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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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كتب إسالم محفوظ: 

راشد بن عبداهلل  الشيخ  أول  الفريق  أكد 
آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة 
تــنــفــيــذ الــخــطــة الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز االنــتــمــاء 
»بحريننا«،  المواطنة  قيم  وترسيخ  الوطني 
أن مشروع الشراكة المجتمعية جاء من رؤى 
وتطلعات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن 
حــيــث كـــانـــت تــوجــيــهــات جــاللــتــه تـــهـــدف إلــى 
البحرين،  لشرطة  االجتماعي  األداء  تطوير 
حــرصــًا مــن جــاللــتــه عــلــى األمـــن المجتمعي 
الناس،  مــن  قريبة  الشرطة،  ولتكون  لشعبه، 
ــدر الــطــمــأنــيــنــة لـــهـــم، ومـــحـــل ثــقــتــهــم  ومــــصــ
واعـــتـــزازهـــم، مــشــيــرا إلـــى أن الــمــواطــنــيــن هم 
األساسية  الوطنية  والقاعدة  األمني  رصيدنا 
لألمن المجتمعي، جاء ذلك خالل االحتفال 
الوطني  واالنتماء  المجتمعية  الشراكة  بيوم 

أمس.
العقوبات  تنفيذ مشروع  إن  الوزير:  وقال 
البديلة عام 2018، كمشروع حضاري وإنساني، 
الجنائية  العدالة  منظومة  تطوير  في  يسهم 
ومــواصــلــة الــجــهــود الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز حقوق 

منذ  منه،  المستفيدين  عــدد  وبلغ  اإلنــســان، 
شــخــًصــا،   )4815( ــوم  ــيـ الـ ــى  إلــ تــطــبــيــقــه  ــدء  بــ
نوعية  نقلة  المفتوحة،  السجون  تعتبر  كما 
ــام قـــانـــون  ــكــ ــي تــنــفــيــذ أحــ ــة مــهــمــة فــ ــلـ ــرحـ ومـ
وتأهيل  تدريب  يتم  حيث  البديلة،  العقوبات 
والتأهيل  اإلصــالح  مركز  داخل  المستفيدين 
ــتــــقــــال إلـــــى مـــرحـــلـــة الــســجــون  ــم االنــ ومـــــن ثــ
رمضان  شهر  خــالل  ستبدأ  التي  المفتوحة، 
الكريم في مباٍن مجهزة وفق أفضـل المعايير، 
ــاج  ــــــوال إلــــى الــمــرحــلــة الــتــالــيــة وهــــي إدمــ وصـ

المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع.
وشــــدد وزيــــر الــداخــلــيــة عــلــى أن الــهــويــة 
واعــتــزاز..  إنــجــاز  الوطنية  والهوية  انــتــمــاء... 
إنجاز ألنها تقوم على قواعد السلوك الوطني 
لتقدمه  والسعي  الوطن  رفعة  نحو  الرصين 
وبــنــائــه، وهـــي اعـــتـــزاز ألنــهــا الــشــعــور بالفخر 
ووطــن،  شعب  هوية  نمتلك  بحرينيون،  بأننا 
وهي هوية متجذرة في الذاكرة الجامعة لكل 
مستلهمين  الــبــحــريــنــي،  المجتمع  مــكــونــات 
اعـــتـــزازنـــا بــهــويــتــنــا مـــن قــيــادتــنــا اإلنــســانــيــة 
فيها،  نــفــرط  أن  يمكن  ال  فهويتنا  الملهمة، 
انتماؤنا  وقوتنا..  عزيمتنا  مصدر  وانتماؤنا 
ــادة جـــاللـــة الــمــلــك  ــيــ ــي الـــتـــفـــافـــنـــا حـــــول قــ فــ

الذي  الوطني،  شرفنا  هو  انتماؤنا  المعظم، 
نذود عنه، وإال كيف سنربي أبناءنا على نهج 
وطني؟ وهل نربي جيال، يتخلى عن وطنيته 
ــن الــهــويــة،  وبــــال هـــويـــة؟ إنـــنـــا نــعــيــش فـــي وطــ
وطن اإلنسانية والقيم السمحة، وأسألكم أن 
تتمسكوا بثقتكم الوطنية وموروثكم الوطني 
أمــانــة لدى  وعــــادات حــمــيــدة، لتكون  مــن قيم 
الهوية  وتبقى  الــقــادمــة.  البحرينية  أجيالنا 

البحرينية عزيزة مقّدرة على مر األزمان. 
رئيس لجنة متابعة  الداخلية  وزيــر  وقــام 
تــنــفــيــذ الــخــطــة الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز االنــتــمــاء 
»بحريننا«  الــمــواطــنــة  قيم  وتــرســيــخ  الــوطــنــي 
البحرين،  لخبراء  الوطنية  المنصة  بتدشين 
هيئة  مع  بالتعاون  العمل  وزارة  تنفذها  التي 

المعلومات والحكومة اإللكترونية.
مــن جــانــبــهــا، أكـــدت فــعــالــيــات وطــنــيــة في 
أهمية  الخليج«  لـــ»أخــبــار  خــاصــة  تصريحات 
مبادرات الشراكة المجتمعية »بحرينيا كأحد 
اآلليات المهمة لتعزيز االنتماء الوطني لدى 

األجيال الجديدة«.

الــــمــــالــــيــــة  وزارة  أّكـــــــــــــــدت 
إجمالي  أن  الوطني  واالقــتــصــاد 
ديسمبر  حتى  بلغ  الــعــام  الــديــن 
ــة  ــيـ األولـ الـــنـــتـــائـــج  حـــســـب   2022
ما  أي  ديـــنـــار،  مــلــيــار   16.7 نــحــو 
المحلي  الناتج  101% من  يعادل 
اإلجمالي لسنة 2022 والذي تم 
ــام األولــيــة  ــ تــقــديــره حــســب األرقــ
مقارنة  دينار،  مليار   16.6 بنحو 
ــي الــســنــة  ــ ــن فـ ــ ــديـ ــ بـــإجـــمـــالـــي الـ
 16.9 بلغ  والـــذي   2021 المالية 
 %114 يعادل  ما  أي  ديــنــار،  مليار 
مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 
لسنة 2021 الذي بلغ نحو 14.8 

مــلــيــار ديـــنـــار، حــيــث اســتــطــاعــت 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن تــحــقــيــق هــذا 
الوضع  تحسن  إلــى  نظرا  النمو 
االقتصادي لمملكة البحرين في 
مع  بــالــتــزامــن  وذلـــك   2022 سنة 

خطة التعافي االقتصادي.
ردهــا على سؤال  ونوهت في 
الــتــزامــهــا بأحكام  إلـــى  بــرلــمــانــي 
التنمية،  سندات  إصــدار  مرسوم 
وتــعــديــالتــه، والــــذي حـــدد سقف 
أذونــــــــــات الــــخــــزانــــة الــحــكــومــيــة 
وأدوات  ــة  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ وســــــــنــــــــدات 
التمويل المتوافقة مع الشريعة 
اإلســالمــيــة، فــي حــدود 15 مليار 

دينار بحريني، حيث بلغت قيمة 
ضمن  التنمية  وســنــدات  أذونـــات 
مليار   14.1 قــدره  مبلغا  السقف 
عــــام 2022،  نــهــايــة  ديـــنـــار حــتــى 
وأضــافــت أنـــه تــم االســتــفــادة من 
بمبلغ  مــيــســرة  بــفــوائــد  ــــروض  قـ
بـــحـــريـــنـــي  ديــــــنــــــار  مــــلــــيــــار   2.6
بـــمـــوجـــب تـــشـــريـــعـــات مــســتــقــلــة 
التوازن  برنامج  تمويالت  تشمل 
التي  المشاريع  وقــروض  المالي 
تـــم تــمــويــلــهــا مـــن قــبــل صــنــاديــق 

التنمية الخليجية.

ــت شـــــــــؤون الـــجـــنـــســـيـــة  ــنــ ــلــ أعــ
والـــجـــوازات واإلقـــامـــة وجـــود عــدد 
من االشتراطات الجديدة للصورة 
الــشــخــصــيــة الـــخـــاصـــة بـــالـــجـــواز 

اإللكتروني.
أبـــــــرز  مـــــــن  أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
تـــكـــون  أن  ــــدة  ــديـ ــ ــــجـ الـ ــــروط  ـــشــ ــ الـ
مقاسات الصورة 32.5ملم عرضا 
وأن   ،)3:4( بنسبة  طــوال  و43مــلــم 
ــورة طــبــيــعــيــة وخــالــيــة  تــكــون الـــصـ
مـــــــن الــــمــــســــاحــــيــــق والـــتـــظـــلـــيـــل 
مع  الضوء،  وانعكاسات  والتلميع 
على  تـــعـــديـــالت  أي  إدخــــــال  عــــدم 
ــأي طــريــقــة كــانــت، وأن  الـــصـــورة بـ
وذات خلفية  ملونة  الصورة  تكون 
ــافــــة إلـــــى عــديــد  بـــيـــضـــاء، بــــاإلضــ
ــات األخـــــرى الــتــي  ــراطـ ــتـ مـــن االشـ
خــالل  مــن  عليها  االطــــالع  يمكن 
والجوازات  الجنسية  موقع شؤون 
www.npra.gov. واإلقـــامـــة 

.bh

وأشـــــــارت إلــــى أنــــه تـــم الــبــدء 
إصــدار  طلبات  استقبال  بعملية 
جــــوازات الــســفــر اإللــكــتــرونــيــة من 
الـــجـــاري، حيث  تــاريــخ 20 مــــارس 
يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم 
ــبـــر الـــمـــوقـــع الــــخــــاص بـــشـــؤون  عـ
أو  واإلقامة،  والجوازات  الجنسية 

للحكومة  الــوطــنــيــة  الــبــوابــة  عــبــر 
اإللكتروني، أو من خالل الحضور 
ــزي الـــخـــدمـــة  ــركــ ــمــ الـــشـــخـــصـــي لــ
بــالــمــجــمــع األمـــنـــي فـــي الــمــحــرق 
موعد  أخـــذ  بــعــد  ومــديــنــة عيسى 

.MAWAEID عبر تطبيق

هويتنا ال نفرط فيها.. وانتماوؤنا م�صدر عزيمتنا وقوتنا

ال�م�ال�ي��ة: ان�خ��ف���ا�ض ال��دي���ن ال�ع����ام م������ن 
االق�ت��ص��ادي ال�ن�م��و  ب���صب��ب   %101 اإل��ى   %11٤

ا�صتراطات جديدة لل�صورة ال�صخ�صية في الجواز االإلكتروني
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أخبار البحرين

أفادت مراجعة مستقلة بأن شرطة العاصمة 
وغير  النساء  تكره  عنصرية  مؤسسة  البريطانية 
قادرة على ضبط أفرادها، ما يضغط على قائدها 
الــجــديــد إلصـــالح أكــبــر قــوة للشرطة فــي الــبــالد، 

وفقا لوكالة »رويترز«.
العاصمة  قائدة شرطة  وكانت كريسيدا ديك 
الــســابــقــة، هــي مــن أمـــرت بــإجــراء الــمــراجــعــة عام 
بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة على  2021 بــعــد الــحــكــم 
إيــفــرارد في  وقــتــل ســـارة  اغتصاب  بتهمة  ضــابــط 
عن  فــضــاًل  بــالــصــدمــة،  بريطانيا  أصــابــت  قضية 
التركيز إلى  ل  النساء، ما حوَّ جرائم الحقة ضد 

ثقافة العمل األوسع نطاقا داخل المؤسسة. 
ــنـــاك عــنــصــريــة مــتــأصــلــة  ــر الــتــقــريــر: »هـ ــ وذكـ
وتفرقة بين الجنسين داخل المنظمة فيما يخص 
يتعلق  والطاقم وخارجها فيما  الضباط  معاملة 
وأضاف  المجتمعات«،  في  الشرطة  مهام  بتنفيذ 

إن قوات الشرطة »تخذل النساء واألطفال.»
قادتها  الــتــي  المستقلة  الــمــراجــعــة  وكــشــفــت 
ــوردات  ــ ــلـ ــ لــــويــــز كـــيـــســـي الـــعـــضـــوة فــــي مـــجـــلـــس الـ
الــبــريــطــانــي، عـــن إخـــفـــاقـــات »جــســيــمــة« بــشــرطــة 

العاصمة وحاجتها إلى »إصالحات جذرية«. 
يأتي ذلك بعد أكثر من عقدين على تحقيق 
أجري في عام 1999 بشأن مقتل المراهق األسود 
ســتــيــفــن لـــورنـــس، وخــلــص إلـــى أن قـــوة الــشــرطــة 
تتسم بالعنصرية، وذلك بسبب تعاملها مع قضية 

القتل.
تنفذ  الشرطة ال  أن  إلى  المراجعة  وتوصلت 
الثقافة  وأن  الــعــاصــمــة،  فــي  بــالــتــراضــي  مهامها 
الدفاعية لشرطة لندن وإنكارها حجم المشكالت 

هما أكبر ما يعوق إصالح القوات.

ت���ق���ري���ر ر����ص���م���ي: ����ص���رط���ة ل��ن��دن 
ع���ن�������ص���ري���ة ت�����ك�����ره ال���ن�������ص���اء

ص3 أخبار البحرين

بحل�ول  تهن�ئ  الخلي�ج«  »اأخب�ار 
�ص���ه���ر رم���ص��ان ال�م�ب����ارك

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يتقدم رئيس وأعضاء 
»أخــبــار  فــي  الــعــامــلــيــن  الــتــحــريــر وجــمــيــع  ــرة  وأســ اإلدارة  مجلس 
صاحب  حضرة  إلــى  والتبريكات  التهاني  آيــات  بأسمى  الخليج« 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  وإلــى صاحب 
المالكة  العائلة  أفـــراد  وإلــى  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
الكريمة، وإلى أبناء شعب البحرين الوفي، وإلى األمتين العربية 
واإلسالمية، بمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل، أعاده اهلل على 

الجميع باليمن والبركات.

ــة الـــــرؤيـــــة  ــئــ ــيــ أعــــلــــنــــت هــ
البحرين  الشرعية في مملكة 
المكمل  هو  األربعاء  اليوم  أن 
ــر شـــعـــبـــان ثــالثــيــن  ــدة شــهـــ ــعـ لـ
يومًا، وإن يوم غد الخميس 23 
مارس 2023م هو أول أيام شهر 
رمضان المبارك لعام 1444هـ.

ورفـــــع الــمــجــلــس األعــلــى 
مقام  إلــى  اإلسالمية  للشؤون 
ــلـــك  ــة الـــمـ ــ ــاللـ ــ ــجـ ــ صـــــاحـــــب الـ
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد 
مـــــلـــــك مــــمــــلــــكــــة الــــبــــحــــريــــن 
المعظم، وإلى صاحب السمو 

حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  ــهـــد  ــعـ الـ ــي  ــ ولــ آل خــلــيــفــة 
الــوزراء، واألســرة المالكة  مجلس 
الوفي،  البحرين  وشعب  الكريمة، 
واإلســالمــي،  العربي  العالم  وإلــى 
أجمل التهاني وأطيب التبريكات، 
ــل وعـــــال أن  ــولـــى جــ ــمـ ســائــلــيــن الـ
يــهــل هــــذا الــشــهــر الـــمـــبـــارك على 
جميع المسلمين بالخير واليمن 
والبركات، وأن يجمع كلمتهم على 
ما فيه الخير والصالح، وأن يوحد 
صفوفهم، ويوفق الجميع لصيام 

هذا الشهر الفضيل وقيامه.

خ�ف���ض �ص�اعات العم�ل الحك�وم��ي
ب�م�ع��دل ال��ص��د�ض خ��ال رم�صان

أوضح أحمد زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية أنه استنادا 
الملكي األمير سلمان بن  السمو  الــذي أصــدره صاحب  التعميم  إلى 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن ساعات الدوام 
الرسمية خالل شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، فإنه تقرر أن تكون 
ساعات الدوام الرسمي خالل شهر رمضان المبارك من الساعة 8:00 
وفق  العاملين  للموظفين  الظهر  بعد   2:00 الــســاعــة  حتى  صباحا 
في  العمل  ســاعــات  تخفض  بحيث  االعــتــيــاديــة،  العمل  ســاعــات  نظام 
بنظام 36 ساعة  للعاملين  السدس فتكون 30 ساعة  األسبوع بمعدل 

في األسبوع.

اأي������ام  اأول  ال�خ�م�ي������ض  غ�����دا 
����ص���ه���ر رم�������ص���ان ال���م���ب���ارك

تـــــوقـــــع مـــــصـــــدر مــــســــؤول 
بــإدارة األرصــاد الجوية بــوزارة 
ــاالت أن  ــصــ الـــمـــواصـــالت واالتــ
أجواء  البحرين  مملكة  تسود 
األول  األســبــوع  خــالل  ربيعية 
ــضـــان الـــمـــبـــارك،  مـــن شــهــر رمـ
الحرارة  درجــات  ستكون  حيث 
مــعــتــدلــة بـــوجـــه عـــــام، وتــكــون 
دافـــــئـــــة نـــســـبـــيـــا خـــــــالل فـــتـــرة 

الظهيرة.
وقـــال الــمــصــدر إن الــريــاح 
الــــســــائــــدة ســـتـــكـــون شــمــالــيــة 
ــى  ــ ــة إلـ ــفــ ــيــ ــفــ ــة مـــــــن خــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ غـ
الــســرعــة ثــم تتحول  مــعــتــدلــة 
ــوم  ــة يــ ــيــ ــرقــ إلـــــــى جـــنـــوبـــيـــة شــ
السبت القادم، تزامنًا مع مرور 
منخفض جوي على المنطقة 
لتساقط  الفرص  تتهيأ  حيث 

األمطار مطلع األسبوع القادم.
وأوضح المصدر أن المنطقة 
ــذه  ــ ــد خـــــــــالل هـ ــهــ ــشــ عـــــــــــادة مـــــــا تــ
جوية  تقلبات  السنة  مــن  الفترة 
من  سلسلة  مـــرور  نتيجة  سريعة 
ــزال  ــ تـ ــات، حـــيـــث ال  ــفـــضـ ــنـــخـ ــمـ الـ
طبقات الجو العليا باردة في حين 
يــبــدأ الــســطــح بــاكــتــســاب الــحــرارة 
مـــا يــســاعــد عــلــى تــشــكــل السحب 
الـــرعـــديـــة الــمــمــطــرة والــعــواصــف 

الترابية.
وأهابت إدارة األرصاد الجوية 
بـــــوزارة الــمــواصــالت واالتـــصـــاالت 
ــة  ــيــــن الــــــكــــــرام وخــــاصــ ــنــ ــمــــواطــ الــ
الحيطة  بتوخي  البحر  مــرتــادي 
ــة تـــحـــديـــثـــات  ــعــ ــابــ ــتــ والــــــحــــــذر ومــ
الـــنـــشـــرات الــجــويــة عــبــر قــنــواتــهــا 

الرسمية خالل هذه الفترة.

تــزامــنــًا مــع شــهــر رمــضــان الــمــبــارك أعلنت 
ــبــــار الــخــلــيــج« انـــطـــالق أكـــبـــر بــاقــة  ــدة »أخــ ــريـ جـ
بتسعة  البحرين  على مستوى  رمضانية  برامج 
الــتــواصــل  ُتــعــرض عــلــى مــواقــع  بــرامــج متنوعة 
إشـــراف  تــحــت  الــتــابــعــة للصحيفة  االجــتــمــاعــي 
القائم بأعمال المدير العام عبدالمجيد حاجي 
وإعـــــداد وتــقــديــم الــزمــيــلــيــن عــلــي عــبــدالــخــالــق 

وفاضل منسي.
العبارة«  »بصريح  برنامج  الباقة  وتتضمن 
ــيـــن  ــة مـــــن الـــمـــســـؤولـ ــبـ الــــــــذي يـــســـتـــضـــيـــف نـــخـ
وشــخــصــيــات سياسية  الــســابــقــيــن  الــحــكــومــيــيــن 
ورجال أعمال يستعرض معهم نبذة عن حياتهم 

ومواقفهم إبان مراحل متعددة.
كما تتضمن الباقة 4 برامج للمسابقات هي: 
جرب حظك من تقديم دالل العلوي، وبرنامج 
منشن واربح من تقديم المهرة وبرنامج فوازير 
فاتن من تقديم القانونية فاتن حداد، وبرنامج 

صحتي من تقديم الدكتورة شريفة عادل.
كما تحتوي الباقة على برنامج تثقيفي من 
تقديم زينب إسماعيل تحت اسم صنعة وحرفة، 
تــقــديــم سيما  وبــرنــامــج معلومة مــن ذهـــب مــن 
تقديم  من  مطبخية  نصائح  وبرنامج  حاجي، 
تقديم  من  طبيب  مشوار  وبرنامج  علي،  زينب 

لمياء إبراهيم.

تت�صمن 9 برامج منها 4 برامج للم�صابقات 

»اأخ�ب��ار ال�خ�ل�ي��ج« ت�ط�ل��ق اأك�ب��ر ب�اق�ة 
برام�ج رم�صاني�ة عل�ى م�ص�توى البح�ري��ن

االأ�ص�بوع  خ�ال  رب�ي��عية  اأج��واء 
االأول م�ن �ص�هر رم�ص�ان المب�ارك

ص6 أخبار البحرين
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} وزير الداخلية.

كتبت: نوال عباس 

كــشــف الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »بــنــفــت« 
عبدالواحد جناحي أن إجمالي عمليات التحويل 
عملية  مليون   200 مــن  أكثر  بلغ  بــي«  »بنفت  عبر 
الــتــحــويــالت  قيمة  بلغت  فيما   ،2022 عـــام  خـــالل 
في  ديــنــار  مــلــيــارات   6.2 بلس  فـــوري  عبر  المالية 

العام ذاته.
ذكر ذلك على هامش انعقاد اجتماع الجمعية 
الــعــامــة الــعــاديــة والــجــمــعــيــة الــعــامــة غــيــر الــعــاديــة 
المستخدمين  إجــمــالــي  أن  مضيفا  أمـــس،  صــبــاح 
ألف   900 من  أكثر  بــي«  »بنفت  لتطبيق  الفعليين 

مستخدم.
وأشار إلى تطوير بعض الخدمات خالل العام 
الجاري إذ تعمل شركة »بنفت« على مشروع »عنونة 
الــنــظــام الــرئــيــســي« الـــذي يــهــدف إلــى تحديد نوع 
التحويل سواء للتحويالت الشخصية أو للشركات 
باإلضافة  الــتــجــاري،  السجل  عــنــوان  تحديد  عبر 
إلى تطوير خدمة »اعرف عميلك إلكترونيا« التي 
تــربــط بــيــن الــمــؤســســات الــمــالــيــة والــعــمــالء بيسر 

وفعالية أكثر في اإلجراءات.

كتب وليد دياب:

الــعــمــل جميل  وزيـــــر  كــشــف 
حـــمـــيـــدان عــــن إطـــــــالق مـــشـــروع 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع صـــنـــدوق الــعــمــل 
البوليتكنيك  وجــامــعــة  تــمــكــيــن 
يــهــدف إلـــى مــنــح فـــرص تــدريــب 
مــن 6 أشــهــر إلـــى ســنــة مــدفــوعــة 
تخصصات  في  الخريجين  لكل 
في  الكافي  بالقدر  مطلوبة  غير 
ــوق الـــعـــمـــل، بـــهـــدف إكــســابــهــم  ســ
مهارات تمكنهم من االندماج في 
ســـوق الــعــمــل، الفــتــا إلـــى أن من 

الداعمة  أيضا  المبادرات  ضمن 
لــتــوظــيــف الــخــريــجــيــن تـــدريـــب 
خــريــجــي الـــحـــقـــوق فـــي مــكــاتــب 
الـــمـــحـــامـــيـــن ومــنــحــهــم مــكــافــأة 
الحكومة  تتحملها  ديــنــار   300
مكتب  تحميل  وعــدم  للمتدرب، 
دمج  يتم  حتى  شيئا  المحاماة 
ــوق  ــــي سـ هـــــــؤالء الـــخـــريـــجـــيـــن فـ

العمل.
وأضاف خالل مداخالته في 
ردا  أمــس  الــنــواب  جلسة مجلس 
على عدة أسئلة نيابية، أن األمر 
نفسه أيضا بشأن مبادرة تدريب 

ــة ومــنــحــهــم  ــدسـ ــنـ ــهـ ــي الـ ــجـ ــريـ خـ
تــــدريــــب مـــــدة 5 ســـنـــوات  فـــــرص 
طــبــقــا لـــشـــروط مـــزاولـــة الــمــهــن 
 ،%40 بنسبة  ودعمهم  الهندسية، 
ــا أعــلــنــتــه هــيــئــة  ــة إلـــــى مــ ــافــ إضــ
دفعة  أول  بــتــدريــب  الــمــعــلــومــات 
مـــن خــريــجــي نــظــم ومــعــلــومــات 
ديــنــار  مــنــحــهــم 400  مـــن خــــالل 
الــتــدريــب و800 ديــنــار بعد  أثــنــاء 

التخرج.

6.2 مليارات دينار التحويات المالية عبر فوري بل�ض في 2022

وزي������ر ال���ع���م���ل: ق���ري���ب���ا اإط�������اق م�������ص���روع م��ع 
ت��م��ك��ي��ن ل��ت��ه��ي��ئ��ة ال��خ��ري��ج��ي��ن ل�������ص���وق ال��ع��م��ل

ص13

ص9

المال واالقتصاد

أخبار البحرين

} جانب من اجتماع عمومية »بنفت«.

وزي�ر الداخلي�ة: المواطن�ون ه�م القاع�دة الأ�سا�س�ية للأم�ن المجتمع�ي
تطبيق ال�صجون المفتوحة خال رم�صان.. وتد�صين المن�صة الوطنية لخبراء البحرين 
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كتب إسالم محفوظ: 

راشد بن عبداهلل  الشيخ  أول  الفريق  أكد 
آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة متابعة 
تــنــفــيــذ الــخــطــة الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز االنــتــمــاء 
»بحريننا«،  المواطنة  قيم  وترسيخ  الوطني 
أن مشروع الشراكة المجتمعية جاء من رؤى 
وتطلعات حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن 
حــيــث كـــانـــت تــوجــيــهــات جــاللــتــه تـــهـــدف إلــى 
البحرين،  لشرطة  االجتماعي  األداء  تطوير 
حــرصــًا مــن جــاللــتــه عــلــى األمـــن المجتمعي 
الناس،  مــن  قريبة  الشرطة،  ولتكون  لشعبه، 
ــدر الــطــمــأنــيــنــة لـــهـــم، ومـــحـــل ثــقــتــهــم  ومــــصــ
واعـــتـــزازهـــم، مــشــيــرا إلـــى أن الــمــواطــنــيــن هم 
األساسية  الوطنية  والقاعدة  األمني  رصيدنا 
لألمن المجتمعي، جاء ذلك خالل االحتفال 
الوطني  واالنتماء  المجتمعية  الشراكة  بيوم 

أمس.
العقوبات  تنفيذ مشروع  إن  الوزير:  وقال 
البديلة عام 2018، كمشروع حضاري وإنساني، 
الجنائية  العدالة  منظومة  تطوير  في  يسهم 
ومــواصــلــة الــجــهــود الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز حقوق 

منذ  منه،  المستفيدين  عــدد  وبلغ  اإلنــســان، 
شــخــًصــا،   )4815( ــوم  ــيـ الـ ــى  إلــ تــطــبــيــقــه  ــدء  بــ
نوعية  نقلة  المفتوحة،  السجون  تعتبر  كما 
ــام قـــانـــون  ــكــ ــي تــنــفــيــذ أحــ ــة مــهــمــة فــ ــلـ ــرحـ ومـ
وتأهيل  تدريب  يتم  حيث  البديلة،  العقوبات 
والتأهيل  اإلصــالح  مركز  داخل  المستفيدين 
ــتــــقــــال إلـــــى مـــرحـــلـــة الــســجــون  ــم االنــ ومـــــن ثــ
رمضان  شهر  خــالل  ستبدأ  التي  المفتوحة، 
الكريم في مباٍن مجهزة وفق أفضـل المعايير، 
ــاج  ــــــوال إلــــى الــمــرحــلــة الــتــالــيــة وهــــي إدمــ وصـ

المحكوم عليهم تدريجيا في المجتمع.
وشــــدد وزيــــر الــداخــلــيــة عــلــى أن الــهــويــة 
واعــتــزاز..  إنــجــاز  الوطنية  والهوية  انــتــمــاء... 
إنجاز ألنها تقوم على قواعد السلوك الوطني 
لتقدمه  والسعي  الوطن  رفعة  نحو  الرصين 
وبــنــائــه، وهـــي اعـــتـــزاز ألنــهــا الــشــعــور بالفخر 
ووطــن،  شعب  هوية  نمتلك  بحرينيون،  بأننا 
وهي هوية متجذرة في الذاكرة الجامعة لكل 
مستلهمين  الــبــحــريــنــي،  المجتمع  مــكــونــات 
اعـــتـــزازنـــا بــهــويــتــنــا مـــن قــيــادتــنــا اإلنــســانــيــة 
فيها،  نــفــرط  أن  يمكن  ال  فهويتنا  الملهمة، 
انتماؤنا  وقوتنا..  عزيمتنا  مصدر  وانتماؤنا 
ــادة جـــاللـــة الــمــلــك  ــيــ ــي الـــتـــفـــافـــنـــا حـــــول قــ فــ

الذي  الوطني،  شرفنا  هو  انتماؤنا  المعظم، 
نذود عنه، وإال كيف سنربي أبناءنا على نهج 
وطني؟ وهل نربي جيال، يتخلى عن وطنيته 
ــن الــهــويــة،  وبــــال هـــويـــة؟ إنـــنـــا نــعــيــش فـــي وطــ
وطن اإلنسانية والقيم السمحة، وأسألكم أن 
تتمسكوا بثقتكم الوطنية وموروثكم الوطني 
أمــانــة لدى  وعــــادات حــمــيــدة، لتكون  مــن قيم 
الهوية  وتبقى  الــقــادمــة.  البحرينية  أجيالنا 

البحرينية عزيزة مقّدرة على مر األزمان. 
رئيس لجنة متابعة  الداخلية  وزيــر  وقــام 
تــنــفــيــذ الــخــطــة الــوطــنــيــة لــتــعــزيــز االنــتــمــاء 
»بحريننا«  الــمــواطــنــة  قيم  وتــرســيــخ  الــوطــنــي 
البحرين،  لخبراء  الوطنية  المنصة  بتدشين 
هيئة  مع  بالتعاون  العمل  وزارة  تنفذها  التي 

المعلومات والحكومة اإللكترونية.
مــن جــانــبــهــا، أكـــدت فــعــالــيــات وطــنــيــة في 
أهمية  الخليج«  لـــ»أخــبــار  خــاصــة  تصريحات 
مبادرات الشراكة المجتمعية »بحرينيا كأحد 
اآلليات المهمة لتعزيز االنتماء الوطني لدى 

األجيال الجديدة«.

الــــمــــالــــيــــة  وزارة  أّكـــــــــــــــدت 
إجمالي  أن  الوطني  واالقــتــصــاد 
ديسمبر  حتى  بلغ  الــعــام  الــديــن 
ــة  ــيـ األولـ الـــنـــتـــائـــج  حـــســـب   2022
ما  أي  ديـــنـــار،  مــلــيــار   16.7 نــحــو 
المحلي  الناتج  101% من  يعادل 
اإلجمالي لسنة 2022 والذي تم 
ــام األولــيــة  ــ تــقــديــره حــســب األرقــ
مقارنة  دينار،  مليار   16.6 بنحو 
ــي الــســنــة  ــ ــن فـ ــ ــديـ ــ بـــإجـــمـــالـــي الـ
 16.9 بلغ  والـــذي   2021 المالية 
 %114 يعادل  ما  أي  ديــنــار،  مليار 
مــن الــنــاتــج الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 
لسنة 2021 الذي بلغ نحو 14.8 

مــلــيــار ديـــنـــار، حــيــث اســتــطــاعــت 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن تــحــقــيــق هــذا 
الوضع  تحسن  إلــى  نظرا  النمو 
االقتصادي لمملكة البحرين في 
مع  بــالــتــزامــن  وذلـــك   2022 سنة 

خطة التعافي االقتصادي.
ردهــا على سؤال  ونوهت في 
الــتــزامــهــا بأحكام  إلـــى  بــرلــمــانــي 
التنمية،  سندات  إصــدار  مرسوم 
وتــعــديــالتــه، والــــذي حـــدد سقف 
أذونــــــــــات الــــخــــزانــــة الــحــكــومــيــة 
وأدوات  ــة  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ الــ وســــــــنــــــــدات 
التمويل المتوافقة مع الشريعة 
اإلســالمــيــة، فــي حــدود 15 مليار 

دينار بحريني، حيث بلغت قيمة 
ضمن  التنمية  وســنــدات  أذونـــات 
مليار   14.1 قــدره  مبلغا  السقف 
عــــام 2022،  نــهــايــة  ديـــنـــار حــتــى 
وأضــافــت أنـــه تــم االســتــفــادة من 
بمبلغ  مــيــســرة  بــفــوائــد  ــــروض  قـ
بـــحـــريـــنـــي  ديــــــنــــــار  مــــلــــيــــار   2.6
بـــمـــوجـــب تـــشـــريـــعـــات مــســتــقــلــة 
التوازن  برنامج  تمويالت  تشمل 
التي  المشاريع  وقــروض  المالي 
تـــم تــمــويــلــهــا مـــن قــبــل صــنــاديــق 

التنمية الخليجية.

ــت شـــــــــؤون الـــجـــنـــســـيـــة  ــنــ ــلــ أعــ
والـــجـــوازات واإلقـــامـــة وجـــود عــدد 
من االشتراطات الجديدة للصورة 
الــشــخــصــيــة الـــخـــاصـــة بـــالـــجـــواز 

اإللكتروني.
أبـــــــرز  مـــــــن  أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
تـــكـــون  أن  ــــدة  ــديـ ــ ــــجـ الـ ــــروط  ـــشــ ــ الـ
مقاسات الصورة 32.5ملم عرضا 
وأن   ،)3:4( بنسبة  طــوال  و43مــلــم 
ــورة طــبــيــعــيــة وخــالــيــة  تــكــون الـــصـ
مـــــــن الــــمــــســــاحــــيــــق والـــتـــظـــلـــيـــل 
مع  الضوء،  وانعكاسات  والتلميع 
على  تـــعـــديـــالت  أي  إدخــــــال  عــــدم 
ــأي طــريــقــة كــانــت، وأن  الـــصـــورة بـ
وذات خلفية  ملونة  الصورة  تكون 
ــافــــة إلـــــى عــديــد  بـــيـــضـــاء، بــــاإلضــ
ــات األخـــــرى الــتــي  ــراطـ ــتـ مـــن االشـ
خــالل  مــن  عليها  االطــــالع  يمكن 
والجوازات  الجنسية  موقع شؤون 
www.npra.gov. واإلقـــامـــة 
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وأشـــــــارت إلــــى أنــــه تـــم الــبــدء 
إصــدار  طلبات  استقبال  بعملية 
جــــوازات الــســفــر اإللــكــتــرونــيــة من 
الـــجـــاري، حيث  تــاريــخ 20 مــــارس 
يمكن للمواطنين تقديم طلباتهم 
ــبـــر الـــمـــوقـــع الــــخــــاص بـــشـــؤون  عـ
أو  واإلقامة،  والجوازات  الجنسية 

للحكومة  الــوطــنــيــة  الــبــوابــة  عــبــر 
اإللكتروني، أو من خالل الحضور 
ــزي الـــخـــدمـــة  ــركــ ــمــ الـــشـــخـــصـــي لــ
بــالــمــجــمــع األمـــنـــي فـــي الــمــحــرق 
موعد  أخـــذ  بــعــد  ومــديــنــة عيسى 

.MAWAEID عبر تطبيق

هويتنا ال نفرط فيها.. وانتماوؤنا م�صدر عزيمتنا وقوتنا

ال�م�ال�ي��ة: ان�خ��ف���ا�ض ال��دي���ن ال�ع����ام م������ن 
االق�ت��ص��ادي ال�ن�م��و  ب���صب��ب   %101 اإل��ى   %11٤

ا�صتراطات جديدة لل�صورة ال�صخ�صية في الجواز االإلكتروني

ص4و5

ص6

أخبار البحرين

أخبار البحرين

أفادت مراجعة مستقلة بأن شرطة العاصمة 
وغير  النساء  تكره  عنصرية  مؤسسة  البريطانية 
قادرة على ضبط أفرادها، ما يضغط على قائدها 
الــجــديــد إلصـــالح أكــبــر قــوة للشرطة فــي الــبــالد، 

وفقا لوكالة »رويترز«.
العاصمة  قائدة شرطة  وكانت كريسيدا ديك 
الــســابــقــة، هــي مــن أمـــرت بــإجــراء الــمــراجــعــة عام 
بــالــســجــن مـــدى الــحــيــاة على  2021 بــعــد الــحــكــم 
إيــفــرارد في  وقــتــل ســـارة  اغتصاب  بتهمة  ضــابــط 
عن  فــضــاًل  بــالــصــدمــة،  بريطانيا  أصــابــت  قضية 
التركيز إلى  ل  النساء، ما حوَّ جرائم الحقة ضد 

ثقافة العمل األوسع نطاقا داخل المؤسسة. 
ــنـــاك عــنــصــريــة مــتــأصــلــة  ــر الــتــقــريــر: »هـ ــ وذكـ
وتفرقة بين الجنسين داخل المنظمة فيما يخص 
يتعلق  والطاقم وخارجها فيما  الضباط  معاملة 
وأضاف  المجتمعات«،  في  الشرطة  مهام  بتنفيذ 

إن قوات الشرطة »تخذل النساء واألطفال.»
قادتها  الــتــي  المستقلة  الــمــراجــعــة  وكــشــفــت 
ــوردات  ــ ــلـ ــ لــــويــــز كـــيـــســـي الـــعـــضـــوة فــــي مـــجـــلـــس الـ
الــبــريــطــانــي، عـــن إخـــفـــاقـــات »جــســيــمــة« بــشــرطــة 

العاصمة وحاجتها إلى »إصالحات جذرية«. 
يأتي ذلك بعد أكثر من عقدين على تحقيق 
أجري في عام 1999 بشأن مقتل المراهق األسود 
ســتــيــفــن لـــورنـــس، وخــلــص إلـــى أن قـــوة الــشــرطــة 
تتسم بالعنصرية، وذلك بسبب تعاملها مع قضية 

القتل.
تنفذ  الشرطة ال  أن  إلى  المراجعة  وتوصلت 
الثقافة  وأن  الــعــاصــمــة،  فــي  بــالــتــراضــي  مهامها 
الدفاعية لشرطة لندن وإنكارها حجم المشكالت 

هما أكبر ما يعوق إصالح القوات.

ت���ق���ري���ر ر����ص���م���ي: ����ص���رط���ة ل��ن��دن 
ع���ن�������ص���ري���ة ت�����ك�����ره ال���ن�������ص���اء
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بحل�ول  تهن�ئ  الخلي�ج«  »اأخب�ار 
�ص���ه���ر رم���ص��ان ال�م�ب����ارك

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك يتقدم رئيس وأعضاء 
»أخــبــار  فــي  الــعــامــلــيــن  الــتــحــريــر وجــمــيــع  ــرة  وأســ اإلدارة  مجلس 
صاحب  حضرة  إلــى  والتبريكات  التهاني  آيــات  بأسمى  الخليج« 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، 
آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  وإلــى صاحب 
المالكة  العائلة  أفـــراد  وإلــى  ــوزراء،  الــ مجلس  رئيس  العهد  ولــي 
الكريمة، وإلى أبناء شعب البحرين الوفي، وإلى األمتين العربية 
واإلسالمية، بمناسبة حلول هذا الشهر الفضيل، أعاده اهلل على 

الجميع باليمن والبركات.

ــة الـــــرؤيـــــة  ــئــ ــيــ أعــــلــــنــــت هــ
البحرين  الشرعية في مملكة 
المكمل  هو  األربعاء  اليوم  أن 
ــر شـــعـــبـــان ثــالثــيــن  ــدة شــهـــ ــعـ لـ
يومًا، وإن يوم غد الخميس 23 
مارس 2023م هو أول أيام شهر 
رمضان المبارك لعام 1444هـ.

ورفـــــع الــمــجــلــس األعــلــى 
مقام  إلــى  اإلسالمية  للشؤون 
ــلـــك  ــة الـــمـ ــ ــاللـ ــ ــجـ ــ صـــــاحـــــب الـ
خليفة  آل  عــيــســى  بـــن  حــمــد 
مـــــلـــــك مــــمــــلــــكــــة الــــبــــحــــريــــن 
المعظم، وإلى صاحب السمو 

حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  ــهـــد  ــعـ الـ ــي  ــ ولــ آل خــلــيــفــة 
الــوزراء، واألســرة المالكة  مجلس 
الوفي،  البحرين  وشعب  الكريمة، 
واإلســالمــي،  العربي  العالم  وإلــى 
أجمل التهاني وأطيب التبريكات، 
ــل وعـــــال أن  ــولـــى جــ ــمـ ســائــلــيــن الـ
يــهــل هــــذا الــشــهــر الـــمـــبـــارك على 
جميع المسلمين بالخير واليمن 
والبركات، وأن يجمع كلمتهم على 
ما فيه الخير والصالح، وأن يوحد 
صفوفهم، ويوفق الجميع لصيام 

هذا الشهر الفضيل وقيامه.

