عــالــيــة ضد  مــنــاعــة مجتمعية  لــلــحــفــاظ عــلــى مــعــدالت 
اإلصابة بفيروس كوفيد-19 ومتحوراته، تدعو وزارة الصحة 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن إلـــى أخـــذ الــتــطــعــيــمــات الــمــضــادة 
ــا والــمــتــحــورات الــجــديــدة مــنــه، وخــصــوصــًا  لــفــيــروس كـــورونـ
الجرعات المنشطة من التطعيم بحسب التوصيات الصادرة، 
)فــايــزر- تطعيم  توفير  على  البحرين  مملكة  حرصت  فقد 

الجديدة  والمتحورات  للفيروس  المضاد  المطور  بيونتك( 
الوقاية  تعزيز  بــهــدف  منشطة  كجرعة  يعطى  والـــذي  مــنــه؛ 
المنشطة  الجرعة  تسهم  حيث  ومضاعفاته،  الفيروس  من 
الــحــفــاظ على  فــي  الــمــطــور  بيونتك(   – )فــايــزر  مــن تطعيم 
المناعة  معدل  ورفع  والمقيمين  المواطنين  وسالمة  صحة 

بالمرض  الــشــديــدة  إلــى  المتوسطة  اإلصــابــات  ضــد  لديهم 
لــلــفــئــات األكــثــر  ومـــا يصاحبها مــن مــضــاعــفــات، وخــصــوًصــا 
أمــراض ضعف  يعانون من  األمــراض ممن  لمخاطر  عرضة 
ــراض  الــمــنــاعــة واألمــــــراض الــمــزمــنــة مــثــل داء الــســكــري، أمـ
واألورام  المزمنة  التنفسي  الجهاز  أمــراض  المزمنة،  القلب 
نقص  أمـــراض  مــن  وغيرها  المفرطة  والسمنة  السرطانية 

المناعة. 
ومن منطلق المسؤولية المشتركة لكل فرد في المجتمع، 
تهيب وزارة الصحة بجميع أفراد المجتمع )البالغون 12 عامًا 
التطعيم،  من  المنشطة  الجرعة  بأخذ  المبادرة  فــوق(  فما 
وخصوصًا من لقاح )فايزر بيونتك( المطور الجديد لتأمين 

حصانة مجتمعية ضد الفيروس ومتحوراته.
وفــــي هــــذه الــفــتــرة مـــن الـــعـــام تــنــشــط فـــيـــروســـات مــرض 
انتشارًا  أكثرها  من  الحماية  ولتأمين  الموسمية،  األنفلونزا 
في الموسم تحرص وزارة الصحة على توفير اللقاح سنويًا مع 
مطلع الموسم ليتسنى للراغبين في تلقي لقاح االنفلونزا، 
األطفال  منهم  باللقاح  المستهدفة  الفئات  جميع  وتوصي 
دون سن الخامسة والبالغون فوق سن الخمسين والحوامل 
لحمايتهم  بأخذه  وغيرهم  المزمنة  باألمراض  والمصابون 
من المرض ومضاعفاته الشديدة التي قد تؤدي إلى الوفاة. 
االنفلونزا  لقاح  تلقي  كــوفــيــد-19  لقاحات  لمتلقي  ويمكن 

الموسمية في الوقت ذاته.
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اأمي���ن المحكم���ة الدائم���ة للتحكيم ف���ي الهاي
اجتمع عبداهلل بن فيصل 
ــبـــر الــــــدوســــــري، ســفــيــر  بــــن جـ
مملكة  لــدى  البحرين  مملكة 
بروكسل،  في  والمقيم  هولندا 
تـــشـــيـــّبـــاك،  مـــارســـيـــن  د.  ــع  مــ
األمــــــيــــــن الــــــعــــــام لــلــمــحــكــمــة 
الدائمة للتحكيم، وذلك بمقر 

المحكمة في الهاي.
ــاد  ــاع، أشـ ــمـ ــتـ ــــال االجـ وخـ
الــســفــيــر بـــالـــدور الـــبـــارز الـــذي 
تضطلع به المحكمة الدائمة 
لــلــتــحــكــيــم، كــونــهــا أحــــد أبـــرز 
المعنية  الــدولــيــة  المؤسسات 
بالتحكيم والتسوية القانونية 
والمنازعات  الحقائق  وتقصي 
الجهود  إلــى  مشيًرا  الــدولــيــة، 
البحرين  لمملكة  الــمــبــذولــة 
فــي مــجــال الــقــضــاء والــعــدالــة 
وإنفاذ القانون، والتي ساهمت 
ــل الـــــــرؤيـــــــة الـــســـامـــيـــة  ــفــــضــ بــ
ــة  لــــحــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــالـ
الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
الُمعظم،  الباد  ملك  خليفة، 
وتــوجــهــات الــحــكــومــة بــرئــاســة 

صاحب السمو الملكي األمير 
آل خليفة،  حــمــد  بــن  ســلــمــان 
ــيــــس مــجــلــس  ــهـــد رئــ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
مملكة  ــاب  ــسـ إكـ ــن  مـ الــــــــوزراء، 
الـــبـــحـــريـــن مـــكـــانـــة مـــرمـــوقـــة 
ــعــــة فــي  ــيــ ــعــــة دولـــــيـــــة رفــ ــمــ وســ
مجال حفظ الحقوق وتسوية 

المنازعات.
ــى د.  ــ ــنــ ــ أثــ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، 
مارسين تشيّباك على الجهود 
الذي  المهم  والدور  الواضحة 
البحرين  مملكة  بــه  تضطلع 
فــــــــي الــــــمــــــجــــــال الــــقــــضــــائــــي 

والـــعـــدلـــي عـــلـــى الــمــســتــويــيــن 
متطلًعا  والـــدولـــي،  اإلقــلــيــمــي 
إلـــى مــواصــلــة الــبــنــاء عــلــى ما 
تحقق من مستويات متقدمة 
ومــتــنــامــيــة فـــي مـــجـــال تــعــزيــز 
المتميزة  الثنائية  الــعــاقــات 
ــن، مـــتـــمـــنـــًيـــا  ــيــ ــبــ ــانــ ــجــ ــن الــ ــيــ بــ
التوفيق  دوام  السفير  لسعادة 

والنجاح. 
وجــــرى خــــال االجــتــمــاع، 
التعاون  تعزيز  سبل  مناقشة 
والتدريب  التعليم  مجال  في 

القانوني.

أكــــد الــنــائــب مــحــمــد األحـــمـــد رئــيــس 
ــؤون الـــمـــالـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ــشــ لــجــنــة الــ
بمجلس النواب أن اللجنة تكثف الجهود 
تقديم  في سبيل  والتشريعية  البرلمانية 
دراسة وافية لجميع ماحظات وتوصيات 
تــقــريــر ديــــوان الــرقــابــة الــمــالــيــة واإلداريــــة 
إطـــار  فـــي  ــك  وذلــ  ،)2022-2021( لــعــامــي 
والتحقق  الــعــام  الــمــال  عــلــى  المحافظة 
في  إنفاقه،  أوجــه  ومشروعية  سامة  من 
أعــلــى درجــات  الــحــرص على تطبيق  ظــل 
تحقيقًا  والــشــفــافــيــة  والــمــهــنــيــة  الــنــزاهــة 
للمصلحة العامة وبما يعود بالخير على 

الوطن والمواطن.

وخــــال االجــتــمــاع الــــذي عــقــد أمــس 
ــواب بــحــضــور  ــنــ األحـــــد بــمــقــر مــجــلــس الــ
نــــواف بــن مــحــمــد الــمــعــاودة وزيــــر الــعــدل 
ــاف وعـــدد من  والــشــؤون اإلســامــيــة األوقــ
مجموعة  اللجنة  بحثت  ــوزارة،  الـ ممثلي 
ديوان  الــواردة في تقرير  الماحظات  من 
الرقابة المالية واإلدارية؛ حيث استمعت 
ــعـــدل  ــات وزيـــــــر الـ ــاحــ ــى إيــــضــ ــ الـــلـــجـــنـــة إلــ
ــول الــمــاحــظــات  ــ ومـــســـؤولـــي الـــــــــوزارة حـ

المتعلقة بها.
كــمــا الــتــقــت الــلــجــنــة الــشــيــخ محمد 
التنفيذي  الرئيس  خليفة  آل  خليفة  بن 
لمؤسسة التنظيم العقاري وممثلي جهاز 

الــمــســاحــة والــتــســجــيــل الــعــقــاري، حــيــث 
ديــوان  تقرير  ماحظات  اللجنة  ناقشت 
الـــرقـــابـــة مـــع مــمــثــلــي الـــجـــهـــة، فـــي سعي 
ــة مــتــكــامــلــة وشــامــلــة،  ــ ــى رؤيـ لـــلـــوصـــول إلــ
تدعم  وتوصيات  مخرجات  والستخاص 
اللجنة في تقريرها النهائي، الذي تصبو 
من خاله إلى الحفاظ على المال العام، 
واإلداريـــة  المالية  الــتــجــاوزات  من  والحد 

في مؤسسات وأجهزة الدولة.
وخـــال االجــتــمــاع أشـــار األحــمــد إلى 
بــشــكــل دؤوب  تــعــمــل  الــمــالــيــة  الــلــجــنــة  أن 
ــل مــــن مــنــطــلــق مــســؤولــيــاتــهــا  ــواصــ ــتــ ومــ
الدستورية  أدواتــهــا  وبتفعيل  البرلمانية، 

وزارات  أداء  تحسين  لمتابعة  البرلمانية، 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا، ومـــراجـــعـــة جميع 
ــر وتـــطـــبـــيـــق جــمــيــع  ــريـ ــقـ ــتـ مــــاحــــظــــات الـ
تــوصــيــاتــه، لــضــمــان الـــوصـــول إلــــى أعــلــى 
والتوظيف  والكفاءة  اإلنتاجية  مستويات 
األمثل لكافة الموارد تحقيقًا للمصلحة 

العامة.
وذكر األحمد أن اللجنة مستمرة في 
عــقــد ســلــســلــة اجــتــمــاعــاتــهــا مـــع الــجــهــات 
تقرير  في  ماحظات  بشأنها  وردت  التي 
واإلداريـــــة، ضمن  المالية  الــرقــابــة  ــوان  ديـ
منهجية تقوم على التعاون مع الحكومة 

لمعالجة المخالفات.

ال��ع��ق��اري« و»ال��ت�����س��ج��ي��ل  ال��ع��دل«  »وزارة  م��ع  تجتمع  ال���ن���واب«  »م��ال��ي��ة 
ل��ب��ح��ث م��اح��ظ��ات وت��و���س��ي��ات دي�����وان ال��رق��اب��ة ال��م��ال��ي��ة واالإداري������ة

ابــن  مــســتــشــفــى  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس  أكــــد 
الــتــوجــيــهــات  أن  الــعــريــض  د. حــســن  الــنــفــيــس، 
الــســامــيــة مـــن حــكــومــة صــاحــب الــجــالــة وعــلــى 
رأســهــا صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر سلمان 
كان  الــوزراء  العهد رئيس مجلس  بن حمد ولي 
في  الطبي  الكادر  نفوس  في  المؤثر  الوقع  لها 
مملكة البحرين. وأضاف: »نحن كمستشفى ابن 
النفيس أحد المستشفيات الخاصة األوائل في 
احتضان  في  والــريــادة  السبق  لنا  كــان  البحرين 
وتــدريــب األطــبــاء الــذيــن يسعون دومـــًا مــن أجل 
التألق والتطور، حتى أصبح يشار إلينا بالبنان، 
حيث إن نسبة البحرنة بين األطباء تضاهي %90 
التخصصات  مستوى  على  الــحــال  هــو  وكــذلــك 
الــطــبــيــة الـــمـــســـاعـــدة كــالــتــمــريــض والــمــخــتــبــر 

واألشعة والتخصصات الطبية ذات العاقة«.
وتابع بالقول: »هذا هو ديدننا وإيماننا بأننا 
تخطي  على  مساعدتها  في  الدولة  مع  نتكامل 
الصعاب ال النظر إليها كمنافس.. إال أننا نواجه 
الكثير من الصعاب التي قد تحول دون التطور 
بشكل يسمح لنا بمزيد من التعاون بيننا وبين 

مرافق الدولة العامة في الصحة«.
ودعـــــا الـــعـــريـــض الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة إلــى 
إشـــــراك الــقــطــاع الــصــحــي الـــخـــاص فـــي اتــخــاذ 
ــات الــصــحــيــة،  ــالـــخـــدمـ ــرارات الــمــتــعــلــقــة بـ ــ ــقــ ــ الــ
والتي  بالصحة  الخاصة  التشريعات  وتحديث 
العاجية  السياحة  تنشيط  في  دور  لها  سيكون 
تنويع  اإليجابي في  الــمــردود  له  والــذي سيكون 

مصادر الدخل.

} د. حسن العريض.

90% ن�سبة البحرنة بين االأطباء في »ابن النفي�س«

اجــتــمــع الـــدكـــتـــور مــاجــد 
بن علي النعيمي رئيس مركز 
األرشيف الوطني مع الدكتور 
الغنيم رئيس  عبداهلل يوسف 
مــركــز  ورئـــيـــس  إدارة  مــجــلــس 
الكويتية  والدراسات  البحوث 
بــــدولــــة الـــكـــويـــت الــشــقــيــقــة، 
حـــيـــث تــــم خـــــال االجـــتـــمـــاع 
بــــحــــث مــــــجــــــاالت الــــتــــعــــاون 
بــيــن الـــمـــركـــزيـــن، وخــصــوصــًا 
ــا يــتــعــلــق بــحــفــظ الــوثــائــق  مـ
ذلك  يتطلبه  ومــا  وترميمها، 
مـــن تــجــهــيــزات مــتــخــصــصــة، 
وتـــدريـــب الــمــخــتــصــيــن، وآخــر 
المستجدات على الصعيدين 
مشيدًا  والــخــارجــي،  المحلي 
رئـــــــيـــــــس مـــــــركـــــــز األرشـــــــيـــــــف 
الوطني بالتعاون الوثيق بين 
المركزين، والذي ينطلق من 
العاقات األخوية بين مملكة 
الـــبـــحـــريـــن ودولـــــــــة الـــكـــويـــت 
ــي الـــعـــديـــد مــن  الــشــقــيــقــة فــ

المجاالت.
أن  ــر  ــ ــذكــ ــ ــالــ ــ ــ ب ــر  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
مـــركـــز الـــبـــحـــوث والــــدراســــات 
ــام  ــأســــس عـ ــد تــ ــ الـــكـــويـــتـــيـــة قـ
1992م، بهدف إعداد البحوث 
ــات بــالــلــغــة الــعــربــيــة  ــدراســ والــ
وغيرها من اللغات األجنبية، 
ــواد الـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــمــ ــ ــاج الــ ــ ــتــ ــ ــ وإن
والــوثــائــقــيــة، وجــمــع وحــفــظ 

ذات  والــوثــائــق  المخطوطات 
الــصــلــة بــتــاريــخ وتـــــراث دولـــة 
الكويت، إلى جانب المشاركة 
ــــدوات  ــنـ ــ ــي الـــمـــؤتـــمـــرات والـ فــ
والــــــــمــــــــعــــــــارض، والــــــتــــــعــــــاون 
ــات والـــهـــيـــئـــات  ــسـ ــؤسـ ــمـ ــع الـ مــ
والثقافية  العلمية  والمراكز 
ــتــــوى الـــمـــحـــلـــي  ــمــــســ ــلــــى الــ عــ

واإلقليمي والعالمي.

»االأر�س���يف الوطن���ي« و»البح���وث الكويتي���ة« 
ي��ب��ح��ث��ان ال���ت���ع���اون ف���ي ح��ف��ظ ال��وث��ائ��ق

ــة وزيــــــر الــعــمــل  ــايــ تـــحـــت رعــ
جميل بن محمد علي حميدان، 
لتنظيم  ميدبوينت  شركة  تقيم 
الـــفـــعـــالـــيـــات مـــنـــتـــدى الــتــعــلــيــم 
ــوق الــعــمــل ضــمــن فــعــالــيــات  ــ وسـ
ــتــــدريــــب  ــرض الـــتـــعـــلـــيـــم والــ ــعــ مــ
ــل والـــــــــــذي تــقــيــمــه  ــمــ ــعــ ــل الــ ــبــ قــ
ــانــــي عــشــر  ــثــ ــام الــ ــعـ ــلـ الــــشــــركــــة لـ
المؤتمرات  بمركز  التوالي  على 
الثاثاء  يومي  الخليج،  بفندق 
الموافقين  المقبلين  واالربــعــاء 

21 و22 فبراير 2023.
ــتـــدى الــتــعــلــيــم  ــنـ ــد مـ ــقـ ــعـ ويـ
وســــــــــوق الــــعــــمــــل تــــحــــت شـــعـــار 
بكلمة  والـــتـــحـــديـــات«  »الـــفـــرص 
بــنــت  روان  ــدة  ــيـ ــسـ ــلـ لـ ــة  ــيـ ــسـ ــيـ رئـ
نــجــيــب تــوفــيــقــي وزيـــــــرة شــــؤون 
ــاركـــة االســـتـــاذ  الـــشـــبـــاب، وبـــمـــشـ
الدبعي  محمد  مأمون  الدكتور 
العالي  التعليم  وزارة  عــام  أمين 
ــي واألســـــتـــــاذ  ــمـ ــلـ ــعـ والــــبــــحــــث الـ
الدكتور عبداهلل الحواج الرئيس 
أمناء  مجلس  رئــيــس  الــمــؤســس 
ــلـــيـــة، بــاإلضــافــة  الــجــامــعــة األهـ
إلى الكلمات الترحيبية لرئيس 
ميدبوينت  شــركــة  إدارة  مجلس 
ــك الـــمـــنـــظـــم حــســيــن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ والـ

محمد حبيب.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة أوضــحــت 
الــشــيــخــة نــــورة بــنــت خــلــيــفــة آل 
خليفة رئيس مجلس إدارة شركة 
الفعاليات  لتنظيم  ميدبوينت 
يـــقـــام على  ــــذي  الـ الــمــنــتــدى  أن 
إضافة  يشكل  المعرض  هامش 
لما  للمعرض  وإثــرائــيــة  نــوعــيــة 
ودعــم من  يتضمنه من مشاركة 
الــوزارات الحكومية ذات الصلة، 
في مقدمتها وزارة العمل ووزارة 
شــؤون  ووزارة  والتعليم  التربية 
والــشــبــاب، فضا عــن لفيف من 

الــعــلــمــاء والــمــفــكــريــن والـــقـــادة 
من  والمختصين  التعليميين 
والمؤسسات  الجامعات  قيادات 
البحرين  مملكة  من  التعليمية 
ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

والمملكة األردنية الهاشمية.
ــتـــدى  ــنـ الـــمـ أن  وأوضــــــحــــــت 
رئــيــســيــة،  يــتــضــمــن 3 جـــلـــســـات 
ــيـــن مـــــن عــــدد  ــتـــحـــدثـ وتــــضــــم مـ
المحلية  الــجــامــعــات  أرقــــى  مــن 
والعربية، من بينهم البروفيسور 
الجامعة  رئيس  العالي  منصور 
كاكا  عمار  والبروفيسور  األهلية 

رئيس جامعة العلوم التطبيقية 
عـــــبـــــداهلل  بـــــــن  اهلل  غــــــــــرم  ود. 
ــة  ــعـ ــامـ ــــس الـــجـ ــيـ ــ الـــــغـــــامـــــدي رئـ
ود. حسن  الــمــفــتــوحــة  الــعــربــيــة 
البحرين  جــامــعــة  رئــيــس  الــمــا 
نادر  والبروفيسور  للتكنولوجيا 
الرئيس  نائب  البستكي  محمد 
لـــلـــشـــؤون األكـــاديـــمـــيـــة والــبــحــث 
الـــعـــلـــمـــي بـــجـــامـــعـــة الــمــمــلــكــة 
عــمــيــد  زابــــودســــكــــي  ــيـــف  جـ ود. 
بمملكة  األمـــريـــكـــيـــة  الــجــامــعــة 
السيد  إلــى  باإلضافة  البحرين 
ســتــيــفــان هـــاريـــســـون مــيــرفــيــلــد 

المدير اإلداري بالكلية الملكية 
ــي ايـــــرلـــــنـــــدا -  ــ ــيــــن فــ ــلــــجــــراحــ لــ

البحرين.
ــال مــنــتــدى  ــ ــمـ ــ ــتـــمـــر أعـ وتـــسـ
ــعـــمـــل عــلــى  الــتــعــلــيــم وســـــــوق الـ
ــيــــم  ــلــ ــتــــعــ هـــــــامـــــــش مـــــــعـــــــرض الــ
طوال  العمل  قبل  ما  والتدريب 
نــهــار يـــوم الــثــاثــاء، فــيــمــا يظل 
ــعــــرض مـــتـــاحـــا لــلــجــمــهــور  ــمــ الــ
مـــن طــلــبــة وخــريــجــيــن وأولـــيـــاء 
أمــــور ومــهــتــمــيــن طــــوال الــفــتــرة 
الــثــاثــاء  يــومــي  مــن  الصباحية 

واألربعاء.
شـــركـــة  أن  ــر  ــذكــ ــالــ بــ ــر  ــديــ جــ
الفعاليات  لتنظيم  ميدبوينت 
تدأب على تنظيم هذا المعرض 
مساندة  كــمــبــادرة  ســنــوي  بشكل 
لــلــتــواصــل الــبــنــاء والــمــثــمــر بين 
ــم مــن  ــورهــ ــاء أمــ ــ ــيـ ــ الــطــلــبــة وأولـ
جــهــة والــجــامــعــات والــمــؤســســات 
ــات ســـوق  ــســ ــؤســ الــتــعــلــيــمــيــة ومــ
العمل من جهة أخرى، بما يعزز 
تحصيل  بين  التوفيق  مــســارات 
الــطــلــبــة الــعــلــمــي والــمــهــنــي في 
ــات ومـــتـــطـــلـــبـــات ســـوق  ــعـ ــامـ الـــجـ

العمل. 

برعاية وزير العمل وم�شاركة وزيرة �ش�ؤون ال�شباب 

»منتدى �س���وق العمل« على هام����س معر�س التعليم والتدريب غدا

} الشيخة نورة بنت خليفة.} وزيرة شؤون الشباب.} وزير العمل.

إدارة  مجلس  رئيس  أصــدر 
مـــصـــرف الـــبـــحـــريـــن الـــمـــركـــزي 
قرارا  الجاهمة  خليفة  حسن 
الرسوم ومقابل  فئات  بتحديد 
الــــخــــدمــــات الـــمـــســـتـــحـــقـــة عــن 
التي  والــخــدمــات  الــتــراخــيــص 
ــا الــــمــــصــــرف، بــحــيــث  ــهـ يـــقـــدمـ
تحدد فئات الرسوم المستحقة 
عــلــى الــتــراخــيــص الــمــمــنــوحــة 
من مصرف البحرين المركزي 
وعــــــــن قــــيــــد األشـــــــخـــــــاص فــي 
الـــســـجـــات الـــتـــي يـــلـــزم الــقــيــد 
أو مــتــغــيــر  ثـــابـــت  بــشــكــل  بـــهـــا، 
وفقا لألحكام والقواعد الواردة 
احتساب  يــتــم  وأن  الـــقـــرار،  فــي 
مقابل الخدمات التي يقدمها 
مـــصـــرف الـــبـــحـــريـــن الـــمـــركـــزي 

بشكل ثابت أو متغير.
وأشــــــــار الـــــقـــــرار الــمــنــشــور 
فــــي الـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة إلـــى 
أنـــــه يــــحــــدد رســـــم قـــــــدره مــائــة 
ــم غــيــر  ــرســ ــار بـــحـــريـــنـــي كــ ــ ــنـ ــ ديـ
مسترجع عن كل طلب جديد، 
المستحقة  الــرســوم  وتحتسب 

بناء  متغير  بشكل  للتراخيص 
التشغيلية  الــمــصــاريــف  عــلــى 
لـــلـــمـــؤســـســـات الــــمــــالــــيــــة وهــــي 
يــحــســب من  1% رســـمـــا ســنــويــا 
التشغيلية  المصروفات  صافي 
لها،  التجزئة  لمصاريف قطاع 
نــصــف بــالــمــائــة رســـمـــا ســنــويــا 
يحسب من صافي المصروفات 
الــتــشــغــيــلــيــة لـــمـــصـــارف قــطــاع 
الــجــمــلــة الـــمـــرخـــص لـــهـــا، ربــع 
بــالــمــائــة رســمــا ســنــويــا يحسب 
مـــــــن صــــــافــــــي الـــــمـــــصـــــروفـــــات 
الــمــصــارف  لــفــروع  التشغيلية 
المؤسسات  وجميع  األجنبية 
المالية األخرى المرخص لها.

ويراعى في تحديد الرسوم 
يــحــتــســب صــافــي  الــســنــويــة أن 
بعد  التشغيلية  الــمــصــروفــات 
ورســوم  التبرعات  قيمة  خصم 
ــتـــدريـــب ورســــــوم الــتــرخــيــص  الـ
ــة مــا  ــافــ ــم ســــدادهــــا وكــ الـــتـــي تــ
ــاء مــجــلــس  ــ ــضــ ــ ــاه أعــ ــاضــ ــقــ ــتــ يــ
التنفيذيين  غــيــر  مـــن  اإلدارة 
ــروفــــات  ــمــــصــ مـــــن إجــــمــــالــــي الــ

المالية،  للمؤسسة  التشغيلية 
وأال يقل الرسم المستحق عن 
يـــزيـــد على  وال  ــى  ــ األدنــ الـــحـــد 
الــــحــــد األقــــصــــى الــمــنــصــوص 
المرافقة  الــمــاحــق  فــي  عليه 

للقرار.
ــدد الـــقـــرار عــلــى أنـــه ال  وشــ
الرسوم  قيمة  اســتــرجــاع  يجوز 
الــمــســتــحــقــة عـــن الــتــراخــيــص 
السنوية أو جزء منها، أو قيمة 
مـــقـــابـــل الـــخـــدمـــات الـــمـــســـددة 
مقابل الخدمات التي يقدمها 
المصرف أو جزء منها، ويتم رد 
مقابل  أو  الرسوم  بعض  أو  كل 
عليها  الــمــنــصــوص  الــخــدمــات 
ــق  ــمـــاحـ فــــي هــــــذا الـــــقـــــرار والـ
الــمــرافــقــة لـــه، وذلـــك فــي حــال 
وجود خطأ في تقدير القيمة.

إلــــــــى أن  الـــــــقـــــــرار  وأشــــــــــــار 
التي بدأت  المالية  المؤسسات 
تلتزم  التصفية  ــراءات  ــ إجـ فــي 
الحد  أو  الثابت  الرسم  بسداد 
األدنـــــى لــلــرســوم الــمــتــغــيــرة أو 
أيهما  ديــنــار   2000 قـــدره  مبلغ 

ٌأقـــل وذلـــك كــرســوم سنوية عن 
الـــتـــراخـــيـــص الــمــمــنــوحــة لــهــا 
أثناء فترة التصفية، كما تلتزم 
صدر  الــتــي  المالية  المؤسسة 
ــن الـــمـــصـــرف بــوضــعــهــا  قـــــرار مـ
الـــرســـم  بــــســــداد  اإلدارة  تـــحـــت 
الثابت أو الحد األدنى للرسوم 
دينار   4000 مبلغ  أو  المتغيرة 
أيهما أقل، وذلك كرسوم سنوية 
الممنوحة لها  التراخيص  عن 
أثناء فترة الوضع تحت اإلدارة.

وشملت الماحق المرافقة 
الــمــتــغــيــرة  ــوم  ــرسـ الـ لــلــقــرار أن 
ــتـــجـــزئـــة  ــاع الـ ــ ــطـ ــ لــــمــــصــــارف قـ
تــتــراوح مــا بــيــن 30 ألـــف ديــنــار 
ديــنــار  ألــــف  و240  أدنـــــى  كــحــد 
كحد أقصى فيما تبلغ مصارف 
ألف   12 بين  ما  الجملة  قطاع 
دينار حدا أدنى و100 ألف دينار 

حدا أقصى.
فــــيــــمــــا شــــمــــلــــت الــــــرســــــوم 
الـــثـــابـــتـــة لـــتـــراخـــيـــص شـــركـــات 
ديــنــار، وألــف  الــتــأمــيــن 6 آالف 
دينار لتراخيص شركات تأمين 

ــة، وبـــلـــغـــت رســــــوم الــقــيــد  ــعـ ــابـ تـ
فـــي ســجــل مـــقـــدري الـــحـــوادث 
واألضــــرار »أفــــراد« 175 ديــنــارا، 
القيد في سجل مقدري  رسوم 
ــرار »شــركــات«  ــ الـــحـــوادث واألضــ
1200 دينار، أما رسوم القيد في 
التأمين  شركات  ممثلي  سجل 
القيد  »أفــراد« 25 دينارا، رســوم 
في سجل الخبراء االكتواريين 

100 دينار.

تحديد فئات ر�سوم التراخي�س والخدمات التي يقدمها م�سرف البحرين المركزي
ال��ت��ج��زئ��ة ل��م�����ش��ارف ق���ط���اع  ال��م��ت��غ��ي��رة  ل��ل��ر���ش���م  اأدن������ى  األ�����ف دي���ن���ار ح����دا   30

} حسن خليفة الجاهمة.

قام أمس وفد من موظفي الكونجرس 
األمريكي بزيارة لألمانة العامة للتظلمات، 
غـــادة حميد حبيب  الــســيــدة  الــتــقــوا  حيث 
بن  محمد  الشيخ  بحضور  الــعــام  األمــيــن 
على آل خليفة مدير إدارة التعاون الدولي 

والتطوير وعدد من منتسبي األمانة.
وخــــال الــلــقــاء رحــبــت األمـــيـــن الــعــام 
بــهــذه الـــزيـــارة الــتــي تــأتــي ضــمــن سلسلة 
موظفو  بها  يقوم  التي  الــدوريــة  الــزيــارات 
الــكــونــجــرس األمـــريـــكـــي لــألمــانــة الــعــامــة 

خال زيارتهم للبحرين.
كما عرضت األمين العام على الزائرين 
مــوجــزا عــن أهـــم جــهــود وأنــشــطــة األمــانــة 
تخصصها  نــطــاق  فــي  للتظلمات  الــعــامــة 
الوظيفي ودورها في خدمة الجمهور، كما 
إلـــى مساهمة األمــانــة في  أيــضــا  تــطــرقــت 
في  اإلنــســان  مبادئ حقوق  احــتــرام  تعزيز 

مجاالت عمل مؤسسات إنفاذ القانون.
وجرى خال اللقاء الرد على تساؤالت 

واستفسارات أعضاء الوفد الزائر.

االأمريكي  الكونجر����س  موظف���ي  م���ن  وف���د 
ي�����زور االأم����ان����ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ت��ظ��ل��م��ات

أكــــــدت هــيــئــة تــنــظــيــم ســـوق 
ــــرص عـــلـــى تــعــزيــز  ــحـ ــ الـــعـــمـــل الـ
ــابـــة والــتــنــظــيــم والــتــشــديــد  الـــرقـ
ــيـــن مـــــن خــــال  ــفـ ــالـ عــــلــــى الـــمـــخـ
تكثيف جهود وإجراءات التصدي 
لــلــمــمــارســات غــيــر الــقــانــونــيــة في 
سوق العمل بمختلف محافظات 
الــمــمــلــكــة. وأشــــــارت الــهــيــئــة إلــى 
تنفيذها حملة تفتيشية مشتركة 
الــداخــلــيــة  وزارة  مـــع  بــالــتــنــســيــق 
مـــمـــثـــلـــة فـــــي شــــــــؤون الــجــنــســيــة 
ــة ومــديــريــة  ــامــ ــوازات واإلقــ ــ ــجـ ــ والـ
شـــرطـــة الــمــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، 
شملت عدًدا من المحال التجارية 
وأمـــاكـــن تجمع  الــعــمــل  ومـــواقـــع 
الجنوبية،  بالمحافظة  العمالة 
رصد  عــن  الحملة  أســفــرت  حيث 
عدد من المخالفات التي تتعلق 
بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق 
اإلقــامــة بمملكة  وقــانــون  الــعــمــل 
ــــط عـــــــدد مــن  ــبـ ــ الــــبــــحــــريــــن، وضـ
الـــعـــمـــال الــمــخــالــفــيــن لــألنــظــمــة 
تّم اتخاذ  والقوانين، منّوهة بأنه 

اإلجراءات القانونية بشأنها.
ســوق  تنظيم  هيئة  وجــــددت 
ــا جـــمـــيـــع أفــــــراد  ــهــ ــوتــ الـــعـــمـــل دعــ
المجتمع إلى دعم جهود الجهات 
للممارسات  للتصدي  الحكومية 
غــيــر الــقــانــونــيــة فــي ســـوق العمل 
حماية  النظامية  غير  والعمالة 
الجميع  داعــيــة  كــكــل،  للمجتمع 

إلى اإلباغ عن أي شكاوى تتعلق 
بمخالفات سوق العمل والعمالة 
ــة مـــــــن خـــــال  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــظـ ــنـ ــ غـــــيـــــر الـ
مـــــلء االســــتــــمــــارة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 
المخصصة لإلباغ على الموقع 
 www.lmra.bh للهيئة  الــرســمــي 
أو االتـــصـــال عــلــى مــركــز اتــصــال 

الهيئة 17506055.

بالجنوبية العمالية  المخالفات  العمل« ت�سبط عددا من  »�سوق 

https://drive.google.com/file/d/1tfkCrExjWiZvbjTO0sbQ1rA9GycGBMFi/view
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/
http://www.akhbar-alkhaleej.com/
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.%0^8 áÑ°ùæH »£ØædG ´É£≤dG ƒªf ™LGôJ Éª«a
 á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  QGôªà°SG  äGô°TDƒªdG  âë°VhCGh
 ´É£b Q só°ünJ PEG ,áμ∏ªªdG »a …OÉ°üàb’G ƒªædG á∏éY ºYO »a
 â∏°Uh áÑ°ùæH G vƒªf ôãcC’G äÉYÉ£≤dG áªFÉb ºYÉ£ªdGh ¥OÉæØdG
 ´É£≤a  ,%4  áÑ°ùæH  ó««°ûàdGh  AÉæÑdG  ´É£b  ¬«∏j  ,%8^7  ≈dEG
 Éªc ,%3^4 ≈dEG â∏°Uh ƒªf áÑ°ùæH ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG
 øjôëÑdG ±ô°üe øY IQOÉ°üdG á«HÉéjE’G äGAÉ°üME’G â°ùμY

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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أكـــــــد جـــمـــيـــل بـــــن مـــحـــمـــد عــلــي 
الــقــطــاع  الــعــمــل أن  حـــمـــيـــدان وزيـــــر 
الصناعي في مملكة البحرين يشهد 
ــرًا فــــي ظــــل اســتــقــطــاب  ــيـ ــبـ تــــطــــورًا كـ
ــارات الـــصـــنـــاعـــيـــة بــفــضــل  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
االقتصادية  الــمــســارات  تنوع  سياسة 
الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا الـــحـــكـــومـــة لــخــلــق 
ــة والـــمـــســـاهـــمـــة  ــيــ ــوعــ ــنــ الــــــفــــــرص الــ
فــــي تـــولـــيـــد الـــمـــزيـــد مــــن الـــوظـــائـــف 
للمواطنين، الفتًا إلى أن وزارة العمل 
استراتيجيتها  تطبيق  فــي  مستمرة 
ــادة  ــتـــفـــادة مـــن زيــ الـــهـــادفـــة إلــــى االسـ
ــيـــة  ــنـــاعـ ــم الـــــمـــــشـــــروعـــــات الـــصـ ــجــ حــ
واستثمار ما توفره من وظائف نوعية 
لدمج المواطنين الباحثين عن عمل 

في هذا القطاع الحيوي.
جاء ذلك في تصريح لوزير العمل، 
التعاونية  للمجموعة  زيــارتــه  خــال 
فــودز«، إحدى  »آرال  األوروبية لأللبان 

بمنطقة  الــغــذائــي  التصنيع  شــركــات 
الــبــحــريــن الــعــالــمــيــة لــاســتــثــمــار في 
مدينة الحد الصناعية، ضمن سلسلة 
للشركات  بــهــا  يــقــوم  الــتــي  الـــزيـــارات 
ــادرات  ــبـ ــمـ والـــمـــؤســـســـات الـــداعـــمـــة لـ
وبـــرامـــج الـــــوزارة فــي مــجــال توظيف 
الكوادر الوطنية، حيث التقى السيد 
جورغن جريف رئيس سلسلة التوريد 
بالشركة، وعددا  األوســط  الشرق  في 

من المسؤولين فيها. 
خطط  على  حميدان  اطلع  وقــد 
بالقوى  ــاء  ــقـ واالرتـ تــوظــيــف  وبــرامــج 
كما  الشركة.  لــدى  الوطنية  العاملة 
قام بجولة تفقد خالها مراحل انتاج 
واألجبان  األلبان  مشتقات  المصنع 
التي توزع ما يقارب 95% من االنتاج 
وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في 
العاملين  من  عددا  والتقى  إفريقيا، 
بعطائهم  ــاد  أشـ حــيــث  البحرينيين، 

وقدراتهم المهنية في إدارة اإلنتاج. 
الــجــدد  المتوظفين  الــتــقــى  كــمــا 
عــلــى  واطــــــمــــــأن   2023 عـــــــام  خـــــــال 

انتظامهم في أعمالهم المختلفة.
وفــي هــذا الــســيــاق، أكــد حميدان 
الــوطــنــيــة هي  الــبــشــريــة  الـــمـــوارد  أن 
الرأسمال الحقيقي للتنمية، مشيرًا 
تأهيل  فــي  مستمرة  الـــــوزارة  أن  إلـــى 
ــن عــمــل  الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــبـــاحـــثـــيـــن عــ
ليكونوا الخيار األول عند التوظيف 
فــي ســـوق الــعــمــل، مــشــيــدًا بــالــتــعــاون 
الخاص  القطاع  منشآت  مع  القائم 
مختلف  فــي  البحرينيين  لتوظيف 
والتجارية،  االقــتــصــاديــة  القطاعات 
شركة  بثقة  السياق  هــذا  فــي  منوهًا 
»آرال فودز« بالكوادر الوطنية وسعيها 
لــتــطــويــرهــم مــهــنــيــًا لــمــا تــتــمــتــع به 
وظيفي  انــضــبــاط  مــن  خـــاص  بشكل 

وإنتاجية عالية.

من جانبه، أكد جريف أن المناخ 
والبيئة االستثمارية المحفزة وكفاءة 
الكوادر البحرينية من عوامل اختيار 
المجموعة العمل في المملكة، الفتًا 
المشجعة  والمزايا  الحوافز  أن  إلــى 
الـــتـــي تـــوفـــرهـــا الـــحـــكـــومـــة لــلــقــطــاع 
ــــي اســـتـــقـــطـــاب  ــت فـ ــمـ ــهـ ــــاص أسـ ــــخـ الـ
خاص  نحو  على  الصناعي  القطاع 
بالمهارات  المزودة  الوطنية  الكوادر 
بسياسة  مــنــوهــًا  الـــازمـــة،  الــمــهــنــيــة 
المواطنين  أجــور  دعــم  في  الحكومة 
ــيـــر الـــتـــدريـــب الـــمـــجـــانـــي لــهــم،  وتـــوفـ
العاملة  القوى  نسبة  أن  إلــى  مشيرًا 
 ،%48 نحو  تبلغ  الشركة  في  الوطنية 
المستمر  الــشــركــة  إلـــى ســعــي  الفـــتـــًا 
إلى توظيف المزيد من المواطنين، 
مؤكدًا أن الشركة تقوم حاليًا بتدريب 
في مختلف  لتوظيفهم  بحرينيًا   50

األقسام.

كتب: وليد دياب
تقدم كل من النواب »لولوة 
ووليد  الرميحي ومنير سرور 
الـــدوســـري ومــحــمــد األحــمــد 
ــي الـــــدوســـــري« بـــاقـــتـــراح  ــلـ وعـ
بـــقـــانـــون يـــهـــدف إلـــــى فـــرض 
ــويـــات  ــتـــحـ ضـــريـــبـــة عـــلـــى الـ
الـــنـــقـــديـــة الــــخــــارجــــيــــة عــلــى 
ــــن الـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــي  ــديـ ــ ــوافـ ــ الـ
البحرين، حيث نص االقتراح 
 %1 نسبة  فــرض  على  بقانون 
عــلــى الــتــحــويــات الــتــي تقل 
عــلــى  و%2  ديـــــنـــــار،   200 عــــن 
الــتــحــويــات الــتــي تــتــراوح ما 
و%3  دينار،  إلى 400   201 بين 
عــلــى الــتــحــويــات الــتــي تزيد 
على 400 دينار، ويستثنى من 
باالتفاقيات  يتعلق  مــا  ذلــك 
االستثمار  بحماية  الخاصة 
األمـــــــــوال  رؤوس  وانـــــتـــــقـــــال 
والـــــــحـــــــاالت الـــــمـــــحـــــددة فــي 

القوانين الضريبية المطبقة 
بالمملكة.

