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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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خالل االحتفال بيوم ال�شراكة المجتمعية

جل�صة حوارية ت�صتعر�ص ق�ص�ص نجاح »بحريننا« على مدار 4 �سنوات
ال��ت��ن��ف��ي��ذ م���رح���ل���ة  ف����ي  »ب���ح���ري���ن���ن���ا«  م�����ب�����ادرات   107 اإج���م���ال���ي  م����ن   %85

الداخلية  وزي���ر  وج��ه��ود  ب���دور  اأ����ص���ادوا  ال��م�����ص��ارك��ون 
ف���ي ت��ع��زي��ز االن���ت���م���اء وت��ر���ص��ي��خ ق��ي��م ال��م��واط��ن��ة

أشاد مشاركون في الجلسة الحوارية، التي عقدت في إطار االحتفال 
أول  الفريق  وجهود  بــدور  الوطني،  واالنتماء  المجتمعية  الشراكة  بيوم 
متابعة  لجنة  رئيس  الداخلية  وزيــر  خليفة  آل  عبداهلل  بن  راشــد  الشيخ 
في  المواطنة،  قيم  وترسيخ  الوطني  االنتماء  لتعزيز  الوطنية  الخطة 
الخطة  تتضمنها  التي  الــمــبــادرات  مــن  المزيد  تنفيذ  نحو  قدما  الــدفــع 
الوطنية التي دخلت خالل عام 2023 عهدا من التحول الرقمي، منوهين 
أن 85% من  وخــاصــة  وطــنــي  واعــتــزاز  تقدير  الجهود محل  هــذه  أن  إلــى 
ــادرات مــاضــيــة فـــي مــرحــلــة الــتــنــفــيــذ ضــمــن الــمــســارات  ــبـ إجــمــالــي 107 مـ
الدراسية  المناهج  االعــالم،  العامة،  العالقات  االنتماء،  وهــي:  الخمسة، 

الوطنية، منذ اطالقها في عام 2019  الخطة  أن  وأوضحوا  والتشريعات. 
وتخطيط  اعتماد  وتضمنت  األولــى  المرحلة  وهــي:  مراحل،  بثالث  مرت 
وإطــالق  بها  الخاصة  االتــصــال  مــع خطط  بــالــتــوازي  الــمــبــادرات  وتنفيذ 
المرحلة  تضمنت  فيما  لــ»بحريننا«  الوطنية  المؤشرات  وقياس  دراســة 
وزيادة  المستمرة  والمتابعة  والجديدة  الجارية  المبادرات  تنفيذ  الثانية 
شملت  فقد  الثالثة  المرحلة  أمــا  المستهدف،  الجمهور  مــع  التفاعل 
األداء األساسية  بناء على مؤشرات  المبادرات واستعراض األثر  مراجعة 
الرقمي  التحول  األخيرة  المرحلة  في حين شملت  تحديدها،  يتم  التي 

لمبادرات الخطة الوطنية.

انخفا�ص الممار�صات ال�صيئة في المدار�ص.. ومجلة وطني بلغة »برايل«.. وت�صجيل 3 اآالف متطوع
واســتــعــرضــت الــجــلــســة الـــحـــواريـــة، الــتــي 
ــا الــدكــتــور يــوســف مــحــمــد مــديــر إدارة  ــ أدارهـ
ــوزارة شـــؤون اإلعـــالم عضو  وســائــل اإلعـــالم بــ
من  سلسلة  لـ»بحريننا«،  التنفيذي  المكتب 
الفترة  فــي  استحداثها  تــم  الــتــي  الــمــبــادرات 

االخيرة والجهود التي تتم في هذا الشأن.
ــن جـــهـــتـــهـــا، قـــدمـــت الـــســـيـــدة لــطــيــفــة  مــ
التربية  بـــوزارة  المساعد  الوكيل  البونوظة 
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ــتــــب الـ ــكــ ــمــ ــم عــــضــــو الــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ والــ
ــا تـــم فـــي مـــشـــروع الـــمـــدارس  لـــ»بــحــريــنــنــا« مـ
االنــســان، حيث  وحــقــوق  للمواطنة  الــمــعــززة 
ــى الــتــركــيــز عــلــى قــيــم الــمــواطــنــة  ــارت إلــ ــ أشــ
ــامـــح واالعــــتــــدال  ــتـــسـ ــوق اإلنــــســــان والـ ــقــ وحــ
الكراهية  لثقافة  التصدي  فــي  والمساهمة 
والــغــلــّو وتــعــزيــز االعـــتـــدال واالنــفــتــاح، وبــنــاء 
التسامح  وتــأصــيــل  والـــحـــوار،  الــســالم  ثقافة 
ــر والــعــيــش الــمــشــتــرك، وتــعــزيــز  وتــقــبــل اآلخــ

الوالء الوطني واالنتماء العربي.
والــــمــــؤشــــرات  الـــــدالئـــــل  أن  وأوضـــــحـــــت 
تتضمن انخفاض الممارسات والظواهر غير 
الــمــرغــوبــة لـــدى الــطــلــبــة، وعــلــى نــحــو خــاص 
وتراجع  اإلعـــدادي،  األول  الصف  لدى طلبة 
ــي نـــســـب الـــمـــخـــالـــفـــات الــســلــوكــيــة  واضــــــح فــ
تعزيز  إلــى  منوهة  الطلبة،  لــدى  المسجلة 
فــي جميع  الــجــمــاعــي  والــعــمــل  الــفــريــق  روح 
مـــــــدارس الـــمـــرحـــلـــة اإلعـــــداديـــــة فــــي جــمــيــع 
المستويات )طلبة، معلمين، إدارة( من خالل 
باإلضافة  الــعــالقــة  ذات  والــبــرامــج  األنــشــطــة 
النمو  مــجــال  فــي  الــعــام  األداء  تــحــســن  إلـــى 
كبير  عــدد  استفاد  حيث  للطلبة،  الشخصي 

من المشروع، ما يناهز )75000( طالب.
التي قدمتها  »رقمنة وطني«،  أما مبادرة 
األســـــتـــــاذة هـــالـــة ســـلـــيـــمـــان مـــديـــر الــمــكــتــب 
أن  إلــى  أشـــارت  فقد  لـ»بحريننا«،  التنفيذي 
إلى   6 من  وطني  لمجلة  المستهدفة  الفئة 
و80  حكومية  مــدرســة   113 وتغطي  سنة   12
مـــدرســـة خـــاصـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــؤســســات 

ومراكز للطفل، الفتة إلى أن هدف المبادرة 
لــلــوطــن ونشر  الــــوالء واالنــتــمــاء  روح  غـــرس 
والتمسك  العامة  والسالمة  الثقافة األمنية 
القيم اإلسالمية  بالعادات والتقاليد وغرس 
ومــواكــبــة الــتــقــدم الــعــلــمــي وتــعــزيــز الــشــراكــة 