خ�ف���ض �ص�اعات العم�ل الحك�وم��ي
ب�م�ع��دل ال��ص��د�ض خ��ال رم�صان

أوضح أحمد زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية أنه استنادا 
الملكي األمير سلمان بن  السمو  الــذي أصــدره صاحب  التعميم  إلى 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن ساعات الدوام 
الرسمية خالل شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، فإنه تقرر أن تكون 
ساعات الدوام الرسمي خالل شهر رمضان المبارك من الساعة 8:00 
وفق  العاملين  للموظفين  الظهر  بعد   2:00 الــســاعــة  حتى  صباحا 
في  العمل  ســاعــات  تخفض  بحيث  االعــتــيــاديــة،  العمل  ســاعــات  نظام 
بنظام 36 ساعة  للعاملين  السدس فتكون 30 ساعة  األسبوع بمعدل 

في األسبوع.

اأي������ام  اأول  ال�خ�م�ي������ض  غ�����دا 
����ص���ه���ر رم�������ص���ان ال���م���ب���ارك

تـــــوقـــــع مـــــصـــــدر مــــســــؤول 
بــإدارة األرصــاد الجوية بــوزارة 
ــاالت أن  ــصــ الـــمـــواصـــالت واالتــ
أجواء  البحرين  مملكة  تسود 
األول  األســبــوع  خــالل  ربيعية 
ــضـــان الـــمـــبـــارك،  مـــن شــهــر رمـ
الحرارة  درجــات  ستكون  حيث 
مــعــتــدلــة بـــوجـــه عـــــام، وتــكــون 
دافـــــئـــــة نـــســـبـــيـــا خـــــــالل فـــتـــرة 

الظهيرة.
وقـــال الــمــصــدر إن الــريــاح 
الــــســــائــــدة ســـتـــكـــون شــمــالــيــة 
ــى  ــ ــة إلـ ــفــ ــيــ ــفــ ــة مـــــــن خــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ غـ
الــســرعــة ثــم تتحول  مــعــتــدلــة 
ــوم  ــة يــ ــيــ ــرقــ إلـــــــى جـــنـــوبـــيـــة شــ
السبت القادم، تزامنًا مع مرور 
منخفض جوي على المنطقة 
لتساقط  الفرص  تتهيأ  حيث 

األمطار مطلع األسبوع القادم.
وأوضح المصدر أن المنطقة 
ــذه  ــ ــد خـــــــــالل هـ ــهــ ــشــ عـــــــــــادة مـــــــا تــ
جوية  تقلبات  السنة  مــن  الفترة 
من  سلسلة  مـــرور  نتيجة  سريعة 
ــزال  ــ تـ ــات، حـــيـــث ال  ــفـــضـ ــنـــخـ ــمـ الـ
طبقات الجو العليا باردة في حين 
يــبــدأ الــســطــح بــاكــتــســاب الــحــرارة 
مـــا يــســاعــد عــلــى تــشــكــل السحب 
الـــرعـــديـــة الــمــمــطــرة والــعــواصــف 

الترابية.
وأهابت إدارة األرصاد الجوية 
بـــــوزارة الــمــواصــالت واالتـــصـــاالت 
ــة  ــيــــن الــــــكــــــرام وخــــاصــ ــنــ ــمــــواطــ الــ
الحيطة  بتوخي  البحر  مــرتــادي 
ــة تـــحـــديـــثـــات  ــعــ ــابــ ــتــ والــــــحــــــذر ومــ
الـــنـــشـــرات الــجــويــة عــبــر قــنــواتــهــا 

الرسمية خالل هذه الفترة.

تــزامــنــًا مــع شــهــر رمــضــان الــمــبــارك أعلنت 
ــبــــار الــخــلــيــج« انـــطـــالق أكـــبـــر بــاقــة  ــدة »أخــ ــريـ جـ
بتسعة  البحرين  على مستوى  رمضانية  برامج 
الــتــواصــل  ُتــعــرض عــلــى مــواقــع  بــرامــج متنوعة 
إشـــراف  تــحــت  الــتــابــعــة للصحيفة  االجــتــمــاعــي 
القائم بأعمال المدير العام عبدالمجيد حاجي 
وإعـــــداد وتــقــديــم الــزمــيــلــيــن عــلــي عــبــدالــخــالــق 

وفاضل منسي.
العبارة«  »بصريح  برنامج  الباقة  وتتضمن 
ــيـــن  ــة مـــــن الـــمـــســـؤولـ ــبـ الــــــــذي يـــســـتـــضـــيـــف نـــخـ
وشــخــصــيــات سياسية  الــســابــقــيــن  الــحــكــومــيــيــن 
ورجال أعمال يستعرض معهم نبذة عن حياتهم 

ومواقفهم إبان مراحل متعددة.
كما تتضمن الباقة 4 برامج للمسابقات هي: 
جرب حظك من تقديم دالل العلوي، وبرنامج 
منشن واربح من تقديم المهرة وبرنامج فوازير 
فاتن من تقديم القانونية فاتن حداد، وبرنامج 

صحتي من تقديم الدكتورة شريفة عادل.
كما تحتوي الباقة على برنامج تثقيفي من 
تقديم زينب إسماعيل تحت اسم صنعة وحرفة، 
تــقــديــم سيما  وبــرنــامــج معلومة مــن ذهـــب مــن 
تقديم  من  مطبخية  نصائح  وبرنامج  حاجي، 
تقديم  من  طبيب  مشوار  وبرنامج  علي،  زينب 

لمياء إبراهيم.

تت�صمن 9 برامج منها 4 برامج للم�صابقات 

»اأخ�ب��ار ال�خ�ل�ي��ج« ت�ط�ل��ق اأك�ب��ر ب�اق�ة 
برام�ج رم�صاني�ة عل�ى م�ص�توى البح�ري��ن

االأ�ص�بوع  خ�ال  رب�ي��عية  اأج��واء 
االأول م�ن �ص�هر رم�ص�ان المب�ارك
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ص15 عربية ودولية

} وزير الداخلية.

كتبت: نوال عباس 

كــشــف الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة »بــنــفــت« 
عبدالواحد جناحي أن إجمالي عمليات التحويل 
عملية  مليون   200 مــن  أكثر  بلغ  بــي«  »بنفت  عبر 
الــتــحــويــالت  قيمة  بلغت  فيما   ،2022 عـــام  خـــالل 
في  ديــنــار  مــلــيــارات   6.2 بلس  فـــوري  عبر  المالية 

العام ذاته.
ذكر ذلك على هامش انعقاد اجتماع الجمعية 
الــعــامــة الــعــاديــة والــجــمــعــيــة الــعــامــة غــيــر الــعــاديــة 
المستخدمين  إجــمــالــي  أن  مضيفا  أمـــس،  صــبــاح 
ألف   900 من  أكثر  بــي«  »بنفت  لتطبيق  الفعليين 

مستخدم.
وأشار إلى تطوير بعض الخدمات خالل العام 
الجاري إذ تعمل شركة »بنفت« على مشروع »عنونة 
الــنــظــام الــرئــيــســي« الـــذي يــهــدف إلــى تحديد نوع 
التحويل سواء للتحويالت الشخصية أو للشركات 
باإلضافة  الــتــجــاري،  السجل  عــنــوان  تحديد  عبر 
إلى تطوير خدمة »اعرف عميلك إلكترونيا« التي 
تــربــط بــيــن الــمــؤســســات الــمــالــيــة والــعــمــالء بيسر 

وفعالية أكثر في اإلجراءات.

كتب وليد دياب:

الــعــمــل جميل  وزيـــــر  كــشــف 
حـــمـــيـــدان عــــن إطـــــــالق مـــشـــروع 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع صـــنـــدوق الــعــمــل 
البوليتكنيك  وجــامــعــة  تــمــكــيــن 
يــهــدف إلـــى مــنــح فـــرص تــدريــب 
مــن 6 أشــهــر إلـــى ســنــة مــدفــوعــة 
تخصصات  في  الخريجين  لكل 
في  الكافي  بالقدر  مطلوبة  غير 
ــوق الـــعـــمـــل، بـــهـــدف إكــســابــهــم  ســ
مهارات تمكنهم من االندماج في 
ســـوق الــعــمــل، الفــتــا إلـــى أن من 

الداعمة  أيضا  المبادرات  ضمن 
لــتــوظــيــف الــخــريــجــيــن تـــدريـــب 
خــريــجــي الـــحـــقـــوق فـــي مــكــاتــب 
الـــمـــحـــامـــيـــن ومــنــحــهــم مــكــافــأة 
الحكومة  تتحملها  ديــنــار   300
مكتب  تحميل  وعــدم  للمتدرب، 
دمج  يتم  حتى  شيئا  المحاماة 
ــوق  ــــي سـ هـــــــؤالء الـــخـــريـــجـــيـــن فـ

العمل.
وأضاف خالل مداخالته في 
ردا  أمــس  الــنــواب  جلسة مجلس 
على عدة أسئلة نيابية، أن األمر 
نفسه أيضا بشأن مبادرة تدريب 

ــة ومــنــحــهــم  ــدسـ ــنـ ــهـ ــي الـ ــجـ ــريـ خـ
تــــدريــــب مـــــدة 5 ســـنـــوات  فـــــرص 
طــبــقــا لـــشـــروط مـــزاولـــة الــمــهــن 
 ،%40 بنسبة  ودعمهم  الهندسية، 
ــا أعــلــنــتــه هــيــئــة  ــة إلـــــى مــ ــافــ إضــ
دفعة  أول  بــتــدريــب  الــمــعــلــومــات 
مـــن خــريــجــي نــظــم ومــعــلــومــات 
ديــنــار  مــنــحــهــم 400  مـــن خــــالل 
الــتــدريــب و800 ديــنــار بعد  أثــنــاء 

التخرج.

6.2 مليارات دينار التحويات المالية عبر فوري بل�ض في 2022

وزي������ر ال���ع���م���ل: ق���ري���ب���ا اإط�������اق م�������ص���روع م��ع 
ت��م��ك��ي��ن ل��ت��ه��ي��ئ��ة ال��خ��ري��ج��ي��ن ل�������ص���وق ال��ع��م��ل

ص13

ص9

المال واالقتصاد

أخبار البحرين

} جانب من اجتماع عمومية »بنفت«.

وزي�ر الداخلي�ة: المواطن�ون ه�م القاع�دة الأ�سا�س�ية للأم�ن المجتمع�ي
تطبيق ال�صجون المفتوحة خال رم�صان.. وتد�صين المن�صة الوطنية لخبراء البحرين 

LinkLink

https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16434/pdf/1-Supplime/16434.pdf?fixed8423
https://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1326455
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.bna.bh/.aspx?cms=q8FmFJgiscL2fwIzON1%2BDjSNb800KGNBf6RQnQL1X48%3D


العدد:  16434

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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تــلــقــى حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــالــة الــمــلــك 
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مـــلـــك الـــبـــاد  حـــمـــد بــ
ــن فــخــامــة  الــمــعــظــم بــرقــيــة شــكــر جـــوابـــيـــة مـ
الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية 
عــلــى برقية  ردا  وذلـــك  بــاكــســتــان اإلســامــيــة، 

الــتــعــزيــة والـــمـــواســـاة الــتــي بــعــث بــهــا جالته 
وقع  الذي  اإلرهابي  الهجوم  وفاة ضحايا  في 
بيشاور شمال غرب  داخــل مسجد في مدينة 
الضحايا  من  عديدا  خلف  والــذي  باكستان، 

والمصابين.

تــلــقــى صـــاحـــب الــســمــو 
الــمــلــكــي األمــيــر ســلــمــان بن 
العهد  ولي  آل خليفة  حمد 
رئيس مجلس الوزراء، برقية 
شــكــر جـــوابـــيـــة مـــن فــخــامــة 
الرئيس الدكتور عارف علوي 
رئــيــس جــمــهــوريــة بــاكــســتــان 
ردًا على  وذلـــك  اإلســامــيــة، 

بــرقــيــة الــتــعــزيــة والــمــواســاة 
ــوه فــي  ــمـ ــي بـــعـــث بـــهـــا سـ ــتـ الـ
ــا الــــهــــجــــوم  ــ ــايـ ــ ــحـ ــ وفـــــــــــاة ضـ
اإلرهـــابـــي الــــذي وقـــع داخــل 
بيشاور  مــديــنــة  فــي  مسجد 
شمال غرب باكستان، والذي 
الضحايا  من  العديد  خلف 

والمصابين.

كـــــمـــــا تــــلــــقــــى صــــاحــــب 
العهد  ولــي  الملكي  السمو 
رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس الـــــــــــوزراء 
مماثلة  جوابية  برقية شكر 
ــيـــد مــحــمــد  ــسـ مــــن دولـــــــة الـ
ــيــــس  شـــــهـــــبـــــاز شـــــــريـــــــف، رئــ
بــاكــســتــان  جــمــهــوريــة  وزراء 

اإلسامية.

الملك يتلقى برقية �سكر  جوابـية من الرئـيـ�س الباكـ�ستاني

برقيتـــي  يتلقـــى  الـــوزراء  رئي�ـــس  العهـــد  ولـــي 
�ســـكر من الرئي�ـــس الباك�ســـتاني ورئي�ـــس الـــوزراء

استقبل سمو الشيخ محمد 
الممثل  خليفة  آل  مــبــارك  بــن 
الخاص لجالة الملك المعظم، 
أمس،  القضيبية  بقصر  بمكتبه 
ــد أحــــمــــد خـــوجـــة  ــيـ ــمـ ــحـ ــدالـ ــبـ عـ
ســفــيــر الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 
الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة لــدى 
مملكة البحرين، وذلك بمناسبة 
انتهاء فترة عمله سفيًرا لباده 

في المملكة.
وخـــال الــلــقــاء، رحـــب سمو 

الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مـــبـــارك آل 
خــلــيــفــة بــالــســفــيــر، مــشــيــًدا بما 
كــبــيــرة طيلة  بـــذلـــه مـــن جـــهـــود 
لدى  لــبــاده  سفيرا  عمله  فــتــرة 
ــبـــحـــريـــن فــــي تــعــزيــز  مــمــلــكــة الـ
البلدين  بين  األخوية  العاقات 
الشقيقين، وتنمية أوجه التعاون 
الثنائي والتنسيق المشترك في 
مــخــتــلــف الــــمــــجــــاالت، مــتــمــنــًيــا 
الــتــوفــيــق فيما  لــلــســفــيــر  ســمــوه 
ســـيـــســـنـــد إلــــيــــه مـــــن مــــهــــام فــي 

خــدمــة الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة الـــشـــعـــبـــيـــة 

الشقيقة.
السفير  ــرب  أعــ جــانــبــه،  مـــن 
عن  خــوجــة  أحــمــد  عبدالحميد 
خــالــص شــكــره وامــتــنــانــه لــســمــو 
الــشــيــخ مــحــمــد بـــن مـــبـــارك آل 
خليفة على استقباله، واعتزازه 
لــبــاده في  بــفــتــرة عمله ســفــيــرا 
به  حظي  ومــا  البحرين  مملكة 
من دعم أسهم في إنجاح مهامه. 

استقبل حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم، بحضور سمو 
الشيخ عبد اهلل بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي 
لحضرة صاحب الجالة وسمو الشيخ ناصر بن حمد 
اإلنسانية  لألعمال  الملك  جالة  ممثل  خليفة  آل 
وشـــؤون الــشــبــاب مستشار األمـــن الــوطــنــي، فــي قصر 
الصافرية، أمس اللورد نورمان فوستر وذلك للسام 

على جالته بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.
المعظم  الملك  فوستر جالة  اللورد  أطلع  وقد 

على عدد من مشاريعه وخططه التنموية.
فوستر  نورمان  باللورد  الجالة،  صاحب  ورحــب 
وشكره على زيارته للمملكة، مشيدًا بالعاقات الطيبة 
بالمملكة  البحرين  مملكة  تــربــط  الــتــي  التاريخية 
من  فوستر  اللورد  يقدمه  وبما  الصديقة،  المتحدة 
خدمات ومشاريع واستشارات في المجاالت التنموية 

والهندسية، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.
ــان فــوســتــر عـــن شــكــره  ــلــــورد نــــورمــ وقــــد أعـــــرب الــ
من  لقيه  ما  على  المعظم  الملك  لجالة  وتقديره 

حسن استقبال.

الملك ي�ستقبل اللورد فو�ستر وي�سيد بم�ستوى العالقات البحرينية البريطانية

اإعادة ت�سكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مجلس  ــي  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــ
الــوزراء القرار رقم )23( لسنة 2023 بإعادة تشكيل 
بناًء  وذلــك  المخدرات،  لمكافحة  الوطنية  اللجنة 
مجلس  موافقة  وبعد  الداخلية،  وزيــر  عــرض  على 

الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ــاد تــشــكــيــل الــلــجــنــة الـــوطـــنـــيـــة لــمــكــافــحــة  ــعــ ــ ُي
المخدرات برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من:

1- وزير التنمية االجتماعية.
2- وزير الصحة.

3- وزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف.

4- وزير اإلعام.
5- وزير التربية والتعليم.

6- وزير شؤون الشباب.
7- رئيس األمن العام.

8- رئيس الجمارك.
للمباحث  الــعــامــة  اإلدارة  عـــام  مــديــر   -9
ــوزارة الــداخــلــيــة، مــقــررًا  ــ ــة الــجــنــائــيــة بـ ــ واألدلـ

للجنة.
المادة الثانية

ــر الــداخــلــيــة تنفيذ أحــكــام هــذا  عــلــى وزيـ
وُينشر  صـــدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  الــقــرار، 

في الجريدة الرسمية.

ــر الـــجـــزائـــري لــــدى الــمــمــلــكــة ــي ــف ــس ــ� ــد بـــن مـــبـــارك يـــــودع ال ــم ــح م

الوطنيـــة  الخطـــة  تنفيـــذ  متابعـــة  لجنـــة  ت�ســـكيل 
لتعزيـــز االنتمـــاء الوطنـــي وتر�ســـيخ قيـــم المواطنـــة

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مجلس  بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــــي 
بتشكيل لجنة  )24( لسنة 2023  رقــم  قــرار  الـــوزراء 
االنتماء  لتعزيز  الوطنية  الخطة  تنفيذ  متابعة 
على  بناًء  وذلــك  المواطنة،  قيم  وترسيخ  الوطني 
عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، 

جاء فيه:
المادة األولى

الوطنية  الخطة  تنفيذ  متابعة  لجنة  ُتشكل 
المواطنة  قيم  وترسيخ  الوطني  االنتماء  لتعزيز 

برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من:

1- وزير العمل.
الــــعــــدل والـــشـــئـــون اإلســـامـــيـــة  ــر  ــ 2- وزيــ

واألوقاف.
3- وزير شئون مجلس الوزراء.

4- وزير السياحة.
5- وزير اإلعام.

6- وزير التربية والتعليم.
7- وزير شئون الشباب.

المادة الثانية
ــر الــداخــلــيــة تنفيذ أحــكــام هــذا  عــلــى وزيـ

القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره.
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اعــتــمــد مــجــلــس أمـــنـــاء جـــائـــزة يــوســف 
بـــن أحـــمـــد الــلــغــة اإلنــجــلــيــزيــة لــغــة ثــانــيــة 
للبحوث المشاركة في مسابقاتها المتعددة 
ومسابقة  االقتصادية  المسابقة  وباألخص 
الــبــحــث الــعــلــمــي. وقـــد جـــاء الــقــرار بــعــد أن 
العديد  على  األمناء  مجلس  أعضاء  اطلع 
من التجارب اإلقليمية والعالمية في مجال 
الكثير  أبــدى  أن  وبعد  التقديرية  الجوائز 
أساتذة  من  المسابقات  في  المشاركين  من 
علمية  بحوث  تقديم  في  رغبتهم  وباحثين 
في  للنشر  وتصلح  المستويات  أعــلــى  وفــق 
على  وبــنــاء  المحكمة.  الــدولــيــة  الــمــجــات 
هــــــذا الـــــقـــــرار ســـيـــســـمـــح لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 
الــمــســابــقــات الــعــلــمــيــة لــجــائــزة يــوســف بن 
الــدورة الحالية وهي  أحمد كانو وبــدءا من 
البحوث  تقديم  من  عشرة  الحادية  الــدورة 

أما باللغة العربية أو اللغة اإلنجليزية. 
ــد رئــيــس  ــ وحــــــول الــــقــــرار الـــجـــديـــد، أكـ
مجلس أمناء جائزة يوسف بن أحمد كانو 
اعتماد  قــرار  أن  كانو  محمد  خالد  الوجيه 
اللغة اإلنجليزية لغة ثانية لكتابة البحوث 
يأتي  مسابقاتها  في  الجائزة  تقبلها  التي 

ــــرص الـــجـــائـــزة عـــلـــى مــواكــبــة  فــــي إطــــــار حـ
الـــتـــطـــورات الــتــي طــــرأت فـــي مــجــال كــتــابــة 
البحوث، مؤكدًا أن جائزة يوسف بن احمد 
كانو ومنذ تأسيسها قبل 25 عامًا تهتم في 
ومستوى  البحوث  بمحتوى  األول  المقام 
الفائدة التي تقدمها للعلوم بشتى أنواعها. 
وأعــــرب الــوجــيــه خــالــد كــانــو عــن شكره 
والمؤسسات  الــجــامــعــات  لــرؤســاء  وتــقــديــره 
األكاديمية المحلية والخليجية والباحثين 
المشاركين في مسابقات الجائزة في الدورة 
الحالية والدورات السابقة على مقترحاتهم 

التي تصب في مصلحة تقدم الجائزة. 
يــوســف بن  أن جــائــزة  بــالــذكــر،  الجدير 
أحمد كانو كانت قد أعلنت ثاث مسابقات 
ــي مــســابــقــة  ــ ــة عــــشــــرة وهــ ــاديــ ــحــ لـــــلـــــدورة الــ
ــاءت بــعــنــوان )جــائــحــة  ــ االقـــتـــصـــاد الـــتـــي جـ
كـــورونـــا والــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي( وجــائــزتــهــا 
العلمي  الــبــحــث  ومــســابــقــة  دوالر  ألـــف   30
بــالــتــعــاون مـــع بــولــيــتــكــنــك الــبــحــريــن حــول 
خدمة  فــي  التكنولوجيا  توظيف  مــوضــوع 
التي  التشكيلي  الــفــن  ومــســابــقــة  اإلنـــســـان 

تتمحور حول موضوع المرأة البحرينية.  

لفكر  تجسيدًا  الــجــائــزة  فــكــرة  وجـــاءت 
وطــمــوحــات الــوجــيــه أحــمــد بـــن عــلــي كــانــو 
رئيس  كان يشغل منصب  الــذي  اهلل،  رحمه 
بن  يوسف  شــركــات  مجموعة  إدارة  مجلس 
بحيث   )1997  -  1952( للفترة  كانو  أحمد 
للمجموعة  األول  الــمــؤســس  اســـم  تــحــمــل 
اهلل-  -رحمه  كانو  أحمد  بن  يوسف  الحاج 

تــخــلــيــدًا لــــذكــــراه. ويــــــرأس مــجــلــس أمــنــاء 
الجائزة حاليًا الوجيه خالد بن محمد كانو 
الجائزة  تطوير  مــشــروع  معه  يحمل  الــذي 
الفئات  تشجيع  إلــى  تهدف  شمولية  برؤية 
بالعلم  االهــتــمــام  على  المبدعة  الشبابية 
حتى  شخصًا   47 بالجائزة  وفــاز  والثقافة. 

الدورة العاشرة. 

جائزة يو�سف بن اأحمد كانو تعتمد اللغة الإنجليزية لكتابة البحوث العلمية

} الوجيه خالد محمد كانو.

الأوقاف ال�سنية تطلق حزمة متنوعة من البرامج الدينية خالل �سهر رم�سان المبارك

ــاف  ــال رئــيــس مــجــلــس األوقــ وقــ
السنية: إن مجلس األوقاف السنية 
ــًرا لــأنــشــطــة  ــيـ ــبـ ــًا كـ ــتـــمـــامـ يـــولـــي اهـ
والـــبـــرامـــج الـــدعـــويـــة طـــــوال الـــعـــام، 
الجهود خال شهر  وتتكثف  وتــزداد 
رمضان المبارك، لما فيه من فضل 
شهور  أفضل  رمضان  فشهر  عظيم، 

الصيام  شهر  فهو  اهلل؛  عند  السنة 
د من  والقيام، وهو شهر عظيم التزُوّ
اهلل  أنــزل  الــذي  الشهر  وهــو  الخير، 
الحسنات؛  وُمضاَعفة  الــُقــرآن،  فيه 
فـــــاهلل ســـبـــحـــانـــه وتـــعـــالـــى ُيــضــاعــف 
ُمضاعَفتها  مــن  أكــثــر  فيه  الَحَسنة 

في األّيام األخرى.

وفي سياق متصل، أنهت اإلدارة 
عددا من البرامج الوعظية والدينية 
مع  البحرين  تلفزيون  مع  بالتعاون 

قناة القرآن الكريم في اعداد حلقات 
مدرسة«  »رمضان  بعنوان  تلفزيونية 
لــثــلــة مـــن أصـــحـــاب الــفــضــيــلــة، وهــو 
عبارة عن 30 حلقة يتم فيها عرض 
كيفية اغتنام شهر رمضان المبارك 
بـــالـــطـــاعـــة، وبـــرنـــامـــج ثــــان بــعــنــوان: 
لفضيلة  وحـــلـــول  قــضــايــا  األســــــرة.. 
الــشــيــخ عــزيــز بـــن فـــرحـــان الــعــنــزي، 
يـــنـــاقـــش فــيــهــا الـــقـــضـــايـــا األســـريـــة 
»إضاءات  برنامج  والثالث  وحلولها، 
قـــرآنـــيـــة« ضــمــن مــســابــقــة الــمــغــفــور 
السمو  تعالى صــاحــب  اهلل  بـــإذن  لــه 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
الــبــرنــامــج  تـــنـــاول  وقــــد  رحـــمـــه اهلل، 
عــــــــــدًدا كــــبــــيــــًرا مـــــن الــــمــــوضــــوعــــات 
والـــجـــوانـــب الــمــتــعــلــقــة بــكــتــاب اهلل 
ســبــحــانــه وتــعــالــى حــفــًظــا وتــجــويــًدا 
في  اإلدارة  مساهمة  إضافة  وفهما، 
الــبــرامــج الوعظية  ــداد عـــدد مــن  إعــ
والدينية التي ستعرض على شاشة 
التلفزيون بقناة البحرين. وتابع د. 
الهاجري أنه تم بحمد اهلل إقامة 15 
الصيام  كتاب  شــرح  في  علمية  دورة 
من كتب حديثية وفقهية، لعدد من 
أصـــحـــاب الــفــضــيــلــة والــمــشــايــخ من 
في مختلف  البحرين  مملكة  داخل 
ــة  ــافــ ــد، إضــ ــ ــاجـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـــــجـــــوامـــــع والـ
ــيــــن عــلــمــيــتــيــن في  إلــــى إقـــامـــة دورتــ
وتطبيقاتها  وحكمها  الــزكــاة  أحكام 
المحرق  محافظتي  في  المعاصرة، 

والجنوبية.

إن  إلــــــى  ــري  ــاجــ ــهــ الــ د.  ــفــــت  ولــ
اإلدارة نظمت دورة في أحكام الصيام 
األوردية، لتحقيق  باللغة  للجاليات 
استفادة الجاليات من برامج اإلدارة 
وتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم مــــن خـــال 
إفتائهم في المسائل التي يحتاجون 
إلــــى مــعــرفــة الــحــكــم الــشــرعــي بــهــا، 
نشر  من  ستعزز  اإلدارة  أن  مــواصــًا 
في  ستعرض  التي  البرامج  حلقات 
الــتــلــفــزيــون والــمــقــاالت األســبــوعــيــة 
عبر حساباتها على مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي والــيــوتــيــوب، مــع إعــان 
نــشــر أخـــبـــار الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة 

التي ستقام خال الشهر الفضيل.
كما بّين د. الهاجري أن اإلدارة 
أعلنت إطاق المسابقة الرمضانية 
الكريم  الــقــرآن  تفسير  فــي  الثانية 
مملكة  في  والمقيمين  للمواطنين 
العمرية  الفئات  لجميع  البحرين، 
ــن الـــــذكـــــور واإلنــــــــــــاث. وتــتــضــمــن  ــ مـ
األول:  ــرع  ــفـ الـ فـــرعـــيـــن،  الــمــســابــقــة 
كتاب  مــن  عــمــران  آل  ســــورة  تفسير 
تفسير  فــي  الرحمن  الكريم  تيسير 
كـــام الــمــنــان لــلــعــامــة ابـــن ســعــدي 
الــثــانــي: تفسير  والــفــرع  رحــمــه اهلل، 
جزء تبارك من كتاب المختصر في 
التفسير، كما أعلنت إطاق برنامج 
الختمات وهو برنامج خاص لأئمة 
ــذيـــن ســيــقــومــون بختم  الـ ــراء  ــقــ والــ
القرآن الكريم خال صاة التراويح.

أكد الشيخ د. راشد بن محمد بن فطيس الهاجري رئيس 
أتــم  عــلــى  الــســنــيــة  ــاف  ــ األوقـ إدارة  أن  الــســنــيــة  ــاف  ــ األوقـ مجلس 
البرامج  من  بعدد  المبارك  رمضان  شهر  الستقبال  االستعداد 
والفعاليات المتنوعة، التي تتضمن حزمة من البرامج الوعظية 
وبرنامج  الدينية  والمسابقات  العلمية  والــدورات  والمحاضرات 
الــخــتــمــات وبــرنــامــج صـــاة الــتــراويــح والــتــهــجــد لــكــل الــجــوامــع 

والمساجد في مختلف المحافظات.

} د. راشد بن محمد.
أن  واالتــــصــــاالت  الـــمـــواصـــات  وزارة  أكــــدت 
عدد التراخيص الصادرة لمزاولة نشاط النقل 
الحالي  الوقت  حتى  يبلغ  الداخلي  السياحي 
التي  المركبات  يبلغ عدد  فيما  ترخيصًا،   )31(
يستخدمها المرخص لهم في مزاولة النشاط 

حتى الوقت الحالي )37( مركبة.
التنظيمية  بــاالشــتــراطــات  يتعلق  وفــيــمــا 
النشاط،  مــزاولــة  فــي  المستخدمة  للحافات 
البرلماني  رّدها على السؤال  الوزارة في  أشارت 
الشهابي عضو  المقدم من علي حسين شهاب 
إلى   9 )من  المواد  أحكام  إلى  الشورى  مجلس 
بشأن   2016 لــســنــة   )22( رقـــم  الـــقـــرار  مــن   )23
الداخلي  الــعــام  النقل  أنشطة  تراخيص  نظام 
مجمل  على  تنص  والتي  والسياحي،  والــدولــي 
الشروط الفنية الواجب توافرها في المركبات 
ــنـــشـــاط، أبـــرزهـــا  ــة الـ ــزاولــ الــمــســتــخــدمــة فـــي مــ
ــام الــمــتــعــلــقــة بــالــمــواد الــمــصــّنــعــة منها  ــكـ األحـ
بدن المركبات، واألحكام المتعلقة باشتراطات 
الـــســـامـــة الــــواجــــب تـــوافـــرهـــا فــــي الـــمـــركـــبـــات، 

باإلضافة إلى األحكام المتعلقة باالشتراطات الفنية 
لمقاعد جلوس السياح في المركبات.

الحافات  التحقق من صاحية  أما بشأن مدى 
ــنـــشـــاط، أشــــــارت وزارة  الـ ــة  ــزاولــ فـــي مــ الــمــســتــخــدمــة 
وتفتيش  رقابة  إدارة  أن  إلى  واالتصاالت  المواصات 
التفتيشية  حماتها  تــبــاشــر  ــالـــوزارة  بـ الــبــري  الــنــقــل 
الــحــمــات التفتيشية  إلــى  بــاإلضــافــة  ــة،  بــصــورة دوريــ
االلتزام  من  للتحقق  لهم  المرخص  على  المفاجئة 
ــة  ــزاولـ ــمـ ــررة لـ ــقــ ــمــ ــروط الــ ــ ــشــ ــ ــوابــــط والــ ــضــ ــة الــ ــافـ ــكـ بـ

الترخيص.
ونوهت وزارة المواصات واالتصاالت بأنها تسعى 
الــجــهــات الحكومية  كــافــة  الــتــنــســيــق مـــع  نــحــو  ــًا  ــ دومـ
المعنية لضمان تطوير جودة خدمات النقل السياحي 
الداخلي المقدمة، مبينة بأنه قد سبق وتم التنسيق 
مع الجهات الحكومية المعنية قبل إصدار القرار رقم 
)22( لسنة 2016 بشأن نظام تراخيص أنشطة النقل 
بالقرار  المعدل  والسياحي،  والدولي  الداخلي  العام 
االشــتــراطــات  يتضمن  والـــذي   ،2017 لسنة   )8( رقــم 

الفنية للمركبات المستخدمة في مزاولة النشاط.

ن�ساط لمزاولة  ترخي�سا   31 الموا�سالت:  وزارة 
النقل ال�سياحي الداخلي.. و37 مركبة مرّخ�سة

فــي مملكة  الــشــرعــيــة  الـــرؤيـــة  أعــلــنــت هيئة 
لعدة  المكمل  هــو  األربــعــاء  الــيــوم  أن  البحرين 
شهـر شعبان ثاثين يوما، وأن يوم غد الخميس 
رمــضــان  شــهــر  ــام  ــ أيـ أول  ــو  هـ 2023م  ــارس  ــ مـ  23

المبارك لعام 1444هـ.
الشرعية  الــرؤيــة  لهيئة  بيان  في  ذلــك  جــاء 

فيما يأتي نصه:
الحمد هلل الذي شرفنا باإلسام، ومنَّ علينا 
بصيام شهر رمضان، الذي أنزل فيه القرآن هدى 
والصاة  والفرقـان،  الـهدى  مــن  وبينات  للناس 
آله  وعــلــى  محمد  ونبينا  سيدنا  على  والــســام 
إن  وبعد، فحيـث  واإليمان،  التقى  ذوي  وصحبه 
بــرؤيــة  دخـــول شــهــر رمــضــان ال يثبت شــرًعــا إال 
إن دخول  بإكمال عدة شعبان، وحيث  أو  الهـال 
الثاثاء  يــوم  كــان في  لعام 1444هـــ  شهر شعبان 
الــتــقــويــم  بــحــســب  2023م  فــبــرايــر  شــهــر  مـــن   21
فقد  المعتبرة،  األخـــرى  والــتــقــاويــم  البحريني 
من  الــمــكــونــة  الــشــرعــيــة  الــرؤيــة  هيئة  اجتمعت 
عــبــداهلل  بــن  عــدنــان  الــشــيــخ  الفضيلة  أصــحــاب 
الـــقـــطـــان، والــشــيــخ الـــدكـــتـــور فـــريـــد بـــن يــعــقــوب 
الــمــفــتــاح، والــشــيــخ الــدكــتــور إبــراهــيــم بــن راشــد 
البوعينين،  حسن  بن  راشــد  والشيخ  المريخي، 
األعلى  المجلــس  بمبنى  االجتماعــات  بقاعـة 
لــلــشــؤون اإلســامــيــة، مــســاء يـــــوم الــثــاثــاء ليلة 

مارس   21 الموافق  1444هــــ  شعبان   29 األربــعــاء 
لم يتقدم  البيان  إعــداد هذا  وإلــى حين  2023م، 
وبناء على  الهال،  برؤية  بالشهادة  أحد  للهيئة 
لعدة  المكمل  األربعاء هو  يوم غد  ذلك، فيكون 
ــوم بــعــد غــٍد  شــهـــــر شــعــبــان ثــاثــيــن يـــومـــًا، وإن يـ
شهر  أيـــام  أول  هــو  2023م  مـــارس   23 الخميس 
صيامه،  ويجب  ـــ،  1444هـ لعام  المبارك  رمضان 

واهلل ولي التوفيق.
ويغتنم المجلس األعلى للشؤون اإلسامية 
هذه المناسبة السعيدة، ليرفع إلى مقام حضرة 
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بـــن عــيــســى آل 
وإلــى  المعظم،  البحرين  مملكة  ملك  خليفة 
بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو  صاحب 
الــــوزراء،  رئــيــس مجلس  الــعــهــد  ولـــي  آل خليفة 
واألســــــرة الــمــالــكــة الــكــريــمــة، وشــعــب الــبــحــريــن 
واإلســامــي، أجمل  العربي  العالم  وإلــى  الــوفــي، 
التهاني وأطيب التبريكات، سائلين المولى جل 
الــمــبــارك على جميع  الشهر  هــذا  يهل  أن  وعــا 
المسلمين بالخير واليمن والبركات، وأن يجمع 
كلمتهم على ما فيه الخير والصاح، وأن يوحد 
الشهر  هــذا  لصيام  الجميع  ويــوفــق  صفوفهم، 
آمين،  عتقائه،  مــن  ويجعلنا  وقــيــامــه،  الفضيل 
وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

وسلم. 

هيئ�ة ال��روؤية ال��سرع�ي��ة: غدا ال�خمي���س 
ال��م��ب��ارك رم�����س��ان  ���س��ه��ر  اأي�����ام  اأول 

تدين مملكة البحرين تصريحات وزير المالية 
فيها  أنكر  التي  سموتريتش  بتسلئيل  اإلسرائيلي 
خريطة  واستخدامه  الفلسطيني،  الشعب  وجــود 
إلســـرائـــيـــل تــضــم حــــــدودا مـــن الــمــمــلــكــة األردنـــيـــة 

الهاشمية واألراضي الفلسطينية المحتلة.  
البحرين  مملكة  رفض  الخارجية  وزارة  وتؤكد 
لخطاب التحريض والممارسات التي تتعارض مع 
القيم والمبادئ األخاقية واإلنسانية والتي تسهم 

في نشر خطاب الكراهية والعنف وتقوض الجهود 
والسام الدولي.

كــمــا تـــؤكـــد الـــــــوزارة مـــوقـــف مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
الــثــابــت بــدعــم الــجــهــود الــدولــيــة الــرامــيــة إلـــى حل 
السام  مــبــادرة  أســاس  على  الفلسطينية  القضية 
العربية، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 

1967، وعاصمتها القدس الشرقية. 