كما نص االقتراح بقانون 
الــضــريــبــة  أداء  يــتــم  أن  عــلــى 
اثــــــنــــــاء عـــمـــلـــيـــة الـــتـــحـــويـــل 
لـــــدى الـــمـــؤســـســـات الــمــالــيــة 
المرخص لها بذلك، ويتولى 
ــرادات  الــجــهــاز الــوطــنــي لـــإيـ
من  الــضــريــبــة  هـــذه  تحصيل 

تلك المؤسسات.
وقـــــالـــــت الــــنــــائــــب لــــولــــوة 
ــــي، واحـــــــــــدة مــمــن  ــــحـ ــيـ ــ ــرمـ ــ الـ
قــدمــوا االقـــتـــراح بــقــانــون في 
الخليج«  لـ»أخبار  تصريحات 
إن االقتراح بقانون يتكون من 
الديباجة،  عن  مــواد فضا   4
ــهـــدف إلــــى فــــرض ضــريــبــة  ويـ
على الوافدين من المقيمين 
فــــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن عــنــد 
قيامهم بتحويل أموالهم إلى 
الــخــارج، حيث جـــاءت الــمــادة 

المكلف  لتحدد  منه  األولـــى 
ــبـــة وهـــو  ــذه الـــضـــريـ ــ بــــــــأداء هــ
البحرين  في  المقيم  الــوافــد 
بــتــحــويــل مبلغ  قــيــامــه  ــال  حــ
نــقــدي إلـــى خــــارج الــمــمــلــكــة، 
الدخول  أصحاب  مراعاة  مع 
الـــــمـــــحـــــدودة والـــمـــنـــخـــفـــضـــة 
الضريبة  تكون  بحيث  منهم، 
من  التحويل  على   %1 بــواقــع 
ديــنــار وحــتــى 200 ديــنــار، و%2 
من 201 حتى 400 دينار، و%3 
عما يزيد على 400 دينار، كما 
حــــددت الـــمـــادة ذاتــهــا حــاالت 
ــــن تــطــبــيــق  االســــتــــثــــنــــاءات مـ
المادة  فيما جاءت  الضريبة، 
الثانية محددة آللية تحصيل 
الضريبة، حيث يقوم المكلف 
ــا لــــــــدى الـــمـــؤســـســـة  ــهــ ــعــ بــــدفــ
بعملية  قيامه  أثناء  المالية 
الـــتـــحـــويـــل، ويـــتـــولـــى الــجــهــاز 
بتحصيل  لإيرادات  الوطني 

هــــــــذه الــــضــــريــــبــــة مــــــن هــــذه 
الــمــادة  ــاءت  وجـ  ، المؤسسات 
الثالثة بتكليف وزير المالية 
واالقــتــصــاد الــوطــنــي بــإصــدار 
الـــــقـــــرارات الــــازمــــة لــتــنــفــيــذ 
أحــكــام هــذا الــقــانــون، وجــاءت 

المادة الرابعة تنفيذية.
وأوضـــحـــت الــنــائــب لــولــوة 
أن الــهــدف مــن الــمــقــتــرح هو 
ــاد حــلــول  ــجــ الـــعـــمـــل عـــلـــى إيــ
عــمــلــيــة الســتــثــمــار مــلــيــارات 
الــدوالرات التي يتم تحويلها 
ســنــويــا إلـــى خــــارج الــبــحــريــن 

مـــن قــبــل الــعــمــالــة األجــنــبــيــة 
إلى  المملكة  لدى  الموجودة 
دولهم، الفتة إلى أن البحرين 
أكـــبـــر  مــــــن  ــيــــج  ــلــ الــــخــ ودول 
مـــصـــادر الــــحــــواالت الــنــقــديــة 
البحرين  أن  كما  العالم،  في 
الوافدون فيها بتحويل  يقوم 
ما يقارب المليار دينار سنويا 

إلى بادهم.
الــمــمــلــكــة  إن  وأضـــــافـــــت: 
ــل بــــهــــا قــــــرابــــــة نــصــف  ــمــ ــعــ يــ
يمثلون  أجنبي  وافـــد  مليون 
عــصــبــا رئــيــســيــا فــــي الــحــيــاة 
االقـــتـــصـــاديـــة، مـــن شــــأن هــذا 
االقتصاد  ينمي  أن  المقترح 
قيام  عدم  الوطني من خال 
ــن بــتــحــويــل  ــديــ ــوافــ هــــــؤالء الــ
ــل أمـــوالـــهـــم لـــلـــخـــارج، وأن  جـ
يــعــمــلــوا عــلــى تــداولــهــا داخــل 
مشيرة  البحريني،  االقتصاد 
إلــى محدودية  أنــه نظرا  إلــى 
مـــــــــوارد الـــمـــيـــزانـــيـــة الـــعـــامـــة 
العام  الدين  ووصــول  للدولة 
إليه، قد قامت  إلــى ما وصــل 
بتقديم هذا المقترح بقانون 
كــحــل لـــزيـــادة اإليــــــــرادات في 

الميزانية.

أّكدت وزارة الصحة أن مراكز 
تولي  األولية  الصحية  الرعاية 
لــتــقــديــم جميع  ــتـــمـــام  االهـ كـــل 
الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة لــمــخــتــلــف 
فـــئـــات الــمــجــتــمــع وأفــــــــراده، من 
بــيــنــهــم فــئــة كـــبـــار الــمــواطــنــيــن؛ 
المتنقلة  الــوحــدات  تقوم  حيث 
بزيارة من يتعذر منهم حضوره 
ــة وتـــقـــديـــم  ــيـ لـــلـــمـــراكـــز الـــصـــحـ
ــلـــف خــــــدمــــــات الــــرعــــايــــة  ــتـ ــخـ مـ
الــتــي تشمل  الــصــحــيــة األولـــيـــة 
والعاجية  الوقائية  الــخــدمــات 
التي  والتأهيلية  والتمريضية 
تـــتـــضـــمـــن الـــــعـــــاج الـــطـــبـــيـــعـــي، 
ــاد  بــاإلضــافــة إلـــى خــدمــة اإلرشــ
األســــري وتــقــديــم االحــتــيــاجــات 
لحالة  الازمة  العينية  الطبية 

متلقي الخدمة في المنزل.
ــت فـــي رّدهــــــا على  ــحــ وأوضــ
ــؤال الـــبـــرلـــمـــانـــي الـــمـــقـــّدم  ــ ــسـ ــ الـ
الـــزايـــد عضو  مـــن دالل جــاســم 
طبيعة  بشأن  الــشــورى،  مجلس 
تقدم  التي  الصحية  الخدمات 
لكبار المواطنين عبر الوحدات 
المتنقلة، أّن من أهم الخدمات 
ــريــــق  ــل فــ ــ ــبـ ــ ــة مـــــــن قـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
اإلرشــاد  هو  المتنقلة  الوحدات 
األســـــــري والـــتـــثـــقـــيـــف الــصــحــي 
وذويــهــم،  المواطنين  كبار  لفئة 
ــدم لمختلف  الـ عــيــنــات  وســحــب 
بحسب  المختبرية  الــتــحــالــيــل 
ــيــــات الـــطـــبـــيـــب الـــمـــعـــالـــج  تــــوصــ
لــلــحــالــة، وقـــيـــاس ضــغــط الـــدم، 
الــدم،  فــي  السكر  نسبة  وقــيــاس 
ــروح،  ــجــ وتـــضـــمـــيـــد ومـــتـــابـــعـــة الــ
ـــوب الــــقــــســــطــــرة  ــ ــــبــ ـــ وتــــغــــيــــيــــر أن
 ،)Urinary Catheter( الــبــولــيــة 
ــر أنــــــــبــــــــوب الــــتــــغــــذيــــة  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ وتـ
بــكــيــس  ــة  ــ ــايـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ والـ  ،)NGT(
ــاء الــتــحــويــلــيــة  ــ ــعـ ــ وفـــتـــحـــة األمـ
والــعــنــايــة   ،)Colostomy bag(
 Site( الهوائية  القصبة  بأنبوب 
من  والتأكد   ،)of Tracheostomy
عمل الجهاز التنفسي بالمنزل.
إلى  الصحة  وزارة  ــارت  وأشــ
تــتــكــون من  ــدات  ــوحــ الــ ــذه  أن هــ
والنساء  الرجال  من  عمل  فــرق 
لـــتـــســـهـــيـــل تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 
لــكــا الــجــنــســيــن مـــن فــئــة كــبــار 
الــمــواطــنــيــن، كــمــا تــــزود مــراكــز 
فرق  األولــيــة  الصحية  الــرعــايــة 
للقيام  خاصة  بــســيــارات  العمل 
مضيفة  الــمــنــزلــيــة،  بـــالـــزيـــارات 
الــصــحــيــة  الـــرعـــايـــة  ــز  ــراكــ مــ أّن 
تــزويــد فئة  عــلــى  األولــيــة تعمل 
بالمستلزمات  المواطنين  كبار 
الــعــيــنــيــة الــطــبــيــة بــمــا فــي ذلــك 
الــغــيــارات الــشــخــصــيــة واألدويــــة 
المتوافرة في المراكز الصحية، 
وذلك بحسب الحاجة الصحية 
قبل  مــن  التقييم  بــعــد  للمسن 

الطبي،  والــطــاقــم  العمل  فــريــق 
وتتم الزيارة بشكل دوري وكذلك 
بحسب الحاجة اتباعا إلرشادات 

الطبيب المعاين للحالة.
أنــه  الــصــحــة  وزارة  ــرت  ــ وذكــ
فيروس  أيضًا خال جائحة  تّم 
استحداث  )كــوفــيــد-19(  كــورونــا 
خدمة توصيل األدوية المتوافرة 
ـــي الــــمــــراكــــز الـــصـــحـــيـــة فــقــط  فـ
الــطــلــب، وتعمل  عــنــد  لــلــمــنــازل 
الرعاية الصحية األولية  مراكز 
في الوقت الحالي على التنسيق 
الســــــتــــــدامــــــة هــــــــذه الــــخــــدمــــة، 
إطــار سعيها لتطوير  وذلــك في 
خــدمــاتــهــا الــصــحــيــة الــمــقــدمــة 
غير  المرضى  على  والتخفيف 

القادرين للحضور إلى المركز.
إلى  الصحة  وزارة  ــارت  وأشــ
وزارة  مــــع  الــمــســتــمــر  الـــتـــعـــاون 
لتلبية  االجــتــمــاعــيــة  الــتــنــمــيــة 
احتياجات كبار المواطنين سواء 
من قبل مراكز الرعاية الصحية 
ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ الـــمـــسـ أو  األولـــــــيـــــــة 
يــتــم تقديم  الــحــكــومــيــة، حــيــث 
عــــدد مـــن الـــخـــدمـــات بــالــتــعــاون 
االجتماعية  التنمية  وزارة  مــع 
خال  من  المختلفة  والجهات 
الـــتـــطـــعـــيـــمـــات الــــــدوريــــــة لــفــئــة 
كــبــار الــمــواطــنــيــن بــالــمــؤســســات 
الـــنـــهـــاريـــة لــــرعــــايــــة الــــوالــــديــــن 
ومـــــــراكـــــــز اإلقـــــــامـــــــة الـــطـــويـــلـــة 
للمسنين التابعة لوزارة التنمية 
لتوفير  والتنسيق  االجتماعية، 
األجهزة الطبية الازمة للمسن 
فـــي الــمــنــزل كــالــســريــر الــطــبــي، 
والــــفــــراش الـــهـــوائـــي، ومــســاعــد 
ــاز،  ــكــ ــعــ ــي، والــ ــ ــاعـ ــ ــربـ ــ الـــمـــشـــي الـ
والـــكـــرســـي الــمــتــحــرك، وكــرســي 
بــالــتــعــاون  ــــك  وذلـ الـــمـــيـــاه،  دورة 
والـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الـــمـــؤســـســـات 
األهــلــيــة والــجــمــعــيــات الــتــابــعــة 
لــــــوزارة الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
ــة إلــــــــــى الـــتـــنـــســـيـــق  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــاإلضـ ــ ــ بـ
والتواصل مع المعنيين بمراكز 
لوزارة  التابعة  الطويلة  اإلقامة 
لتحويل  االجــتــمــاعــيــة  التنمية 
لتلقي  الحاجة  ذوي  المسنين 
الخدمات الطبية من قبل فريق 

الــــوحــــدات الــمــتــنــقــلــة فـــي مقر 
إقامتهم.

المستشفيات  أّن  وتــابــعــت 
يشمل  فريقًا  شّكلت  الحكومية 
الــتــنــمــيــة  وزارة  مـــــن  أعـــــضـــــاء 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــمــســتــشــفــيــات 
احتياجات  لمتابعة  الحكومية 
مــرضــى كــبــار الــمــواطــنــيــن ذوي 
ــهـــم  ــمـ ــلــــة ودعـ اإلقــــــامــــــة الــــطــــويــ
اجــتــمــاعــيــًا، حــيــث قـــام الــفــريــق 
ــارة مـــجـــمـــع الـــســـلـــمـــانـــيـــة  ــ ــ ــزيـ ــ ــ بـ
الــــطــــبــــي ومــــتــــابــــعــــة عــــــــدد مــن 
الحاالت وزيارتهم في األجنحة 
المنومين بها، فضًا عن أنه يتم 
االجتماعي  الباحث  طريق  عن 
إلــــى  الــــمــــرضــــى  ذوي  ــه  ــيــ تــــوجــ
الـــمـــراكـــز االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــهــدف 
الدعم  خــدمــات  على  الــحــصــول 
الخاصة بهذه الفئة، والتواصل 
ــع بـــاحـــثـــي الـــمـــراكـــز  ــال مــ ــعـ ــفـ الـ
ــم  ــة لــــمــــعــــرفــــة أهــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
مـــا تقدمه  الــمــســتــجــدات حـــول 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة 
لـــدعـــم فــئــة كـــبـــار الــمــواطــنــيــن، 
وتوجيه ذوي المرضى لتسجيل 
ــة  ــايــ ــرعــ الــ دور  ــي  ــ فــ والـــــديـــــهـــــم 
ــة واالســـــــتـــــــفـــــــادة مــن  ــ ــاريـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـ
المقدمة  وبــرامــجــهــا  خــدمــاتــهــا 
بــهــدف الــتــرفــيــه والــتــعــلــيــم، إلــى 
المواطنين  كــبــار  توجيه  جــانــب 
ــة الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن مــنــهــم  ــاصــ وخــ
التدريبية  بالبرامج  للمشاركة 
الــمــجــانــيــة الــمــتــاحــة مـــن قبل 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــتـــنـــمـــيـــة  وزارة 
ــثـــل الــــمــــحــــاضــــرات الـــخـــاصـــة  مـ
ــة، الــطــبــخ،  ــ ــزراعـ ــ بـــأســـاســـيـــات الـ
الــخــيــاطــة، الـــحـــدادة والــنــجــارة 
المرضى  ذوي  وتوجيه  وغيرها، 
لاستفادة من بطاقة دعم كبار 
وزارة  تقدمها  التي  المواطنين 
ونــّوهــت  االجــتــمــاعــيــة.  التنمية 
مــراكــز  أّن  إلــــى  الــصــحــة  وزارة 
تعمل  األولية  الصحية  الرعاية 
تدريب شريحة من  دراســة  على 
الــمــجــتــمــع وفــتــح بـــاب الــشــراكــة 
لتقديم  والــتــطــوع  المجتمعية 
ــة الــصــحــيــة  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ خـــــدمـــــات الـ
األولية لهذه الفئة، وذلك بهدف 
تطوير تقديم الخدمات الطبية 
كل  وحــصــول  شمولية  ولضمان 
فـــرد مــن أفــــراد الــمــجــتــمــع على 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، وأوضـــحـــت 
الــحــكــومــيــة  الــمــســتــشــفــيــات  أن 
تسعى حاليًا لفتح باب التطوع 
االجتماعية  التنمية  وزارة  مــع 
كــونــهــا الــجــهــة الـــمـــســـؤولـــة عن 
الصناديق الخيرية والمؤسسات 
األهــلــيــة، مــن خــال عمل فريق 
ــبـــر عــــدد من  مــشــتــرك يــضــم أكـ
مــقــدمــي الــخــدمــات لــدعــم كبار 

المواطنين.

محميد احملميد

قيام  في  مشكورة  ومــبــادرة  موفقة  خطوة 
وزارات الدولة بعقد اجتماعات مع المجالس 
المواضيع  لبحث  وأعــضــاء-  -رؤســـاء  البلدية 
والـــمـــلـــفـــات، والـــمـــشـــاريـــع والـــبـــرامـــج، وتــعــزيــز 
ــم الــعــمــل الــبــلــدي  ــ الـــتـــعـــاون الــمــشــتــرك، ودعـ
والـــنـــهـــوض بــــه، وتــفــعــيــل الــــــدور الـــبـــلـــدي في 

المجتمع.
الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو 
آل خليفة  حــمــد  بــن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل، 
التعاون مع  تعزيز  الحرص على  حريصة كل 
المجالس البلدية لمواصلة تنفيذ المشاريع 
المجالس  دعــم  وفــي  الحكومية،  والــمــبــادرات 
البلدية ألداء مهامها ومسؤولياتها بما يحقق 

األهداف المنشودة للجميع.
ومن  الــبــلــديــات،  وزارة  ثــم  اإلســكــان،  وزارة 
اجتماعات  بعقد  قاموا  األوقــاف  إدارة  قبلهما 
مع المجالس البلدية، وأصدرت تلك الجهات 
أخـــبـــارا رســمــيــة عـــن تــلــك االجـــتـــمـــاعـــات ومــا 
على  وحــرصــوا  عــمــومــيــة«،  بـ»صيغة  فيها  دار 
محافظة  لكل  ستقدمه  ومــا  تقدمه  مــا  بيان 
تفاصيل  مــاذا عن  ولكن  بلدي..  وكل مجلس 
ــمـــوم كل  االجـــتـــمـــاعـــات ومـــلـــفـــات وقـــضـــايـــا وهـ

مجلس بلدي..؟؟
كـــان مـــن الــمــتــوقــع والــمــنــتــظــر أن تــســارع 
إلى  أعــضــاء-  أو  ــاء  -رؤســ البلدية  المجالس 
إعان تفاصيل تلك االجتماعات، عن الوعود 
والــحــلــول، عــن الــمــيــزانــيــات والــتــحــديــات، عن 
اآلمال والتطلعات، عن المواضيع والملفات، 
ــدرك الـــنـــاس والــنــاخــبــون أن قــضــايــاهــم  كـــي يــ
محل متابعة واهتمام، وأن البرامج االنتخابية 
نحو  ومــســارهــا  طريقها  تأخذ  بــدأت  البلدية 

التنفيذ على أرض الواقع وفق جدول زمني.
البلدية  المجالس  لقاءات  من  قرأناه  ما 
بشكل  تـــركـــز  اآلن  حــتــى  وأعــــضــــاء-  -رؤســـــــاء 
أكــبــر عــلــى اإلشـــــادات أكــثــر مــن الــمــاحــظــات، 
وعلى الشكر أكثر من الجهود، وعلى التقاط 

الصور أكثر من تفاصيل االجتماعات..! فهل 
بنقد  بلدي  مجلس  قيام  ذلــك  بعد  يستقيم 
وال  متعاونة،  غير  بأنها  مثا  البلديات  وزارة 

تدعم عمل المجالس البلدية..؟؟ 
-رؤســـاء  البلدية  المجالس  على  أتمنى 
ــاء- أن يـــصـــدروا بــيــانــا تــفــصــيــلــيــا عن  وأعــــضــ
المواضيع  وعــن  فيها،  دار  ومــا  االجــتــمــاعــات 
التي ناقشوها، والمطالب التي رفعوها، وعن 
الحلول والوعود التي سمعوها، وعن الخطط 
ومــبــررات  أســبــاب  وعـــن  لمعالجتها،  الــزمــنــيــة 

عدم تنفيذ ما يصعب تحقيقه منها.
-رؤســـاء  البلدية  المجالس  على  أتمنى 
وأعضاء- أن يستعرضوا مع أهالي المحافظة 
والـــدائـــرة تــفــاصــيــل تــلــك االجــتــمــاعــات، وعــن 
المتفاقمة،  والمشكات  الناقصة،  الخدمات 
الزمنية  والفترة  المطالب  تحقيق  آلية  وعن 
ــدي.. فـــقـــد عـــلـــم الــــنــــاس أن  ــلــ لـــكـــل مــطــلــب بــ
البلدية اجتمعت والتقت، وأشادت  المجالس 
وشـــكـــرت، وصــــورت الــصــور الــجــمــاعــيــة وحتى 
ومــاذا  تحقق  مــاذا  ولكن  »السلفي«..  لقطات 

سيتحقق..؟؟  
البلدية  المجالس  أداء  تقييم  مــؤشــرات 
لــن يــكــون مــن خـــال االجــتــمــاعــات الرسمية 
انــعــقــاد الجلسات  وصـــورهـــا، ولـــن يــكــون عــبــر 
الــتــواصــل  وعـــددهـــا، ولــكــن مــن خـــال تفعيل 
وبيان ما تحقق من  واألهــالــي،  الناخبين  مع 
انشاؤه، وما  تم  خدمات، وما تم تطويره، وما 
سيتم عمله في المراحل المقبلة.. فمن أجل 
المجالس  وتعيين  وانــتــخــاب  إنــشــاء  تــم  هـــذا 

البلدية.
العمل  لــدورة  المشوار  بداية  في  نــزال  ال 
يــزال  وال   ،2026 فــي  سينتهي  الـــذي  الــبــلــدي 
لتصحيح  والمجال  الوقت  من  متسع  هناك 
سيجد  شك  با  وهــو  األداء،  وتطوير  المسار 
الـــدولـــة  وزارات  مـــن  والـــمـــســـانـــدة  الـــدعـــم  كـــل 
ومؤسساتها ومحافظاتها.. فهل من تفاصيل 

لاجتماعات القادمة..؟؟

malmahmeed7@gmail.com

اجتماعات بلدية.. 
من دون تفا�صيل..!!

زار �شركة »اآرال فودز«.. وزير العمل:

اال�صتثمارات ال�صناعية ت�صهم في خلق المزيد من فر�ص العمل للمواطنين

اقتراح نيابي بفر�ص �صريبة على تحويالت االأجانب اإلى الخارج
دي��ن��ار   200 م��ن  االأق����ل  ال��ت��ح��وي��ات  ع��ل��ى   %1

دي��ن��ار  400 ع��ل��ى  ت��زي��د  ال��ت��ي  ل��ل��م��ب��ال��غ  و%3 

} لولوة الرميحي.

وزارة ال�شحة ردا على �شوؤال �شوري: 

وحدات متنقلة تقدم الخدمات الوقائية والعالجية 
المواطني���ن لكب���ار  والتاأهيلي���ة  والتمري�صي���ة 

} دالل جاسم الزايد.

وزارة العمل ردا على �شوؤال النائب مريم الظاعن:

اإنجاز 74% من الخطة الوطنية لتنظيم �ص���وق العمل )2023-2021(
فــي  ــل  ــمـ ــعـ الـ وزارة  أكـــــــدت 
مـــعـــرض رّدهـــــــا عـــلـــى الـــســـؤال 
البرلماني المقّدم من السيدة 
مـــريـــم صـــالـــح الـــظـــاعـــن عضو 
مجلس النواب، بأنه تّم إنجاز 
المعتمدة  الــمــبــادرات  من   %74
بــالــخــطــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــنــظــيــم 
 ،)2023-2021( الــعــمــل  ســــوق 
مــع  مـــســـتـــمـــر  الـــتـــنـــســـيـــق  وأّن 
المعنية  الــحــكــومــيــة  الــجــهــات 
الــمــبــادرات  تنفيذ  الســتــكــمــال 
المتبقية من الخطة الحالية 
والتي تنتهي خال شهر يوليو 

2023م.
وقالت إن مختلف الجهات 
بتنفيذ  الــمــعــنــيــة  الــحــكــومــيــة 
مـــــبـــــادرات الـــخـــطـــة بـــمـــا فــيــهــا 
هـــيـــئـــة تـــنـــظـــيـــم ســــــوق الــعــمــل 
تقوم باستمرار بموافاة الوزارة 
ــائـــج تـــنـــفـــيـــذ الــــمــــبــــادرات  ــتـ ــنـ بـ
تم  مــا  وتقييم  إليها  الموكلة 
اتخاذه من إجــراءات، وتحديد 
أنه  ما يجب استكماله، مبينة 
ــرًا مــخــاطــبــة جميع  مــــؤخــ تـــم 
المعنية  الــحــكــومــيــة  الــجــهــات 
ــة لــــمــــوافــــاة الـــــــــوزارة  ــالـــخـــطـ بـ
ومرئياتها  للخطة  بتقييمها 
لــلــخــطــة الــمــســتــقــبــلــيــة الــتــي 
سيتم إصدارها خال النصف 
حيث   ،2023 عـــام  مـــن  الــثــانــي 
سيتم الحقًا تشكيل فريق عمل 
متخصص من جميع الجهات 
المعنية بسوق العمل، لدراسة 
ــه الـــتـــطـــويـــر واســـتـــحـــداث  ــ أوجــ

المبادرات المستقبلية الازمة 
-2023( الجديدة  الخطة  في 

.)2026
وبـــــــخـــــــصـــــــوص الـــــتـــــصـــــور 
االستراتيجي للخطة الجديدة 
والتي تبدأ من النصف الثاني 
 ،2026 حــتــى   2023 الــعــام  مــن 
أوضـــحـــت الــــــــوزارة أنـــهـــا ســوف 
تــكــون ضــمــن إطـــار الــســيــاســات 
ــبـــادرات الــحــكــومــيــة الــتــي  والـــمـ
تـــهـــدف إلــــى جــعــل الــبــحــريــنــي 
العمل،  الخيار األول في سوق 
ــات  ــاســ ــيــ ــســ حــــيــــث تـــعـــتـــمـــد الــ
من  مجموعة  على  الحكومية 
والحوافز لتشجيع  اإلجراءات 
توظيف  على  العمل  أصــحــاب 
الــعــمــالــة الــوطــنــيــة الــمــؤهــلــة، 
الحكومة  بــرنــامــج  وفــق  وذلـــك 
)مـــن   2026-2023 لـــــألعـــــوام 
التعافي إلى النمو المستدام(، 

وتــنــســجــم مـــع خــطــة الــتــعــافــي 
تتضمن 5  الــتــي  االقــتــصــادي، 
رئيسية في مقدمتها  مبادرات 
مبادرة خلق فرص عمل واعدة 
لجعل البحريني الخيار األول 
تهدف  والتي  العمل،  في سوق 
ألــف بحريني  إلــى توظيف 20 
بــحــريــنــي  آالف   10 ــــب  ــدريـ ــ وتـ

سنويًا حتى عام 2024.
ــعـــمـــل  الـ وزارة  وتـــــابـــــعـــــت 
ــادرات والـــخـــطـــط  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــأن الــ ــ ــ بـ
إيــجــاد  إلـــى  تــهــدف  الحكومية 
ــمــــدى  ــة الــ ــلــ ــويــ ــالــــجــــات طــ ــعــ مــ
ــز ســيــاســة  ــزيــ ــعــ مـــثـــل دعــــــم وتــ
مواءمة مخرجات التعليم مع 
احــتــيــاجــات ســــوق الــعــمــل من 
البحرين   استراتيجية  خــال 
لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم والــتــدريــب، 
والتي تهدف إلى وضع مؤشرات 
ــة مــــتــــطــــورة لـــتـــطـــويـــر  ــثــ ــديــ حــ
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، والــتــعــلــيــم 
ــم الـــمـــبـــكـــر  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــــــعــــــام والــ
والتركيز في المرحلة القادمة 
والتأهيل  التدريب  برامج  في 
يستهدفها  التي  البرامج  على 
ســـوق الــعــمــل وعــلــى الــمــهــارات 
اإلجـــراءات  وتبسيط  العملية 
تسعى  حيث  الحوكمة،  ونظام 
التمويل  تحقيق  إلــى  الخطة 
ــيــــف،  ــتــــوظــ ــلــ ــــدف لــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
وتـــوســـيـــع الــتــعــلــم الــتــطــبــيــقــي 
وتـــحـــســـيـــن خــــدمــــات اإلرشـــــــاد 
ــنـــي، فــــضــــًا عــــن تــوفــيــر  ــهـ الـــمـ
الـــتـــدريـــب الــمــهــنــي الــمــنــاســب 

لـــيـــواكـــب تـــغـــيـــرات ومــتــطــلــبــات 
العمل مــن خــال تنمية  ســوق 
تعتمد  كــمــا  الــعــامــلــة،  الـــقـــوى 
ــيـــة فــي  ــيــــاســــات الـــحـــكـــومـ الــــســ
ــمــــل عــلــى  ــعــ ــر فـــــــرص الــ ــيــ ــوفــ تــ
منظومة متكاملة من الخطط 
واإلجـــــراءات الــمــتــوازنــة، حيث 
تــعــتــمــد الـــخـــطـــط عـــلـــى دعـــم 
وتسهيل  االهــلــي  الــقــطــاع  نمو 
ليستمر  االســتــثــمــارات  جـــذب 
المناسبة  العمل  فرص  توليد 

للمواطنين.
وأفـــــــــــــــادت بـــــــــــأّن الـــخـــطـــة 
ــن الـــــــــمـــــــــبـــــــــادرات  ــ ــمـ ــ ــضـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ سـ
ــرة  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ واإلجـــــــــــــــــــــــــراءات الـ
على  تعمل  والــتــي  للتوظيف 
مـــعـــاجـــلـــة الـــكـــلـــفـــة وجــعــلــهــا 
ــعـــامـــل  ــيـــل إلــــــى صــــالــــح الـ تـــمـ
الــبــحــريــنــي مـــن خـــال بــرامــج 
دعم األجور، وكذلك استهداف 
الـــــقـــــطـــــاعـــــات الــــــــواعــــــــدة فــي 
للعمالة  والــتــرويــج  الــتــســويــق 
اإلجــراءات  وتسهيل  الوطنية، 
ــة  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ والــــــخــــــدمــــــات اإللــ
والتدريب  التوظيف  لخدمات 
والــتــســجــيــل، ومــعــالــجــة فجوة 
الــمــهــارة عــبــر إطــــاق بــرنــامــج 
الــعــمــل  رأس  عـــلـــى  الـــتـــدريـــب 
)فـــــــرص(، وصـــــرف الــمــكــافــآت 
لــلــمــتــدربــيــن، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
ــيــــن ضــد  ــأمــ ــتــ ــقـــات الــ ــتـــحـ مـــسـ
برامج  تنفيذ  كذلك  التعطل، 
خاصة لتسريع دمج الباحثين 
عــــن عـــمـــل مــــن الــتــخــصــصــات 

المختلفة التي تواجه صعوبة 
في االندماج في سوق العمل.

وفـــي الــســيــاق ذاتــــه، ذكــرت 
الــوزارة أنه يتم إلــزام مختلف 
القطاعات واألنشطة بالقطاع 
استثناء-  دون  -مـــن  الــخــاص 
وبـــــشـــــكـــــل مــــــتــــــفــــــاوت بـــنـــســـب 
البحرنة، وذلك بناًء على درجة 
في  البحرينيين  ورغبة  إقبال 
المهن المتوافرة لديها، حيث 
المقررة  البحرنة  نسبة  تصل 
الجاذبة  القطاعات  بعض  في 
إلى 50%، ويتم تطبيقها بشكل 
آلـــي )إلــكــتــرونــي( ويــتــم فــرض 
ديـــنـــار( على   500( مــــواٍز  رســـم 
كــــل تـــصـــريـــح عـــمـــل لــلــعــمــالــة 
األجنبية في حال عدم التزام 
الـــمـــنـــشـــأة بـــنـــســـبـــة الـــبـــحـــرنـــة 
المقررة، وتخضع تلك النسب 
لـــلـــتـــقـــيـــيـــم بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، 
كــمــا يــشــتــرط لــلــحــصــول على 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــــصـ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
ــب الـــبـــحـــرنـــة  ــسـ ــنـ االلـــــــتـــــــزام بـ
ــرة إلـــــــى أن  ــيــ الـــــمـــــقـــــررة، مــــشــ
العامل البحريني أثبت قدرته 
به  يتمتع  لما  المنافسة  على 
مـــن مـــهـــارة فـــي ســــوق الــعــمــل، 
اعــتــمــاد  إلــــى  أدى  ــــذي  الـ ــو  وهــ
الجاذبة  المنشآت  من  الكثير 
الوطنية  العمالة  على  طــوعــًا 
وتحقيقها نسب بحرنة عالية 
تتجاوز النسب المقررة عليها 
وتصل في بعض المنشآت إلى 

.%90-80

} مريم الظاعن.

https://drive.google.com/file/d/1tfkCrExjWiZvbjTO0sbQ1rA9GycGBMFi/view
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/
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 øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »∏°üØdG  …OÉ°üàb’G  ôjô≤àdG  ∞°ûc
 ƒªædG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  2019 »`̀dÉ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀e  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ™`̀Hô`̀∏`̀d
 ¿RGƒàdG  èeÉfôH  ™e  …RGƒàdÉH  »æWƒdG  OÉ°üàbÓd  »HÉéjE’G
 PEG  ,á«£ØædG  ô«Z äÉYÉ£≤dG  AGOCG  Iƒbh ´ƒæàH ÉeƒYóe »dÉªdG
 áfQÉ≤e %3^4 áÑ°ùæH Éªf ób OÉ°üàb’G ¿CG AGOC’G äGô°TDƒe âæq«H
 »dÉªLE’G »∏ëªdG èJÉædG Qóbh ,2019 ΩÉY øe ∫hC’G ™HôdÉH
 ´É£≤dG πé°Sh ,»æjôëH QÉæjO äGQÉ«∏e 3^24 ƒëæH »≤«≤ëdG
 ∫ÓN  áàHÉãdG  QÉ©°SC’ÉH  %1^2  â¨∏H  ƒªf  áÑ°ùf  »£ØædG  ô«Z
 ,2018 »°VÉªdG ΩÉ©dG øe É¡°ùØf IôàØdÉH áfQÉ≤e »fÉãdG ™HôdG

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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وزيرة ال�شباب: حري�شون على �شماع ال�شباب البحريني
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توعّبر رئيس مجلس الشورى عن التقدير الكبير 
السمو  صــاحــبــة  بــرئــاســة  لــلــمــرأة،  األعـــلـــى  للمجلس 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
المعّظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة،  البالد  ملك 
بها  تقوم  التي  القّيمة  والجهود  الوطني  الدور  مثمًنا 
ســمــّوهــا لترسيخ مــشــاركــة الــمــرأة فــي شــتــى مــجــاالت 

ومسارات التنمية. 
ــى الــعــمــل  ــلـ ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى عـ وأثــــنــــى رئــ

المخلص الذي تقوم به هالة محمد جابر األنصاري 
ــرأة، مــشــيــًدا  ــمـ ــلـ األمــــيــــن الــــعــــام لــلــمــجــلــس األعــــلــــى لـ
أمام لجنة  الذي قدمته  الشامل والمتكامل  بالعرض 
اتفاقية »السيداو«، وعكس التزام مملكة البحرين منذ 
انضمامها إلى االتفاقية في عام 2002م، بصون حقوق 

المرأة، وتعزيز مكتسباتها.
كما تقدم رئيس مجلس الشورى بالشكر والعرفان 
للمحامية دالل جاسم الزايد رئيسة اللجنة التشريعية 

والقانونية بمجلس الشورى، والتي شاركت ممثلة عن 
المجلس في مناقشة التقرير الوطني الرابع التفاقية 
ــداو«، وأســهــمــت فـــي إثـــــراء الــمــنــاقــشــات، وتــأكــيــد  ــيــ »ســ
التعاون البّناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، 
والتنسيق المستمر مع المجلس األعلى للمرأة، الذي 
ُيعّد ركيزة مهمة لتعزيز منظومة التشريعات الوطنية 
الداعمة لتقدم المرأة البحرينية. وأكد رئيس مجلس 
الشورى أن المرأة البحرينية تعتبر جزًءا أساسًيا في 

العطاء  في  قصًصا  يسجل  الــذي  البحرين،  فريق 
والمثابرة، ويعمل بروح وطنية وعزيمة ثابتة من 

البحرين  وازدهــار مملكة  استدامة نهضة  أجل 
بقيادة جاللة الملك المعظم، ومتابعة سمو 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبتكاتف 
وتعاون الجميع.

»مبروكين  قــائــال  حديثه  واخــتــتــم 
هذا النجاح الكبير«.

رئي�س ال�شورى: 

ال�شمان ال�شحي يو�شع المظلة 
التاأمينية ل�شحة الجميع دون مقابل

أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن برنامج 
دون  الجميع  لصحة  التأمينية  المظلة  يوسع  الصحي  الضمان 
عبداهلل  بن  الشيخ محمد  الفريق طبيب  بجهود  مشيدا  مقابل، 
آل خليفة رئيس المجلس األعلى للصحة والدكتورة جليلة بنت 
لتقديم  جــرى  الــذي  باللقاء  منوها  الصحة،  وزيــرة  جــواد  السيد 
عرض شامل للضمان الصحي، ونرجو أن يأتي الضمان الصحي 

في الوقت المناسب ليطمئن الجميع.
وقال: اعتدنا دائًما أن تحظى صحة المواطنين باهتمام بالٍغ 

من القيادة الحكيمة، وعلى رأسها جاللة الملك المعظم. 
ــبــــداهلل الــنــعــيــمــي عـــضـــو مــجــلــس الــــشــــورى قــــد أكـــد  ــان عــ ــ وكــ
وتــطــورات  للصحة  األعــلــى  المجلس  قدمها  التي  الــنــدوة  أهمية 
التأمين الصحي، الذي يتيح الخيار للعالج للمواطنين  برنامج 
والمقيمين، وهو ضمان صحي، ال يكلف المواطن، وأتاح االستثمار 
في القطاع الصحي، ويبشر بتطور السياحة العالجية، معبرا عن 

تطلعه أن ترى هذه المنظومة النور على أرض الواقع قريبا.

 

برئاسة علي  أمــس  فــي جلسته  الــشــورى  وافــق مجلس  بــاإلجــمــاع.. 
»إنشاء مجلس  المجلس على تعديل مرسوم  رئيس  الصالح  بن صالح 
استكمال تطوير وتحديث  إلى  والذي يهدف  والرياضة«،  للشباب  أعلى 
الــتــزام مملكة  الــبــحــريــن، ولــتــأكــيــد  الــريــاضــيــة فــي مملكة  الــتــشــريــعــات 
البحرين بالمتطلبات الدولية والميثاق األولمبي، ونفي أي تعارض بين 
للجنة  المعتمدة  واألنظمة  األولمبي  الميثاق  وبين  المحلي  القانون 
المجلس  اختصاصات  في  التوسع  إلى  يهدف  كما  الدولية،  األولمبية 
والرياضي  الشبابي  القطاع  رأس  باعتباره  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 
بمملكة البحرين والُمختص بتنظيم األدوار التي تضطلع بها الجهات 

التابعة له في القطاعين الشبابي والرياضي من دون لبس أو غموض.
وأكد أعضاء مجلس الشورى أهمية فئة الشباب التي تحظى برعاية 
القيادة الحكيمة، والشباب البحريني يقومون بتحقيق مكتسبات كبيرة، 
األعــلــى  المجلس  لتوسيع صــالحــيــات  جـــاء  الــمــرســوم  أن  إلـــى  الفــتــيــن 

للشباب والرياضة وهذا يساعد المجلس األعلى للقيام بدوره. 
جاء  المرسوم  إن  الشورى  مجلس  عضو  البنمحمد  بسام  د.  وقــال 
والرياضة لمساعدته في  للشباب  األعلى  المجلس  لتوسيع صالحيات 
ووزارة  الرياضة  هيئة  من  لكل  االختصاصات  حــدد  كما  دوره،  ممارسة 
الملك والحكومة برئاسة سمو  والرياضة، منوها بدعم جاللة  الشباب 
ولي العهد رئيس الوزراء للشباب البحريني، كما ثمن جهود سمو الشيخ 
في  آل خليفة  بن حمد  الشيخ خالد  وسمو  آل خليفة  بن حمد  ناصر 

مساندة القطاع الشبابي.
إلـــى أن الــشــبــاب البحريني مــوجــود فــي كــل مــجــال وفـــي كل  ــار  وأشــ
الشباب  وزارة  بــرامــج  تخاطب  أن  ويجب  الــوظــائــف،  كــل  وفــي  الميادين 
الشباب يشكلون %31  أن  إلى  الشباب في كل مواقعهم، الفتا  والرياضة 
من السكان في البحرينيين، ويجب أن نركز على الهوية الوطنية، حتى 
يرتكز عليها لتحقيق النجاحات، حيث إن الشباب المسلح بهوية وطنية 

يكون  أن  أهمية  على  مــشــددا  ونــاســه،  وطنه  على  نجاحه  ينعكس 
الخطاب الموجه للشباب قائما على هذه األسس.

والرياضة يشهد  الشباب  أن قطاع  السلمان  د. جميلة  وأكــدت 
حققت  والتي  الحكيمة  القيادة  توجيهات  بفضل  مطردة  تطورات 
تعديل  ومــرســوم  البحرين،  لمملكة  دولــًيــا  اإلنــجــازات  مــن  الكثير 
قانون المجلس األعلى للشباب جاء لتتماشى القوانين المحلية 
مع العالمية، معبرة عن الفخر بما ينجزه الشباب البحريني في 

كل المجاالت، حيث إنهم يعتبرون الكنوز الذين نعتمد عليهم.
وجسديا  صحيا  الــشــبــاب  لبناء  الــريــاضــة  أهمية  إلــى  وأشــــارت 
ونفسيا، بما يسهم في خلق مجتمع خال من األمراض المزمنة، مؤكدة 

أهمية الرياضة كصناعة على مستوى العالم.
بدورها قالت دالل الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية إن توسعة 
صــالحــيــات الــمــجــلــس األعــلــى لــلــشــبــاب والــريــاضــة تــشــيــر إلـــى تشجيع 
لمعرفة  الحكومية،  للقطاعات  المختلفة  اللجان  في  الشباب  مشاركة 
تطلعات الشباب، وهو ما يسهم في توفير قادة من الشباب في مختلف 

القطاعات وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار.
وأوضحت أن المواءمة مع الميثاق االولمبي وباستقراء صالحيات 
الــــواردة فــي الــمــرســوم فــي إشــراك  المجلس األعــلــى للشباب والــريــاضــة 
تواجدهم  وتــعــزيــز  والــحــوافــز  الحكومية  الــلــجــان  فــي  الــشــبــاب  وتمكين 
السياسات  وتنفيذ  متابعة  عبر  بها  العمل  سيتم  القطاعات  كافة  فــي 
وما  الحكيمة  الــقــيــادة  توجيهات  بفضل  والــريــاضــة  للشباب  الموجهة 
العام ومراكز صنع  الشأن  الشباب في  اشــراك  إرادة سياسية في  تم من 
القرار، وجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة.
بالهوية  يتحلى  شباب  تهيئة  أهمية  خليفة  آل  أحمد  الشيخ  وأكــد 
الوطنية لتمثيل المملكة ورفع اسمها بين دول العالم وخاصة في قطاع 

ألعاب القوى.
فني  األول  جانبين،  تناول  بقانون  المرسوم  أن  العرادي  علي  وأكــد 
الرياضي،  الجانب  في  التشريعية  منظومتها  البحرين  لتستكمل  وهو 
والثاني إداري لتوسيع اختصاصات المجلس األعلى للشباب والرياضة 

باعتباره رأس القطاع الشبابي والرياضي.
كل  أن  توفيقي  روان  والرياضة  الشباب  شــؤون  وزيــرة  أكــدت  بــدورهــا 
التعديالت تهدف إلى تنظيم القرارات التي تصدر من المجلس األعلى 
الشباب  الشبابي والرياضي، موضحة أن قطاع  فيما يخص القطاعين 
استراتيجية  عن  منفصلة  به  استراتيجية خاصة  له  يكون  أن  يستحق 
أداء  يضمن  وبما  فقط«،  »الــذهــب  استراتيجية  يخص  فيما  الرياضة، 

لها  للمجلس  تابعة  جهة  كل  فإن  وكذلك  شفافية،  بكل  دوره  المجلس 
أدوارها ولها صالحياتها الخاصة.