المجتمعية.
تتضمن  وطني  رؤيــة مجلة  أن  وأضــافــت 
الـــشـــراكـــة الــمــجــتــمــعــيــة، األمــــــن والـــســـالمـــة 
لــلــجــمــيــع والــتــربــيــة الــوطــنــيــة، مــنــوهــة إلــى 
للهواتف  وطــنــي  تطبيق  اإلنـــجـــازات  مــن  أنــه 
من  ــداد  أعـ طباعة  والــحــواســيــب،  المحمولة 
العدد  إلــى  والــوصــول  »بــرايــل«  بلغة  المجلة 

.100
وفــاء  الــدكــتــورة  استعرضت  جهتها،  مــن 
بــوزارة  الصحة  تعزيز  إدارة  مدير  الشربتي، 
الصحة، مبادرة المدن الصحية التي تنفذها 
الــمــحــافــظــات،  مـــع  بــالــتــعــاون  الــصــحــة  وزارة 
أحــد  الصحية  الــمــدن  بــرنــامــج  يعتبر  حــيــث 
الوقائية،  العالمية  الصحة  منظمة  بــرامــج 
على  ويقوم  الصحة،  تعزيز  إلــى  يهدف  وهــو 
مـــبـــدأ تــحــســيــن الــصــحــة لــلــجــمــيــع. وتــســعــى 
إلى  مدن جديدة  انضمام  إلى  الصحة  وزارة 
المدن  اعــتــمــاد  معايير  وتتضمن  الــبــرنــامــج 

الصحية 80 معيارا.
ــدن صحية  مــ ــى 4  إلــ الــشــربــتــي  ولــفــتــت 
الحصم،  أم  والــســايــة،  البسيتين  »الــمــنــامــة، 
مجمعا  و25  صحي  عمل  مــكــان  و20  عــالــي« 
تــعــزيــز  )أصـــــدقـــــاء  مـــتـــطـــوع  و300  تـــجـــاريـــا 
الصحة(، كما نوهت إلى نشر نصائح صحية 

للمسافرين )صحتك في سفرك(.
رئــيــس فــرع  الــمــطــوع  أمـــا النقيب خــالــد 
الـــتـــنـــفـــيـــذ بـــمـــديـــريـــة شــــرطــــة الـــمـــحـــافـــظـــة 
الشمالية فقد استعرض مبادرة »فاعل خير«، 
حــيــث انــطــلــقــت فــكــرة الــبــرنــامــج مــن الشيخ 
اإلدارة  عــام  آل خليفة مدير  راشــد  بن  خالد 
البديلة  والعقوبات  األحكام  لتنفيذ  العامة 
الشيخ  أول  الــفــريــق  مــن  بــدعــم  2020م،  عـــام 

الداخلية،  وزيــر  آل خليفة  بن عبداهلل  راشــد 
البيضاء من  بهدف تمكين أصحاب األيادي 

التبرع للمعسرين والمتعثرين.
وتتضمن معايير دراسة الحالة: األحكام، 
ــاء، تــحــلــيــل  ــ ــنـ ــ ــدد األبـ ــ ــة الـــصـــحـــيـــة، عـ ــالـ الـــحـ
الــمــعــلــومــات، الــعــمــر، الــحــالــة االجــتــمــاعــيــة، 

الحالة المادية، دراسة الحالة.
ــن خـــالل  ــ ــرع مـ ــبــ ــتــ وأوضـــــــــح أنــــــه يـــتـــم الــ
تطبيقات »بنفت، إسالميات، سداد« بالتعاون 
التواصل  وسائل  في  المؤثرين  من  عدد  مع 
المدني،  المجتمع  ومــؤســســات  االجتماعي 
الفتا إلى أن اإلنجازات تشمل 327 مستفيدا، 

فيما بلغ عدد الملفات 807.
وال يختص الهدف من مبادرة فاعل خير 
فقط،  للمتعثرين،  التنفيذ  ملفات  بتسديد 
وإنما بناء فكر مجتمعي يهدف إلى الوحدة 
وتعزيز  البعض،  بعضهم  األفـــراد  ومــســاعــدة 

حس المسؤولية والعطاء.
مبادرة  استعراض  تم  متصل،  سياق  في 
ــدى  »مـــنـــصـــة الـــمـــتـــطـــوعـــيـــن« الـــتـــي تـــعـــد إحــ
مبادرات وزارة شؤون الشباب وقدم لها السيد 
الشباب،  تمكين  إدارة  مدير  سلمان  مساعد 
المبادرة، وهي سجل  حيث أشار إلى عناصر 
التميز الوطني )بنك الذهب(، ومدينة شباب 
تدريبيا،  برنامجا   75 تتضمن  والــتــي   2030
70% منها برامج مهارية. أما جائزتا امتياز 
لــأنــديــة  امــتــيــاز  جــائــزة  فتتضمن  والـــريـــادة 
الوطنية »نادي المحرق، نادي المنامة، نادي 
الريادة للمراكز  سار« في حين تشمل جائزة 
الشبابية »مركز شباب الشاخورة، مركز شباب 
حين  في  السنابس«.  شباب  مركز  أبوصيبع، 
تشمل مهرجانات البحرين 38 مركزا شبابيا، 

50 فعالية وحوالي 7 آالف مشارك.
الــمــتــطــوعــيــن تشمل  مــنــصــة  أن  وأوضــــح 
بعض  أن  إلــى  الفتا  متطوع،  آالف   3 حوالي 
إدارة األزمــات،  مجاالت التطوع هي اإلعــالم، 

االستقبال والمراسم، إدارة المواقع. 

الشيخ  أول  الــفــريــق  لتوجيهات  تنفيذًا 
الداخلية  وزيــر  خليفة  آل  عبداهلل  بن  راشــد 
بتعزيز الشراكة المجتمعية ومواصلة العمل 
أقامت  فقد  النبيلة،  األهـــداف  تحقيق  على 
الــعــامــة  بـــــــاإلدارة  الــبــديــلــة  الــعــقــوبــات  إدارة 
لتنفيذ األحكام والعقوبات البديلة بالتعاون 
مع وزارة التنمية االجتماعية ومركز العناية 
وذلــــك  تــرفــيــهــيــة  فــعــالــيــة  داون  بـــمـــتـــالزمـــة 
بمناسبة يوم الشراكة المجتمعية واالنتماء 

الوطني واليوم العالمي لمتالزمة داون.
وتضمنت الفعالية مشاركة فئة متالزمة 
دوان والمستفيدين من العقوبات البديلة في 
والفنية، حيث  الترفيهية  األنشطة  عدد من 
عــبــروا عــن بــالــغ شــكــرهــم وتــقــديــرهــم إلدارة 
البديلة على ما توليه من اهتمام  العقوبات 

بالغ يسهم في إدماجهم بالمجتمع.
سعيها  البديلة  الــعــقــوبــات  إدارة  وأكـــدت 

إلشراك المستفيدين من العقوبات البديلة 
وإعـــــــادة إدمـــاجـــهـــم بــالــمــجــتــمــع حــيــث يــأتــي 
المناسبات  فــي  مشاركتهم  خـــالل  مــن  ذلـــك 

االجــتــمــاعــيــة الــتــي تسهم فــي الــوصــول إلــى 
الــهــدف األســاســي ويــكــون لهم دور فــعــال في 

المجتمع.