ال���ب���ح���ري���ن ت���دي���ن ت�������س���ري���ح���ات وزي������ر ال��م��ال��ي��ة 
الإ�����س����رائ����ي����ل����ي ب���ح���ق ال�������س���ع���ب ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 
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 ,%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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أول  الـــــــفـــــــريـــــــق  شــــــهــــــد 
ــن عـــبـــداهلل  الـــشـــيـــخ راشــــــد بــ
الــداخــلــيــة،  وزيـــر  خليفة  آل 
تنفيذ  متابعة  لجنة  رئيس 
الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــعــزيــز 
االنــتــمــاء الــوطــنــي وتــرســيــخ 
قــيــم الــمــواطــنــة »بــحــريــنــنــا«، 
ــال  ــفــ ــتــ ــاح أمـــــــــس، االحــ ــ ــبـ ــ صـ
المجتمعية  الــشــراكــة  بــيــوم 
واالنـــتـــمـــاء الـــوطـــنـــي، وذلـــك 
بــحــضــور عــــدد مـــن الــــــوزراء، 
ــاء لــجــنــة الــمــتــابــعــة  ــ ــــضـ وأعـ
والمحافظين ورؤساء تحرير 
الصحف المحلية وعدد من 
المسئولين ونخبة من أبناء 

المجتمع.
ــة االحـــتـــفـــال  ــدايــ وفـــــي بــ
رئيس  الداخلية،  وزيــر  ألقى 
بهذه  كلمة  المتابعة،  لجنة 
المناسبة، جاء فيها: يطيب 
لي، بداية، أن أتوجه بخالص 
التبريكات  وعظيم  التهاني 
إلـــــى مــــقــــام ســــيــــدي حــضــرة 
ــة الــمــلــك  ــب الــــجــــاللــ ــاحــ صــ
خليفة،  آل  عيسى  بن  حمد 
ملك البالد المعظم، حفظه 
السمو  ورعـــاه، وصــاحــب  اهلل 
الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بن 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 
ــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء،  ــيـ ــ رئـ
قــرب  بمناسبة  اهلل،  حفظه 
حلول شهر رمضان المبارك، 
يحفظ  أن  تعالى  اهلل  داعيا 
هويته  وحامي  الوطن  قائد 
هـــذه  يــعــيــد  وأن  ــه،  ــتــ ــروبــ وعــ
علينا  الــكــريــمــة  الــمــنــاســبــة 
ــيـــر والـــيـــمـــن  ــالـــخـ جـــمـــيـــعـــا بـ
الكريم،  الحضور  والبركات. 
اســـمـــحـــوا لـــي فـــي ظـــل هــذا 
أن  الــــــوطــــــنــــــي،  ــور  ــ ــضــ ــ ــحــ ــ الــ
أشــــاركــــكــــم بــــدايــــات مـــشـــروع 
الشراكة المجتمعية. والذي 
وتـــطـــلـــعـــات  رؤى  مـــــن  جـــــــاء 
ــاحــــب  ســــــيــــــدي حــــــضــــــرة صــ
الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 

مــلــك  ــلـــيـــفـــة،  خـ آل  عـــيـــســـى 
ــالد الـــمـــعـــظـــم، حــفــظــه  ــ ــبـ ــ الـ
كــــانــــت  ــد  ــ ــقـ ــ فـ ورعـــــــــــــــاه.  اهلل 
توجيهات جاللته تهدف إلى 
االجــتــمــاعــي  األداء  تــطــويــر 
لــشــرطــة الــبــحــريــن، حــرصــًا 
ــلــــى األمـــــن  ــتــــه عــ مـــــن جــــاللــ
ولتكون  لشعبه،  المجتمعي 
الــنــاس،  الــشــرطــة قريبة مــن 
ومــــصــــدر الــطــمــأنــيــنــة لــهــم، 
واعــتــزازهــم.  ثقتهم  ومــحــل 
ــدد من  ــد بــدأنــا بــتــبــنــّي عـ وقـ
الــــمــــشــــاريــــع والــــــمــــــبــــــادرات. 
الشرطة  تشكيل  أولها  وكــان 
 2007 عـــــــام  ــيـــة  ــعـ ــتـــمـ الـــمـــجـ
ــا  ــتـــي تـــم اخــتــيــار أفـــرادهـ والـ
ــات  ــظــ ــافــ ــحــ مـــــــن جــــمــــيــــع مــ

مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن لــضــمــان 
ــن الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــ ــم مــ ــهــ ــربــ قــ
الــتــعــرف على  والــقــدرة على 
يحقق  بــمــا  احــتــيــاجــاتــهــم، 
أهداف الشراكة المجتمعية 
هذا  في  ويسعدني  الفاعلة. 
بــالــشــكــر  أتــــوجــــه  أن  الــــيــــوم 
ــان لــكــل  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــل واالمـ ــزيــ الــــجــ
ــاهـــم فــــي خــدمــة  مــــواطــــن سـ
ــون هــم  ــنـ ــواطـ ــمـ ــالـ األمــــــــن. فـ
رصــيــدنــا األمـــنـــي والــقــاعــدة 
األســاســيــة لألمن  الــوطــنــيــة 
تم  ذلـــك  وبــعــد  المجتمعي. 
إطــــــــالق مـــــشـــــروع مــكــافــحــة 
العنف واإلدمان »معا« والذي 
الـــمـــدارس.  طلبة  يــســتــهــدف 
بــدايــتــه عـــام 2011 تم  ومــنــذ 

تغطية 196 مدرسة من أصل 
211 مدرسة حكومية وارتفع 
المستفيدين  الطلبة  عـــدد 
إلـــى 136300  الــمــشــروع  مــن 
وثالثون  وستة  )مائة  طالب 
ــد تم  ألـــفـــا وثـــالثـــمـــائـــة(. وقــ
تــطــويــر الــبــرنــامــج األســاســي 
عن  جــديــدة  مناهج  بإضافة 
ومكافحة  السلمي  التعايش 
التطرف واألمن السيبراني. 
وبــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، فــإنــنــي 
أعــبــر عــن شــكــري وتــقــديــري 
لـــــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم، 
كــونــهــا شــريــكــا وطــنــيــا فاعال 
ــذا الـــمـــشـــروع.  ــ ــاح هـ فــــي نـــجـ
ليتبع ذلك، البدء في تنفيذ 
البديلة  الــعــقــوبــات  مــشــروع 

عام 2018، كمشروع حضاري 
تطوير  فــي  يسهم  وإنــســانــي، 
الجنائية  العدالة  منظومة 
الوطنية  الجهود  ومــواصــلــة 
لتعزيز حقوق اإلنسان. وبلغ 
منذ  منه  المستفيدين  عدد 
بــــدء تــطــبــيــقــه وحــتــى الــيــوم 
تعتبر  كما  شخًصا.   )4815(
نقلة  الــمــفــتــوحــة  الــســجــون 
نــوعــيــة ومــرحــلــة مــهــمــة في 
تنفيذ أحكام قانون العقوبات 
الــبــديــلــة. حــيــث يــتــم تــدريــب 
داخل  المستفيدين  وتأهيل 
ــز اإلصـــــــالح والــتــأهــيــل  ــركـ مـ
ومن ثم االنتقال إلى مرحلة 
والتي  المفتوحة،  السجون 
ســتــبــدأ خـــالل شــهــر رمــضــان 

الكريم في مبان مجهزة وفق 
أفــضـــــل الــمــعــايــيــر، وصـــــوال 
للمرحلة التالية وهي ادماج 
تدريجيا  عليهم  الــمــحــكــوم 
ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع. الـــحـــضـــور  فـ
احتفالنا  يــتــزامــن  الــكــريــم، 
الــــــــيــــــــوم، بــــــيــــــوم الـــــشـــــراكـــــة 
ــاء  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــة واالنـ ــعـ ــمـ ــتـ الـــمـــجـ
الوطني، مع مــرور 4 سنوات 
على اطالق الخطة الوطنية 
لــتــعــزيــز االنـــتـــمـــاء الــوطــنــي 
ــنـــة  ــيــــخ قـــيـــم الـــمـــواطـ ــرســ وتــ
من  باشرنا  حيث  »بحريننا« 
تعزيز  مشروع  طــرح  خاللها 
في  الوطني،  االنتماء  هوية 
اطار اجتماع الوطن، وتعزيز 
قيم االنــتــمــاء لــه. ومــن أهم 

عليها  ترتكز  الــتــي  الــدوافــع 
الــخــطــة الــوطــنــيــة االهــتــمــام 
بـــمـــوضـــوع الــقــيــم والــــعــــادات 
األصـــيـــلـــة، خـــصـــوصـــا وأنـــنـــا 
نـــنـــتـــمـــي إلــــــى بـــلـــد مــنــفــتــح 
إضافة  العالم،  ثقافات  على 
إلـــى مــا نــشــهــده مــن انــفــتــاح 
الـــكـــتـــرونـــي شــــامــــل، أصــبــح 
ولكل  الجميع.  مــتــنــاول  فــي 
هـــــذه الــــظــــروف والــحــقــائــق 
تــأثــيــراتــهــا عــلــى مــتــابــعــيــهــا، 
بــشــكــل أو بــآخــر، والــــذي قد 
يـــكـــون عــلــى حـــســـاب الــهــويــة 
والــقــيــم األصــيــلــة والـــعـــادات 
والتقاليد. واألبلغ من ذلك 
االنتماء  على  التأثير  مــدى 
الكريم،  الــحــضــور  الــوطــنــي. 

ــاء... والــهــويــة  ــمـ ــتـ الــهــويــة انـ
ــزاز..  ــتــ الــوطــنــيــة انـــجـــاز واعــ
انجاز ألنها تقوم على قواعد 
الــســلــوك الــوطــنــي الــرصــيــن 
والسعي  الــوطــن  رفــعــة  نــحــو 
اعتزاز  وهي  وبنائه،  لتقدمه 
ألنـــــهـــــا الـــــشـــــعـــــور بـــالـــفـــخـــر 
نمتلك  بــحــريــنــيــون.  بــأنــنــا 
هــــويــــة شـــعـــب ووطــــــــن، وهـــي 
هــويــة مــتــجــذرة فــي الــذاكــرة 
ـــكــــل مـــكـــونـــات  ــجــــامــــعــــة لـ الــ
ــي،  ــنــ ــريــ ــحــ ــبــ ــع الــ ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ الــ
مستلهمين اعتزازنا بهويتنا 
ــيــــة  ــانــ مــــــن قــــيــــادتــــنــــا اإلنــــســ
يمكن  فهويتنا ال  الملهمة.. 
أن نــفــرط فــيــهــا، وانــتــمــاؤنــا 
مـــصـــدر عــزيــمــتــنــا وقـــوتـــنـــا.. 
ــا  ــنـ ــافـ ــفـ ــتـ ــا فــــــي الـ ــ ــاؤنـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ انـ
حــــول قـــيـــادة جــاللــة الــمــلــك 
المعظم، حفظه اهلل ورعاه.. 
انتماؤنا هو شرفنا الوطني، 
نـــذود عــنــه. وإال كيف  ــذي  الـ
ــا عــلــى نهج  ــاءنـ ــنـ أبـ ســنــربــي 
وطــــنــــي؟ وهـــــل نــــربــــي جــيــال 
يــتــخــلــى عــــن وطــنــيــتــه وبـــال 
وطن  في  نعيش  إننا  هوية؟ 
ــن اإلنـــســـانـــيـــة  ــ ــة، وطــ ــويــ ــهــ الــ
وأسألكم  السمحة.  والــقــيــم 
أن تتمسكوا بثقتكم الوطنية 
قيم  الوطني، من  وموروثكم 
وعادات حميدة، لتكون أمانة 
ــــدى أجـــيـــالـــنـــا الــبــحــريــنــيــة  لـ
ــبـــقـــى الـــهـــويـــة  الــــقــــادمــــة. وتـ
الــبــحــريــنــيــة عـــزيـــزة مـــقـــّدرة، 
عــلــى مــر األزمـــــان. حفظكم 
اهلل وسدد على طريق الخير 
راعي  قيادة  خطاكم في ظل 
المباركة،  الوطنية  المسيرة 
ــاحــــب  ســــــيــــــدي حــــــضــــــرة صــ
الـــجـــاللـــة الــمــلــك حــمــد بن 
مــلــك  ــلـــيـــفـــة،  خـ آل  عـــيـــســـى 
ــالد الـــمـــعـــظـــم، حــفــظــه  ــ ــبـ ــ الـ
عليكم  والــســالم  ــاه.  ورعــ اهلل 

ورحمة اهلل وبركاته.
بعد ذلك، بدأت الجلسة 
الــحــواريــة، بــعــروض مــوجــزة 

خالل االحتفال بيوم ال�شراكة املجتمعية واالنتماء الوطني.. وزير الداخلية:

توجيهات الملك بتطوير االأداء االجتماعي ل�شرطة البحرين.. لتكون قريبة من النا�س
ان�����ت�����م�����اوؤن�����ا ف������ي ال����ت����ف����اف����ن����ا ح�������ول ق������ي������ادة ج�����الل�����ة ال���م���ل���ك

��ستفادة �أكثر من 136 األف طالب وتغطية 196 مدر�شة في م�شروع مكافحة العنف واالإدمان

تطبيق���ه من���ذ  البديل���ة  العقوب���ات  م�ش���روع  تنفي���ذ  م���ن  م�ش���تفيدا   4815

االنتقال اإلى مرحلة ال�شجون المفتوحة خالل �شهر رم�شان في مبان مجهزة وفق اأف�شـل المعايير

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1326495
https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16434/pdf/1-Supplime/16434.pdf?fixed8423
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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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ــادرات الـــتـــي تم  ــبــ ــمــ ألبـــــرز الــ
اطـــاقـــهـــا مـــؤخـــرا فـــي إطـــار 
المضي قدما في تنفيذ أكثر 
تتضمنها  مبادرات،   107 من 
ــافـــة إلــى  »بــحــريــنــنــا« بـــاإلضـ
الخطة  إنــجــازات  استعراض 
ــة، مـــنـــذ اطـــاقـــهـــا  ــيــ ــنــ الــــوطــ
إثـــر   2019 مــــــــارس   26 ــي  ــ فـ
الــوزراء  إقــرارهــا من مجلس 
مبادرة  كانت  بعدما  الموقر، 
ــا مـــعـــالـــي  ــهـ ــقـ ــلـ ــة، أطـ ــيــ ــنــ وطــ
ــلــــيــــة. وشــمــلــت  ــر الــــداخــ ــ ــ وزيـ
ــة، والــتــي  ــواريـ الــجــلــســة الـــحـ
تحدث فيها ممثلو عدد من 
سلسلة  الــمــعــنــيــة،  الــجــهــات 
ـــادرات ونــتــائــجــهــا  ــبـ ــمــ مــــن الــ
الــعــمــلــيــة عـــلـــى الــمــجــتــمــع. 
ــم قــــــام وزيــــــــر الـــداخـــلـــيـــة،  ــ ثـ
تنفيذ  متابعة  لجنة  رئيس 
الـــخـــطـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــعــزيــز 
االنــتــمــاء الــوطــنــي وتــرســيــخ 
قــيــم الــمــواطــنــة »بــحــريــنــنــا«، 
الوطنية  المنصة  بتدشين 

لـــخـــبـــراء الـــبـــحـــريـــن، والــتــي 
تنفذها وزارة العمل بالتعاون 
مـــــــع هــــيــــئــــة الــــمــــعــــلــــومــــات 
والحكومة االلكترونية. وقد 
تم عرض فيلم تسجيلي عن 
وإطاقها.  إعــدادهــا  مــراحــل 
ــادرات  ــبـ ــمـ وتــعــتــبــر احـــــدى الـ
لما  »بحريننا«  لـــ  الحيوية 
وتقدير  اعــتــزاز  مــن  تحمله 

للكفاءات الوطنية.
ــتــــصــــل،  فـــــــي ســــــيــــــاق مــ  
الوطن  اعتزاز  على  وتأكيدا 
بـــأبـــنـــائـــه، قــــام مــعــالــي وزيـــر 
األعضاء  بتكريم  الداخلية 
الــســابــقــيــن بــلــجــنــة مــتــابــعــة 
»بحريننا«  ــبـــادرات  مـ تنفيذ 
تــقــديــرا لــدورهــم فــي العمل 
ــــى تــــحــــقــــيــــق األهـــــــــــداف  ــلـ ــ عـ
ــذ الــــــمــــــبــــــادرات، مــن  ــيـ ــفـ ــنـ وتـ
ــود  ــهـ ــامــــل الـــجـ ــكــ مـــنـــطـــلـــق تــ
الــوطــنــيــة، وصــــوال لــلــغــايــات 
وزيــر  أعــرب  كما  المنشودة.  
الــــداخــــلــــيــــة، رئــــيــــس لــجــنــة 

المتابعة، عن شكره وتقديره 
مما  دعمهم  على  لألعضاء، 

ــر اإليــجــابــي في  كـــان لــه األثـ
تفعيل مبادرات الخطة. كما 

ــهـــات الــرســمــيــة  شـــكـــر الـــجـ
يبدونه  مــا  على  واألهــلــيــة 

مـــــــــن تـــــــــعـــــــــاون لـــلـــمـــضـــي 
الخطة  تــنــفــيــذ  فـــي  قــدمــا 

الوطنية وتحقيق أهدافها 
المرجوة، متمنيا للجميع 

ــيــــق والـــــــســـــــداد فــي  ــوفــ ــتــ الــ
خدمة الوطن.
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الهوية انتماء �هويتنا ال يمكن اأن نفرط فيها �انتما�ؤنا في التفافنا حول قيادة الملك
ن���ع���ي�������ش ف�����ي وط������ن ال�����ه�����وي�����ة.. وط������ن الإن�������س���ان���ي���ة وال����ق����ي����م ال�����س��م��ح��ة

ت���ب���ق���ى ال����ه����وي����ة ال���ب���ح���ري���ن���ي���ة ع����زي����زة م�����ق�����ّدرة ع���ل���ى م����ر االأزم��������ان

ت��د���ص��ي��ن ال��م��ن�����ص��ة ال���وط���ن���ي���ة ل���خ���ب���راء ال��ب��ح��ري��ن

كتب: إسام محفوظ

أكد عدد من الفعاليات الوطنية المشاركة في االحتفال بيوم الشراكة 
المجتمعية واالنتماء الوطني أن الشراكة المجتمعية واالنتماء الوطني 
صاحب  لحضرة  الشاملة  التنموية  المسيرة  ونهج  لفلسفة  انعكاس  هي 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد، وتأكيد لاهتمام 
الدائم من صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، في ترسيخ فكر الشراكة المجتمعية لدى كل 
فئات المجتمع، حيث أشاروا إلى أن مبادرات الخطة الوطنية التي وضعها 
الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة 
لتكون  جــاءت  الوطني  االنتماء  لتعزيز  الوطنية  الخطة  تنفيذ  متابعة 
معززة للهوية الوطنية وجزءا أساسيا ضمن خطة الحفاظ على مستقبل 

أبناء البحرين.
وأشادوا بكلمة وزير الداخلية وما تضمنته من معان وثوابت وطنية 

تتعلق بالهوية الوطنية وقيم الوالء واالنتماء الوطني.
وثمن سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة وكيل وزارة 
العمل دعم ومساندة الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل خليفة وزير 
االنتماء  لتعزيز  الوطنية  الخطة  تنفيذ  متابعة  لجنة  رئيس  الداخلية 
الــوطــنــي وتــرســيــخ قــيــم الــمــواطــنــة لــمــبــادرات وزارة الــعــمــل ضــمــن الخطة 
الــوطــنــيــة لخبراء  المنصة  إطـــاق  أن  إلـــى  مــشــيــرًا  »بــحــريــنــنــا«،  الــوطــنــيــة 
واالنتماء  المجتمعية  الشراكة  بيوم  االحتفال  خــال  »خــبــراء«  البحرين 

الوطني جاء ليؤكد هذا الدعم الكبير.
وأضاف سمو الوكيل أن وزارة العمل تفخر بدورها في تنفيذ مبادرات 
ومــبــادرة  الــخــبــراء  سجل  مــبــادرة  خــال  مــن  »بحريننا«،  الوطنية  الخطة 
مــن أجــلــكــم، حــيــث تــحــظــى هـــذه الـــمـــبـــادرات بــاهــتــمــام ومــتــابــعــة مستمرة 
الــوزاريــة،  اللجنة  علي حميدان عضو  بن محمد  العمل جميل  وزيــر  من 
التي يتم  البحرين »خبراء«،  الوطنية لخبراء  المنصة  أن إطاق  مضيًفا 
سيشكل  االلكترونية،  والحكومة  المعلومات  هيئة  مع  بالتعاون  تنفيذها 
المستوى  على  وتسويقها  الوطنية  الكفاءات  دعم  في مجال  نوعية  نقلة 
اإلقليمي، وخصوصًا أنها تضم قاعدة بيانات لجميع الخبراء البحرينيين 
العلمية والمهنية،  والمتخصصين في مختلف المجاالت وتوثق سيرهم 
قدراتهم  وإبـــراز  الوطنية  الــخــبــرات  تلك  مــن  االســتــفــادة  عملية  لتسهيل 
وأفضل الممارسات سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، األمر الذي 
يعطي صورة إيجابية لما تمتلكه مملكة البحرين من ثروة بشرية وطنية، 

ويصب في صالح إبراز القيم والكفاءات التي تزخر بها مملكة البحرين
جزء من DNA املجتمعي البحريني

الــعــام لمعهد  الــمــديــر  بــن شــمــس  رائـــد محمد  الــدكــتــور  فيما وصـــف 
اإلدارة العامة )بيبا( الشراكة المجتمعية بأنها جزء من DNA المجتمع 
بتاريخ  مرتبط  غير  إطاقها  بمناسبة  السنوي  االحتفاء  وأن  البحريني، 
معين وإنما بحالة من الفخر على مر التاريخ بذلك التعاضد بين مكونات 
األســرة  أفــراد  بين  المباشر  المشترك  بالعمل  تعزيزها  ويتم  المجتمع، 
الصغيرة وأسرة المجتمع البحريني، وقال بخصوص العمل المؤسسي إن 

الشراكة والتعاضد كانا جزأين رئيسيين من محاوره.
وأضاف أن المعهد كان له نصيب كبير من خال المساهمة في دعم 
الوطن،  وتعميق حب  وترسيخ  الوطني  االنتماء  تعزيز  في  أثــر  له  ما  كل 
مشيدا بالشراكة المجتمعية القائمة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات 
للقيام  األهلية  المنظمات  لتمكين  الخاص،  والقطاع  المدني  المجتمع 
من  العديد  فــي  المؤسسي  أدائــهــا  بمستوى  واالرتــقــاء  التنموي،  بــدورهــا 
اعمالها  كان من ضمن  التي  المالية  اإلدارة  أبرزها في مجال  المجاالت، 
مشروع المنصة اإللكترونية لتدريب المنظمات األهلية الذي تم إطاقه 
والتنمية  الــعــمــل  ووزارة  الــعــامــة  اإلدارة  معهد  بــيــن  الــمــشــتــرك  بــالــتــعــاون 
العمل على  مــواصــلــة  إلــى  الــرامــيــة  الــمــبــادرات  إحـــدى  كــونــه  االجتماعية، 
تحقيق األهداف االستراتيجية الوطنية لمملكة البحرين، نحو التحول 
رأسها  على  والمقيمين،  للمواطنين  المقدمة  الخدمات  كافة  في  الذكي 
الــخــدمــات الــذكــيــة لتطوير وبــنــاء قــــدرات الـــكـــوادر الــوطــنــيــة، مــشــيــرًا إلــى 
وقــدرات  كــفــاءة  رفــع  فــي  مــحــوري  بشكل  اإللكترونية ستسهم  المنصة  أن 
الوطنية  الخطط  تحقيق  من  يمكنهم  بما  األهلية  المنظمات  منتسبي 
الرؤية االقتصادية لمملكة  والذي سيصب في تحقيق  بــاألداء،  واالرتقاء 

البحرين 2030.
كما أشار إلى أن المعهد أطلق مؤخًرا برنامج خبرات بالتعاون مع عدد 
جافكون،  وشركة  العمل،  وزارة  في  الُممثلين  االستراتيجيين  الشركاء  من 
ــــل، الــــذي يــســتــهــدف فــئــة الــشــبــاب الــبــحــريــنــي الــبــاحــث عن  ومــوهــوبــي األمـ
الشراكة  ألهمية  كتأكيد  يأتي  خبرات  برنامج  أن  موضًحا  والخبرة،  العمل 
المجتمعية ودعم فئة الشباب كونهم محركا أساسيا لتعزيز عملية التنمية، 
الكوادر  تطوير  إلى  الساعي  الحكومي  للتّوجه  مواكًبا  البرنامج  يأتي  كما 
النوعية  الفرص  خلق  خــال  من  العمل  لسوق  وتأهليهم  الشاّبة  الوطنية 

لهم في كل من القطاعين العام والخاص.
وقالت الدكتورة جواهر المضاحكة رئيسة جامعة البحرين إن الشراكة 
يقف  ال  إذ  وتطورها،  المجتمعات  تقدم  انعكاسات  من  واحــدة  المجتمعية 
قطاعا خاصا  أو  كــان حكومة  ســواء  المجتمع،  أطـــراف  مــن  طــرف  أي  هنا 
لما  فقط  المنتقد  أو  يحدث،  ما  على  المتفرج  وقفة  مدنيا،  مجتمعا  أو 
يجري، ولكن النجاح الذي تنشده األمم اليوم، والتقدم الذي ترنو إليه، ال 
يتحقق إال بأن تضع هذه األطراف الثاثة يدها معًا لدفع عجلة التقدم، 
وما أثقلها من عجلة، وما أصعبها من عملية دفع فيما لو تخّلى عنها أي 

طرف من األطراف.
مملكة  في  المجتمعية  الشراكة  تجليات  أهــم  من  واحــدا  أن  وأضــافــت 
المسيرة  فــي  المتمثل  العماق  النهضوي  المشروع  فــي  يتمثل  البحرين 
التنموية الشاملة التي قادها سيدي حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
ومتابعة سيدي صاحب  ودعــم  المعظم،  الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
كافة  مع  المجتمعية  الشراكة  عبر  المسيرة  لبنات  تم وضع  الــوزراء، حيث 
الشركاء في الوطن، وجرى التوافق الوطني الذي يندر نظيره، فأتت الثمار 
من  كل  بخيرها  ونعم  الجميع،  المسيرة  هذه  أغصان  وظللت  يانعة،  غضة 

يعيش على ثرى هذه األرض الطيبة.
األم،  الوطنية  الجامعة  بوصفها  الــبــحــريــن،  جامعة  ان  إلــى  ــارت  وأشــ

للعطاء،  المتحفزة  الشبابية  بالكوادر  المملكة  لتزويد  األســاس  والمصدر 
المناهج  بأفضل  والــدارســة  والــمــعــارف،  الــعــلــوم  منابع  أنــقــى  مــن  والناهلة 
تواصلها  خــال  مــن  الــمــتــعــددة  المجتمعية  بشراكاتها  لتفخر  وأحــدثــهــا؛ 
الدائم مع جميع األطراف لتحقيق أفضل النتائج لمخرجاتها، وتجهيزهم 

ليكونوا األقدر على شغل الوظائف المطلوبة في هذه األسواق.
والتعليم لطيفة  التربية  بوزارة  المساعد للتعليم  الوكيل  فيما أشارت 
الوافر  النصيب  لها  كــان  والتعليم  التربية  وزارة  أن  إلــى  البونوظة  عيسى 
الـــوزارة،  مــقــررات  في  الوطني  واالنتماء  المجتمعية  الشراكة  مــبــادرات  من 
الخطة  عليها  تحتوي  التي  القيم  المناهج متضمنة لجميع  تكون  بحيث 
الوطنية وتيتضمن الكتب الدراسية كلمات حضرة صاحب الجالة الملك 
والتوجيهات السامية ورؤيته الثاقبة من خال إيجاد إطار وطني للمناهج.
مخصصا  والمجتمع  الوطنية  للخدمة  برنامجًا  هناك  أن  وأضــافــت 
لطلبة المراحل التعليمية كافة، ولعل برنامج المرحلة الثانوية أحد تلكم 
البرامج وهو عبارة عن ساعات معتمدة للتخرج إذ يجب على الطالب العمل 
في مختلف المؤسسات كالعمل التطوعي في كافة المجاالت، مشيرة إلى 
أن كونها عضوًا في المكتب التنفيذي للخطة الوطنية فهناك العديد من 
في  مبادرة   14 تنفيذ  على  العمل  يتم  إذ  عليها؛  العمل  تم  التي  المبادرات 
الوقت الحالي، منها تطوير مقررات المواطنة وحقوق اإلنسان والمدارس 

المعززة للمواطنة.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني النائب د. 
آل  راشد بن عبداهلل  الشيخ  أول  الفريق  الداخلية  وزير  إن  حسن بوخماس 
خليفة قام بجهود كبيرة في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية انطاقًا من 
خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب  حضرة  وتطلعات  رؤى 
عاهل الباد المعظم، وتوجيهاته التي تهدف إلى تطوير األداء االجتماعي 
أن شرطة  إلـــى  المجتمعي، الفــتــًا  األمـــن  عــلــى  الــبــحــريــن حــرصــًا  لــشــرطــة 
المجتمع تقوم بدور مهم من خال قربهم من المواطنين وتحقيق أهداف 
الشراكة المجتمعية الفاعلة، وتجاوب المجتمع البحريني مع كل المبادرات 

التي أدت إلى أن تكون الشرطة مصدرا للطمأنينة ومحل ثقة واعتزاز.
واالنتماء  المجتمعية  الشراكة  بيوم  االحتفال  بمناسبة حضوره  وذكر 
الوطني أن كلمة وزير الداخلية حملت رسائل وطنية مهمة بأهمية الحفاظ 
على الهوية والقيم األصيلة والعادات والتقاليد وعاقتها باالنتماء الوطني 
ــا يــحــقــق رفــعــة الــوطــن والــســعــي لــتــقــدمــه وبــنــائــه والـــــذود عــنــه، مــشــيــدًا  ومـ
بالنتائج التي تحققت ضمن الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء وترسيخ قيم 
المواطنة »بحريننا« والمبادرات التي تحققت على أرض الواقع، وهو مشروع 

مهم لتعزيز االنتماء الوطني والحفاظ على وحدة المجتمع.
وأشاد النائب د. حسن بوخماس بإعان وزير الداخلية تطبيق برنامج 
السجون المفتوحة بدءًا من شهر رمضان المبارك، وهو نقلة نوعية ومرحلة 
مبان  توفيره من  تم  وما  البديلة،  العقوبات  قانون  أحكام  تنفيذ  في  مهمة 
في  تــدريــجــيــًا  عليهم  المحكوم  دمــج  بــهــدف  المعايير  أفــضــل  وفــق  مجهزة 

المجتمع.
وتقدم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع واألمن الوطني النائب د. 
حسن بوخماس بالشكر الجزيل لجهود وزير الداخلية وكل من قدم عطاءه 
الوطني لدعم المبادرات الوطنية، باإلضافة إلى أعضاء لجنة متابعة تنفيذ 

مبادرات »بحريننا« ودورهم في تحقيق األهداف المنشودة.
»من تايلوس إلى دملون«

وزارة  إن  الصحة  تعزيز  إدارة  مدير  الشربتي  إبراهيم  وفــاء  د.  وقــالــت 
الصحة شاركت في الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم 
ومــبــادرة  الصحية،  الــمــدن  برنامج  مــبــادرة  هــي:  مــبــادرات  بسبعة  المواطنة 
مواقع معززة للصحة وتضم مشروعين هما المول الصحي وأماكن العمل 
الصحة  تعزيز  أصــدقــاء  ومــبــادرة  الصغار،  الصحة  قــادة  ومــبــادرة  الصحية، 
صحتك  ومــبــادرة  لألطفال  القصصية  والمجموعة  للصحة  الفن  ومــبــادرة 

في السفر.
الــمــبــادرات  الــمــدن الصحية يعد أحــد أهــم هــذه  بــرنــامــج  وأضــافــت أن 
والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المحافظات، وهو برنامج يقوم على مبدأ 
تحسين الصحة للجميع وال يمكن تحقيق ذلك اال إذا تم تحسين الجوانب 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية المؤثرة في الصحة عن طريق الشراكة 
والمجتمع  والــخــاصــة  الــحــكــومــيــة  الــقــطــاعــات  مختلف  بــيــن  المجتمعية 
المحلي. وللحصول على االعتماد ينبغي استيفاء 80%? على األقل من 80 
معيارا تتبع تسعة محاور رئيسية من أهمها تنظيم المجتمع وتعبئته من 
أجل الصحة والشراكة بين القطاعات والتعليم والتنمية الصحية والمياه 

والصرف الصحي وسامة الغذاء واالستعداد للطوارئ وبناء القدرات.
كـــأول منطقة  أم الحصم على شــهــادة االعــتــمــاد  إلــى حــصــول  وأشــــارت 
لتكون  الــمــنــامــة  تلتها   2018 عـــام  فــي  وذلـــك  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  صحية 
عالي  مــن  كــل  حصلت  ثــم  المتوسط  شــرق  إقليم  فــي  صحية  عاصمة  أول 
تنفيذ  على  العمل  وجار  كمدن صحية،  االعتماد  على  والساية  والبسيتين 
في  التوسع  وأيــضــا  الجنوبية  المحافظة  فــي  الــرفــاع  مدينة  فــي  البرنامج 
ومحافظة  الشمالية  والمحافظة  العاصمة  محافظة  في  البرنامج  تنفيذ 

المحرق.
من جانبها أشارت األستاذة هدى العلوي مدير ادارة االتصال والترويج 
بهيئة البحرين للثقافة اآلثار إلى أن الهيئة طرحت العديد من المبادرات 
لعل أهمها افتتاح معرض )من تايلوس إلى دلمون: رحلة أثرية حول مملكة 
البحرين( في متحف اللوفر بباريس، الذي تمتد فترة اعارته مدة 5 سنوات 
والذي جاء ثمرة تعاون بين متحف اللوفر وهيئة البحرين للثقافة واآلثار، 
الى  البحرين  مملكة  وتاريخ  ثقافة  لنقل  نافذة  تفتح  ان  شأنها  من  والتي 
على  لاطاع  باريس  في  اللوفر  متحف  لــزوار  المجال  تفتح  كما  العالم، 
ترسيخ  في  كبير  دور  وللمبادرة  البحرين،  لمملكة  التاريخية  الحقب  أبــرز 
العاصمة  العريق واالنتماء الوطني للطلبة المقيمين في  البحرين  تاريخ 

الفرنسية. 
من  التي  والفعاليات  البرامج  من  العديد  أطلقت  الهيئة  أن  وأضافت 
شأنها أن تعزز الشراكة المجتمعية واالنتماء الوطني، كمبادرة البريد التي 
استمرت مدة 6 أسابيع، وكانت عبارة عن جوالت ثقافية سياحية في مدينة 
المنامة للتعريف بأصالة وتاريخ مدينة المنامة، من عدة جوانب مختلفة 
كعمارة وثقافة الطعام، والمشغوالت الذهبية، واألزياء، وهدف هذا البرنامج 
والزوار  المقيمين  البحريني وإطاع  الشباب  إلى تعزيز قيم االنتماء لدى 

على هوية وثقافة البحرين.

اأك���د�ا اأن مب���ادرات »بحريننا« ت�ص���تهدف الحفاظ على م�ص���تقبل اأبن���اء البحرين
وت���ط���وره ال��م��ج��ت��م��ع  ت���ق���دم  وان��ع��ك��ا���س  ت��ج��ل��ي��ات  م���ن  واح�����دة  ال��م�����س��ح��ك��ي:  ج���واه���ر  د. 

د. رائ���د ب���ن �صم����س: ال�ص���راكة المجتمعي���ة اأ�صبحت ج���زءا من هوي���ة المجتم���ع البحريني

} هدى العلوي.} د. وفاء ال�شربتي.} لطيفة البونوظة.} د، جواهر الم�شاحكة.} د. ح�شن بوخما�س. } د. رائد بن �شم�س

�طني���ة �ثواب���ت  مع���ان  م���ن  ت�صمنت���ه  �م���ا  الداخلي���ة  �زي���ر  بكلم���ة  اإ�ص���ادات 
»الم���دن ال�سحي���ة« اإح���دى 7 مب���ادرات ل���وزارة ال�سح���ة �سم���ن م�ش���اركتها ف���ي »بحريننا«

} سمو الشيخ خليفة بن سلمان.
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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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أّن  الــوطــنــي  واالقــتــصــاد  المالية  وزارة  أّكـــدت 
استراتيجية الحد من ارتفاع الدين العام ترتبط 
ترتكز  والــتــي  للدولة،  العامة  المالية  بالسياسة 
تمويل  استدامة  تكفل  التي  البرامج  تنفيذ  على 
فــي حــدود  لــلــدولــة  الــعــامــة  الميزانية  مــصــروفــات 
اإليرادات والتدفقات النقدية المتاحة، حيث تقوم 
في  التشريعية  السلطة  مع  وبالتوافق  الحكومة 
والسياسات  التوجهات  بتحديد  ميزانية  دورة  كل 
العامة إلعداد الميزانية العامة للدولة، متضمنة 
ــادات  ــمــ ــتــ ـــه تــخــصــيــص االعــ ــ ــلـــى أوجــ ــوافــــق عـ ــتــ الــ
األساسية،  البنية  ومشاريع  التنموية  للمشاريع 
المخصصة  المالية  االعــتــمــادات  إلــى  بــاإلضــافــة 
ضمن  وذلـــك  التشغيلية،  الــمــصــروفــات  لــتــمــويــل 

قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة.
ــي تـــحـــديـــد هـــذه  ــ ــى فـ ــ ــراعـ ــ وتــــابــــعــــت: »إنــــــــه يـ
الــســيــاســات والــتــوجــهــات أثـــرهـــا عــلــى مــســتــويــات 
بموجبه تحديد  يتم  والذي  للدولة،  العام  الدين 
االحتياجات المالية لتمويل مصروفات الميزانية 
العامة للدولة وسداد أقساط الديون المستحقة 
تكفل  التي  المالية  والتدابير  اإلجــراءات  واتخاذ 

المحافظة على مستويات الدين العام«.
وأوضحت الوزارة أنه وباستمرار وجود العجز 
فـــي الــمــيــزانــيــة الــعــامــة تــوجــد حــاجــة إلــــى ســـّده 
التمويل  أدوات  طريق  عن  العامة  الميزانية  في 
المتاحة قانونًا، وفي حدود السقف المحدد لكل 
الــديــون المستحقة  إلـــى ســـداد  مــنــهــا، بــاإلضــافــة 
المستحقة  الفوائد  بخصوص  أما  السنة،  خالل 
عـــلـــى الــــقــــروض فـــإنـــهـــا تــــــدرج ضـــمـــن مــصــاريــف 
اعتمادها  يتم  والــتــي  لــلــدولــة  الــعــامــة  الميزانية 
كل  دورة  فــي  التشريعية  الــســلــطــة  مــع  بــالــتــوافــق 

ميزانية.
الــوطــنــي  واالقـــتـــصـــاد  الــمــالــيــة  وزارة  ونـــّوهـــت 
بالتزامها بأحكام المرسوم بقانون رقم )15( لسنة 
1977 بإصدار سندات التنمية، وتعديالته، والذي 
وسندات  الحكومية  الخزانة  أذونـــات  سقف  حــدد 
الشريعة  مع  المتوافقة  التمويل  وأدوات  التنمية 
بحريني،  ديــنــار  مليار   15 حـــدود  فــي  اإلســالمــيــة، 
حيث بلغت قيمة أذونــات وسندات التنمية ضمن 
السقف مبلغا قدره 14.1 مليار دينار حتى نهاية 

عام 2022.

وأضافت أنه تم االستفادة من قروض بفوائد 
بموجب  بحريني  دينار  مليار   2.6 بمبلغ  ميسرة 
تشريعات مستقلة تشمل تمويالت برنامج التوازن 
من  تمويلها  تم  التي  المشاريع  وقــروض  المالي 

قبل صناديق التنمية الخليجية.
للدين  السنوية  الــفــوائــد  تكلفة  بــأن  وأفـــادت 
النتائج األولية بلغت  العام في عام 2022 حسب 

نحو 737 مليون دينار بحريني.
الــوطــنــي  واالقـــتـــصـــاد  الــمــالــيــة  وزارة  وبــيــنــت 
إليها  المشار  -بأنواعه  العام  الدين  إجمالي  بأّن 
أعاله- قد بلغ حتى ديسمبر 2022 حسب النتائج 
األولية نحو 16.7 مليار دينار، أي ما يعادل %101 
من الناتج المحلي اإلجمالي لسنة 2022 والذي 
ــام األولـــيـــة بــنــحــو 16.6  ــ تــم تــقــديــره حــســب األرقـ
السنة  في  الدين  بإجمالي  مقارنة  ديــنــار،  مليار 
المالية 2021 والذي بلغ 16.9 مليار دينار ، أي ما 
يعادل 114% من الناتج المحلي اإلجمالي لسنة 
ديــنــار، حيث  مــلــيــار  نــحــو 14.8  بــلــغ  الـــذي   2021
النمو  هــذا  تحقيق  البحرين  مملكة  استطاعت 
لمملكة  االقــتــصــادي  الــوضــع  إلـــى تحسن  نــظــرًا 

البحرين في سنة 2022 وذلك بالتزامن مع خطة 
التعافي االقتصادي.

الــتــوازن  تــم اعتماد برنامج  أنــه  إلــى  ــارت  وأشـ
الــبــحــريــن في  الــمــالــي مــن قــبــل حــكــومــة مملكة 
عام 2018 بدعم من المملكة العربية السعودية، 
الكويت  ودولة  المتحدة،  العربية  اإلمــارات  ودولة 
األشقاء الذي يهدف إلى الوصول لنقطة التوازن 
الحكومية  واإليــــرادات  المصروفات  بين  المالي 
الــعــالــمــيــة  ــار  ــ ــ اآلثـ وبـــســـبـــب   ،2022 ــام  ــ عـ بـــحـــلـــول 
لجائحة فيروس كورونا )كوفيد-19(، تم االتفاق 
البرنامج مدة سنتين  بين األطراف على تمديد 
المالي  الــتــوازن  نقطة  إلــى  للوصول  إضافيتين 
بحلول  الحكومية  واإليــــرادات  المصروفات  بين 

عام 2024. 
الــمــالــي يتضمن  الــتــوازن  بــرنــامــج  أّن  ــرت  وذكـ
تــنــفــيــذ عــــدة مــــبــــادرات تــســهــم فـــي زيــــــادة كــفــاءة 
ــات وتــنــمــيــة اإليــــــــــرادات الــحــكــومــيــة،  ــروفـ ــمـــصـ الـ
باإلضافة إلى خطة لتغطية جزء من االحتياجات 
الدول  للبرنامج من خالل مساهمات  التمويلية 

الداعمة بقروض ثانوية من دون فوائد.

يف رّدها على �س�ؤال برملاين.. وزارة املالية:

16.7 ملي��ار دين��ار اإجمال��ي الدي��ن الع��ام حت��ى دي�س��مبر 2022

دين���ار ملي����ن   737 نح����  بلغ���ت  الع���ام  للدي���ن  ال�س���ن�ية  الف�ائ���د  كلف���ة 

ال�سراكة المجتمعية.. 
هوية وانتماء 

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

يشكل مشروع الشراكة المجتمعية واالنتماء الوطني، قصة 
وحيوية  مــتــطــور،  وفــكــر  رفــيــع،  نهج  ذات  رائــــدة،  بحرينية  نــجــاح 
وفاعلية، وانتشار وتأثير.. وقد انطلق المشروع منذ عام 2007، 
مع تشكيل الشرطة المجتمعية، وتواصلت أعمالها وإنجازاتها، 
وتميز  كفاءة  بكل  يقودها  ومؤسسية،  عصرية  متجددة،  برؤية 
وزيــر  خليفة  آل  عــبــداهلل  بــن  راشـــد  الشيخ  معالي  أول  الــفــريــق 

الداخلية.
وباألمس احتفلت وزارة الداخلية بيوم الشراكة المجتمعية 
الداخلية  وزيــر  ليتوج  االحتفال  جــاء  وقــد  الوطني..  واالنتماء 
ــرائــــع بــأن  شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــلــمــواطــن الــبــحــريــنــي، ووصـــفـــه الــ
األساسية  الوطنية  والــقــاعــدة  األمــنــي،  الــرصــيــد  هــو  الــمــواطــن 
لألمن المجتمعي، انطالقا من الرؤية الملكية السامية من لدن 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 
البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 

مجلس الوزراء حفظه اهلل. 
ــر الــداخــلــيــة قــيــم ومـــبـــادئ الــهــويــة الــوطــنــيــة،  ــ ولــيــؤكــد وزيـ
باعتبارها انتماء، وال يمكن التفريط فيها.. وأن صدق االنتماء 
وأننا  المعظم..  الملك  قيادة جاللة  االلتفاف حول  يتمثل في 
نــعــيــش فـــي وطـــن الــهــويــة، وطـــن اإلنــســانــيــة والــقــيــم الــســمــحــة، 
ولــتــبــقــى الــهــويــة الــبــحــريــنــيــة عــزيــزة مـــقـــّدرة عــلــى مــر األزمــــان، 
والدعوة الكريمة بالتمسك بالثقة الوطنية والموروث الوطني.