فيما  الرشيدة  والقيادة  الملك  رؤيــة جاللة  ننفذ  أننا  إلى  وأشــارت 
يخص الشباب والرياضة، ونحن نترجم هذه الرؤية التي تؤمن بالشباب 
بكل  تهتم  الـــوزارة  من  تصدر  التي  البرامج  كل  أن  والــريــاضــة، موضحة 
فئة  وتم توسيع  بالشباب،  وبكل فئة عمرية متعلقة  وبكل ميدان  قطاع 
الشباب من سن صفر حتى سن 35 عاما، حتى نضمن شمول كل الفئات 
شباب  ليمثلوا  شبابنا  تهيئة  أجل  من  االستراتيجية  هذه  في  العمرية 

البحرين الطموح ال بد أن يبدأ ذلك من الصغر.
قالت وزيرة الشباب إننا نحرص على ترجمة رؤية الملك المعظم 
في برامجنا، ونحرص على سماع الشباب البحريني، ونترجم متطلباتهم 

إلى استراتيجيات عمل تفيدهم إن شاء اهلل.
الشباب  تمكين  مــراكــز  دور  أهمية  إلــى  المناعي  أشــار طــالل  بـــدوره 
وتعمل  المملكة،  أنحاء  مختلف  في  مركزا   36 إلــى  عددها  يصل  التي 
على تمكين الشباب وتنمية قدراتهم الرياضية والثقافية واالجتماعية 
ودورها في بناء الشباب، ونحن نؤكد ضرورة التركيز على تهيئة الشباب 
وفق قيم الهوية الوطنية والوالء للوطن والقيادة، مطالبا بمنح الشباب 

الحق في عضوية مجالس إدارات مراكز تمكين الشباب.
وشدد على أهمية تشجيع االستثمار في مراكز الشباب، ويجب أن 
تكون هناك إدارات تساند االستثمار في هذه المراكز لتوفير دخل لها، 
الفتا إلى أن يكون هناك حوافز لدعم الشباب المتطوعين في مختلف 

المشروعات التي تخدم المجتمع.
وبين المناعي أهمية التعديالت الوزارية األخيرة التي شاهدنا فيه 

العديد من الكفاءات الشبابية.
وأكد عادل العسومي أن المرسوم يؤكد تطوير التشريعات الرياضية 
استقالل  وتــأكــيــد  األولــمــبــي  الميثاق  مــع  ويتماشى  البحرين  بمملكة 
الحكيمة  الــقــيــادة  ــة  رؤيـ مــع  ويــتــنــاســب  البحرينية،  األولــمــبــيــة  اللجنة 

لتطوير الرياضة في البحرين.
وأكد عادل المعاودة أهمية التشريعات المرتبطة بالشباب والرياضة، 
يحقق  الــذي  المرسوم  أهمية  إلى  القطاع، الفتا  هذا  أهمية  إلى  نظرا 
استقاللية اللجنة األولمبية، ويحقق المرونة في أداء المجلس األعلى 
للشباب والرياضة، مشيرا إلى أن التغيير يدفع عجلة التنمية في هذه 
الشباب  الداعمين لحفظ  أكبر  الرياضة من  أن  إلى  المؤسسات. وأشار 
على  مشددا  اليوم،  هذا  العالم  يشهدها  التي  المنزلقات  من  كثير  من 
داعيا  الجماهير،  بين  والمحبة  الـــوالء  روح  الــريــاضــة  تنمي  أن  أهمية 

الشباب إلى استغالل الجهد الكبير الذي يبذل من أجلهم.

»مبـروك النجـاح الكبيـر«
ال�شـالــح ي�شيد بـالأداء المتميـز لـوفـد البحـريـن اأمـام لجنـة »�شيـداو«

الموافقـة على اتفـاقيــة الخـدمـات 
الجـويـة بيـن البحريـن وبـريطانيـا

بين  الجوية  الخدمات  اتفاقية  على  الــشــورى  مجلس  وافــق 
عبداهلل  عبدالعزيز  الدكتور  وبّين  المتحدة،  والمملكة  البحرين 
التعاون  اتفاقية  إحــالل  إلى  يهدف  القانون  أن مشروع  العجمان 
وحكومة  البحرين  مملكة  حكومة  بين  الجوي  النقل  مجال  في 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، الموقعة 
االتفاقية  محل   ،2022 نوفمبر   10 بــتــاريــخ  المنامة  مدينة  فــي 
القائمة بين الطرفين، الموقعة في مدينة لندن بتاريخ 29 أبريل 
الدولي  المدني  الطيران  معاهدة  أطــراف  من  باعتبارهما   ،1998
المملكة  سعي  مــع  متماشًيا  جــاء  حيث  شيكاغو،  فــي  الموقعة 
والمستجدات  المتطلبات  مع  المحلية  التشريعات  مواءمة  في 
تم  الدولي، حيث  المدني  الطيران  الصادرة عن منظمة  الدولية 
تحديث االتفاقية بإضافة مواد تخدم التشغيل بين البلدين مثل 
والرمز  العادلة،  والمنافسة  واألنظمة،  للقوانين  االمتثال  مــادة 
الطيران،  أمن وسالمة  إجــراءات  تعزيز  إلى  باإلضافة  المشترك، 
الطيران من  أمن  بحماية  المتعاقدة  األطــراف  التزام  من خالل 

أفعال التدخل غير المشروع.
أوســع  االتــفــاقــيــة تضمنت خــيــارات  أن  الــعــجــمــان  د.  وأوضــــح 
للتشغيل من غير قيود لزيادة عدد الرحالت الجوية للمسافرين 
والسياحي  االقــتــصــادي  التبادل  حجم  وزيـــادة  الــدولــي،  والشحن 
الدولي  البحرين  لمطار  الرئيسي  الــدور  يؤكد  ما  البلدين،  بين 
على المستويين اإلقليمي والدولي، فضاًل عن تعزيز دور الناقلة 
الوطنية في قطاع الطيران المدني وال سيما أن المملكة المتحدة 

ُتعّد أحد أبرز الوجهات العالمية للناقلة الوطنية.
وقال د. محمد علي الخزاعي إن مشروع القانون يأتي ضمن 
إيجابا  والتي تنعكس  البلدين  التي تربط بين  العدة  االتفاقيات 
الناقلة  على  االتــفــاقــيــة  ستعود  كما  االقــتــصــادي،  الــتــعــاون  على 
لمواكبة  تأتي  االتفاقية  أن  إلــى  الفتا  البلدين،  كال  في  الوطنية 

التطورات الدولية في مجال الخدمات الجوية.

موافقة �شورية على مر�شوم »الأعلى لل�شباب والريا�شة«

العر�س ال�شامل والمتكامل عك�س التزام البحرين ب�شون حقوق المراأة وتعزيز مكت�شباتها

تغطية: أحمد عبدالحميد
تصوير: عبداألمير السالطنة

أشاد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بنجاح مناقشة التقرير الوطني 
ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء  اتفاقية  لجنة  أمــام  البحرين  لمملكة  الرابع 

المرأة »سيداو«.
وأعرب خالل جلسة مجلس الشورى أمس عن شكره الجزيل لوفد مملكة البحرين 
المتحدة،  لألمم  التابعة  السيداو  اتفاقية  لجنة  أمام  التقرير  مناقشة  في  الذي شارك 
التي  واإلحــصــاءات  والبيانات  والمعلومات  الوفد،  مه  قدَّ الــذي  المتميز  بــاألداء  مشيًدا 
عرضت خالل المناقشة، وأظهرت المكانة المرموقة التي وصلت إليها المرأة البحرينية، 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  لدن  من  المتواصلة  والمساندة  المثمر  الدعم  بفضل 
المرأة  تحرزه  الــذي  التقدم  إن  المعّظم، حيث  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد 
البحرينية يشّكل انعكاًسا للرؤى الملكية، واالستراتيجيات الوطنية الطموحة، وكذلك 
الخطط الشاملة التي تضعها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ال�شوريون: اإرادة �شيا�شية حقيقيـة في اإ�شـراك 
ال�شبـاب في ال�شـاأن العـام ومراكـز �شنـع القرار

م��ب��ادرات  تبني  ال������وزراء:  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ول���ي 

ل����ت����ط����وي����ر ال���������ص����ن����اع����ات ال���ن���ف���ط���ي���ة
سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب  أكــد 
رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة  آل  بــن حمد 
والــغــاز  النفط  قــطــاع  إســهــامــات  أهمية  الــــوزراء 
فـــي رفـــد االقــتــصــاد الــوطــنــي وتــحــقــيــق أهـــداف 
وتطلعات  رؤى  وفق  الشاملة  التنموية  المسيرة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة ملك البالد المعظم.
جــاء ذلــك لــدى لــقــاء ســمــوه بقصر الــرفــاع 
أمس، كالي نيف رئيس شركة شيفرون العالمية 
لالستكشاف واإلنتاج، السيد لورينزو سيمونيلي 
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي لشركة 
ــال الــصــنــاعــات  ــجـ ــوز الـــعـــامـــلـــة فــــي مـ ــيـ بــيــكــر هـ

والخدمات النفطية المتكاملة.
على  العمل  مــواصــلــة  أهمية  ســمــوه  أكــد  حيث 
تبني مزيٍد من المبادرات والخطط االستراتيجية 
اإلنــتــاجــيــة وتطوير  الــكــفــاءة  رفـــع  فــي  الــتــي تسهم 
مؤكًدا  البحرين،  مملكة  فــي  النفطية  الصناعات 
أهــمــيــة األخــــذ بــعــيــن االعــتــبــار تــرســيــخ االقــتــصــاد 
مــا تحقق  الــبــنــاء على  مــن خــالل  الــذكــي  النفطي 
خالل  والغاز  النفط  قطاع  في  إيجابية  نتائج  من 

األعوام الماضية.

أجرى احلوار: أنور عبدالرحمن

أكد الدكتور علي بن فضل البوعينين 
النائب العام أن النيابة العامة استطاعت 
المحافظة  كاملين  عــقــديــن  مـــدار  عــلــى 
وحرياتهم  المجتمع  أفـــراد  حــقــوق  على 
القوانين  ســيــادة  إعــمــال  األســاســيــة؛ عبر 
بــشــكــل حــاســم وإنـــصـــاف الــضــحــايــا على 
العدالة  تحقيق  فــي  أسهم  الــذي  النحو 
الــنــاجــزة بشتى صــورهــا، مــشــيــرا إلـــى أن 
ثقة  اكتساب  من  تمكنت  العامة  النيابة 
الــمــجــتــمــع وأنـــهـــا ال تــنــعــزل عـــن قــضــايــا 
رافدا  وأنها لم تصبح  األسرة والمجتمع 
للمحاكم فحسب، بل للعديد من أجهزة 
اختيار  نتيجة  وهــذا  الــدولــة،  ومؤسسات 
عــضــو الــنــيــابــة الــعــامــة بــعــنــايــة، وهـــو ما 
أثمر تزويد العديد من مؤسسات الدولة 
بكوادر قانونية وقضائية وطنية متميزة.

لـ»أخبار الخليج« في أول حوار  وقال 
صــحــفــي لـــه إن الــســيــاســة الــعــقــابــيــة في 
المملكة تسهم في وضعها كل المؤسسات 
والجهات المعنية بتطبيق وإنفاذ القانون 
المؤسسات  بين  التكامل  مــبــدأ  ظــل  فــي 
العمل  مرتكزات  من  بات  الــذي  الوطنية 
الوطني لخلق منظومة قانونية متكاملة 
تقوم على التطوير والتحديث لمنظومة 
العامة  النيابة  أن  عــن  وكــشــف  الــعــدالــة، 
إدارة  فــي  الحديث  التوجه  حاليا  تدعم 
وإنهاء الدعوى الجنائية الذي يقوم على 
الــنــاتــجــة عــن الجريمة  إصـــالح األضــــرار 
ــادة  ــ وتـــعـــويـــض ومــعــالــجــة الــضــحــايــا وإعـ
تأهيل الجناة في إطار تجاوزي لتطبيق 
القضايا  في  للحرية  السالبة  العقوبات 
التي يغلب فيها الحق الخاص على حق 
النيابة  ُتقدم  أن  المقرر  ومن  المجتمع، 
الـــعـــامـــة مـــشـــروعـــا مــتــكــامــال حــــول نظم 

وتسوية  التصالحية من وساطة  العدالة 
التصالحية  لألنظمة  استكماال  جنائية 
جدارتها  أثبتت  التي  اآلن  بها  المعمول 

في تحقيق العدالة.
ــه ال  ــ ــى أنــ ــ ــنــــائــــب الــــعــــام إلــ وأشــــــــار الــ
إنجاز  مــدة  بــشــأن  قانوني  تنظيم  يــوجــد 
واقــــعــــة ظــــروف  ــكـــل  لـ إذ  الـــتـــحـــقـــيـــقـــات؛ 
ومالبسات تختلف عن غيرها من الوقائع، 
ومع ذلك فإن تحقيق العدالة الناجزة هو 
وخالل  العامة،  النيابة  عمل  في  أولــويــة 
النيابة  اســتــطــاعــت  الــمــاضــيــة  الــســنــوات 
العقبات  مــن  كثير  على  التغلب  الــعــامــة 
التي كانت تحول دون سرعة االنتهاء من 
التحقيقات مع تحقيق ضمانات العدالة 

الجنائية وتحقيق دفاع المتهمين.
للنيابة  أن  إلى  العام  النائب  وتطرق 

التحول  مجال  فــي  استراتيجية  العامة 
الرقمي والتقدم التكنولوجي، تهدف إلى 
والقضائية،  العدلية  الــخــدمــات  تطوير 
جلسات  نــظــام  تطبيق  فــي  الــبــدء  تــم  إذ 
ــر أنــظــمــة  ــبـ الـــتـــحـــقـــيـــق اإللـــكـــتـــرونـــيـــة عـ
االتــــصــــال الـــمـــرئـــي، وتـــحـــديـــث الــمــوقــع 
اإللكتروني بالتعاون مع هيئة المعلومات 
والــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة بــهــدف تحسين 
كل الخدمات العدلية والقضائية وتوفير 
الوقت والجهد وسرعة إنجاز التحقيقات 
نحو  سعيا  التقاضي،  إجــــراءات  وتيسير 
وضع مملكة البحرين في مصاف الدول 
التنمية  تحقيق  إلــى  دائــمــا  تهدف  التي 

المستدامة في شتى المجاالت.
العامة بصدد تنظيم  النيابة  أن  كما 
المجموعة  مــع  بــالــشــراكــة  ــي  دولـ مــؤتــمــر 

الــعــالــمــيــة لــلــذكــاء االصــطــنــاعــي بــعــنــوان 
»اســتــخــدامــات الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي في 
بالتعاون  والعدلية«  القضائية  الخدمات 
مـــع مــركــز ســمــو الــشــيــخ نــاصــر للبحوث 
والتطوير في الذكاء االصطناعي ومعهد 
الــذي  والــقــانــونــيــة،  القضائية  الــدراســات 
يعد األول من نوعه في مجال استخدام 
ــي الـــخـــدمـــات  ــ ــنــــاعــــي فـ الـــــذكـــــاء االصــــطــ
إحالل  إلى  ويهدف  والعدلية،  القضائية 
تكنولوجيا االبتكار والحلول المستجدة 
في الخدمات القضائية والعدلية، خالفا 
للدور الوقائي المهم الذي يمكن أن تقوم 
بالجرائم  التنبؤ  فــي  التقنيات  تلك  بــه 

وتجنب وقوعها.

صـــرحـــت الــقــائــم بــأعــمــال رئــيــس 
ــرة والــطــفــل بـــأن الــنــيــابــة  ــ نــيــابــة األسـ
بــالغــًا مــن مديرية  قــد تلقت  الــعــامــة 
مفاده  الشمالية  المحافظة  شــرطــة 
للمديرية  تابعة  شــرطــة  دوريـــة  عــثــور 
عـــلـــى طــفــلــة داخــــــل حـــافـــلـــة مــغــلــقــة 
ــازل بــــذات  ــنــ ــمــ ــد الــ ــ بـــالـــقـــرب مــــن أحــ

المحافظة.
ــامـــة  ــعـ وقــــــد بـــــاشـــــرت الـــنـــيـــابـــة الـ
الــتــحــقــيــق فـــي الـــواقـــعـــة، حــيــث تبين 
إحدى  قبل  ُتستخدم من  الحافلة  أن 
الطلبة،  لتوصيل  الخاصة  المدارس 
وأنه في يوم الواقعة تم توصيل الطلبة 
الباص  سائق  األول  المتهم  بمعرفة 

تعمل  التي  الثانية  المتهمة  وترافقه 
إدارية بذات المدرسة والمسؤولة عن 
ســالمــة الــطــلــبــة أثـــنـــاء وجـــودهـــم في 
الحافلة، وبسبب نوم الطفلة المجني 
عليها داخل الحافلة تم نسيانها إلى 
أن تم العثور عليها في وقت الحق من 
قبل الدورية، حيث استجوبت النيابة 
بحبسهما  وأمـــرت  المتهمين  العامة 
ــة  ــلـــى ذمـ ــًا ســـبـــعـــة أيـــــــام عـ ــيـ ــاطـ ــيـ ــتـ احـ
والد  ألقــوال  استمعت  كما  التحقيق، 
إدارة  مجلس  ورئيس  عليها  المجني 
المدرسة، وعرض المجني عليها على 
التقرير  االجتماعية إلعداد  الباحثة 

الالزم بشأنها.

كتبت نوال عباس:
أكـــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء الشيخ خالد بن عبداهلل 
آل خليفة، أن مؤتمر ومعرض 
الشرق األوسط للنفط والغاز 
)ميوس  الجيولوجية  والعلوم 
ما  تؤكد  مهمة  فرصة  وجــيــو( 
يــلــقــاه قـــطـــاع الــنــفــط والـــغـــاز 
واهــتــمــام، بوصفه  رعــايــة  مــن 
أحـــد الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 
ــدة فــــي إطـــــــار تــحــقــيــق  ــ ــواعــ ــ الــ
ــداف الـــمـــســـيـــرة الــتــنــمــويــة  ــ ــ أهـ
الــــشــــامــــلــــة بـــــقـــــيـــــادة حـــضـــرة 
الملك حمد  الجاللة  صاحب 
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك 

البالد المعظم.
خالد  الشيخ  افتتح  وقــد 
بـــن عـــبـــداهلل آل خــلــيــفــة نــائــب 
الـــــوزراء نيابة  رئــيــس مــجــلــس 
عـــن صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خـــلـــيـــفـــة ولــــــي الـــعـــهـــد رئـــيـــس 
الــــوزراء، مــســاء أمــس،  مجلس 

ــرق  ــ ــشـ ــ ــر ومـــــــعـــــــرض الـ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ مـ
األوسط للنفط والغاز والعلوم 
وجيو(،  )ميوس  الجيولوجية 
ــز الــبــحــريــن  ــركــ وذلـــــــك فــــي مــ
الدولي للمعارض والمؤتمرات 

بالصخير.
مـــؤتـــمـــر  أن  إلـــــــى  ــت  ــ ــفـ ــ ولـ
)مـــيـــوس وجـــيـــو( يــعــد فــرصــة 
والخبرات،  المعلومات  لتبادل 
واالطالع على أحدث الدراسات 

والتجارب الناجحة في برامج 
الــتــنــقــيــب واالســـتـــكـــشـــاف عن 

النفط والغاز.

م�صروع متكامل لنظم العدالة الت�صالحية قريبا

ال�ص�رطة تنق�ذ طفل�ة من�ص�ية داخ�ل با��ص 
المتهمي�ن بحب��س  تاأم�ر  والنياب�ة  مدر�ص�ي 

خال�د ب�ن عب�داهلل يفتت�ح م�ؤتم�ر ومعر��ص النف�ط والغ�از
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قال ولي عهد إيران السابق، 
على  للصحفيين  بــهــلــوي،  رضـــا 
لــألمــن،  ميونيخ  مــؤتــمــر  هــامــش 
في إشارة إلى الفجوات المتزايدة 
ــنــــظــــام اإليـــــرانـــــي،  ــد الــ ــسـ فــــي جـ
وضرورة التحضير لالنتقال إلى 
الــديــمــقــراطــيــة، قــــال: »إنــــه بين 
سيختار  والملكية  الــجــمــهــوريــة 
نفسه،  الوقت  وفي  الجمهورية«. 
ــه إذا  ــى أنــ ــا بــهــلــوي إلــ ــار رضــ ــ أشـ
الشعب خياًرا، فال  أراد جزء من 
ينبغي استبعاد إمكانية الحديث 
عن هذا الخيار. وأضــاف: »ليس 
ــقـــي الـــــقـــــول إنـــنـــي  ــنـــطـ ــمـ مـــــن الـ
مـــســـؤول عــمــا حــــدث فـــي الــعــهــد 

السابق ألن الملك كان والدي«.
وفي إشارة إلى انهيار النظام 

ــا بـــهـــلـــوي:  ــ ــال رضــ ــ اإليــــــرانــــــي، قــ
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ »حــــســــب األدلـــــــــة والـ
هناك  ستكون  لنا،  كشفت  التي 
وستصبح  النظام  فــي  تصدعات 
أكثر علنية. يتطلع خامنئي إلى 
وضع ابنه )مجتبى( مكانه، األمر 
الذي قد يؤدي في النهاية إلى رد 
فعل عنيف ضد خامنئي«. وأشار 
أيضا إلى أن »هناك طيفا رماديا 
مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن الــحــكــومــيــيــن 
بشأن  الحذر  يتوخون  إيــران  في 
إعالن الدعم العلني للمعارضة. 
فصل  نحو  العملية  تتجه  اآلن 
ــن الـــمـــســـؤولـــيـــن عــن  الـــمـــزيـــد مــ
الــنــظــام. مــا نــريــد الــقــيــام بــه هو 
قدر  الــبــاب مفتوحا ألكــبــر  تــرك 

ممكن من المشاركة«.

ر����ص���ا ب��ه��ل���ي ي��ت���ق��ع ت��ف��اق��م  
الإيراني النظ�ام  النق�صامات داخ�ل 

ص9 المال واالقتصاد

} جانب من لقاء النائب العام مع »أخبار الخليج«.

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء لدى لقاء رئيس شركة شيفرون العالمية لالستكشاف واإلنتاج.

النائب العام لـ »اأخبار الخليج«: النيابة العامة لم تنعزل عن ق�سايا الأ�سرة والمجتمع

ن�ب�ا�ص��ر ع�م�ل�ن��ا ب�صك��ل م�صتق��ل ودون تاأث�ي�ر م��ن اأي ج�ه�ة

وزيرة ال�صباب: برامج ا�صتراتيجية لرعاية ال�صباب

اقتراح نيابي بفر�ص �صريبة على تح�يالت الأجانب اإلى الخارج

كتب أحمد عبداحلميد:

أكدت روان توفيقي وزيرة 
ــريـــاضـــة  ــبـــاب والـ شــــــؤون الـــشـ
عــلــى  ــة  ــريـــصـ حـ الـــــــــــوزارة  أن 
التي  الملكية  الــرؤيــة  تنفيذ 
البحريني،  بــالــشــبــاب  تــؤمــن 
ــلــــى ســـمـــاع  ــا تــــحــــرص عــ ــمــ كــ
الــــــــشــــــــبــــــــاب الـــــبـــــحـــــريـــــنـــــي، 
ــتـــرجـــم مــتــطــلــبــاتــهــم إلـــى  ونـ
تفيدهم  عمل  استراتيجيات 
أن  مـــوضـــحـــة  اهلل.  شـــــاء  إن 
ــتــــي تــصــدر  ــج الــ ــرامــ ــبــ كــــل الــ
بكل قطاع  تهتم  الـــوزارة  مــن 
ــل فــئــة  ــ ــكـ ــ ــدان وبـ ــ ــيــ ــ ــل مــ ــ ــكـ ــ وبـ
عــمــريــة مــتــعــلــقــة بــالــشــبــاب، 
من  الشباب  فئة  توسيع  وتــم 
ــتــــى ســــن 35  ــر وحــ ــفـ ســــن صـ
عـــامـــا، حــتــى نــضــمــن شــمــول 
ــات الـــعـــمـــريـــة فــي  ــئــ ــفــ ــل الــ ــ كـ
أجل  من  االستراتيجية  هذه 
شباب  لتمثيل  شبابنا  تهيئة 

الــبــحــريــن الــطــمــوح. جـــاء ذلــك 
خـــالل جــلــســة مــجــلــس الــشــورى 
أمــــس بــرئــاســة عــلــي بـــن صــالــح 
والتي  المجلس،  رئيس  الصالح 
شهدت الموافقة باإلجماع على 
تــعــديــل مــرســوم »إنــشــاء مجلس 

ــاب والـــــريـــــاضـــــة«،  ــبـ ــشـ ــلـ أعــــلــــى لـ
ــى اســتــكــمــال  ــ ــهـــدف إلـ والـــــــذي يـ
تــطــويــر وتـــحـــديـــث الــتــشــريــعــات 
البحرين،  مملكة  في  الرياضية 
البحرين  التزام مملكة  ولتأكيد 
والميثاق  الدولية  بالمتطلبات 
األولمبي، ونفِيّ أي تعارض بين 
الميثاق  وبين  المحلي  القانون 
المعتمدة  واألنــظــمــة  األولــمــبــي 
ــيــــة،  ــبــــيــــة الــــدولــ لـــلـــجـــنـــة األولــــمــ
كـــمـــا يـــهـــدف إلـــــى الـــتـــوســـع فــي 
األعــلــى  المجلس  اخــتــصــاصــات 
لــلــشــبــاب والــــريــــاضــــة بــاعــتــبــاره 
رأس القطاع الشبابي والرياضي 
والــُمــخــتــص  الــبــحــريــن  بمملكة 
تضطلع  الــتــي  األدوار  بتنظيم 
ــه فــي  بـــهـــا الـــجـــهـــات الـــتـــابـــعـــة لــ
والرياضي  الشبابي  القطاعين 

من دون لبس أو غموض.

كتب وليد دياب:

ــنــــواب بـــاقـــتـــراح بــقــانــون  تـــقـــدم عــــدد مـــن الــ
يـــهـــدف إلــــى فــــرض ضــريــبــة عــلــى الــتــحــويــالت 
المقيمين  الــوافــديــن  على  الخارجية  النقدية 
على  بقانون  االقتراح  البحرين، حيث نص  في 
تقل عن  التي  التحويالت  فرض نسبة 1% على 
200 دينار، و2% على التحويالت التي تتراوح ما 
بين 201 و400 دينار، و3% على التحويالت التي 
ما  ذلـــك  مــن  ويستثنى  ديـــنـــار،   400 عــلــى  تــزيــد 
يتعلق باالتفاقيات الخاصة بحماية االستثمار 
المحددة في  والحاالت  األمــوال  رؤوس  وانتقال 

القوانين الضريبية المطبقة بالمملكة.
كما نص االقتراح بقانون على أن يتم أداء 
الضريبة أثناء عملية التحويل لدى المؤسسات 

الــمــالــيــة الــمــرخــص لــهــا بـــذلـــك، ويــتــولــى الــجــهــاز 
الوطني لإليرادات تحصيل هذه الضريبة من تلك 

المؤسسات.
ممن  واحـــدة  الرميحي،  لــولــوة  النائب  ولفتت 
قــدمــوا االقـــتـــراح بــقــانــون فــي تــصــريــحــات لـــ»أخــبــار 
ــراح هو  ــتــ ــذا االقــ الــخــلــيــج« إلــــى أن الـــهـــدف مـــن هــ
العمل على إيجاد حلول عملية الستثمار مليارات 
الــــــدوالرات الــتــي يــتــم تــحــويــلــهــا ســنــويــا إلـــى خــارج 
البحرين من قبل العمالة األجنبية الموجودة لدى 
ودول  البحرين  أن  إلى  الفتة  دولهم،  إلى  المملكة 
الــنــقــديــة في  الـــحـــواالت  أكــبــر مــصــادر  الخليج مــن 
العالم، كما أن في البحرين يقوم الوافدين بتحويل 

ما يقارب المليار دينار سنويا إلى بالدهم.

} روان توفيقي.

ص4و5 أخبار البحرين

ص6 أخبار البحرين

ص2 أخبار البحرين

ص7 أخبار البحرين

األمير  قال  )رويترز(:   - دبي 
فيصل بن فرحان آل سعود وزير 
منتدى  في  السعودي  الخارجية 
»إن  السبت،  يــوم  لألمن  ميونيخ 
العالم  فــي  يتشكل  بــدأ  إجــمــاعــا 
الــعــربــي عــلــى أنـــه ال جــــدوى من 
مــع  الــــحــــوار  وأن  ســــوريــــا،  عـــــزل 
ــــت مـــا،  دمـــشـــق مـــطـــلـــوب، فــــي وقـ
حتى تتسنى على األقل معالجة 
المسائل اإلنسانية بما في ذلك 
عــــودة الــالجــئــيــن«. وقــــال األمــيــر 
إجـــمـــاعـــا  أن  »ســـــتـــــرون  ــيـــصـــل:  فـ
يـــتـــزايـــد لـــيـــس فـــقـــط بـــيـــن دول 
بل  الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس 
في العالم العربي على أن الوضع 

الــراهــن غــيــر قــابــل لــالســتــمــرار«. 
وأضاف: إنه في ظل غياب سبيل 
الــقــصــوى(  )األهــــــداف  لتحقيق 
من أجل حل سياسي، فان نهجا 
ــر )بــــــدأ يــتــشــكــل( لــمــعــالــجــة  ــ أخـ
في  السوريين  الالجئين  مسألة 
المدنيين  ومــعــانــاة  الــجــوار  دول 
ــزال الــمــدمــر  ــزلــ وخـــاصـــة بــعــد الــ
فــي ســوريــا وتــركــيــا. وقـــال األمير 
أن يمر  يــنــبــغــي  »لـــذلـــك  فــيــصــل: 
ذلك عبر حوار مع حكومة دمشق 
في وقت ما بما يسمح على األقل 
بتحقيق األهداف األكثر أهمية، 
وخـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــزاويــة 
وما  الالجئين  وعـــودة  اإلنسانية 

إلى ذلك«.
ــن تــقــاريــر  ـــه عــ ـــؤالـ ولــــــدى سـ
ــد يــــــــزور دمـــشـــق  ــ ــه قـ ــأنــ أفـــــــــادت بــ
اإلمــاراتــي  نظيراه  زارهـــا  أن  بعد 
واألردني في أعقاب الزلزال، قال 
األمير فيصل: إنه لن يعلق على 

الشائعات.
وأرســـلـــت الـــريـــاض طـــائـــرات 
محملة بالمساعدات إلى مناطق 
الحكومة  عليها  تسيطر  منكوبة 
اإلغاثة  إطار جهود  في  السورية 
ــزال بــعــدمــا اكــتــفــت في  ــزلـ مــن الـ
الــبــدايــة بــإرســال مــســاعــدات إلــى 
شــــمــــال غـــــرب ســــوريــــا الـــخـــاضـــع 

لسيطرة المعارضة.

ال����ه����الل الأح����م����ر 
م���اد  ت��ص�ل�م  ال��ص�ري 
البح�رين اإغ�اث�ي�ة م�ن 

ــرت الـــوكـــالـــة الــعــربــيــة الــســوريــة  ــ ذكـ
لألنباء »سانا« أن الهالل األحمر السوري 
تسلم مواد إغاثية من البحرين. وذكرت 
أن فرع الهالل األحمر العربي السوري 
في درعا تسلم أمس 42 طنا من المواد 
ــريـــن، لــمــســاعــدة  ــبـــحـ ــن الـ ــيــــة مــ ــاثــ اإلغــ
الــمــتــضــرريــن مـــن الــــزلــــزال، وذلــــك عن 

طريق معبر نصيب الحدودي.
ــر الـــمـــعـــبـــر الــمــهــنــدس  وذكـــــــر مــــديــ
ــد فـــي تــصــريــح لــمــراســلــة  ــازيــ شـــــادي أبــ
»ســـانـــا« أن الــمــســاعــدات الــمــقــدمــة من 
السورية  والجالية  البحريني  الشعب 
وجاليات عدة مقيمة في البحرين هي 
مواد  تتضمن  شاحنات  أربــع  عن  عبارة 
تــم تسليمها  غــذائــيــة وأغــطــيــة وألــبــســة 
ــوري فــي  ــ ــسـ ــ لــــفــــرع الــــهــــالل األحــــمــــر الـ
إلى  ومنها  دمشق  إلــى  إليصالها  درعــا 

المحافظات المتضررة.

} أثناء افتتاح مؤتمر ومعرض النفط والغاز.

ال�������ص���ع����دي���ة: ال������دول ال��ع��رب��ي��ة ب��ح��اج��ة 
اإل��������ى ن����ه����ج ج����دي����د ح����ي����ال ����ص����ري���ا

https://drive.google.com/file/d/1tfkCrExjWiZvbjTO0sbQ1rA9GycGBMFi/view
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/
http://www.akhbar-alkhaleej.com/
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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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فرق عمل من الرجال والن�صاء لت�صهيل تقدمي اخلدمات.. وزارة ال�صحة:

الوحدات املتنقلة تقّدم خمتلف خدمات العالج والرعاية لكبار ال�صن

الرعاية  مراكز  اأن  ال�صحة  وزارة  اأكدت 

االأولية تويل كل االهتمام لتقدمي جميع  ال�صحية 

واأفراده،  املجتمع  فئات  ملختلف  الطبية  اخلدمات 

ومن بينهم فئة كبار املواطنني، اإذ تقوم الوحدات 

املتنقلة بزيارة من يتعذر منهم ح�صوره للمراكز 

ال�صحية وتقدمي خمتلف خدمات الرعاية ال�صحية 

االأولية والتي ت�صمل اخلدمات الوقائية والعالجية 

العالج  تت�صمن  التي  والتاأهيلية  والتمري�صية 

االأ�صري  االإر�صاد  خدمة  اإىل  باالإ�صافة  الطبيعي، 

وتقدمي االحتياجات الطبية العينية الالزمة حلالة 

متلقي اخلدمة يف املنزل.

 واأو�صحت يف ردها على ال�صوؤال النيابي املقدم 

ال�صورى،  جمل�س  ع�صو  الزايد  جا�صم  دالل  من 

ب�صاأن طبيعة اخلدمات ال�صحية التي تقدم لكبار 

اأهم  من  اأن  املتنقلة،  الوحدات  عرب  املواطنني 

املتنقلة  الوحدات  املقدمة من قبل فريق  اخلدمات 

هي االإر�صاد االأ�صري والتثقيف ال�صحي لفئة كبار 

ملختلف  الدم  عينات  �صحب  وذويهم،  املواطنني 

الطبيب  تو�صيات  ح�صب  املختربية  التحاليل 

الدم، قيا�س ن�صبة  املعالج للحالة، قيا�س �صغط 

ال�صكر يف الدم، ت�صميد ومتابعة اجلروح، تغيري 

 ،)Urinary Catheter( اأنبوب الق�صطرة البولية

بكي�س  العناية   ،)NGT( التغذية  اأنبوب  تغيري 

 ،)Colostomy bag( وفتحة االأمعاء التحويلية

 Site of( الهوائية  الق�صبة  باأنبوب  العناية 

اجلهاز  عمل  من  والتاأكد   ،)Tracheostomy
التنف�صي باملنزل.

 واأ�صارت وزارة ال�صحة اإىل اأن هذه الوحدات 

تتكون من فرق عمل من الرجال والن�صاء لت�صهيل 

كبار  فئة  من  اجلن�صني  لكال  اخلدمات  تقدمي 

املواطنني، كما تزّود مراكز الرعاية ال�صحية االأولية 

بالزيارات  للقيام  خا�صة  ب�صيارات  العمل  فرق 

املنزلية، م�صيفة اأن مراكز الرعاية ال�صحية االأولية 

تعمل على تزويد فئة كبار املواطنني بامل�صتلزمات 

العينية الطبية مبا يف ذلك الغيارات ال�صخ�صية 

واالأدوية املتوافرة يف املراكز ال�صحية، وذلك على 

من  التقييم  بعد  للم�صن  ال�صحية  احلاجة  ح�صب 

الزيارة  وتتم  الطبي،  والطاقم  العمل  فريق  قبل 

اتباًعا  احلاجة  ح�صب  على  وكذلك  دوري  ب�صكل 

الإر�صادات الطبيب املعاين للحالة.

خالل  ا  اأي�صً مت  اأنه  ال�صحة  وزارة  وذكرت   

جائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19( ا�صتحداث 

خدمة تو�صيل االأدوية املتوافرة يف املراكز ال�صحية 

الرعاية  مراكز  وتعمل  الطلب،  عند  للمنازل  فقط 

ال�صحية االأولية يف الوقت احلايل على التن�صيق 

�صعيها  اإطار  يف  وذلك  اخلدمة،  هذه  ال�صتدامة 

لتطوير خدماتها ال�صحية املقدمة والتخفيف على 

املر�صى غري القادرين للح�صور للمركز.

واأ�صارت وزارة ال�صحة اإىل التعاون امل�صتمر 

احتياجات  لتلبية  االجتماعية  التنمية  وزارة  مع 

الرعاية  مراكز  قبل  من  �صواء  املواطنني،  كبار 

ال�صحية االأولية اأو امل�صت�صفيات احلكومية، اإذ يتم 

تقدمي عدد من اخلدمات بالتعاون مع وزارة التنمية 

االجتماعية واجلهات املختلفة من خالل التطعيمات 

الدورية لفئة كبار املواطنني باملوؤ�ص�صات النهارية 

لرعاية الوالدين ومراكز االإقامة الطويلة للم�صنني 

والتن�صيق  االجتماعية،  التنمية  لوزارة  التابعة 

لتوفري االأجهزة الطبية الالزمة للم�صن يف املنزل 

امل�صي  الهوائي، م�صاعد  الفرا�س  الطبي،  كال�صرير 

الرباعي، العكاز، الكر�صي املتحرك، وكر�صي دورة 

املوؤ�ص�صات  مع  والتن�صيق  بالتعاون  وذلك  املياه، 

التنمية  لوزارة  التابعة  واجلمعيات  االأهلية 

االجتماعية، باالإ�صافة اإىل التن�صيق والتوا�صل مع 

لوزارة  التابعة  الطويلة  االإقامة  مبراكز  املعنيني 

التنمية االجتماعية لتحويل امل�صنني ذوي احلاجة 

الوحدات  فريق  قبل  من  الطبية  اخلدمات  لتلقي 

املتنقلة يف مقر اإقامتهم.

�صكلت  احلكومية  امل�صت�صفيات  باأن  وتابعت 

فريًقا ي�صمل اأع�صاء من وزارة التنمية االجتماعية 

احتياجات  ملتابعة  احلكومية  وامل�صت�صفيات 

الطويلة  االإقامة  ذوي  املواطنني  كبار  مر�صى 

بزيارة  الفريق  قام  حيث  اجتماعًيا،  ودعمهم 

جممع ال�صلمانية الطبي ومتابعة عدد من احلاالت 

وزيارتهم يف االأجنحة املنومني بها، ف�صاًل عن اأنه 

يتم طريق الباحث االجتماعي توجيه ذوي املر�صى 

للمراكز االجتماعية بهدف احل�صول على خدمات 

الدعم اخلا�صة بهذه الفئة، والتوا�صل الفعال مع 

باحثي املراكز االجتماعية ملعرفة اأهم امل�صتجدات 

لدعم  االجتماعية  التنمية  وزارة  تقدمه  ما  حول 

فئة كبار املواطنني، توجيه ذوي املر�صى لت�صجيل 

والديهم يف دور الرعاية النهارية واال�صتفادة من 

خدماتها وبراجمها املقدمة بهدف الرتفيه والتعليم، 

اإىل جانب توجيه كبار املواطنني خا�صة املتقاعدين 

املجانية  التدريبية  بالربامج  للم�صاركة  منهم 

مثل  االجتماعية  التنمية  وزارة  قبل  من  املتاحة 

املحا�صرات اخلا�صة باأ�صا�صيات الزراعة، الطبخ، 

وتوجيه  وغريها،  والنجارة  احلدادة  اخلياطة، 

كبار  دعم  بطاقة  من  لال�صتفادة  املر�صى  ذوي 

املواطنني التي تقدمها وزارة التنمية االجتماعية.

ا�صتهداف قطاعات واعدة يف والرتويج للعمالة الوطنية.. وزارة العمل:

اإجناز 74 % من اخلطة الوطنية لتنظيم �صوق العمل 2023-2021

فحو�صات م�صتمرة للك�صف عن اأية تلوث اإ�صعاعي.. وزارة ال�صحة: 

الأغذية امل�صتوردة م�صحوبة ب�صهادات تثبت �صالمتها

رّدها  معر�س  يف  العمل  وزارة  اأكدت 

على ال�صوؤال النيابي املقّدم من مرمي �صالح 

مّت  باأنه  النواب،  جمل�س  ع�صو  الظاعن 

اإجناز 74% من املبادرات املعتمدة باخلطة 

-2021( العمل  �صوق  لتنظيم  الوطنية 

2023(، واأّن التن�صيق م�صتمر مع اجلهات 

احلكومية املعنية ال�صتكمال تنفيذ املبادرات 

تنتهي  والتي  احلالية  اخلطة  من  املتبقية 

خالل �صهر يوليو 2023م.

 وقالت اإن خمتلف اجلهات احلكومية 

املعنية بتنفيذ مبادرات اخلطة مبا فيها هيئة 

تنظيم �صوق العمل تقوم با�صتمرار مبوافاة 

الوزارة بنتائج تنفيذ املبادرات املوكلة لها 

وتقييم ما مت اتخاذه من اإجراءات، وحتديد 

موؤخًرا  باأنه مت  مبينة  ا�صتكماله،  يجب  ما 

املعنية  خماطبة جميع اجلهات احلكومية 

للخطة  بتقييمها  الوزارة  ملوافاة  باخلطة 

�صيتم  التي  امل�صتقبلية  للخطة  ومرئياتها 

العام  من  الثاين  الن�صف  خالل  اإ�صدارها 

فريق  ت�صكيل  الحًقا  �صيتم  حيث   ،2023

عمل متخ�ص�س من جميع اجلهات املعنية 

التطوير  اأوجه  لدرا�صة  العمل،  ب�صوق 

وا�صتحداث املبادرات امل�صتقبلية الالزمة يف 

اخلطة اجلديدة )2026-2023(.