»ال����ع����ق����وب����ات ال���ب���دي���ل���ة« ت���ق���ي���م ف���ع���ال���ي���ة ب��م��ن��ا���ص��ب��ة 
داون م����ت����ازم����ة  وي��������وم  ال���م���ج���ت���م���ع���ي���ة  ال���������ص����راك����ة 
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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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»عمومية التكافل الدولية« ُتقّر توزيع 425 األف دينار اأرباًحا نقدية.. الري�س:

تطبيق نظام اآيل لل�صركة بقيمة 3 ماليني دولر خالل الأ�صبوع القادم

»التاأمني ال�صحي« �صي�صّخ مبالغ اأق�صاط بقيمة 50 مليون دينار يف قطاع التاأمني

�صرف 191 األف دينار مكافاأًة لأع�صاء جمل�س الإدارة

»اخلليجي التجاري« ُيرّحل 12 مليون دينار اإىل الأرباح امل�صتبقاة

التاأمني  اأن ي�ضخ م�ضروع  الري�س  وتوقع 

قبل  من  عام  خالل  تطبيقة  املزمع  ال�ضحي 

جمل�س الأعلى لل�ضحة مبالغ اأق�ضاط تاأمينية 

تقارب 50 مليون دينار، م�ضرًيا اىل اأنه �ضيتم 

اإ�ضناد التاأمني ال�ضحي لل�ضركات �ضمن معايري 

معّينة، ورقابة على الأ�ضعار، ليتم التاأكد من 

فاعلية النظام.

وقال الري�س: »اإنه على الرغم من التقلبات 

 ،2022 العام  خالل  الكبرية  القت�ضادية 

لل�ضركة  املكتتبة  ال�ضرتاكات  اإجمايل  اأن  اإل 

مقارنة  دينار  مليون   24.920 اىل  ارتفع 

مببلغ 22.806 مليون دينار للعام ال�ضابق«، 

حتقق  اأن  ا�ضتطاعت  ال�ضركة  اأن  م�ضيًفا 

الفائ�س  من  ورفعت  للم�ضاهمني  جيًدا  دخاًل 

املرتاكم ملحفظة حملة الوثائق، والذي حتقق 

جمل�س  اعتمدها  التي  ال�ضرتاتيجيات  بف�ضل 

الإنتاجية  ورفع  التكاليف  توفري  يف  الإدارة 

وال�ضيا�ضة الكتتابية احل�ضيفة وجهود فريق 

العمل. كذلك كان للعمل امل�ضرتك مع ال�ضركة 

الإثر  والدعم  اخلدمات  دوائر  بع�س  يف  الأم 

حتقيقه،  مت  الذي  اجليد  الأداء  يف  الإيجابي 

ت�ضنيفها  على  حافظت  ال�ضركة  اأن  اإىل  لفًتا 

وكالة  من  ممتاز   )-A( بدرجة  الئتماين 

.)AM BEST( الت�ضنيف العاملية

التنفيذي  الرئي�س  قال  اأخرى،  جهة  من 

الأن�ضاري:  ع�ضام  الدولية  التكافل  ل�ضركة 

»اإن النتائج تعك�س قدرة ال�ضركة على التكيف 

�ضوق  ي�ضهدها  التي  الظروف  خمتلف  مع 

التاأمني، واإن ال�ضركة قامت بخطوة مهمة يف 

خطة التحول الرقمي، اإذ �ضيتم اإطالق النظام 

والذي  القادم،  الأ�ضبوع  خالل  اجلديد  الآيل 

�ضيكون له دور مهم يف تقدمي خدمة تاأمينية 

يف  عالية  وكفاءة  ان�ضيابية  ت�ضمن  خمتلفة 

جميع عمليات التاأمني«. م�ضيًفا: »كانت ال�ضنة 

املالية 2022 حافلة بالإجنازات والتحولت 

تطبيق  اإطالق  اإعادة  مت  اإذ  لل�ضركة،  املهمة 

كذلك  جديدة،  واإ�ضافات  بتحديثات  ال�ضركة 

نالت ال�ضركة خالل العام جائزة اف�ضل بيئة 

العاملية  العمل  ثقافة  هيئة  منظمة  من  عمل 

للعام 2023«.

الدولية  التكافل  �ضركة  عقدت  ذلك،  اإىل 

يف  اأم�س،  العادية،  العامة  جمعيتها  اجتماع 

وقد  ال�ضيف،  مبنطقة  الكائن  ال�ضركة  مقر 

ُعقد الجتماع بن�ضاب قانوين بلغ %88.11، 

بح�ضور ممثلي اجلهات الرقابية املعنية. وقد 

اعتمدت اجلمعية العمومية يف الجتماع نتائج 

ال�ضركة املالية لل�ضنة املنتهية يف 31 دي�ضمرب 

اأعلنتها يف  قد  ال�ضركة  كانت  والتي   ،2022

على  �ضادقت  اإذ  العام،  هذا  من  �ضابق  وقت 

اإجمايل اأرباح ال�ضركة البالغة 1.703 مليون 

 1.603 قدره  ربح  باإجمايل  مقارنة  دينار 

مليون دينار يف العام ال�ضابق، بن�ضبة زيادة 

البالغ  امل�ضاهمني  ربح  و�ضايف   ،%6 قدرها 

1.002 مليون دينار مقارنة ب�ضايف ربح بلغ 

 .2021 ال�ضابق  العام  يف  دينار  األف   931

مقارنًة  فل�س  لل�ضهم 11.79  العائد  بلغ  كما 

بـ10.95 فل�س يف العام ال�ضابق.

لل�ضركة  العامة  اجلمعية  اأقّرت  كذلك 

توزيع اأرباح نقدية على امل�ضاهمني امل�ضجلني 

بن�ضبة  ال�ضتحقاق  بتاريخ  ال�ضركة  ب�ضجالت 

 5 مايعادل  اأي  املدفوع،  املال  راأ�س  من   %5

فلو�س لل�ضهم الواحد، وبقيمة اإجمالية بلغت 

األف دينار، وحتويل مبلغ 476،831   425

اإىل الأرباح امل�ضتبقاة، وتوزيع مكافاأة  ديناًرا 

قدره  اإجمايل  مببلغ  الإدارة  جمل�س  لأع�ضاء 

بتوزيع  امل�ضاهمني  واإعالم  دينار،  األف   80

بلغت  والتي  عليهم  املفرو�ضة  الزكاة 

310،990 ديناًرا، بواقع 3،660 ديناًرا عن 

 31 يف  املنتهية  املالية  لل�ضنة  �ضهم  األف  كل 

دي�ضمرب 2022.