من  العديد  كشفت  أنها  الداخلية  وزيــر  كلمة  فــي  الجميل 
كما تضمنت  البحريني،  المواطن  فيها  شــارك  التي  اإلنــجــازات 
به كل مواطن، ويؤكد  رائد يفتخر  البدء بمشروع وطني  إعالن 
تطور المنظومة األمنية والحقوقية في مملكة البحرين، سواء 
البديلة،  العقوبات  مشروع  تنفيذ  من  المستفيدين  أعــداد  في 
المفتوحة  الــســجــون  إلــى مرحلة  االنــتــقــال  إعـــالن  فــي  وكــذلــك 
المعايير..  أفضـل  وفــق  مجهزة  مــبــان  فــي  رمــضــان  شهر  خــالل 
ــاج الــمــحــكــوم عليهم  ــ وصـــــــوال إلـــى الــمــرحــلــة الــتــالــيــة وهـــي إدمـ

تدريجيا في المجتمع.
وكما أن كلمة وزير الداخلية أوضحت عدد المستفيدين من 
الطلبة والمدارس لمشروع مكافحة العنف واإلدمان »معا«، فقد 
بينت الكلمة كذلك أن من أهم الدوافع التي ترتكز عليها خطة 
القيم والعادات  واستراتيجية »بحريننا« هي االهتمام بموضوع 
ثقافات  على  منفتح  بلد  إلــى  ننتمي  أننا  وخصوصا  األصيلة 
العالم، بجانب إعالن دخول مبادرات »بحريننا« في 2023 عهدا 

من التحول الرقمي.
إن أهم ركائز الشراكة المجتمعية هو القرب من المواطنين، 
وجعلهم شركاء في تنمية وأمن الوطن، ولذلك كانت رؤية ذكية 
من  المجتمعية  الشرطة  أفــراد  اختيار  في  وحكيمة  وحصيفة 
المواطنين،  مــن  قربهم  لضمان  الــبــحــريــن،  محافظات  جميع 
أهــداف  يحقق  بما  احتياجاتهم،  على  الــتــعــرف  على  والــقــدرة 

الشراكة المجتمعية الفاعلة.
كما أن تركيز وزير الداخلية، ووسط التحوالت التي يشهدها 
العالم من انفتاح إلكتروني شامل، له تأثيره الكبير في األفراد 

هي  الوطنية  الهوية  تأكيد  فــإن  والــنــاشــئــة،  الشباب  وخــاصــة 
الحصن الحصين والسد المنيع ألي تأثيرات سلبية وغزو فكري 
الوطني  الشرف  باعتباره  كذلك،  االنتماء  وعلى  العقول  على 

الذي نذود عنه.
ولعل اإلجابة الحاسمة للتساؤالت الصريحة التي طرحها 
وزير الداخلية في كلمته: كيف سنربي أبناءنا على نهج وطني؟ 
وهـــل نــربــي جــيــال  يــتــخــلــى عـــن وطــنــيــتــه وبـــال هـــويـــة؟ هـــي: إن 
الهوية البحرينية والتمسك بالقيم والعادات الحميدة والثوابت 

األصيلة هي المالذ، وهي الحاضر الفاعل والمستقبل الزاهر.

أوضح أحمد زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة 
المدنية بأنه بناًء على المادة رقم )19( من قانون 
الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 
الــذي  التعميم  إلــى  واســتــنــادًا   2010 لسنة   )48(
أصدره صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
بشأن ساعات الدوام الرسمية خالل شهر رمضان 
المبارك لعام 1444هـ، فإنه تقرر أن تكون ساعات 
الدوام الرسمي خالل شهر رمضان المبارك من 
بعد   2:00 الــســاعــة  صــبــاحــًا حتى   8:00 الــســاعــة 
ساعات  نظام  وفق  العاملين  للموظفين  الظهر 
العمل االعتيادية، بحيث تخفض ساعات العمل 
ساعة   30 فتكون  الــســدس  بمعدل  األســبــوع  فــي 

للعاملين بنظام 36 ساعة في األسبوع.
ــات تــخــفــض كــذلــك  ــاعـ ــسـ ــــى أن الـ ــار إلـ ــ ــ وأشـ
بنفس النسبة للموظفين العاملين وفق ساعات 
ونصف  ساعة   33 تكون  بحيث  المطولة  العمل 
لــلــعــامــلــيــن بــنــظــام 40 ســاعــة فـــي األســـبـــوع من 
دقيقة   2:45 الساعة  8:00 صباحًا حتى  الساعة 
إلى األربعاء، وفي يوم الخميس  من يوم األحد 
من الساعة 8:00 صباحًا إلى الساعة 2:30 بعد 
الــظــهــر، كــمــا تــخــفــض ســاعــات الــعــمــل الــخــاصــة 
التي وافق عليها جهاز الخدمة المدنية لبعض 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة بــنــفــس الــنــســبــة وتـــحـــدد 
بداية  أوقــات  الجهات  بهذه  المختصة  السلطة 
حاجة  بحسب  اليومي  الرسمي  الـــدوام  ونهاية 
الــعــمــل وبــمــا يــتــوافــق مـــع الــضــوابــط الــمــحــددة 

لسنة   )3( رقــم  المدنية  الخدمة  تعليمات  وفــق 
2013 بــشــأن أيـــام ومــواقــيــت الــعــمــل، مــنــوهــًا بأن 
ذلك يشمل الموظفين في الهيئات والمؤسسات 
المدنية  الــخــدمــة  تحت  المنضوية  الحكومية 
ساعة   40 بــنــظــام  أو   36 بــنــظــام  يعملون  الــذيــن 
نسبة  نــفــس  عليهم  تطبق  بحيث  األســبــوع  فــي 

التخفيض في ساعات العمل.
نظام  فيها  يطبق  الــتــي  الــحــاالت  فــي  وأمـــا 
المدنية،  الــخــدمــة  فــي  المعتمد  الــمــرن  الــــدوام 
فقد تقرر أن ال يتجاوز الحد األقصى للساعات 
النظام  لهذا  وفقًا  العاملين  للموظفين  المرنة 
ســاعــة واحـــدة يــومــيــًا فــي جميع ســاعــات العمل 
االعتيادية والمطولة والخاصة، بحيث يستكمل 
ــوظـــف الــــســــاعــــات الـــمـــرنـــة بـــعـــد اســتــكــمــال  الـــمـ
الساعات األساسية المقررة له وفق نظام عمله، 
وذلــــك بــحــســب فــئــات الــــــدوام الـــمـــرن الــمــحــددة 
 )5( رقــم  المدنية  الــخــدمــة  لتعليمات  اســتــنــادًا 
لــعــام 2013 بــشــأن نــظــام الــحــضــور واالنـــصـــراف 
والتعليمات  واألنــظــمــة  الحكومية  الجهات  فــي 
تقدمها  التي  الــخــدمــات  وطبيعة  الــعــالقــة،  ذات 

الجهات المعنية بحسب الفئات الوظيفية.
واخـــتـــتـــم رئـــيـــس جـــهـــاز الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة 
عملهم  طبيعة  تتطلب  الــذيــن  الموظفين  بــأن 
ــثــــر مــــن الـــســـاعـــات  ــعـــمـــل أكــ ــورة مـــلـــحـــة الـ ــ ــصـ ــ وبـ
المذكورة أعاله، فإنهم يعوضون عن  المخفضة 
المدنية  الخدمة  أنظمة  حسب  الــســاعــات  هــذه 

المعمول بها في هذا الشأن.

العمل في  �ساعات  المدنية: تخفي�ض  الخدمة 
رم�سان �سهر  خالل  ال�سد�ض  بمعدل  الأ�سبوع 

عقد مجلس المحرق البلدي 
لـــقـــاًء مـــع قــســم مــراقــبــة األغــذيــة 
بـــــوزارة الــصــحــة مـــن أجـــل تنسيق 
يختص  فيما  المشتركة  الجهود 
على  والمطاعم  األغذية  بمراقبة 
الــمــحــرق. وتــتــجــلــى أهمية  نــطــاق 
هــــذا الـــلـــقـــاء فـــي قــــرب اســتــئــنــاف 
على  المشتركة  التفتيش  حمالت 
المطاعم والمخابز والتي كان لها 
صدًى كبير عندما أقيمت قبل عدة 

سنوات.
ــاد  ــ ــة الــــلــــقــــاء أشــ ــ ــدايــ ــ وفـــــــي بــ
ــز  ــزيـ ــعـ ــدالـ ــبـ ــــس الـــمـــجـــلـــس عـ ــيـ ــ رئـ
الـــنـــعـــار بـــالـــتـــعـــاون الـــمـــثـــمـــر بــيــن 
األصعدة  مختلف  على  الجهتين 
واالخــتــصــاصــات، حــيــث إن أبـــواب 
وزارة الصحة طالما كانت ومازالت 
والمواطنين  للبلديين  مفتوحة 

على حد سواًء.
ثم تحدث رئيس قسم مراقبة 
األغذية فيصل الساري، شارًحا دور 
األغــذيــة  الــرقــابــة على  فــي  القسم 
وفق ما حدده قانون الصحة العامة 
الــــــذي يــعــطــي الـــقـــســـم صــالحــيــة 
جهود  مستعرًضا  مهمة.  إشرافية 
والرقابة من  التفتيش  الــوزارة في 
على  الموزعين  المفتشين  خــالل 
ــوزارة  الــمــنــاطــق، مـــؤكـــًدا حـــرص الــ
على نهج الشفافية من خالل عدد 

من القرارات المقبلة.
أمـــــا رئـــيـــس الــلــجــنــة الــفــنــيــة 
لهذا  المنسق  الــمــحــمــود،  محمد 
النقاط  مــن  بعدد  فتقدم  اللقاء، 
ــات، مـــنـــهـــا تـــشـــديـــد  ــ ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ والـ
ــم الـــتـــي  ــاعـ ــطـ ــمـ ــى الـ ــلـ الــــرقــــابــــة عـ
ترتكب مخالفات إلقاء الزيوت في 
ووضع  الصحي،  الصرف  مصارف 
بــرامــيــل لــحــفــظ بــقــايــا األطــعــمــة 
التي يمكن االستفادة منها. وخرج 
الــلــقــاء بــنــتــيــجــة مــفــادهــا ضــــرورة 
الصحة  وزارة  بين  الجهود  تكامل 

وبين البلديات.
ــة  ــذيــ ــــي أغــ ــائـ ــ ــــصـ وتـــــــنـــــــاول أخـ
فــهــد الـــغـــريـــب مـــشـــرف الــمــنــطــقــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة ســـيـــاســـة الــــــــــوزارة فــي 
الــتــدرج  وفــق  المخالفين  متابعة 
ــنــــص عـــلـــيـــه الــــقــــوانــــيــــن  الـــــــــذي تــ
الـــهـــدف  إن  وقـــــــال  واإلجــــــــــــــراءات، 
األســــاس مــن الــرقــابــة هــو حماية 

صحة المواطنين والمقيمين.
دالل  ــو  ــ ــضــ ــ ــعــ ــ الــ وتـــــــنـــــــاولـــــــت 
المنشآت  أهمية متابعة  المقهوي 
وذلــك  مسبًقا،  زيارتها  تمت  التي 
دائمة  حالة  فــي  المطاعم  لتكون 
ــاب  ــة مــــن بـ ــيــ ــذاتــ ــة الــ ــابــ ــرقــ مــــن الــ
الحفاظ على األمانة أواًل، ومن ثم 
تصل  قد  التي  للمخالفات  تجنًبا 
إلــى الــغــرامــة والــحــبــس واإلغـــالق، 

وهو ما ال نحبذ حصوله.  
ــيـــس لجنة  رئـ أشـــــاد  وبــــــــدوره، 
ــات والــــــمــــــرافــــــق أحـــمـــد  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــ
الــمــقــهــوي بــجــهــود قــســم مــراقــبــة 
حـــمـــالت  أن  مـــعـــتـــبـــًرا  األغــــــذيــــــة، 
الطرفان  بها  قــام  الــتــي  التفتيش 
تعتبر من أهم األعمال التي وجد 
اإليجابي  الصدى  المواطنون  لها 
حــتــى عــلــى نــطــاق عــمــلــه الــبــلــدي 

المستمر منذ 5 سنوات.
المقهوي  محمد  العضو  أمــا 
الــتــفــتــيــشــيــة  الـــحـــمـــالت  إن  فـــقـــال 
ســـتـــقـــام خــــــالل األيـــــــــام الــمــقــبــلــة 
مباشرًة قبل شهر رمضان الفضيل، 
الــــذي يــتــســم بــبــعــض االخــتــالفــات 
ــم  ــديــ ــقــ ــة إعـــــــــــــداد وتــ ــعــ ــيــ ــبــ فـــــــي طــ
األطــعــمــة، حــيــث يــلــجــأ الــكــثــيــرون 
أو  الرئيسية  األطــعــمــة  شـــراء  إلــى 
الخفيفة من المطاعم، ويجب أن 
إعدادها وتخزينها وعرضها  يكون 

بطريقة صحية.
ــلــــقــــاء كــــل مــن  ــر الــ ــا حـــضـ ــمـ كـ
أخـــصـــائـــي تــغــذيــة زيـــنـــب الـــحـــداق 
ــــرق،  ــــحـ ــمـ ــ ــة الـ ــظــ ــافــ ــحــ ــرف مــ ــ ــشــ ــ مــ
وأخصائي صحة عامة أول شيماء 
الفرج مفتشة بمحافظة المحرق، 
ــائــــي اإلعــــــــالم بــالــمــجــلــس  وأخــــصــ
البلدي مصعب الشيخ، وأخصائية 

العالقات العامة نورة يوسف.

العهد  ولــي  برنامج  اختتم 
لــلــمــنــح الــــدراســــيــــة الــعــالــمــيــة 
البرامج التدريبية للمترشحين 
لبعثات العام 2023، حيث هنأت 
الـــســـيـــدة إيـــفـــا جـــاربـــت الــقــائــم 
ــرة الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــديــ ــ بــــأعــــمــــال مــ
لبرنامج  المترشحين  الطلبة 
ولــــي الــعــهــد لــلــمــنــح الــدراســيــة 
الــعــالــمــيــة عــلــى وصــولــهــم إلــى 
ــذه الــمــرحــلــة مـــن االخــتــيــار،  هــ
الــبــرامــج  فــي  مشاركتهم  وعــلــى 
تنظيمها  تـــم  الــتــي  الــتــدريــبــيــة 
البحرين  معهد  مــع  بــالــتــعــاون 
والمالية  المصرفية  للدراسات 
معايير  ضــمــن  وذلـــك   ،)BIBF(
بعثات  على  الحاصلين  اختيار 

البرنامج السنوية.
ــدة إيـــفـــا  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وأشـــــــــــــادت الـ
مديرة  بأعمال  القائم  جــاربــت 
ــامـــج بـــمـــســـتـــوى الــطــلــبــة  ــرنـ ــبـ الـ
 2023 عام  لبعثات  المترشحين 
المتميزة  وجــهــودهــم  وبــأدائــهــم 
الــــدورات  فــي  مشاركتهم  خـــالل 
الــتــدريــبــيــة والــفــعــالــيــات الــتــي 
مرحلة  أثناء  البرنامج  نظمها 
الــتــرشــح خــــالل فـــتـــرة الــصــيــف 

الـــمـــاضـــي والـــســـنـــة الـــدراســـيـــة 
الحالية.

واشــــــــتــــــــمــــــــل الــــــبــــــرنــــــامــــــج 
مهارة  فــي  دورة  على  التدريبي 
في  ودورة  األكــاديــمــيــة،  الكتابة 
النقد الفكري، وبرنامج تدريبي 
ــارات الــقــيــاديــة  ــهــ ــمــ لــتــنــمــيــة الــ
ــل مــــــــن خــــاللــــه  ــ ــصــ ــ الـــــــــــــذي حــ
معتمدة  شـــهـــادة  عــلــى  الــطــلــبــة 
ــد الـــعـــالـــمـــي  ــهـ ــعـ ــمـ مـــــن قـــبـــل الـ
 Chartered Management
 CMI( الــقــيــادة  فــي   Institute
 Certificate in Team  L3
إلـــى  ــة  ــافــ بــــاإلضــ  ،)Leading
ــم الــــــقــــــدرات  ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ ــار لـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ اخـ
الشخصية يهدف إلى مساعدة 
المسارات  اختيار  على  الطلبة 
المهنية المستقبلية المناسبة.

ــا نــــظــــم بــــرنــــامــــج ولــــي  كــــمــ
الــعــهــد لــلــطــلــبــة الــمــتــرشــحــيــن 
الطلبة  إلعــــداد  خــاصــة  دورات 
 SAT والـــ  IELTSـ الـ  المتحانات 
وجلسات  مــحــاضــرات  وسلسلة 
نقاش مع عدد من الخبراء في 
المجاالت األكاديمية والمهنية 

والتنمية الشخصية. 

أنه  إيفا  السيدة  وأوضحت 
ببعثات  الفائزين  اختيار  سيتم 
بــرنــامــج ولـــي الــعــهــد بــنــاًء على 
ــتــــراكــــمــــي ونـــتـــائـــج  ــعــــدل الــ ــمــ الــ
 SAT ـــ والـ  IELTS الـــ امــتــحــانــات 
القيادي  الــتــدريــبــي  والــبــرنــامــج 
حــيــث  الـــفـــكـــري  الـــنـــقـــد  ودورة 
ــــالن عـــن أســمــائــهــم  ســيــتــم اإلعــ

قريًبا.
ــة  ــسـ ــلـ ــجـ ــت الـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــد أقـ
التدريبية  للبرامج  الختامية 
المترشحين في مبنى  للطلبة 
السيدة  قــامــت  الــمــعــهــد، حــيــث 
الطلبة  بــتــكــريــم  جـــاربـــت  إيــفــا 
وتـــــــوزيـــــــع شـــــــهـــــــادات اإلنـــــجـــــاز 
الطلبة  جميع  على  والتقدير 

المشاركين.
وقــــــدمــــــت الـــــســـــيـــــدة إيـــفـــا 
جـــــاربـــــت شــــكــــرهــــا وامـــتـــنـــانـــهـــا 
لـــــــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــم، 
ومعهد  اإلعــــالم،  ــؤون  شـ ووزارة 
المصرفية  للدراسات  البحرين 
المستمر  لتعاونهم  والــمــالــيــة 
لجميع  متمنيًة  البرنامج،  مع 
النجاح  المترشحين  الــطــلــبــة 

والتوفيق.

ب���رن���ام���ج ول����ي ال��ع��ه��د ل��ل��م��ن��ح ال��درا���س��ي��ة 
للمتر�سحين ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ب���رام���ج  ي��خ��ت��ت��م 

حــكــمــت مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز بــرفــض الــطــعــن 
الــمــقــدم مـــن شــركــة انــفــســتــريــد ضـــد الــمــصــرف 
الخليجي التجاري لصالح المصرف في الدعوى 
 40,9 قــدره  بمبلغ  المصرف  بمطالبة  المتعلقة 
مليون دوالر، والتي حكمت فيها غرفة البحرين 

لتسوية المنازعات برفض الدعوى والزام شركة 
بها  الخاصة  المصروفات  كافة  بدفع  انفستريد 
وأتعاب الخبير، وذلك وفقًا لإلفصاح الذي نشره 
الثالثاء  أمــس  الــبــورصــة  مــوقــع  الــمــصــرف على 

الموافق 21 مارس 2023م.

التجاري  الخليجي  الم�سرف  ل�سالح  تحكم  التمييز 
برف�ض دعوى مطالبة بمبلغ قدره 40,9 مليون دولر

المحرق البلدي وال�سحة يناق�سان »مراقبة الأغذية«

الــــُحــــر  مــــركــــز  إدارة  ــلـــس  مـــجـ أعـــــضـــــاء  الــــتــــقــــى 
للمتقاعدين البحرينيين مع النائب زينب عبداألمير 
لطرح  عيسى  بمدينة  الكائن  الُحر  االتحاد  مقر  في 
آمال وتطلعات المتقاعدين على المجلس التشريعي.

مركز  رئيس  علي  اللقاء رحب صالح  بداية  وفي 
واستجابتها  عبداألمير  بالنائب  للمتقاعدين  الُحر 
للدعوة، مؤكدًا أهمية إطالع نواب الشعب بمستجدات 
الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تـــهـــم الـــمـــواطـــنـــيـــن وعـــلـــى األخــــص 
الوطن  بناء  فــي  ساهموا  الــذيــن  منهم  المتقاعدين 
مميزات  على  والحصول  بكرامة  العيش  لهم  ويحق 

تقديرية لما بذلوه في خدمة وطنهم. 
ونـــاقـــش أعـــضـــاء مــركــز الـــُحـــر لــلــمــتــقــاعــديــن مع 
الــنــائــب زيــنــب عــبــداألمــيــر مــطــالــبــهــم، حــيــث طــالــبــوا 
بضرورة االستفادة من الكوادر المتقاعدة البحرينية 
الــدولــة  وزارات  فـــي  كــمــســتــشــاريــن  الــخــبــرة  ًأصـــحـــاب 

وهيئاتها بداًل من تعيين المستشارين األجانب.
السنوية %3  الــزيــادة  بــإعــادة صــرف  كما طــالــبــوا 
كحد أدنى لجميع ًأصحاب المعاشات التقاعدية مع 
إعادة النظر في قيمتها لتتناسب مع نسبة التضخم، 
وإصدار بطاقة تموينية للمتقاعدين للسلع التموينية 

ظــل ضعف  فــي  لمساعدتهم  والــضــروريــة  األســاســيــة 
المعاشات التقاعدية واالرتفاع الجنوني لألسعار.

مع إصدار بطاقات تخفيض أو إعفاء للمتقاعدين 
تشمل جميع الخدمات الحكومية.

كما دعا أعضاء مركز الُحر للمتقاعدين المجلس 
النيابي للعمل على تعديل قانون التأمين االجتماعي 
بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين االجتماعي 
ليكون متوازنا بين مقاعد الحكومة وأصحاب العمل 
والـــعـــمـــال، وبـــمـــا يــســمــح بــتــســمــيــة الــمــتــقــاعــديــن في 

عضوية مجلس إدارة الهيئة.
ومـــن بــيــن األفـــكـــار الــتــي تـــم اســتــعــراضــهــا خــالل 
المواطنين  لكبار  خــاصــة  مــواقــف  توفير  االجــتــمــاع، 
مــمــن تـــجـــاوز ســـن الــــ 65 عـــامـــًا أســــوة بــــدول مجلس 
ليكون  االستبدال  نظام  وتعديل  الخليجي،  التعاون 

احتساب الفوائد على أساس ثابت وليس تراكميا.
وفــــي خـــتـــام الـــلـــقـــاء تـــقـــدم أعـــضـــاء مـــركـــز الــُحــر 
لسعادة  الجزيل  بالشكر  البحرينيين  للمتقاعدين 
والحرص  جهودها  مثمنين  عبداألمير  زينب  النائب 
الــمــواطــنــيــن ومواقفها  الــتــواصــل مــع  عــلــى اســتــمــرار 

الوطنية المشهودة في المجلس.

»ال���ُح���ر ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن« ي��ط��ال��ب ب�����س��رورة
المتقاع��دة البحريني��ة  الك��وادر  م��ن  ال�س��تفادة 

هيئة تنظيم �س�ق العمل:

في  ت��ف��ت��ي�����س��ي��ة  اأرب������ع ح���م���الت 
م��ح��اف��ظ��ت��ي ال��ع��ا���س��م��ة وال��م��ح��رق 
أكدت هيئة تنظيم سوق العمل الحرص على تعزيز الرقابة 
والتنظيم والتشديد على المخالفين من خالل تكثيف جهود 
وإجراءات التصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل 
بمختلف محافظات المملكة، مشيرة إلى تنفيذ أربع حمالت 

تفتيشية مشتركة في محافظتي العاصمة والمحرق. 
العاصمة  مــحــافــظــة  فــي  األولــــى  الــحــمــلــة  تنفيذ  تــم  وقـــد 
بـــوزارة  واإلقـــامـــة  والـــجـــوازات  الجنسية  شـــؤون  مــع  بالتنسيق 
الداخلية، ومديرية شرطة المحافظة، إلى جانب ثالث حمالت 
العامة للمباحث واألدلة الجنائية بوزارة  بالشراكة مع اإلدارة 
محافظة  فــي  واألخـــرى  العاصمة  فــي  منها  اثنتان  الداخلية 

المحرق.
التي  الــحــمــالت عــن رصــد عــدد مــن المخالفات  وأســفــرت 
تتعلق بأحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون اإلقامة 
ــدد مـــن الــعــمــال الــمــخــالــفــيــن  بــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، وضـــبـــط عــ
ــراءات  ــ لــألنــظــمــة والــقــوانــيــن، مــنــّوهــة إلـــى أنـــه تـــّم اتــخــاذ اإلجـ

القانونية بشأنها.
أفـــراد  دعــوتــهــا جميع  الــعــمــل  ســـوق  تنظيم  هيئة  وجــــددت 
ــم جـــهـــود الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة لــلــتــصــدي  ــى دعــ الــمــجــتــمــع إلــ
لــلــمــمــارســات غــيــر الــقــانــونــيــة فــي ســـوق الــعــمــل والــعــمــالــة غير 
النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية المجتمع إلى اإلبالغ 
غير  والعمالة  العمل  ســوق  بمخالفات  تتعلق  شكاوى  أي  عن 
المخصصة  اإللكترونية  االستمارة  ملء  خالل  من  النظامية 
 www.lmra.gov.bh لإلبالغ على الموقع الرسمي للهيئة

أو االتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055.

http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://akhbar-alkhaleej.com/news/article/1326438
https://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16434/pdf/1-Supplime/16434.pdf?fixed8423
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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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حممد بن مبارك ي�ستقبل �سفري اجلزائر مبنا�سبة انتهاء فرتة عمله

اآل خليفة املمثل اخلا�ص جلاللة امللك املعظم،  ا�شتقبل �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك 

اجلزائرية  اجلمهورية  �شفري  خوجة  اأحمد  عبداحلميد  ام�ص،  الق�شيبية  بق�شر  مبكتبه 

الدميقراطية ال�شعبية لدى مملكة البحرين، وذلك مبنا�شبة انتهاء فرتة عمله �شفرًيا لبالده 

يف اململكة.

وخالل اللقاء، رحب �شمو ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة بال�شفري، م�شيًدا مبا بذله 

من جهود كبرية طيلة فرتة عمله �شفريا لبالده لدى مملكة البحرين يف تعزيز العالقات 

يف  امل�شرتك  والتن�شيق  الثنائي  التعاون  اأوجه  وتنمية  ال�شقيقني،  البلدين  بني  الأخوية 

خدمة  يف  مهام  من  اإليه  �شي�شند  فيما  التوفيق  لل�شفري  �شموه  متمنًيا  املجالت،  خمتلف 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية ال�شقيقة.

من جانبه، اأعرب ال�شفري عبد احلميد اأحمد خوجة عن خال�ص �شكره وامتنانه ل�شمو 

ال�شيخ حممد بن مبارك اآل خليفة على ا�شتقباله، واعتزازه بفرتة عمله �شفريا لبالده يف 

مملكة البحرين وما حظي به من دعم اأ�شهم يف اإجناح مهامه.

اإعادة ت�سكيل اللجنة

 الوطنية ملكافحة املخدرات

�شدر عن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

جمل�ص  رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

باإعادة   2023 ل�شنة   )23( رقم  قرار  الوزراء 

ت�شكيل اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، وذلك 

موافقة  وبعد  الداخلية،  وزير  عر�ص  على  بناًء 

جمل�ص الوزراء، جاء فيه:

الوطنية  اللجنة  ت�شكيل  ُيعاد  الأوىل:  املادة 

الداخلية،  وزير  برئا�شة  املخدرات  ملكافحة 

الجتماعية،  التنمية  وزير  من:  كل  وع�شوية 

وزير ال�شحة، وزير العدل وال�شوؤون الإ�شالمية 

والأوقاف، وزير الإعالم، وزير الرتبية والتعليم، 

وزير �شئون ال�شباب، رئي�ص الأمن العام، رئي�ص 

للمباحث  العامة  الإدارة  عام  ومدير  اجلمارك، 

والأدلة اجلنائية بوزارة الداخلية، مقرراً للجنة.

تنفيذ  الداخلية  وزير  على  الثانية:  املادة 

اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، 

وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

اإعادة ت�سكيل جلنة متابعة تنفيذ 

اخلطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  عن  �شدر 

رئي�ص  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

 )24( رقم  قرار  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�ص 

تنفيذ  متابعة  جلنة  بت�شكيل   2023 ل�شنة 

الوطني  النتماء  لتعزيز  الوطنية  اخلطة 

وتر�شيخ قيم املواطنة، وذلك بناًء على عر�ص 

وزير الداخلية، وبعد موافقة جمل�ص الوزراء، 

جاء فيه:

تنفيذ  متابعة  جلنة  ُت�شكل  الأوىل:  املادة 

الوطني  النتماء  لتعزيز  الوطنية  اخلطة 

وزير  برئا�شة  املواطنة  قيم  وتر�شيخ 

العمل،  وزير  من:  كل  وع�شوية  الداخلية، 

والأوقاف،  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  وزير 

وزير �شوؤون جمل�ص الوزراء، وزير ال�شياحة، 

وزير  والتعليم،  الرتبية  وزير  الإعالم،  وزير 

�شوؤون ال�شباب.

850 حمامًيا تخرجوا يف الربنامج التدريبي منذ بداية انطالقته

»الدرا�سات الق�سائية« يحتفي بتخريج دفعة من »املحامني اجلدد«

العدل  وزير  املعاودة  حممد  بن  نواف  رعاية  حتت 

الدرا�شات  معهد  احتفل  والأوقاف،  الإ�شالمية  وال�شوؤون 

الق�شائية والقانونية بتخريج 61 من املحامني اجلدد الذين 

ال�شتة  امتد ملا يقارب  اأمتوا بنجاح برناجًما تدريبًيا مكثًفا 

اأ�شهر، لي�شل عدد املحامني الذين تلقوا تدريبهم خالل الن�شخ 

الثالثة ع�شر للربنامج اإىل ما يجاوز 850 حمامًيا، مبا ي�شهم 

يف �شقل معارفهم وخرباتهم وتهيئتهم ل�شوق العمل.

وح�شر الحتفال ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة نائب 

التمييز،  حمكمة  رئي�ص  للق�شاء  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص 

والدكتور علي بن ف�شل البوعينني النائب العام، وامل�شت�شار 

القانوين،  والراأي  الت�شريع  هيئة  رئي�ص  حمزة  نواف 

والدكتورة جواهر �شاهني امل�شحكي رئي�ص جامعة البحرين، 

املحامني  جمعية  رئي�ص  بديوي  اأحمد  ح�شن  واملحامي 

البحرينية.

العدل  وزير  توجه  الحتفال  كلمات  م�شتهل  ويف 

والتقدير  ال�شكر  بخال�ص  والأوقاف  الإ�شالمية  وال�شوؤون 

ملختلف املدربني واخلرباء الذين �شاهموا كمتطوعني يف تنفيذ 

فعاليات الربنامج والذين بلغ عددهم 68 مدرًبا وطنًيا من 

خمتلف التخ�ش�شات.

وامل�شاركة  الداعمة  املوؤ�ش�شات  ملختلف  ال�شكر  قدم  كما 

بخربائها ومدربيها يف تنفيذ الربنامج والتي �شملت 11 جهة 

ووزارة  للق�شاء،  الأعلى  املجل�ص  من  كل  �شمت  وموؤ�ش�شة 

والأوقاف،  الإ�شالمية  وال�شوؤون  العدل  ووزارة  الداخلية، 

الوطنية  واملوؤ�ش�شة  البحرين،  وجامعة  العامة،  والنيابة 

حلقوق الإن�شان، والأمانة العامة للتظلمات، وهيئة تنظيم 

البحرين  وغرفة  الت�شالت،  تنظيم  وهيئة  العمل،  �شوق 

امل�شرفية  للدرا�شات  البحرين  ومعهد  املنازعات،  لت�شوية 

واملالية، و�شلمهم دروع تكرمي بهذه املنا�شبة.

كما توجه وزير العدل ب�شكر خا�ص جلمعية املحامني 

البحرينية ولل�شادة املحامني الذين �شاهموا كمتطوعني يف 

تنفيذ اجلزء الأكرب من حماور الربنامج.

واأكد الوزير املعاودة حر�ص الوزارة على تقدمي كل �شبل 

الدعم لالرتقاء مبهنة املحاماة والتي تعترب اأحد اأهم دعائم 

حتقيق املبادرات العدلية، منوًها مبا حققه معهد الدرا�شات 

الق�شائية والقانونية من تطور متميز على كافة امل�شتويات 

فيما  امل�شتمر  النمو  وعلى  واللوج�شتية  والتقنية  املهنية 

يقدمه من خدمات تدريبية وبحثية ويف ما حققه من تعاون 

موؤ�ش�شي على امل�شتويني الوطني والدويل.

ويف الإطار ذاته نوه الدكتور خالد �شري �شيام رئي�ص 

برنامج  من  ع�شرة  الثالثة  الن�شخة  بخ�شو�شية  املعهد 

اأ�شبوًعا   22 مدار  على  تنفيذها  مت  والتي  اجلدد  املحامني 

تدريبية،  �شاعة   365 وباإجمايل  اأ�شبوعًيا  اأيام   3 بواقع 

له  خ�ش�شت  الذي  املهاري  اجلانب  على  الرتكيز  ت�شمنت 

�شاعة   52 لعدد  بالإ�شافة  التدريب،  �شاعات  من   %65

تدريبية خ�ش�شت للمحاكمة ال�شورية وللزيارات امليدانية.

�شبيل  يف  اجلهد  بذل  ا�شتمرار  على  املعهد  عزم  واأكد 

من  املحامني  لل�شادة  تدريبية  برامج  تنفيذ  يف  التو�شع 

خالل عقد ن�شختني لربنامج املحامني اجلدد كل عام، ومن 

يف  املتخ�ش�شة  الربامج  �شال�شل  من  عدد  ا�شتحداث  خالل 

برامج  اإىل  بالإ�شافة  امل�شتجدة،  القانونية  املو�شوعات 

ا�شتخدام  تعزيز  يف  املحامني  دور  لتعزيز  متخ�ش�شة 

الو�شائل البديلة حلل املنازعات وعلى راأ�شها الو�شاطة، ويف 

تعزيز مهارات ال�شادة املحامني للتعامل مع متطلبات التطور 

الرقمي يف املجال العديل.

واأ�شار اإىل اأن املعهد يعتزم تنفيذ برنامج جديد لل�شادة 

املحامني من ذوي اخلربة فوق الـ5 �شنوات والذين يعتزمون 

افتتاح مكاتبهم اخلا�شة للمحاماة لرفدهم بكل املعارف التي 

تكفل �شمان توافر متطلبات جناحهم.

لبناء القدرات واملهارات القيادية .. وزير التنمية: 

دور بارز لربنامج الكوادر احلكومية يف ا�ستثمار الطاقات ال�سبابية

خلف  اأحمد  بن  اأ�شامة  الجتماعية  التنمية  وزير  اأكد 

الع�شفور على الدور البارز واملهم لربنامج رئي�ص جمل�ص 

الأمثل  ال�شتثمار  يف  احلكومية  الكوادر  لتنمية  الوزراء 

بالطاقات الوطنية وبناء قدراتها وتنمية مهاراتها القيادية، 

وتعزيز م�شاركتها يف تطوير الأداء والعمل احلكومي، مبا 

بقيادة  ال�شاملة  التنموية  امل�شرية  اأهداف  رفد  يف  ي�شهم 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك 

البالد املعظم، ومتابعة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�ص جمل�ص الوزراء.

الدفعة  مبنت�شبي  �شعادته  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

الثامنة من برنامج رئي�ص جمل�ص الوزراء لتنمية الكوادر 

احلكومية، اإذ اأ�شاد مبخرجات الربنامج الذي يج�شد الروؤى 

الطموحة ل�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد رئي�ص جمل�ص 

الربنامج  احلكومية، ومبا حققه  الكوادر  لتطوير  الوزراء 

خالل ال�شنوات املا�شية من متيز وجناح يف اإعداد قيادات 

تعمل على  الكفاءة،  موؤهلة على درجة عالية من  طموحة 

موا�شلة تنمية نه�شة اململكة وحتقيق الأهداف املن�شودة، 

الق�شوى  ال�شتفادة  الربنامج  ملنت�شبي  معرًبا عن متنياته 

من الفر�ص املتاحة اأمامهم، ودوام التوفيق والنجاح.

الربامج  اأبرز  الوزير  ا�شتعر�ص  اللقاء،  وخالل 

الوزارة،  تقدمها  التي  والجتماعية  التنموية  وامل�شاريع 

بالوزارة  املناطة  والخت�شا�شات  امل�شوؤوليات  جانب  اإىل 

لتطوير ال�شيا�شات الجتماعية امل�شتدامة.

من جانبهم، اأعرب منت�شبو الدفعة الثامنة من برنامج 

عن  احلكومية  الكوادر  لتنمية  الوزراء  جمل�ص  رئي�ص 

�شكرهم وتقديرهم لوزير التنمية الجتماعية وحر�شه على 

ت�شليط ال�شوء على اأبرز م�شاريع وبرامج وم�شارات العمل 

اأف�شل امل�شتويات  بالوزارة، ودعمه وم�شاندته لهم لتقدمي 

اأمامهم  املتاحة  امل�شاريع  العمل بكل كفاءة ومهنية يف  من 

خدمة للوطن واملواطن.

البحرين ُتدين ت�سريحات وزير املالية االإ�سرائيلي بحق ال�سعب الفل�سطيني

املالية  وزير  ت�شريحات  البحرين  مملكة  اأدانت 

وجود  فيها  اأنكر  التي  �شموتريت�ص  بت�شلئيل  الإ�شرائيلي 

لإ�شرائيل  خريطة  وا�شتخدامه  الفل�شطيني،  ال�شعب 

والأرا�شي  الها�شمية  الأردنية  اململكة  من  حدوًدا  ت�شم 

املحتلة. الفل�شطينية 

البحرين  مملكة  رف�ص  اخلارجية  وزارة  واأكدت 

القيم  مع  تتعار�ص  التي  واملمار�شات  التحري�ص  خلطاب 

ن�شر  يف  ت�شهم  والتي  والإن�شانية،  الأخالقية  واملبادئ 

وال�شالم  اجلهود  وتقو�ص  والعنف  الكراهية  خطاب 

الدويل.

كما اأكدت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت بدعم 

اجلهود الدولية الرامية اإىل حّل الق�شية الفل�شطينية على 

اأ�شا�ص مبادرة ال�شالم العربية، وقيام الدولة الفل�شطينية 

على حدود عام 1967، وعا�شمتها القد�ص ال�شرقية.
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هيئة الروؤيـة: اخلميـ�س اأول اأيام �ضهـر رم�ضـان املبارك

اأعلنت هيئة الر�ؤية ال�شرعية 

اليوم  اأن  البحرين  مملكة  يف 

�شهـر  لعدة  املكمل  هو  الأربعاء 

يوم  �اإن  يوماً،  ثالثني  �شعبان 

مار�س   23 اخلمي�س  غــٍد  بعد 

�شهر  اأيـــام  اأ�ل  هــو  2023م 

1444هـ.  لعام  املبارك  رم�شان 

الر�ؤية  لهيئة  بيان  يف  ذلك  جاء 

احلمد  ن�شه:  يلي  فيما  ال�شرعية 

�من  بالإ�شالم،  �شرفنا  الذي  هلل 

علينا ب�شيام �شهر رم�شان، الذي 

للنا�س  هدى  القراآن  فيه  اأنــزل 

�الفرقـان،  الـهدى  من  �بينات 

�شيدنا  على  �ال�شالم  �ال�شالة 

اآله ��شحبه  �نبينا حممد �على 

�بعد،  ـــان،  �الإمي التقى  ذ�ي 

رم�شان  �شهر  دخول  اإن  فحيـث 

الهـالل  بر�ؤية  اإل  �شرًعا  يثبت  ل 

�حيث  �شعبان،  عدة  باإكمال  اأ� 

لعام  �شعبان  �شهر  دخــول  اإن 

الثالثاء  يوم  يف  كان  1444هـــ 

2023م  فرباير  �شهر  من   21

البحريني  الــتــقــومي  ح�شب 

فقد  املعتربة،  الأخرى  �التقا�مي 

ال�شرعية  الر�ؤية  هيئة  اجتمعت 

الف�شيلة  اأ�شحاب  من  املكونة 

ال�شيخ عدنان بن عبداهلل القطان، 

�ال�شيخ الدكتور فريد بن يعقوب 

املفتاح، �ال�شيخ الدكتور اإبراهيم 

بن را�شد املريخي، �ال�شيخ را�شد 

بقاعـة  البوعينني،  ح�شن  بن 

املجلــ�س  مببنى  الجتماعــات 

الأعلى لل�شئون الإ�شالمية، م�شاء 

 29 الأربعاء  ليلة  الثالثاء  يـوم 

 21 املوافق  1444هـــ  �شعبان 

مار�س 2023م، �اإىل حني اإعداد 

اأحد  للهيئة  يتقدم  مل  البيان  هذا 

�بناء  الهالل،  بر�ؤية  بال�شهادة 

على ذلك، فيكون يوم غد الأربعاء 

�شعبان  �شهـر  لعدة  املكمل  هو 

غٍد  بعد  يوم  �اإن  يوماً،  ثالثني 

2023م  مار�س   23 اخلمي�س 

هو اأ�ل اأيام �شهر رم�شان املبارك 

�شيامه،  �يجب  1444هـ،  لعام 

�اهلل �يل التوفيق.