اال�صرتاتيجي  الت�صور  وبخ�صو�س   

الن�صف  من  تبداأ  والتي  اجلديدة  للخطة 

 ،2026 حتى   2023 العام  من  الثاين 

اأو�صحت الوزارة باأنها �صوف تكون �صمن 

اإطار ال�صيا�صات واملبادرات احلكومية التي 

االأول  اخليار  البحريني  جعل  اإىل  تهدف 

ال�صيا�صات  تعتمد  حيث  العمل،  �صوق  يف 

االإجراءات  من  جمموعة  على  احلكومية 

على  العمل  اأ�صحاب  لت�صجيع  واحلوافز 

وذلك  املوؤهلة،  الوطنية  العمالة  توظيف 

-2023 لالأعوام  احلكومة  برنامج  وفق 

امل�صتدام(،  النمو  اإىل  التعايف  )من   2026

االقت�صادي،  التعايف  خطة  مع  وتن�صجم 

ويف  رئي�صية  مبادرات   5 تت�صمن  والتي 

واعدة  عمل  فر�س  خلق  مبادرة  مقدمتها 

�صوق  يف  االأول  اخليار  البحريني  جلعل 

األف   20 لتوظيف  تهدف  والتي  العمل 

بحريني وتدريب 10 اآالف بحريني �صنوًيا 

حتى العام 2024.

املبادرات  باأن  العمل  وزارة  وتابعت   

اإيجاد  اإىل  تهدف  احلكومية  واخلطط 

وتعزيز  دعم  مثل  املدى  طويلة  معاجلات 

التعليم  خمرجات  موائمة  �صيا�صة 

خالل  من  العمل  �صوق  احتياجات  مع 

التعليم  لتطوير  البحرين  ا�صرتاتيجية 

والتدريب، والتي تهدف اإىل و�صع موؤ�صرات 

العايل،  التعليم  لتطوير  متطورة  حديثة 

والتعليم العام والتعليم املبكر والرتكيز يف 

املرحلة القادمة يف برامج التدريب والتاأهيل 

العمل  ي�صتهدفها �صوق  التي  الربامج  على 

وعلى املهارات العملية وتب�صيط االإجراءات 

اخلطة  ت�صعى  حيث  احلوكمة،  ونظام 

للتوظيف،  امل�صتهدف  التمويل  حتقيق  اإىل 

وتو�صيع التعلم التطبيقي وحت�صني خدمات 

التدريب  توفري  عن  ف�صالً  املهني،  االإر�صاد 

املهني املنا�صب ليواكب تغريات ومتطلبات 

�صوق العمل من خالل تنمية القوى العاملة، 

كما تعتمد ال�صيا�صات احلكومية يف توفري 

من  متكاملة  منظومة  على  العمل  فر�س 

تعتمد  املتوازنة،حيث  واالإجراءات  اخلطط 

االهلي  القطاع  منو  دعم  على  اخلطط 

وت�صهيل جذب اال�صتثمارات لي�صتمر توليد 

فر�س العمل املنا�صبة للمواطنني.

 واأفادت باأّن اخلطة �صتت�صمن املبادرات 

واالإجراءات املبا�صرة للتوظيف والتي تعمل 

على معاجلة الكلفة وجعلها متيل ل�صالح 

دعم  برامج  خالل  من  البحريني  العامل 

االأجور، وكذلك ا�صتهداف القطاعات الواعدة 

الوطنية،  للعمالة  والرتويج  الت�صويق  يف 

وت�صهيل االإجراءات واخلدمات االإلكرتونية 

والت�صجيل،  والتدريب  التوظيف  خلدمات 

ومعاجلة فجوة املهارة عرب اإطالق برنامج 

التدريب على راأ�س العمل »فر�س«، و�صرف 

مل�صتحقات  باالإ�صافة  للمتدربني،  املكافاآت 

برامج  تنفيذ  كذلك  التعطل،  �صد  التاأمني 

خا�صة لت�صريع دمج الباحثني عن عمل من 

التخ�ص�صات املختلفة التي تواجه �صعوبة 

يف االندماج يف �صوق العمل.

 ويف ذات ال�صياق، ذكرت الوزارة باأنه 

واالأن�صطة  القطاعات  خمتلف  اإلزام  يتم 

ا�صتثناء- وب�صكل  بالقطاع اخلا�س -دون 

على  بناًء  وذلك  البحرنة،  بن�صب  متفاوت 

املهن  يف  البحرينيني  ورغبة  اإقبال  درجة 

املتوفرة لديها، حيث ت�صل ن�صبة البحرنة 

املقرر يف بع�س القطاعات اجلاذبة اإىل ن�صبة 

50%، ويتم تطبيقها ب�صكل اآيل »اإلكرتوين« 

ويتم فر�س ر�صم مواٍز »500 دينار« على 

كل ت�صريح عمل للعمالة االأجنبية يف حال 

عدم التزام املن�صاأة بن�صبة البحرنة املقررة، 

وتخ�صع تلك الن�صب للتقييم ب�صكل م�صتمر، 

املناق�صات  على  للح�صول  ي�صرتط  كما 

احلكومية االلتزام بن�صب البحرنة املقررة، 

م�صرية اإىل اأن العامل البحريني اأثبت قدرته 

يف  مهارة  من  به  يتمتع  ملا  املناف�صة  على 

�صوق العمل، وهو الذي اأدى العتماد الكثري 

العمالة  على  طوًعا  اجلاذبة  املن�صاآت  من 

عالية  بحرنة  ن�صب  وحتقيقها  الوطنية 

يف  وت�صل  عليها  املقررة  الن�صب  تتجاوز 

بع�س املن�صاآت اإىل %90-80.

النيابي  ال�صوؤال  على  رّدها  يف  ال�صحة  وزارة  اأّكدت 

املقّدم من حمد مبارك حمد النعيمي ع�صو جمل�س النواب، 

على  واحلفاظ  الرقابة  يف  ودورها  الوزارة  جهود  حول 

�صالمة املواد امل�صتوردة عند دخولها البالد، على اأّن القانون 

رقم )34( ل�صنة 2018 باإ�صدار قانون ال�صحة العامة نظم 

يف الف�صل اخلام�س منه االأحكام اخلا�صة باالأغذية واآلية 

مراقبتها يف مواده )21-27(، ومنها االأغذية امل�صتوردة، 

حيث ن�صت املادة )21( على )1( جتب مراعاة احل�صول 

على ترخي�س من االإدارة املخت�صة، واأن يكون ا�صتريادها 

عن طريق املوانئ املعتَمدة يف مملكة البحرين، وذلك عند 

ا�صترياد اأو تداُول اأية مادة غذائية اأو م�صافة. 

وتابعت الوزارة باأنه ُيحَظر ا�صترياد اأو تداول اأية مادة 

غذائية اأو م�صافة �صواء لالأغرا�س التجارية اأو ال�صخ�صية 

ا هو مبنينَّ  اإذا كانت غري مطابقة للوائح الفنية املعتَمدة اأو ملمِ

يف بطاقة البيانات االإي�صاحية اأو البطاقة الغذائية، اأو اإذا 

كانت غري �صاحلة لال�صتهالك االآدمي باأْن كانت مغ�صو�صة 

ن دول موبوءة،  اأو �صارنَّة بال�صحة اأو تالفة اأو فا�صدة اأو ممِ

باالإ�صافة اإىل اإذا كانت م�صتوردة من اإحدى الدول التي تقرر 

الوزارة حْظر ا�صترياد املواد الغذائية اأو امل�صافة منها.

وقالت اإّن املادة )22( ن�صت على االأحوال التي تعترب 

البند ) ح(  العامة ومنها يف  بال�صحة  االأغذية �صارة  فيها 

»اإذا احتوت على مواد م�صعة تزيد عن املعدالت امل�صموح 

املواد  تكون  اأْن  »يجب  على   )25( املادة  ن�صت  كما  بها«. 

الغذائية امل�صتوردة من اخلارج مطابقة الأحكام هذا القانون 

والقرارات ال�صادرة تنفيًذا له، وال ُي�صمح بدخولها اإذا مل تكن 

م�صحوبة ببطاقة البيانات االإي�صاحية والبطاقة الغذائية 

طبًقا للوائح الفنية املعتَمدة، اأو اإذا كانت خمالفة لها«.

ونّوهت وزارة ال�صحة باأنه وفًقا لذلك فجميع االأغذية 

بال�صهادات  م�صحوبة  تكون  البحرين  ململكة  امل�صتوردة 

الغذائية  املنتجات  و�صالمة  �صحة  تثبت  التي  ال�صحية 

وتكون هذه ال�صهادات �صادرة من بلد املن�صاأ؛ ويتم معاينة 

واللوائح  للموا�صفات  ومطابقتها  الغذائية  املواد  جميع 

الفنية ململكة البحرين، وتخ�صع جميع املنتجات الغذائية 

الواردة لربنامج تقييم املخاطر، والذي مبوجبه يتم حتديد 

م�صار االأغذية، حيث يتم حجز جميع املواد الغذائية ذات 

اخلطورة وال يفرج عنها، اإال يف حال اجتيازها للتحاليل 

اأو  الظاهري  الك�ْصف  نتيجة  من  تبنينَّ  واإذا  املخربية، 

�صاحلة  غري  امل�صتوردة  الغذائية  املواد  اأن  املختربي 

ا  ملمِ مطابقة  غري  اأنها  اأو  مغ�صو�صة،  اأو  االآدمي  لال�صتهالك 

ن يف بطاقة البيانات االإي�صاحية والبطاقة الغذائية، فاإن  ُدوِّ

اإعدامها  اململكة وتقرِّر  اأْن متنع دخولها  املخت�صة  لالإدارة 

على نفقة امل�صتورد، اأو اأْن تو�صي باإعادة ت�صديرها اإىل بلد 

املن�صاأ.

وذكرت باأنه يتم التاأكد من خلو املنتجات الغذائية من 

املواد االإ�صعاعية وحظرها اعتماًدا على وجود تقارير من 

الدولية  الذرية  الطاقة  وكالة  اأو  العاملية  ال�صحة  منظمة 

حول ر�صد تلوث ا�صعاعي يف منطقة ما.

وفيما يتعلق بوجود اأجهزة للك�صف عن املواد اخلطرة 

واجلوية،  والبحرية  الربية  اململكة  منافذ  يف  وامل�صعة 

مراقبة  ق�صم  لدى  توجد  اأنه  اإىل  ال�صحة  وزارة  اأ�صارت 

االأغذية باإدارة ال�صحة العامة بالوزارة اأجهزة ا�صت�صعار، 

كما اأن خمترب ال�صحة العامة يقوم بعمل فحو�صات، وذلك 

للك�صف عن اأي تلوث اإ�صعاعي من اأجل احلفاظ على �صحة 

و�صالمة املواطنني واملقيمني.

علي طريف: 

�صنوات   9 ملدة  امتد  ق�صائي  �صجال  بعد 

البات  النهائي  بحكمها  التمييز  حمكمة  ا�صدلت 

قرابة  بدفع  والتعليم  الرتبية  وزارة  باإلزام 

ن�صف مليون دينار )490 األًفا و916 ديناًرا( 

اخلا�س  البنكي  ال�صمان  من  املتبقية  القيمة 

باإحدى اجلامعات اخلا�صة التي مت اإغالقها بعد 

طعن  رف�صت  بعدما  وذلك  ترخي�صها،  اإلغاء 

النهائي  احلكم  وبهذا  والتعليم  الرتبية  وزارة 

الذي يلزم الوزارة برد املبلغ ل�صاحب اجلامعة. 

حكمها  حيثيات  يف  التمييز  حمكمة  وقالت 

واملداولة  االأوراق  على  االطالع  وبعد  باأنه 

ق�صاءه  بنى  قد  فيه  املطعون  احلكم  كان  ملا 

والتعليم«  الرتبية  »وزارة  الطاعن  باإلزام 

مبلغ  �صدها  املطعون  اإىل  يوؤدي  باأن  ب�صفته 

)490،916،400 د.ب( قيمة املتبقي من مبلغ 

دينار  األف  املدفوع منها ومقداره 500  التاأمني 

قد  التي  املالية  االلتزامات  ملواجهة  ك�صمان 

ترتبت عليها ب�صبب توقفها عن ممار�صة ن�صاطها 

الوزارة عن  امتناع  اأن  للمحكمة  اأن حتقق  بعد 

مطالبات  وجود  لعدم  مربًرا  له  يعد  مل  رده 

تقت�صي االحتفاظ به. 

احلكم  اإليه  انتهى  ما  باأن  املحكمة  وتابعت 

حلمله  يكفي  ما  على  قائًما  ق�صاته  عليه  وبنى 

وفيه الرد امل�صقط ملا يثريه الطاعن بوجه النعي 

م�صتندات  من  الطاعن  قّدمه  ما  املحكمة  وتطرح 

بعدم  االأمر  الطعن مبا الزمه  ميعاد  انتهاء  بعد 

قبول الطعن.  وكانت حمكمة اال�صتئناف اطماأنت 

اأن  التكميلي  اخلبري  تقرير  اإليه  انتهى  ما  اإىل 

وزارة  ذمة  يف  ال�صمان  مبلغ  قيمة  من  الباقي 

الرتبية والتعليم بعد خ�صم قيمة املبالغ التي مت 

�صدادها للطلبة.

جعفر  علي  ال�صيد  املحامي  ذكر 

العليا  اال�صتئناف  حمكمة  باأن  املحفوظ 

تاأمني  �صركة  األزمت  الثانية  املدنية 

حدوث  بعد  واأبنائها  زوجة  بتعوي�س 

لزوجها   %25 تقدر  م�صتدمية  عاهة 

�صنة  بعد  احلياة  فارق  الذي  ال�صتيني 

جمموع  بلغ  اإذ  احلادث،  من  ون�س 

التعوي�س )13 األًفا و400 دينار(. 

حكمها  حيثيات  يف  املحكمة  وقالت 

اال�صتئناف عدلت على حكم  باأن حمكمة 

اأول درجة بتعوي�س الورثة عن االأ�صرار 

 12000( وقدره  مبلغ  بجعله  املادية 

من )7500 د.ب( يوزع بني  بدالً  د.ب( 

ال�صرعية،  للفري�صة  طبًقا  امل�صتاأنفني 

وبتعديل مبلغ التعوي�س االأدبي املق�صى 

مبلغ  بجعله  درجة  اأول  حمكمة  من  به 

اأدبًيا للم�صتاأنفة  ا  )400 دينار( تعوي�صً

بدالً  امل�صتاأنفني(  مورث  )زوجة  الثالثة 

من مبلغ )200 دينار(، و)200 دينار( 

لباقي امل�صتاأنفني كتعوي�س اأدبي بدالً من 

)100 دينار(، لكل منهما باإجمايل مبلغ 

)13400 دينار( بدالً )8200 دينار(.

بحكم نهائي.. املحكمة تلزم »الرتبية«

برد ن�ص مليون دينار ل�صاحب جامعة خا�صة

تعوي�ص ورثة �صتيني

13400 دينار بعد حدوث عاهة لديه

دالل الزايد

حمد النعيمي

مرمي الظاعن

اأّكدت وزارة ال�سحة يف رّدها على ال�س�ؤال النيابي 

جمل�س  ع�س�  النعيمي  حمد  مبارك  حمد  من  املقّدم 

الرقابة  يف  ودورها  ال�زارة  جه�د  ح�ل  الن�اب، 

دخ�لها  عند  امل�ست�ردة  امل�اد  �سالمة  على  واحلفاظ 

 2018 ل�سنة   )34( رقم  القان�ن  اأّن  على  البالد، 

باإ�سدار قان�ن ال�سحة العامة نظم يف الف�سل اخلام�س 

منه االأحكام اخلا�سة باالأغذية واآلية مراقبتها يف م�اده 

ن�ست  حيث  امل�ست�ردة،  االأغذية  ومنها   ،)21-27(

على  احل�س�ل  مراعاة  جتب   )1( على   )21( املادة 

ترخي�س من االإدارة املخت�سة، واأن يك�ن ا�ستريادها 

عن طريق امل�انئ املعتَمدة يف مملكة البحرين، وذلك 

عند ا�سترياد اأو تداُول اأية مادة غذائية اأو م�سافة. 

اأكدت وزارة ال�سحة اأن مراكز الرعاية ال�سحية االأولية ت�يل كل االهتمام لتقدمي جميع اخلدمات الطبية ملختلف فئات 

اإذ تق�م ال�حدات املتنقلة بزيارة من يتعذر منهم ح�س�ره للمراكز  املجتمع واأفراده، ومن بينهم فئة كبار امل�اطنني، 

والتمري�سية  والعالجية  ال�قائية  اخلدمات  ت�سمل  والتي  االأولية  ال�سحية  الرعاية  خدمات  خمتلف  وتقدمي  ال�سحية 

العينية  الطبية  االحتياجات  وتقدمي  االأ�سري  االإر�ساد  خدمة  اإىل  باالإ�سافة  الطبيعي،  العالج  تت�سمن  التي  والتاأهيلية 

الالزمة حلالة متلقي اخلدمة يف املنزل.

 واأو�سحت يف ردها على ال�س�ؤال النيابي املقدم من دالل جا�سم الزايد ع�س� جمل�س ال�س�رى، ب�ساأن طبيعة اخلدمات 

ال�سحية التي تقدم لكبار امل�اطنني عرب ال�حدات املتنقلة، اأن من اأهم اخلدمات املقدمة من قبل فريق ال�حدات املتنقلة 

املختربية  التحاليل  الدم ملختلف  امل�اطنني وذويهم، �سحب عينات  لفئة كبار  ال�سحي  االأ�سري والتثقيف  االإر�ساد  هي 

اجلروح،  ومتابعة  ت�سميد  الدم،  ال�سكر يف  ن�سبة  قيا�س  الدم،  قيا�س �سغط  للحالة،  املعالج  الطبيب  ت��سيات  ح�سب 

تغيري اأنب�ب الق�سطرة الب�لية )Urinary Catheter(، تغيري اأنب�ب التغذية )NGT(، العناية بكي�س وفتحة االأمعاء 

اله�ائية )Site of Tracheostomy(، والتاأكد من عمل  الق�سبة  باأنب�ب  العناية   ،)Colostomy bag( التح�يلية

اجلهاز التنف�سي باملنزل.

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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العالج  وبروتوكوالت  ا�سرتاتيجيات  تطوير 

واخلدمات ال�سحية تفر�ض �سراكات نوعية ومتطّورة 

مع القطاع اخلا�ض.

ال�سلطة  ال�سناعي يحتكر  الذكاء  َمن يحتكر 

يغّي  ال�سناعي  الذكاء  غًدا.  العامل  يف  والرثوة 

يدركوا  لن  املتفّرجون  مذهلة،  ب�سرعة  �سيء  كل 

امل�ستقبل.
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ت�سارك الفنانة 

ر�سا مهدي يف 

مو�سم رم�سان 

املقبل مب�سل�سل 

الكتيبة 101، 

الذي جت�ّسد فيه 

�سخ�سية رئي�سة 

يف العمل الذي 

ي�سارك يف بطولته 

كل من الفنان 

عمرو يو�سف، 

اآ�سر يا�سني، خالد 

ال�ساوي، فتحي 

عبدالوهاب، اأحمد 

�سالح ح�سني، 

وفاء عامر، مينا 

نورالدين، وليد 

فواز، اأحمد عبداهلل 

حممود، حممود 

حجازي، الطفل 

منذر مهران، وعدد 

كبي من �سيوف 

ال�سرف، وتاأليف 

اإياد �سالح واإخراج 

حممد �سالمة 

واإنتاج �سيرنجي، 

ويتناول العمل 

بطوالت اجلي�ض 

امل�سري يف �سيناء.

للفنون  املرتوبوليتان  متحف  افتتاح   -  1872
يف نيويورك.

�سحيفة  من  االأخي  العدد  �سدور   -  1911
يف  �سحيفة  اأقدم  وهي  ال�سينية،  ياو«  »ت�سينغ 

العامل كانت قد �سدرت اأول مرة عام 713.

1919 - اغتيال حبيب اهلل خان اأمي اأفغان�ستان.
خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  ال�سيخ   -  1942
ال�سيخ حمد بن  البحرين خلًفا لوالدة  يتوىل حكم 

عي�سى بن علي اآل خليفة.

1963 - القوات العربية تن�سحب من الكويت 
العراق واإعدام  بعد ت�سلم عبدال�سالم عارف حكم 

عبدالكرمي قا�سم.

1971 - اللواء عيدي اأمني يعنّي نف�سه رئي�ًسا 
على اأوغندا بعد اأقل من �سهر على انقالبه الع�سكري 

على �سلفه ميلتون اأوبوتي.

1991 - اإطالق �سراح عائلة اجلرنال املغربي 
�سنة   20 االعتقال  يف  ق�ست  التي  اأوفقي  حممد 

ب�سبب اتهام اجلرنال بال�سلوع يف حماولة اإ�سقاط 

طائرة احل�سن الثاين.

2006 - جمل�ض االأمة الكويتي يبايع باالإجماع 
ال�سيخ نواف االأحمد ال�سباح وليًا للعهد وذلك بعد 

تزكية االأمي.

2017 - اخلارجية الرو�سية تعلن وفاة املندوب 
املتحدة فيتايل ت�سوركني  االأمم  الدائم لرو�سيا يف 

يف مقر البعثة الرو�سية لالأمم املتحدة يف مانهاتن.

العثور على ف�ستانني من احلرير والذهب يف �سفينة غرقت قبل 5 قرون
عرث باحث�ن على ف�شتانني فاخرين، اأحدهما من احلرير والآخر من�ش�ج بقطع من الف�شة، ويحتمل اأن 

يك�ن ف�شتان زفاف، وذلك على منت �شفينة غرقت قبالة �شاحل جزيرة تي�شل به�لندا، اأكرب جزر بحر ال�شمال 

عام 1660، وفًقا لباحثني يف متحف Kaap Skil به�لندا، حيث يتم عر�شهما الآن.

ول يزال عدد قليل من املن�ش�جات اأو مالب�ص عام 1660 حمف�ظة حتى ي�منا هذا، ومن النادر العث�ر 

عليها بني حطام ال�شفن، اإذ من املعروف اأّن الن�شيج يتحلل ب�شرعة كبرية، ح�شب »�شي اإن اإن«.

وقالت اإميي دي غروت، مرمّمة الن�شيج وامل�شت�شارة التي قامت بفح�ص الف�شتانني، يف فيدي� ن�شره 

ما ومل�ص جلده«،  ارتداها �شخ�ص  بقطعة  يداك  للغاية. ومت�شك  املالب�ص عنا�شر �شخ�شية  »ُتعد  املتحف: 

م�شيفة اأنه من امل�شتحيل اأن تك�ن الي�م بهذا القرب من �شخ�ص عا�ص منذ زمن بعيد.

وان�شم الف�شتان الف�شي اإىل معر�ص خم�ش�ص للعنا�شر امل�شرتجعة من حطام ال�شفينة الذي يعرف 

.Kaap Skil يف متحف ،Palmwood الآن با�شم حطام

وُعرث على الف�شتانني، وكالهما م�شن�ع من احلرير باهظ الثمن، مًعا يف نف�ص ال�شندوق.

�سلوى خطاب تنقل اأ�سرار البيوت!

ت�شتعد املمثلة امل�شرية �شل�ى خطاب لت�ش�ير امل��شم 

�شخ�شية  اإن  وقالت  باأهلها«،  »من�رة  م�شل�شل  من  الثاين 

الأول  اجلزء  يف  قدمتها  التي  »بل�«  اأو  اليمامة  زرقاء 

م�شتمرة يف اجلزء اجلديد.

واأ�شافت اأنها تعترب الدور من ال�شخ�شيات ال�شعبة يف 

م�ش�ارها، فهي ل�شيدة كفيفة تعمل خادمة يف منزل، ولديها 

قدرة على حفظ الكالم الذي ت�شمعه بدقة، ما ي�ؤهلها ملعرفة 

اأ�شرار اأ�شحابه، وي�قعها بالعديد من امل�شاكل.

ومن املقرر اأن يبداأ الت�ش�ير اأول مار�ص املقبل، تاأليف 

ليلى  وبط�لة  ن�شراهلل،  ي�شري  اإخراج  را�شي،  اأمني  حممد 

واأحمد  عثمان،  �شل�ى  حامت،  حممد  �شمرة،  با�شم  عل�ي، 

�شالح ال�شعدين.

الأول  مب�شل�شلني،  رم�شان  لدراما  �شل�ى  وتع�د 

»رم�شان كرمي« اجلزء الثاين ب�شخ�شية مل تكن م�ج�دة يف 

امل��شم الأول ل�شيدة �شعبية �شاحبة مقهى، والثاين »�شراع 

الف�ش�ل« مع دنيا �شمري غامن، اجلديد من 15 حلقة. وتدور 

اأحداثه يف اإطار الك�ميديا والت�ش�يق خالل 3 فرتات زمنية 

خمتلفة، كل فرتة يف 5 حلقات، وي�شارك يف بط�لته بي�مي 

اإ�شالم  اإخراج  من  فاخر، وه�  ال�شاوي وهالة  ف�ؤاد، خالد 

خريي.

9 طرق لزيادة الأك�سجني بالدم
اإىل  الدم  يف  الأك�شجني  م�شت�ى  انخفا�ص  ي�ؤدي 

والت�تر  والتعرق  وال�شداع  التنف�ص  ب�شيق  ال�شع�ر 

 Million( والرتباك واأمل ال�شدر والإرهاق. ويقدم م�قع

Dollar Knowledge( بع�ص الطرق الب�شيطة لزيادة 
م�شت�ى الأك�شجني يف الدم:

1- الريا�شة:

ت�ؤدي ممار�شة الريا�شة اإىل حاجة اجل�شم للمزيد من 

الأك�شجني، فتزيد �شرعة �شربات القلب وتك�ن الأنفا�ص 

املحمل  الدم  يجعل  ما  منه،  املزيد  على  للح�ش�ل  اأعمق 

خمتلف  اأداء  ويح�شن  اجل�شم  يف  ي�شري  بالأك�شجني 

ال�ظائف.

2- الإقالع عن التدخني:

التدخني  عن  الناجت  الكرب�ن  اأك�شيد  اأول  غاز  مينع 

الدم من حمل املزيد من الأك�شجني اإىل اجل�شم والأع�شاء.

3- الن�م:

ي�شلح اجل�شم نف�شه يف اأثناء الن�م، ما ي�شمل اإنتاج 

املزيد من كريات الدم احلمراء التي حتمل الأك�شجني اإىل 

اأع�شاء اجل�شم.

4- ال�جبات ال�شحية:

ترفع بع�ص الأطعمة مثل ال�شبانخ والبي�ص واللح�م 

احلمراء والث�م وال�شلم�ن، م�شت�ى الأك�شجني يف الدم 

عن طريق حت�شني الدورة الدم�ية.

5- املكمالت الغذائية:

تزيد بع�ص املكمالت مثل احلديد وفيتامني )ج( من 

م�شت�ى الأك�شجني يف الدم، اإل اأنه يجب جتنب اأخذها من 

دون ا�شت�شارة الطبيب.

6- ال�ش�ائل:

كانخفا�ص  امل�شاكل،  من  بالكثري  اجلفاف  يت�شبب 

من  املزيد  تناول  يجب  لذا  الدم،  يف  الأك�شجني  م�شت�ى 

ال�ش�ائل.

7- عدم ت�شلق املرتفعات:

اأو امل�شي مل�شافات ط�يل، واإذا  جتنب ت�شلق اجلبال 

�شعرت بالدوخة ب�شبب نق�ص الأك�شجني يف دمك، عليك 

الت�قف ف�ًرا حتى تختفي الأعرا�ص.

8- جتنب ال�شغ�ط:

اجل�شم  يفرز  القلق  اأو  بالت�تر  ال�شع�ر  عند 

يف  �شيًقا  ي�شببان  اللذين  والك�رتيزول  الأدرينالني 

ال�شعريات الدم�ية، ما ُيعيق �شريان الأك�شجني لأع�شاء 

اجل�شم املختلفة، فن�شعر بالإرهاق وانخفا�ص الطاقة.

9- التنف�ص العميق:

بدخ�ل  لت�شمح  الرئة  تتمّدد  عميق  نف�ص  اأخذ  عند 

املزيد من الأك�شجني اإىل جمرى الدم، لي�شري الدم الغني 

بالأك�شجني ويح�ّشن وظائف الأع�شاء.

متهمة تعتدي على حماميها داخل حمكمة

جل�شة  خالل  غريب  حادث  يف 

ب�لية  املتحدة  ال�ليات  يف  حماكمة 

وي�شك�ن�شن، هاجمت امراأة تدعي تايل�ر 

�شابزني�ص -متهمة بارتكاب جرمية قتل 

وت�ش�يه اجلثة- حماميها ك�ين ج�يل، 

 .»tmz« ح�شبما ن�شر م�قع

وح�شب التقرير وافق القا�شي على 

اأ�شب�عني  اجلل�شة  بتاأجيل  ج�يل  طلب 

اإ�شافيني ملراجعة اأهلية م�كلته للمث�ل 

اإىل  �شابني�ص  دفع  ما  املحكمة،  اأمام 

مهاجمة حماميها على الف�ر، ليتم فيما 

بعد اإخالء قاعة املحكمة قبل ا�شتئناف 

�شابزن�ص  واُتهمت  جمدًدا.  اجلل�شة 

بجرمية قتل من الدرجة الأوىل وت�ش�يه 

اجلثة بعد وفاة �شاد تريي�ن البالغ من 

العام  من  فرباير  يف  عاًما   25 العمر 

خنقت  ال�شلطات  وبح�شب  املا�شي. 

املتهمة تريي�ن ومّثلت بجثته، مع ترك 

اأنحاء  اأ�شالء ج�شده متناثرة يف جميع 

املنزل وال�شيارة، وقال ج�يل للمحكمة 

طلًبا  �شيقدم  اإنه  اجلل�شة  نهاية  يف 

بالن�شحاب من الق�شية ب�شفته حمامي 

على  يبّت  مل  القا�شي  لكن  �شابزن�ص، 

الف�ر يف هذه امل�شاألة.

بعد توقف اأكرث من 50 عاًما.. 

م�سّن يح�سل على الدكتوراه يف عمر الـ76

درجة  على  عاًما   76 العمر  من  يبلغ  م�شّن  ح�شل 

الدكت�راه،  برنامج  بدء  من  عاًما   52 بعد  الدكت�راه، 

عام  فى  مرم�قة  منحة  على  اأك�شتني  نيك  ح�شل  اإذ 

علم  يف  الدكت�راه  درجة  على  للح�ش�ل   1970

بعد  لكن  بيت�شربج،  جامعة  من  الريا�شي  الجتماع 

الدرجة  دون  املتحدة  اململكة  اإىل  عاد  �شن�ات   5

. لعلمية ا

لدرجة  جًدا  كبرية  امل�شاكل  »بع�ص  اأك�شنت:  وقال 

عليها،  لتتفّ�ق  العمر  من  جزء  اأف�شل  ت�شتغرق  اأنها 

ا�شتغرق  هذا  و�شعب،  ط�يل  تفكري  اإىل  بحاجة  اإنهم 

ب��شت. ني�ي�رك  ل�شحيفة  وفًقا  عاًما«،   50 مني 

يف  الدكت�راه  درجة  على  ر�شمًيا  اأك�شتني  وح�شل 

وحفيدته  كلري  زوجته  اأمام  الأ�شب�ع  هذا  الفل�شفة 

اإذ در�ص يف جامعة  فريا البالغة من العمر 11 عاًما، 

و2022.  2016 عامي  بني  بري�شت�ل 

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12371/PDF/INAF_20230220011524838.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://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12371/PDF/20.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/1000221/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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فرق عمل من الرجال والن�صاء لت�صهيل تقدمي اخلدمات.. وزارة ال�صحة:

الوحدات املتنقلة تقّدم خمتلف خدمات العالج والرعاية لكبار ال�صن

الرعاية  مراكز  اأن  ال�صحة  وزارة  اأكدت 

االأولية تويل كل االهتمام لتقدمي جميع  ال�صحية 

واأفراده،  املجتمع  فئات  ملختلف  الطبية  اخلدمات 

ومن بينهم فئة كبار املواطنني، اإذ تقوم الوحدات 

املتنقلة بزيارة من يتعذر منهم ح�صوره للمراكز 

ال�صحية وتقدمي خمتلف خدمات الرعاية ال�صحية 

االأولية والتي ت�صمل اخلدمات الوقائية والعالجية 

العالج  تت�صمن  التي  والتاأهيلية  والتمري�صية 

االأ�صري  االإر�صاد  خدمة  اإىل  باالإ�صافة  الطبيعي، 

وتقدمي االحتياجات الطبية العينية الالزمة حلالة 

متلقي اخلدمة يف املنزل.

 واأو�صحت يف ردها على ال�صوؤال النيابي املقدم 

ال�صورى،  جمل�س  ع�صو  الزايد  جا�صم  دالل  من 

ب�صاأن طبيعة اخلدمات ال�صحية التي تقدم لكبار 

اأهم  من  اأن  املتنقلة،  الوحدات  عرب  املواطنني 

املتنقلة  الوحدات  املقدمة من قبل فريق  اخلدمات 

هي االإر�صاد االأ�صري والتثقيف ال�صحي لفئة كبار 

ملختلف  الدم  عينات  �صحب  وذويهم،  املواطنني 

الطبيب  تو�صيات  ح�صب  املختربية  التحاليل 

الدم، قيا�س ن�صبة  املعالج للحالة، قيا�س �صغط 

ال�صكر يف الدم، ت�صميد ومتابعة اجلروح، تغيري 

 ،)Urinary Catheter( اأنبوب الق�صطرة البولية

بكي�س  العناية   ،)NGT( التغذية  اأنبوب  تغيري 

 ،)Colostomy bag( وفتحة االأمعاء التحويلية

 Site of( الهوائية  الق�صبة  باأنبوب  العناية 

اجلهاز  عمل  من  والتاأكد   ،)Tracheostomy
التنف�صي باملنزل.

 واأ�صارت وزارة ال�صحة اإىل اأن هذه الوحدات 

تتكون من فرق عمل من الرجال والن�صاء لت�صهيل 

كبار  فئة  من  اجلن�صني  لكال  اخلدمات  تقدمي 

املواطنني، كما تزّود مراكز الرعاية ال�صحية االأولية 

بالزيارات  للقيام  خا�صة  ب�صيارات  العمل  فرق 

املنزلية، م�صيفة اأن مراكز الرعاية ال�صحية االأولية 

تعمل على تزويد فئة كبار املواطنني بامل�صتلزمات 

العينية الطبية مبا يف ذلك الغيارات ال�صخ�صية 

واالأدوية املتوافرة يف املراكز ال�صحية، وذلك على 

من  التقييم  بعد  للم�صن  ال�صحية  احلاجة  ح�صب 

الزيارة  وتتم  الطبي،  والطاقم  العمل  فريق  قبل 

اتباًعا  احلاجة  ح�صب  على  وكذلك  دوري  ب�صكل 

الإر�صادات الطبيب املعاين للحالة.

خالل  ا  اأي�صً مت  اأنه  ال�صحة  وزارة  وذكرت   

جائحة فريو�س كورونا )كوفيد-19( ا�صتحداث 

خدمة تو�صيل االأدوية املتوافرة يف املراكز ال�صحية 

الرعاية  مراكز  وتعمل  الطلب،  عند  للمنازل  فقط 

ال�صحية االأولية يف الوقت احلايل على التن�صيق 

�صعيها  اإطار  يف  وذلك  اخلدمة،  هذه  ال�صتدامة 

لتطوير خدماتها ال�صحية املقدمة والتخفيف على 

املر�صى غري القادرين للح�صور للمركز.

واأ�صارت وزارة ال�صحة اإىل التعاون امل�صتمر 

احتياجات  لتلبية  االجتماعية  التنمية  وزارة  مع 

الرعاية  مراكز  قبل  من  �صواء  املواطنني،  كبار 

ال�صحية االأولية اأو امل�صت�صفيات احلكومية، اإذ يتم 

تقدمي عدد من اخلدمات بالتعاون مع وزارة التنمية 

االجتماعية واجلهات املختلفة من خالل التطعيمات 

الدورية لفئة كبار املواطنني باملوؤ�ص�صات النهارية 

لرعاية الوالدين ومراكز االإقامة الطويلة للم�صنني 

والتن�صيق  االجتماعية،  التنمية  لوزارة  التابعة 

لتوفري االأجهزة الطبية الالزمة للم�صن يف املنزل 

امل�صي  الهوائي، م�صاعد  الفرا�س  الطبي،  كال�صرير 

الرباعي، العكاز، الكر�صي املتحرك، وكر�صي دورة 

املوؤ�ص�صات  مع  والتن�صيق  بالتعاون  وذلك  املياه، 

التنمية  لوزارة  التابعة  واجلمعيات  االأهلية 

االجتماعية، باالإ�صافة اإىل التن�صيق والتوا�صل مع 

لوزارة  التابعة  الطويلة  االإقامة  مبراكز  املعنيني 

التنمية االجتماعية لتحويل امل�صنني ذوي احلاجة 

الوحدات  فريق  قبل  من  الطبية  اخلدمات  لتلقي 

املتنقلة يف مقر اإقامتهم.

�صكلت  احلكومية  امل�صت�صفيات  باأن  وتابعت 

فريًقا ي�صمل اأع�صاء من وزارة التنمية االجتماعية 

احتياجات  ملتابعة  احلكومية  وامل�صت�صفيات 

الطويلة  االإقامة  ذوي  املواطنني  كبار  مر�صى 

بزيارة  الفريق  قام  حيث  اجتماعًيا،  ودعمهم 

جممع ال�صلمانية الطبي ومتابعة عدد من احلاالت 

وزيارتهم يف االأجنحة املنومني بها، ف�صاًل عن اأنه 

يتم طريق الباحث االجتماعي توجيه ذوي املر�صى 

للمراكز االجتماعية بهدف احل�صول على خدمات 

الدعم اخلا�صة بهذه الفئة، والتوا�صل الفعال مع 

باحثي املراكز االجتماعية ملعرفة اأهم امل�صتجدات 

لدعم  االجتماعية  التنمية  وزارة  تقدمه  ما  حول 

فئة كبار املواطنني، توجيه ذوي املر�صى لت�صجيل 

والديهم يف دور الرعاية النهارية واال�صتفادة من 

خدماتها وبراجمها املقدمة بهدف الرتفيه والتعليم، 

اإىل جانب توجيه كبار املواطنني خا�صة املتقاعدين 

املجانية  التدريبية  بالربامج  للم�صاركة  منهم 

مثل  االجتماعية  التنمية  وزارة  قبل  من  املتاحة 

املحا�صرات اخلا�صة باأ�صا�صيات الزراعة، الطبخ، 

وتوجيه  وغريها،  والنجارة  احلدادة  اخلياطة، 

كبار  دعم  بطاقة  من  لال�صتفادة  املر�صى  ذوي 

املواطنني التي تقدمها وزارة التنمية االجتماعية.

ا�صتهداف قطاعات واعدة يف والرتويج للعمالة الوطنية.. وزارة العمل:

اإجناز 74 % من اخلطة الوطنية لتنظيم �صوق العمل 2023-2021

فحو�صات م�صتمرة للك�صف عن اأية تلوث اإ�صعاعي.. وزارة ال�صحة: 

الأغذية امل�صتوردة م�صحوبة ب�صهادات تثبت �صالمتها

رّدها  معر�س  يف  العمل  وزارة  اأكدت 

على ال�صوؤال النيابي املقّدم من مرمي �صالح 

مّت  باأنه  النواب،  جمل�س  ع�صو  الظاعن 

اإجناز 74% من املبادرات املعتمدة باخلطة 

-2021( العمل  �صوق  لتنظيم  الوطنية 

2023(، واأّن التن�صيق م�صتمر مع اجلهات 

احلكومية املعنية ال�صتكمال تنفيذ املبادرات 

تنتهي  والتي  احلالية  اخلطة  من  املتبقية 

خالل �صهر يوليو 2023م.

 وقالت اإن خمتلف اجلهات احلكومية 

املعنية بتنفيذ مبادرات اخلطة مبا فيها هيئة 

تنظيم �صوق العمل تقوم با�صتمرار مبوافاة 

الوزارة بنتائج تنفيذ املبادرات املوكلة لها 

وتقييم ما مت اتخاذه من اإجراءات، وحتديد 

موؤخًرا  باأنه مت  مبينة  ا�صتكماله،  يجب  ما 

املعنية  خماطبة جميع اجلهات احلكومية 

للخطة  بتقييمها  الوزارة  ملوافاة  باخلطة 

�صيتم  التي  امل�صتقبلية  للخطة  ومرئياتها 

العام  من  الثاين  الن�صف  خالل  اإ�صدارها 

فريق  ت�صكيل  الحًقا  �صيتم  حيث   ،2023

عمل متخ�ص�س من جميع اجلهات املعنية 

التطوير  اأوجه  لدرا�صة  العمل،  ب�صوق 

وا�صتحداث املبادرات امل�صتقبلية الالزمة يف 

اخلطة اجلديدة )2026-2023(.

اال�صرتاتيجي  الت�صور  وبخ�صو�س   

الن�صف  من  تبداأ  والتي  اجلديدة  للخطة 

 ،2026 حتى   2023 العام  من  الثاين 

اأو�صحت الوزارة باأنها �صوف تكون �صمن 

اإطار ال�صيا�صات واملبادرات احلكومية التي 

االأول  اخليار  البحريني  جعل  اإىل  تهدف 

ال�صيا�صات  تعتمد  حيث  العمل،  �صوق  يف 

االإجراءات  من  جمموعة  على  احلكومية 

على  العمل  اأ�صحاب  لت�صجيع  واحلوافز 

وذلك  املوؤهلة،  الوطنية  العمالة  توظيف 

-2023 لالأعوام  احلكومة  برنامج  وفق 

امل�صتدام(،  النمو  اإىل  التعايف  )من   2026

االقت�صادي،  التعايف  خطة  مع  وتن�صجم 

ويف  رئي�صية  مبادرات   5 تت�صمن  والتي 

واعدة  عمل  فر�س  خلق  مبادرة  مقدمتها 

�صوق  يف  االأول  اخليار  البحريني  جلعل 

األف   20 لتوظيف  تهدف  والتي  العمل 

بحريني وتدريب 10 اآالف بحريني �صنوًيا 

حتى العام 2024.