اخلليجي  امل�ضرف  عقد 

التجاري، اأحد امل�ضارف الإ�ضالمية 

اجتماع  البحرين،  مبملكة  الرائدة 

وغري  العادية  العامة  اجلمعية 

العادية وذلك �ضباح يوم الأربعاء، 

عرب   ،2023 مار�س   22 املوافق 

بن�ضاب  املرئي،  الت�ضال  و�ضائط 

تراأ�س  بلغ 90.49%، وقد  قانوين 

الري�س  اأحمد  ه�ضام  الجتماع 

بح�ضور  الإدارة،  جمل�س  رئي�س 

الرئي�س  الق�ضيبي  �ضليمان  �ضطام 

التنفيذي، وعدد من اأع�ضاء جمل�س 

التنفيذية،  الإدارة  وفريق  الإدارة 

وممثلي  امل�ضاهمني  ومب�ضاركة 

ومدققي  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة 

واجلهات  اخلارجيني  احل�ضابات 

الرقابية.

تو�ضية  احل�ضور  واعتمد 

مبلغ  برتحيل  الإدارة  جمل�س 

اإىل  1،400،689 دينارا بحرينيا 

وتخ�ضي�س  القانوين،  الحتياطي 

بحرينيا  دينارا   554،691 مبلغ 

مبلغ  وترحيل  الزكاة،  ل�ضندوق 

بحرينية  دنانري   12،051،507

وافق  كما  امل�ضتبقاة،  الأرباح  اإىل 

توزيع  مقرتح  على  احل�ضور 

الإدارة  جمل�س  لأع�ضاء  مكافاأة 

 191،250 قدره  اإجمايل  مببلغ 

املالية  ال�ضنة  عن  بحرينيا  دينارا 

 ،2022 دي�ضمرب   31 يف  املنتهية 

موافقة  على  احل�ضول  بعد  وذلك 

اجلهات الرقابية. 

كما متت امل�ضادقة والرتخي�س 

خالل  جرت  التي  العمليات  على 

 31 يف  املنتهية  املالية  ال�ضنة 

دي�ضمرب 2022 مع اأي اأطراف ذات 

عالقة اأو مع م�ضاهمني رئي�ضني يف 

مناق�ضة  متت  ثم  ومن  امل�ضرف. 

لل�ضنة  ال�ضركات  حوكمة  تقرير 

دي�ضمرب   31 يف  املنتهية  املالية 

2022 والتزام امل�ضرف مبتطلبات 

املركزي  البحرين  م�ضرف 

اإبراء  مت  بعدها  عليه،  والت�ضديق 

من  الإدارة  جمل�س  اأع�ضاء  ذمة 

خالل  ت�ضرفاتهم  عن  امل�ضوؤولية 

 31 يف  املنتهية  املالية  ال�ضنة 

اجتماع  واختتم   ،2022 دي�ضمرب 

اجلمعية العامة العادية بالت�ضديق 

على اإعادة تعيني مدققي احل�ضابات 

اخلارجيني ل�ضنة 2023، وتخويل 

الأتعاب  بتحديد  الإدارة  جمل�س 

موافقة  على  احل�ضول  بعد  وذلك 

م�ضرف البحرين املركزي.

العامة  بينما وافقت اجلمعية 

غري العادية على حم�ضر اجتماع 

العادية  غري  العامة  اجلمعية 

 24 بتاريخ  ُعقد  الذي  ال�ضابق 

ال�ضم  وعلى   ،2022 مار�س 

التجاري للم�ضرف باللغة العربية 

التجاري  اخلليجي  »امل�ضرف  من 

بنك  »خليجي  اإىل  �س.م.ب« 

الإجنليزية  وباللغة  �س.م.ب.« 

 Khaleeji Commercial( من 

 Khaleeji( اإىل   )Bank B.S.C
خا�ضع  وذلك   )Bank B.S.C.L

ملوافقة م�ضرف البحرين املركزي. 

تعديل  على  املوافقة  متت  كما 

الأ�ضا�ضي  والنظام  التاأ�ضي�س  عقد 

على  املوافقة  ليعك�س  للم�ضرف 

وذلك  التجاري  ال�ضم  تعديل 

املوافقات  على  احل�ضول  بعد 

الر�ضمية، بينما متت املوافقة على 

الق�ضيبي  �ضليمان  �ضطام  تخويل 

للم�ضرف  التنفيذي  الرئي�س 

يلزم  ما  لتنفيذ  يخوله  من  اأو 

لتنفيذ  ومتطلبات  اإجراءات  من 

غري  العامة  اجلمعية  قرارات 

تعديل  على  والتوقيع  العادية 

الأ�ضا�ضي  والنظام  التاأ�ضي�س  عقد 

امل�ضاهمني  عن  بالنيابة  للم�ضرف 

اأمام كاتب العدل مبملكة البحرين، 

ال�ضلة  ذات  م�ضتندات  اأي  وتقدمي 

لدى اجلهات الر�ضمية. 

ه�ضام  �ضّرح  املنا�ضبة،  وبهذه 

اإدارة  الري�س رئي�س جمل�س  اأحمد 

التجاري  اخلليجي  امل�ضرف 

بالقول: »نحن فخورون مبا حققه 

 2022 العام  خالل  امل�ضرف 

جميع  على  اإيجابية  نتائج  من 

على  الرتكاز  وذلك عرب  الأ�ضعدة 

خطط ت�ضغيلية تواكب الجتاهات 

ي�ضهدها  التي  والتغريات  احلديثة 

التحولت  �ضيما يف ظل  العامل، ل 

اأن  علينا  حتتم  التي  القت�ضادية 

يف  ثابته  بخطى  ال�ضري  نوا�ضل 

امل�ضرفية،  عملياتنا  اأوجه  خمتلف 

اأ�ضلوب  امل�ضرف  انتهج  لذا 

الفر�س  وتطوير  لبلورة  ا�ضتباقي 

ملمو�ضة،  جناحات  اإىل  وحتويلها 

تعزيز  على  اأنعك�س  الذي  الأمر 

يف  للم�ضرف  الريادية  املكانة 

مملكة البحرين«.

من جهته، علق �ضطام �ضليمان 

التنفيذي  الرئي�س  الق�ضيبي 

التجاري  اخلليجي  للم�ضرف 

بخطى  امل�ضرف  »ي�ضري  بالقول: 

تطلعات  حتقيق  نحو  ثابتة 

ا�ضتدامة منو  من خالل  امل�ضاهمني 

ا�ضتطاع  اإذ  والإيرادات،  الربحية 

اأن   2022 العام  خالل  امل�ضرف 

الإيجابي على جميع  اأداءه  ير�ضخ 

ثوابت  على  مرتكزا  امل�ضتويات 

بهدف  والبتكار  الإبداع  قوامها 

تقدمي جتربة م�ضرفية رائدة ترتقي 

وطموحاتهم،  العمالء  لتطلعات 

احلديثة  الجتاهات  وتواكب 

القطاع  يف  املتنامية  والتطورات 

دعامة  ميثل  بات  الذي  امل�ضريف 

رئي�ضة لالقت�ضاد البحريني«.