هيئة احلكم بالر�ؤية

عبداهلل  بن  عدنان  ال�شيخ 

القطان

يعقوب  بن  فريد  د.  ال�شيخ 

املفتاح

را�شد  بن  اإبراهيم  د.  ال�شيخ 

املريخي

ح�شن  بــن  ــد  را�ــش ال�شيخ 

البوعينني

الأعلى  املجل�س  �يغتنم  هذا 

لل�شئون الإ�شالمية هذه املنا�شبة 

ال�شعيدة، لريفع اإىل مقام �شاحب 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة 

البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل 

ال�شمو  �شاحب  �اإىل  املعظم، 

اآل  بن حمد  �شلمان  الأمري  امللكي 

خليفة �يل العهد رئي�س جمل�س 

املالكة  �الأ�شرة  املوقر،  الوزراء 

الكرمية، ��شعب البحرين الويف، 

�الإ�شالمي،  العربي  العامل  �اإىل 

اأجمل التهاين �اأطيب التربيكات، 

اأن  ــال  �ع جــل  املــوىل  �شائلني 

على  املبارك  ال�شهر  هــذا  يهل 

�اليمن  باخلري  امل�شلمني  جميع 

كلمتهم  يجمع  �اأن  �الربكات، 

�ال�شالح،  اخلري  فيه  ما  على 

�يوفق  �شفوفهم،  يوحد  �اأن 

ال�شهر  ــذا  ه ل�شيام  اجلميع 

من  �يجعلنا  �قيامه،  الف�شيل 

على  اهلل  ��شلى  اآمني،  عتقائه، 

اآله ��شحبه  �شيدنا حممد �على 

��شلم..

»اجلوازات«: ا�ضرتاطات جديدة

 لل�ضورة ال�ضخ�ضية باجلواز الإلكرتوين

اأعلنت »�شوؤ�ن اجلن�شية �اجلوازات �الإقامة« عن �جود عدد من ال�شرتاطات اجلديدة 

لل�شورة ال�شخ�شية اخلا�شة باجلواز الإلكرت�ين.

ا �43  �اأ��شحت باأن من اأبرز ال�شر�ط اجلديدة باأن تكون مقا�شات ال�شورة 32.5 عر�شً

طولً بن�شبة )3:4(، �اأن تكون ال�شورة طبيعية �خالية من امل�شاحيق �التظليل �التلميع 

�اإنعكا�شات ال�شوء، مع عدم اإدخال اأي تعديالت على ال�شورة باأي طريقة كانت، �اأن تكون 

ال�شورة ملونة �ذات خلفية بي�شاء، بالإ�شافة للعديد من ال�شرتاطات الأخرى التي ميكن 

www.npra.gov. �الإقامة  �اجلوازات  اجلن�شية  �شوؤ�ن  موقع  خالل  من  عليها  الطالع 

bh. �اأ�شارت اإىل اأنه مت البدء بعملية ا�شتقبال طلبات اإ�شدار جوازات ال�شفر الإلكرت�نية من 
تاريخ 20 مار�س اجلاري، حيث ميكن للمواطنني تقدمي طلباتهم عرب املوقع اخلا�س ب�شوؤ�ن 

اجلن�شية �اجلوازات �الإقامة، اأ� عرب البوابة الوطنية للحكومة الإلكرت�ين، اأ� من خالل 

احل�شور ال�شخ�شي ملركزي اخلدمة باملجمع الأمني يف املحرق �مدينة عي�شى بعد اأخذ موعد 

.»MAWAEID« عرب تطبيق

ا�ضتناًدا للتعميم الذي اأ�ضدره رئي�س جمل�س الوزراء

»اخلدمة املدنية« ي�ضدر توجيهاته ب�ضاأن �ضـاعات العمل ب�ضهر رم�ضان 

اأ��شح رئي�س جهاز اخلدمة املدنية اأحمد زايد 

قانون  من   )19( رقم  املادة  على  بناًء  اأنه  الزايد 

رقم  بقانون  باملر�شوم  ال�شادر  املدنية  اخلدمة 

الذي  التعميم  اإىل  )48( ل�شنة 2010، �ا�شتناًدا 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدره 

اآل خليفة �يل العهد رئي�س جمل�س الوزراء  حمد 

ب�شاأن �شاعات الد�ام الر�شمية خالل �شهر رم�شان 

تكون  اأن  تقرر  فاإنه  1444هـ،  لعام  املبارك 

�شاعات الد�ام الر�شمي خالل �شهر رم�شان املبارك 

 2:00 ال�شاعة  حتى  �شباًحا   8:00 ال�شاعة  من 

بعد الظهر للموظفني العاملني �فق نظام �شاعات 

العمل  �شاعات  تخف�س  بحيث  العتيادية،  العمل 

�شاعة   30 فتكون  ال�شد�س  مبعدل  الأ�شبوع  يف 

للعاملني بنظام 36 �شاعة يف الأ�شبوع.

بنف�س  كذلك  ال�شاعات تخف�س  اأن  اإىل  �اأ�شار 

العمل  �شاعات  �فق  العاملني  للموظفني  الن�شبة 

املطولة بحيث تكون 33 �شاعة �ن�شف للعاملني 

بنظام 40 �شاعة يف الأ�شبوع من ال�شاعة 8:00 

�شباًحا حتى ال�شاعة 2:45 دقيقة من يوم الأحد 

ال�شاعة  من  اخلمي�س  يوم  �يف  الأربعاء،  اإىل 

8:00 �شباًحا اإىل ال�شاعة 2:30 بعد الظهر، كما 

تخف�س �شاعات العمل اخلا�شة التي �افق عليها 

احلكومية  اجلهات  لبع�س  املدنية  اخلدمة  جهاز 

بهذه  املخت�شة  ال�شلطة  �حتدد  الن�شبة  بنف�س 

الر�شمي  الد�ام  �نهاية  بداية  اأ�قات  اجلهات 

مع  يتوافق  �مبا  العمل  حاجة  بح�شب  اليومي 

املدنية  اخلدمة  تعليمات  �فق  املحددة  ال�شوابط 

�مواقيت  اأيام  ب�شاأن   2013 ل�شنة   )3( رقم 

الهيئات  اأن ذلك ي�شمل املوظفني يف  العمل، مبيًنا 

اخلدمة  حتت  املن�شوية  احلكومية  �املوؤ�ش�شات 

 40 بنظام  اأ�   36 بنظام  يعملون  الذين  املدنية 

�شاعة يف الأ�شبوع بحيث تطبق عليهم نف�س ن�شبة 

التخفي�س يف �شاعات العمل.

�اأما يف احلالت التي يطبق فيها نظام الد�ام 

ل  اأن  تقرر  فقد  املدنية،  اخلدمة  يف  املعتمد  املرن 

للموظفني  املرنة  لل�شاعات  الأق�شى  احلد  يتجا�ز 

يومًيا  �احدة  �شاعة  النظام  لهذا  �فًقا  العاملني 

�املطولة  العتيادية  العمل  �شاعات  جميع  يف 

ال�شاعات  املوظف  ي�شتكمل  بحيث  �اخلا�شة، 

املرنة بعد ا�شتكمال ال�شاعات الأ�شا�شية املقررة له 

�فق نظام عمله، �ذلك بح�شب فئات الد�ام املرن 

املحددة ا�شتناًدا لتعليمات اخلدمة املدنية رقم )5( 

�الن�شراف  احل�شور  نظام  ب�شاأن   2013 لعام 

يف اجلهات احلكومية �الأنظمة �التعليمات ذات 

اجلهات  تقدمها  التي  اخلدمات  �طبيعة  العالقة، 

املعنية بح�شب الفئات الوظيفية.

باأن  املدنية  اخلدمة  جهاز  رئي�س  �اختتم 

�ب�شورة  عملهم  طبيعة  تتطلب  الذين  املوظفني 

ملحة العمل اأكرث من ال�شاعات املخف�شة املذكورة 

ال�شاعات ح�شب  فاإنهم يعو�شون عن هذه  اأعاله، 

اأنظمة اخلدمة املدنية املعمول بها يف هذا ال�شاأن.

 اأحمد الزايد

»اجلن�ضية واجلوازات«: تغيري  اأوقات العمل خالل �ضهر رم�ضان املبارك

اأعلنت »�شوؤ�ن اجلن�شية �اجلوازات �الإقامة« عن تغيري اأ�قات العمل يف مركزي 

املبارك، حيث  رم�شان  �شهر  عي�شى خالل  �مدينة  املحرق  الأمني يف  باملجمع  اخلدمة 

�شباًحا   8:00 ال�شاعة  من  اخلمي�س  اإىل  الأحد  من  الكرام  املراجعني  ا�شتقبال  �شيتم 

ال�شاعة  من  ال�شبت  يوم  املراجعني  ا�شتقبال  �شيتم  فيما  م�شاًء،  ال�شاعة 4:00  �لغاية 

8:00 �شباًحا لغاية 2:00 م�شاًء.

�تدعو »�شوؤ�ن اجلن�شية �اجلوازات �الإقامة« املراجعني الكرام حلجز موعد م�شبق 

عرب تطبيق »MAWAEID« عند احلاجة ملراجعة اأحد مراكز اخلدمة، �يف حال �جود 

اأي ا�شتف�شار فيمكن للجمهور التوا�شل عرب مركز الت�شال على الرقم 17077077 من 

.info@npra.gov.bh يوم الأحد اإىل اخلمي�س، اأ� من خالل الربيد الإلكرت�ين

اأ�ضاد بتفاعل القطاع اخلا�س مع مبادرة ال�ضالل الرم�ضانية.. حمافظ العا�ضمة: 

دعم املبادرات اخلريية والإن�ضانية تفعياًل لل�ضراكة املجتمعية

ال�شيخ  العا�شمة  حمافظة  حمافظ  اأكد 

حر�س  خليفة،  اآل  عبدالرحمن  بن  را�شد 

اخلريية  املبادرات  دعم  على  املحافظة 

مفهوم  تفعيل  يف  ت�شهم  التي  �الإن�شانية، 

الوطني  �النتماء  املجتمعية  ال�شراكة 

ثقافة  �تربز  املجتمع  تكاتف  من  �تعزز 

العطاء الإن�شاين لنعكا�شاتها الإيجابية على 

�على  البحريني  املجتمع  اأن  موؤكًدا  املجتمع، 

م�شهودة،  اإن�شانية  مواقف  له  التاريخ  مر 

انطالًقا من حمبته ال�شادقة لوطنه، �تربيته 

على ثقافة اخلري �العطاء.

التفقدية  املحافظ  زيارة  لدى  ذلك  جاء 

اإىل  الرم�شانية  ال�شالل  ت�شليم  موقع  اإىل 

املجتمع  �موؤ�ش�شات  اخلريية  اجلمعيات 

اهلل  �شلى  حممد  اأمة  برنامج  �شمن  املدين 

الثانية ع�شرة،  ن�شخته  �اآله ��شلم يف  عليه 

 2000 املحافظة  ت�شلم  اأن  املقرر  من  اإذ 

�املوؤ�ش�شات  اجلمعيات  اإىل  غذائية  �شلة 

بتوزيعها  بد�رها  �شتقوم  التي  الأهلية 

يحقق  مبا  �املتعففة،  املحتاجة  الأ�شر  على 

حتر�س  التي  املجتمعية  ال�شراكة  اأهداف 

الزيارة،  تعزيزها. �يف ختام  على  املحافظة 

�الداعمة  الراعية  اجلهات  املحافظ  كّرم 

على  الرم�شانية  ال�شالل  توزيع  ملبادرة 

بد�رهم  م�شيًدا  �املتعففة،  املحتاجة  الأ�شر 

العطاء  بقيم  اإميانهم  التي تعك�س  �جهودهم 

الإن�شاين �اخلريي، �ُت�شهم يف تفعيل مفهوم 

ال�شراكة املجتمعية �النتماء الوطني �تعزز 

من ر�حانية ال�شهر الكرمي، مثنًيا يف الوقت 

ذاته على جهود موؤ�ش�شات املجتمع املدين من 

من  الأهلية  التطوع  �فرق  خريية  جمعيات 

عموم مناطق العا�شمة لد�رهم الإن�شاين يف 

توزيع ال�شالل على املحتاجني.

جلنة تكافوؤ الفر�س بالإعالم تعقد اجتماعها الثاين

خطة تنفيذية ملتابعة م�ضروعات »تكافوؤ الفر�س«

عقدت جلنة تكافوؤ الفر�س بوزارة الإعالم، اأم�س الثالثاء، اجتماعها الثاين للعام اجلاري، 

برئا�شة عبد اهلل خليل بوحجي مدير عام �كالة اأنباء البحرين، حيث جرى ا�شتكمال مناق�شة 

التوجيه  من  انطالًقا  �ذلك   ،2024 ـ   2023 للعامني  للجنة  ال�شرتاتيجية  اخلطة  بنود 

�الدعم الذي تتلقاه اللجنة من الدكتور رمزان بن عبداهلل النعيمي �زير الإعالم.

 �اأكدت اللجنة اأهمية تكثيف الربامج املت�شلة باملراأة، متا�شًيا مع الإجنازات �املكت�شبات 

املتحققة للمراأة، �بخا�شة ما يتعلق بتكافوؤ الفر�س.

اإدارات  املراأة يف خمتلف  مكانة �د�ر  لتعزيز  املوجهة  اإىل اخلطط  الجتماع   �تطرق 

املوارد  اإدارة  مديرة  عبا�س  جنان  تكليف  الجتماع،  خالل  �مت  الإعالم.   �زارة  �اأق�شام 

الب�شرية �املالية بالوزارة نائب رئي�س جلنة تكافوؤ الفر�س باإعداد اخلطة التنفيذية الالزمة 

ل�شمان تنفيذ اخلطة ال�شرتاتيجية لعمل اللجنة مبا يحقق الأهداف املن�شودة.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12401/PDF/INAF_20230322011330782.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/1004801/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/online/local/1004711/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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النواب  جمل�س  وافق 

االقرتاح  على  جل�سته  يف 

ب�س�أن  م�ستعجلة  ب�سفة 

النواب  من  املقّدم  االقرتاح 

بدر التميمي.

اأك��د  مداخلته  ويف 

اأن  التميمي  ب��در  الن�ئب 

الطبية  الو�سف�ت  تو�سيل 

�سرك�ت  عرب  »االأدوي���ة« 

وفق  املتوفرة  التو�سيل 

واال���س��رتاط���ت  املع�يري 

اإط�ر  يف  ت�سب  اخل��سة، 

من  املر�سى  وراحة  خدمة 

وخ��سة  الفئ�ت  جميع 

املزمنة  االأم��را���س  ذوي 

الو�سف�ت  وا���س��ح���ب 

القلب  كمر�سى  الدورية 

وال�سغط  وال�����س��ك��ري 

والكولي�سرتول وغريهم.

واأو�سح ق�ئالً: »املقرتح 

اإىل  الذه�ب  عن�ء  �سيوفر 

يف  والوقوف  امل�ست�سفى 

االأم��ر  االنتظ�ر،  �سفوف 

تقدمي  �س�أنه  م��ن  ال���ذي 

اجلودة  من  ع�ل  م�ستوى 

من حيث زي�دة الكف�ءة يف 

الطبية  الو�سف�ت  �سرف 

االنتظ�ر  وق��ت  وتقليل 

واحل��د  ال�سيدلي�ت  يف 

امل�ست�سفي�ت  اكتظ�ظ  من 

عرب  ال�سحية  وامل��راك��ز 

توفري خدمة تو�سيله� من 

الت�سيل  �سرك�ت  خ��الل 

�سبيل  على  طلب�ت  ومنه� 

ال�سغري  ب�ت  الذي  املث�ل 

التع�مل  ميكنه  والكبري 

م��ع��ه«.  وت���ب��ع ق���ئ��الً: 

املقرتح  يف  »ي�ستثنى 

حتتوي  التي  الو�سف�ت 

اخل��سعة  االأدوي���ة  على 

يتم  اأن  على  للرق�بة، 

�سرك�ت  عرب  التو�سيل 

واأن  املتوفرة  التو�سيل 

م�س�ريف  املر�سى  يتحّمل 

دون  رمزية  ب�أ�سع�ر  النقل 

اأي ا�ستغالل يذكر«.

االأحمد  حممد  الن�ئب  ط�لب 

ب�سرورة تعوي�س املت�سررين جراء 

التقديرية  اأو  الوهمية  القراءات 

والتي  وامل���ء  الكهرب�ء  ل��ع��دادات 

قراءة  اآالف   7 اإىل  مبجمله�  و�سلت 

خالل �سهر واحد فقط، مقرتًح� فتح 

حتقيق مو�سع حول ذلك االأمر.

نت�ئج  بن�سر  الوزارة  كم� ط�لب 

للراأي  امل�لية  الرق�بة  ديوان  تقرير 

لبي�ن  ال��ن��واب  وملجل�س  ال��ع���م 

املواطنني خالل  فواتري  االأخط�ء يف 

معترًبا  امل��سية،  الثالث  ال�سنوات 

ُتعد  وهمية  ق��راءات  من  حدث  م� 

اأحلقت  االأرك���ن  متك�ملة  جرمية 

الهيئة  و�سمعة  ب�ملواطنني  �سرًرا 

ل�سم�ن  �س�رمة  قرارات  ت�ستوجب 

عدم تكراره�.

حميدان  ي��سر  اأكد  ج�نبه  من 

ال  ب���أن��ه  وامل����ء  الكهرب�ء  وزي��ر 

نتيجة  مت�سرر  م�سرتك  اأي  يوجد 

التقديرية  اأو  الوهمية  القراءات 

بف�سل  ر�سده�  مت  التي  اخل�طئة 

منوًه�  ب�لوزارة،  الرق�بة  اأنظمة 

ال��ق��راءات  جميع  ت�سحيح  على 

ف�تورة  اأي  �سدور  قبل  اخل�طئة 

ال�سركة  مع  العقد  اإنه�ء  ومت  كم� 

وعلى  املعنية،  للجه�ت  واإح�لته� 

نظ�م  اإ�سدار  مت  احل�دثة  هذه  اأثر 

فوترة جديد اأكرث دقة.

جمعة  مب�رك  حممد  والتعليم  الرتبية  وزير  قّدم 

تقّدمه�  التي  اخلدم�ت  حول  مو�سعة  اإي�س�ح�ت  اأم�س 

للطلبة  احلكومية  املدار�س  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة 

من ذوي احل�الت اخل��سة.

اأن  على  النواب  بجل�سة  اأم�س  له  مداخلة  يف  واأّكد 

من  الالزم  القدر  على  يح�سلون  اخل��سة  احل�الت  فئة 

املتعلقة  وامل�ستلزم�ت  االأدوات  اإىل  ب�الإ�س�فة  التعليم، 

املوؤ�س�س�ت  الأن  الالزمة؛  احلم�ية   � واأي�سً االإع�قة،  بنوع 

التعليمية تعترب موؤ�س�س�ت حلم�ية الطلبة.

الرتبية  معلمي  جلميع  ب�ل�سكر  الوزير  وتوّجه 

وتقدميهم  الطلبة  من  الفئة  هذه  لرع�ية  اخل��سة 

اجلهود  نفي  عدم  ب�سرورة  منوًه�  اخلدم�ت،  الكثريمن 

التي يقومون به� والتحدي�ت الذهنية التي يواجهونه�، 

درجة  يحملون  خمت�س  معلم   502 وج��ود  مبين� 

 172 ووج��ود  اخل��سة  الرتبية  يف  البك�لوريو�س 

مدر�سة توفر اخلدم�ت التعليمية ل�سعوب�ت التعليم.

وت�بع الوزير يف معر�س اإج�بته على �سوؤال للن�ئب 

ه�س�م العو�سي: »حري�سون جًدا على توفري البيئة التي 

اإع�قتهم،  على  للتغلب  ب�أنف�سهم  والثقة  االأمل  لهم  توفر 

فهن�ك دور كبري جًدا للمدار�س يف رع�ية هذه الفئة«.

وم�ستقبلية  ح�لية  وخطط  وج��ود  اإىل  م�سرًيا 

للتع�مل مع الطلبة من ذوي الهمم او ذوي االحتي�ج�ت 

اخل��سة.

م� هو  تفوق  »لدين� خطط طموحة وبرامج  وت�بع: 

يف  جهوزيته�  ح�ل  به�  ا�سراككم  و�سيتم  ح�لًي�  مقدم 

ال  ونحن  مظلومون  طلبة  يوجد  وال  املن��سب،  الوقت 

الن�ئب  وعلى  لهم  وامل�س�ندة  الدعم  كل  ولدين�  نر�س�ه� 

االطالع قبل احلديث فيجب اأن ال نقلل من اجلهد املبذول 

من املعلمني«.

للفئ�ت  املقدمة  التعليمية  اخلدم�ت  اأن  الوزير  واأّكد 

االإع�قة  نوع  العمرية وح�سب  املرحلة  بح�سب  اخل��سة 

والتحدي الذهني.

للفئة  املقدمة  التعليمية  الرع�ية  نوع  اأن  واأو�سح 

على  االأحي�ن  من  كثري  االبتدائية يرتكز يف  املرحلة  يف 

ب�الإ�س�فة  ال�سخ�سية  النظ�فة  على  واحلف�ظ  احلم�ية 

للتعليم وهذا يتطلب جهوًدا كبرية جًدا من املعلمني.

وت�بع: »اأم� يف املرحلة االإعدادية فتقدم لهم جرع�ت 

للمرحلة  االنتق�ل  على  ت�س�عدهم  بحيث  اأكرث،  تعليمية 

الث�نوية«.

اإىل تلقي هذه الفئة القدر الالزم من التعليم  واأ�س�ر 

واملع�ملة اىل ج�نب توفر االدوات وامل�ستلزم�ت املتعلقة 

لالمل  املعززة  والبيئة  احلم�ية  وتوفر  االع�قة  بنوع 

اإع�قتهم  والثقة، م�سنًف� رع�يتهم وتعليمهم ح�سب نوع 

وح�سب مرحلتهم الدرا�سية من �سبل احلم�ية والنظ�فة 

الدعم  ج�نب  اىل  التعليمية  واجلرع�ت  ال�سخ�سية 

التقوميي و�سوال للبعث�ت واملنح الدرا�سية.

احل�الت  دمج طالب  عملية  ب�أن  الوزير  اأو�سح  كم� 

مع�يري  وفق  تتم  االعتي�دية  ال�سفوف  يف  اخل��سة 

و�سروط معينة اأهمه� توفر تق�رير تق�رير �سحية توؤكد 

ت�سكيل خطورة  لعدم  �سم�ًن�  للتح�سن  ق�بل  الط�لب  ان 

تتم  الفئة  هذه  من  الطالب  دمج  اأن  مبيًن�  نف�سه  حتى 

ثم  ا�سهر   3 اإىل  اأ�سبوعني  ملدة  للمراقبة  بخ�سوعهم 

لل�سفوف  يع�د  يلِب  مل  واإذا  م�ستمر  ب�سكل  التقييم 

املتعلقة به.

ب�أنهم  التق�رير  اأثبتت  احلالت  من  الكثري  اأن  واأف�د 

املدار�س وهن�  االنخراط يف  اأو حتى  للدمج  ق�بلني  غري 

االأهلية املخت�سة  االأمور ب�لتوجه للمراكز  اأولي�ء  نوّجه 

برع�ية االأطف�ل من هذه الفئة لرع�يتهم وحم�يتهم، ومن 

خ��سة  املدار�س  يف  اال�ستمرار  على  قدرته  عدم  يتبنّي 

اإخط�ر  فيتم  ال�سخ�سية  ب�لنظ�فة  تتعلق  م�س�ئل  يف 

ذلك  يف  جنحوا  م�  واإذا  الط�لب،  تدريب  يف  الوالدين 

يرّحب بعودته للمدار�س.

�سريًك�  ُتعد  ال�سحة  وزارة  اأن  امل��ب���رك  وب��نّي 

التقييم  ال�س�أن وهي عملية  الوزارة يف هذا  اأ�س��سًي� مع 

لالطالع  مداخلته  خت�م  يف  الن�ئب  داعًي�  والت�سخي�س، 

ال�س�أن  هذا  الوزارة يف  ومب�درات  على جهود  كثب  عن 

خالل  من  واملع�قني  اخل��سة  احل�الت  بني  والتفريق 

�سوؤاله الذي ج�ء ب�سكل ع�م دون حتديد يذكر.
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له  مداخلة  خالل  العليوي  حممد  الن�ئب  ذكر 

املخ�س�سة  امليزانية  بزي�دة  احلكومة  قي�م  �سرورة 

رواتب  لرفع  واجلعفرية  ال�سنية  االأوق���ف  الإدارت��ي 

ومك�ف�آت االأئمة واملوؤذنني وا�ستيع�ب عدد اأكرب منهم 

مب� يلّبي احتي�ج�ت امل�س�جد.

به  تقّدم  الذي  امل�ستعجل  املقرتح  �س�رًح�  وت�بع 

اأم�س: »�سي�سهم املقرتح يف تعديل اأو�س�عهم املعي�سية 

وت�سجيع  املعيئة  وغ��الء  االأ�سع�ر  ارتف�ع  ظل  يف 

العمل  ه��ذا  يف  لالنخراط  البحرينيني  املواطنني 

االأمر  اململكة،  يف  امل�س�جد  كرثة  اإىل  منوًه�  اجلليل«، 

الذي يوؤدي اإىل احتي�ج كل من اإدارتي االأوق�ف ال�سنية 

االأئمة  ب�أعم�ل  للقي�م  كبرية  اأعداد  اإىل  واجلعفرية 

واملوؤذنني، ويف املق�بل ال تكون امليزاني�ت املخ�س�سة 

الإدارتي االأوق�ف ال�سنية واجلعفرية ك�فية لذلك.

وزير الرتبية 

مهدي ال�شويخ حممد العليوي وزير الأ�شغال 

ه�شام العو�شي 

بدر التميميحممد الأحمد وزير الكهرباء واملاء

اجلل�شة العادية الرابعة ع�شرة يف دور النعقاد ال�شنوي العادي الأول من الف�شل الت�شريعي ال�شاد�س اأحمد امل�شلم

مّرر اتفاقية نظام ربط اأنظمة املدفوعات بني دول املجل�س 

»النواب« يرفع للحكومة 14 مقرتًحا م�ضتعجاًل منها م�ضاعفة الرواتب خالل �ضهر رم�ضان

ف�طمة �سلم�ن: 

رفع جمل�س النواب يف جل�سته يوم اأم�س 

14 مقرتًح� ب�سفة ا�ستعج�ل من اأبرزه� مقرتح 

الذين  للموظفني  اإ�س�يف  �سهر  راتب  ب�سرف 

راتب  دين�ر ون�سف  تقل رواتبهم عن 2000 

اإ�س�يف ملن يزيد راتبه على ذلك مبن��سبة �سهر 

زي�دة  ب�س�أن  اآخر  ومقرتح  املب�رك،  رم�س�ن 

املب�لغ املر�سودة يف امليزانية لدائرتي االأوق�ف 

ومك�ف�آت  رواتب  لرفع  واجلعفرية  ال�سنية 

االأئمة واملوؤذنني وا�ستيع�ب عدد اأكرب منهم مب� 

يلبي احتي�ج�ت امل�س�جد.

امل�ستعجلة  املقرتح�ت  من  جملة  اأقّر  كم� 

م�  بدفع  احلكومة  قي�م  ب�س�أن  مقرتح  منه� 

املب�لغ  اإجم�يل  من  �سهر  كل  عن   %5 ن�سبته 

يوًم�   30 جت�وزه�  ح�ل  يف  عليه�  امل�ستحقة 

من ت�ريخ اال�ستحق�ق، ومقرتح ب�إع�دة خدمة 

عرب  )االأدوي���ة(  الطبية  الو�سف�ت  تو�سيل 

للمع�يري  وفًق�  املتوفرة  التو�سيل  �سرك�ت 

ب�س�أن  مقرتًح�  كذلك  اخل��سة،  واال�سرتاط�ت 

ال�سي�حية  الت�أ�سريات  منح  �سوابط  ت�سديد 

وت�سديد الرق�بة عليه� ب�سبب كرثة االأ�سخ��س 

ال�سي�حية  الت�أ�سريات  ي�ستخرجون  الذين 

لغر�س البحث عن عمل يف مملكة البحرين اأو 

الأغرا�س اأخرى غري ال�سي�حية.

ب�سفة  مقرتح  على  املوافقة  مّت��ت  كم� 

البحرينيني  املوؤذنني  تثبيت  ب�س�أن  ا�ستعج�ل 

اأخرى يف ك�در جه�ز  الذين لي�س لهم وظيفة 

اقتط�ع  اإيق�ف  املدنية، ومقرتح ب�س�أن  اخلدمة 

من  ح�لًي�  يتم  وال��ذي  احل��ورة  مقربة  قبور 

املقرتح�ت  من  وغريه�  ال�س�رع  تو�سعة  اأجل 

امل�ستعجلة مم� يهم املواطن.

� يف ذات اجلل�سة على  ووافق املجل�س اأي�سً

اإح�لة امل�سروع بق�نون ب�لت�سديق على اتف�قية 

املدفوع�ت بني دول جمل�س  اأنظمة  نظ�م ربط 

اإىل  وذلك  العربية،  اخلليج  لدول  التع�ون 

جمل�س ال�سورى.

عدد من  ا�ستعرا�س  اجلل�سة مت  ذات  ويف 

اإج�ب�ت الوزراء على اأ�سئلة برمل�نية.

كم� ورفع املجل�س متمثالً يف رئي�سه اأحمد 

يف  البحرين  مملكة  جن�ح  ب�س�أن  بي�ًن�  امل�سلم 

تنظيم وا�ست�س�فة اجتم�ع�ت اجلمعية الع�مة 

لالحت�د الربمل�ين الدويل يف دورته� ال�)146(، 

اأكد فيه املك�نة الدولية املرموقة ململكة  والتي 

ال�س�مل،  التنموية  امل�سرية  ظل  يف  البحرين، 

املجل�س  اع�س�ء  جهود  ا�ستعرا�س  ج�نب  اىل 

ودورهم الف�عل، الذي ك�ن له� االأثر املتميز، يف 

حتقيق هذا النج�ح.

خدمات نوعية لذوي الإعاقة و�ضعوبات التعلم يف 172 مدر�ضة.. وزير الرتبية:

اأكرث من 500 معلم خمت�س يف الرتبية اخلا�ضة يعملون بكل جهد واإخال�س

الأحمد: 7000 قراءة وهمية خالل �ضهر.. الوزير: 

ل مت�ضررين من القراءات التقديرية الوهمية

التميمي: 

لتو�ضيل الأدوية عرب »�ضركات التو�ضيل« 

وزير الأ�ضغال: حل م�ضكلة اللوزي

اإبراهيم  االأ�سغ�ل  وزي��ر  اأك��د 

بحلحلة  الوزارة  قي�م  على  احلواج 

االأم��ط���ر  م��ي���ه  جتمع  م��و���س��وع 

مبع�يري  تتم  والتي  ومع�جلته�، 

مع�جلة مب�ستوي�ت ع�لية، وذلك عرب 

اإع�دة اال�ستخدام يف رّي امل�سطح�ت 

االأ�س�ليب  من  وغريه�  اخل�سراء 

املتعددة؛ وذلك لال�ستف�دة من املوارد 

ذات  للم�س�ريع  وتوجيهه�  امل�ئية 

الق�س�ء  مت  ب�أنه  منوًه�  االأولوية، 

على م�سكلة جتمع مي�ه االأمط�ر عرب 

بن�ء �سبكة متك�ملة له� لت�سريفه� يف 

اللوزي  منطقة  ومنه�  عّدة  من�طق 

التي مت حّل امل�سكله به�.

ال�ضويخ: قرى �ضارع البديع م�ضتنقعات

ال�سويخ  م��ه��دي  ال��ن���ئ��ب  اأك���د 

التحتية  البنية  انخف��س ن�سبة اجن�ز 

يف قرى �س�رع البديع وحتول املنطقة 

وفي�س�ن  وم�ستنقع�ت«  »ب��رك  اإىل 

خزان�ت املج�ري املنزلية ب�سكل دائم.

ال��دائ��رة  »اإن  ال�سويخ:  وق���ل 

ال�سم�لية االأوىل مكتّظة ب�ل�سك�ن ولكن 

اإىل  �سوؤاله  موجًه�  حتتية،  بنية  دون 

بهذا  بق�ء  جمل�سن�  يقبل  »هل  الرئي�س 

�سكنية  جممع�ت   8 هن�ك  احل���ل«؟ 

غري معّمرة منذ فرتة طويلة من دون 

ب�ملرة  الوزير  �سبكة جم�ري، جت�هله� 

خريطة  على  موجودة  غري  وك�أنهم� 

م�س�ريع الوزارة«.

العليوي لرفع رواتب الأئمة واملوؤذنني
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اطلع على اجلهود امل�ضرتكة ال�ضتقبال �ضهر رم�ضان املبارك

»تن�ضيقي اجلنوبية« يتابع اإدراج »الرفاع« �ضمن برنامج املدن ال�ضحية

اآل  خليفة  بن  علي  بن  خليفة  ال�شيخ  �شمو  تراأ�س 

املجل�س  رئي�س  اجلنوبية،  املحافظة  حمافظ  خليفة 

دورته  يف  الثالث  التن�شيقي  املجل�س  اجتماع  التن�شيقي، 

املرئي،  الت�شال  تقنية  للعام 2023، وذلك عرب  الثالثة 

الأع�شاء من ممثلي اجلهات احلكومية  بح�شور عدد من 

املختلفة.

املحافظ باحل�شور،  بداية الجتماع رّحب �شمو  ويف 

امل�شتمر  و�شعيه  التن�شيقي  املجل�س  حر�س  موؤكًدا 

يحظى  الذي  والتنموي،  اخلدمي  القطاع  تطوير  يف 

�شاحب  ح�شرة  قبل  من  كرمية  ورعاية  بتوجيهات 

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

ومتابعة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل 

�شموه  لفًتا  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة 

وحت�شني  تنفيذ  متابعة  نحو  الدوؤوب  املحافظة  عمل  اإىل 

جودة اخلدمات املقدمة للمواطنني واملقيمني بالتعاون مع 

�شمو  تابع  الجتماع،  وخالل  املخت�شة.  اجلهات  خمتلف 

قبل  من  مرئًيا  ا  عر�شً التن�شيقي  املجل�س  رئي�س  املحافظ 

التعليمة  امل�شاريع  اأبرز  حول  والتعليم  الرتبية  وزارة 

جديدة،  اأكادميية  ومباٍن  مدار�س  بني  ما  امل�شتقبلية 

مع  والتن�شيق  املتابعة  اأهمية  اإىل  �شموه  اأ�شار  وعليه 

وزارة الرتبية والتعليم من اأجل توفري املرافق التعليمية 

النموذجية والتي تلبي احتياجات اأهايل املنطقة، مو�شًيا 

�شموه ب�شرورة الهتمام باملدار�س التاريخية ملا لها من 

دور يف اإبراز املكانة الثقافية والتاريخية التي حتظى بها 

خمتلف مناطق املحافظة، وذلك بالتعاون والتن�شيق مع 

خمتلف اجلهات املخت�شة.

ا  عر�شً اجلنوبية  املحافظة  حمافظ  �شمو  تابع  كما 

�شاماًل من قبل بلدية املنطقة اجلنوبية حول ال�شتعدادات 

ا�شتعر�شت  اإذ  املبارك،  رم�شان  �شهر  ل�شتقبال  القائمة 

تهدف  التي  العطاء(  )رم�شان  حملة  م�شامني  البلدية 

العامة  النظافة  على  واحلفاظ  البلدي  الوعي  لتعزيز 

العامة  املرافق  يف  وال�شرتاطات  بالقوانني  واللتزام 

واحليوية، م�شيًدا �شموه مب�شتوى التعاون بني املحافظة 

تلبي  التي  اخلدمات  اأف�شل  تقدمي  اأجل  من  والبلدية 

احتياجات الأهايل واملقيمني يف نطاق املحافظة اجلنوبية.

يف �شياق اآخر، اطلع �شمو حمافظ املحافظة اجلنوبية 

العمل امل�شرتك من املحافظة اجلنوبية  على جهود فريق 

ا مرئًيا حول  واإدارة الأوقاف ال�شنية، اإذ تابع �شموه عر�شً

ا�شتعداًدا  امليدانية  اجلولت  ونتائج  امل�شرتكة  اجلهود 

على  الطالع  خالل  من  املبارك  رم�شان  �شهر  ل�شتقبال 

اأو�شاع و�شيانة 18 جامًعا وم�شجًدا يف نطاق املحافظة 

اجلنوبية، منوًها �شموه باأهمية التجهيز امل�شبق ل�شتقبال 

امل�شليات  اأو�شاع  على  الطالع  خالل  من  العيد  �شالة 

املحافظة،  مناطق  مبختلف  م�شليات   5 عددها  البالغ 

بالتعاون والتن�شيق ما بني املحافظة واإدارة الأوقاف.

املجل�س  املحافظ خالل  �شمو  اأو�شى  اآخر،  من جانب 

وذلك  �شحية،  مدينة  الرفاع  منطقة  باإدراج  التن�شيقي 

اأهم  �شمن  ُيعد  والذي  ال�شحية،  املدن  برنامج  �شمن 

الربامج التابعة ملنظمة ال�شحة العاملية من خالل تعزيز 

هذا  لتحقيق  اجلهات  خمتلف  مع  والتعاون  اجلهود 

الهدف، وذلك لإبراز الدور ال�شحي وامل�شتدام الذي تتمتع 

ال�شحية  املقومات  بكل  كونها حتظى  الرفاع  منطقة  فيه 

وفق املقايي�س املطلوبة واملقدمة للمواطنني واملقيمني.

اأمري منطقة جازان ُي�ضيد 

مبتانة العالقات مع البحرين

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن نا�شر 

بن عبدالعزيز اآل �شعود، اأمري منطقة جازان، يف مكتبه 

علي  بن  عبدالرحمن  بن  علي  ال�شيخ  اأم�س،  بالإمارة 

العربية  اململكة  لدى  البحرين  مملكة  �شفري  خليفة،  اآل 

ال�شعودية ال�شقيقة.

وخالل اللقاء، رّحب �شمو اأمري منطقة جازان ب�شفري 

مثمًنا  ال�شعودية،  العربية  اململكة  لدى  البحرين  مملكة 

بني  جتمع  التي  التاريخية  الأخوية  العالقات  متانة 

التوفيق  دوام  ل�شعادته  متمنًيا  ال�شقيقتني.  اململكتني 

اأداء مهامه الدبلوما�شية يف كل ما من �شاأنه حتقيق  يف 

امل�شالح والتطلعات امل�شرتكة. 

علي  بن  عبدالرحمن  بن  علي  ال�شيخ  اأ�شاد  بدوره، 

ُتعد  والتي  ال�شعودية  البحرينية  بالعالقات  خليفة  اآل 

اأمنوذج يف الأخوة وال�شراكة والتكامل، منوًها مبا حّققه 

التعاون والتن�شيق امل�شرتك بني اململكتني ال�شقيقتني من 

خطوات متقدمة ومتنامية على كافة امل�شتويات.

�شوؤون  وزيرة  توفيقي  جنيب  بنت  روان  ا�شتقبلت 

ال�شباب، ال�شفري رودي دراموند �شفري اململكة املتحدة لدى 

مملكة البحرين.

بني  التعاون  جمالت  ا�شتعرا�س  اللقاء  خالل  وجرى 

ومدى  ال�شباب  قطاع  يف  ا  وخ�شو�شً ال�شديقني  البلدين 

لالرتقاء  اجلانبني  بني  املتاحة  الفر�س  من  ا�شتفادتهم 

اإىل  بالإ�شافة  ومتكينهم،  وتدريبهم  ال�شباب  مبهارات 

مملكة  يف  الناجحة  ال�شبابية  التجارب  من  ال�شتفادة 

البحرين واململكة املتحدة.

بني  العالقات  متانة  اللقاء،  خالل  الوزيرة،  واأكدت 

تقدم  من  ت�شهده  وما  املتحدة  واململكة  البحرين  مملكة 

البحرين  مملكة  وحر�س  الأ�شعدة،  خمتلف  على  م�شتمر 

على تطوير هذه العالقات والنهو�س بها يف كل املجالت 

مبا فيها اجلانب ال�شبابي.

تطلعه  عن  املتحدة  اململكة  �شفري  اأعرب  جانبه،  من 

لتحقيق  البلدين  بني  الثنائي  التعاون  م�شارات  لتعزيز 

الأهداف املن�شودة، موؤكًدا اأهمية تعزيز التعاون يف املجالت 

ال�شبابية والعمل على تاأطريها مبا يعود بال�شكل الإيجابي 

على �شباب البلدين ال�شديقني.