املبادرات  باأن  العمل  وزارة  وتابعت   

اإيجاد  اإىل  تهدف  احلكومية  واخلطط 

وتعزيز  دعم  مثل  املدى  طويلة  معاجلات 

التعليم  خمرجات  موائمة  �صيا�صة 

خالل  من  العمل  �صوق  احتياجات  مع 

التعليم  لتطوير  البحرين  ا�صرتاتيجية 

والتدريب، والتي تهدف اإىل و�صع موؤ�صرات 

العايل،  التعليم  لتطوير  متطورة  حديثة 

والتعليم العام والتعليم املبكر والرتكيز يف 

املرحلة القادمة يف برامج التدريب والتاأهيل 

العمل  ي�صتهدفها �صوق  التي  الربامج  على 

وعلى املهارات العملية وتب�صيط االإجراءات 

اخلطة  ت�صعى  حيث  احلوكمة،  ونظام 

للتوظيف،  امل�صتهدف  التمويل  حتقيق  اإىل 

وتو�صيع التعلم التطبيقي وحت�صني خدمات 

التدريب  توفري  عن  ف�صالً  املهني،  االإر�صاد 

املهني املنا�صب ليواكب تغريات ومتطلبات 

�صوق العمل من خالل تنمية القوى العاملة، 

كما تعتمد ال�صيا�صات احلكومية يف توفري 

من  متكاملة  منظومة  على  العمل  فر�س 

تعتمد  املتوازنة،حيث  واالإجراءات  اخلطط 

االهلي  القطاع  منو  دعم  على  اخلطط 

وت�صهيل جذب اال�صتثمارات لي�صتمر توليد 

فر�س العمل املنا�صبة للمواطنني.

 واأفادت باأّن اخلطة �صتت�صمن املبادرات 

واالإجراءات املبا�صرة للتوظيف والتي تعمل 

على معاجلة الكلفة وجعلها متيل ل�صالح 

دعم  برامج  خالل  من  البحريني  العامل 

االأجور، وكذلك ا�صتهداف القطاعات الواعدة 

الوطنية،  للعمالة  والرتويج  الت�صويق  يف 

وت�صهيل االإجراءات واخلدمات االإلكرتونية 

والت�صجيل،  والتدريب  التوظيف  خلدمات 

ومعاجلة فجوة املهارة عرب اإطالق برنامج 

التدريب على راأ�س العمل »فر�س«، و�صرف 

مل�صتحقات  باالإ�صافة  للمتدربني،  املكافاآت 

برامج  تنفيذ  كذلك  التعطل،  �صد  التاأمني 

خا�صة لت�صريع دمج الباحثني عن عمل من 

التخ�ص�صات املختلفة التي تواجه �صعوبة 

يف االندماج يف �صوق العمل.

 ويف ذات ال�صياق، ذكرت الوزارة باأنه 

واالأن�صطة  القطاعات  خمتلف  اإلزام  يتم 

ا�صتثناء- وب�صكل  بالقطاع اخلا�س -دون 

على  بناًء  وذلك  البحرنة،  بن�صب  متفاوت 

املهن  يف  البحرينيني  ورغبة  اإقبال  درجة 

املتوفرة لديها، حيث ت�صل ن�صبة البحرنة 

املقرر يف بع�س القطاعات اجلاذبة اإىل ن�صبة 

50%، ويتم تطبيقها ب�صكل اآيل »اإلكرتوين« 

ويتم فر�س ر�صم مواٍز »500 دينار« على 

كل ت�صريح عمل للعمالة االأجنبية يف حال 

عدم التزام املن�صاأة بن�صبة البحرنة املقررة، 

وتخ�صع تلك الن�صب للتقييم ب�صكل م�صتمر، 

املناق�صات  على  للح�صول  ي�صرتط  كما 

احلكومية االلتزام بن�صب البحرنة املقررة، 

م�صرية اإىل اأن العامل البحريني اأثبت قدرته 

يف  مهارة  من  به  يتمتع  ملا  املناف�صة  على 

�صوق العمل، وهو الذي اأدى العتماد الكثري 

العمالة  على  طوًعا  اجلاذبة  املن�صاآت  من 

عالية  بحرنة  ن�صب  وحتقيقها  الوطنية 

يف  وت�صل  عليها  املقررة  الن�صب  تتجاوز 

بع�س املن�صاآت اإىل %90-80.

النيابي  ال�صوؤال  على  رّدها  يف  ال�صحة  وزارة  اأّكدت 

املقّدم من حمد مبارك حمد النعيمي ع�صو جمل�س النواب، 

على  واحلفاظ  الرقابة  يف  ودورها  الوزارة  جهود  حول 

�صالمة املواد امل�صتوردة عند دخولها البالد، على اأّن القانون 

رقم )34( ل�صنة 2018 باإ�صدار قانون ال�صحة العامة نظم 

يف الف�صل اخلام�س منه االأحكام اخلا�صة باالأغذية واآلية 

مراقبتها يف مواده )21-27(، ومنها االأغذية امل�صتوردة، 

حيث ن�صت املادة )21( على )1( جتب مراعاة احل�صول 

على ترخي�س من االإدارة املخت�صة، واأن يكون ا�صتريادها 

عن طريق املوانئ املعتَمدة يف مملكة البحرين، وذلك عند 

ا�صترياد اأو تداُول اأية مادة غذائية اأو م�صافة. 

وتابعت الوزارة باأنه ُيحَظر ا�صترياد اأو تداول اأية مادة 

غذائية اأو م�صافة �صواء لالأغرا�س التجارية اأو ال�صخ�صية 

ا هو مبنينَّ  اإذا كانت غري مطابقة للوائح الفنية املعتَمدة اأو ملمِ

يف بطاقة البيانات االإي�صاحية اأو البطاقة الغذائية، اأو اإذا 

كانت غري �صاحلة لال�صتهالك االآدمي باأْن كانت مغ�صو�صة 

ن دول موبوءة،  اأو �صارنَّة بال�صحة اأو تالفة اأو فا�صدة اأو ممِ

باالإ�صافة اإىل اإذا كانت م�صتوردة من اإحدى الدول التي تقرر 

الوزارة حْظر ا�صترياد املواد الغذائية اأو امل�صافة منها.

وقالت اإّن املادة )22( ن�صت على االأحوال التي تعترب 

البند ) ح(  العامة ومنها يف  بال�صحة  االأغذية �صارة  فيها 

»اإذا احتوت على مواد م�صعة تزيد عن املعدالت امل�صموح 

املواد  تكون  اأْن  »يجب  على   )25( املادة  ن�صت  كما  بها«. 

الغذائية امل�صتوردة من اخلارج مطابقة الأحكام هذا القانون 

والقرارات ال�صادرة تنفيًذا له، وال ُي�صمح بدخولها اإذا مل تكن 

م�صحوبة ببطاقة البيانات االإي�صاحية والبطاقة الغذائية 

طبًقا للوائح الفنية املعتَمدة، اأو اإذا كانت خمالفة لها«.

ونّوهت وزارة ال�صحة باأنه وفًقا لذلك فجميع االأغذية 

بال�صهادات  م�صحوبة  تكون  البحرين  ململكة  امل�صتوردة 

الغذائية  املنتجات  و�صالمة  �صحة  تثبت  التي  ال�صحية 

وتكون هذه ال�صهادات �صادرة من بلد املن�صاأ؛ ويتم معاينة 

واللوائح  للموا�صفات  ومطابقتها  الغذائية  املواد  جميع 

الفنية ململكة البحرين، وتخ�صع جميع املنتجات الغذائية 

الواردة لربنامج تقييم املخاطر، والذي مبوجبه يتم حتديد 

م�صار االأغذية، حيث يتم حجز جميع املواد الغذائية ذات 

اخلطورة وال يفرج عنها، اإال يف حال اجتيازها للتحاليل 

اأو  الظاهري  الك�ْصف  نتيجة  من  تبنينَّ  واإذا  املخربية، 

�صاحلة  غري  امل�صتوردة  الغذائية  املواد  اأن  املختربي 

ا  ملمِ مطابقة  غري  اأنها  اأو  مغ�صو�صة،  اأو  االآدمي  لال�صتهالك 

ن يف بطاقة البيانات االإي�صاحية والبطاقة الغذائية، فاإن  ُدوِّ

اإعدامها  اململكة وتقرِّر  اأْن متنع دخولها  املخت�صة  لالإدارة 

على نفقة امل�صتورد، اأو اأْن تو�صي باإعادة ت�صديرها اإىل بلد 

املن�صاأ.

وذكرت باأنه يتم التاأكد من خلو املنتجات الغذائية من 

املواد االإ�صعاعية وحظرها اعتماًدا على وجود تقارير من 

الدولية  الذرية  الطاقة  وكالة  اأو  العاملية  ال�صحة  منظمة 

حول ر�صد تلوث ا�صعاعي يف منطقة ما.

وفيما يتعلق بوجود اأجهزة للك�صف عن املواد اخلطرة 

واجلوية،  والبحرية  الربية  اململكة  منافذ  يف  وامل�صعة 

مراقبة  ق�صم  لدى  توجد  اأنه  اإىل  ال�صحة  وزارة  اأ�صارت 

االأغذية باإدارة ال�صحة العامة بالوزارة اأجهزة ا�صت�صعار، 

كما اأن خمترب ال�صحة العامة يقوم بعمل فحو�صات، وذلك 

للك�صف عن اأي تلوث اإ�صعاعي من اأجل احلفاظ على �صحة 

و�صالمة املواطنني واملقيمني.

علي طريف: 

�صنوات   9 ملدة  امتد  ق�صائي  �صجال  بعد 

البات  النهائي  بحكمها  التمييز  حمكمة  ا�صدلت 

قرابة  بدفع  والتعليم  الرتبية  وزارة  باإلزام 

ن�صف مليون دينار )490 األًفا و916 ديناًرا( 

اخلا�س  البنكي  ال�صمان  من  املتبقية  القيمة 

باإحدى اجلامعات اخلا�صة التي مت اإغالقها بعد 

طعن  رف�صت  بعدما  وذلك  ترخي�صها،  اإلغاء 

النهائي  احلكم  وبهذا  والتعليم  الرتبية  وزارة 

الذي يلزم الوزارة برد املبلغ ل�صاحب اجلامعة. 

حكمها  حيثيات  يف  التمييز  حمكمة  وقالت 

واملداولة  االأوراق  على  االطالع  وبعد  باأنه 

ق�صاءه  بنى  قد  فيه  املطعون  احلكم  كان  ملا 

والتعليم«  الرتبية  »وزارة  الطاعن  باإلزام 

مبلغ  �صدها  املطعون  اإىل  يوؤدي  باأن  ب�صفته 

)490،916،400 د.ب( قيمة املتبقي من مبلغ 

دينار  األف  املدفوع منها ومقداره 500  التاأمني 

قد  التي  املالية  االلتزامات  ملواجهة  ك�صمان 

ترتبت عليها ب�صبب توقفها عن ممار�صة ن�صاطها 

الوزارة عن  امتناع  اأن  للمحكمة  اأن حتقق  بعد 

مطالبات  وجود  لعدم  مربًرا  له  يعد  مل  رده 

تقت�صي االحتفاظ به. 

احلكم  اإليه  انتهى  ما  باأن  املحكمة  وتابعت 

حلمله  يكفي  ما  على  قائًما  ق�صاته  عليه  وبنى 

وفيه الرد امل�صقط ملا يثريه الطاعن بوجه النعي 

م�صتندات  من  الطاعن  قّدمه  ما  املحكمة  وتطرح 

بعدم  االأمر  الطعن مبا الزمه  ميعاد  انتهاء  بعد 

قبول الطعن.  وكانت حمكمة اال�صتئناف اطماأنت 

اأن  التكميلي  اخلبري  تقرير  اإليه  انتهى  ما  اإىل 

وزارة  ذمة  يف  ال�صمان  مبلغ  قيمة  من  الباقي 

الرتبية والتعليم بعد خ�صم قيمة املبالغ التي مت 

�صدادها للطلبة.

جعفر  علي  ال�صيد  املحامي  ذكر 

العليا  اال�صتئناف  حمكمة  باأن  املحفوظ 

تاأمني  �صركة  األزمت  الثانية  املدنية 

حدوث  بعد  واأبنائها  زوجة  بتعوي�س 

لزوجها   %25 تقدر  م�صتدمية  عاهة 

�صنة  بعد  احلياة  فارق  الذي  ال�صتيني 

جمموع  بلغ  اإذ  احلادث،  من  ون�س 

التعوي�س )13 األًفا و400 دينار(. 

حكمها  حيثيات  يف  املحكمة  وقالت 

اال�صتئناف عدلت على حكم  باأن حمكمة 

اأول درجة بتعوي�س الورثة عن االأ�صرار 

 12000( وقدره  مبلغ  بجعله  املادية 

من )7500 د.ب( يوزع بني  بدالً  د.ب( 

ال�صرعية،  للفري�صة  طبًقا  امل�صتاأنفني 

وبتعديل مبلغ التعوي�س االأدبي املق�صى 

مبلغ  بجعله  درجة  اأول  حمكمة  من  به 

اأدبًيا للم�صتاأنفة  ا  )400 دينار( تعوي�صً

بدالً  امل�صتاأنفني(  مورث  )زوجة  الثالثة 

من مبلغ )200 دينار(، و)200 دينار( 

لباقي امل�صتاأنفني كتعوي�س اأدبي بدالً من 

)100 دينار(، لكل منهما باإجمايل مبلغ 

)13400 دينار( بدالً )8200 دينار(.

بحكم نهائي.. املحكمة تلزم »الرتبية«

برد ن�ص مليون دينار ل�صاحب جامعة خا�صة

تعوي�ص ورثة �صتيني

13400 دينار بعد حدوث عاهة لديه

دالل الزايد

حمد النعيمي

مرمي الظاعن

اأّكدت وزارة ال�سحة يف رّدها على ال�س�ؤال النيابي 

جمل�س  ع�س�  النعيمي  حمد  مبارك  حمد  من  املقّدم 

الرقابة  يف  ودورها  ال�زارة  جه�د  ح�ل  الن�اب، 

دخ�لها  عند  امل�ست�ردة  امل�اد  �سالمة  على  واحلفاظ 

 2018 ل�سنة   )34( رقم  القان�ن  اأّن  على  البالد، 

باإ�سدار قان�ن ال�سحة العامة نظم يف الف�سل اخلام�س 

منه االأحكام اخلا�سة باالأغذية واآلية مراقبتها يف م�اده 

ن�ست  حيث  امل�ست�ردة،  االأغذية  ومنها   ،)21-27(

على  احل�س�ل  مراعاة  جتب   )1( على   )21( املادة 

ترخي�س من االإدارة املخت�سة، واأن يك�ن ا�ستريادها 

عن طريق امل�انئ املعتَمدة يف مملكة البحرين، وذلك 

عند ا�سترياد اأو تداُول اأية مادة غذائية اأو م�سافة. 

اأكدت وزارة ال�سحة اأن مراكز الرعاية ال�سحية االأولية ت�يل كل االهتمام لتقدمي جميع اخلدمات الطبية ملختلف فئات 

اإذ تق�م ال�حدات املتنقلة بزيارة من يتعذر منهم ح�س�ره للمراكز  املجتمع واأفراده، ومن بينهم فئة كبار امل�اطنني، 

والتمري�سية  والعالجية  ال�قائية  اخلدمات  ت�سمل  والتي  االأولية  ال�سحية  الرعاية  خدمات  خمتلف  وتقدمي  ال�سحية 

العينية  الطبية  االحتياجات  وتقدمي  االأ�سري  االإر�ساد  خدمة  اإىل  باالإ�سافة  الطبيعي،  العالج  تت�سمن  التي  والتاأهيلية 

الالزمة حلالة متلقي اخلدمة يف املنزل.

 واأو�سحت يف ردها على ال�س�ؤال النيابي املقدم من دالل جا�سم الزايد ع�س� جمل�س ال�س�رى، ب�ساأن طبيعة اخلدمات 

ال�سحية التي تقدم لكبار امل�اطنني عرب ال�حدات املتنقلة، اأن من اأهم اخلدمات املقدمة من قبل فريق ال�حدات املتنقلة 

املختربية  التحاليل  الدم ملختلف  امل�اطنني وذويهم، �سحب عينات  لفئة كبار  ال�سحي  االأ�سري والتثقيف  االإر�ساد  هي 

اجلروح،  ومتابعة  ت�سميد  الدم،  ال�سكر يف  ن�سبة  قيا�س  الدم،  قيا�س �سغط  للحالة،  املعالج  الطبيب  ت��سيات  ح�سب 

تغيري اأنب�ب الق�سطرة الب�لية )Urinary Catheter(، تغيري اأنب�ب التغذية )NGT(، العناية بكي�س وفتحة االأمعاء 

اله�ائية )Site of Tracheostomy(، والتاأكد من عمل  الق�سبة  باأنب�ب  العناية   ،)Colostomy bag( التح�يلية

اجلهاز التنف�سي باملنزل.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12371/PDF/INAF_20230220011524838.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/1000223/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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أكد وزير األش��غال إبراهي��م الحواج، 
أن نس��بة اإلنجاز في مش��روع تطوير 
ش��ارع الفات��ح بلغ��ت 56%، مش��يرًا 
المش��اريع  أح��د  المش��روع  أن  إل��ى 
الت��ي جاءت  الهام��ة  االس��تراتيجية 
تنفيذًا لبرنامج الحكومة، ومن شأنه 
أن يوف��ر بني��ة تحتي��ة ذات معايي��ر 
وج��ودة عالي��ة تتواف��ق م��ع النم��و 
والملبي��ة  المس��تدام  االقتص��ادي 
الحتياج��ات مملك��ة البحرين الحالية 
والمس��تقبلية، بم��ا يع��زز تنش��يط 
القطاع��ات االقتصادية في المملكة 
باعتبار أن الش��ارع يربط بين تقاطع 
ميناء سلمان وجسر المنامة الشمالي 

الموصل إلى خليج البحرين.
كاف��ة  تتخ��ذ  ال��وزارة  أن  وأض��اف 
الخط��وات الممكن��ة لتس��ريع تقدم 
أعمال المشروع، وتعمل على تطبيق 
لعناصر  المرحل��ي  االفتتاح  سياس��ة 
المش��روع الرئيس��ية ف��ور االنته��اء 
منها كاًل على حدة، مما يس��اهم في 
تحسين تدفق الحركة المرورية على 
شارع الفاتح بشكل متقدم وتدريجي 
أثن��اء إنج��از األج��زاء المتبقي��ة من 

المشروع.
وذكر أن الوزارة تقوم حاليًا باألعمال 
الرئيس��ة للنفق والتي بلغت نس��بة 
اإلنج��از فيه��ا 57%، حيث ت��م تغيير 
ش��كل التقاطع الس��ابق عن��د فندق 
الخليج بشكل مؤقت ونقله إلى إحدى 
قطع النفق بعد أن تم االنتهاء منها 
بالكامل، من أج��ل إتمام أعمال حفر 
النفق وأعمال صب القطع الخرسانية 
لألعم��ال اإلنش��ائية الت��ي مازال��ت 
مس��تمرة لقط��ع النفق األخ��رى مما 
سيس��اهم في تس��ريع وتيرة العمل، 
حيث تم تقس��يم كاف��ة أعمال النفق 
على مراحل متتالية من أجل تنفيذها 
بكل انسيابية أقل تأثيرًا على الحركة 

المرورية على شارع الفاتح.
أما بالنس��بة إلى أعمال الجسر أحادي 
االتجاه لالنعطاف لليس��ار إلى ش��ارع 

األمير سعود الفيصل باتجاه ضاحية 
الفاتح، فقد بلغت نس��بة اإلنجاز فيه 
83%، حي��ث ت��م االنتهاء م��ن كافة 
أعمال األساس��ات الخرسانية وأعمدة 
الجس��ر وصب معظم أس��طح الجسر، 
ومع غلق مس��ارات االنعطاف يس��ارًا 
من شارع األمير س��عود الفيصل إلى 
شارع الفاتح فقد تمت مواصلة صب 

أسطح الجسر المتبقية.
كما تعمل ال��وزارة على أعمال رصف 
الط��رق الجدي��دة حيث بلغت نس��بة 
اإلنج��از في هذه األعم��ال نحو %29، 
باإلضافة إلى أعمال ش��بكة تصريف 
مياه األمطار التي بلغت نسبة اإلنجاز 

فيها %51.
وأكد الحواج حرص الوزارة على تنفيذ 
المش��روع حس��ب البرنامج المخطط 
ل��ه، وذلك بفضل العم��ل المتكامل 
م��ع كاف��ة الجه��ات بالمش��روع بما 
يحاف��ظ عل��ى سالس��ة س��ير برنامج 
العمل، ش��اكرًا تعاونه��م مع الوزارة 
خ��الل كافة أعم��ال مش��روع تطوير 

شارع الفاتح ودعمهم المستمر.
وكانت الوزارة افتتحت مؤخرًا جس��ر 
الدوران العكسي والذي يخدم بشكل 
المتدفق��ة  الم��رور  حرك��ة  رئي��س 
من الجفير عبر ش��ارع األمير س��عود 
الفيص��ل إلى ش��ارع الفات��ح باتجاه 
الجنوب نحو ميناء سلمان، إضافة إلى 
حركة المرور المتجهة غربًا إلى شارع 
الش��يخ دعيج، وذلك مع غلق مسارات 
االنعط��اف يس��ارًا م��ن ش��ارع األمير 
س��عود الفيص��ل إل��ى ش��ارع الفاتح 
تمهيدًا لغلق اإلش��ارة الضوئية غلقًا 
النهائية  دائمًا حس��ب المخطط��ات 

لمشروع تطوير شارع الفاتح.
يذكر أن مشروع تطوير شارع الفاتح 
يمتد من شارع طرفة بن العبد )شارع 
المعارض( ش��مااًل إل��ى تقاطع ميناء 
س��لمان جنوبًا، ويشمل تطوير كافة 
تقاطعات ش��ارع الفاتح بهدف توفير 
حركة مروري��ة سلس��ة باالتجاهين. 
وتش��مل األعمال الرئيسية للمشروع 
توس��عة وتطوي��ر ش��ارع الفاتح إلى 

أربعة مسارات في كل اتجاه بامتداد 
م��ا يزيد ع��ن 3 كيلومترات، وإنش��اء 
نفق ب�3 مس��ارات باالتجاهين بطول 
595 مت��رًا عند تقاطع فن��دق الخليج 
لنقل الحركة المرورية بين الش��مال 
والجنوب بشكل حر، إضافًة إلى تقاطع 
يدار بإش��ارات ضوئية على المستوى 
األرضي فوق النفق، ويشمل المشروع 
أيضًا إنشاء جسر علوي أحادي االتجاه 
بمسارين لالنعطاف يسارًا للقادمين 
من المنامة ش��مااًل على شارع الفاتح 
باتجاه ش��ارع األمير س��عود الفيصل 
مع إلغاء اإلش��ارة الضوئي��ة الحالية 
عن��د تقاطع ش��ارع الفاتح مع ش��ارع 
الشيخ دعيج لتحرير الحركة المرورية 

على المستوى األرضي. 
كما يش��تمل المش��روع على إنش��اء 
لل��دوران  بمس��ارين  عل��وي  جس��ر 
العكسي بالقرب من مدخل كورنيش 
الفات��ح للحركة المروري��ة المتجهة 

شمااًل للعودة باتجاه الجنوب.
وسيهدف المشروع إلى زيادة الطاقة 

االستيعابية لشارع الفاتح لتصل إلى 
140 أل��ف مركبة في اليوم مما يعني 
رفع الطاقة االستيعابية بنسبة %61 
ع��ن الوضع الس��ابق لحج��م الحركة 
المرورية المس��تخدمة لشارع الفاتح 

والتي تبلغ 87 ألف مركبة في اليوم.
ُيش��ار إلى أنه تمت ترسية المشروع 
على ائتالف شركتي ناس للمقاوالت 

وهوت��ا هيجرفيل��د من قب��ل مجلس 
بتكلف��ة  والمزاي��دات  المناقص��ات 
إجمالي��ة تبلغ حوال��ي 29.66 مليون 
دينار بتمويل من الصندوق السعودي 
للتنمية، حيث تم بدء تنفيذ المشروع 
ف��ي أبريل 2021 بم��دة زمنية تمتد 
عل��ى 3 أع��وام تحت إش��راف ش��ركة 

بارسونز لالستشارات الهندسية.

 

تحويالت مرورية إلتمام أعمال النفق والجسر األحادي

وزير األشغال: إنجاز 56٪ من تطوير شارع الفاتح

إلزام »التربية« برد نصف مليون دينار لجامعة خاصة
أيمن شكل «

رفضت محكم��ة التمييز، طعن وزارة التربية والتعلي��م على حكم يلزمها بدفع 
نصف مليون دينار قيمة المبل��غ المتبقي من الضمان البنكي إلحدى الجامعات 
الخاصة التي تم إغالقها وإلغاء ترخيصها، وبهذا يكون الحكم باتًا بعد س��نوات 

قضاها في درجات التقاضي.
وكان وزير التربية والتعليم السابق أصدر قرارًا بإغالق الجامعة الخاصة في عام 
2013، على خلفي��ة رصد مخالفات عديدة، فطالب صاحب الجامعة باس��ترداد 

قيمة الضمان البنكي الذي دفعه للوزارة.
وق��ال »إنه قام بدفع كافة االلتزامات المالية المترتبة في ذمته للطلبة الذين 
كانوا منتس��بين للجامعة، وقامت الوزارة بخصم مس��تحقاتها، ويتبقى له بعد 

ذلك مبل��غ 490916 دينارًا، فأصدرت محكمة أول درج��ة حكمها بإلزام التربية 
بدف��ع المس��تحق لصاحب الجامع��ة وذلك بع��د ورود تقرير الخبي��ر الذي حدد 

المبلغ«.
لكن وزارة التربية قامت بالطعن على الحكم باالستئناف، إال أن األخيرة رفضت 
الطع��ن وأيدت حكم محكمة أول درجة، فقامت ال��وزارة بالطعن بالتمييز حيث 
أش��ارت محكمة التمييز في حيثيات حكمها إلى أن الحكم المطعون فيه قد بنى 
قضاءه بإلزام الطاعن »وزير التربية والتعليم« بصفته بأن يؤدي إلى المطعون 
ضده��ا 490916.٤٠٠ دين��ار، قيمة المتبقي من مبل��غ التأمين المدفوع منها 
ومق��داره 500 ألف دينار كضمان لمواجهة االلتزامات المالية التي ترتب عليها 
بس��بب توقفها عن ممارسة نشاطها بعد أن تحقق للمحكمة أن امتناع الوزارة 
عن رده لم يعد له ثمة مبرر لعدم وجود ثمة مطالبات تقتضي االحتفاظ به.

 »الجنوبية«: إطالق دليل 
مجالس المحافظة اإللكتروني

تعت��زم المحافظة الجنوبية إطالق »دلي��ل مجالس المحافظة 
الجنوبية اإللكتروني« عبر تطبيق »الجنوبية«، من أجل تفعيل 
التواص��ل مع كافة أف��راد المجتم��ع وتوفير أفض��ل الخدمات 

اإللكترونية بأساليب حديثة ومبتكرة.
ويأت��ي الدلي��ل ف��ي ُحلت��ه الجدي��دة والمبتك��رة ضمن خطة 
المحافظ��ة الجنوبي��ة نح��و تطوي��ر الخدم��ات الت��ي تقدمها 
للمواطنين، والتي تش��مل تح��ول المحافظة رقمي��ًا في كافة 
تعامالتها من خالل تعزيز دور القنوات اإللكترونية والمباشرة 
البال��غ عدده��ا 24 قناة تواصلي��ة. وعلى الراغبي��ن من أهالي 
المحافظ��ة الجنوبي��ة إضاف��ة مجالس��هم في الدلي��ل التقدم 
بطل��ب من خالل التواصل على البري��د اإللكتروني المخصص: 
pr@southern.gov.bh أو االتصال المباش��ر بخدمة العمالء 
بالمحافظة الجنوبية على رقم: 17750000، كما أنه باإلمكان 

التواصل عبر خدمة الواتساب على الرقم 32234493.

 »النيابة« تباشر التحقيق 
في واقعة انتحار آسيوي بالجفير

أك��د القائم بأعم��ال رئيس نيابة محافظة العاصم��ة، أن النيابة 
العام��ة تلقت إخطارًا من مركز ش��رطة النبيه صالح مفاده انتحار 
ش��خص آس��يوي عن طريق إلقاء نفس��ه من س��طح أحد المباني 
الس��كنية ف��ي منطقة الجفير. وف��ور تلقي اإلخط��ار، انتقل وكيل 
النياب��ة إل��ى م��كان الواقع��ة لمعاينة الم��كان وجث��ة المتوفاة 
ول��م يتبين وجود أي ش��بهة جنائي��ة، كما ندبت الجه��ات الفنية 
المختصة إلعداد التقارير الالزمة، كما واس��تمعت النيابة العامة 

لشهود الواقعة والزالت التحقيقات جارية.
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مؤسسة جسر الملك فهد 
تقدم بطاقة خصم للطالب

 حسن إبراهيم: تأسيس أول 
مجلس تشاوري ألهالي »رابعة الـشمالية«

كش��ف النائ��ب حس��ن إبراهيم، عن 
تش��اوري  مجل��س  أول  تأس��يس 
ألهال��ي رابع��ة الش��مالية، وال��ذي 
يهدف إلى مناقشة مرئيات األهالي 
وف��ق ممثليهم ع��ن كل مجمع من 
الدائرة  التي تضمه��ا  المجمع��ات 
وتش��مل مناطق  بوقوة، س��لماباد، 
جبلة حبش��ي، الس��هلة الش��مالية، 
إش��بيليا، س��رايا2، وإيج��اد الحل��ول 

الالزمة لها.
وأكد خالل االجتماع األول الذي عقده 
المجل��س التش��اوري، أن تأس��يس 
المجل��س ج��اء بن��اًء عل��ى الوع��ود 
االنتخابية ف��ي برنامجه االنتخابي، 
وتم البدء بأول��ى الخطوات الفعلية 
م��ن خالل اختي��ار أعض��اء المجلس 

م��ن  نخب��ة  م��ن  يتك��ون  وال��ذي 
أهال��ي الدائرة رجااًل ونس��اًء بهدف 
التواصل الفعلي والمستمر وتقديم 

المقترحات والمرئيات عبر استخدام 
األدوات التشريعية والرقابية.

إل��ى  يض��م  المجل��س  »إن  وق��ال: 

مجم��ع  كل  م��ن  ممثلي��ن  جان��ب 
س��كني بالدائ��رة نخب��ة كذلك من 
الش��خصيات ورجال األعم��ال الذين 
يقطنون الدائرة به��دف إثراء عمل 
والمقترح��ات،  باألف��كار  المجل��س 
والب��دء بالخط��وات الفعلي��ة نح��و 
حلحلة العديد من الملفات المهمة، 
والت��ي س��يتم العمل عليه��ا خالل 
األيام القادمة به��دف وضع الحلول 

وتقديمها للمجلس النيابي«.
وأوض��ح أن تكامل األدوار والس��عي 
بش��كل متواصل نح��و إيجاد مختلف 
ص��وت  إيص��ال  به��دف  القن��وات 
مقترحاته��م  ونق��ل  المواطني��ن 
إلى  الت��ي تعترضه��م  والمش��اكل 

الجهات المعنية.

 فريق أكاديمية المسعفين يكرم الداعمين
و125 مشاركًا ومنظمًا برعاية النائب الرميحي

أقام فريق أكاديمية المسعفين، حفل تكريم للخريجين من معسكر الربيع التدريبي لإلسعافات األولية 
بنس��خته الثانية والمسعفين بيوم البحرين الرياضي والذي ش��ارك فيه الفريق كجهة رسمية إلسعاف 

الحاالت الطارئة بحلبة البحرين الدولية لعام 2023، تم خالله تكريم 25 مشاركا ومنظمًا.
وأك��د راعي الحفل النائب عبداهلل الرميحي، دعمه لجميع فعاليات الفريق في ما يصب بمصلحة الوطن 
والمواط��ن، بينما قدم رئيس فريق أكاديمية المس��عفين جمال العزيز ش��كره إلى النائب على رعايته 

وحضوره حفل التكريم لما فيه من األثر اإليجابي البالغ في نفوس المشاركين واألعضاء.
وأعرب عن ش��كره لمستشفى السالم التخصصي لتوفيره سيارة اإلسعاف لتدريب المشاركين على نقل 

اإلصابات والتعامل مع الحاالت في المعسكر. 
وكرم النائب 125 مش��اركًا وإداريًا ومنظمًا إلى جانب والداعمين الذين قدموا رعايتهم للمعسكر ويوم 
البحري��ن الرياضي وهم: مركز س��مارت كير الطبي، مركز تمكين ش��باب القادس��ية، مطاعم المزايدة 
للمناس��ف والحلويات، مطعم تراث المنارتين، صالون وس��با بثينة الش��وملي، أحمد المغربي للعطور، 
ش��ركة مطاعم جسميز للوجبات السريعة، واحة العود، حلويات حسين محمد شويطر، البيت الدمشقي 
للعطور، مجموعة البحرين لدراجات الس��كوتر، مطعم حبة عيش، حلويات سعد الدين، بادر للمبادرات 

الشبابية، شركة سيار لإلنتاج الفني، شركة إكس ميديا لإلنتاج الفني واإلعالمي، صحيفة األيام.

 »العربي لإلعالم اإللكتروني«
يقيم ورشة عمل »اإلعالم الرقمي«

يعت��زم المرك��ز العربي لإلعالم 
اإللكترون��ي بمملك��ة البحري��ن 
العربية  الجامعة  م��ع  بالتعاون 
المفتوح��ة، تقديم ورش��ة عمل 
الرقم��ي«،  »اإلع��الم  بعن��وان 
الس��بت المقبل بمق��ر الجامعة 
العربية المفتوح��ة من الرابعة 

وحتى السادسة مساًء.
ي��د  عل��ى  الورش��ة  وس��تقدم 
مختصي��ن وخب��راء ف��ي المجال 

وهم إيم��ان ع��الوي متخصصة في التس��ويق اإللكترون��ي، لينا 
األيوبي فنانة تش��كيلية، ومحمد قمبر خبير في البلوكيشن وأمن 
المعلومات. وستشتمل الورشة على عدة محاور أهمها، عالمتك 
التجارية ما وراء اإلنستغرام، ما وراء اللوحة:NFT  مستقبل الفن، 
وأخي��رًا  ليس بآخر طرق حماية المعلومات الش��خصية. وس��يتم 
تزويد الحضور بشهادات مشاركة والتسجيل لهذه الورشة سيتم 

.»3IycwDj/http://bit.ly« عن طريق الرابط اإللكتروني

إيمان عالوي

»حمد الجامعي« ينظم البرنامج التدريبي 
المعتمد إلنعاش األطفال حديثي الوالدة

أقام مستشفى الملك حمد الجامعي البرنامج 
التدريب��ي المعتمد إلنع��اش األطفال حديثي 
ال��والدة »NRP« تحت إش��راف جمعية القلب 
األمريكية  واألكاديمي��ة   ،»AHA« األمريكي��ة
لطب األطفال، بحضور نائب قائد المستشفى  
العميد بروفيسور هشام آل ريس، ومدير مركز 

التعليم واالحتراف الدكتورة دالل الحسن.
يذكر أن البرنامج مدته يوم واحد ُاستخدم فيه 
نهج التعلم المختلط والذي يتضمن التدريب 
الواقع��ي والمح��اكاة العملي��ة باإلضافة إلى 
والعم��ل  التواص��ل  عل��ى مه��ارات  التركي��ز 
الجماع��ي، وقد أش��رفت علي��ه العميد طبيب 
فاتن العويش��ة، استشاري أول حديثي الوالدة 
- الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة ف��ي المملكة 
األردني��ة الهاش��مية وعضو هيئ��ة التدريس 
اإلقليمي��ة لجمعي��ة القل��ب األمريكي��ة، كما 
قدم��ت برنامج الدورة المتقدم��ة في إنعاش 
حديث��ي ال��والدة أخصائي أول في قس��م طب 
األطفال بالمستشفى الدكتورة يسرا إبراهيم.
وذك��رت الحس��ن أن المستش��فى ق��دم عدة 
دورات ف��ي برنام��ج إنع��اش حديث��ي الوالدة 
على مر 9 س��نوات السابقة، مس��تهدفًا جميع 
مقدمي الرعاية الصحي��ة لحديثي الوالدة من 
أطب��اء وممرضي��ن واألخصائي��ن للتدرب على 

مه��ارات اإلنعاش األساس��ية لألطفال حديثي 
ال��والدة، وذل��ك ألن ما يقارب م��ن  10% من 
األطف��ال حديث��ي ال��والدة ق��د يعان��ون من 
اضط��راب الجه��از التنفس��ي ويحتاج��ون إلى 
بعض المس��اعدة  عند ال��والدة، وأقل من %1 

قد يحتاجون إلى إجراءات انعاشية مكثفة.
وأوضح��ت أن البرنام��ج مت��اح ف��ي الوالي��ات 
أدرك  أن  بع��د  ولذل��ك  فق��ط،  األمريكي��ة 
  NRP مستش��فى الملك حمد الجامعي أهمية
فط��ور دورته التدريبي��ة الداخلية لتتوافق مع 

متطلبات االعتم��اد الدولي لهذا البرنامج من 
.)AHA( قبل جمعية القلب األمريكية

يذك��ر أن مستش��فى المل��ك حم��د الجامعي 
ينظ��م دورة اإلنعاش لحديث��ي الوالدة لجميع 
مقدم��ي الرعاية الصحي��ة كمتطلب للحصول 
على التراخيص المهني��ة من الهيئة الوطنية   
لتنظيم المهن والتخصصات الصحية »نهرا« 
وخاصة العاملين في وح��دة العناية القصوى 
لحديثي ال��والدة، وتعتبر الش��هادة معتمدة 

لمدة عامين في جميع أنحاء العالم.

»الدفاع المدني« تنظم دورة 
»التعامل مع المواد الخطرة«

نظمت مدرس��ة الدفاع المدني بالتعاون مع فرع التطهير التابع 
إلدارة العملي��ات باإلدارة العامة للدفاع المدن��ي، دورة تدريبية 
بعنوان التعامل مع المواد الخطرة، بمش��اركة عدد من منتسبي 

إدارات وزارة الداخلية والحرس الوطني.
وتضمنت الدورة، ورش��ة عمل نظرية به��دف التعرف على أنواع 
ومخاط��ر المواد الخط��رة والحوادث الناتجة ع��ن التعرض إليها، 
واألس��اليب الصحيحة في التعامل معه��ا، باإلضافة إلى التعرف 
على أبرز معدات الوقاية والسالمة الشخصية واإلجراءات العملية 

التي ترفع من مستوى سرعة االستجابة لتلك الحوادث.

»المشاريع الوطنية« في »التربية اإلسالمية« 
تنّظم ورشة تدريبية لخدمة العمالء

اس��تعدادًا لش��هر رمض��ان المب��ارك وتطويرًا 
إدارة  أقام��ت  والمتطوعي��ن  الموظفي��ن  ألداء 
المش��اريع الوطنية بجمعية التربية اإلسالمية 
ورشة تدريبية لموظفي خدمة العمالء واللجان 
العامل��ة والموظفي��ن والمتطوعين بمش��روع 
س��قيا الوالدين، بهدف تطوير مهاراتهم ورفع 
بمش��اركة  والوظيفي��ة،  المهني��ة  كفاءته��م 
مجموعة م��ن المتخصصين ف��ي مجال اإلعالم 
والتسويق والبرمجة والمحاسبة، في قاعة مركز 
المناعي للجاليات بمنطقة القضيبية بالمنامة.

وق��ال ع��ادل ب��ن راش��د بوصيب��ع مدي��ر إدارة 
المش��اريع الوطني��ة إن هذه الورش��ة التدريبية 
تأتي ضمن الخطة االستراتيجية التي وضعتها 
الجمعي��ة لتنمية وتطوير الكوادر البش��رية في 
العم��ل الخيري وتدريبهم على أحدث الوس��ائل 
وإطالعهم على التجارب الناجحة في هذا المجال.

وأضاف أن االبتكار في العمل الخيري واستخدام 
التقني��ة الحديث��ة، واالس��تفادة م��ن الفض��اء 
اإلعالمي، في خدمة المنتفعين وش��ركاء الخير، 
أمر مهم جدًا لتنمية الوطن وتحسين الخدمات 

الت��ي تقدمه��ا الجمعي��ة. ورك��ز بوصيبع على 
إخ��الص الني��ة واحتس��اب األجر وبش��ارة النبي 
صل��ى اهلل عليه وس��لم للس��اعي عل��ى األرملة 
والمس��كين، وأهمية التواصل مع شركاء الخير 
وتطوير المهارات الالزم��ة للتعامل مع طلبات 

المنتفعين.
يذك��ر أن الجمعي��ة تقي��م ورش��ات تدريبي��ة 
للموظفي��ن  ميداني��ة  ولق��اءات  ون��دوات، 
والمتطوعين بهدف تسريع الخدمات وجودتها 

بشكل مستمر.
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»الصحة«: أهمية االستمرار في 
أخذ الجرعات المضادة لـ»كورونا«

دع��ت وزارة الصحة المواطنين والمقيمي��ن إلى أخذ التطعيمات 
المضادة لفي��روس كورونا والمتح��ورات الجديدة منه وخصوصًا 
الجرعات المنشطة من التطعيم بحسب التوصيات الصادرة، فقد 
حرص��ت البحرين على توفي��ر تطعي��م »فايزر-بيونتك« المطور 
المض��اد للفي��روس والمتح��ورات الجدي��دة منه؛ وال��ذي ُيعطى 
كجرعة منشطة بهدف تعزيز الوقاية من الفيروس ومضاعفاته.
وتسهم الجرعة المنش��طة من تطعيم »فايزر-بيونتك« المطور 
ف��ي الحفاظ على صح��ة وس��المة المواطني��ن والمقيمين ورفع 
معدل المناعة لديهم ضد اإلصابات المتوس��طة إلى الش��ديدة 
بالمرض وم��ا يصاحبها من مضاعفات، وخصوصًا للفئات األكثر 
عرضة لمخاطر األمراض ممن يعانون من أمراض ضعف المناعة 
واألمراض المزمنة مثل داء الس��كري، وأم��راض القلب المزمنة، 
وأمراض الجهاز التنفس��ي المزمنة واألورام السرطانية والسمنة 

المفرطة وغيرها من أمراض نقص المناعة. 
وأهابت وزارة الصحة بجميع أفراد المجتمع البالغين 12 عامًا فما 
فوق المبادرة بأخذ الجرعة المنشطة من التطعيم وخصوصًا من 
لقاح فايزر بيونتك المطور الجديد لتأمين حصانة مجتمعية ضد 

الفيروس ومتحوراته.
وقال��ت الوزارة: »ف��ي هذه الفترة من العام تنش��ط فيروس��ات 
مرض األنفلونزا الموسمية ولتأمين الحماية من أكثرها انتشارًا 
في الموس��م، تح��رص وزارة الصحة على توفير اللقاح س��نويًا مع 
مطل��ع الموس��م ليتس��نى للراغبين في تلق��ي لق��اح األنفلونزا، 
وتوص��ي جمي��ع الفئ��ات المس��تهدفة باللقاح ومنه��م األطفال 
دون س��ن الخامس��ة والبالغين فوق س��ن الخمس��ين والحوامل 
والمصابين باألم��راض المزمنة وغيرهم بأخ��ذه لحمايتهم من 
المرض ومضاعفاته الش��ديدة التي قد تؤدي إلى الوفاة ويمكن 
لمتلقي لقاحات )كوفيد 19( تلقي لقاح األنفلونزا الموسمية في 

الوقت ذاته«.