البحريني  الأعمال  منتدى  عقد 

اجلمعية  اجتماع   )BBBF( الربيطاين 

ومنتجع  فندق  يف  ال�ضنوي  العمومية 

رادي�ضون بلو، بح�ضور ال�ضفري الربيطاين 

يف البحرين رودي دراموند.

 وخالل الجتماع متت اإعادة انتخاب 

للفرتة  احلاليني  اللجنة  اأع�ضاء  اأغلبية 

ع�ضوين  اإ�ضافة  مع   2025-2023

الزياين  خالد  وا�ضتمرار  للجنة،  جديدين 

OBE رئي�س جمل�س الإدارة.
للدورة  التنفيذية  اللجنة  اأع�ضاء 

رئي�س   OBE الزياين  خالد  هم:  القادمة 

جمل�س الإدارة، بول بوا�ضت نائب الرئي�س، 

ال�ضندوق نا�ضر  اأمني  فيليب �ضولر�ضكي 

غاربوت  اآفا  فخرًيا،  �ضكرترًيا  العري�س 

ع�ضو  جاك�ضون  مايك  اللجنة،  ع�ضو 

اللجنة، عمر خليفة �ضاهني ع�ضو اللجنة 

اللجنة  ع�ضو  مالوي  جون  )جديد( 

)جديد(، دينا ويلز املدير التنفيذي.

BBBF بول  نائبة رئي�س  وافتتحت 

رئي�س  وقدم  اجلل�ضة،  اأعمال  بوا�ضت 

 OBE جمل�س ادارة املنتدى خالد الزياين

اأن�ضطة  خّل�س  الذي  ال�ضنوي  التقرير 

املنتدى خالل العام املا�ضي.

منتدى الأعمال البحريني الربيطاين ينتخب 

اللجنة التنفيذية لالأعوام 2025-2023

ت�صوير: ح�صن قربان

وزيرة ال�صياحة: ت�صجيع �صّيدات الأعمال 

على اإطالق وتنمية م�صروعاتهن ال�صياحية

ال�ضرييف  جعفر  بنت  فاطمة  اأكدت 

على  الوزارة  حر�س  ال�ضياحة  وزيرة 

موا�ضلة ت�ضجيع رائدات و�ضيدات الأعمال 

البحرينيات لإطالق وتنمية م�ضروعاتهن 

الواعدة  الفر�س  وا�ضتثمار  ال�ضياحية 

مبجالته  ال�ضياحي  القطاع  يوفرها  التي 

النمو  معدلت  من  وال�ضتفادة  املختلفة، 

هذا  يحققها  التي  الإيجابية  واملوؤ�ضرات 

القطاع، مبا ي�ضهم ب�ضكل فعال يف تنمية 

للمراأة  القت�ضادية  امل�ضاركة  وتطوير 

البحرينية.

عقدته  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

الوزيرة مع اأحالم يو�ضف جناحي رئي�ضة 

الأعمال  �ضيدات  جمعية  اإدارة  جمل�س 

النائب  �ضعد  فيكي  بح�ضور  البحرينية، 

اللجنة  لرئي�ضة اجلمعية ورئي�ضة  الثاين 

 الجتماعية، اإذ ناق�ضت الوزيرة دعم املراأة 

البحرينية يف �ضناعة ال�ضياحة من خالل 

املمار�ضات التجارية والتناف�ضية يف هذه 

ال�ضناعة بو�ضفها اأداة اإمنائية قوية توفر 

املن�ضاآت  قيادة  يف  املراأة  مل�ضاركة  ا  فر�ضً

الن�ضائية،  الأعمال  وريادة  ال�ضياحية 

الأعمال  �ضيدات  جمعية  بدور  منوهًة 

البحرينية يف النهو�س باملراأة البحرينية 

يف القطاع اخلا�س.

وخالل الجتماع، ا�ضتعر�ضت وزيرة 

ال�ضياحية  ا�ضرتاتيجية  اأهداف  ال�ضياحة 

منوهة   ،)2026-2022( لالأعوام 

بامل�ضاعي لزيادة وتعزيز ح�ضور العن�ضر 

البحريني من اجلن�ضني يف قطاع ال�ضياحة 

ذاته  الوقت  يف  موؤكدة  ونوًعا،  كًما 

الإمكانات  لتقدمي  التام  الوزارة  ا�ضتعداد 

الالزمة لو�ضع مبادرات حتفيزية مل�ضاندة 

الندماج  نحو  الأعمال  و�ضيدات  رائدات 

يف القطاع ال�ضياحي وامتالك دور قيادي 

يف املن�ضاآت ال�ضياحية.

»املركزي« يرفع �صعر

الفائدة الأ�صا�صي 25 نقطة

رفع م�ضرف البحرين املركزي �ضعر 

الأ�ضبوع  ودائع  على  الأ�ضا�ضي  الفائدة 

الواحد من 5.50% اإىل 5.75%، وذلك يف 

�ضوء التطورات يف اأ�ضواق املال الدولية، 

و�ضمن الإجراءات التي يتخذها امل�ضرف 

اأ�ضواق  اأداء  ان�ضيابية  ل�ضمان  املركزي 

النقد يف مملكة البحرين.

كما مت رفع �ضعر الفائدة على ودائع 

اإىل %5.50،  الواحدة من %5.25  الليلة 

لفرتة  الودائع  على  الفائدة  �ضعر  ورفع 

 .%6.50 اإىل   %6.25 من  اأ�ضابيع  اأربعة 

الذي  الفائدة  �ضعر  على  الإبقاء  مت  كما 

م�ضارف  على  املركزي  امل�ضرف  يفر�ضه 

قطاع التجزئة مقابل ت�ضهيالت الإقرا�س 

دون تغيري عند م�ضتوى %6.75.

املركزي  البحرين  م�ضرف  وذكر 

ال�ضوق  يف  للتطورات  ر�ضده  يتابع  اأنه 

الدولية واملحلية؛ وذلك لتخاذ اأي تدابري 

على  املحافظة  اأجل  من  لزمة  اإ�ضافية 

ال�ضتقرار النقدي واملايل يف اململكة.

اأ�سماء عبداهلل: 

الدولية  التكافل  �سركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ك�سف 

اإبراهيم الري�س عن ا�ستثمار ال�سركة لأكرث من 3 ماليني 

الذي  اجلديد،  الآيل  للنظام  الرقمي  التحول  يف  دولر 

�سيطبق يف خالل الأ�سبوع القادم لعام 2023. 