توفيقي وال�ضفري الربيطاين

 يبحثان االرتقاء مبهارات ال�ضباب

خالل املوؤمتر الدويل لتعزيز ال�ضلم والتعاي�ش واالنتماء املجتمعي باالأردن

منح و�ضام »العمل االإن�ضاين 2023« للدكتورة ندى �ضم�ش
خديجة العرادي:

منحت فر�شان ال�شالم باململكة الأردنية 

العمل  ودرع  و�شام  ال�شقيقة،  الها�شمية 

ندى  للدكتورة   2023 لعام  الإن�شاين 

جلهودها  تقديًرا  وذلك  �شم�س؛  بن  علي 

الإن�شاين وخدمة  العمل  املتميزة يف جمال 

املجتمع ون�شر ثقافة الت�شامح واملحبة بني 

�شكرها  عن  �شم�س  بن  واأعربت  ال�شعوب. 

رئي�س  اأبو حجلة  اأمني  للدكتور  وتقديرها 

م�شيدًة  منت�شبيها،  وكافة  ال�شالم  فر�شان 

ور�شالتها  ال�شالم  فر�شان  هيئة  بدور 

من  الب�شرية  خدمة  يف  النبيلة  الإن�شانية 

بني  املجتمعي  ال�شالم  ثقافة  ن�شر  خالل 

والدعوة  الكراهية  خطاب  ونبذ  ال�شعوب 

اىل الت�شامح والعتدال والتعاي�س امل�شرتك 

الإن�شانية،  والروابط  القيم  بناء  اأجل  من 

دوام  عليها  القائمني  جلميع  ومتنت 

التوفيق وال�شداد.

اأن  لـ»الأيام«  ت�شريح  يف  واأكدت 

جميع ما قامت به من جهود، ياأتي ترجمة 

وبف�شل  املعظم   امللك  جاللة  لتوجيهات 

ال�شلم  اىل  الداعية  ال�شامية  توجيهاته 

الأديان  وتقارب  والت�شامح  ال�شالم  ون�شر 

والتعاي�س ال�شلمي، ومن هذا املنطلق قمت 

بتمثيل بالدي اأف�شل متثيل.

املوؤمتر  خالل  �شم�س  بن  تكرمي  ومت 

الدويل لتعزيز ال�شلم والتعاي�س والنتماء 

املجتمعي لفر�شان ال�شالم والذي مت برعاية 

رئي�س  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ 

دائرة الطريان املدين راأ�س اخليمة وع�شو 

ال�شالم،  فر�شان  والرفعة  ال�شمو  جمل�س 

برئا�شة الدكتور اأمني اأبوحجلة، وبال�شراكة 

من  الدولية  والتميز  اجلودة  موؤ�ش�شة  مع 

بالأمني  ممثلة  ال�شعودية  العربية  اململكة 

العام للموؤمتر الدكتور عدنان �شعد �شغري، 

فتحي  املهند�س  للموؤمتر  الر�شمي  والداعم 

ال�شرف  �شيوف  وح�شور  عفانة،  جرب 

مرمي  وال�شيخة  اأبوغزالة  طالل  الدكتور 

البحرين  مملكة  من  خليفة  اآل  حمد  بنت 

ودولة  القا�شمي  خالد  بن  حميد  وال�شيخ 

الدكتور ع�شام �شرف رئي�س وزراء م�شر 

رئي�س  عك�شه  خالد  واملن�شيور  الأ�شبق 

دائرة حوار الأديان يف الفاتيكان وال�شيخ 

العاملي  ال�شالم  جمل�س  رئي�س  بدر  قا�شم 

لالأديان وحقوق الإن�شان والدكتور عبداهلل 

�شفيقة  والدكتورة  الإمارات  من  املحيا�س 

العامري رئي�شة جمعية رائدات الأعمال و 

وامل�شت�شارة جناة باقا�شي رئي�شة م�شروع 

العربي  والفنان  للجودة  العاملية  مكة 

الردنية  والفنانة  ب�شناق  لطفي  الكبري 

عبري عي�شى وعقد املوؤمتر مب�شاركة دولية 

م�شارًكا يف  و150  دولة   18 من  وا�شعة 

فندق لند مارك عمان.

املوؤمتر  يف  ندى  الدكتورة  و�شاركت 

متحدثة عن دور الربملان يف حل الزمات، 

رئي�س  من  باإ�شادة  م�شاركتها  وحظيت 

حيث  اأبوحجلة،  اأمني  الدكتور  املوؤمتر 

واإثراء  طرح  يف  اأ�شهمت  ورقتها  اأن  اأّكد 

النقا�شات.

حافالت نقل طلبة االبتدائية واالإعدادية تن�ضرف قبل انتهاء الدوام الر�ضمي خالل رم�ضان

�شارة جنيب:

اأ�شدرت مدير اإدارة اخلدمات بوزارة الرتبية والتعليم 

الطلبة  نقل  حافالت  توقيت  ب�شاأن  تعميًما  الكعبي  خلود 

والطالبات خالل �شهر رم�شان املبارك 2023.

ن�شخة  على  »الأيام«  الذي ح�شلت  التعميم  وبح�شب 

احلافالت  لنتظار  التواجد  مواعيد  حتديد  مت  فقد  منه، 

الفرتة  خالل  املبارك  رم�شان  ل�شهر  املخ�ش�شة  املدر�شية 

ال�شباحية عند ال�شاعة 7:10 �شباًحا للمرحلتني البتدائية 

اأن موعد احل�شور لطلبة  اإىل  والعدادية. واأ�شار التعميم 

املرحلة الثانوية والتعليم الفني واملهني، وكل من املعهد 

الدرا�شية،  املراحل  جلميع  اجلعفري  واملعهد  الديني 

�شيكون عند ال�شاعة 6:45 �شباًحا.

وفيما يتعلق مبواعيد الن�شراف للحافالت املدر�شية 

اأنه  التعميم  بنّي  الظهرية،  لفرتة  رم�شان  �شهر  خالل 

املرحلة  لطلبة  ظهًرا   12:10 ال�شاعة  عند  �شيكون 

البتدائية، 12:45 ظهًرا لطلبة املرحلة الإعدادية، 1:20 

لطلبة املرحلة الثانوية. و�شبق اأن اأ�شدرت وزارة الرتبية 

والتعليم تعميًما ب�شاأن التوقيت الزمني لليوم الدرا�شي يف 

�شهر رم�شان املبارك.

املراحل  جلميع  الدرا�شي  اليوم  يبداأ  اأن  املقرر  ومن 

للمرحلة  وينتهي  �شباًحا،   8 ال�شاعة  التعليمية يف متام 

بالن�شبة  وكذلك  ظهًرا   12:25 ال�شاعة  عند  البتدائية 

للمعهد الديني البتدائي، وينتهي دوام املرحلة الإعدادية 

عند ال�شاعة 1:00 ظهًرا، بينما ينتهي دوام طلبة املرحلة 

الثانوية )توحيد امل�شارات الأكادميية( والتجاري املطور 

عند ال�شاعة 1:20 ظهًرا.

اأما بالن�شبة للفرتة امل�شائية من التعليم الفني واملهني، 

ظهًرا،   1:30 ال�شاعة  عند  الدرا�شة  تبداأ  اأن  املقرر  فمن 

وتنتهي عند ال�شاعة 5:10 ع�شًرا.

رئي�ش بلدي  اجلنوبية يزور وادي البحري

اإبراهيم  عبداهلل  البلدي  املجل�س  رئي�س  قام 

املخت�شني  مع  م�شرتكة  ميدانية  بزيارة  عبداللطيف 

املنطقة  وبلدية  ال�شغال  ووزارة  ال�شحة  وزارة  من 

بداية  يف  اأ�شاد  اإذ  البحري،  وادي  ملنطقة  اجلنوبية 

امللكي  ال�شمو  ل�شاحب  ال�شابق  بتوجيه  الزيارة 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري 

املناطق  من  البحري  وادي  باعتبار  الوزراء،  جمل�س 

وتاللها  بت�شاري�شها  تت�شم  التي  البيئية  الطبيعة  ذات 

لتتخذ  ال�شابق  وتوجيهه  طبيعية،  حممية  ال�شخرية 

الوزارية  والقرارات  الإجراءات  املعنية  اجلهات 

للجهات  ال�شابق  �شموه  وتوجيه  ال�شاأن،  بهذا  الالزمة 

التطوير  اأعمال  ملوا�شلة  العالقة  ذات  احلكومية 

يف  واخلدمية  التحتية  البنية  وم�شاريع  والتنمية 

املناطق  على  احلفاظ  مراعاة  مع  البحري،  وادي 

املحمية ذات الطبيعة البيئية يف الوادي، والتي تتميز 

املنفـردة. بت�شاري�شـها 

الزيارة  هذه  اأن  البلدي  املجل�س  رئي�س  واأكد 

جاءت  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  مع  امليدانية 

طبيعية  كمحمية  الوادي  على  املحافظة  على  للعمل 

ظاهرة  ازدياد  منها  الظواهر  بع�س  ومعاجلة 

م�شادر  على  والوقوف  املنطقة  يف  البعو�س  انت�شار 

احللول  و�شع  وحماولة  الوادي  يف  احل�شرات  تلك 

اإذ ا�شتمع اجلميع  والإجراءات للت�شدي لتلك امل�شكلة، 

ملحاولة  �شتنفذ  التي  امل�شتقبلية  الإجراءات  لبع�س 

الراكدة  املياه  يف  احل�شرات  انت�شار  ومنع  التخفيف 

للوادي.

�ضركة مطار البحرين تختتم مترين الطوارئ ال�ضامل
البحرين،  مطار  �شركة  اختتمت 

اإدارة وت�شغيل مطار  اجلهة امل�شوؤولة عن 

بنجاح  و�شركاوؤها  ــدويل،  ال البحرين 

ع�شر  ال�شابع  ال�شامل  الطوارئ  مترين 

الأكرب  كان  الذي  الدويل،  البحرين  ملطار 

مبنى  افتتاح  بعد  والأول  نوعه  من 

امل�شافرين احلايل.

كل  يقام  ــذي  ال التمرين  ـــوؤدي  وي

ال�شالمة  رئي�شًيا يف حت�شني  دوًرا  �شنتني 

القدرات  تقييم  خالل  من  للمطار  العامة 

وخدمات  خطط  وفاعلية  وال�شتعدادات 

البحرين  مطار  يف  والإنــقــاذ  الطوارئ 

املطار  جاهزية  على  والوقوف  الــدويل، 

الأزمــات  �شيناريوهات  مع  التعامل  يف 

املتنوعة.

القيام  على  العام  هذا  التمرين  وركز 

يف  طائرة  حــادث  ل�شيناريو  مبحاكاة 

مت  حيث  الــدويل،  البحرين  مطار  حميط 

اإطالق اإنذار طوارئ كامل النطاق.

البحرين  مطار  من  عمل  فرق  وقامت 

بالتن�شيق  الداخلية  ووزارة  ــدويل  ال

املطلوبة  واخلطوات  ــراءات  الإج لتخاذ 

ح�شب متطلبات التمرين لتحقيق الأهداف 

املو�شوعة له.

التمرين متطوعني من كل  و�شارك يف 

الوطنية  الإ�شعاف  و�شيارات  الأطــراف 

وطائرات  واحلرائق  الإطفاء  وعربات 

مروحية.

البنفالح،  يو�شف  حممد  واأعـــرب 

البحرين  مطار  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 

عن �شكره لكل امل�شاهمني يف هذا التمرين، 

امل�شافرين  اأنه نظرا حلجم مبنى  مو�شًحا 

�شكل  فقد  ال�شابق،  باملبنى  مقارنة  اجلديد 

هذا التمرين حتدًيا تطلب الكفاءة والعمل 

واأعلى  الدقيق  والتن�شيق  اجلماعي 

م�شتويات الحرتافية.

واأكد اأنه مت احلر�س على اتخاذ جميع 

التدابري الالزمة ل�شمان عدم تاأثر عمليات 

الطائرات  حركة  اأو  البحرين  مطار 

التمرين  هذا  اإجراء  اأثناء  يف  وامل�شافرين 

ال�شالمة  متطلبات  مــن  يعترب  الــذي 

الإلزامية.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12401/PDF/INAF_20230322011330782.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/1004782/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/1004786/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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بهدف دعم ومتكني عمالئها

ا وخ�شومات ت�شل اإىل 60 % خالل رم�شان  »كارفور« تقّدم عرو�شً

مملكة  يف  الفطيم«  »ماجد  �شركة  وتديرها  متلكها  التي  كارفور،  اأعلنت 

البحرين، عن انطالق حملتها الرم�شانية لهذا العام بهدف دعم ومتكني عمالئها يف 

�شهر رم�شان من خالل تقدمي خ�شومات ت�شل اإىل 60% على اأكرث من 200 منتج 

و�شلعة خالل الفرتة املمتدة من 8 مار�ض اإىل 11 اأبريل مع المتداد لعرو�ض عيد 

تلبية  اإىل  كارفور من خالل هذه احلملة  ت�شعى  اأبريل.  �شتنتهي 25  التي  الفطر 

الف�شيل،  ال�شهر  لعمالئها خالل  ت�شوق  اأف�شل جتربة  العمالء وتقدمي  احتياجات 

وت�شجيعهم على الت�شوق بطريقة ذكية حلياة اأف�شل.  وبهذه املنا�شبة، قال غ�شان 

جارودي، رئي�ض العمليات التجارية والت�شغيل يف كارفور البحرين لدى »ماجد 

ارتفاع  ظل  يف  الأ�شعار  ا�شتقرار  على  حر�شنا  من  »انطالًقا  للتجزئة«:  الفطيم 

مع  الف�شيل  رم�شان  ب�شهر  الحتفال  على  العائالت  وم�شاعدة  املعي�شة،  تكاليف 

اأحبائهم، ومتا�شياً مع التزامنا الرا�شخ بدعم منو وازدهار املجتمعات التي نعمل 

قّيمة،  فيها، حر�شت كارفور على دعم ومتكني عمالئها من خالل تقدمي عرو�ض 

واأن�شطة وفعاليات مميزة، ومبادرات هادفة مبا ي�شاهم يف تخفيف ال�شغوط عنهم 

حتى يتمكنوا من التوا�شل مع عائالتهم وفعل اخلري وتقدمي الدعم ملجتمعهم«.

العمالء لتكرمي »الأبطال« يف  اأمام  الفر�شة  وتتيح حملة كارفور املجتمعية، 

حياتهم على جهودهم التي ت�شاهم يف اإ�شفاء ل�شمة خا�شة على ال�شهر الف�شيل. 

وتتمحور احلملة حول جمموعة من املوا�شيع الرئي�شية، مبا يف ذلك الأكل ال�شحي 

والت�شوق الذكي والأعمال اخلريية والعمل اجلماعي. وتتطلع كارفور اإىل تكرمي 

التاآزر  اأجواء رم�شانية رائعة جت�شد قيم  وتقدير عمالئها على جهودهم لتوفري 

اأف�شل جتربة  بتقدمي  يتما�شى مع مهمة كارفور والتزامها  الذي  الأمر  والتكاتف، 

ت�شوق لعمالئها، وت�شجيعهم على الت�شوق بطريقة ذكية حلياة اأف�شل.

ت�شوير: حميد جعفر

جائزة يو�شف بن اأحمد كانو تعتمد

 اللغة الإنكليزية لكتابة البحوث العلمية
يو�شف  جائزة  اأمناء  جمل�ض  اعتمد 

ثانية  لغة  الإنكليزية  اللغة  اأحمد  بن 

املتعددة  امل�شاركة يف م�شابقاتها  للبحوث 

وبالأخ�ض امل�شابقة القت�شادية وم�شابقة 

اأن  بعد  القرار  جاء  وقد  العلمي.  البحث 

العديد  على  الأمناء  جمل�ض  اأع�شاء  اطلع 

من التجارب الإقليمية والعاملية يف جمال 

الكثري  اأبدى  اأن  وبعد  التقديرية  اجلوائز 

اأ�شاتذة  من  امل�شابقات  يف  امل�شاركني  من 

علمية  تقدمي بحوث  وباحثني رغبتهم يف 

للن�شر يف  امل�شتويات وت�شلح  اأعلى  وفق 

املحكمة. وبناًء على هذا  الدولية  املجالت 

امل�شابقات  للم�شاركني يف  �شي�شمح  القرار 

كانو  اأحمد  بن  يو�شف  جلائزة  العلمية 

الدورة  وهي  احلالية  الدورة  من  وبدًءا 

اأما  البحوث  تقدمي  من  ع�شرة  احلادية 

باللغة العربية اأو اللغة الإنكليزية. 

رئي�ض  اأكد  اجلديد،  القرار  وحول 

اأحمد  بن  يو�شف  جائزة  اأمناء  جمل�ض 

قرار  اأن  كانو  حممد  خالد  الوجيه  كانو 

اعتماد اللغة الإنكليزية لغة ثانية لكتابة 

البحوث التي تقبلها اجلائزة يف م�شابقاتها 

ياأتي يف اإطار حر�ض اجلائزة على مواكبة 

كتابة  جمال  يف  طراأت  التي  التطورات 

البحوث، مبيًنا اأن جائزة يو�شف بن اأحمد 

كانو ومنذ تاأ�شي�شها قبل 25 عاًما تهتم يف 

وم�شتوى  البحوث  مبحتوى  الأول  املقام 

الفائدة التي تقدمها للعلوم ب�شتى اأنواعها. 

�شكره  عن  كانو  خالد  الوجيه  واأعرب 

واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  لروؤ�شاء  وتقديره 

والباحثني  املحلية واخلليجية  الأكادميية 

يف  اجلائزة  م�شابقات  يف  امل�شاركني 

على  ال�شابقة  والدورات  احلالية  الدورة 

تقدم  م�شلحة  ت�شب يف  التي  مقرتحاتهم 

اجلائزة.

خالد كانو

مت التعامل مع احلالة ب�شكل فوري مب�شت�شفى »امللك حمد ـــ الر�شالية الأمريكية« 

الدكتور �شهيل �شبيب ي�شتخرج بطارية من اجلهاز اله�شمي لطفل 

قام الدكتور �شهيل �شبيب ا�شت�شاري اجلهاز اله�شمي لالأطفال ورئي�ض 

ق�شم الأطفال مب�شت�شفى امللك حمد الإر�شالية الأمريكية بعملية ا�شتخراج 

بطارية ب�شكل 100 فل�ض ل يزيد قطرها على 2 �شم من اجلهاز اله�شمي 

لطفل يبلغ من العمر اأربع �شنوات، اإذ اإنه مت التعامل الفوري مع احلالة 

وا�شتخراج البطارية خالل مدة مل تتجاوز ال�شاعتني من ابتالعها.

البطاريات  من  النوع  هذا  اإن  قائالً  �شبيب  �شهيل  الدكتور  وي�شيف 

�شحنته  بتفريغ  ويبداأ  املّريء  بجدار  اللت�شاق  اإىل  يوؤدي  ابتالعه  حني 

يوؤدي  قد  وبالتايل  املالم�ض،  املريء  احرتاق جدار  اإىل  موؤدًيا  الكهربائية 

اإىل اخرتاق هذا اجلدار مما قد يعر�ض املري�ض اإىل م�شاعفات والتهابات 

مزمنة قد توؤدي ل �شمح اهلل للوفاة.

الأطفال  بق�شم  متابعة  حالة  اأول  هو  الطفل  هذا  اأن  بالذكر  واجلدير 

مب�شت�شفى امللك حمد الإر�شالية الأمريكية.

مت التعامل مع احلالة ب�شكل فوري مب�شت�شفى امللك حمد الر�شالية 

الأمريكية.

عالج األياف رحم وبطانة رحمية مهاجرة نازفة بدون

 ا�شتئ�شال الرحم مب�شت�شفى رويال البحرين ل�شيدة ثالثينية

التداخلية  الأ�شعة  بق�شم  الطبي  الفريق  جنح 

ثالثينية  ل�شيدة  بالرحم  نازفة  األياف  بعالج  والق�شطرة 

اأو  عام  تخدير  بدون  الرحم  ل�شتئ�شال  اللجوء  دون 

جراحة.

وقد راجعت ال�شيدة الدكتور اأحمد مر�شي ا�شت�شاري 

من  لأكرث  معاناة  بعد  الق�شم  ورئي�ض  التداخلية  الأ�شعة 

يف  ت�شبب  الذي  الرحم  األياف  نزيف  من  �شنوات  ع�شر 

اأعرا�ض تنف�شية واإجهاد عام واأنيميا حادة مما ا�شتدعى 

خالل  الألياف  ل�شتئ�شال  جراحتني  من  اأكرث  اإجراء 

الن�شاء  طبيبة  ا�شتدعى  مما  جدوى  دون  10�شنوات 

بالرف�ض  هذا  وقوبل  متاًما  الرحم  ا�شتئ�شال  لعر�ض 

لرغبة ال�شيدة باحلمل مرة اأخرى.

وبعد مراجعة اأ�شعة الرنني املغناطي�شي للرحم الذي 

الق�شطرة  اأجريت  بالرحم  الألياف  ع�شرات  وجود  اأظهر 

خالل  ملم   2 فتحة  خالل  من  اليد  من  مو�شعي  مبخدر 

20 دقيقة فقط.

اأبدت  بالق�شطرة  العالج  بعد  ال�شيدة  جتربة  وعن 

ذهولها من هذه التكنولوجيا املتقدمة لعالج الألياف دون 

اللجوء ل�شتئ�شال الرحم للحفاظ على فر�شة احلمل مرة 

اأخرى.

�شنني  منذ  مرة  ولأول  اأنها  علقت  اأ�شابيع   4 وبعد 

ال�شهرية  الدورة  اأثناء  يف  البيت  من  اخلروج  ت�شتطيع 

لرتاجع النزيف للمعدل الطبيعي مرة اأخرى وهو ما مل 

يحدث بعد اجلراحات املتكررة بال�شابق.

بالعامل  �شنة   30 من  لأكرث  الرحم  ق�شطرة  ومار�ض 

التداخلية  الأ�شعة  اأطباء  ميار�شه  دقيق  تخ�ش�ض  وهي 

هذا  يف  الكايف  التدريب  على  ح�شولهم  بعد  والق�شطرة 

املجال الطبي املتقدم.

وتقوم ق�شطرة األياف الرحم وبطانة الرحم املهاجرة 

منع  يف  يت�شبب  مما  لهم  املغذية  ال�شرايني  اإغالق  على 

فتموت  الرحم  تروية  على  احلفاظ  مع  عنهم  الرتوية 

الألياف وت�شمر.

د. �أحمد مر�ضي

اإقبال كبري على عر�ض �شركة مونرتيال 

لل�شيارات الرم�شانية يف اأ�شبوعها الأول

اإقبالً كبرًيا على  �شجلت �شركة مونرتيال لل�شيارات 

ال�شركة  خاللها  من  تقدم  والتي  الرم�شانية  عرو�شها 

الأ�شعار  جانب  اىل  �شيارة  كل  مع  متعددة  قيمة  هدايا 

كافة  من  كبرية  جمموعة  العر�ض  وي�شمل  التناف�شية، 

فئات ال�شيارات اجلديدة وامل�شتعملة التي تنا�شب خمتلف 

الأذواق والأحجام من �شيارات الدفع رباعي وال�شيارات 

العائلية والقت�شادية.

ال�شركة  اأن جميع فروع  و�شّرحت �شركة مونرتيال 

للعرو�ض  اإطالقها  منذ  متوقع  غري  اإقبالً  �شهدت 

العرو�ض  اأن  الإقبال  ذلك  �شبب  ورجحت  الرم�شانية 

القيمة  الهدايا  حيث  من  الكرمي  ال�شهر  لتالئم  ّممت  �شُ

املتعددة، حيث يح�شل العميل على اأكرث من هدية قيمة 

مع كل �شيارة اإىل جانب الأ�شعار الفريدة واملميزة، الأمر 

ا�شتثنائية جلميع عمالئها على  الذي خلق جتربة �شراء 

خمتلف ال�شيارات واإقبالً كبرًيا.

ذلك  جناح  اإىل  مونرتيال  �شركة  �شعي  اإطار  ويف 

اأقامت ال�شركة عرو�ض ال�شتبدال املميزة لكافة  العر�ض 

اأ�شعار  اإعطاء العمالء  اأنواع ال�شيارات، وذلك عن طريق 

تثمني تناف�شية على جميع �شيارتهم امل�شتعملة حتى تتم 

عملية ال�شتبدال يف وقت قيا�شي وبكل �شهولة ومرونة.

وُتعد �شركة مونرتيال لل�شيارات من اأف�شل ال�شركات 

التي تقدم احللول التمويلية ل�شراء كافة اأنواع ال�شيارات 

املتاحة،  التمويل  و�شركات  البنوك  خمتلف  طريق  عن 

بالإ�شافة اإىل ميزة تاأجيل الق�شط الأول حتى 6 اأ�شهر من 

امتالك  على  عمالئها  من  العديد  �شاعد  الذي  الأمر  الآن، 

�شيارتهم اجلديدة اأو امل�شتعملة باأق�شاط تناف�شية ومرنة.

يف  الكرمي  ال�شهر  بقدوم  احتفالً  العرو�ض  وت�شتمر 

مملكة  اأرجاء  جميع  يف  املتعددة  ال�شركة  اأفرع  جميع 

البحرين وميكن جلميع عمالئها ال�شتفادة من العرو�ض 

الرم�شانية من الآن.
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بهدف دعم ومتكني عمالئها

ا وخ�شومات ت�شل اإىل 60 % خالل رم�شان  »كارفور« تقّدم عرو�شً

مملكة  يف  الفطيم«  »ماجد  �شركة  وتديرها  متلكها  التي  كارفور،  اأعلنت 

البحرين، عن انطالق حملتها الرم�شانية لهذا العام بهدف دعم ومتكني عمالئها يف 

�شهر رم�شان من خالل تقدمي خ�شومات ت�شل اإىل 60% على اأكرث من 200 منتج 

و�شلعة خالل الفرتة املمتدة من 8 مار�ض اإىل 11 اأبريل مع المتداد لعرو�ض عيد 

تلبية  اإىل  كارفور من خالل هذه احلملة  ت�شعى  اأبريل.  �شتنتهي 25  التي  الفطر 

الف�شيل،  ال�شهر  لعمالئها خالل  ت�شوق  اأف�شل جتربة  العمالء وتقدمي  احتياجات 

وت�شجيعهم على الت�شوق بطريقة ذكية حلياة اأف�شل.  وبهذه املنا�شبة، قال غ�شان 

جارودي، رئي�ض العمليات التجارية والت�شغيل يف كارفور البحرين لدى »ماجد 

ارتفاع  ظل  يف  الأ�شعار  ا�شتقرار  على  حر�شنا  من  »انطالًقا  للتجزئة«:  الفطيم 

مع  الف�شيل  رم�شان  ب�شهر  الحتفال  على  العائالت  وم�شاعدة  املعي�شة،  تكاليف 

اأحبائهم، ومتا�شياً مع التزامنا الرا�شخ بدعم منو وازدهار املجتمعات التي نعمل 

قّيمة،  فيها، حر�شت كارفور على دعم ومتكني عمالئها من خالل تقدمي عرو�ض 

واأن�شطة وفعاليات مميزة، ومبادرات هادفة مبا ي�شاهم يف تخفيف ال�شغوط عنهم 

حتى يتمكنوا من التوا�شل مع عائالتهم وفعل اخلري وتقدمي الدعم ملجتمعهم«.

العمالء لتكرمي »الأبطال« يف  اأمام  الفر�شة  وتتيح حملة كارفور املجتمعية، 

حياتهم على جهودهم التي ت�شاهم يف اإ�شفاء ل�شمة خا�شة على ال�شهر الف�شيل. 

وتتمحور احلملة حول جمموعة من املوا�شيع الرئي�شية، مبا يف ذلك الأكل ال�شحي 

والت�شوق الذكي والأعمال اخلريية والعمل اجلماعي. وتتطلع كارفور اإىل تكرمي 

التاآزر  اأجواء رم�شانية رائعة جت�شد قيم  وتقدير عمالئها على جهودهم لتوفري 

اأف�شل جتربة  بتقدمي  يتما�شى مع مهمة كارفور والتزامها  الذي  الأمر  والتكاتف، 

ت�شوق لعمالئها، وت�شجيعهم على الت�شوق بطريقة ذكية حلياة اأف�شل.

ت�شوير: حميد جعفر

جائزة يو�شف بن اأحمد كانو تعتمد

 اللغة الإنكليزية لكتابة البحوث العلمية
يو�شف  جائزة  اأمناء  جمل�ض  اعتمد 

ثانية  لغة  الإنكليزية  اللغة  اأحمد  بن 

املتعددة  امل�شاركة يف م�شابقاتها  للبحوث 

وبالأخ�ض امل�شابقة القت�شادية وم�شابقة 

اأن  بعد  القرار  جاء  وقد  العلمي.  البحث 

العديد  على  الأمناء  جمل�ض  اأع�شاء  اطلع 

من التجارب الإقليمية والعاملية يف جمال 

الكثري  اأبدى  اأن  وبعد  التقديرية  اجلوائز 

اأ�شاتذة  من  امل�شابقات  يف  امل�شاركني  من 

علمية  تقدمي بحوث  وباحثني رغبتهم يف 

للن�شر يف  امل�شتويات وت�شلح  اأعلى  وفق 

املحكمة. وبناًء على هذا  الدولية  املجالت 

امل�شابقات  للم�شاركني يف  �شي�شمح  القرار 

كانو  اأحمد  بن  يو�شف  جلائزة  العلمية 

الدورة  وهي  احلالية  الدورة  من  وبدًءا 

اأما  البحوث  تقدمي  من  ع�شرة  احلادية 

باللغة العربية اأو اللغة الإنكليزية. 

رئي�ض  اأكد  اجلديد،  القرار  وحول 

اأحمد  بن  يو�شف  جائزة  اأمناء  جمل�ض 

قرار  اأن  كانو  حممد  خالد  الوجيه  كانو 

اعتماد اللغة الإنكليزية لغة ثانية لكتابة 

البحوث التي تقبلها اجلائزة يف م�شابقاتها 

ياأتي يف اإطار حر�ض اجلائزة على مواكبة 

كتابة  جمال  يف  طراأت  التي  التطورات 

البحوث، مبيًنا اأن جائزة يو�شف بن اأحمد 

كانو ومنذ تاأ�شي�شها قبل 25 عاًما تهتم يف 

وم�شتوى  البحوث  مبحتوى  الأول  املقام 

الفائدة التي تقدمها للعلوم ب�شتى اأنواعها. 

�شكره  عن  كانو  خالد  الوجيه  واأعرب 

واملوؤ�ش�شات  اجلامعات  لروؤ�شاء  وتقديره 

والباحثني  املحلية واخلليجية  الأكادميية 

يف  اجلائزة  م�شابقات  يف  امل�شاركني 

على  ال�شابقة  والدورات  احلالية  الدورة 

تقدم  م�شلحة  ت�شب يف  التي  مقرتحاتهم 

اجلائزة.

خالد كانو

مت التعامل مع احلالة ب�شكل فوري مب�شت�شفى »امللك حمد ـــ الر�شالية الأمريكية« 

الدكتور �شهيل �شبيب ي�شتخرج بطارية من اجلهاز اله�شمي لطفل 

قام الدكتور �شهيل �شبيب ا�شت�شاري اجلهاز اله�شمي لالأطفال ورئي�ض 

ق�شم الأطفال مب�شت�شفى امللك حمد الإر�شالية الأمريكية بعملية ا�شتخراج 

بطارية ب�شكل 100 فل�ض ل يزيد قطرها على 2 �شم من اجلهاز اله�شمي 

لطفل يبلغ من العمر اأربع �شنوات، اإذ اإنه مت التعامل الفوري مع احلالة 

وا�شتخراج البطارية خالل مدة مل تتجاوز ال�شاعتني من ابتالعها.

البطاريات  من  النوع  هذا  اإن  قائالً  �شبيب  �شهيل  الدكتور  وي�شيف 

�شحنته  بتفريغ  ويبداأ  املّريء  بجدار  اللت�شاق  اإىل  يوؤدي  ابتالعه  حني 

يوؤدي  قد  وبالتايل  املالم�ض،  املريء  احرتاق جدار  اإىل  موؤدًيا  الكهربائية 

اإىل اخرتاق هذا اجلدار مما قد يعر�ض املري�ض اإىل م�شاعفات والتهابات 

مزمنة قد توؤدي ل �شمح اهلل للوفاة.

الأطفال  بق�شم  متابعة  حالة  اأول  هو  الطفل  هذا  اأن  بالذكر  واجلدير 

مب�شت�شفى امللك حمد الإر�شالية الأمريكية.

مت التعامل مع احلالة ب�شكل فوري مب�شت�شفى امللك حمد الر�شالية 

الأمريكية.

عالج األياف رحم وبطانة رحمية مهاجرة نازفة بدون

 ا�شتئ�شال الرحم مب�شت�شفى رويال البحرين ل�شيدة ثالثينية

التداخلية  الأ�شعة  بق�شم  الطبي  الفريق  جنح 

ثالثينية  ل�شيدة  بالرحم  نازفة  األياف  بعالج  والق�شطرة 

اأو  عام  تخدير  بدون  الرحم  ل�شتئ�شال  اللجوء  دون 

جراحة.

وقد راجعت ال�شيدة الدكتور اأحمد مر�شي ا�شت�شاري 

من  لأكرث  معاناة  بعد  الق�شم  ورئي�ض  التداخلية  الأ�شعة 

يف  ت�شبب  الذي  الرحم  األياف  نزيف  من  �شنوات  ع�شر 

اأعرا�ض تنف�شية واإجهاد عام واأنيميا حادة مما ا�شتدعى 

خالل  الألياف  ل�شتئ�شال  جراحتني  من  اأكرث  اإجراء 

الن�شاء  طبيبة  ا�شتدعى  مما  جدوى  دون  10�شنوات 

بالرف�ض  هذا  وقوبل  متاًما  الرحم  ا�شتئ�شال  لعر�ض 

لرغبة ال�شيدة باحلمل مرة اأخرى.

وبعد مراجعة اأ�شعة الرنني املغناطي�شي للرحم الذي 

الق�شطرة  اأجريت  بالرحم  الألياف  ع�شرات  وجود  اأظهر 

خالل  ملم   2 فتحة  خالل  من  اليد  من  مو�شعي  مبخدر 

20 دقيقة فقط.

اأبدت  بالق�شطرة  العالج  بعد  ال�شيدة  جتربة  وعن 

ذهولها من هذه التكنولوجيا املتقدمة لعالج الألياف دون 

اللجوء ل�شتئ�شال الرحم للحفاظ على فر�شة احلمل مرة 

اأخرى.

�شنني  منذ  مرة  ولأول  اأنها  علقت  اأ�شابيع   4 وبعد 

ال�شهرية  الدورة  اأثناء  يف  البيت  من  اخلروج  ت�شتطيع 

لرتاجع النزيف للمعدل الطبيعي مرة اأخرى وهو ما مل 

يحدث بعد اجلراحات املتكررة بال�شابق.

بالعامل  �شنة   30 من  لأكرث  الرحم  ق�شطرة  ومار�ض 

التداخلية  الأ�شعة  اأطباء  ميار�شه  دقيق  تخ�ش�ض  وهي 

هذا  يف  الكايف  التدريب  على  ح�شولهم  بعد  والق�شطرة 

املجال الطبي املتقدم.

وتقوم ق�شطرة األياف الرحم وبطانة الرحم املهاجرة 

منع  يف  يت�شبب  مما  لهم  املغذية  ال�شرايني  اإغالق  على 

فتموت  الرحم  تروية  على  احلفاظ  مع  عنهم  الرتوية 

الألياف وت�شمر.

د. �أحمد مر�ضي

اإقبال كبري على عر�ض �شركة مونرتيال 

لل�شيارات الرم�شانية يف اأ�شبوعها الأول

اإقبالً كبرًيا على  �شجلت �شركة مونرتيال لل�شيارات 

ال�شركة  خاللها  من  تقدم  والتي  الرم�شانية  عرو�شها 

الأ�شعار  جانب  اىل  �شيارة  كل  مع  متعددة  قيمة  هدايا 

كافة  من  كبرية  جمموعة  العر�ض  وي�شمل  التناف�شية، 

فئات ال�شيارات اجلديدة وامل�شتعملة التي تنا�شب خمتلف 

الأذواق والأحجام من �شيارات الدفع رباعي وال�شيارات 

العائلية والقت�شادية.

ال�شركة  اأن جميع فروع  و�شّرحت �شركة مونرتيال 

للعرو�ض  اإطالقها  منذ  متوقع  غري  اإقبالً  �شهدت 

العرو�ض  اأن  الإقبال  ذلك  �شبب  ورجحت  الرم�شانية 

القيمة  الهدايا  حيث  من  الكرمي  ال�شهر  لتالئم  ّممت  �شُ

املتعددة، حيث يح�شل العميل على اأكرث من هدية قيمة 

مع كل �شيارة اإىل جانب الأ�شعار الفريدة واملميزة، الأمر 

ا�شتثنائية جلميع عمالئها على  الذي خلق جتربة �شراء 

خمتلف ال�شيارات واإقبالً كبرًيا.

ذلك  جناح  اإىل  مونرتيال  �شركة  �شعي  اإطار  ويف 

اأقامت ال�شركة عرو�ض ال�شتبدال املميزة لكافة  العر�ض 

اأ�شعار  اإعطاء العمالء  اأنواع ال�شيارات، وذلك عن طريق 

تثمني تناف�شية على جميع �شيارتهم امل�شتعملة حتى تتم 

عملية ال�شتبدال يف وقت قيا�شي وبكل �شهولة ومرونة.

وُتعد �شركة مونرتيال لل�شيارات من اأف�شل ال�شركات 

التي تقدم احللول التمويلية ل�شراء كافة اأنواع ال�شيارات 

املتاحة،  التمويل  و�شركات  البنوك  خمتلف  طريق  عن 

بالإ�شافة اإىل ميزة تاأجيل الق�شط الأول حتى 6 اأ�شهر من 

امتالك  على  عمالئها  من  العديد  �شاعد  الذي  الأمر  الآن، 

�شيارتهم اجلديدة اأو امل�شتعملة باأق�شاط تناف�شية ومرنة.

يف  الكرمي  ال�شهر  بقدوم  احتفالً  العرو�ض  وت�شتمر 

مملكة  اأرجاء  جميع  يف  املتعددة  ال�شركة  اأفرع  جميع 

البحرين وميكن جلميع عمالئها ال�شتفادة من العرو�ض 

الرم�شانية من الآن.

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12401/PDF/INAF_20230322011330782.pdf
https://www.alayam.com/alayam/events/1004768/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/events/1004774/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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العاهل يستقبل اللورد نورمان فوستر

الملك: عالقات تاريخية تربط البحرين بالمملكة المتحدة
اس��تقبل حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك 
حم��د ب��ن عيس��ى آل خليف��ة مل��ك البالد 
المعظم حفظ��ه اهلل ورعاه، بحضور س��مو 
الش��يخ عبداهلل بن حم��د آل خليفة الممثل 
الش��خصي لحض��رة صاحب الجاللة وس��مو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب 
مستشار األمن الوطني، في قصر الصافرية، 
اللورد نورمان فوس��تر وذلك للس��الم على 

جاللته بمناسبة زيارته لمملكة البحرين.
 وق��د أطل��ع الل��ورد فوس��تر جالل��ة الملك 
المعظم على عدد من مش��اريعه وخططه 

التنموية.
 ورح��ب صاح��ب الجالل��ة، بالل��ورد نورمان 
فوس��تر وش��كره عل��ى زيارت��ه للمملك��ة، 
مش��يدًا بالعالقات الطيب��ة التاريخية التي 
تربط مملكة البحري��ن بالمملكة المتحدة 
الصديق��ة، وبما يقدمه اللورد فوس��تر من 
خدمات ومش��اريع واستشارات في المجاالت 
التنموي��ة والهندس��ية، متمني��ًا ل��ه دوام 

التوفيق والسداد.
 وقد أعرب اللورد نورمان فوستر عن شكره 
وتقدي��ره لجالل��ة الملك المعظ��م على ما 

لقيه من حسن استقبال.

ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة 
تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات

صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس 
ال��وزراء ق��رار رق��م )23( لس��نة 2023 بإع��ادة 
تش��كيل اللجنة الوطنية لمكافح��ة المخدرات، 
وذل��ك بن��اًء على ع��رض وزير الداخلي��ة، وبعد 

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

لمكافح��ة  الوطني��ة  اللجن��ة  تش��كيل  ُيع��اد 

المخدرات برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل 
من:

1- وزير التنمية االجتماعية.
2- وزير الصحة.

3- وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
4- وزير اإلعالم.

5- وزير التربية والتعليم.
6- وزير شؤون الشباب.

7- رئيس األمن العام.
8- رئيس الجمارك.

9- مدي��ر عام اإلدارة العام��ة للمباحث واألدلة 
الجنائية بوزارة الداخلية، مقررًا للجنة.

المادة الثانية
على وزي��ر الداخلي��ة تنفيذ أحكام ه��ذا القرار، 
وُيعم��ل به م��ن تاري��خ ص��دوره، وُينش��ر في 

الجريدة الرسمية.