»تمكين« يدعم تشجير شارع 16 ديسمبر
أعلن��ت المب��ادرة الوطني��ة للتنمي��ة 
الزراعية، بالش��راكة مع وزارة ش��ؤون 
األعلى  والمجلس  والزراع��ة  البلديات 
للبيئ��ة، عن تلق��ي الحمل��ة الوطنية 
للتش��جير »ُدمت خضراء« دعمًا تقدم 
ب��ه »تمكي��ن« يق��در ب�796 ش��تلة 
س��يتم غرس��ها عل��ى امتداد ش��ارع 
الجنوبية،  16 ديس��مبر بالمحافظ��ة 
تماش��يًا مع األولوي��ات الوطنية التي 
تهدف إلى وصول المملكة إلى الحياد 
الصفري في العام 2060، في مسعى 
المناخي  التغي��ر  لمواجه��ة تحديات 

وحماية البيئة. 
وتنوعت الش��تالت التي تم غرس��ها 
أمس، بين ش��تالت أشجار الهبسكس 
الجهنمي بهدف  تيليوتس وشجيرات 

خل��ق مصد نباتي طبيع��ي مع إضفاء 
شكل جمالي بألوان الورد الزاهية. 

وتم تدش��ين الموقع، بحضور األمين 

لتنمي��ة  الوطني��ة  للمب��ادرة  الع��ام 
القط��اع الزراعي الش��يخة م��رام بنت 
عيسى آل خليفة، والرئيس التنفيذي 

ل�«تمكي��ن« مه��ا مفي��ز، ومدير عام 
بلدي��ة الجنوبية عاص��م عبداللطيف، 
ورئي��س المجل��س البل��دي عب��داهلل 
عبداللطي��ف، وع��دد م��ن المهتمين 
الزراع��ي، لتعك��س ه��ذه  بالقط��اع 
وأهمي��ة  نتائ��ج  البيئي��ة  الفعالي��ة 
الع��ام  القطاعي��ن  بي��ن  التع��اون 
والخ��اص واألهلي في دع��م الجهود 
لالس��تدامة  الهادف��ة  الحكومي��ة 

البيئية. 
وت��م اختي��ار الغ��رس بالتع��اون مع 
المختصي��ن ببلدي��ة الجنوبية والتي 
أول��ت جهده��ا ف��ي تحدي��د األنواع 
المناسبة لإلس��هام في تنقية الهواء 
للمنطق��ة  جمال��ي  منظ��ر  وإضف��اء 

السكنية والتعليمية. 

 المنتدى الخليجي للشركات العائلية 
يناقش استدامة الشركات مارس المقبل

ينطل��ق المنتدى الخليجي للش��ركات العائلية 
ف��ي الفت��رة من 8 إل��ى 9 م��ارس المقبل في 
فندق رويال ساراي البحرين، تحت رعاية رئيس 
مجل��س إدارة غرف��ة تجارة وصناع��ة البحرين 

سمير ناس. 
وينظ��م المنتدى الفريد من نوعه بتنظيم من 
شركة اكسبرش��نز ميديا وبشراكة استراتيجية 
مع صن��دوق العمل تمكي��ن، والمركز الوطني 
للمنش��آت العائلي��ة م��ن المملك��ة العربية 
الس��عودية، ومنظم��ة ث��روات م��ن اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة. كم��ا يحظ��ى بالرعاي��ة 
الذهبية من شركة إبراهيم خليل كانو والرعاية 

الفضية من مجموعة البركة المصرفية.
وأقي��م مؤتم��ر صحف��ي أم��س، مبن��ى غرفة 
البحري��ن، حضره الرئي��س التنفي��ذي لغرفة 
البحري��ن الدكت��ور عب��داهلل الس��ادة، وأس��يل 
المهندس من شركة اكسبرش��نز ميديا، وعبر 
االتصال االفتراضي ش��ارك الدكت��ور رودريغو 
الجامع��ة  باس��كو، بروفيس��ور ومؤل��ف ف��ي 

األمريكية بالشارقة في علم حوكمة الشركات 
العائلي. كما حضر المؤتمر عدد من الجهات 
الداعم��ة األخ��رى وممثلي القن��وات الصحفية 

المختلفة.
وأكد الس��ادة، أن غرف��ة البحرين س��باقة في 
تناول كل ما يخص القطاع الخاص وانعكاسه 
البحرين��ي،  عل��ى ازده��ار وتط��ور االقتص��اد 

والس��يما استدامة وتطور الش��ركات العائلية 
العريقة في المنطقة.

وقال: »إن ال��دورة الحالية لمجلس إدارة غرفة 
البحرين تتبن��ى عددًا من المبادرات الطموحة 
وإحداه��ا يص��ب ف��ي التركي��ز عل��ى ش��ؤون 
الشركات العائلية واستدامتها خاصة في هذه 
الفترة الت��ي أعقبت الجائح��ة التي أثرت على 

كيان واستقرار هذه الشركات«.
فيم��ا أك��دت المهن��دس، أن فك��رة المنتدى 
تبل��ورت قب��ل ع��دة أع��وام بع��د أن تباحثها 
ع��دد من أبناء الش��ركات العائلي��ة من الجيل 
الثاني والثالث حتى يتم تس��ليط الضوء على 
اس��تدامة واس��تقرار هذه الش��ركات ومنحها 
الدعم والحوكمة التي تتفرد بها طبيعة هذه 
الشركات العمالقة التي تضم قطاعات وأجيال 

مختلفة.
وقالت: »عمل فريق اللجنة المنظمة للمنتدى 
بش��كل دؤوب من��ذ الع��ام الماض��ي لصياغة 
المحت��وى والتركيز على أه��م التحديات التي 
تواجه استدامة الش��ركات العائلية البحرينية 
ودع��وة نخب��ة م��ن المتحدثي��ن المختصين 
والمتنوعي��ن، حي��ث س��يضم المنت��دى ع��دد 
م��ن التجار المنتمين لعوائ��ل تجارية خليجية 
وبحريني��ة عريق��ة، كم��ا نس��تعرض تجارب 
الدول الخليجية الش��قيقة، إلى جانب عدد من 
المستشارين في حوكمة الشركات العائلية«.

وعن أهمية المنتدى، ألقى المتحدث الرئيسي 
عبر القن��اة االفتراضي��ة البروفس��ور رودريغو 
باس��كو، أرجنتين��ي األصل وينحدر م��ن الجيل 
الراب��ع لش��ركة عائلية ويحاضر ف��ي الجامعة 
األمريكية بالشارقة بعلوم المنشآت العائلية، 
وحائز على مقعد الش��يخ س��عود بن خالد بن 
خالد القاسمي للشركات العائلية كلمة بهذه 

المناسبة.
وقال:« تتميز الش��ركات العائلي��ة في العالم 
العرب��ي بتن��وع هيكله��ا المؤسس��ي وتعدد 
القطاع��ات العامل��ة فيها. وتمثل الش��ركات 
العائلي��ة نح��و 90%م��ن القط��اع الخاص في 
منطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا، وما 
يق��ارب 30% من الناتج القومي، وتوظف نصف 
القوى العاملة في المنطقة. كما أن تأثير هذه 
الشركات على االقتصاديات اإلقليمية يعكس 
الحاج��ة لصياغة االس��تراتيجيات التي تضمن 
نم��وًا اقتصاديًا مس��تدامًا على م��دى األجيال 

القادمة«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/02/20/watan-20230220.pdf?1676868185
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/1052862
https://alwatannews.net/article/1050864
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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

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

»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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ثامر طيفور «

وافق مجلس الش��ورى باإلجماع في جلس��ته التاسعة، على 
المرس��وم بقان��ون رق��م 42 لس��نة 2022 بتعديل بعض 
أحكام المرس��وم بقانون رقم 5 لسنة 1983، بشأن تعديل 
المرس��وم األمي��ري رق��م 2 لس��نة 1975 بإنش��اء مجلس 
أعلى للش��باب والرياض��ة، الرامي إلى اس��تقاللية »اللجنة 

األولمبية« عن المجلس األعلى للشباب والرياضة.
وأك��د عضو مجلس الش��ورى الدكتور بس��ام البنمحمد، أن 
المرس��وم بقان��ون رق��م 42 لس��نة 2022 بتعديل بعض 
أحكام المرس��وم بقانون رقم 5 لسنة 1983، بشأن تعديل 
المرسوم األميري رقم 2 لس��نة 1975 بإنشاء مجلس أعلى 
للشباب والرياضة، يرفع صالحيات المجلس األعلى للشباب 

والرياضة من 11 إلى 19 صالحية.
وأضاف أن القانون حدد الصالحيات في الهيئات والمجالس 
المختلفة، الش��باب البحرينيون الي��وم موجودون في جميع 
المج��االت، وعلى ال��وزارة النظر لهم من مختل��ف النواحي، 
حي��ث يج��ب أن تخاط��ب برام��ج ال��وزارة تخاطب الش��باب 
بمختل��ف مواقعهم واحتياجاتهم، خصوص��ًا وأن 31% من 
البحرينيين من فئة الشباب، ما يستوجب معه إعادة النظر 
ف��ي جميع ما يطرح من برامج وخطابات للش��باب والتركيز 

على الهوية البحرينية العربية.
من جانبه، قال عضو مجلس الش��ورى الدكتور علي الحداد 

ف��ي مداخلت��ه: »انتظم العق��د على جيد هذه المؤسس��ة 
الرياضية بصدور هذا المرس��وم، وأصبحت مستقلة، نتطلع 
الس��تعادة المجد الرياضي البحريني ف��ي المحافل الدولية 

واإلقليمية«.
الدكتورة جميلة السلمان، أكدت أن قطاع الرياضة والشباب 
يش��هد تطورًا كبيرًا في البحرين، ورأينا اإلنجازات على أرض 
الواقع، موضحة أن الرياضة تس��اهم في بناء مجتمع صحي 
قادر على بناء وطنه، وخال من األمراض المزمنة، باإلضافة 

إلى دور الرياضة في القطاع االقتصادي.
إل��ى ذلك، أك��دت المحامي��ة وعضو مجلس الش��ورى دالل 

الزاي��د أن��ه من خالل اس��تقراء صالحي��ات المجلس األعلى 
للش��باب والرياضة، وردت 3 أمور تحقق الكثير، وذكرت في 
البن��د 11، وهو أهم بند من وجهة نظري، حول المش��اركة 
في جميع المجالس والهيئ��ات الحكومية المختصة، وذلك 
يساهم في إعداد وتوفير جيل قادة من الشباب في مختلف 

قطاعات الدولة.
وفيما يتعلق ببند الحواف��ز والمكافآت، قالت »يجب توفير 
التحفي��ز لتمكين ش��باب الوط��ن من تحقي��ق تطلعاتهم 
الخاصة وواجباته��م الوطنية والمزيد م��ن العطاء، ووضع 
السياس��ات ومتابعته��ا وحس��ن تطبيقه��ا وأن معرف��ة 

التحدي��ات س��توصلنا للق��رار الصائ��ب«، مج��ددة الدعوة 
إل��ى تخصيص دائ��رة للتحكي��م الرياضي على المس��توى 

القانوني«.
بينما دعا الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إلى تهيئة شباب 
فاعل، يتحلى بالهوية الوطنية وخصوصًا في ألعاب القوى، 

لتمثيل المملكة ورفع اسمها في المحافل الدولية.
بدوره، أش��ار عضو مجلس الش��ورى عادل العسومي إلى أن 
المرسوم يؤكد على استقاللية اللجنة األولمبية البحرينية، 
ويش��كل أرضية مناسبة لتطوير القطاع الشبابي والرياضي 

في البحرين.
عضو مجلس الش��ورى عل��ي العرادي، أوضح أن المرس��وم 
تن��اول جانبا فنيا، لك��ي تواصل البحري��ن تطبيق المعايير 
الدولي��ة وتطوي��ر المنظومة التش��ريعية، وجان��ب إداري 
لتوس��يع اختصاصات المجلس األعلى للش��باب والرياضة، 
إذ أصابت اللجنة بالتوصية على المرس��وم، البحرين مكنت 
وراهنت على الش��باب وكس��بت الرهان، الشباب نرى منهم 
اليوم وزراء ومسؤولين، وساهموا فيما وصلت إليه البحرين، 
فيما قالت وزيرة ش��ؤون الش��باب روان توفيقي »إن جميع 
التعدي��الت ته��دف إل��ى تنظي��م الق��رارات الص��ادرة من 
المجلس األعلى للش��باب والرياض��ة«، موضحة أن القطاع 
الش��بابي له اس��تراتيجية خاصة، مفصولة ع��ن الرياضة، 
والتعديالت الحاصلة تهدف إلى جعل القرارات والتغييرات 

حاسمة وباتة.
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المبادرات الحكومية تهدف لجعل البحريني الخيار األول

 »العمل«: إنجاز 74٪ من الخطة الوطنية 
لتنظيم سوق العمل واالنتهاء يوليو المقبل

أكدت وزارة العمل في معرض رّدها على سؤال برلماني 
مقّدم من النائب مري��م الظاعن، أنه تّم إنجاز 74% من 
المب��ادرات المعتم��دة بالخطة الوطنية لتنظيم س��وق 
العمل 2021-2023، وأّن التنس��يق مستمر مع الجهات 
الحكومية المعنية الستكمال تنفيذ المبادرات المتبقية 

من الخطة الحالية والتي تنتهي خالل يوليو المقبل.
وأوضحت، أن مختلف الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ 
مب��ادرات الخط��ة بما فيه��ا هيئة تنظيم س��وق العمل 
تقوم باستمرار بموافاة الوزارة بنتائج تنفيذ المبادرات 
الموكلة لها وتقييم ما تم اتخاذه من إجراءات، وتحديد 

ما يجب استكماله.
وبينت أنه تم مؤخرًا مخاطب��ة جميع الجهات الحكومية 
المعني��ة بالخط��ة لموافاة ال��وزارة بتقييمه��ا للخطة 
ومرئياته��ا للخطة المس��تقبلية التي س��يتم إصدارها 
خ��الل النص��ف الثاني م��ن الع��ام 2023، حيث س��يتم 
الحقًا تش��كيل فريق عمل متخص��ص من جميع الجهات 
المعنية بسوق العمل، لدراسة أوجه التطوير واستحداث 
المب��ادرات المس��تقبلية الالزم��ة في الخط��ة الجديدة 

.2026-2023
وبخصوص التصور االس��تراتيجي للخطة الجديدة والتي 
تبدأ من النصف الثاني من 2023 وحتى 2026، أوضحت 
الوزارة أنها س��تكون ضمن إطار السياس��ات والمبادرات 
الحكومي��ة التي تهدف إلى جعل البحرين��ي الخيار األول 
في سوق العمل، حيث تعتمد السياسات الحكومية على 
مجموعة من اإلجراءات والحوافز لتشجيع أصحاب العمل 
عل��ى توظيف العمال��ة الوطنية المؤهل��ة، وفق برنامج 
الحكومة لألعوام 2023-2026 »من التعافي إلى النمو 
المس��تدام«، وتنس��جم مع خطة التعاف��ي االقتصادي، 
والتي تتضمن 5 مبادرات رئيسية وفي مقدمتها مبادرة 
خلق فرص عمل واعدة لجع��ل البحريني الخيار األول في 

س��وق العمل والت��ي ته��دف لتوظيف 20 أل��ف بحريني 
وتدريب 10 آالف بحريني سنويًا حتى العام 2024.

وأش��ارت الوزارة، إلى أن المب��ادرات والخطط الحكومية 
ته��دف إلى إيج��اد معالج��ات طويلة الم��دى مثل دعم 
وتعزيز سياس��ة موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات 
س��وق العمل م��ن خالل اس��تراتيجية البحري��ن لتطوير 
التعلي��م والتدري��ب، والت��ي تهدف إلى وضع مؤش��رات 
حديثة متطورة لتطوير التعليم العالي، والتعليم العام 
والتعلي��م المبك��ر والتركيز ف��ي المرحل��ة القادمة في 
برامج التدريب والتأهيل على البرامج التي يس��تهدفها 

العملي��ة وتبس��يط  المه��ارات  العم��ل وعل��ى  س��وق 
اإلج��راءات ونظ��ام الحوكم��ة، حيث تس��عى الخطة إلى 
تحقيق التمويل المس��تهدف للتوظيف، وتوسيع التعلم 
التطبيق��ي وتحس��ين خدمات اإلرش��اد المهن��ي، فضاًل 
عن توفي��ر التدريب المهني المناس��ب ليواكب تغيرات 
ومتطلبات سوق العمل من خالل تنمية القوى العاملة، 
كم��ا تعتم��د السياس��ات الحكومي��ة ف��ي توفير فرص 
العم��ل على منظومة متكاملة م��ن الخطط واإلجراءات 
المتوازنة، حيث تعتمد الخط��ط على دعم نمو القطاع 
األهلي وتسهيل جذب االستثمارات ليستمر توليد فرص 

العمل المناسبة للمواطنين.
وذك��رت أن الخط��ة س��تتضمن المب��ادرات واإلجراءات 
المباش��رة للتوظيف والتي تعمل عل��ى معاجلة الكلفة 
وجعلها تميل لصالح العام��ل البحريني من خالل برامج 
دعم األجور، وكذلك اس��تهداف القطاع��ات الواعدة في 
التسويق والترويج للعمالة الوطنية، وتسهيل اإلجراءات 
والخدم��ات اإللكتروني��ة لخدم��ات التوظي��ف والتدريب 
والتس��جيل، ومعالجة فجوة المه��ارة عبر إطالق برنامج 
التدريب عل��ى رأس العمل »فرص«، وص��رف المكافآت 
للمتدربين، باإلضافة لمستحقات التأمين ضد التعطل، 
كذل��ك تنفيذ برامج خاصة لتس��ريع دم��ج الباحثين عن 
عمل من التخصصات المختلفة التي تواجه صعوبة في 

االندماج في سوق العمل.
وبين��ت، أنه يتم إل��زام مختل��ف القطاعات واألنش��طة 
بالقط��اع الخ��اص -دون اس��تثناء- وبش��كل متف��اوت 
بنس��ب البحرنة، بناًء على درجة إقبال ورغبة البحرينيين 
ف��ي المهن المتوفرة لديها، حيث تصل نس��بة البحرنة 
المق��رر في بع��ض القطاعات الجاذبة إلى نس��بة %50، 
ويتم تطبيقها بشكل آلي »إلكتروني« ويتم فرض رسم 
م��وزاي قدر 500 دين��ار على كل تصريح عم��ل للعمالة 
األجنبي��ة في حال عدم التزام المنش��أة بنس��بة البحرنة 

المقررة، وتخضع تلك النسب للتقييم بشكل مستمر.
كما يشترط للحصول على المناقصات الحكومية االلتزام 
بنسب البحرنة المقررة، مشيرة إلى أن العامل البحريني 
أثبت قدرته على المنافسة لما يتمتع به من مهارة في 
سوق العمل، وهو الذي أدى العتماد الكثير من المنشآت 
الجاذبة طوعًا عل��ى العمالة الوطنية وتحقيقها نس��ب 
بحرنة عالية تتجاوز النس��ب المق��ررة عليها وتصل في 

بعض المنشآت إلى %90-80.

 »الصحة«: فتح باب التطوع لتقديم 
خدمات الرعاية األولية لكبار المواطنين

أّكدت وزارة الصحة، أن مراكز الرعاية الصحية األولية تولي 
االهتم��ام كله لتقديم جمي��ع الخدم��ات الطبية لمختلف 

فئات المجتمع وأفراده ومن بينهم فئة كبار المواطنين.
وأوضح��ت في رّدها على س��ؤال مقّدم من عضو الش��ورى 
دالل الزايد، بش��أن طبيعة الخدم��ات الصحية التي تقدم 
لكب��ار المواطني��ن عبر الوح��دات المتنقلة، ب��أّن من أهم 
الخدم��ات المقدمة من قبل فري��ق الوحدات المتنقلة هي 
اإلرش��اد األس��ري والتثقيف الصحي لفئة كبار المواطنين 
وذويهم، س��حب عينات الدم لمختلف التحاليل المختبرية 
حس��ب توصيات الطبي��ب المعالج للحال��ة، قياس ضغط 
الدم، قياس نس��بة الس��كر ف��ي الدم، تضمي��د ومتابعة 
الج��روح، تغيير أنب��وب القس��طرة البولية  تغيي��ر أنبوب 
التغذية العناية بكيس وفتحة األمعاء التحويلية، العناية 
بأنب��وب القصب��ة الهوائي��ة  والتأك��د من عم��ل الجهاز 

التنفسي بالمنزل.
وأش��ارت إلى أن هذه الوحدات تتك��ون من فرق عمل من 
الرجال والنساء لتسهيل تقديم الخدمات للجنسين من فئة 
كبار المواطنين، كم��ا تزود مراكز الرعاية الصحية األولية 
فرق العمل بس��يارات خاص��ة للقيام بالزي��ارات المنزلية، 
مضيف��ة بأّن مراك��ز الرعاية الصحي��ة األولية تعمل على 
تزويد فئة كبار المواطنين بالمس��تلزمات العينية الطبية 
بما في ذلك الغيارات الش��خصية واألدوي��ة المتوفرة في 
المراكز الصحية، وذلك على حسب الحاجة الصحية للمسن 
بع��د التقييم من قبل فريق العمل والطاقم الطبي، وتتم 
الزي��ارة بش��كل دوري وكذلك على حس��ب الحاج��ة اتباعًا 
إلرشادات الطبيب المعاين للحالة.وذكرت الوزارة، أنه تّم 
أيضًا خالل جائحة فيروس كورونا استحداث خدمة توصيل 
األدوي��ة المتوف��رة ف��ي المراك��ز الصحية فق��ط للمنازل 
عن��د الطلب، وتعمل مراكز الرعاي��ة الصحية األولية حاليًا 
على التنس��يق الس��تدامة ه��ذه الخدمة، وذل��ك في إطار 
س��عيها لتطوير خدماته��ا الصحية المقدم��ة والتخفيف 
على المرضى غير القادرين للحضور للمركز. وأش��ارت إلى 

التعاون المس��تمر م��ع وزارة التنمي��ة االجتماعية لتلبية 
احتياجات كبار المواطنين.

وأوضحت »الصحة«، أّن المستش��فيات الحكومية ش��ّكلت 
فريق��ًا يش��مل أعض��اء م��ن وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة 
والمستش��فيات الحكومية لمتابعة احتياجات مرضى كبار 
المواطنين ذوي اإلقامة الطويلة ودعمهم اجتماعيًا، حيث 
قام الفريق بزيارة مجمع الس��لمانية الطبي ومتابعة عدد 
من الح��االت وزيارتهم في األجنح��ة المنومين بها، فضاًل 
عن أنه يتم طريق الباحث االجتماعي توجيه ذوي المرضى 
للمراك��ز االجتماعية بهدف الحصول عل��ى خدمات الدعم 
الخاصة بهذه الفئة، والتواصل الفعال مع باحثي المراكز 
االجتماعي��ة لمعرف��ة أهم المس��تجدات حول م��ا تقدمه 
وزارة التنمي��ة االجتماعي��ة لدع��م فئة كب��ار المواطنين، 
توجيه ذوي المرضى لتس��جيل والديهم ف��ي دور الرعاية 
النهارية واالس��تفادة م��ن خدماتها وبرامجه��ا المقدمة 
بهدف الترفيه والتعليم، إلى جانب توجيه كبار المواطنين 
خاصة المتقاعدي��ن منهم للمش��اركة بالبرامج التدريبة 
المجاني��ة المتاح��ة من قب��ل وزارة التنمي��ة االجتماعية 
مث��ل المحاض��رات الخاصة بأساس��يات الزراع��ة، الطبخ، 
الخياط��ة، الحدادة والنجارة وغيرها، وتوجيه ذوي المرضى 
لالس��تفادة من بطاقة دعم كبار المواطنين التي تقدمها 

وزارة التنمية االجتماعية.
ونّوه��ت بأّن مراك��ز الرعاية الصحية األولي��ة تعمل على 
دراس��ة تدريب ش��ريحة من المجتمع وفتح باب الش��راكة 
المجتمعي��ة والتط��وع لتقديم خدم��ات الرعاية الصحية 
األولية لهذه الفئة، بهدف تطوير تقديم الخدمات الطبية 
ولضمان ش��مولية وحص��ول كل فرد من أف��راد المجتمع 
عل��ى الرعاي��ة الصحي��ة، وأوضح��ت ب��أن المستش��فيات 
الحكومية تسعى حاليًا لفتح باب التطوع مع وزارة التنمية 
االجتماعية كونها الجهة المسؤولة عن الصناديق الخيرية 
والمؤسس��ات األهلية، من خالل عمل فريق مشترك يضم 

أكبر عدد من مقدمي الخدمات لدعم كبار المواطنين.

وزيرة الشباب: نترجم متطلبات الشباب من خالل استراتيجياتنا

»الشورى« يوافق على استقاللية »األولمبية« 

 »الصحة«: جميع األغذية المستوردة
مصحوبة بشهادات صحية تثبت سالمتها

أّك��دت وزارة الصح��ة ف��ي رّدها عل��ى الس��ؤال البرلماني 
المق��ّدم من عضو مجلس الش��ورى حم��د النعيمي، حول 
جه��ود الوزارة ودوره��ا في الرقابة والحفاظ على س��المة 
المواد المس��توردة عن��د دخولها الب��الد، أّن القانون رقم 
34 لس��نة 2018 بإصدار قانون الصح��ة العامة نظم في 
الفص��ل الخامس من��ه األح��كام الخاصة باألغذي��ة وآلية 
مراقبتها في مواده )21-27(، ومنها األغذية المستوردة، 
حي��ث نصت الم��ادة )21( على )1( تج��ب مراعاة الحصول 
على ترخيص من اإلدارة المختصة، وأن يكون اس��تيرادها 
عن طريق الموان��ئ المعتَمدة في مملكة البحرين، وذلك 

عند استيراد أو تداُول أية مادة غذائية أو مضافة. 
وأوضحت، أنه ُيحَظر اس��تيراد أو تداول أي��ة مادة غذائية 
أو مضافة س��واء لألغراض التجارية أو الشخصية إذا كانت 
غي��ر مطابقة للوائح الفنية المعتَمدة أو ِلما هو مبيَّن في 
بطاق��ة البيانات اإليضاحي��ة أو البطاق��ة الغذائية، أو إذا 
كانت غير صالحة لالستهالك اآلدمي بأْن كانت مغشوشة 
أو ض��ارَّة بالصحة أو تالفة أو فاس��دة أو ِمن دول موبوءة، 
باإلضاف��ة إلى إذا كانت مس��توردة من إح��دى الدول التي 
تق��رر الوزارة حْظر اس��تيراد المواد الغذائي��ة أو المضافة 

منها.
وأضاف��ت »أن المادة 22 نصت على األح��وال التي تعتبر 
فيها األغذية ضارة بالصحة العامة ومنها في البند ») ح(«، 
إذا احتوت على مواد مشعة تزيد عن المعدالت المسموح 
به��ا«. كما نصت المادة 25 على »يج��ب أْن تكون المواد 
الغذائي��ة المس��توردة من الخ��ارج مطابقة ألح��كام هذا 
القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وال ُيسمح بدخولها 
إذا ل��م تك��ن مصحوب��ة ببطاق��ة البيان��ات اإليضاحي��ة 
والبطاق��ة الغذائية طبقًا للوائح الفني��ة المعتَمدة، أو إذا 
كان��ت مخالفة لها«. ونّوهت »الصح��ة« بأنه وفقًا لذلك، 
ف��إن جميع األغذية المس��توردة لمملك��ة البحرين تكون 
مصحوبة بالش��هادات الصحية التي تثبت صحة وس��المة 
المنتجات الغذائية وتكون هذه الشهادات صادرة من بلد 

المنش��أ؛ ويتم معاينة جميع المواد الغذائية ومطابقتها 
للمواصف��ات واللوائ��ح الفنية لمملك��ة البحرين، وتخضع 
جميع المنتجات الغذائية الواردة لبرنامج تقييم المخاطر، 
وال��ذي بموجبه يتم تحديد مس��ار األغذية، حيث يتم حجز 
جمي��ع الم��واد الغذائي��ة ذات الخط��ورة وال يف��رج عنها، 
إال ف��ي حال اجتيازه��ا للتحاليل المخبري��ة، وإذا تبيَّن من 
نتيجة الكْش��ف الظاهري أو المختب��ري أن المواد الغذائية 
المستوردة غير صالحة لالستهالك اآلدمي أو مغشوشة، أو 
أنه��ا غير مطابقة ِلما ُدوِّن في بطاقة البيانات اإليضاحية 
والبطاق��ة الغذائي��ة، ف��إن ل��إدارة المختص��ة أْن تمنع 
دخولها المملكة وتقرِّر إعدامها على نفقة المس��تورد، أو 

أْن توصي بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ.
وذكرت أنه يت��م التأكد من خلو المنتج��ات الغذائية من 
المواد اإلش��عاعية وحظرها اعتمادًا على وجود تقارير من 
منظمة الصحة العالمي��ة أو وكالة الطاقة الذرية الدولية 
حول رصد تلوث إش��عاعي في منطقة ما، ومن أمثلة ذلك 
صدور قرار وزير التجارة والزراعة رقم 6 لسنة 1986 بشأن 
حظر استيراد مواد غذائية من بعض الدول بسبب التلوث 
اإلش��عاعي الناجم عن انفجار محطة »تشرنوبيل« النووية 
في االتحاد السوفيتي، الذي تم إلغاؤه بالقرار رقم 3 لسنة 
1989 برف��ع الحظ��ر، وكذلك القرار رقم 22 لس��نة 2011 
بش��أن حظر اس��تيراد المواد الغذائية م��ن بعض الدول 
بس��بب التل��وث اإلش��عاعي الناجم عن مفاع��الت محطة 
»فوكو ش��يما« النووية في اليابان، والذي تم إلغاؤه بقرار 

وزير الصحة رقم 7 لسنة 2019 برفع الحظر.
وفيم��ا يتعلق بوجود أجهزة للكش��ف ع��ن المواد الخطرة 
والمش��عة في منافذ المملكة البري��ة والبحرية والجوية، 
أش��ارت إل��ى أنه توجد لدى قس��م مراقب��ة األغذية بإدارة 
الصحة العام��ة بالوزارة أجهزة استش��عار، كما أن مختبر 
الصح��ة العامة يقوم بعمل فحوصات وذلك للكش��ف عن 
أي تلوث إش��عاعي م��ن أجل الحفاظ على صحة وس��المة 

المواطنين والمقيمين.

 »العربي لإلعالم اإللكتروني«
يقيم ورشة عمل »اإلعالم الرقمي«

يعت��زم المرك��ز العربي لإلعالم 
اإللكترون��ي بمملك��ة البحري��ن 
العربية  الجامعة  م��ع  بالتعاون 
المفتوح��ة، تقديم ورش��ة عمل 
الرقم��ي«،  »اإلع��الم  بعن��وان 
الس��بت المقبل بمق��ر الجامعة 
العربية المفتوح��ة من الرابعة 

وحتى السادسة مساًء.
ي��د  عل��ى  الورش��ة  وس��تقدم 
مختصي��ن وخب��راء ف��ي المجال 

وهم إيم��ان ع��الوي متخصصة في التس��ويق اإللكترون��ي، لينا 
األيوبي فنانة تش��كيلية، ومحمد قمبر خبير في البلوكيشن وأمن 
المعلومات. وستشتمل الورشة على عدة محاور أهمها، عالمتك 
التجارية ما وراء اإلنستغرام، ما وراء اللوحة:NFT  مستقبل الفن، 
وأخي��رًا  ليس بآخر طرق حماية المعلومات الش��خصية. وس��يتم 
تزويد الحضور بشهادات مشاركة والتسجيل لهذه الورشة سيتم 

.»3IycwDj/http://bit.ly« عن طريق الرابط اإللكتروني

إيمان عالوي

»حمد الجامعي« ينظم البرنامج التدريبي 
المعتمد إلنعاش األطفال حديثي الوالدة

أقام مستشفى الملك حمد الجامعي البرنامج 
التدريب��ي المعتمد إلنع��اش األطفال حديثي 
ال��والدة »NRP« تحت إش��راف جمعية القلب 
األمريكية  واألكاديمي��ة   ،»AHA« األمريكي��ة
لطب األطفال، بحضور نائب قائد المستشفى  
العميد بروفيسور هشام آل ريس، ومدير مركز 

التعليم واالحتراف الدكتورة دالل الحسن.
يذكر أن البرنامج مدته يوم واحد ُاستخدم فيه 
نهج التعلم المختلط والذي يتضمن التدريب 
الواقع��ي والمح��اكاة العملي��ة باإلضافة إلى 
والعم��ل  التواص��ل  عل��ى مه��ارات  التركي��ز 
الجماع��ي، وقد أش��رفت علي��ه العميد طبيب 
فاتن العويش��ة، استشاري أول حديثي الوالدة 
- الخدم��ات الطبي��ة الملكي��ة ف��ي المملكة 
األردني��ة الهاش��مية وعضو هيئ��ة التدريس 
اإلقليمي��ة لجمعي��ة القل��ب األمريكي��ة، كما 
قدم��ت برنامج الدورة المتقدم��ة في إنعاش 
حديث��ي ال��والدة أخصائي أول في قس��م طب 
األطفال بالمستشفى الدكتورة يسرا إبراهيم.

وذك��رت الحس��ن أن المستش��فى ق��دم عدة 
دورات ف��ي برنام��ج إنع��اش حديث��ي الوالدة 
على مر 9 س��نوات السابقة، مس��تهدفًا جميع 
مقدمي الرعاية الصحي��ة لحديثي الوالدة من 
أطب��اء وممرضي��ن واألخصائي��ن للتدرب على 

مه��ارات اإلنعاش األساس��ية لألطفال حديثي 
ال��والدة، وذل��ك ألن ما يقارب م��ن  10% من 
األطف��ال حديث��ي ال��والدة ق��د يعان��ون من 
اضط��راب الجه��از التنفس��ي ويحتاج��ون إلى 
بعض المس��اعدة  عند ال��والدة، وأقل من %1 

قد يحتاجون إلى إجراءات انعاشية مكثفة.
وأوضح��ت أن البرنام��ج مت��اح ف��ي الوالي��ات 
أدرك  أن  بع��د  ولذل��ك  فق��ط،  األمريكي��ة 
  NRP مستش��فى الملك حمد الجامعي أهمية
فط��ور دورته التدريبي��ة الداخلية لتتوافق مع 

متطلبات االعتم��اد الدولي لهذا البرنامج من 
.)AHA( قبل جمعية القلب األمريكية

يذك��ر أن مستش��فى المل��ك حم��د الجامعي 
ينظ��م دورة اإلنعاش لحديث��ي الوالدة لجميع 
مقدم��ي الرعاية الصحي��ة كمتطلب للحصول 
على التراخيص المهني��ة من الهيئة الوطنية   
لتنظيم المهن والتخصصات الصحية »نهرا« 
وخاصة العاملين في وح��دة العناية القصوى 
لحديثي ال��والدة، وتعتبر الش��هادة معتمدة 

لمدة عامين في جميع أنحاء العالم.

»الدفاع المدني« تنظم دورة 
»التعامل مع المواد الخطرة«

نظمت مدرس��ة الدفاع المدني بالتعاون مع فرع التطهير التابع 
إلدارة العملي��ات باإلدارة العامة للدفاع المدن��ي، دورة تدريبية 
بعنوان التعامل مع المواد الخطرة، بمش��اركة عدد من منتسبي 

إدارات وزارة الداخلية والحرس الوطني.
وتضمنت الدورة، ورش��ة عمل نظرية به��دف التعرف على أنواع 
ومخاط��ر المواد الخط��رة والحوادث الناتجة ع��ن التعرض إليها، 
واألس��اليب الصحيحة في التعامل معه��ا، باإلضافة إلى التعرف 
على أبرز معدات الوقاية والسالمة الشخصية واإلجراءات العملية 

التي ترفع من مستوى سرعة االستجابة لتلك الحوادث.

»المشاريع الوطنية« في »التربية اإلسالمية« 
تنّظم ورشة تدريبية لخدمة العمالء

اس��تعدادًا لش��هر رمض��ان المب��ارك وتطويرًا 
إدارة  أقام��ت  والمتطوعي��ن  الموظفي��ن  ألداء 
المش��اريع الوطنية بجمعية التربية اإلسالمية 
ورشة تدريبية لموظفي خدمة العمالء واللجان 
العامل��ة والموظفي��ن والمتطوعين بمش��روع 
س��قيا الوالدين، بهدف تطوير مهاراتهم ورفع 
بمش��اركة  والوظيفي��ة،  المهني��ة  كفاءته��م 
مجموعة م��ن المتخصصين ف��ي مجال اإلعالم 
والتسويق والبرمجة والمحاسبة، في قاعة مركز 
المناعي للجاليات بمنطقة القضيبية بالمنامة.

وق��ال ع��ادل ب��ن راش��د بوصيب��ع مدي��ر إدارة 
المش��اريع الوطني��ة إن هذه الورش��ة التدريبية 
تأتي ضمن الخطة االستراتيجية التي وضعتها 
الجمعي��ة لتنمية وتطوير الكوادر البش��رية في 
العم��ل الخيري وتدريبهم على أحدث الوس��ائل 
وإطالعهم على التجارب الناجحة في هذا المجال.

وأضاف أن االبتكار في العمل الخيري واستخدام 
التقني��ة الحديث��ة، واالس��تفادة م��ن الفض��اء 
اإلعالمي، في خدمة المنتفعين وش��ركاء الخير، 
أمر مهم جدًا لتنمية الوطن وتحسين الخدمات 

الت��ي تقدمه��ا الجمعي��ة. ورك��ز بوصيبع على 
إخ��الص الني��ة واحتس��اب األجر وبش��ارة النبي 
صل��ى اهلل عليه وس��لم للس��اعي عل��ى األرملة 
والمس��كين، وأهمية التواصل مع شركاء الخير 
وتطوير المهارات الالزم��ة للتعامل مع طلبات 

المنتفعين.
يذك��ر أن الجمعي��ة تقي��م ورش��ات تدريبي��ة 
للموظفي��ن  ميداني��ة  ولق��اءات  ون��دوات، 
والمتطوعين بهدف تسريع الخدمات وجودتها 

بشكل مستمر.
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»الصحة«: أهمية االستمرار في 
أخذ الجرعات المضادة لـ»كورونا«

دع��ت وزارة الصحة المواطنين والمقيمي��ن إلى أخذ التطعيمات 
المضادة لفي��روس كورونا والمتح��ورات الجديدة منه وخصوصًا 
الجرعات المنشطة من التطعيم بحسب التوصيات الصادرة، فقد 
حرص��ت البحرين على توفي��ر تطعي��م »فايزر-بيونتك« المطور 
المض��اد للفي��روس والمتح��ورات الجدي��دة منه؛ وال��ذي ُيعطى 
كجرعة منشطة بهدف تعزيز الوقاية من الفيروس ومضاعفاته.

وتسهم الجرعة المنش��طة من تطعيم »فايزر-بيونتك« المطور 
ف��ي الحفاظ على صح��ة وس��المة المواطني��ن والمقيمين ورفع 
معدل المناعة لديهم ضد اإلصابات المتوس��طة إلى الش��ديدة 
بالمرض وم��ا يصاحبها من مضاعفات، وخصوصًا للفئات األكثر 
عرضة لمخاطر األمراض ممن يعانون من أمراض ضعف المناعة 
واألمراض المزمنة مثل داء الس��كري، وأم��راض القلب المزمنة، 
وأمراض الجهاز التنفس��ي المزمنة واألورام السرطانية والسمنة 

المفرطة وغيرها من أمراض نقص المناعة. 
وأهابت وزارة الصحة بجميع أفراد المجتمع البالغين 12 عامًا فما 
فوق المبادرة بأخذ الجرعة المنشطة من التطعيم وخصوصًا من 
لقاح فايزر بيونتك المطور الجديد لتأمين حصانة مجتمعية ضد 

الفيروس ومتحوراته.
وقال��ت الوزارة: »ف��ي هذه الفترة من العام تنش��ط فيروس��ات 
مرض األنفلونزا الموسمية ولتأمين الحماية من أكثرها انتشارًا 
في الموس��م، تح��رص وزارة الصحة على توفير اللقاح س��نويًا مع 
مطل��ع الموس��م ليتس��نى للراغبين في تلق��ي لق��اح األنفلونزا، 
وتوص��ي جمي��ع الفئ��ات المس��تهدفة باللقاح ومنه��م األطفال 
دون س��ن الخامس��ة والبالغين فوق س��ن الخمس��ين والحوامل 
والمصابين باألم��راض المزمنة وغيرهم بأخ��ذه لحمايتهم من 
المرض ومضاعفاته الش��ديدة التي قد تؤدي إلى الوفاة ويمكن 
لمتلقي لقاحات )كوفيد 19( تلقي لقاح األنفلونزا الموسمية في 

الوقت ذاته«.

»تمكين« يدعم تشجير شارع 16 ديسمبر
أعلن��ت المب��ادرة الوطني��ة للتنمي��ة 
الزراعية، بالش��راكة مع وزارة ش��ؤون 
األعلى  والمجلس  والزراع��ة  البلديات 
للبيئ��ة، عن تلق��ي الحمل��ة الوطنية 
للتش��جير »ُدمت خضراء« دعمًا تقدم 
ب��ه »تمكي��ن« يق��در ب�796 ش��تلة 
س��يتم غرس��ها عل��ى امتداد ش��ارع 
الجنوبية،  16 ديس��مبر بالمحافظ��ة 
تماش��يًا مع األولوي��ات الوطنية التي 
تهدف إلى وصول المملكة إلى الحياد 
الصفري في العام 2060، في مسعى 
المناخي  التغي��ر  لمواجه��ة تحديات 

وحماية البيئة. 
وتنوعت الش��تالت التي تم غرس��ها 
أمس، بين ش��تالت أشجار الهبسكس 
الجهنمي بهدف  تيليوتس وشجيرات 

خل��ق مصد نباتي طبيع��ي مع إضفاء 
شكل جمالي بألوان الورد الزاهية. 