اجتماع  انعقاد  هام�س  على  لل�سحفيني،  واأ�ساف 

اجلمعية العمومية العامة العادية، اأم�س، يف مقر ال�سركة 

هذه  اأرباًحا  ال�سركة  »حققت  ال�سيف:  مبنطقة  الكائن 

التاأمني  التاأمني وال�ستثمار، من خالل  ال�سنة يف جانبي 

على احلوادث العامة وال�سيارات هي الأكرب يف ال�سركة، 

وارتفاع الفوائد على الودائع �ساعدتنا على زيادة اأرباحنا 

ال�ستثمارية، ونحن من ال�سركات التي لديها فائ�س يف 

لدينا  يوجد  ول  امل�ساهمني،  وح�سابات  الوثائق  حملة 

عجوزات مالية منذ خم�س �سنوات، ولدينا فوائ�س مالية 

تفوق املليون ون�سف املليون دينار«. 
اإبراهيم الري�س متحدًثا للزميلة اأ�سماء عبداهلل

https://img-a.alayam.com/aymnews/upload/issue/2023/12402/PDF/INAF_20230323013001838.pdf
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/economic/1004928/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

Link
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 ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى تهنئة حمد 
وخالد وعبداهلل الفاتح أبناء محمد بن سلمان

تلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل 
برقيات تهنئة بمناس��بة حلول ش��هر رمضان المبارك 
من كل من س��مو الش��يخ حمد بن محمد بن س��لمان 
آل خليفة، وس��مو الش��يخ خالد بن محمد بن س��لمان 
آل خليفة، وس��مو الش��يخ عبداهلل الفاتح بن محمد بن 

س��لمان آل خليف��ة، أعربوا فيه��ا عن أطي��ب التهاني 
والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء بحلول هذا الش��هر الكريم، مبتهلين إلى 
المول��ى عز وجل أن يعيد هذه المناس��بة الكريمة على 
سموه بوافر الصحة والسعادة وعلى وطننا العزيز وعلى 

األمتين العربية واإلسالمية بالعزة والخير والبركات.

 ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى تهنئة 
كبار العائلة المالكة ورئيسي النواب والشورى

تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء حفظه 
اهلل برقي��ات تهنئ��ة بمناس��بة حلول ش��هر رمضان 
المب��ارك من كب��ار أف��راد العائلة المالك��ة الكريمة 
ورئيس��ي مجلس��ي النواب والش��ورى، والوزراء، وكبار 
المسؤولين في المملكة والوجهاء واألعيان، وأعضاء 
مجلسي النواب والش��ورى، وأعضاء المجالس البلدية، 
والمحافظي��ن، وس��فراء مملكة البحرين ف��ي الخارج، 
ورؤس��اء البعث��ات الدبلوماس��ية المعتمدي��ن ل��دى 
المملكة، ورؤس��اء الجمعي��ات واالتح��ادات واألندية 

الرياضي��ة والمواطني��ن. وعبر الجميع ف��ي برقياتهم 
عن أطي��ب تهانيه��م وخال��ص تمنياته��م لصاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
به��ذه المناس��بة الكريمة، داعي��ن اهلل العلي القدير 
أن يعيدها على س��موه أعوامًا عديدة بموفور الصحة 
والس��عادة وعلى مملكة البحرين ومواطنيها األوفياء 
بالخير واليمن والبركات في ظل قيادة حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد 
المعظ��م حفظه اهلل ورع��اه، وعلى األمتي��ن العربية 

واإلسالمية بالعزة والرفعة.

 ولي العهد رئيس الوزراء
 يتلقى برقيتي تهنئة من علي 

بن خليفة وسلمان بن خليفة
تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، برقيتي تهنئة بمناسبة 
حلول ش��هر رمضان المبارك، من كل من س��مو الش��يخ علي بن 
خليفة بن س��لمان آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، وس��مو الشيخ سلمان بن خليفة بن 
س��لمان آل خليفة، أعربا فيهما عن أطي��ب التهاني والتبريكات 
إل��ى صاحب الس��مو الملكي ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء 
بحلول هذا الشهر الكريم، مبتهلين إلى المولى العلي القدير أن 
يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بوافر الصحة والسعادة 
وعلى وطننا العزيز واألمتين العربية واإلس��المية بالعزة والخير 

والبركات.

 ولي العهد رئيس الوزراء 
يتبادل التهنئة مع قادة دول 

خليجية وعربية وإسالمية
تبادل صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، 
ول��ي العهد رئي��س مجلس ال��وزراء حفظه اهلل، برقي��ات تهنئة 
بمناس��بة حلول شهر رمضان المبارك مع إخوانه أصحاب الجاللة 
والفخامة والس��مو قادة ال��دول الخليجية والعربية واإلس��المية 

الشقيقة والصديقة وأولياء العهود. ورؤساء الحكومات.
وأعرب س��موه فيه��ا عن أطي��ب تهانيه وخال��ص تمنياته لهم 
بموفور الصحة والس��عادة، داعيًا المولى ع��ز وجل أن يعيد هذه 
المناس��بة الكريمة على هذه الدول وش��عوبها بوافر نعم الخير 

واليمن والبركات.

 ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى برقيات 
تهنئة من أشقاء الملك بحلول رمضان

تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
برقي��ات تهنئ��ة بمناس��بة حلول ش��هر رمضان 
المبارك، من س��مو الفريق أول ركن الشيخ محمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة رئي��س الح��رس الوطني، 

وس��مو الش��يخ عب��داهلل ب��ن عيس��ى آل خليف��ة 
الرئيس الفخري لنادي راش��د للفروس��ية وسباق 
الخيل، وس��مو الش��يخ علي بن عيس��ى آل خليفة 
وزير ش��ؤون الديوان الملكي، رفعوا فيها أسمى 
آي��ات التهان��ي والتبري��كات إلى صاحب الس��مو 

الملك��ي ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء بهذه 
المناسبة المباركة، داعين الباري جلت قدرته أن 
يعيده��ا على س��موه بموفور الصحة والس��عادة 
وعلى مملكة البحرين وأبنائها واألمتين العربية 

واإلسالمية باليمن والخير والبركات.

 ولي العهد رئيس الوزراء يصدر
قرارًا بإعادة تشكيل مجلس الدفاع المدني

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل قرار رقم )25( لس��نة 2023 بإعادة تشكيل 
مجلس الدفاع المدني، وذلك بن��اًء على عرض وزير الداخلية، وبعد موافقة 

مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعاد تش��كيل مجلس الدفاع المدني برئاس��ة وزير الداخلية، وعضوية كل 
من:

1- وزير الخارجية.
2- وزير المالية واالقتصاد الوطني.

3- وزير شؤون البلديات والزراعة.
4- وزير النفط والبيئة.

5- وزير المواصالت واالتصاالت.

6- وزير األشغال.
7- وزير شؤون الكهرباء والماء.

8- وزير الصحة.
9- وزير اإلسكان والتخطيط العمراني.

10- وزير التنمية المستدامة.
11- وزير اإلعالم.

12- وزير الصناعة والتجارة.
13- رئيس األمن العام.

14- مدير عام اإلدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، مقررًا للمجلس.
المادة الثانية

عل��ى وزير الداخلية تنفي��ذ أحكام هذا القرار، وُيعمل ب��ه من تاريخ صدوره، 
وُينشر في الجريدة الرسمية.