الملك وولي العهد رئيس الوزراء 
 يتلقيان برقيتي شكر جوابيتين

من الرئيس الباكستاني
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه برقية ش��كر جوابية من 
فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان 
اإلسالمية، وذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة التي بعث 
بها جاللته في وف��اة ضحايا الهجوم اإلرهابي الذي وقع داخل 
مس��جد في مدينة بيشاور ش��مال غرب باكستان، والذي خلف 

العديد من الضحايا والمصابين.
 وتلق��ى صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر س��لمان ب��ن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر جوابية 
م��ن الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكس��تان 
اإلسالمية، وذلك ردًا على برقية التعزية والمواساة التي بعث 
بها س��موه في وفاة ضحايا الهج��وم اإلرهابي الذي وقع داخل 
مس��جد في مدينة بيشاور ش��مال غرب باكستان، والذي خلف 

العديد من الضحايا والمصابين.
كما تلقى صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، برقية ش��كر جوابي��ة مماثلة من دولة الس��يد محمد 

شهباز شريف، رئيس وزراء جمهورية باكستان اإلسالمية.

 محمد بن مبارك يستقبل
سفير الجزائر لدى البحرين

اس��تقبل سمو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لجاللة الملك 
المعظ��م بمكتبه بقص��ر القضيبية عبدالحميد أحمد خوجة س��فير الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الش��عبية ل��دى البحرين، وذلك بمناس��بة انتهاء فترة 

عمله سفيرًا لبالده في المملكة.
وخالل اللقاء، رحب س��مو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالسفير، مشيدًا بما 
بذله من جهود كبيرة طيلة فترة عمله س��فيرًا لبالده لدى مملكة البحرين في 
تعزيز العالقات األخوية بين البلدين الش��قيقين، وتنمية أوجه التعاون الثنائي 
والتنسيق المش��ترك في مختلف المجاالت، متمنيًا سموه للسفير التوفيق فيما 
سيس��ند إليه من مهام في خدمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش��عبية 

الشقيقة.
م��ن جانبه، أعرب الس��فير عبدالحميد أحمد خوجة عن خالص ش��كره وامتنانه 
لسمو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليفة على اس��تقباله، واعتزازه بفترة عمله 
سفيرا لبالده في مملكة البحرين وما حظي به من دعم ساهم في إنجاح مهامه.

 البحرين تدين تصريحات
 وزير المالية اإلسرائيلي 

بحق الشعب الفلسطيني

دان��ت مملك��ة البحرين تصريح��ات وزير المالية اإلس��رائيلي 
بتس��لئيل س��موتريتش الت��ي أنك��ر فيه��ا وج��ود الش��عب 
الفلس��طيني، واستخدامه خريطة إلس��رائيل تضم حدودًا من 
المملكة األردنية الهاشمية واألراضي الفلسطينية المحتلة.  

وأك��دت وزارة الخارجي��ة رف��ض مملك��ة البحري��ن لخط��اب 
التحريض والممارس��ات الت��ي تتعارض مع القي��م والمبادئ 
األخالقية واإلنسانية والتي تس��هم في نشر خطاب الكراهية 

والعنف وتقوض الجهود والسالم الدولي.
كما أكدت الوزارة موقف مملكة البحرين الثابت بدعم الجهود 
الدولي��ة الرامي��ة إلى حل القضية الفلس��طينية على أس��اس 
مبادرة الس��الم العربية، وقيام الدولة الفلسطينية على حدود 

عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تشكيل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية 
لتعزيز االنتماء الوطني برئاسة وزير الداخلية

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء قرار رقم )24( لس��نة 2023 بتش��كيل لجنة متابعة 
تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، وذلك 

بناًء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُتشكل لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني وترسيخ 
قيم المواطنة برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من:

1- وزير العمل.

2- وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف.
3- وزير شؤون مجلس الوزراء.

4- وزير السياحة.
5- وزير اإلعالم.

6- وزير التربية والتعليم.
7- وزير شؤون الشباب.

المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره.
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 القضاء العسكري يختتم 
برنامج التدريب العملي للطلبة الحقوقيين

أقام القضاء العس��كري بقوة دف��اع البحرين حفل ختام 
البرنام��ج التدريب��ي للطلب��ة الحقوقيين ف��ي المملكة 
والذين أنهوا كافة متطلب��ات البرنامج التدريبي، وذلك 
بمبنى القضاء العس��كري بحضور اللواء حقوقي الدكتور 
يوس��ف راش��د فليفل رئي��س القضاء العس��كري رئيس 

محكمة التمييز العسكرية.
وأشاد رئيس القضاء العس��كري رئيس محكمة التمييز 
العس��كرية في كلم��ة له خ��ال الحفل بالدع��م الكبير 
الذي يلقاه القضاء العس��كري من قبل المس��ؤولين في 
القيادة العامة وعلى رأس��هم صاحب المعالي المش��ير 
الركن الش��يخ خليف��ة بن أحمد آل خليف��ة القائد العام 
لق��وة دفاع البحرين مما كان له األث��ر البالغ في وصول 
القضاء العس��كري إلى هذا المستوى المتقدم، موضحًا 
أن القضاء العس��كري بقوة دفاع البحرين الذي يستقبل 
المتدربي��ن س��نويًا منذ ع��ام 2002 أضح��ى في نطاق 
العم��ل القانون��ي والقضائ��ي س��باق ورائد ع��ن باقي 
الجه��ات القانوني��ة بالمملك��ة وخصوصًا ف��ي المجال 
القانون��ي النظري والعمل��ي، لما يتضمن��ه من دورات 

تشتمل على العديد من البرامج التدريبية.
وبي��ن أن البرنامج التدريبي لطلبة كليات الحقوق والذي 
انتهجته قوة دفاع البحرين عن طريق القضاء العسكري 
لتدري��ب طلب��ة الجامع��ات المحلي��ة يس��اهم بفعالية 
ف��ي تأهي��ل الطلبة عمليًا وه��م على العتب��ات األخيرة 
من الدراس��ة النظرية في الجامعة، لب��دء أولى خطوات 
حياتهم العملية في س��لم العمل القانوني بكل اقتدار، 
وقد اش��تمل البرنامج التدريبي للطلب��ة على: التعريف 

بالقضاء العس��كري وتنظيم الزيارات ألهم المؤسسات 
القانوني��ة ف��ي البحري��ن، وإلحاقه��م بكل م��ن النيابة 
العسكرية، والمحاكم العس��كرية، والشؤون القانونية، 
بالقض��اء العس��كري باإلضاف��ة إل��ى ترتي��ب زيارتهم 
لبعض وح��دات قوة دفاع البحرين والجه��ات القانونية 
والقضائية في مملكة البحرين، وأخيرًا تكليفهم بعمل 
محكمة صوري��ة وتقديمها أمام رئيس وضباط القضاء 
العس��كري وأولياء أمورهم وأس��اتذة الجامعات المحلية 
وذل��ك كثمرة ومحصل��ة نهائية لبرنامجه��م التدريبي 

الذي استمر شهرين.

وفي نهاية الحفل قام رئيس القضاء العس��كري رئيس 
محكمة التمييز العسكرية بتسليم الشهادات التقديرية 
على الطاب المش��اركين في البرنامج التدريبي، مشيدًا 
ب��أداء المتدربي��ن والمتدرب��ات خال برنام��ج التدريب 
العملي،  ال��ذي يعتبر تأهيًا وتهيئ��ة لهم في حياتهم 
العملية والعلمي��ة، متمنيًا له��م كل التوفيق  والنجاح، 
معربًا عن ش��كره وتقديره للقائمين على هذا البرنامج 

من ضباط  ومستشارين قانونيين . 
حضر الحفل عدد من ضباط ومنتسبو القضاء العسكري 

وأساتذة الجامعات وأولياء أمور الطلبة.

 انعقاد مؤتمر »االبتكارات المستدامة
في اإلدارة بعصر التحول الرقمي« مايو المقبل

ياسمينا صالح  «

أعلن��ت جامع��ة البحرين للتكنولوجي��ا عن موعد 
أول مؤتمر بعنوان »االبتكارات المس��تدامة في 
اإلدارة بعص��ر التح��ول الرقم��ي« بالتع��اون مع 
جمعية مص��ارف البحرين وجمعية المؤسس��ات 
الصغي��رة والمتوس��طة البحريني��ة، وذلك ضمن 
وس��يقام   ،2030 االقتصادي��ة  البحري��ن  رؤي��ة 
المؤتمر في فندق ريجنس��ي على يومين متتالين 

2-3 من شهر مايو.
وكشف رئيس جامعة البحري����ن للتكنولوجي�����ا 
د. حس��ن الما ع��ن تقدي��م 70 إل��ى 100 بحث 
علم��ي في مؤتم��ر »االبتكارات المس��تدامة في 
اإلدارة بعصر التحول الرقمي«، الفتًا إلى مشاركة 
7 متحدثين رئيس��يين من عدة دول حول العالم 
منها كن��دا، ومص��ر، والهن��د، وبولن��دا، وتركيا، 

والبحري��ن، مؤك��دًا أن الجامعة طرح��ت برنامجًا 
جديدًا مؤخرًا وهو بكالوريوس الذكاء االصطناعي 
واألمن الس��يبراني وبرامج أخرى سيتم مناقشتها 

وتداولها في المؤتمر.
وتاب��ع أن المؤتمر س��يناقش الكثي��ر من األمور 
المهمة بقطاع األعمال والتحول الرقمي والثروة 
المعلوماتية، منوها إلى أن المواضيع التي سيتم 
تداوله��ا هي ري��ادة األعم��ال واالبت��كار والذكاء 
االصطناعي في قطاع األعمال، والتمويل الرقمي 

والتس��ويق الرقمي، والتج��ارة اإللكترونية وإدارة 
ساسل التوريد.

وأضاف أنه من أهم أهداف المؤتمر معرفة كيفية 
ربط التحديات التي تواج��ه قطاع األعمال اليوم 
وكيفية اس��تخدام التكنولوجيا لحله��ا، ومواكبة 
تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي يش��هده 
العالم خاص��ة في الذكاء االصطناع��ي، مبينا أنه 
س��يتم مناقش��ة مواضيع علمية وأيضا أكاديمية 

ومرتبطة برؤية الجامعة.

 »الخدمة المدنية« يصدر توجيهاته 
بشأن ساعات العمل في رمضان

أوض��ح رئيس جهاز الخدمة المدنية 
أحمد بن زايد الزاي��د بأنه بناًء على 
المادة رقم )19( من قانون الخدمة 
المدنية الصادر بالمرس��وم بقانون 
رقم )48( لسنة 2010 واستنادًا إلى 
التعميم الذي أصدره صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد رئي��س مجلس 
ال��وزراء حفظه اهلل بش��أن س��اعات 
الدوام الرس��مية خال شهر رمضان 
المبارك لع��ام 1444ه�.، فإنه تقرر 
أن تكون س��اعات الدوام الرس��مي 
خال ش��هر رمض��ان المب��ارك من 
الس��اعة 8:00 صباحًا حتى الس��اعة 
للموظفي��ن  الظه��ر  بع��د   2:00
العاملين وفق نظام س��اعات العمل 
س��اعات  بحيث تخفض  االعتيادية، 
العمل في األسبوع بمعدل السدس 
فتكون 30 س��اعة للعاملين بنظام 
36 س��اعة في األسبوع. وأشار الزايد 
إل��ى أن الس��اعات تخف��ض كذل��ك 
بنفس النسبة للموظفين العاملين 
وفق س��اعات العمل المطولة بحيث 

تكون 33 س��اعة ونص��ف للعاملين 
بنظام 40 س��اعة في األس��بوع من 
الس��اعة 8:00 صباحًا حتى الس��اعة 
2:45 دقيق��ة م��ن ي��وم األح��د إلى 
األربع��اء، وف��ي ي��وم الخميس من 
الس��اعة 8:00 صباح��ًا إلى الس��اعة 
2:30 بع��د الظه��ر، كم��ا تخف��ض 
س��اعات العمل الخاص��ة التي وافق 
عليها جهاز الخدمة المدنية لبعض 
الجه��ات الحكومية بنفس النس��بة 
وتح��دد الس��لطة المختص��ة بهذه 
الجهات أوقات بداية ونهاية الدوام 
حاج��ة  بحس��ب  اليوم��ي  الرس��مي 

العم��ل وبما يتوافق م��ع الضوابط 
المح��ددة وف��ق تعليم��ات الخدمة 
 2013 لس��نة   )3( رق��م  المدني��ة 
بش��أن أيام ومواقيت العمل، منوهًا 
ب��أن ذل��ك يش��مل الموظفي��ن في 
الهيئ��ات والمؤسس��ات الحكومي��ة 
المنضوي��ة تحت الخدم��ة المدنية 
الذي��ن يعملون بنظام 36 أو بنظام 
40 س��اعة في األسبوع بحيث تطبق 
عليه��م نفس نس��بة التخفيض في 
س��اعات العم��ل. وأما ف��ي الحاالت 
التي يطبق فيها نظام الدوام المرن 
المعتم��د في الخدمة المدنية، فقد 

تق��رر أن ال يتج��اوز الح��د األقص��ى 
للموظفي��ن  المرن��ة  للس��اعات 
العاملي��ن وفقًا لهذا النظام س��اعة 
واحدة يوميًا في جميع ساعات العمل 
االعتيادي��ة والمطول��ة والخاص��ة، 
الساعات  الموظف  يس��تكمل  بحيث 
المرن��ة بع��د اس��تكمال الس��اعات 
األساس��ية المق��ررة له وف��ق نظام 
عمله، وذلك بحس��ب فئ��ات الدوام 
المرن المحددة اس��تنادًا لتعليمات 
الخدمة المدنية رقم )5( لعام 2013 
بش��أن نظ��ام الحض��ور واالنصراف 
ف��ي الجه��ات الحكومي��ة واألنظمة 
والتعليم��ات ذات العاقة، وطبيعة 
الجهات  تقدمه��ا  الت��ي  الخدم��ات 
المعنية بحس��ب الفئات الوظيفية.  
وق��ال الزايد ب��أن الموظفين الذين 
تتطل��ب طبيع��ة عمله��م وبصورة 
ملح��ة العم��ل أكث��ر من الس��اعات 
المخفضة المذك��ورة أعاه، فإنهم 
يعوضون عن هذه الس��اعات حسب 
أنظم��ة الخدمة المدني��ة المعمول 

بها في هذا الشأن.

محافظ الجنوبية: إدراج »الرفاع« 
ضمن برنامج المدن الصحية

ترأس سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ 
الجنوبي��ة رئيس المجلس التنس��يقي، اجتم��اع المجلس في 
دورته الثالثة للعام 2023، وذلك عبر تقنية االتصال المرئي، 
بحض��ور ع��دد من األعض��اء من ممثل��ي الجه��ات الحكومية 

المختلفة.
وفي بداية االجتماع رحب المحاف��ظ بالحضور، مؤكدًا حرص 
المجلس التنس��يقي وس��عيه المس��تمر في تطوي��ر القطاع 
الخدمي والتنموي، الذي يحظى بتوجيهات ورعاية كريمة من 
قبل حض��رة صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
ملك الب��اد المعظم، ومتابعة صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
منوهًا س��موه إلى عمل المحافظة الدؤوب نحو متابعة تنفيذ 
وتحس��ين جودة الخدم��ات المقدمة للمواطني��ن والمقيمين 

بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة.
وأوص��ى المحافظ خال المجلس التنس��يقي ب��إدراج منطقة 
الرف��اع كمدينة صحية، وذلك ضم��ن برنامج المدن الصحية، 
والت��ي تعد ضم��ن أه��م البرام��ج التابعة لمنظم��ة الصحة 
العالمية من خال تعزيز الجهود والتعاون مع مختلف الجهات 
لتحقي��ق هذا اله��دف، وذلك إلبراز الدور الصحي والمس��تدام 
الذي تتمتع فيه منطقة الرفاع كونها تحظى بكافة المقومات 
الصحية وف��ق المقايي��س المطلوبة والمقدم��ة للمواطنين 

والمقيمين.

 »الجنسية والجوازات«: اشتراطات جديدة
للصورة الشخصية في الجواز اإللكتروني

أعلن��ت ش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقام��ة عن وج��ود عدد من 
االشتراطات الجديدة للصورة الشخصية الخاصة بالجواز اإللكتروني.

وأوضح��ت أن من أبرز الش��روط الجديدة أن تكون مقاس��ات الصورة 
32.5 عرض��ًا و43 طواًل بنس��بة »3:4«، وأن تك��ون الصورة طبيعية 
وخالي��ة من المس��احيق والتظليل والتلميع وانعكاس��ات الضوء، مع 
ع��دم إدخال أي تعديات على الصورة ب��أي طريقة كانت، وأن تكون 
الصورة ملونة وذات خلفية بيضاء، باإلضافة للعديد من االشتراطات 
األخ��رى التي يمكن االطاع عليها من خال موقع ش��ؤون الجنس��ية 

.www.npra.gov.bh والجوازات واإلقامة
وأشارت إلى أنه تم البدء بعملية استقبال طلبات إصدار جوازات السفر 
اإللكتروني��ة م��ن تاريخ 20 م��ارس الجاري، حيث يمك��ن للمواطنين 
تقدي��م طلباته��م عبر الموقع الخاص بش��ؤون الجنس��ية والجوازات 
واإلقام��ة، أو عبر البوابة الوطني��ة للحكومة اإللكترونية، أو من خال 
الحضور الش��خصي لمرك��زي الخدم��ة بالمجمع األمني ف��ي المحرق 

.MAWAEID ومدينة عيسى بعد أخذ موعد عبر تطبيق

 افتتاح مسجد 
النور في سند

افتتح رئيس مجلس األوقاف الس��نية الدكتور راش��د الهاجري 
أمس، مس��جد الن��ور في منطقة س��ند بمحافظ��ة العاصمة، 
وذل��ك تزامن��ًا مع اقتراب ش��هر رمض��ان المب��ارك، وتحقيقًا 
للرؤية الملكية الس��امية لحض��رة صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل الباد المعظ��م بإعمار بيوت اهلل 

بكافة مناطق مملكة البحرين.
وأك��د الهاج��ري، أن البحرين تش��هد تزايدًا ملحوظ��ًا في بناء 
بي��وت اهلل يومًا بعد يوم وف��ق التوجيهات الس��ديدة لجالة 
الملك المعظم، وبدعم ومساندة ومتابعة دائمة من صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجل��س ال��وزراء، وأن هذه العناية تأتي ضمن س��جل 
حافل وتاريخ زاخر لهذه الباد حرس��ها اهلل ببيوت اهلل عز وجل 
والمش��اريع الوقفية ورعايتها بما يتناس��ب م��ع عظم دورها 

لخدمة المجتمع.
كما تقدم رئيس مجلس األوقاف السنية، الشكر للمتبرع على 
تبرع��ه في أعمار بي��ت من بيوت اهلل، وألعض��اء مجلس إدارة 
األوقاف السنية ومسؤولي وموظفي اإلدارة على ما يولونه من 

اهتمام في تشييد بيوت اهلل.
وتقدر مساحة المسجد اإلجمالية لهذا المشروع ب�390.8 متر 
مربع، حيث إن المس��جد يتكون من دورين يحتوي على مصلى 

للرجال يتسع ل� 300 مصٍل وشقة لألمام والمؤذن.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/22/watan-20230322.pdf?1679459839
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/search/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://alwatannews.net/article/1058077
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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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سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن

الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء وترس��يخ قيم المواطنة 
»بحريننا« تجسد قصة نجاح بحرينية في الوالء والشراكة 

المجتمعية لوطن يحتضن الجميع.

باألحمر
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والشك�اوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

ش�رك��ة ال�وط����ن 
للصحافة والنشر

م�ب�ن����ى دار - أم الحص���م

تصدر عن
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 بنكرياس اصطناعي 
يتحكم في نسبة سكر الدم

ط��ور باحث��ون م��ن مرك��ز جامع��ة فيرجينيا 
األمريكية لتقنيات الس��كري، جهازًا بدياًل عن 
البنكري��اس يس��اعد عل��ى التحكم في نس��بة 
الس��كر ف��ي ال��دم ل��دى األطف��ال المصابين 
بداء الس��كري م��ن النوع األول الذي��ن تتراوح 

أعمارهم بين 2 و6 أعوام.
ويمت��از الجه��از الجديد، بقدرت��ه على مراقبة 
جلوك��وز ال��دم وتنظيم��ه تلقائي��ًا، من خالل 
مضخة أنسولين تس��تخدم خوارزميات حديثة 
تراق��ب الجلوكوز، وتضبط جرعة األنس��ولين 

المناسبة حسب حاجة الشخص.
طف��ل   102 الس��ريرية  الدراس��ة  وش��ملت 
تت��راوح أعماره��م بي��ن عامين إل��ى 6 أعوام، 
واختار الفريق عش��وائيا 68 منهم الس��تخدام 
البنكري��اس االصطناع��ي لم��دة 16 أس��بوعًا، 
بينما اخت��اروا 34 منهم ليس��تخدموا طرقهم 
التقليدية للتحكم في نس��بة الس��كر في الدم 

لديهم.
ف��ي  المش��اركين  أن  الفري��ق،  واكتش��ف 

للبنكرياس  المس��تخدمين  التجارب السريرية 
االصطناع��ي، كانت نس��بة الس��كر ف��ي الدم 
لديه��م طبيعية لثالث س��اعات إضافية يوميا 
مقارن��ة مع المش��اركين الذي��ن اعتمدوا على 
الطرق التقليدية؛ وفقًا للدراسة المنشورة في 

مجلة »نيو إنجلند أوف ميديسن« العلمية.
الباحث��ون دراس��ات ع��ن  أج��رى  وس��بق ألن 
اس��تخدام البنكري��اس االصطناع��ي من قبل 
تبل��غ  الذي��ن  اليافعي��ن  بس��كري  مصابي��ن 
أعماره��م 6 أعوام وما ف��وق، وحاز الجهاز على 

موافقة هيئة الغذاء والدواء األمريكية.

 تجهيز مواقع ل�2500 
معتكف داخل المسجد الحرام

جهزت الرئاس��ة العامة لشؤون المس��جد الحرام والمسجد النبوي، 
مواقع االعتكاف بالمس��جد الحرام استعدادًا الستقبال المعتكفين 

أواخر شهر رمضان المبارك.
ونقلت وكالة األنباء الس��عودية »واس« عن الرئيس العام لشؤون 
المس��جد الحرام والمس��جد النب��وي الش��يخ الدكت��ور عبدالرحمن 
الس��ديس، قوله في بيان أمس: »إن المواقع تكفي الستقبال نحو 
2500 معتكف وفق الخطة التش��غيلية لموس��م رمض��ان المبارك 

لهذا العام«.
وكش��ف الس��ديس أن الرئاس��ة هيأت بدروم توس��عة الملك فهد 
للرجال، والمصليات الخلفية والوس��طية بالدور األول في التوسعة 
الثالثة للرجال والنس��اء، م��ع تقديم كافة الخدمات والتس��هيالت 
للمعتكفين في المسجد الحرام بدءًا من دخولهم وحتى خروجهم.

دور أكبر للصين في أمن المنطقة
استمتعت بقراءة اللقاء الذي ُأجري مع السفير الصيني في صحيفة 
أخب��ار الخليج، وأهم ما جاء فيه اهتمام الصين بأمن الخليج، إذ قال 
س��عادة الس��فير »إن الجانب الصيني س��وف يواصل لعب دور أكبر 
في حماية اس��تقرار وأمن منطقة الش��رق األوس��ط والدفع باتجاه 

تحسين العالقات بين إيران والدول اأُلخرى«.
ويب��دو أن الصي��ن ُمقبلة عل��ى انخ��راط ولعب دور أكب��ر في أمن 
المنطق��ة، وهذا س��يتطّلب منها مراقبة إي��ران إذ إنها هي الدولة 
الُمزعزع��ة لألمن في المنطقة وهي الدولة التي مّدت نفوذها عبر 
الس��الح إلى خارج حدود دولتها الس��يادية وهي الدولة التي هّربت 

السالح وأّسست الميليشيات المسّلحة. 
وال حاجة إلع��الم الصين باألالعيب اإليراني��ة ومحاوالتها لالتفاف 

على التعّهدات واالتفاقيات.
فبع��د توقي��ع االتفاقية م��ع المملك��ة العربي��ة الس��عودية طار 
ش��امخاني أمين المجلس األعل��ى لألمن القوم��ي اإليراني لبغداد 
لتوقي��ع اتفاقي��ة أمنية مع حكوم��ة العراق، وأهم م��ا جاء في تلك 
االتفاقية أن األعرجي النظير العراقي لشامخاني قال إن »بغداد لن 
تس��مح ألّي جماعة أو دولة باستخدام األراضي العراقية لخلق حالة 

من انعدام األمن في إيران«.
وترجم��ة هذه العبارة هي أن العراق لن يس��مح لفصائل الحش��د 
الش��عبي المدعوم م��ن إيران أن يضّر بأم��ن أّي دولة عربية وعلى 
رأس��هم السعودية وال ننس��ى البحرين والكويت واليمن، حيث من 
األراض��ي العراقية تنطلق المس��يرات وفيها ت��ؤوي هذه الفصائل 
الهاربي��ن من العدالة من اإلرهابيين من ال��دول الخليجية وعليها 
تقام األنش��طة المعادية لدولنا، باختصار تلك الفصائل هي دولة 
خارج الدولة وتقع تحت س��يطرة الح��رس الثوري اإليراني، وترجمة 
القول بأن إيران تقف عند انطالق المسيرات ضد السعودية فقط.

إذ نش��ك بأن إيران هل ستترك العراق كي يكون دولة ذات سيادة 
ويأمر الفصائل أن ُتسلِّم سالحها للدولة وتنضوي تحت إمرتها.

والدلي��ل أنه وفق��ًا لصحيفة أخبار الخليج قال مراس��لها في العراق 
إن األعرجي في لقائه مع ش��امخاني حاول أن يحصل على ضمانات 
حول انضواء تلك الفصائل تحت س��يادة العراق لكن األخير تجاهل 
هذه المحاوالت، واألعرجي نبه ش��امخاني بأن المسّيرات األمريكية 
واإلس��رائيلية تس��تهدف تلك الجماع��ات مخترقًة س��يادة األجواء 
العراقي��ة دون رادع ألن تلك الجماعات تس��تخدم األجواء العراقية 

دون الرجوع للحكومة العراقية.
شامخاني تجاهل األعرجي وظل يرّدد »أمن العراق من أمن إيران«!!

يب��دو أن إيران س��تعمل بش��كل مح��دود ج��دًا لتنفي��ذ االتفاقية 
وس��تحاول االلتفاف على بنودها قدر استطاعتها واللعب بتفاسير 
البن��ود كم��ا ج��رت عادته��ا، يبدو م��ن تفاصي��ل الزي��ارة للعراق 
بأنها س��تأمر فصائل الحش��د بأال يس��تخدموا األراض��ي العراقية 
الس��تهداف األراض��ي الس��عودية فقط، أم��ا بقّي��ة تصّرفات تلك 
الفصائ��ل اإلرهابية فس��تظّل كما هي، أّي س��تظّل تلك الفصائل 
مصدرًا لتهريب األسلحة والمخدرات وإيواء اإلرهابيين، وقد تنطلق 
مس��ّيراتها اإليرانية وصواريخها الباليس��تية من األراضي العراقية 
مهّددًة أمنها ومنّفذًة لألجن��دة اإليرانية وفق مصالحها، وهذا غير 

فسادها وسرقاتها لخيرات العراق.
واأله��م بالنس��بة لن��ا ف��ي البحري��ن أن فصائلها ل��ن تتوقف عن 
اإلضرار بالش��عب البحريني بالرغم من أنها دعت إلعادة العالقات 

الدبلوماسية مع البحرين.
فهل س��تلتزم الصين راعية االتفاق بالضغ��ط على إيران لتتوقف 
ع��ن دعم تل��ك الفصائل باعتب��ار كّل ما ينتج عنه��ا مضّرًا باألمن 
الس��عودي وأمن الخليج العربي؟ هذا إذا كانت تريد أن تلعب دورًا 

أكبر كما تقول في أمن المنطقة.
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 »األرصاد«: أجواء ربيعية
في األسبوع األول من رمضان

توقع مصدر مسؤول في إدارة األرصاد الجوية بوزارة المواصالت واالتصاالت، 
أن تس��ود البحري��ن أج��واء ربيعية خالل األس��بوع األول من ش��هر رمضان 
المبارك، حيث س��تكون درج��ات الحرارة معتدلة بوجه ع��ام، وتكون دافئة 
نس��بيًا خالل فت��رة الظهيرة. وقال المصدر: »إن الرياح الس��ائدة س��تكون 
ش��مالية غربية م��ن خفيفة إلى معتدلة الس��رعة ثم تتح��ول إلى جنوبية 
ش��رقية الس��بت القادم، تزامنًا مع مرور منخفض ج��وي على المنطقة حيث 

تتهيأ الفرص لتساقط األمطار مطلع األسبوع القادم«.

وأوضح المصدر، أن المنطقة عادة ما تش��هد خالل هذه الفترة من الس��نة 
تقلبات جوية س��ريعة نتيجة مرور سلس��لة من المنخفض��ات، حيث ال تزال 
طبقات الجو العليا باردة في حين يبدأ السطح باكتساب الحرارة مما يساعد 

على تشكل السحب الرعدية الممطرة والعواصف الترابية.
وأهاب��ت إدارة األرص��اد الجوية بالمواطنين وخاصة مرت��ادي البحر، بتوخي 
الحيطة والحذر ومتابعة تحديثات النش��رات الجوية عبر قنواتها الرس��مية 

خالل هذه الفترة.

 أم مصابة بالشلل تصبح 
بطلة العالم في ركوب األمواج

تمكن��ت أم لثالث��ة أوالد، ف��ي أن تصب��ح بطلة 
العالم وأستراليا مرتين في رياضة ركوب األمواج 
التكيفي، على الرغم من تعرضها لحادث أدى إلى 

قصم ظهرها.
وكانت سام بلوم، بعمر 41 عامًا، عندما سقطت 
من شرفة على خرسانة، عن ارتفاع 6 أمتار، أثناء 
قضائه��ا إج��ازة عائلية في تايلن��د، عام 2013، 
وذل��ك تحت أنظ��ار زوجه��ا كامي��رون، وأوالدها 
الثالث��ة، الذي��ن ش��اهدوا ما جرى ف��ي حالة من 

الرعب، نقاًل عن »ديلي ميل«.
وعانت من إصابات ش��ديدة، ش��ملت كس��رًا في 
الجمجم��ة وكدمات ونزيفًا ف��ي دماغها، وتمزقًا 
في الرئتين وتمزق لسانها، مع كسر في عمودها 
الفقري عند »تي6« و»تي 7«، أودى إلى إصابتها 

بالشلل من أسفل الصدر.
وقالت بلوم: »قبل الحادث كنت نش��يطة للغاية، 
نشأت على الشواطئ، وكنت أمارس رياضة ركوب 
األمواج، وأش��عر باالرتي��اح في المحي��ط، وبعد 

الحادث عام 2013 لم أعد أملك السيطرة«.
وأمضت أس��بوعًا في أحد مستش��فيات بانكوك، 
قب��ل أن تعود إل��ى منزله��ا في أس��تراليا، حيث 
باشرت بعزيمة كبيرة دروس إعادة تأهيل لمدة 

سبعة أشهر.

وف��ي منش��ور على فيس��بوك، بمناس��بة الذكرى 
العاش��رة للحادث، كتبت بلوم: »أعتقد أحيانًا أن 
أفضل نسخة من نفس��ي ماتت على الخرسانة«، 

ومع ذلك قالت إنها لم تتخيل أبدًا أنها س��تكون 
بطلة العالم مرتين وأس��تراليا في رياضة ركوب 

األمواج التكيفي، بعد عقد من الزمن.

6 ماليين يورو أغلى مخالفة سيارة بالعالم
تعرض��ت س��يدة يونانية لصدمة عصبي��ة عندما حصل��ت على مخالفة 
لوق��وف انتظار الس��يارة تج��اوزت كلفتها حاجز ال�6 ماليي��ن يورو خالل 
الس��اعات القليلة الماضية، مش��يرة إل��ى أنها أصيب��ت بجلطة دماغية 
لدهش��تها من الرقم الذي من المفترض أال يتخطى ال�100 يورو، وفقًا 

لما ورد بشبكة ديلي ستار.
وبحس��ب وس��ائل اإلعالم المحلية اليوناني��ة، فإن التذك��رة األغلى في 
العالم، مش��يرة إلى أن اس��تعالم المخالفة الطبيع��ي ال يتجاوز ال�100 

يورو، األمر الذي يبدو أنه خطأ من المسؤولين بمدينة رودس.
وكشفت السيدة اليونانية، أنها عندما حصلت على تذكرة المخالفة في 
البداية، لم تكن تدرك الرقم جيدًا حيث كانت تعتقد أنه 6600، مشيرة 
إلى أنها أصيبت بصدمة عصبية أسفرت عن دخولها المستشفى عندما 

أدركت حجم الرقم.
وقال��ت »عندما توجهت إلى مجلس المدينة للتأك��د من الغرامة، التي 
اكتش��فت أنها ناتجة عن خطأ من محصل الديون بس��بب ارتفاع درجة 

الح��رارة، األمر الذي جعلها تصاب بحالة من الغضب نتيجة التوتر الذي 
عاشته في األيام الماضية بالدخول للمستشفى«.

قارة مفقودة.. عثر عليها بعد 400 عام
بع��د ما يقرب من 400 عام من البحث، أعلن علماء 
الجغرافيا والجيولوجيا في األعوام الماضية اكتشاف 
قارة جديدة، كانت مفقودة لمئات األعوام، تس��مى 

»زيالنديا«.
البح��ارة  عنه��ا  بح��ث  المفق��ودة  الق��ارة  ه��ذه 
والمستكش��فون في الس��ابق، وب��اءت محاوالتهم 

بالفشل الذريع.
واتض��ح أن القارة، التي تبلغ مس��احتها حوالي 4.9 
ملي��ون كيلومتر مربع، يقبع معظمها تحت س��طح 

الماء.
وكانت القارة الشاس��عة أيضا جزءا من ش��به القارة 
القديم��ة »غوندوان��ا«، والتي ش��ملت أيضا معظم 
غرب القطب الجنوبي وشرق أستراليا، منذ أكثر من 

500 مليون سنة.
وم��ع ذلك، من��ذ ما يقرب م��ن 105 ماليين س��نة، 
بدأت زيالنديا في »االنسحاب« من القارة العمالقة 
ألس��باب ال ي��زال علم��اء الجيولوجي��ا ال يفهمونها 

تماما.
أوضح آندي تولوك، أحد علماء الجيولوجيا في معهد 
أبح��اث تاج زيالند ال��ذي قام باكتش��اف القارة عام 
2017: »)إنها( عملية لم نفهمها تمامًا حتى اآلن، 
حين انفصلت زيالنديا عن القارة الكبرى«. ومع مرور 
األع��وام، بدأت قارة زيالندي��ا بالغرق تحت األمواج، 
ليبقى أكثر من 94% منها تحت الماء آلالف السنين.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/22/watan-20230322.pdf?1679459839
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/22/watan-20230322.pdf?1679459839
https://alwatannews.net/article/1046608
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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

العدد:  5272
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“تكافؤ الفرص بـ اإلعالم” تناقش خطتها المستقبلية

عقـــدت لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص بـــوزارة 
اجتماعهـــا  الثالثـــاء،  أمـــس  اإلعـــالم، 
الثاني للعام الجاري، برئاسة مدير عام 
وكالة أنباء البحرين عبد هللا بوحجي، 
حيـــث جـــرى اســـتكمال مناقشـــة بنود 
الخطـــة االســـتراتيجية للجنة للعامين 

مـــن  انطالًقـــا  وذلـــك   ،2024 ـ   2023
التوجيـــه والدعم الذي تتلقـــاه اللجنة 

من وزير اإلعالم رمزان النعيمي.
 وأكدت اللجنة أهمية تكثيف البرامج 
المتصلة بالمرأة، تماشًيا مع اإلنجازات 
والمكتسبات المتحققة للمرأة، بخاصة 

ما يتعلق بتكافؤ الفرص.
الخطـــط  إلـــى  االجتمـــاع  وتطـــرق   
الموجهـــة لتعزيـــز مكانـــة ودور المـــرأة 
فـــي مختلـــف إدارات وأقســـام وزارة 

اإلعالم.
 وتـــم خـــالل االجتماع، تكليـــف جنان 

عباس مديـــرة إدارة الموارد البشـــرية 
رئيـــس  نائـــب  بالـــوزارة  والماليـــة 
لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص بإعـــداد الخطة 
تنفيـــذ  لضمـــان  الالزمـــة  التنفيذيـــة 
الخطة االستراتيجية لعمل اللجنة بما 

يحقق األهداف المنشودة.

المنامة- بنا

local@albiladpress.com
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أعلنـــت هيئة الرؤية الشـــرعية فـــي مملكة البحريـــن أن اليوم 
األربعاء هو المكمل لعدة شهــــر شعبان 30 يوما، وأن يوم غد 
الخميس 23 مارس 2023م هو أول أيام شهر رمضان المبارك 

للعام 1444هـ.
جاء ذلك في بيان لهيئة الرؤية الشرعية فيما يلي نصه:

الحمـــد للـــه الـــذي شـــرفنا باإلســـالم، ومـــن علينا بصيام شـــهر 
رمضان، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الـهدى 
والفرقــــان، والصالة والسالم على ســـيدنا ونبينا محمد وعلى 

آله وصحبه ذوي التقى واإليمان، وبعد.. 
فحيــــث إن دخـــول شـــهر رمضـــان ال يثبـــت شـــرًعا إال برؤيـــة 
الهــــالل أو بإكمال عدة شعبان، وحيث إن دخول شهر شعبان 
لعام 1444هـ كان في يوم الثالثاء 21 من شهر فبراير 2023م 
حســـب التقويم البحرينـــي والتقاويم األخـــرى المعتبرة، فقد 
اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية المكونة من أصحاب الفضيلة 
الشـــيخ عدنان بن عبدهللا القطان، والشـــيخ الدكتور فريد بن 
يعقوب المفتاح، والشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي، 
والشيخ راشد بن حسن البوعينين، بقاعـة االجتماعــات بمبنى 
المجلـــــس األعلى للشـــؤون اإلســـالمية، مســـاء يــــوم الثالثاء 
ليلة األربعاء 29 شـــعبان 1444هـ الموافق 21 مارس 2023م، 
وإلـــى حين إعداد هـــذا البيان لم يتقدم للهيئة أحد بالشـــهادة 
برؤيـــة الهـــالل، وبنـــاء علـــى ذلك، فيكـــون اليـــوم األربعاء هو 
المكمل لعدة شهـر شعبان ثالثين يومًا، وإن يوم غٍد الخميس 
23 مـــارس 2023م هـــو أول أيـــام شـــهر رمضان المبـــارك لعام 

1444هـ، ويجب صيامه، وهللا ولي التوفيق.
هيئة الحكم بالرؤية

الشيخ عدنان بن عبدهللا القطان
الشيخ د. فريد بن يعقوب المفتاح

الشيخ د. إبراهيم بن راشد المريخي
الشيخ راشد بن حسن البوعينين

هـــذه  اإلســـالمية  للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  هـــذا ويغتنـــم 
المناســـبة الســـعيدة، ليرفـــع إلى مقـــام الملـــك المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، وإلى ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، واألسرة المالكة الكريمة، وشعب البحرين 
الوفي، وإلى العالم العربي واإلسالمي، أجمل التهاني وأطيب 
التبريكات، سائلين المولى جل وعال أن يهل هذا الشهر المبارك 
علـــى جميع المســـلمين بالخيـــر واليمن والبـــركات، وأن يجمع 
كلمتهـــم علـــى ما فيه الخيـــر والصالح، وأن يوحـــد صفوفهم، 
ويوفـــق الجميع لصيام هذا الشـــهر الفضيـــل وقيامه، ويجعلنا 
مـــن عتقائـــه، آمين، وصلى هللا على ســـيدنا محمـــد وعلى آله 

وصحبه وسلم.

اســـتقبل قائد خفر الســـواحل العميد جاســـم محمد الغتم، 
بمكتبـــه صباح أمـــس، قائد قوة الواجـــب المختلطة )152( 
العقيـــد الركن بحري محمد يوســـف الميـــر والوفد المرافق 

له.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب قائـــد خفـــر الســـواحل بقائد 
قـــوة الواجب المختلطة، حيث تم مناقشـــة أوجه التعاون 
والتنسيق بين الجانبين في مجال األمن البحري والتدريب 

وبناء القدرات والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.
كمـــا تـــم خـــالل اللقـــاء بحث عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات 

االهتمام المشترك.

“الـرؤيـة الشــرعيــة”: غــدا... أول 
أيــام شهــر رمضــان المبــارك

قائد خفر السواحل يستقبل قائد 
قوة الواجب المختلطة “152”

تشكيل لجنة متابعة تنفيذ خطة “تعزيز االنتماء الوطني”

إعادة تشكيل “الوطنية لمكافحة المخدرات” برئاسة وزير الداخلية

إدراج الرفاع مدينة صحية.. واالهتمام بالمدارس التاريخية

بقرار من سمو ولي العهد رئيس الوزراء

خطة لصيانة 18 جامعا ومسجدا... سمو محافظ الجنوبية:

صدر عـــن ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة قرار رقم )24( لسنة 2023 بتشكيل 
لجنـــة متابعـــة تنفيـــذ الخطة الوطنيـــة لتعزيز 
االنتمـــاء الوطنـــي وترســـيخ قيـــم المواطنـــة، 
وذلـــك بنـــاء على عرض وزيـــر الداخلية، وبعد 

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى

ُتشـــكل لجنـــة متابعـــة تنفيذ الخطـــة الوطنية 
قيـــم  وترســـيخ  الوطنـــي  االنتمـــاء  لتعزيـــز 
المواطنة برئاســـة وزيـــر الداخليـــة، وعضوية 

كل من:
1- وزير العمل.

2- وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف.
3- وزير شؤون مجلس الوزراء.

4- وزير السياحة.
5- وزير اإلعالم.

6- وزير التربية والتعليم.
7- وزير شؤون الشباب.

المادة الثانية

علـــى وزير الداخلية تنفيذ أحـــكام هذا القرار، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره.

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة رقـــم )23( لســـنة 2023 
بإعادة تشـــكيل اللجنـــة الوطنية لمكافحة 
المخـــدرات، وذلـــك بناء علـــى عرض وزير 
الداخليـــة، وبعد موافقة مجلـــس الوزراء، 

جاء فيه:

المادة األولى

ُيعـــاد تشـــكيل اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحة 
الداخليـــة،  وزيـــر  برئاســـة  المخـــدرات 

وعضوية كل من:
1- وزير التنمية االجتماعية.

2- وزير الصحة.
اإلســـالمية  والشـــئون  العـــدل  وزيـــر   -3

واألوقاف.
4- وزير اإلعالم.

5- وزير التربية والتعليم.
6- وزير شئون الشباب.

7- رئيس األمن العام.
8- رئيس الجمارك.

للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر   -9

واألدلـــة الجنائية بـــوزارة الداخلية، مقرًرا 
للجنة.

المادة الثانية

علـــى وزيـــر الداخليـــة تنفيـــذ أحـــكام هذا 
القـــرار، وُيعمـــل بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ  تـــرأس 
رئيـــس المجلس التنســـيقي ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
اجتمـــاع المجلـــس التنســـيقي الثالـــث في 
دورتـــه الثالثـــة للعـــام 2023، وذلـــك عبـــر 
تقنيـــة االتصال المرئـــي، بحضور عدد من 
األعضـــاء من ممثلـــي الجهـــات الحكومية 

المختلفة.
ســـمو  رحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
حـــرص  مؤكـــدًا  بالحضـــور،  المحافـــظ 
المجلس التنســـيقي وســـعيه المستمر في 
تطوير القطـــاع الخدمي والتنمـــوي، الذي 
يحظـــى بتوجيهـــات ورعايـــة كريمـــة مـــن 
قبـــل ملـــك البالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، منوهًا ســـموه إلى عمل المحافظة 
الـــدؤوب نحـــو متابعـــة تنفيـــذ وتحســـين 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  جـــودة 
والمقيميـــن بالتعاون مـــع مختلف الجهات 

المختصة.
وخـــالل االجتمـــاع، تابـــع ســـمو المحافـــظ 
رئيـــس المجلس التنســـيقي، عرضـــًا مرئيًا 
من قبل وزارة التربية والتعليم حول أبرز 
المشـــاريع التعليميـــة المســـتقبلية مـــا بين 
مدارس ومبـــاٍن أكاديمية جديـــدة، وعليه 
أشـــار ســـموه بأهميـــة المتابعة والتنســـيق 
مع وزارة التربية والتعليم من أجل توفير 
المرافق التعليمية النموذجية والتي تلبي 
احتياجات أهالي المنطقة، موصيا ســـموه 
بضـــرورة االهتمـــام بالمـــدارس التاريخية 
لمـــا لها من دور في إبـــراز المكانة الثقافية 
والتاريخيـــة التـــي تحظـــى بهـــا مختلـــف 

بالتعـــاون  وذلـــك  المحافظـــة،  مناطـــق 
والتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.

المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  تابـــع  كمـــا 
الجنوبيـــة، عرضـــًا شـــامالً مـــن قبـــل بلدية 
المنطقـــة الجنوبيـــة حـــول االســـتعدادات 
القائمة الســـتقبال شـــهر رمضـــان المبارك، 
حيث اســـتعرضت البلدية مضامين حملة 
)رمضـــان العطـــاء ( التـــي تهـــدف لتعزيـــز 
الوعـــي البلـــدي والحفـــاظ علـــى النظافـــة 
العامة وااللتزام بالقوانين واالشـــتراطات 
فـــي المرافـــق العامـــة والحيويـــة، مشـــيدًا 
ســـموه بمســـتوى التعاون بيـــن المحافظة 
والبلديـــة من أجل تقديم أفضل الخدمات 
التي تلبي احتياجـــات األهالي والمقيمين 

في نطاق المحافظة الجنوبية.
وفـــي ســـياق آخـــر، اطلـــع ســـمو محافـــظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة، علـــى جهـــود فريق 
العمـــل المشـــترك من المحافظـــة الجنوبية 
وإدارة األوقاف الســـنية، حيث تابع سموه 
المشـــتركة  الجهـــود  عرضـــًا مرئيـــًا حـــول 
اســـتعداًد  الميدانيـــة  الجـــوالت  ونتائـــج 

الستقبال شـــهر رمضان المبارك من خالل 
االطـــالع على أوضاع وصيانـــة 18 جامعا 
ومســـجدا في نطاق المحافظة الجنوبية، 
منوهـــا ســـموه بأهميـــة التجهيـــز المســـبق 
الســـتقبال صالة العيد مـــن خالل االطالع 
علـــى أوضـــاع المصليـــات والبالـــغ عددهـــا 
5 مصليـــات بمختلـــف مناطـــق المحافظـــة 
بالتعـــاون والتنســـيق مـــا بيـــن المحافظـــة 

وإدارة األوقاف.
مـــن جانـــب آخـــر، أوصـــى ســـمو المحافظ 
بـــإدراج  التنســـيقي  المجلـــس  خـــالل 
منطقـــة الرفـــاع كمدينـــة صحيـــة، وذلـــك 
المـــدن الصحيـــة، والتـــي  ضمـــن برنامـــج 
تعـــد ضمن أهـــم البرامـــج التابعـــة لمنظمة 
الصحـــة العالمية من خـــالل تعزيز الجهود 
والتعـــاون مـــع مختلـــف الجهـــات لتحقيق 
هذا الهـــدف، وذلـــك إلبراز الـــدور الصحي 
والمستدام الذي تتمتع فيه منطقة الرفاع 
كونهـــا تحظـــى بكافة المقومـــات الصحية 
والمقدمـــة  المطلوبـــة  المقاييـــس  وفـــق 
للمواطنيـــن والمقيمين. كما اســـتمع ســـمو 

لعـــرض  الجنوبيـــة،  المحافظـــة  محافـــظ 
فريـــق الهندســـة واالســـتثمار بالمحافظـــة 
الجنوبية حـــول احتياجات أهالي مناطق 
)مدينـــة خليفـــة، جـــو، عســـكر، الـــدور( من 
الناحية الخدمية واالجتماعية والتنموية، 
كمـــا تـــم متابعـــة مشـــاريع البنيـــة التحتية 
وصيانـــة المرافـــق العامـــة لتوفيـــر أفضل 
الخدمـــات، حيـــث يأتـــي ذلـــك في ســـياق 
التـــي  بالمشـــروعات  المحافظـــة  اهتمـــام 
تعكـــس الـــدور الخدمـــي البارز ومـــا تتمتع 
بـــه مـــدن ومناطـــق المحافظـــة الجنوبيـــة 
مـــن نمـــو عمرانـــي مشـــهود. وفـــي ختـــام 
ممثلـــي  مـــن  الحضـــور  أشـــاد  المجلـــس، 
الجهـــات الحكومية بالدور الـــذي يقوم به 
سمو الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفـــة، من اهتمـــام بـــارز ومتابعة حثيثة 
لضمـــان  المواطنيـــن  احتياجـــات  ألبـــرز 
تحقيقها على أرض الواقع، مثمنين حرص 
المحافظة فـــي تبني المبـــادرات الخدمية 
والتنموية بالتنسيق والشراكة الرائدة بين 

مختلف الجهات.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

دور بارز لـ “برنامج رئيس الوزراء” في االستثمار األمثل بالطاقات الوطنية
خالل لقائه منتسبي الدفعة الثامنة... وزير التنمية االجتماعية:

أســـامة  االجتماعيـــة  التنميـــة  وزيـــر  أكـــد 
العصفـــور، الـــدور البـــارز والمهـــم لبرنامـــج 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لتنميـــة الكـــوادر 
الحكومية في االستثمار األمثل بالطاقات 
الوطنيـــة وبنـــاء قدراتها وتنميـــة مهاراتها 
القياديـــة وتعزيـــز مشـــاركتها فـــي تطوير 
األداء والعمـــل الحكومـــي، بما يســـهم في 
رفـــد أهـــداف المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيادة ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة  

ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة. 
جـــاء ذلـــك خـــالل لقائـــه منتســـبي الدفعة 
الثامنة من برنامج رئيس مجلس الوزراء 
لتنميـــة الكـــوادر الحكوميـــة، حيـــث أشـــاد 
الوزير العصفور بمخرجات البرنامج الذي 
يجســـد الـــرؤى الطموحة لصاحب الســـمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
لتطويـــر الكـــوادر الحكوميـــة، وبمـــا حققه 

البرنامـــج خـــالل الســـنوات الماضيـــة مـــن 
تميز ونجـــاح في إعداد قيـــادات طموحة 
مؤهلـــة علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الكفاءة، 
تعمـــل على مواصلة تنميـــة نهضة المملكة 

وتحقيـــق األهـــداف المنشـــودة، معربًا عن 
االســـتفادة  البرنامـــج  لمنتســـبي  تمنياتـــه 
القصـــوى مـــن الفـــرص المتاحـــة أمامهـــم، 

ودوام التوفيق والنجاح.

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - بنا

المنامة - بنا

“تكافؤ الفرص بـ اإلعالم” تناقش خطتها المستقبلية

عقـــدت لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص بـــوزارة 
اجتماعهـــا  الثالثـــاء،  أمـــس  اإلعـــالم، 
الثاني للعام الجاري، برئاسة مدير عام 
وكالة أنباء البحرين عبد هللا بوحجي، 
حيـــث جـــرى اســـتكمال مناقشـــة بنود 
الخطـــة االســـتراتيجية للجنة للعامين 

مـــن  انطالًقـــا  وذلـــك   ،2024 ـ   2023
التوجيـــه والدعم الذي تتلقـــاه اللجنة 

من وزير اإلعالم رمزان النعيمي.
 وأكدت اللجنة أهمية تكثيف البرامج 
المتصلة بالمرأة، تماشًيا مع اإلنجازات 
والمكتسبات المتحققة للمرأة، بخاصة 

ما يتعلق بتكافؤ الفرص.
الخطـــط  إلـــى  االجتمـــاع  وتطـــرق   
الموجهـــة لتعزيـــز مكانـــة ودور المـــرأة 
فـــي مختلـــف إدارات وأقســـام وزارة 

اإلعالم.
 وتـــم خـــالل االجتماع، تكليـــف جنان 

عباس مديـــرة إدارة الموارد البشـــرية 
رئيـــس  نائـــب  بالـــوزارة  والماليـــة 
لجنـــة تكافـــؤ الفـــرص بإعـــداد الخطة 
تنفيـــذ  لضمـــان  الالزمـــة  التنفيذيـــة 
الخطة االستراتيجية لعمل اللجنة بما 

يحقق األهداف المنشودة.

المنامة- بنا
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أعلنـــت هيئة الرؤية الشـــرعية فـــي مملكة البحريـــن أن اليوم 
األربعاء هو المكمل لعدة شهــــر شعبان 30 يوما، وأن يوم غد 
الخميس 23 مارس 2023م هو أول أيام شهر رمضان المبارك 

للعام 1444هـ.
جاء ذلك في بيان لهيئة الرؤية الشرعية فيما يلي نصه:

الحمـــد للـــه الـــذي شـــرفنا باإلســـالم، ومـــن علينا بصيام شـــهر 
رمضان، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الـهدى 
والفرقــــان، والصالة والسالم على ســـيدنا ونبينا محمد وعلى 

آله وصحبه ذوي التقى واإليمان، وبعد.. 
فحيــــث إن دخـــول شـــهر رمضـــان ال يثبـــت شـــرًعا إال برؤيـــة 
الهــــالل أو بإكمال عدة شعبان، وحيث إن دخول شهر شعبان 
لعام 1444هـ كان في يوم الثالثاء 21 من شهر فبراير 2023م 
حســـب التقويم البحرينـــي والتقاويم األخـــرى المعتبرة، فقد 
اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية المكونة من أصحاب الفضيلة 
الشـــيخ عدنان بن عبدهللا القطان، والشـــيخ الدكتور فريد بن 
يعقوب المفتاح، والشيخ الدكتور إبراهيم بن راشد المريخي، 
والشيخ راشد بن حسن البوعينين، بقاعـة االجتماعــات بمبنى 
المجلـــــس األعلى للشـــؤون اإلســـالمية، مســـاء يــــوم الثالثاء 
ليلة األربعاء 29 شـــعبان 1444هـ الموافق 21 مارس 2023م، 
وإلـــى حين إعداد هـــذا البيان لم يتقدم للهيئة أحد بالشـــهادة 
برؤيـــة الهـــالل، وبنـــاء علـــى ذلك، فيكـــون اليـــوم األربعاء هو 
المكمل لعدة شهـر شعبان ثالثين يومًا، وإن يوم غٍد الخميس 
23 مـــارس 2023م هـــو أول أيـــام شـــهر رمضان المبـــارك لعام 

1444هـ، ويجب صيامه، وهللا ولي التوفيق.
هيئة الحكم بالرؤية

الشيخ عدنان بن عبدهللا القطان
الشيخ د. فريد بن يعقوب المفتاح

الشيخ د. إبراهيم بن راشد المريخي
الشيخ راشد بن حسن البوعينين

هـــذه  اإلســـالمية  للشـــؤون  األعلـــى  المجلـــس  هـــذا ويغتنـــم 
المناســـبة الســـعيدة، ليرفـــع إلى مقـــام الملـــك المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، وإلى ولـــي العهد 
رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، واألسرة المالكة الكريمة، وشعب البحرين 
الوفي، وإلى العالم العربي واإلسالمي، أجمل التهاني وأطيب 
التبريكات، سائلين المولى جل وعال أن يهل هذا الشهر المبارك 
علـــى جميع المســـلمين بالخيـــر واليمن والبـــركات، وأن يجمع 
كلمتهـــم علـــى ما فيه الخيـــر والصالح، وأن يوحـــد صفوفهم، 
ويوفـــق الجميع لصيام هذا الشـــهر الفضيـــل وقيامه، ويجعلنا 
مـــن عتقائـــه، آمين، وصلى هللا على ســـيدنا محمـــد وعلى آله 

وصحبه وسلم.

اســـتقبل قائد خفر الســـواحل العميد جاســـم محمد الغتم، 
بمكتبـــه صباح أمـــس، قائد قوة الواجـــب المختلطة )152( 
العقيـــد الركن بحري محمد يوســـف الميـــر والوفد المرافق 

له.
وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب قائـــد خفـــر الســـواحل بقائد 
قـــوة الواجب المختلطة، حيث تم مناقشـــة أوجه التعاون 
والتنسيق بين الجانبين في مجال األمن البحري والتدريب 

وبناء القدرات والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها.
كمـــا تـــم خـــالل اللقـــاء بحث عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات 

االهتمام المشترك.

“الـرؤيـة الشــرعيــة”: غــدا... أول 
أيــام شهــر رمضــان المبــارك

قائد خفر السواحل يستقبل قائد 
قوة الواجب المختلطة “152”

تشكيل لجنة متابعة تنفيذ خطة “تعزيز االنتماء الوطني”

إعادة تشكيل “الوطنية لمكافحة المخدرات” برئاسة وزير الداخلية

إدراج الرفاع مدينة صحية.. واالهتمام بالمدارس التاريخية

بقرار من سمو ولي العهد رئيس الوزراء

خطة لصيانة 18 جامعا ومسجدا... سمو محافظ الجنوبية:

صدر عـــن ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة قرار رقم )24( لسنة 2023 بتشكيل 
لجنـــة متابعـــة تنفيـــذ الخطة الوطنيـــة لتعزيز 
االنتمـــاء الوطنـــي وترســـيخ قيـــم المواطنـــة، 
وذلـــك بنـــاء على عرض وزيـــر الداخلية، وبعد 

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة األولى

ُتشـــكل لجنـــة متابعـــة تنفيذ الخطـــة الوطنية 
قيـــم  وترســـيخ  الوطنـــي  االنتمـــاء  لتعزيـــز 
المواطنة برئاســـة وزيـــر الداخليـــة، وعضوية 

كل من:
1- وزير العمل.

2- وزير العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف.
3- وزير شؤون مجلس الوزراء.

4- وزير السياحة.
5- وزير اإلعالم.

6- وزير التربية والتعليم.
7- وزير شؤون الشباب.

المادة الثانية

علـــى وزير الداخلية تنفيذ أحـــكام هذا القرار، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره.

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة رقـــم )23( لســـنة 2023 
بإعادة تشـــكيل اللجنـــة الوطنية لمكافحة 
المخـــدرات، وذلـــك بناء علـــى عرض وزير 
الداخليـــة، وبعد موافقة مجلـــس الوزراء، 

جاء فيه:

المادة األولى

ُيعـــاد تشـــكيل اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحة 
الداخليـــة،  وزيـــر  برئاســـة  المخـــدرات 

وعضوية كل من:
1- وزير التنمية االجتماعية.

2- وزير الصحة.
اإلســـالمية  والشـــئون  العـــدل  وزيـــر   -3

واألوقاف.
4- وزير اإلعالم.

5- وزير التربية والتعليم.
6- وزير شئون الشباب.

7- رئيس األمن العام.
8- رئيس الجمارك.

للمباحـــث  العامـــة  اإلدارة  عـــام  مديـــر   -9

واألدلـــة الجنائية بـــوزارة الداخلية، مقرًرا 
للجنة.

المادة الثانية

علـــى وزيـــر الداخليـــة تنفيـــذ أحـــكام هذا 
القـــرار، وُيعمـــل بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ  تـــرأس 
رئيـــس المجلس التنســـيقي ســـمو الشـــيخ 
خليفـــة بـــن علـــي بـــن خليفـــة آل خليفـــة، 
اجتمـــاع المجلـــس التنســـيقي الثالـــث في 
دورتـــه الثالثـــة للعـــام 2023، وذلـــك عبـــر 
تقنيـــة االتصال المرئـــي، بحضور عدد من 
األعضـــاء من ممثلـــي الجهـــات الحكومية 

المختلفة.
ســـمو  رحـــب  االجتمـــاع،  بدايـــة  وفـــي 
حـــرص  مؤكـــدًا  بالحضـــور،  المحافـــظ 
المجلس التنســـيقي وســـعيه المستمر في 
تطوير القطـــاع الخدمي والتنمـــوي، الذي 
يحظـــى بتوجيهـــات ورعايـــة كريمـــة مـــن 
قبـــل ملـــك البالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، منوهًا ســـموه إلى عمل المحافظة 
الـــدؤوب نحـــو متابعـــة تنفيـــذ وتحســـين 
للمواطنيـــن  المقدمـــة  الخدمـــات  جـــودة 
والمقيميـــن بالتعاون مـــع مختلف الجهات 

المختصة.
وخـــالل االجتمـــاع، تابـــع ســـمو المحافـــظ 
رئيـــس المجلس التنســـيقي، عرضـــًا مرئيًا 
من قبل وزارة التربية والتعليم حول أبرز 
المشـــاريع التعليميـــة المســـتقبلية مـــا بين 
مدارس ومبـــاٍن أكاديمية جديـــدة، وعليه 
أشـــار ســـموه بأهميـــة المتابعة والتنســـيق 
مع وزارة التربية والتعليم من أجل توفير 
المرافق التعليمية النموذجية والتي تلبي 
احتياجات أهالي المنطقة، موصيا ســـموه 
بضـــرورة االهتمـــام بالمـــدارس التاريخية 
لمـــا لها من دور في إبـــراز المكانة الثقافية 
والتاريخيـــة التـــي تحظـــى بهـــا مختلـــف 

بالتعـــاون  وذلـــك  المحافظـــة،  مناطـــق 
والتنسيق مع مختلف الجهات المختصة.

المحافظـــة  محافـــظ  ســـمو  تابـــع  كمـــا 
الجنوبيـــة، عرضـــًا شـــامالً مـــن قبـــل بلدية 
المنطقـــة الجنوبيـــة حـــول االســـتعدادات 
القائمة الســـتقبال شـــهر رمضـــان المبارك، 
حيث اســـتعرضت البلدية مضامين حملة 
)رمضـــان العطـــاء ( التـــي تهـــدف لتعزيـــز 
الوعـــي البلـــدي والحفـــاظ علـــى النظافـــة 
العامة وااللتزام بالقوانين واالشـــتراطات 
فـــي المرافـــق العامـــة والحيويـــة، مشـــيدًا 
ســـموه بمســـتوى التعاون بيـــن المحافظة 
والبلديـــة من أجل تقديم أفضل الخدمات 
التي تلبي احتياجـــات األهالي والمقيمين 

في نطاق المحافظة الجنوبية.
وفـــي ســـياق آخـــر، اطلـــع ســـمو محافـــظ 
المحافظـــة الجنوبيـــة، علـــى جهـــود فريق 
العمـــل المشـــترك من المحافظـــة الجنوبية 
وإدارة األوقاف الســـنية، حيث تابع سموه 
المشـــتركة  الجهـــود  عرضـــًا مرئيـــًا حـــول 
اســـتعداًد  الميدانيـــة  الجـــوالت  ونتائـــج 

الستقبال شـــهر رمضان المبارك من خالل 
االطـــالع على أوضاع وصيانـــة 18 جامعا 
ومســـجدا في نطاق المحافظة الجنوبية، 
منوهـــا ســـموه بأهميـــة التجهيـــز المســـبق 
الســـتقبال صالة العيد مـــن خالل االطالع 
علـــى أوضـــاع المصليـــات والبالـــغ عددهـــا 
5 مصليـــات بمختلـــف مناطـــق المحافظـــة 
بالتعـــاون والتنســـيق مـــا بيـــن المحافظـــة 

وإدارة األوقاف.
مـــن جانـــب آخـــر، أوصـــى ســـمو المحافظ 
بـــإدراج  التنســـيقي  المجلـــس  خـــالل 
منطقـــة الرفـــاع كمدينـــة صحيـــة، وذلـــك 
المـــدن الصحيـــة، والتـــي  ضمـــن برنامـــج 
تعـــد ضمن أهـــم البرامـــج التابعـــة لمنظمة 
الصحـــة العالمية من خـــالل تعزيز الجهود 
والتعـــاون مـــع مختلـــف الجهـــات لتحقيق 
هذا الهـــدف، وذلـــك إلبراز الـــدور الصحي 
والمستدام الذي تتمتع فيه منطقة الرفاع 
كونهـــا تحظـــى بكافة المقومـــات الصحية 
والمقدمـــة  المطلوبـــة  المقاييـــس  وفـــق 
للمواطنيـــن والمقيمين. كما اســـتمع ســـمو 

لعـــرض  الجنوبيـــة،  المحافظـــة  محافـــظ 
فريـــق الهندســـة واالســـتثمار بالمحافظـــة 
الجنوبية حـــول احتياجات أهالي مناطق 
)مدينـــة خليفـــة، جـــو، عســـكر، الـــدور( من 
الناحية الخدمية واالجتماعية والتنموية، 
كمـــا تـــم متابعـــة مشـــاريع البنيـــة التحتية 
وصيانـــة المرافـــق العامـــة لتوفيـــر أفضل 
الخدمـــات، حيـــث يأتـــي ذلـــك في ســـياق 
التـــي  بالمشـــروعات  المحافظـــة  اهتمـــام 
تعكـــس الـــدور الخدمـــي البارز ومـــا تتمتع 
بـــه مـــدن ومناطـــق المحافظـــة الجنوبيـــة 
مـــن نمـــو عمرانـــي مشـــهود. وفـــي ختـــام 
ممثلـــي  مـــن  الحضـــور  أشـــاد  المجلـــس، 
الجهـــات الحكومية بالدور الـــذي يقوم به 
سمو الشـــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل 
خليفـــة، من اهتمـــام بـــارز ومتابعة حثيثة 
لضمـــان  المواطنيـــن  احتياجـــات  ألبـــرز 
تحقيقها على أرض الواقع، مثمنين حرص 
المحافظة فـــي تبني المبـــادرات الخدمية 
والتنموية بالتنسيق والشراكة الرائدة بين 

مختلف الجهات.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

دور بارز لـ “برنامج رئيس الوزراء” في االستثمار األمثل بالطاقات الوطنية
خالل لقائه منتسبي الدفعة الثامنة... وزير التنمية االجتماعية:

أســـامة  االجتماعيـــة  التنميـــة  وزيـــر  أكـــد 
العصفـــور، الـــدور البـــارز والمهـــم لبرنامـــج 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء لتنميـــة الكـــوادر 
الحكومية في االستثمار األمثل بالطاقات 
الوطنيـــة وبنـــاء قدراتها وتنميـــة مهاراتها 
القياديـــة وتعزيـــز مشـــاركتها فـــي تطوير 
األداء والعمـــل الحكومـــي، بما يســـهم في 
رفـــد أهـــداف المســـيرة التنموية الشـــاملة 
بقيادة ملك البالد المعظم صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة  

ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 

خليفة. 
جـــاء ذلـــك خـــالل لقائـــه منتســـبي الدفعة 
الثامنة من برنامج رئيس مجلس الوزراء 
لتنميـــة الكـــوادر الحكوميـــة، حيـــث أشـــاد 
الوزير العصفور بمخرجات البرنامج الذي 
يجســـد الـــرؤى الطموحة لصاحب الســـمو 
الملكي ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
لتطويـــر الكـــوادر الحكوميـــة، وبمـــا حققه 

البرنامـــج خـــالل الســـنوات الماضيـــة مـــن 
تميز ونجـــاح في إعداد قيـــادات طموحة 
مؤهلـــة علـــى درجـــة عاليـــة مـــن الكفاءة، 
تعمـــل على مواصلة تنميـــة نهضة المملكة 

وتحقيـــق األهـــداف المنشـــودة، معربًا عن 
االســـتفادة  البرنامـــج  لمنتســـبي  تمنياتـــه 
القصـــوى مـــن الفـــرص المتاحـــة أمامهـــم، 

ودوام التوفيق والنجاح.

المنامة - وزارة التنمية االجتماعية

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - بنا

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

العدد:  5272
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التقارب المصري التركي
يبدو أننا سنرى نمًطا مغايًرا من األخبار المتعلقة بمنطقة الشرق األوسط خالل 
الفترة المقبلة التي يغلب عليها الطابع اإليجابي المبشر بحل الكثير من األزمات 
التـــي اندلعـــت منـــذ ســـنوات ولم تخمد إلـــى اآلن، وذلـــك في ظل اتجـــاه الدول 
المؤثـــرة في المنطقة نحو التوافق والعودة إلى العالقات الطبيعية القادرة على 

التوصل لحلول توافقية ووضع المنطقة في مرحلة مبشرة.
في 18 مارس 2023، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره التركي 
مولـــود جاويش - في مؤتمر صحافي بالقاهرة بعد مباحثات بينهما - العمل من 
أجل التطبيع الكامل للعالقات وبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك، وقال 
شـــكري “لدينا أرضية صلبـــة ونحن على ثقة بأننا سنســـتعيد العالقات مع تركيا 
بشـــكل قوي”. هـــذا اللقاء والتطور جاء في ســـياق انفتاح ورغبـــة لفتح صفحة 
جديـــدة، وهـــو ما أعلنه الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي ونظيـــره التركي 
رجـــب طيب أردوغان بعد لقائهما على هامش افتتاح مونديال قطر لكرة القدم 
في نوفمبر الماضي، حيث تصافح الرئيسان، فيما وصفه بيان للرئاسة المصرية 
بأنـــه بداية جديدة في العالقات الثنائيـــة، وما تال ذلك من زيارة لوزير خارجية 
مصـــر لتركيـــا في فبراير الماضي، التقى خاللها نظيره التركي الذي أكد أن مصر 
كانت من أوائل الدول التي بادرت بإرســـال مســـاعدات إنسانية إلى المتضررين 
من الزلزال، مشـــيرا إلى أن الرئيســـين المصري والتركي قد يجتمعان مرة أخرى 
قريبًا، مؤكدا أن تحســـين العالقات يصب في مصلحة البلدين، ويخدم الســـالم 
والتنميـــة واالســـتقرار بالمنطقـــة، قائـــال: “مصر بلد مهـــم بالنســـبة لمنطقة البحر 
المتوسط وللعالم العربي واإلسالمي ولفلسطين وأفريقيا، من مصلحتنا جميًعا 
أن تكـــون مصـــر قويـــة”. فما بين األرضيـــة الصلبة والثقة التي تحـــدث بها وزير 
الخارجية المصري وبين تقدير وزير خارجية تركيا لمصر ودورها االستراتيجي 
فـــي المنطقة، تســـير اآلن العالقـــات المصرية التركية باتجـــاه التقارب والتفاهم 
فـــي تحـــول إيجابـــي ومحوري يشـــير إلـــى أن المنطقـــة تمر بمرحلـــة تحول في 
العالقات بين دولها تتوافق مع المعطيات اإلقليمية والتغيرات الدولية وتشـــي 
إلـــى إمكانيـــة قيام نظام إقليمي متماســـك قادر على تســـوية أزماته ومعالجتها 

والتعامل مع الخارج بما يعزز مصالح دول اإلقليم.

كاتب مصري

Ata2928 @gmail.com 

عطا الشعراوي

اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

نكتب بوطنية وإخالص وال نلتفت للعقول الساخرة
إذا هـــاج البحر فجأة تحت تأثير عاصفة هوجاء اســـتغرقت عودته إلى 
الهـــدوء ســـاعات طـــواال، وإذا هاج المـــرء قد ينحرف كثيرا عن مســـلكه 

ويكون كمن يحمل في قلبه حجرا من أحجار الخطيئة وال يعود أبدا.
لقـــد أثـــار عمـــود “عـــن أي اســـتجواب تتحدثـــون.. ارجعوا إلـــى األرقام” 
المتعلـــق بنيـــة عدد من النواب اســـتجواب وزير العمـــل جميل بن محمد 
حميـــدان فيمـــا أطلقوا عليه ملف العاطلين عـــن العمل، حفيظة عدد من 
الناس، وانهالت التعليقات المليئة بالســـم الزعاف المغلفة بقشـــرة ناعمة 
ملساء من السكر الحلو، لكي يسهل على القارئ والمتابع إما امتصاصها 
رويـــدا رويـــدا، فيشـــل ويفقـــد الحركـــة، أو يبتلعها مرة واحـــدة فتتخثر 
دمـــاؤه ويمـــوت، تعليقات تقـــدم للمتابـــع وجبات قاتلـــة وتعكس قصور 
الفهـــم واإلدراك فـــي صوره المتعـــددة، فكل تفســـير ال يخلو من تجريح 
وإدانـــة واتهامـــات تجافي الحقيقـــة والواقع، وهذه أصر شـــخصيا على 
تســـميتها “المأساة”، مأســـاة بعض القراء في تفكيرهم الضيق ورغبتهم 
الشـــديدة فـــي تمضية ســـاعات الملـــل واالنقباض والســـأم، فـــي الثرثرة 

والخروج عن أدب الحوار الراقي.

أي قـــارئ للصحافـــة ومتابع لما ينشـــر في وســـائل التواصل االجتماعي، 
عليه أن ينتبه إلى ما يقرأ بأناة واســـتبصار، ويفهم بتذوق واســـتيعاب، 
واألهـــم التفريـــق بين األقـــالم المتباينة التـــي يمر عليها، فهنـــاك األقالم 
الوطنيـــة المخلصـــة النظيفـــة التـــي تعكـــس له علـــى صفحـــات الجريدة 
نفـــوس أصحابهـــا بجالء، بمـــا فيها من طهـــر ونقاء، والكاتـــب المخلص 
لوطنـــه الشـــريف يعطيـــك رغم بؤســـه وتعاســـته الخاصة، أعـــز ما يملك 
مـــن جوانـــب الخيـــر واألمل والســـرور، يعطيـــك أرق ما تحمـــل جوانحه 
من مشـــاعر وأحاســـيس.. إنه يمـــزق أوردته ويغذيـــك، ويقطع من كبده 
ويطعمـــك مثلما يطعم ضلوعه. وهناك األقـــالم التي تحتقر عقل القارئ 

وتفكيره وال يهمها الوطن في شيء.
عندمـــا نكتب، نكتب بـــروح واحدة مصبوغة بلون واحد اســـمه األصالة 

والوطنية، وال نلتفت للعقول الساخرة المغلقة تماما.

كاتب بحريني

Osama.almajed
@albiladpress.com

* أسامة الماجد

تـــرى أيهمـــا أفضل لعالم أكثر أمنا واســـتقرارا، نمـــوذج أحادي القطبيـــة، أم ثنائي، أم 
متعدد األقطاب؟

هنـــاك جـــدل واســـع حتى الســـاعة بين علمـــاء السياســـة، فمنهم من يميـــل إلى فكرة 
التوازنـــات الدوليـــة عبر وجـــود قطبين قريبين فـــي القدرات، كمـــا كان الحال خالل 
الحرب الباردة، بين حلفي وارسو والناتو، وربما لو لم تكن هناك تلك الثنائية، لجرت 
حـــروب كارثية جديدة، في الوقت نفســـه يجادل البعض اآلخـــر بالقول إن األحادية 
القطبيـــة، الســـيما األميركية، ضرورية لمســـتقبل الحرية، وإن أميركا التي ســـاعدت 
دول الحلفـــاء علـــى دحـــر النظام النازي، ومن تبعه مـــن دول المحور، هي عينها التي 
تصدت وتحدت االتحاد السوفييتي، لهذا فإن تاريخها يسمح لها بأن تكون المدينة 
فـــوق الجبـــل، والمنفـــردة بإضاءة العالـــم بالحريـــات والحفاظ على حقوق اإلنســـان، 

وبقية النغمة اليوتوبية.
لكـــن كثيرين حول العالم يتســـاءلون، ولهـــم في الحق ألف حق، هـــل أميركا الحالية 
طهرانية إلى الدرجة التي تسمح لها بأن تضحى سيدة قيصر التي ال تخطئ والقطب 
الواحد المتحكم في البالد والعباد؟ ليس سرا أن الحديث عن هيئة ومالمح ومعالم 
النظـــام العالمـــي الجديـــد، الذي يتشـــكل في الرحم، قـــد أخذ بعدا جديـــدا في األيام 
األخيرة، السيما بعد االختراق الكبير الذي أحدثته الصين، على صعيد الوساطة بين 

المملكة العربية الســـعودية والجمهورية اإليرانية، ما دعا لطرح أســـئلة استشـــرافية 
عـــن الـــدور األميركي في قادم األيام، وهـــل هو في طريقه لالضمحـــالل أم التقلص 

كعهد العديد من القوى الكبرى المعاصرة؟
يرى البعض أن اللحظة التي أعلن فيها عن نجاحات الصين في إحراز هذه الخطوة 
الدبلوماســـية المهمـــة، والتـــي ســـيتعاظم تأثيرهـــا حـــال مضت إلـــى نهايتها، تشـــابه 
وبصـــورة واضحـــة مـــا جرى فـــي عـــام 1956، في الســـويس المصريـــة، حين وجهت 
الواليـــات المتحـــدة األميركيـــة بقيـــادة الرئيـــس أيزنهاور، إنـــذارا لبريطانيا وفرنســـا 
وإســـرائيل، والتـــي اتحدت ضد مصر، فيما عرف بالعـــدوان الثالثي في ذلك الوقت. 
كانـــت تلـــك اللحظة النهايـــة المكتوبة لالمبراطوريـــة البريطانية التـــي ال تغيب عنها 
الشمس، فهل تتساوق األقدار األميركية مع نظيرتها البريطانية؟ المؤكد أن نجاحات 
الصين، تدفع الواليات المتحدة للقلق من نشوء وارتقاء عالم متعدد األقطاب، وهو 
أمر قادم ال محالة، بفعل ديالكتيك الحياة وطبيعة التغيرات البشرية. “المقال كامال 

في الموقع اإللكتروني”.

كاتب مصري متخصص في الشؤون الدولية

 

* إميل أمين

العالم ونهاية اللحظة أحادية القطبية

مـــا أجمل هذا الشـــهر الذي ننتظـــره بفارغ الصبر لنجـــدد أرواحنا بقدومه ونستبشـــر 
الخيـــر ونستشـــعر البركة التي تطـــول أيامنا ولحظات حياتنا كلها، إنه شـــهر رمضان 
المبارك الذي يحمل في طياته ســـمات روحانيـــة تمتزج بين القيم اإليجابية وعبادة 
الصوم، حيث تســـمو الروح وتتجدد، والشـــك أن الصحة النفسية تكون مختلفة في 
هذا الشـــهر، حيث إن صيام رمضان يأتي ويؤثر بشـــكل إيجابي في الصحة العقلية 
ويقلـــل االضطرابات النفســـية، خصوصـــا أن الصيام يعزز الوظائف العقلية وينشـــط 
وظائف المخ ويساعد على تقوية الذاكرة، كما أنه يلعب دورا مهما في التخفيف من 
حدة التوتر والقلق نظرا لقلة هرمون “الكورتيزول” الذي يتحكم في تقلبات المزاج، 

وقد أوضحت بعض الدراسات أن الصيام يساعد على تحفيز هرمون 
“األندروفيـــن” الذي بدوره يســـاعد على التخفيف مـــن أعراض االكتئاب، كما يحرص 
الكثيـــر مـــن األشـــخاص خالل هذا الشـــهر الكريم على ممارســـة الرياضـــة األمر الذي 

يساعد على تحسين الصحة النفسية.

عـــدا عـــن ذلـــك فإن هـــذا الشـــهر المبـــارك فرصـــة للتأمل ومراجعـــة الذات وتحســـين 
العبـــادات وتصفيـــة النفس مـــن أحزانها وتجديد األمل من خـــالل الدعاء، وتعد هذه 
الممارســـات أحد أوجه الصحة النفســـية المهمة التي تســـاعد على تحقيق االستقرار 

النفسي والشعور بالطمأنينة.
في شهر الرحمة والبركة كذلك يكون للتواصل األسري مع المحيطين معنى مختلفا، 
حيـــث تـــزداد األلفة بيـــن األقارب واألصدقـــاء ويســـتثمر البعض هذا الشـــهر المبارك 
فـــي زيـــارة األهل والتواصل مع األفراد الذين حالت االنشـــغاالت عن وصلهم بصورة 

مستمرة.
هـــذا الشـــهر المبارك أهلـــه هللا علينا باألمن واإليمان فرصة لتجديد الصحة النفســـية 

بمعانيها المختلفة.

كاتبة وأخصائية نفسية بحرينية

naseemnada313@
gmail.com

* ندى نسيم

رمضان والصحة النفسية

االتحاد البرلماني الدولي
اختتمـــت يـــوم األربعاء 16 مـــارس الجاري اجتماعـــات الجمعية العامـــة الـ 146 
لالتحاد البرلماني الدولي التي اســـتضافتها مملكة البحرين خالل الفترة من 11 
إلى 15 مارس، وبمشاركة وفود من 143 دولة حول العالم، وقد تبنى االجتماع 
شـــعار التعايش الســـلمي الذي اتخذته مملكة البحرين موضوعا رئيســـا للمؤتمر، 
وهدفا لتعزيز التســـامح في المجتمعات وإحالل السالم في العالم، وهو الهدف 
الـــذي يتســـق تماما مـــع فكر الدولـــة البحرينية وسياســـتها الخارجيـــة في العهد 

الزاهر لجاللة الملك المعظم.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا المؤتمـــر قد تبنـــى الكثيـــر مـــن القضايـــا المهمة مثل 
الحقـــوق والحريـــات وغيرهـــا، إال أن أكثر ما أســـعدني في هذا التجمـــع العالمي 
تخصيـــص مســـاحة مـــن وقـــت المؤتمر لوســـائل اإلعـــالم والوســـائط اإلعالمية 
المختلفة ووســـائل التواصل االجتماعي وضرورة التصدي لالســـتخدام الســـيئ 

لهذه الوسائل.
وحول ذلك االســـتخدام الســـيئ لهذه الوســـائل، خصوصا السوشـــال ميديا، في 
بـــث التحريـــض والكراهية واالعتداء على خصوصيات األشـــخاص، قالت دالل 
الزايـــد عضو مجلس الشـــورى عضـــو الوفد البحريني المشـــارك جملة معبرة عن 
الحالـــة المزرية التي وصلت إليها وســـائل التواصـــل االجتماعي، حيث قالت إن 
هنـــاك فارقا بين حرية الرأي والتعبير والتعســـف في اســـتخدام هذا الحق. هذه 
الجملة تشير بدقة إلى حالة الفوضى السائدة على وسائل التواصل االجتماعي 
على وجه الخصوص وإســـاءة اســـتخدام حـــق التعبير، خصوصـــا عندما يتعلق 
األمـــر بخصوصيات الناس، وفيما يتعلق بالتحريض على التطرف والعنف وبث 
الكراهيـــة والطائفيـــة، فهل يمكن فعـــال أن يتفق العالم على القيـــام بأي نوع من 
التعاون التشـــريعي والفني وإقرار اتفاقية دولية لتحريم تلك االنحرافات التي 

تقع على تلك الوسائل، كما طالبت دالل الزايد في مداخلتها؟
أعتقـــد أن العالـــم الذي عجز عـــن االتفاق على معنى واحد لحقوق اإلنســـان ولم 
يتفق على تعريف لإلرهاب وغيره من القضايا الحساســـة لن ينجح بسهولة في 

إنجاز أي نوع من التعاون في هذا المجال.

كاتبة وأكاديمية بحرينية
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