وتم تدش��ين الموقع، بحضور األمين 

لتنمي��ة  الوطني��ة  للمب��ادرة  الع��ام 
القط��اع الزراعي الش��يخة م��رام بنت 
عيسى آل خليفة، والرئيس التنفيذي 

ل�«تمكي��ن« مه��ا مفي��ز، ومدير عام 
بلدي��ة الجنوبية عاص��م عبداللطيف، 
ورئي��س المجل��س البل��دي عب��داهلل 
عبداللطي��ف، وع��دد م��ن المهتمين 
الزراع��ي، لتعك��س ه��ذه  بالقط��اع 
وأهمي��ة  نتائ��ج  البيئي��ة  الفعالي��ة 
الع��ام  القطاعي��ن  بي��ن  التع��اون 
والخ��اص واألهلي في دع��م الجهود 
لالس��تدامة  الهادف��ة  الحكومي��ة 

البيئية. 
وت��م اختي��ار الغ��رس بالتع��اون مع 
المختصي��ن ببلدي��ة الجنوبية والتي 
أول��ت جهده��ا ف��ي تحدي��د األنواع 
المناسبة لإلس��هام في تنقية الهواء 
للمنطق��ة  جمال��ي  منظ��ر  وإضف��اء 

السكنية والتعليمية. 

 المنتدى الخليجي للشركات العائلية 
يناقش استدامة الشركات مارس المقبل

ينطل��ق المنتدى الخليجي للش��ركات العائلية 
ف��ي الفت��رة من 8 إل��ى 9 م��ارس المقبل في 
فندق رويال ساراي البحرين، تحت رعاية رئيس 
مجل��س إدارة غرف��ة تجارة وصناع��ة البحرين 

سمير ناس. 
وينظ��م المنتدى الفريد من نوعه بتنظيم من 
شركة اكسبرش��نز ميديا وبشراكة استراتيجية 
مع صن��دوق العمل تمكي��ن، والمركز الوطني 
للمنش��آت العائلي��ة م��ن المملك��ة العربية 
الس��عودية، ومنظم��ة ث��روات م��ن اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة. كم��ا يحظ��ى بالرعاي��ة 
الذهبية من شركة إبراهيم خليل كانو والرعاية 

الفضية من مجموعة البركة المصرفية.
وأقي��م مؤتم��ر صحف��ي أم��س، مبن��ى غرفة 
البحري��ن، حضره الرئي��س التنفي��ذي لغرفة 
البحري��ن الدكت��ور عب��داهلل الس��ادة، وأس��يل 
المهندس من شركة اكسبرش��نز ميديا، وعبر 
االتصال االفتراضي ش��ارك الدكت��ور رودريغو 
الجامع��ة  باس��كو، بروفيس��ور ومؤل��ف ف��ي 

األمريكية بالشارقة في علم حوكمة الشركات 
العائلي. كما حضر المؤتمر عدد من الجهات 
الداعم��ة األخ��رى وممثلي القن��وات الصحفية 

المختلفة.
وأكد الس��ادة، أن غرف��ة البحرين س��باقة في 
تناول كل ما يخص القطاع الخاص وانعكاسه 
البحرين��ي،  عل��ى ازده��ار وتط��ور االقتص��اد 

والس��يما استدامة وتطور الش��ركات العائلية 
العريقة في المنطقة.

وقال: »إن ال��دورة الحالية لمجلس إدارة غرفة 
البحرين تتبن��ى عددًا من المبادرات الطموحة 
وإحداه��ا يص��ب ف��ي التركي��ز عل��ى ش��ؤون 
الشركات العائلية واستدامتها خاصة في هذه 
الفترة الت��ي أعقبت الجائح��ة التي أثرت على 

كيان واستقرار هذه الشركات«.
فيم��ا أك��دت المهن��دس، أن فك��رة المنتدى 
تبل��ورت قب��ل ع��دة أع��وام بع��د أن تباحثها 
ع��دد من أبناء الش��ركات العائلي��ة من الجيل 
الثاني والثالث حتى يتم تس��ليط الضوء على 
اس��تدامة واس��تقرار هذه الش��ركات ومنحها 
الدعم والحوكمة التي تتفرد بها طبيعة هذه 
الشركات العمالقة التي تضم قطاعات وأجيال 

مختلفة.
وقالت: »عمل فريق اللجنة المنظمة للمنتدى 
بش��كل دؤوب من��ذ الع��ام الماض��ي لصياغة 
المحت��وى والتركيز على أه��م التحديات التي 
تواجه استدامة الش��ركات العائلية البحرينية 
ودع��وة نخب��ة م��ن المتحدثي��ن المختصين 
والمتنوعي��ن، حي��ث س��يضم المنت��دى ع��دد 
م��ن التجار المنتمين لعوائ��ل تجارية خليجية 
وبحريني��ة عريق��ة، كم��ا نس��تعرض تجارب 
الدول الخليجية الش��قيقة، إلى جانب عدد من 
المستشارين في حوكمة الشركات العائلية«.

وعن أهمية المنتدى، ألقى المتحدث الرئيسي 
عبر القن��اة االفتراضي��ة البروفس��ور رودريغو 
باس��كو، أرجنتين��ي األصل وينحدر م��ن الجيل 
الراب��ع لش��ركة عائلية ويحاضر ف��ي الجامعة 
األمريكية بالشارقة بعلوم المنشآت العائلية، 
وحائز على مقعد الش��يخ س��عود بن خالد بن 
خالد القاسمي للشركات العائلية كلمة بهذه 

المناسبة.
وقال:« تتميز الش��ركات العائلي��ة في العالم 
العرب��ي بتن��وع هيكله��ا المؤسس��ي وتعدد 
القطاع��ات العامل��ة فيها. وتمثل الش��ركات 
العائلي��ة نح��و 90%م��ن القط��اع الخاص في 
منطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا، وما 
يق��ارب 30% من الناتج القومي، وتوظف نصف 
القوى العاملة في المنطقة. كما أن تأثير هذه 
الشركات على االقتصاديات اإلقليمية يعكس 
الحاج��ة لصياغة االس��تراتيجيات التي تضمن 
نم��وًا اقتصاديًا مس��تدامًا على م��دى األجيال 

القادمة«.
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس  ل  ب ق ت ـ ـ ـ س ا
مـــن  وفـــدًا  األنصـــاري  أحمـــد  ة  ـ ـ ـ ي م و ك ح ل ا
مستشـــفى فلورنـــس نايتنجيل مـــن جمهورية 
تركيـــا فـــي إطـــار التعـــاون وتبـــادل الخبـــرات 
مـــع المستشـــفيات الحكومية، وذلك بمناســـبة 
زيارتـــه لمملكـــة البحرين بالتنســـيق مع مجمع 

السلمانية الطبي.
وفي مســـتهل اللقـــاء، رحب األنصـــاري بالوفد 
التركـــي، مؤكدًا أن القطاع الصحـــي يمر بنقلٍة 
نوعيـــة تهدف لالرتقـــاء بالمنظومـــة الصحية، 
لتقديم الرعاية الصحية النوعية والمســـتدامة 

وفق المعايير العالمية.
وتم خالل الزيارة مناقشـــة ُســـبل التعاون بين 
ـة بمملكـــة البحريـــن  ـ ـفيات الحكوميـ ـ المستشـ
ومؤسســـة D.MED Healthcare بالجمهورية 

التركيـــة الصديقـــة، وتـــم مناقشـــة عـــدد مـــن 
الموضوعـــات المهمـــة على مســـتوى الخدمات 
الصحيـــة، حيـــث لفت األنصـــاري، إلـــى أّن من 
ــع  ــة بمجمـ ــروعات التطويريـ ــات المشـ أولويـ
الســـلمانية الطبـــي تحســـين وتعزيـــز مســـتوى 
الخدمـــات المقدمـــة لمرضى الكلـــى من خالل 
العديـــد مـــن المبـــادرات، بحيث تتوافـــر جميع 
الخدمـــات المتعلقة بأمراض الكلى والخدمات 
المســـاندة من مختبرات وأشعة وعمليات. كما 
رحب بالتعاون في مجـــال الخدمات الصحية 
ــفى  ــة ومستشـ ـفيات الحكوميـ ـ ــن المستشـ بيـ

فلورنس نايتنجيل.
يذكـــر أّن الوفـــد التركقـــام بزيـــارة عمل لمجمع 
الســـلمانية، حيث ضم الوفد نخبة من األطباء 
في تخصصات جراحـــة زراعة الكبد وأمراض 

الجهاز الهضمي وتخصصات أخرى مساعدة.
وتهدف الزيارة إلى متابعة مرضى زراعة الكبد 

الذيـــن تـــم إجـــراء الزراعة لهم في مستشـــفى 
فلورنـــس نايتنجيل بإســـطنبول باإلضافة إلى 
تقديم استشـــارات حول زراعة الكبد، وتقديم 
االستشارات لمرضى الجهاز الهضمي لألطفال 
والكبار في ســـياق العيادات المشـــتركة، حيث 

تـــم معاينـــة 21 مريضـــاً مـــن قســـم الباطنيـــة 
واألطفـــال، كمـــا تـــم مناقشـــة فـــرص التعـــاون 
فـــي مجال زراعـــة الكلى بما فـــي ذلك تدريب 

الدراسات العليا ودراسة الماجستير.
كمـــا قام الفريق بمناقشـــة عمليـــات زرع نخاع 

العظم خاصة للمرضى الذين يعانون من مرض 
فقـــر الـــدم المنجلـــي، باإلضافة لتنظيـــم حلقة 
نقاش عن هيكل مركز زراعة األعضاء الشامل 
مـــع نظرائهـــم فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
باإلضافـــة إلـــى بحـــث إمكانيـــة التعـــاون بيـــن 
المستشـــفيات الحكومية وجامعة ديميروغلو 
للعلوم ومستشفى فلورنس للرعاية الصحية.

مـــن جهته، أعـــرب الوفـــد التركي عن ســـروره 
ن  ـ ـ ـ م وة  ـ ـ ـ دع ب ن  ـ ـ ـ ي بحر ل ا ة  ـ ـ ـ ك ل مم ب ده  ـ ـ جـ توا ل
المستشـــفيات الحكومية، واعتزازه بالعالقات 
الطيبـــة التـــي تجمـــع بيـــن البلدين الشـــقيقين، 
مشـــيدًا بما يشهده القطاع الصحي في مملكة 
البحرين مـــن تطور من حيث جودة الخدمات 
ـرة  ـ ــات المتوافـ ــة واإلمكانـ ـة المقدمـ ـ الصحيـ
والكفاءات الطبية والتمريضية بالمستشفيات 
والمراكز الصحية المنتشرة في أنحاء المملكة.

معاينة 21 مريضاً من “الباطنية” و”األطفال” وآخرين من مرضى زراعة الكبد

مباحثات بحرينية تركية لزرع نخاع العظم لمرضى السكلر

المستشفيات الحكومية تستقبل وفدا طبيا من الجمهورية التركية
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القطـــاع  أن  حميـــدان  جميـــل  العمـــل  وزيـــر  ـــد  ك أ
الصناعـــي في مملكة البحرين يشـــهد تطـــوًرا كبيًرا 
في ظل اســـتقطاب االســـتثمارات الصناعية بفضل 
سياسة تنوع المســـارات االقتصادية التي تنتهجها 
الحكومـــة لخلـــق الفـــرص النوعية والمســـاهمة في 
توليـــد المزيـــد من الوظائـــف للمواطنيـــن، الفًتا إلى 
أن وزارة العمل مســـتمرة في تطبيق استراتيجيتها 
الهادفة إلى االستفادة من زيادة حجم المشروعات 
الصناعيـــة واســـتثمار ما توفره مـــن وظائف نوعية 
لدمـــج المواطنيـــن الباحثيـــن عـــن عمـــل فـــي هـــذا 

القطاع الحيوي.
جاء ذلك في تصريح لوزير العمل، خالل زيارته إلى 
المجموعـــة التعاونيـــة األوربية لأللبـــان “آرال فودز”، 
إحدى شـــركات التصنيع الغذائـــي بمنطقة البحرين 
العالمية لالستثمار في مدينة الحد الصناعية، ضمن 
سلســـلة الزيارات التي يقوم بها ســـعادته للشـــركات 
والمؤسســـات الداعمـــة لمبـــادرات وبرامـــج الوزارة 
في مجـــال توظيف الكوادر الوطنيـــة، حيث التقى 
جورغن جريف، رئيس سلســـلة التوريد في الشـــرق 

األوسط بالشركة، وعدد من المسؤولين فيها. 
واطلـــع حميـــدان علـــى خطـــط وبرامـــج توظيـــف 
واالرتقـــاء بالقـــوى العاملـــة الوطنيـــة لدى الشـــركة. 

كمـــا قـــام بجولة تفقد خاللها مراحـــل إنتاج المصنع 
لمشتقات األلبان واألجبان التي توزع ما يقارب 95 

% من اإلنتاج في منطقة الشـــرق األوســـط وشمال 
إفريقيا، والتقى عددا مـــن العاملين البحرينيين، إذ 

أشاد بعطائهم وقدراتهم المهنية في إدارة اإلنتاج. 
كمـــا التقـــى بالمتوظفيـــن الجـــدد فـــي العـــام 2023 
واطمـــأن علـــى انتظامهـــم فـــي أعمالهـــم المختلفة، 
منوًهـــا فـــي هـــذا الســـياق بثقـــة شـــركة “آرال فودز”، 
بالكـــوادر الوطنيـــة وســـعيها لتطويرهـــم مهنًيـــا لما 
تتمتـــع به خصوصا من انضبـــاط وظيفي وإنتاجية 

عالية.
من جانبه، لفت جريف إلى أن نســـبة القوى العاملة 
الوطنيـــة فـــي الشـــركة تبلـــغ نحـــو 48 %، الفًتا إلى 
ســـعي الشـــركة المســـتمر إلـــى توظيـــف مزيـــد مـــن 
المواطنيـــن، مؤكًدا أن الشـــركة تقوم حالًيا بتدريب 

50 بحرينًيا لتوظيفهم في مختلف األقسام.

المنامة - وزارة العمل

االستثمارات الصناعية تسهم بخلق مزيد من الفرص للمواطنين
تدريب 50 بحرينًيا لتوظيفهم في “آر ال فودز”... حميدان:

المنامة - المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية

أعلنت المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية، 
ــع وزارة شـــؤون البلديـــات  ــراكة مـ بالشـ
والزراعـــة والمجلـــس األعلـــى للبيئة، عن 
تلقـــي الحملـــة الوطنية للتشـــجير “ ُدمت 
خضـــراء” دعما تقدمت بـــه “تمكين” يقدر 
بـ 796 شـــتلة ســـيتم غرســـها على امتداد 
شارع 16 ديســـمبر بالمحافظة الجنوبية، 
وذلـــك تماشـــيًا مـــع األولويـــات الوطنيـــة 
التـــي تهـــدف إلـــى وصـــول المملكـــة إلـــى 
الحيـــاد الصفـــري فـــي العـــام 2060، فـــي 
مسعى لمواجهة تحديات التغير المناخي 

وحماية البيئة.
 وتنوعت الشتالت التي تم غرسها صباح 
أمس األحد بين شتالت أشجار الهبسكس 
تيليوتـــس وشـــجيرات الجهنمـــي بهـــدف 
خلق مصد نباتي طبيعي مع إضفاء شكل 

جمالي بألوان الورد الزاهية. 
وتـــم تدشـــين الموقـــع بحضـــور الشـــيخة 
مرام بنت عيســـى آل خليفة األمين العام 

للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، 
ومهـــا مفيـــز الرئيـــس التنفيـــذي لتمكين، 
ومديـــر عـــام بلديـــة الجنوبيـــة المهندس 
عاصم بـــن عبداللطيف، ورئيس المجلس 
البلـــدي عبـــدهللا عبداللطيـــف وعـــدد مـــن 
المهتميـــن بالقطاع الزراعي، لتعكس هذه 
الفعاليـــة البيئيـــة نتائج وأهميـــة التعاون 
بيـــن القطاعيـــن العام والخـــاص واألهلي 
فـــي دعـــم الجهـــود الحكوميـــة الهادفـــة 
ــار  لالســـتدامة البيئيـــة. وقـــد تـــم اختيـ
الغـــرس بالتعـــاون مع المختصيـــن ببلدية 

الجنوبية والتي أولت جهدها في تحديد 
األنـــواع المناســـبة لإلســـهام فـــي تنقيـــه 
الهـــواء واضفـــاء منظـــر جمالـــي للمنطقة 

السكنية والتعليمية. 
يذكر أن مبـــادرات تمكيـــن لحماية البيئة 
قد امتدت لتشمل دعم عدد من المشاريع 
 Trillion Tree Fund التجاريـــة كمشـــروع
الهـــادف إلـــى التوفيـــق بين المســـتثمرين 
ــاريع ترميـــم األراضـــي والغابـــات  ومشـ
المربحـــة باســـتخدام التقنيـــات الحديثة 

والذكاء االصطناعي. 

بدعم من “تمكين”

غرس 796 شتلة على امتداد شارع 16 ديسمبر

المحرق - مستشفى الملك حمد الجامعي

أقـــام مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعي 
البرنامـــج التدريبـــي المعتمـــد إلنعـــاش 
األطفـــال حديثي الـــوالدة )NRP( تحت 
ة  ـ ـ ـ األمريكي ب  ـ ـ ـ ل ق ل ا ة  ـ ـ ـ راف جمعي ـ ـ إشـ
)AHA( واألكاديميـــة األمريكيـــة لطـــب 
األطفـــال بحضور نائب قائد مستشـــفى 
الملك حمد الجامعي العميد بروفيســـور 
هشـــام آل ريـــس، ومديـــر مركـــز التعليم 

واالحتراف دالل الحسن.
نهـــج  دام  خ ت ـ ـ ـ س ا ج  ـ ـ ـ م ا ن ر ب ل ا ن  ـ ـ ـ م ض ت و
ن  ـ ـ ـ م ض ت ي ي  ذ ـ ـ ـ ل ا و  ، ط ـ ـ ـ ل ت خ م ل ا م  ـ ـ ـ ل ع ت ل ا
التدريـــب الواقعـــي والمحـــاكاة العمليـــة 
باإلضافـــة إلـــى التركيـــز علـــى مهـــارات 
د  ـ ـ ـ ي، وق ـ ـ عـ الجما ل  ـ ـ ـ عم ل ل وا ـ ـ لتواصـ ا
أشـــرفت عليـــه العميـــد طبيـــب “فاتـــن 
ـي  ـ اري أول حديثـ ـ ـ ة”، استشـ ـ ـ العويشـ
الـــوالدة بالخدمـــات الطبيـــة الملكية في 

المملكة األردنية الهاشـــمية وعضو هيئة 
ــب  ـة القلـ ـ ـة لجمعيـ ـ ــس اإلقليميـ التدريـ
األمريكية، كما قدمت أخصائي أول في 
قســـم طب األطفال بالمستشـــفى يســـرا 
إبراهيـــم برنامـــج الـــدورة المتقدمة في 

إنعاش حديثي الوالدة.
وأوضحت الحســـن أن مستشفى الملك 
حمـــد الجامعـــي قـــدم عـــدة دورات في 
 )NRP( برنامـــج إنعاش حديثي الـــوالدة
ـابقة،  ـ ـع السـ ـ ـنوات التسـ ـ ـر السـ ـ ــى مـ علـ

ة  ـ ـ ـ ي ا ع ر ل ا ي  ـ ـ ـ م د ق م ع  ـ ـ ـ ي م ج ا  ًف د ه ت ـ ـ ـ س م
الصحيـــة لحديثـــي الـــوالدة مـــن أطباء 
وممرضيـــن وأخصائييـــن للتـــدرب على 
مهـــارات اإلنعـــاش األساســـية لألطفـــال 
حديثـــي الـــوالدة، وذلـــك ألن مـــا يقارب 
10 % مـــن األطفال حديثـــي الوالدة قد 
يعانون مـــن اضطراب الجهاز التنفســـي 
ويحتاجـــون إلـــى بعض المســـاعدة عند 
الـــوالدة، وأقـــل من 1 % قـــد يحتاجون 

إلى إجراءات إنعاشية مكثفة.

أقل من 1 % يحتاجون إلى إجراءات إنعاشية مكثفة... مستشفى الملك حمد:

10 % من األطفال حديثي الوالدة يعانون من اضطراب الجهاز التنفسي

مركز البحرين العالمي للمعارض - الصخير
2023 مارس 12-9

كريمة برعاية
خليفة آل عيسى بن حمد الملك الجاللة صاحب حضرة من

البحرين مملكة ملك

المنامة - بنا

للمستشـــفيات  التنفيـــذي  الرئيـــس  ل  ب ق ت ـ ـ ـ س ا
مـــن  وفـــدًا  األنصـــاري  أحمـــد  ة  ـ ـ ـ ي م و ك ح ل ا
مستشـــفى فلورنـــس نايتنجيل مـــن جمهورية 
تركيـــا فـــي إطـــار التعـــاون وتبـــادل الخبـــرات 
مـــع المستشـــفيات الحكومية، وذلك بمناســـبة 
زيارتـــه لمملكـــة البحرين بالتنســـيق مع مجمع 

السلمانية الطبي.
وفي مســـتهل اللقـــاء، رحب األنصـــاري بالوفد 
التركـــي، مؤكدًا أن القطاع الصحـــي يمر بنقلٍة 
نوعيـــة تهدف لالرتقـــاء بالمنظومـــة الصحية، 
لتقديم الرعاية الصحية النوعية والمســـتدامة 

وفق المعايير العالمية.
وتم خالل الزيارة مناقشـــة ُســـبل التعاون بين 
ـة بمملكـــة البحريـــن  ـ ـفيات الحكوميـ ـ المستشـ
ومؤسســـة D.MED Healthcare بالجمهورية 

التركيـــة الصديقـــة، وتـــم مناقشـــة عـــدد مـــن 
الموضوعـــات المهمـــة على مســـتوى الخدمات 
الصحيـــة، حيـــث لفت األنصـــاري، إلـــى أّن من 
ــع  ــة بمجمـ ــروعات التطويريـ ــات المشـ أولويـ
الســـلمانية الطبـــي تحســـين وتعزيـــز مســـتوى 
الخدمـــات المقدمـــة لمرضى الكلـــى من خالل 
العديـــد مـــن المبـــادرات، بحيث تتوافـــر جميع 
الخدمـــات المتعلقة بأمراض الكلى والخدمات 
المســـاندة من مختبرات وأشعة وعمليات. كما 
رحب بالتعاون في مجـــال الخدمات الصحية 
ــفى  ــة ومستشـ ـفيات الحكوميـ ـ ــن المستشـ بيـ

فلورنس نايتنجيل.
يذكـــر أّن الوفـــد التركقـــام بزيـــارة عمل لمجمع 
الســـلمانية، حيث ضم الوفد نخبة من األطباء 
في تخصصات جراحـــة زراعة الكبد وأمراض 

الجهاز الهضمي وتخصصات أخرى مساعدة.
وتهدف الزيارة إلى متابعة مرضى زراعة الكبد 

الذيـــن تـــم إجـــراء الزراعة لهم في مستشـــفى 
فلورنـــس نايتنجيل بإســـطنبول باإلضافة إلى 
تقديم استشـــارات حول زراعة الكبد، وتقديم 
االستشارات لمرضى الجهاز الهضمي لألطفال 
والكبار في ســـياق العيادات المشـــتركة، حيث 

تـــم معاينـــة 21 مريضـــاً مـــن قســـم الباطنيـــة 
واألطفـــال، كمـــا تـــم مناقشـــة فـــرص التعـــاون 
فـــي مجال زراعـــة الكلى بما فـــي ذلك تدريب 

الدراسات العليا ودراسة الماجستير.
كمـــا قام الفريق بمناقشـــة عمليـــات زرع نخاع 

العظم خاصة للمرضى الذين يعانون من مرض 
فقـــر الـــدم المنجلـــي، باإلضافة لتنظيـــم حلقة 
نقاش عن هيكل مركز زراعة األعضاء الشامل 
مـــع نظرائهـــم فـــي مجمـــع الســـلمانية الطبـــي 
باإلضافـــة إلـــى بحـــث إمكانيـــة التعـــاون بيـــن 
المستشـــفيات الحكومية وجامعة ديميروغلو 
للعلوم ومستشفى فلورنس للرعاية الصحية.

مـــن جهته، أعـــرب الوفـــد التركي عن ســـروره 
ن  ـ ـ ـ م وة  ـ ـ ـ دع ب ن  ـ ـ ـ ي بحر ل ا ة  ـ ـ ـ ك ل مم ب ده  ـ ـ جـ توا ل
المستشـــفيات الحكومية، واعتزازه بالعالقات 
الطيبـــة التـــي تجمـــع بيـــن البلدين الشـــقيقين، 
مشـــيدًا بما يشهده القطاع الصحي في مملكة 
البحرين مـــن تطور من حيث جودة الخدمات 
ـرة  ـ ــات المتوافـ ــة واإلمكانـ ـة المقدمـ ـ الصحيـ
والكفاءات الطبية والتمريضية بالمستشفيات 
والمراكز الصحية المنتشرة في أنحاء المملكة.

معاينة 21 مريضاً من “الباطنية” و”األطفال” وآخرين من مرضى زراعة الكبد

مباحثات بحرينية تركية لزرع نخاع العظم لمرضى السكلر

المستشفيات الحكومية تستقبل وفدا طبيا من الجمهورية التركية
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القطـــاع  أن  حميـــدان  جميـــل  العمـــل  وزيـــر  ـــد  ك أ
الصناعـــي في مملكة البحرين يشـــهد تطـــوًرا كبيًرا 
في ظل اســـتقطاب االســـتثمارات الصناعية بفضل 
سياسة تنوع المســـارات االقتصادية التي تنتهجها 
الحكومـــة لخلـــق الفـــرص النوعية والمســـاهمة في 
توليـــد المزيـــد من الوظائـــف للمواطنيـــن، الفًتا إلى 
أن وزارة العمل مســـتمرة في تطبيق استراتيجيتها 
الهادفة إلى االستفادة من زيادة حجم المشروعات 
الصناعيـــة واســـتثمار ما توفره مـــن وظائف نوعية 
لدمـــج المواطنيـــن الباحثيـــن عـــن عمـــل فـــي هـــذا 

القطاع الحيوي.
جاء ذلك في تصريح لوزير العمل، خالل زيارته إلى 
المجموعـــة التعاونيـــة األوربية لأللبـــان “آرال فودز”، 
إحدى شـــركات التصنيع الغذائـــي بمنطقة البحرين 
العالمية لالستثمار في مدينة الحد الصناعية، ضمن 
سلســـلة الزيارات التي يقوم بها ســـعادته للشـــركات 
والمؤسســـات الداعمـــة لمبـــادرات وبرامـــج الوزارة 
في مجـــال توظيف الكوادر الوطنيـــة، حيث التقى 
جورغن جريف، رئيس سلســـلة التوريد في الشـــرق 

األوسط بالشركة، وعدد من المسؤولين فيها. 
واطلـــع حميـــدان علـــى خطـــط وبرامـــج توظيـــف 
واالرتقـــاء بالقـــوى العاملـــة الوطنيـــة لدى الشـــركة. 

كمـــا قـــام بجولة تفقد خاللها مراحـــل إنتاج المصنع 
لمشتقات األلبان واألجبان التي توزع ما يقارب 95 

% من اإلنتاج في منطقة الشـــرق األوســـط وشمال 
إفريقيا، والتقى عددا مـــن العاملين البحرينيين، إذ 

أشاد بعطائهم وقدراتهم المهنية في إدارة اإلنتاج. 
كمـــا التقـــى بالمتوظفيـــن الجـــدد فـــي العـــام 2023 
واطمـــأن علـــى انتظامهـــم فـــي أعمالهـــم المختلفة، 
منوًهـــا فـــي هـــذا الســـياق بثقـــة شـــركة “آرال فودز”، 
بالكـــوادر الوطنيـــة وســـعيها لتطويرهـــم مهنًيـــا لما 
تتمتـــع به خصوصا من انضبـــاط وظيفي وإنتاجية 

عالية.
من جانبه، لفت جريف إلى أن نســـبة القوى العاملة 
الوطنيـــة فـــي الشـــركة تبلـــغ نحـــو 48 %، الفًتا إلى 
ســـعي الشـــركة المســـتمر إلـــى توظيـــف مزيـــد مـــن 
المواطنيـــن، مؤكًدا أن الشـــركة تقوم حالًيا بتدريب 

50 بحرينًيا لتوظيفهم في مختلف األقسام.

المنامة - وزارة العمل

االستثمارات الصناعية تسهم بخلق مزيد من الفرص للمواطنين
تدريب 50 بحرينًيا لتوظيفهم في “آر ال فودز”... حميدان:

المنامة - المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية

أعلنت المبادرة الوطنية للتنمية الزراعية، 
ــع وزارة شـــؤون البلديـــات  ــراكة مـ بالشـ
والزراعـــة والمجلـــس األعلـــى للبيئة، عن 
تلقـــي الحملـــة الوطنية للتشـــجير “ ُدمت 
خضـــراء” دعما تقدمت بـــه “تمكين” يقدر 
بـ 796 شـــتلة ســـيتم غرســـها على امتداد 
شارع 16 ديســـمبر بالمحافظة الجنوبية، 
وذلـــك تماشـــيًا مـــع األولويـــات الوطنيـــة 
التـــي تهـــدف إلـــى وصـــول المملكـــة إلـــى 
الحيـــاد الصفـــري فـــي العـــام 2060، فـــي 
مسعى لمواجهة تحديات التغير المناخي 

وحماية البيئة.
 وتنوعت الشتالت التي تم غرسها صباح 
أمس األحد بين شتالت أشجار الهبسكس 
تيليوتـــس وشـــجيرات الجهنمـــي بهـــدف 
خلق مصد نباتي طبيعي مع إضفاء شكل 

جمالي بألوان الورد الزاهية. 
وتـــم تدشـــين الموقـــع بحضـــور الشـــيخة 
مرام بنت عيســـى آل خليفة األمين العام 

للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، 
ومهـــا مفيـــز الرئيـــس التنفيـــذي لتمكين، 
ومديـــر عـــام بلديـــة الجنوبيـــة المهندس 
عاصم بـــن عبداللطيف، ورئيس المجلس 
البلـــدي عبـــدهللا عبداللطيـــف وعـــدد مـــن 
المهتميـــن بالقطاع الزراعي، لتعكس هذه 
الفعاليـــة البيئيـــة نتائج وأهميـــة التعاون 
بيـــن القطاعيـــن العام والخـــاص واألهلي 
فـــي دعـــم الجهـــود الحكوميـــة الهادفـــة 
ــار  لالســـتدامة البيئيـــة. وقـــد تـــم اختيـ
الغـــرس بالتعـــاون مع المختصيـــن ببلدية 

الجنوبية والتي أولت جهدها في تحديد 
األنـــواع المناســـبة لإلســـهام فـــي تنقيـــه 
الهـــواء واضفـــاء منظـــر جمالـــي للمنطقة 

السكنية والتعليمية. 
يذكر أن مبـــادرات تمكيـــن لحماية البيئة 
قد امتدت لتشمل دعم عدد من المشاريع 
 Trillion Tree Fund التجاريـــة كمشـــروع
الهـــادف إلـــى التوفيـــق بين المســـتثمرين 
ــاريع ترميـــم األراضـــي والغابـــات  ومشـ
المربحـــة باســـتخدام التقنيـــات الحديثة 

والذكاء االصطناعي. 

بدعم من “تمكين”

غرس 796 شتلة على امتداد شارع 16 ديسمبر

المحرق - مستشفى الملك حمد الجامعي

أقـــام مستشـــفى الملـــك حمـــد الجامعي 
البرنامـــج التدريبـــي المعتمـــد إلنعـــاش 
األطفـــال حديثي الـــوالدة )NRP( تحت 
ة  ـ ـ ـ األمريكي ب  ـ ـ ـ ل ق ل ا ة  ـ ـ ـ راف جمعي ـ ـ إشـ
)AHA( واألكاديميـــة األمريكيـــة لطـــب 
األطفـــال بحضور نائب قائد مستشـــفى 
الملك حمد الجامعي العميد بروفيســـور 
هشـــام آل ريـــس، ومديـــر مركـــز التعليم 

واالحتراف دالل الحسن.
نهـــج  دام  خ ت ـ ـ ـ س ا ج  ـ ـ ـ م ا ن ر ب ل ا ن  ـ ـ ـ م ض ت و
ن  ـ ـ ـ م ض ت ي ي  ذ ـ ـ ـ ل ا و  ، ط ـ ـ ـ ل ت خ م ل ا م  ـ ـ ـ ل ع ت ل ا
التدريـــب الواقعـــي والمحـــاكاة العمليـــة 
باإلضافـــة إلـــى التركيـــز علـــى مهـــارات 
د  ـ ـ ـ ي، وق ـ ـ عـ الجما ل  ـ ـ ـ عم ل ل وا ـ ـ لتواصـ ا
أشـــرفت عليـــه العميـــد طبيـــب “فاتـــن 
ـي  ـ اري أول حديثـ ـ ـ ة”، استشـ ـ ـ العويشـ
الـــوالدة بالخدمـــات الطبيـــة الملكية في 

المملكة األردنية الهاشـــمية وعضو هيئة 
ــب  ـة القلـ ـ ـة لجمعيـ ـ ــس اإلقليميـ التدريـ
األمريكية، كما قدمت أخصائي أول في 
قســـم طب األطفال بالمستشـــفى يســـرا 
إبراهيـــم برنامـــج الـــدورة المتقدمة في 

إنعاش حديثي الوالدة.
وأوضحت الحســـن أن مستشفى الملك 
حمـــد الجامعـــي قـــدم عـــدة دورات في 
 )NRP( برنامـــج إنعاش حديثي الـــوالدة
ـابقة،  ـ ـع السـ ـ ـنوات التسـ ـ ـر السـ ـ ــى مـ علـ

ة  ـ ـ ـ ي ا ع ر ل ا ي  ـ ـ ـ م د ق م ع  ـ ـ ـ ي م ج ا  ًف د ه ت ـ ـ ـ س م
الصحيـــة لحديثـــي الـــوالدة مـــن أطباء 
وممرضيـــن وأخصائييـــن للتـــدرب على 
مهـــارات اإلنعـــاش األساســـية لألطفـــال 
حديثـــي الـــوالدة، وذلـــك ألن مـــا يقارب 
10 % مـــن األطفال حديثـــي الوالدة قد 
يعانون مـــن اضطراب الجهاز التنفســـي 
ويحتاجـــون إلـــى بعض المســـاعدة عند 
الـــوالدة، وأقـــل من 1 % قـــد يحتاجون 

إلى إجراءات إنعاشية مكثفة.

أقل من 1 % يحتاجون إلى إجراءات إنعاشية مكثفة... مستشفى الملك حمد:

10 % من األطفال حديثي الوالدة يعانون من اضطراب الجهاز التنفسي

مركز البحرين العالمي للمعارض - الصخير
2023 مارس 12-9

كريمة برعاية
خليفة آل عيسى بن حمد الملك الجاللة صاحب حضرة من

البحرين مملكة ملك

المنامة - بنا
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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الضمان الصحي يهدف إلى تقوية البنية الصحية
^نـــّوه رئيـــس مجلس الشـــورى علي 
الصالـــح باللقـــاء الـــذي تـــم مـــع المجلـــس 
ــى للصحـــة لتقديـــم عـــرض شـــامل  األعلـ
إلـــى  يهـــدف  والـــذي  الصحـــي،  ان  ـ ـ ـ للضم
تقوية البنية الصحية في مملكة البحرين 
التـــي تحظـــى باهتمام القيادة السياســـية 

للمملكة.
وقـــال الصالح إن الضمان الصحي يوســـع 
المظلـــة التأمينيـــة لصحـــة الجميـــع ومـــن 
دون مقابـــل، معرًبـــا عـــن الشـــكر لرئيـــس 
المجلـــس األعلـــى للصحة الفريـــق طبيب 
ــدهللا آل خليفـــة  ــن عبـ ـد بـ ـ ــيخ محمـ الشـ
ووزارة الصحـــة علـــى جهودهم، الفًتا إلى 

أن الضمـــان الصحـــي يأتـــي فـــي الوقـــت 
المناســـب ليطمئـــن الجميـــع علـــى الصحة 

في البحرين.
وكان عضـــو مجلـــس الشـــورى عبـــدهللا 
النعيمـــي قـــد أكـــد أهميـــة النـــدوة التـــي 
قدمهـــا المجلـــس األعلـــى للصحـــة حول 
ــي،  ــن الصحـ ــج التأميـ ــورات برنامـ تطـ
ــن  ــاج للمواطنيـ ـار العـ ـ ــح خيـ ـا يتيـ ـ ممـ
والمقيميـــن، كمـــا أنه ال يكلـــف المواطن، 
ويتيـــح االســـتثمار في القطـــاع الصحي 
ــر الســـياحة العاجيـــة،  ومبشـــر بتطويـ
معرًبا عن تطلعه بأن ترى هذه المنظومة 

رئيس مجلس الشورىالنور على أرض الواقع قريًبا.

الخزاعي: تعّزز دور الناقلة الوطنية

إحالل اتفاقية التعاون بالنقل الجوي مع بريطانيا وإيرلندا الشمالية
^وافـــق مجلس الشـــورى على 
مشـــروع قانـــون بالتصديـــق علـــى 
االتفاقيـــة بيـــن حكومـــة البحريـــن 
ة  د ـ ـ ـ ح ت م ل ا ة  ـ ـ ـ ك ل م م ل ا ة  ـ ـ ـ م و ك ح و
لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية 
بشـــأن الخدمـــات الجويـــة، المرافق 

للمرسوم رقم )79( لسنة 2022.
ـى  ـ ـ ل إ ـون  ـ ـ ـروع القان ـ ـدف مشـ ـ ويهـ
ي  ـ ـ ـ ف ون  ا ـ ـ ـ ع ت ل ا ة  ـ ـ ـ ي ق ا ف ت ا ال  ـ ـ حـ إ
مجـــال النقـــل الجوي بيـــن حكومة 
ة  ـ ـ ـ ك ل م م ل ا ة  ـ ـ ـ م و ك ح و ن  ـ ـ ـ ي ر ح ب ل ا
ى  ـ ـ ـ م ظ ع ل ا ا  ـ ـ ـ ي ن ا ط ي ر ب ل ة  د ـ ـ ـ ح ت م ل ا
وإيرلنـــدا الشـــمالية، الموقعـــة فـــي 
مدينـــة المنامة بتاريـــخ 10 نوفمبر 
2022، محـــل االتفاقية القائمة بين 
الطرفيـــن، الموقعة في مدينة لندن 
بتاريخ 29 أبريل 1998، باعتبارهما 
من أطراف معاهدة الطيران المدني 

الدولي الموقعة في شيكاغو. 
وجـــاء مشـــروع القانـــون متماشـــًيا 

مـــع ســـعي المملكـــة فـــي مواءمـــة 
التشـــريعات المحلية مع المتطلبات 
والمستجدات الدولية الصادرة عن 
منظمـــة الطيـــران المدنـــي الدولـــي، 
ة  ـ ـ ـ ي ق ا ف ت ال ا ث  ـ ـ ـ ي د ح ت م  ـ ـ ـ ت ث  ـ ـ ـ ي ح
ـغيل  ـ ـدم التشـ ـ ـواد تخـ ـ ـة مـ ـ بإضافـ
بيـــن البلديـــن مثـــل مـــادة االمتثال 
ة  ـ ـ افسـ من ل ا ة،  ـ ـ ـ واألنظم ن  ـ ـ ـ ي ن قوا ل ل

العادلة، والرمز المشـــترك، باإلضافة 
إلـــى تعزيز إجراءات أمن وســـامة 
الطيران، من خال التزام األطراف 
المتعاقدة بحماية أمن الطيران من 

أفعال التدخل غير المشروع.
وتضمنت االتفاقية خيارات أوســـع 
للتشـــغيل مـــن غيـــر قيـــود لزيـــادة 
عـــدد الرحات الجوية للمســـافرين 

والشـــحن الدولـــي، وزيـــادة حجـــم 
التبادل االقتصادي والسياحي بين 
البلديـــن، مما يؤكد الدور الرئيســـي 
ى  ـ ـ ـ ل ع ي  ـ ـ ـ ل دو ل ا ن  ـ ـ ـ ي بحر ل ا ر  ا ـ ـ مطـ ل
ــي،  ــي والدولـ ــتويين اإلقليمـ المسـ
ة  ـ ـ ـ ل ق ا ن ل ا دور  ز  ـ ـ ـ ي تعز ن  ـ ـ عـ اً  ـ ـ فضـ
الوطنية في قطاع الطيران المدني 
ال ســـيما وأن المملكـــة المتحدة ُتعد 
أحد أبرز الوجهـــات العالمية للناقلة 

الوطنية.
إلى ذلك، قال عضو مجلس الشورى 
محمد الخزاعي إن مشروع القانون 
التـــي  االتفاقيـــات  ن  ـ ـ ـ م ض ي  ـ ـ ـ ت أ ي
تربـــط بيـــن البلدين والتـــي تنعكس 
إيجابـــا علـــى التعـــاون االقتصادي، 
كما ســـتعود االتفاقية علـــى الناقلة 
الوطنية في كا البلدين باالنعكاس 
اإليجابـــي، الفتـــا إلـــى أن االتفاقية 
تأتـــي لمواكبـــة التطـــورات الدولية 

في مجال الخدمات الجوية.

تمديد سن فئة الشباب لغاية 35 عاًما ... “الشورى” باإلجماع:

تـوسيــع اختصـاصـات “األعلـى للشبــاب والـرياضـة”
^وافــق مجلــس الشــورى باإلجمــاع في جلســته أمس األحد برئاســة علي 
الصالح على تعديل بعض أحكام المرســوم بقانون رقم )5( لســنة 1983 بشــأن 
تعديــل المرســوم األميــري رقــم )2( لســنة 1975 بإنشــاء مجلــس أعلى للشــباب 

والرياضة، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على المرسوم بقانون. 