 ولي العهد رئيس الوزراء يصدر قرارًا 
بتشكيل مجلس المرور برئاسة وزير الداخلية

صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل قرار رقم )26( لسنة 2023 بتشكيل مجلس 

المرور، وذلك بناًء على عرض وزير الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى

ُيشكل مجلس المرور برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من:
1- وزير المالية واالقتصاد الوطني عضوًا.

2- وزير المواصالت واالتصاالت عضوًا.

3- وزير األشغال عضوًا.
4- وزير اإلسكان والتخطيط العمراني عضوًا.

5- وزير التربية والتعليم عضوًا.
6- مدير عام اإلدارة العامة للمرور عضوًا ومقررًا.

المادة الثانية
على وزي��ر الداخلية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينش��ر 

في الجريدة الرسمية.

وزير التربية يبحث مع السفير 
البريطاني التعاون المشترك

اس��تقبل وزير التربي��ة والتعلي��م رئيس مجلس أمن��اء مجلس 
التعليم العالي الدكتور محمد بن مبارك جمعة س��فير المملكة 

المتحدة لدى البحرين رودي دراموند.
وبحث الوزير مع السفير سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في 
التعلي��م والتعلي��م العالي بما يكفل تطوير عمل المؤسس��ات 
التعليمية وحوكمتها وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. 
كما تمت مناقش��ة دعم التنس��يق بي��ن وزارة التربية والتعليم 
والمجل��س الثقافي البريطان��ي لتطوير التحصي��ل العلمي في 
اللغ��ة اإلنجليزي��ة لدى طلب��ة الم��دارس الحكومي��ة، واالرتقاء 
بطرائق تدريس مناهج اللغة اإلنجليزية عبر تدريب المعلمين.

وزير العدل: بدء تنفيذ أمر ولي العهد رئيس 
الوزراء بافتتاح وترميم وتأهيل 30 مسجدًا

تنفي��ذًا ألمر صاح��ب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
بافتت��اح وترمي��م وتأهيل 30 مس��جدًا تابعًا إلدارتي 
األوق��اف الس��نية والجعفري��ة، ف��ي كاف��ة محافظات 
مملكة البحري��ن، وذلك في إطار خطة تطوير الجوامع 
والمس��اجد، أعل��ن وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية 
واألوق��اف نواف المع��اودة أن الوزارة بدأت التنس��يق 
مع هيئ��ة التخطيط العمران��ي، واألوقافين الس��نية 
المش��روعات  ه��ذه  تنفي��ذ  لمباش��رة  والجعفري��ة، 

وإنجازها.
ونوه الوزير بنجاح الخطة التي أمر بها سمو ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء في مطلع ش��هر رمضان الماضي 
بإط��الق خط��ة تطوير الجوام��ع والمس��اجد، وافتتاح 
وترمي��م وتأهي��ل 20 دارًا للعب��ادة تابع��ة إلدارت��ي 
األوقاف السنية والجعفرية في جميع محافظات مملكة 

البحرين.
وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لدعم ومتابعة صاحب 
الس��مو الملكي ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، 
لضمان تلبية احتياجات كافة مناطق المملكة من دور 
العبادة وتهيئتها والعناي��ة بها، ليتمكن روادها من 

أداء عباداتهم في أجواء من السكينة والراحة.
وق��ال إنه وبناًء عل��ى أمر صاحب الس��مو الملكي ولي 
العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، فإنه قد ت��م البدء في 
إجراءات الترميم والتأهيل للمساجد التالية أسماؤها:

- جامع النصف - الرفاع
- مسجد اإلمام الصادق - كرزكان

- جامع عبدالوهاب الزياني - المحرق
- مسجد مساعد الشمالي - رأس رمان

- جامع الحكمة - سند
- مسجد حالة بوماهر - حالة بوماهر

- جامع الحياك - المحرق
- مسجد الجد - القفول

- مسجد الشيخ السعود - المنامة
- مسجد الحوراء - جنوسان

- مسجد محسن - جدحفص
- جامع بزة البراك - مدينة حمد
- مسجد سيد إبراهيم - سنابس
- مسجد اإلمام الشافعي - عراد
- مسجد المدارس - بالد القديم

- جامع سبيكة النصف - مدينة عيسى
- مسجد شيخ أحمد الوسطي - سترة

- جامع الملك خالد - أم الحصم
- مسجد المدارس )آل صادقي( - جدحفص

- جامع شريفة وشيخان الفارسي - البحير
 - مسجد شيخ رويان - جدحفص

- جامع الشيخ سلمان - الرفاع
- مسجد كازروني - جدحفص

- جامع عمر بن الخطاب - عراد
- مسجد السالمية الشرقي – عالي

- مسجد عبد اللطيف الدوسري - البديع
- جامع الفاضل - المنامة

- مسجد الشيخ عبدالحسن – جدحفص
كم��ا أن العمل ج��اٍر لالنتهاء من اس��تكمال إجراءات 

افتتاح مسجدين وهما:
- مسجد محمد بن عبدالرحمن بن عبدالغفار - عراد

- مسجد يوسف سبت - عسكر

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/23/watan-20230323.pdf?1679546011
https://alwatannews.net/article/1058268
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أشاد مشاركون في الجلس��ة الحوارية، التي 
عق��دت في إط��ار االحتف��ال بيوم الش��راكة 
المجتمعية واالنتماء الوطني، بدور وجهود 
وزي��ر الداخلية رئيس لجن��ة متابعة الخطة 
الوطني��ة لتعزيز االنتماء الوطني وترس��يخ 
قيم المواطنة، الفريق أول الش��يخ راشد بن 
عبداهلل آل خليفة، في الدفع قدمًا نحو تنفيذ 
المزيد من المبادرات التي تتضمنها الخطة 
الوطني��ة والت��ي دخلت خالل الع��ام 2023 

عهدًا من التحول الرقمي.
ونوه��وا إلى أن ه��ذه الجهود مح��ل تقدير 
واعتزاز وطني خاص��ة وأن 85% من إجمالي 
107 مب��ادرات، ماضية في مرحل��ة التنفيذ 
ضمن المس��ارات الخمس��ة وه��ي االنتماء، 
العالقات العامة، اإلعالم، المناهج الدراسية 

والتشريعات.
وأوضح��وا أن الخطة الوطنية، ومنذ إطالقها 
مراح��ل،  بع��دة  م��رت   2019 الع��ام  ف��ي 
تضمنت المرحلة األول��ى اعتماد وتخطيط 
وتنفي��ذ المب��ادرات بالت��وازي م��ع خط��ط 
االتصال الخاصة بها وإطالق دراسة وقياس 
فيم��ا  ل�»بحرينن��ا«  الوطني��ة  المؤش��رات 
تضمنت المرحلة الثاني��ة تنفيذ المبادرات 
الجاري��ة والجدي��دة والمتابعة المس��تمرة 

وزيادة التفاعل مع الجمهور المستهدف.
مراجع��ة  ش��ملت  الثالث��ة،  المرحل��ة  أم��ا 
المب��ادرات واس��تعراض األث��ر بن��اء عل��ى 
يت��م  الت��ي  األساس��ية  األداء  مؤش��رات 
تحديدها، في حين ش��ملت المرحلة األخيرة 