ويهدف المرســـوم بقانون إلى توســـيع 
اختصاصات المجلس األعلى للشـــباب 
ـاع  ـ اره رأس القطـ ـ ـ ـ ـة باعتب ـ والرياضـ
الشـــبابي والرياضي بمملكـــة البحرين، 
ي  ـ ـ ـ ت ل ا ر  األدوا م  ـ ـ ـ بتنظي ـص  ـ ـ ُمخت ل وا
تضطلـــع بهـــا الجهـــات التابعـــة لـــه في 
القطاعين الشبابي والرياضي من دون 

لبس أو غموض.
إلـــى  بقانـــون  لمرســـوم  ا دف  ـ ـ ـ ه ي ا  ـ ـ ـ كم
استكمال تطوير وتحديث التشريعات 
الرياضية في مملكة البحرين، والتأكيد 
على التزام مملكة البحرين بالمتطلبات 
الدوليـــة والميثاق األولمبـــي، ونفيِّ أي 
تعـــارض بيـــن القانـــون المحلـــي وبيـــن 
الميثـــاق األولمبي واألنظمـــة المعتمدة 

للجنة األولمبية الدولية.
ـؤون  ـ ـرة شـ ـ ـت وزيـ ـ ـ ل ا، قا ـ ـ ـن جهتهـ ـ مـ
الشـــباب والرياضـــة روان توفيقـــي إن 
التعديات تهدف إلى تنظيم قطاعات 
الشباب والرياضة، حيث إن القطاعات 
الشبابية والرياضية تستحق أن تكون 
لها استراتيجية خاصة، بما يضمن لكل 

جهة أن تؤدي دورها بكل شفافية.
ــباب  ــؤون الشـ ــرت أن وزارة شـ وذكـ
والرياضـــة تؤكـــد أهميـــة تنفيـــذ رؤيـــة 

جالـــة الملـــك المعظـــم لترجمـــة الرؤى 
الملكية الســـامية التي تؤمن بالشـــباب 
ــة  ــيع فئـ ــم توسـ ــث تـ ــة، حيـ والرياضـ
الشـــباب من ســـن عام ولغاية ســـن 35 
عاًمـــا، مؤكـــدة حـــرص الـــوزارة علـــى 
االستماع إلى الشـــباب البحريني بغية 
ترجمة متطلباتهم إلى اســـتراتيجيات 

عمل.

مخاطبة الشباب

إلـــى ذلك، قـــال عضو مجلس الشـــورى 
جـــاء  المرســـوم  إن  بنمحمـــد  ل ا ام  ـ ـ بسـ
لتوســـيع صاحيـــات المجلـــس األعلى 
فـــي  لمســـاعدته  لرياضـــة  باب وا ـ ـ لشـ ل
ممارسة دوره، كما حدد االختصاصات 
لكل من هيئة الرياضة ووزارة الشباب 
ـيًرا إلـــى أهميـــة دور  ـ ـة، مشـ ـ والرياضـ
الشـــباب بدعـــم جالـــة الملـــك المعظم 
والحكومـــة برئاســـة ســـمو ولـــي العهد 
ب  ـ ـ حـ وزراء صا ـ ـ ـ ل ا ـس  ـ ـ مجل ـس  ـ ـ ي ئ ر
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة لاهتمـــام بقطـــاع الشـــباب 

الرياضة.
وثمـــن جهود رئيـــس المجلـــس األعلى 
للشـــباب والرياضة ممثـــل جالة الملك 

ــال الخيريـــة وشـــؤون الشـــباب  لألعمـ
سمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
والنائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة 
ة األولمبيـــة  ـ ـ ـ للجن ا ـس  ـ ة رئيـ ـ ـ للرياضـ
ـن  ـ ـد بـ ـ ـ ـيخ خال ـ ـمو الشـ ـ ـة سـ ـ البحرينيـ
حمـــد آل خليفة في المســـاندة الدائمة 

لقطاعات الشباب والرياضة 
باب البحرينـــي  ـ ـ ـى أن الشـ ـ ـ ل إ ـت  ـ ولفـ
موجـــود فـــي شـــتى المجـــاالت وفـــي 
ـب  ـ ـف، ويجـ ـ ـ ئ ن والوظا ـ ـ ـ لميادي ا كل 
ـؤون  ـ ـج وزارة شـ ـ ــب برامـ أن تخاطـ
الشـــباب والرياضـــة فئـــة الشـــباب فـــي 
كافـــة مواقعهـــم، الفتا إلى أن الشـــباب 
ــعب  ـكان شـ ـ ـن سـ ـ 31 % مـ ـكلون  ـ يشـ
المملكـــة، ويجـــب التركيـــز واالهتمـــام 
بالهويـــة الوطنيـــة حتـــى يرتكـــز عليها 

الشـــباب لتحقيـــق النجاحـــات، مؤكـــًدا 
في ذات الوقت أن الشـــباب البحريني 
مســـلح بهويـــة وطنية تعكـــس نجاحه 

على وطنه وناسه.

تطوير الرياضة 

بدورهـــا، قالت عضو مجلس الشـــورى 
ـلمان إن قطـــاع الشـــباب  ـ ـة السـ ـ جميلـ
والرياضـــة شـــهد تطـــورات مضطـــردة 
بفضـــل توجيهات جالة الملك المعظم 
أســـهمت في تحقيق إنجازات رياضية 
غيـــر مســـبوقة، معبـــرة عـــن الفخـــر بما 
ــي كل  ــي فـ ـباب البحرينـ ـ ـزه الشـ ـ ينجـ
المجـــاالت، حيث إنهم يعتبرون الكنوز 

الذين يعتمد عليهم.
وأشـــارت إلـــى أهمية تطويـــر قطاعات 
الرياضة لبناء الشباب صحيًا وجسديًا 

ونفسيًا، والمســـاهمة في خلق مجتمع 
خـــال مـــن األمـــراض المزمنـــة، كـــون 
الرياضـــة ذات أهميـــة علـــى مســـتوى 

العالم.

 تشجيع الشباب

وفي ســـياق متصـــل، اعتبرت رئيســـة 
عضـــو  التشـــريعية  ن  و ؤ ـ ـ ـ ش ل ا ة  ـ ـ ـ ن ج ل
مجلـــس الشـــورى دالل الزايد توســـعة 
صاحيـــات المجلـــس األعلى للشـــباب 
ع  ي ج ـ ـ ـ ش ت ي  ـ ـ ـ ف م  ه ا ـ ـ ـ س ت ة  ـ ـ ـ ض ا ي ر ل ا و
مشـــاركة الشباب في اللجان المختلفة 
للقطاعـــات الحكوميـــة، وذلـــك لمعرفة 
تطلعـــات الشـــباب، وهو ما يســـهم في 
توفيـــر قـــادة من الشـــباب في مختلف 
القطاعـــات وتعزيـــز مشـــاركتهم فـــي 

صناعة القرار.
وأشـــارت إلـــى أن هنـــاك إرادة حقيقية 
في وجود الشباب في المجلس األعلى 
للشـــباب والرياضـــة، وتمكين الشـــباب 

البحريني في القطاعات المختلفة.

تهيئة الشباب

فيما أكد عضو مجلس الشورى الشيخ 
أحمد بن محمد آل خليفة أهمية تهيئة 
شـــباب المملكـــة حتى يتحلـــى بالهوية 
الوطنيـــة لتمثيـــل المملكـــة ورفـــع راية 
الباد واسمها بين دول العالم وخاصة 

في قطاع ألعاب القوى.

 إدارات شبابية 

من جانبه، شدد عضو مجلس الشورى 
طـــال المناعي علـــى أهمية دور مراكز 
تمكين الشـــباب التي يصل عددها إلى 
36 مركزا فـــي مختلف أنحاء المملكة، 
ودورهـــا في بناء الشـــباب، مع ضرورة 
ـة  ـ ـم الهويـ ـ ـق قيـ ـ باب وفـ ـ ـ ة الشـ ـ ـ ـ تهيئ
الوطنيـــة والـــوالء للوطـــن والقيـــادة، 
مطالبا بمنح الشباب الحق في عضوية 
مجالس إدارات مراكز تمكين الشباب.

وطالب بتشـــجيع االســـتثمار فـــي مراكز 
الشباب، إذ يجب أن تكون هناك إدارات 
تســـاند االســـتثمار فـــي المراكـــز لتوفيـــر 
دخل لها، الفتا إلى أن يكون هناك حوافز 
لدعم الشـــباب المتطوعيـــن في مختلف 

المشروعات التي تخدم المجتمع.
ــات الوزاريـــة  ـة التعديـ ـ ــن أهميـ وبيـ
األخيرة التي شـــهدنها فيـــه العديد من 

الكفاءات الشبابية.

يوسع المظلة التأمينية لصحة الجميع... الصالح:

وزيرة الشباب: 
التعديالت تهدف 

إلى تنظيم 
القطاعات الشبابية 

والرياضية

تغطية:

حسن عبدالرسول

المحامية حصة جاسم

أبدى النائب محمد جناحي في 
تصريح لـ”البالد” رغبته بالتقدم 
االســـتعجال  بصفـــة  باقتـــراح 
خـــالل جلســـة مجلـــس النواب 
بهـــدف  للحكومـــة  المقبلـــة  
اســـتثناء المـــرأة المتزوجة من 
قانـــون التقاعـــد الجديـــد الذي 
أبريـــل  بشـــهر  يطبـــق  ســـوف 
المقبل وذلك من خالل التحرك 
لتعديله بشـــكل شـــامل يســـهم 
فـــي المحافظـــة علـــى تماســـك 
وضمـــان  البحرينيـــة  األســـرة 

حقـــوق جميـــع الموظفيـــن في 
القطاع الحكومي والخاص.

الستثناء المتزوجة من قانون التقاعد الجديد

النيابة العامة

صرحت القائم بأعمال رئيس نيابة 
األســـرة والطفل بـــأن النيابة العامة 
قد تلقت بالغًا من مديرية شـــرطة 
المحافظـــة الشـــمالية مفـــاده عثور 
دورية شـــرطة تابعة للمديرية على 
طفلة بداخـــل حافلة مغلقة بالقرب 

من أحد المنازل بذات المحافظة.
هـــذا وقـــد باشـــرت النيابـــة العامـــة 
التحقيـــق فـــي الواقعـــة حيث تبين 
أن الحافلة ُتستخدم من قبل إحدى 
المدارس الخاصـــة لتوصيل الطلبة 
وأنـــه وبيـــوم الواقعـــة تـــم توصيل 
الطلبة بمعرفة المتهم األول ســـائق 
البـــاص وترافقـــه المتهمـــة الثانيـــة 
والتي تعمل إدارية بذات المدرســـة 
والمسؤولة عن سالمة الطلبة أثناء 
تواجدهـــم فـــي الحافلـــة، وبســـبب 

نـــوم الطفلة المجنـــي عليها بداخل 
الحافلـــة تـــم نســـيانها إلـــى أن تـــم 
العثـــور عليهـــا في وقـــت الحق من 
قبـــل الدوريـــة، حيـــث اســـتجوبت 
النيابـــة العامـــة المتهميـــن وأمـــرت 
بحبسهما احتياطيًا سبعة أيام على 
ذمة التحقيق، كما استمعت ألقوال 
والد المجني عليها ورئيس مجلس 
إدارة المدرســـة، وعـــرض المجنـــي 
عليهـــا علـــى الباحثـــة االجتماعيـــة 

إلعداد التقرير الالزم بشأنها.

 العنايـة اإللهيـة تنقـذ طفلـة
ُعثـر عليهـا فـي حافلـة مغلقـة

“الصحة” تدعو لالستمرار في أخذ الجرعات المنشطة لـ “كوفيد - 19”
للحفاظ على معدالت مناعة مجتمعية عالية ضد اإلصابة

للحفاظ على معدالت مناعة مجتمعية عالية ضد اإلصابة 
بفيـــروس كوفيد - 19 ومتحوراته، دعـــت وزارة الصحة 
المواطنيـــن والمقيميـــن إلـــى أخـــذ التطعيمـــات المضادة 
لفيـــروس كورونا والمتحورات الجديـــدة منه وخصوصا 
الجرعـــات المنشـــطة مـــن التطعيـــم بحســـب التوصيـــات 
الصادرة، فقد حرصت مملكة البحرين على توفير تطعيم 
)فايـــزر - بيونتك( المطور المضاد للفيروس والمتحورات 
الجديدة منه؛ والذي يعطى كجرعة منشطة بهدف تعزيز 

الوقاية من الفيروس ومضاعفاته.
وتســـهم الجرعة المنشـــطة من تطعيم )فايـــزر – بيونتك( 
المطـــور فـــي الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـالمة المواطنين 
والمقيميـــن ورفـــع معـــدل المناعـــة لديهم ضـــد اإلصابات 

المتوســـطة إلـــى الشـــديدة بالمـــرض ومـــا يصاحبهـــا مـــن 
مضاعفـــات، وخصوًصـــا للفئـــات األكثـــر عرضـــة لمخاطر 
األمـــراض ممـــن يعانـــون مـــن أمـــراض ضعـــف المناعـــة 
واألمـــراض المزمنـــة مثـــل داء الســـكري، أمـــراض القلـــب 
واألورام  المزمنـــة  التنفســـي  الجهـــاز  أمـــراض  المزمنـــة، 
الســـرطانية والســـمنة المفرطة وغيرها من أمراض نقص 

المناعة. 
ومن منطلق المســـئولية المشتركة لكل فرد في المجتمع، 
تهيـــب وزارة الصحـــة بجميـــع أفـــراد المجتمـــع “البالغيـــن 
١٢ عامـــًا فما فـــوق” المبادرة بأخذ الجرعة المنشـــطة من 
التطعيـــم، خصوصـــًا من لقـــاح )فايزر - بيونتـــك( المطور 
الفيـــروس  ضـــد  مجتمعيـــة  حصانـــة  لتأميـــن  الجديـــد 

ومتحوراته.
وفـــي هـــذه الفتـــرة مـــن العـــام تنشـــط فيروســـات مرض 
األنفلونزا الموسمية ولتأمين الحماية من أكثرها انتشارًا 
فـــي الموســـم، تحـــرص وزارة الصحة على توفيـــر اللقاح 
سنويًا مع مطلع الموسم ليتسنى للراغبين في تلقي لقاح 
األنفلونـــزا، وتوصـــي جميـــع الفئـــات المســـتهدفة باللقاح 
ومنهم األطفال دون ســـن الخامســـة والبالغين فوق ســـن 
المزمنـــة  الخمســـين والحوامـــل والمصابيـــن باألمـــراض 
وغيرهـــم بأخـــذه لحمايتهـــم مـــن المـــرض ومضاعفاتـــه 
الشـــديدة التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى الوفـــاة. ويمكـــن لمتلقي 
لقاحات كوفيد - 19 تلقي لقاح األنفلونزا الموســـمية في 

الوقت ذاته.

المنامة - بنا

إثبات نسب ابن لوالديه بعد 39 عامًا وإلحاقه بالبحرين
أن  جاســـم  حصـــة  المحاميـــة  أفـــادت 
األولـــى  الشـــرعية  الكبـــرى  المحكمـــة 
حكمـــت بثبـــوت نســـب مولـــود لوالديه 
مع ما يترتب على هذا النســـب من آثار 
شـــرعية وقانونية في مواجهة المدعى 

عليهم وألزمتهما بالمصروفات.
وذكـــرت لــــ “البـــالد” أن وقائـــع الدعـــوى 
تتحصـــل فـــي أن المدعـــي األول تزوج 
المدعيـــة الثانيـــة بموجـــب عقـــد زواج 
شـــرعي بعـــام 1984 وأنجـــب منها على 
الـــذي يحمـــل  االبـــن  الزوجيـــة  فـــراش 

الجنســـية اإليرانيـــة والـــذي يقيـــم فـــي 
بلـــد مولـــده ولم يتـــم جلبه إلـــى مملكة 
البحريـــن إال بعـــد مـــرور 39 ســـنة على 
إقامتـــه في إيـــران، وأن المدعى عليهم 
امتنعـــوا عـــن إصـــدار أي أوراق ثبوتية 
أو جـــواز ســـفر بحريني لـــه إال بموجب 
حكم شـــرعي بإثبات النســـب. وأشارت 
إلـــى أن المحكمـــة نظـــرت الدعـــوى في 
مـــع  المدعـــي األول  جلســـاتها وحضـــر 
وكيلـــه وحضـــر ممثـــل المدعـــى عليهم 
وقبـــل  المحكمـــة  وحكمـــت  إلكترونيـــا 
الفصل فـــي الموضوع بإحالـــة الدعوى 
المطلـــوب،  النســـب  إلثبـــات  للتحقيـــق 

المدعييـــن،  شـــهود  وحضـــر 
وبعد القسم شهدا باالتفاق 
أن االبن هو االبن الشرعي 
للمدعييـــن والمولـــود فـــي 
فـــارس فـــي ســـنة 1984م 
اســـتقدامه  يتـــم  ولـــم 
والتحاقه بوالده حتى اآلن 

ولم يدخل مملكة البحرين. 
واتضـــح أن المدعيين والداه 
االبن الشرعيين ولذلك صدر 

النسب  بإثبات  الحكم 
الوثائـــق  وإصـــدار 

الرسمية.
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نامت فنسَيها 
السائق والمسؤولة 

عن الطلبة

منال الشيخ

النائب محمد جناحي

قضيـــة  علـــي  ســـارة  المحاميـــة  كســـبت 
فـــي الدفاع عـــن موكلهـــا المتهـــم بتجاوز 
محدثـــا  الحمـــراء،  الضوئيـــة  اإلشـــارة 
تلفيـــات بممتلكات الغيـــر، األمر الذي أدى 
إلـــى حكـــم  المحكمـــة الصغـــرى الجنائيـــة 
الســـابعة ببراءته مما نسب إليه من اتهام 
بسبب انقطاع العالقة السببية بين الخطأ 

والضرر.
الدعـــوى  حيثيـــات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
تتلخـــص فـــي أن النيابـــة العامة أســـندت 
للمتهـــم أنـــه فـــي يونيو مـــن العـــام 2022 
تجـــاوز اإلشـــارة الضوئية الحمـــراء أثناء 
تجـــاوزه  عـــن  ونتـــج  المركبـــة  قيادتـــه 
حـــادث أدى إلى تلفيات وتســـبب بإلحاق 
أضرار وتلفيـــات بممتلـــكات الغير، عالوة 
عـــن أنه قـــاد المركبة بدون التـــزام الحذر 
واالحتياط الواجبيـــن حيث قدمته نيابة 

المـــرور للمحاكمـــة الجنائية طالبـــًة عقابه 
مـــن  و48/2  و45/9،10   1/12 بالمـــواد 

قانون المرور رقم 23 لسنة 2014. 
مـــن   )48/2( “المـــادة  المحاميـــة علـــي أن 
قانـــون المرور رقم 23 لســـنة 2014 تنص 
علـــى أن: )مـــع عـــدم اإلخـــالل بالتدابيـــر 
المقـــررة وفقـــًا ألحـــكام هـــذا القانـــون أو 
بأية عقوبة أشـــد منصـــوص عليها في أي 
قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس 
مـــدة ال تزيد على ســـتة أشـــهر وبغرامة ال 
تقـــل عن مائة دينار وال تجاوز خمســـمائة 
دينـــار أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن إذا 
تجـــاوز اإلشـــارة الضوئية باللـــون األحمر، 
وتكـــون العقوبـــة الحبس مـــدة ال تقل عن 
ثالثـــة أشـــهر وال تجـــاوز ســـنة وبغرامة ال 
تقـــل عن ألف دينـــار وال تزيـــد على ثالثة 
آالف دينـــار أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتين 
إذا نتـــج عـــن التجـــاوز لإلشـــارة الضوئية 
باللـــون األحمـــر حـــادث، أدى إلـــى إحداث 

إصابة باألشخاص أو تلفيات بالممتلكات 
العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في 

حالة الوفاة.
ولمـــا كان ذلـــك وكانـــت جريمـــة تجـــاوز 
اإلشـــارة الضوئية باللـــون األحمر تتطلب 
واآلخـــر  مـــادي  أحدهمـــا  ركنيـــن  وجـــود 
معنـــوي حيـــث يتمثـــل الركن المـــادي في 
قيـــام المتهـــم بقطع اإلشـــارة أثنـــاء كونها 
حمراء اللون فضالً عن أن الركن المعنوي 
وهـــو القصـــد الجنائي ويتمثـــل في تعمد 
الجانـــي لقطـــع اإلشـــارة مـــع علمـــه باآلثار 
المترتبـــة على ذلـــك من مخالفـــة القانون 
وارتـــكاب جريمـــة واتجـــاه إرادتـــه لذلـــك 
الفعـــل، وعليـــه فإذا ما ثبـــت انتفاء الركن 

المادي فإنه ينتفي القصد الجنائي تبعًا”.
 ولفتـــت إلـــى أن انقطاع العالقة الســـببية 
الـــذي حـــدث فـــي  بيـــن الخطـــأ والضـــرر 
التلفيـــات التـــي لحقـــت ممتلـــكات الغيـــر، 
الجريمـــة  أركان  بانتفـــاء  وأنـــه  الســـيما 

األولـــى )قطـــع اإلشـــارة الحمـــراء( يترتب 
عالقـــة  بانقطـــاع  القضـــاء  حتمـــًا  عليهـــا 
الســـببية في تسبب المتهم بالحادث الذي 
نشـــأ عنه الحاق التلفيات، األمر الذي أدى 
لبـــراءة المتهم من جميع التهم المنســـوبة 

إليه.

الحكم بالبراءة لمتهم بتجاوز اإلشارة الحمراء

المحامية سارة علي

منال الشيخ

منال الشيخ

قيم السالم والتسامح بمقدمة أهداف الدبلوماسية البحرينية
مؤكدا مساندة البحرين لحقوق الشعب الفلسطيني... عبداهلل بن أحمد:

آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  أكـــد 
خليفة، وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
البحرينيـــة  الدبلوماســـية  أن  السياســـية، 
وضعت قيم السالم والتسامح والتعايش 
فـــي مقدمـــة أهدافها الرئيســـية، وتمكنت 
الســـامية  الملكيـــة  المبـــادرات  بفضـــل 
تحقيـــق  مـــن  الفاعلـــة  والتحـــركات 
التناغـــم بيـــن المبادئ والثوابـــت األصيلة 
والممارســـة العملية، األمر الذي ساهم في 
ترسيخ المكانة الدولية المرموقة لمملكة 
البحرين كمركز للحوار الحضاري وملتقى 

للتضامن اإلنساني.
جاء ذلـــك في الكلمة التي ألقاها بجلســـة 
وفلســـطين  األوســـط  “الشـــرق  بعنـــوان 
وإســـرائيل” ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ 
لألمـــن فـــي دورتـــه التاســـعة والخمســـين 
بجمهوريـــة ألمانيا االتحادية، وبمشـــاركة 
أيمن الصفـــدي، نائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجيـــة وشـــؤون المغتربيـــن بالمملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية، وأنيكـــن هويتفيلت، 

وزيـــر خارجيـــة مملكـــة النرويـــج، وأمـــل 
جادو، وكيل وزارة الخارجية والُمغتربين 
وزارة  وكيـــل  وأشـــار  فلســـطين.  بدولـــة 
أن  إلـــى  السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
مملكـــة البحرين في ظل القيادة الحكيمة 
لصاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، عاهـــل البـــالد المعظم، وبدعم 
ومتابعـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء، تؤمن بأن الحوار 
واالنفتـــاح وبنـــاء التفاهمات هو الســـبيل 

الصحيح لنبذ الخالفات وإنهاء النزاعات، 
وأن الســـالم يمثـــل مكســـًبا دائًمـــا لجميـــع 
ضمـــان  ضـــرورة  إلـــى  داعًيـــا  األطـــراف، 
الشـــقيق،  الفلســـطيني  الشـــعب  حقـــوق 
فـــي إقامـــة دولتـــه المســـتقلة، وفـــق مبدأ 
حـــل الدولتيـــن، ومبادرة الســـالم العربية، 
وقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة كـــي يســـود 
األمن واالزدهار منطقة الشـــرق األوسط. 
الـــى ذلك، التقـــى وكيـــل وزارة الخارجية 
للشؤون السياســـية، مع أمل جادو، وكيل 
بدولـــة  والُمغتربيـــن  الخارجيـــة  وزارة 

فلسطين، على هامش فعاليات المؤتمر.
وخالل اللقاء، أكد الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفة ضرورة تحقيق الســـالم العادل 
والدائـــم في منطقة الشـــرق األوســـط بما 
يلبي تطلعات وآمال الشـــعب الفلسطيني 
المســـتقلة  دولتـــه  إقامـــة  فـــي  الشـــقيق 
وعاصمتهـــا القـــدس الشـــرقية وفـــق مبدأ 
حل الدولتين وقرارات الشـــرعية الدولية 
ومبادرة الســـالم العربية، مســـتعرًضا في 
هـــذا الصدد الجهود الحثيثـــة التي تبذلها 
مملكة البحرين لدعم الجانب الفلسطيني 

والمضي قدًما في عملية السالم.
من جانبها، أعربت وكيل وزارة الخارجية 
والُمغتربيـــن بدولـــة فلســـطين عـــن تقدير 
لمملكـــة  الفلســـطيني  والشـــعب  بالدهـــا 
البحريـــن وجهودهـــا الداعمة والمســـتمرة 
للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل 

وعلى كافة المستويات.
 كمـــا تنـــاول اللقـــاء، بحـــث ســـبل تطويـــر 
القضايـــا  ومناقشـــة  الثنائـــي،  التعـــاون 

والمستجدات محل االهتمام المشترك.

المنامة - بنا
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المحامية حصة جاسم

أبدى النائب محمد جناحي في 
تصريح لـ”البالد” رغبته بالتقدم 
االســـتعجال  بصفـــة  باقتـــراح 
خـــالل جلســـة مجلـــس النواب 
بهـــدف  للحكومـــة  المقبلـــة  
اســـتثناء المـــرأة المتزوجة من 
قانـــون التقاعـــد الجديـــد الذي 
أبريـــل  بشـــهر  يطبـــق  ســـوف 
المقبل وذلك من خالل التحرك 
لتعديله بشـــكل شـــامل يســـهم 
فـــي المحافظـــة علـــى تماســـك 
وضمـــان  البحرينيـــة  األســـرة 

حقـــوق جميـــع الموظفيـــن في 
القطاع الحكومي والخاص.

الستثناء المتزوجة من قانون التقاعد الجديد

النيابة العامة

صرحت القائم بأعمال رئيس نيابة 
األســـرة والطفل بـــأن النيابة العامة 
قد تلقت بالغًا من مديرية شـــرطة 
المحافظـــة الشـــمالية مفـــاده عثور 
دورية شـــرطة تابعة للمديرية على 
طفلة بداخـــل حافلة مغلقة بالقرب 

من أحد المنازل بذات المحافظة.
هـــذا وقـــد باشـــرت النيابـــة العامـــة 
التحقيـــق فـــي الواقعـــة حيث تبين 
أن الحافلة ُتستخدم من قبل إحدى 
المدارس الخاصـــة لتوصيل الطلبة 
وأنـــه وبيـــوم الواقعـــة تـــم توصيل 
الطلبة بمعرفة المتهم األول ســـائق 
البـــاص وترافقـــه المتهمـــة الثانيـــة 
والتي تعمل إدارية بذات المدرســـة 
والمسؤولة عن سالمة الطلبة أثناء 
تواجدهـــم فـــي الحافلـــة، وبســـبب 

نـــوم الطفلة المجنـــي عليها بداخل 
الحافلـــة تـــم نســـيانها إلـــى أن تـــم 
العثـــور عليهـــا في وقـــت الحق من 
قبـــل الدوريـــة، حيـــث اســـتجوبت 
النيابـــة العامـــة المتهميـــن وأمـــرت 
بحبسهما احتياطيًا سبعة أيام على 
ذمة التحقيق، كما استمعت ألقوال 
والد المجني عليها ورئيس مجلس 
إدارة المدرســـة، وعـــرض المجنـــي 
عليهـــا علـــى الباحثـــة االجتماعيـــة 

إلعداد التقرير الالزم بشأنها.

 العنايـة اإللهيـة تنقـذ طفلـة
ُعثـر عليهـا فـي حافلـة مغلقـة

“الصحة” تدعو لالستمرار في أخذ الجرعات المنشطة لـ “كوفيد - 19”
للحفاظ على معدالت مناعة مجتمعية عالية ضد اإلصابة

للحفاظ على معدالت مناعة مجتمعية عالية ضد اإلصابة 
بفيـــروس كوفيد - 19 ومتحوراته، دعـــت وزارة الصحة 
المواطنيـــن والمقيميـــن إلـــى أخـــذ التطعيمـــات المضادة 
لفيـــروس كورونا والمتحورات الجديـــدة منه وخصوصا 
الجرعـــات المنشـــطة مـــن التطعيـــم بحســـب التوصيـــات 
الصادرة، فقد حرصت مملكة البحرين على توفير تطعيم 
)فايـــزر - بيونتك( المطور المضاد للفيروس والمتحورات 
الجديدة منه؛ والذي يعطى كجرعة منشطة بهدف تعزيز 

الوقاية من الفيروس ومضاعفاته.
وتســـهم الجرعة المنشـــطة من تطعيم )فايـــزر – بيونتك( 
المطـــور فـــي الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـالمة المواطنين 
والمقيميـــن ورفـــع معـــدل المناعـــة لديهم ضـــد اإلصابات 

المتوســـطة إلـــى الشـــديدة بالمـــرض ومـــا يصاحبهـــا مـــن 
مضاعفـــات، وخصوًصـــا للفئـــات األكثـــر عرضـــة لمخاطر 
األمـــراض ممـــن يعانـــون مـــن أمـــراض ضعـــف المناعـــة 
واألمـــراض المزمنـــة مثـــل داء الســـكري، أمـــراض القلـــب 
واألورام  المزمنـــة  التنفســـي  الجهـــاز  أمـــراض  المزمنـــة، 
الســـرطانية والســـمنة المفرطة وغيرها من أمراض نقص 

المناعة. 
ومن منطلق المســـئولية المشتركة لكل فرد في المجتمع، 
تهيـــب وزارة الصحـــة بجميـــع أفـــراد المجتمـــع “البالغيـــن 
١٢ عامـــًا فما فـــوق” المبادرة بأخذ الجرعة المنشـــطة من 
التطعيـــم، خصوصـــًا من لقـــاح )فايزر - بيونتـــك( المطور 
الفيـــروس  ضـــد  مجتمعيـــة  حصانـــة  لتأميـــن  الجديـــد 

ومتحوراته.
وفـــي هـــذه الفتـــرة مـــن العـــام تنشـــط فيروســـات مرض 
األنفلونزا الموسمية ولتأمين الحماية من أكثرها انتشارًا 
فـــي الموســـم، تحـــرص وزارة الصحة على توفيـــر اللقاح 
سنويًا مع مطلع الموسم ليتسنى للراغبين في تلقي لقاح 
األنفلونـــزا، وتوصـــي جميـــع الفئـــات المســـتهدفة باللقاح 
ومنهم األطفال دون ســـن الخامســـة والبالغين فوق ســـن 
المزمنـــة  الخمســـين والحوامـــل والمصابيـــن باألمـــراض 
وغيرهـــم بأخـــذه لحمايتهـــم مـــن المـــرض ومضاعفاتـــه 
الشـــديدة التـــي قـــد تـــؤدي إلـــى الوفـــاة. ويمكـــن لمتلقي 
لقاحات كوفيد - 19 تلقي لقاح األنفلونزا الموســـمية في 

الوقت ذاته.

المنامة - بنا

إثبات نسب ابن لوالديه بعد 39 عامًا وإلحاقه بالبحرين
أن  جاســـم  حصـــة  المحاميـــة  أفـــادت 
األولـــى  الشـــرعية  الكبـــرى  المحكمـــة 
حكمـــت بثبـــوت نســـب مولـــود لوالديه 
مع ما يترتب على هذا النســـب من آثار 
شـــرعية وقانونية في مواجهة المدعى 

عليهم وألزمتهما بالمصروفات.
وذكـــرت لــــ “البـــالد” أن وقائـــع الدعـــوى 
تتحصـــل فـــي أن المدعـــي األول تزوج 
المدعيـــة الثانيـــة بموجـــب عقـــد زواج 
شـــرعي بعـــام 1984 وأنجـــب منها على 
الـــذي يحمـــل  االبـــن  الزوجيـــة  فـــراش 

الجنســـية اإليرانيـــة والـــذي يقيـــم فـــي 
بلـــد مولـــده ولم يتـــم جلبه إلـــى مملكة 
البحريـــن إال بعـــد مـــرور 39 ســـنة على 
إقامتـــه في إيـــران، وأن المدعى عليهم 
امتنعـــوا عـــن إصـــدار أي أوراق ثبوتية 
أو جـــواز ســـفر بحريني لـــه إال بموجب 
حكم شـــرعي بإثبات النســـب. وأشارت 
إلـــى أن المحكمـــة نظـــرت الدعـــوى في 
مـــع  المدعـــي األول  جلســـاتها وحضـــر 
وكيلـــه وحضـــر ممثـــل المدعـــى عليهم 
وقبـــل  المحكمـــة  وحكمـــت  إلكترونيـــا 
الفصل فـــي الموضوع بإحالـــة الدعوى 
المطلـــوب،  النســـب  إلثبـــات  للتحقيـــق 

المدعييـــن،  شـــهود  وحضـــر 
وبعد القسم شهدا باالتفاق 
أن االبن هو االبن الشرعي 
للمدعييـــن والمولـــود فـــي 
فـــارس فـــي ســـنة 1984م 
اســـتقدامه  يتـــم  ولـــم 
والتحاقه بوالده حتى اآلن 

ولم يدخل مملكة البحرين. 
واتضـــح أن المدعيين والداه 
االبن الشرعيين ولذلك صدر 

النسب  بإثبات  الحكم 
الوثائـــق  وإصـــدار 

الرسمية.
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عن الطلبة
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النائب محمد جناحي

قضيـــة  علـــي  ســـارة  المحاميـــة  كســـبت 
فـــي الدفاع عـــن موكلهـــا المتهـــم بتجاوز 
محدثـــا  الحمـــراء،  الضوئيـــة  اإلشـــارة 
تلفيـــات بممتلكات الغيـــر، األمر الذي أدى 
إلـــى حكـــم  المحكمـــة الصغـــرى الجنائيـــة 
الســـابعة ببراءته مما نسب إليه من اتهام 
بسبب انقطاع العالقة السببية بين الخطأ 

والضرر.
الدعـــوى  حيثيـــات  أن  إلـــى  وأشـــارت 
تتلخـــص فـــي أن النيابـــة العامة أســـندت 
للمتهـــم أنـــه فـــي يونيو مـــن العـــام 2022 
تجـــاوز اإلشـــارة الضوئية الحمـــراء أثناء 
تجـــاوزه  عـــن  ونتـــج  المركبـــة  قيادتـــه 
حـــادث أدى إلى تلفيات وتســـبب بإلحاق 
أضرار وتلفيـــات بممتلـــكات الغير، عالوة 
عـــن أنه قـــاد المركبة بدون التـــزام الحذر 
واالحتياط الواجبيـــن حيث قدمته نيابة 

المـــرور للمحاكمـــة الجنائية طالبـــًة عقابه 
مـــن  و48/2  و45/9،10   1/12 بالمـــواد 

قانون المرور رقم 23 لسنة 2014. 
مـــن   )48/2( “المـــادة  المحاميـــة علـــي أن 
قانـــون المرور رقم 23 لســـنة 2014 تنص 
علـــى أن: )مـــع عـــدم اإلخـــالل بالتدابيـــر 
المقـــررة وفقـــًا ألحـــكام هـــذا القانـــون أو 
بأية عقوبة أشـــد منصـــوص عليها في أي 
قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس 
مـــدة ال تزيد على ســـتة أشـــهر وبغرامة ال 
تقـــل عن مائة دينار وال تجاوز خمســـمائة 
دينـــار أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن إذا 
تجـــاوز اإلشـــارة الضوئية باللـــون األحمر، 
وتكـــون العقوبـــة الحبس مـــدة ال تقل عن 
ثالثـــة أشـــهر وال تجـــاوز ســـنة وبغرامة ال 
تقـــل عن ألف دينـــار وال تزيـــد على ثالثة 
آالف دينـــار أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتين 
إذا نتـــج عـــن التجـــاوز لإلشـــارة الضوئية 
باللـــون األحمـــر حـــادث، أدى إلـــى إحداث 

إصابة باألشخاص أو تلفيات بالممتلكات 
العامة أو الخاصة، وتضاعف العقوبة في 

حالة الوفاة.
ولمـــا كان ذلـــك وكانـــت جريمـــة تجـــاوز 
اإلشـــارة الضوئية باللـــون األحمر تتطلب 
واآلخـــر  مـــادي  أحدهمـــا  ركنيـــن  وجـــود 
معنـــوي حيـــث يتمثـــل الركن المـــادي في 
قيـــام المتهـــم بقطع اإلشـــارة أثنـــاء كونها 
حمراء اللون فضالً عن أن الركن المعنوي 
وهـــو القصـــد الجنائي ويتمثـــل في تعمد 
الجانـــي لقطـــع اإلشـــارة مـــع علمـــه باآلثار 
المترتبـــة على ذلـــك من مخالفـــة القانون 
وارتـــكاب جريمـــة واتجـــاه إرادتـــه لذلـــك 
الفعـــل، وعليـــه فإذا ما ثبـــت انتفاء الركن 

المادي فإنه ينتفي القصد الجنائي تبعًا”.
 ولفتـــت إلـــى أن انقطاع العالقة الســـببية 
الـــذي حـــدث فـــي  بيـــن الخطـــأ والضـــرر 
التلفيـــات التـــي لحقـــت ممتلـــكات الغيـــر، 
الجريمـــة  أركان  بانتفـــاء  وأنـــه  الســـيما 

األولـــى )قطـــع اإلشـــارة الحمـــراء( يترتب 
عالقـــة  بانقطـــاع  القضـــاء  حتمـــًا  عليهـــا 
الســـببية في تسبب المتهم بالحادث الذي 
نشـــأ عنه الحاق التلفيات، األمر الذي أدى 
لبـــراءة المتهم من جميع التهم المنســـوبة 

إليه.

الحكم بالبراءة لمتهم بتجاوز اإلشارة الحمراء

المحامية سارة علي

منال الشيخ

منال الشيخ

قيم السالم والتسامح بمقدمة أهداف الدبلوماسية البحرينية
مؤكدا مساندة البحرين لحقوق الشعب الفلسطيني... عبداهلل بن أحمد:

آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  أكـــد 
خليفة، وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون 
البحرينيـــة  الدبلوماســـية  أن  السياســـية، 
وضعت قيم السالم والتسامح والتعايش 
فـــي مقدمـــة أهدافها الرئيســـية، وتمكنت 
الســـامية  الملكيـــة  المبـــادرات  بفضـــل 
تحقيـــق  مـــن  الفاعلـــة  والتحـــركات 
التناغـــم بيـــن المبادئ والثوابـــت األصيلة 
والممارســـة العملية، األمر الذي ساهم في 
ترسيخ المكانة الدولية المرموقة لمملكة 
البحرين كمركز للحوار الحضاري وملتقى 

للتضامن اإلنساني.
جاء ذلـــك في الكلمة التي ألقاها بجلســـة 
وفلســـطين  األوســـط  “الشـــرق  بعنـــوان 
وإســـرائيل” ضمن فعاليات مؤتمر ميونخ 
لألمـــن فـــي دورتـــه التاســـعة والخمســـين 
بجمهوريـــة ألمانيا االتحادية، وبمشـــاركة 
أيمن الصفـــدي، نائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجيـــة وشـــؤون المغتربيـــن بالمملكة 
األردنيـــة الهاشـــمية، وأنيكـــن هويتفيلت، 

وزيـــر خارجيـــة مملكـــة النرويـــج، وأمـــل 
جادو، وكيل وزارة الخارجية والُمغتربين 
وزارة  وكيـــل  وأشـــار  فلســـطين.  بدولـــة 
أن  إلـــى  السياســـية  للشـــؤون  الخارجيـــة 
مملكـــة البحرين في ظل القيادة الحكيمة 
لصاحـــب الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، عاهـــل البـــالد المعظم، وبدعم 
ومتابعـــة صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء، تؤمن بأن الحوار 
واالنفتـــاح وبنـــاء التفاهمات هو الســـبيل 

الصحيح لنبذ الخالفات وإنهاء النزاعات، 
وأن الســـالم يمثـــل مكســـًبا دائًمـــا لجميـــع 
ضمـــان  ضـــرورة  إلـــى  داعًيـــا  األطـــراف، 
الشـــقيق،  الفلســـطيني  الشـــعب  حقـــوق 
فـــي إقامـــة دولتـــه المســـتقلة، وفـــق مبدأ 
حـــل الدولتيـــن، ومبادرة الســـالم العربية، 
وقـــرارات الشـــرعية الدوليـــة كـــي يســـود 
األمن واالزدهار منطقة الشـــرق األوسط. 
الـــى ذلك، التقـــى وكيـــل وزارة الخارجية 
للشؤون السياســـية، مع أمل جادو، وكيل 
بدولـــة  والُمغتربيـــن  الخارجيـــة  وزارة 

فلسطين، على هامش فعاليات المؤتمر.
وخالل اللقاء، أكد الشيخ عبدهللا بن أحمد 
آل خليفة ضرورة تحقيق الســـالم العادل 
والدائـــم في منطقة الشـــرق األوســـط بما 
يلبي تطلعات وآمال الشـــعب الفلسطيني 
المســـتقلة  دولتـــه  إقامـــة  فـــي  الشـــقيق 
وعاصمتهـــا القـــدس الشـــرقية وفـــق مبدأ 
حل الدولتين وقرارات الشـــرعية الدولية 
ومبادرة الســـالم العربية، مســـتعرًضا في 
هـــذا الصدد الجهود الحثيثـــة التي تبذلها 
مملكة البحرين لدعم الجانب الفلسطيني 

والمضي قدًما في عملية السالم.
من جانبها، أعربت وكيل وزارة الخارجية 
والُمغتربيـــن بدولـــة فلســـطين عـــن تقدير 
لمملكـــة  الفلســـطيني  والشـــعب  بالدهـــا 
البحريـــن وجهودهـــا الداعمة والمســـتمرة 
للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل 

وعلى كافة المستويات.
 كمـــا تنـــاول اللقـــاء، بحـــث ســـبل تطويـــر 
القضايـــا  ومناقشـــة  الثنائـــي،  التعـــاون 

والمستجدات محل االهتمام المشترك.

المنامة - بنا
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