التحول الرقمي لمبادرات الخطة الوطنية.
واستعرضت الجلسة الحوارية، والتي أدارها 
مدي��ر إدارة وس��ائل اإلعالم بوزارة ش��ؤون 
اإلعالم عضو المكتب التنفيذي ل�»بحريننا« 
الدكتور يوسف محمد، سلسلة من المبادرات 
الت��ي تم اس��تحداثها ف��ي الفت��رة األخيرة 

والجهود التي تتم في هذا الشأن.
وقدم��ت الوكيل المس��اعد ب��وزارة التربية 
التنفي��ذي  المكت��ب  وعض��و  والتعلي��م 
ل�»بحرينن��ا« لطيف��ة البونوظ��ة، ما تم في 
مشروع المدارس المعززة للمواطنة وحقوق 
اإلنس��ان، حيث أش��ارت إل��ى التركي��ز على 
قيم المواطنة وحقوق اإلنس��ان والتس��امح 
التص��دي  ف��ي  والمس��اهمة  واالعت��دال 
لثقافة الكراهي��ة والغلو وتعزي��ز االعتدال 
واالنفت��اح، وبن��اء ثقاف��ة الس��الم والحوار، 
وتأصي��ل التس��امح وتقبل اآلخ��ر والعيش 
المش��ترك، وتعزيز الوالء الوطني واالنتماء 
العربي. وأوضحت أن الدالئل والمؤش��رات، 
تتضمن انخفاض الممارسات والظواهر غير 
المرغوبة لدى الطلبة، وعلى نحو خاص لدى 
طلب��ة الصف األول اإلع��دادي، وتراجع واضح 
في نس��ب المخالفات الس��لوكية المس��جلة 

لدى الطلبة.
ونوه��ت البونوظة، إلى تعزي��ز روح الفريق 
والعمل الجماعي في جميع مدارس المرحلة 
اإلعدادي��ة ف��ي جمي��ع المس��تويات طلب��ة 
ومعلمين وإدارة من خالل األنشطة والبرامج 
ذات العالق��ة باإلضاف��ة إلى تحس��ن األداء 
الع��ام في مج��ال النمو الش��خصي للطلبة، 
حيث اس��تفاد ع��دد كبير من المش��روع ما 
يناه��ز 75000 طال��ب. أما مب��ادرة »رقمنة 
وطن��ي« والت��ي قدمته��ا مدي��ر المكت��ب 
التنفيذي ل�»بحريننا« هالة سليمان، أشارت 
إل��ى أن الفئة المس��تهدفة لمجل��ة وطني 
م��ن 6 إلى 12 س��نة وتغطي 113 مدرس��ة 
حكومية و80 مدرس��ة خاصة، باإلضافة إلى 

مؤسسات ومراكز للطفل.
ولفت��ت إلى أن ه��دف المبادرة غ��رس روح 
ال��والء واالنتم��اء للوط��ن ونش��ر الثقاف��ة 
والتمس��ك  العام��ة  والس��المة  األمني��ة 
بالعادات والتقاليد وغرس القيم اإلسالمية 
ومواكب��ة التقدم العلمي وتعزيز الش��راكة 

المجتمعية.
وأضاف��ت أن رؤي��ة مجل��ة وطن��ي تتضمن 
والس��المة  األم��ن  المجتمعي��ة،  الش��راكة 
للجميع والتربية الوطنية، منوهة إلى أنه من 
اإلنجازات، تطبيق وطني للهواتف المحمولة 
والحواس��يب طباعة أعداد من المجلة بلغة 

»برايل« والوصول للعدد 100 .
إدارة  مدي��ر  اس��تعرضت  جهته��ا،  م��ن 
تعزي��ز الصح��ة ب��وزارة الصح��ة الدكت��ورة 

وف��اء الش��ربتي، مب��ادرة الم��دن الصحي��ة 
والتي تنفذه��ا وزارة الصح��ة بالتعاون مع 
المحافظ��ات، حي��ث يعتب��ر برنام��ج المدن 
الصحية، أحد برامج منظمة الصحة العالمية 
الوقائي��ة، والذي يهدف إل��ى تعزيز الصحة، 
ويق��وم على مبدأ تحس��ين الصح��ة للجميع 
. وتس��عى وزارة الصحة إل��ى انضمام مدن 
جدي��دة للبرنامج وتتضم��ن معايير اعتماد 

المدن الصحية 80 معيارًا.
ولفت��ت الش��ربتي إلى 4 م��دن صحية وهي 
المنام��ة، البس��يتين والس��اية، أم الحصم، 
عال��ي و20 مكان عمل صح��ي و 25 مجمعًا 
تجاري��ًا و 300 متط��وع »أصدق��اء تعزي��ز 
الصحة« كما نوهت إلى نش��ر نصائح صحية 

للمسافرين »صحتك في سفرك«.

ش��رطة  بمديري��ة  التنفي��ذ  ف��رع  رئي��س 
المحافظة الش��مالية النقيب خالد المطوع، 
اس��تعرض مب��ادرة »فاع��ل خي��ر«، حي��ث 
انطلق��ت فك��رة البرنام��ج م��ن مدي��ر عام 
اإلدارة العام��ة لتنفيذ األح��كام والعقوبات 
البديلة الش��يخ خالد بن راشد آل خليفة عام 
2020، وبدعم من وزير الداخلية الفريق أول 
الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، بهدف 
تمكين أصحاب األي��ادي البيضاء من التبرع 

للمعسرين والمتعثرين.
وتتضمن معايير دراس��ة الحال��ة: األحكام، 
تحلي��ل  األبن��اء،  ع��دد  الصحي��ة،  الحال��ة 
االجتماعية،  الحال��ة  العم��ر،  المعلوم��ات، 

الحالة المادية، دراسة الحالة.
وأوض��ح أنه يتم التبرع م��ن خالل تطبيقات 

»بنفت«، »إس��الميات«، »س��داد« بالتعاون 
مع عدد من المؤثرين في وس��ائل التواصل 
االجتماعي ومؤسس��ات المجتم��ع المدني، 
الفتًا إلى أن اإلنجازات تشمل 327 مستفيدًا، 

فيما بلغ عدد الملفات 807.
وال يخت��ص الهدف م��ن مب��ادرة فاعل خير 
بتس��ديد ملفات التنفيذ للمتعثرين، فقط، 
وإنما بناء فك��ر مجتمعي يهدف إلى الوحدة 
ومس��اعدة األفراد بعضهم البعض، وتعزيز 

حس المسؤولية والعطاء.
في س��ياق متصل، ت��م اس��تعراض مبادرة 
»منص��ة المتطوعي��ن« والتي تع��د إحدى 
مبادرات وزارة ش��ؤون الش��باب وق��دم لها 
مساعد س��لمان مدير إدارة تمكين الشباب، 
حيث أش��ار إلى عناصر المبادرة وهي س��جل 

التمي��ز الوطن��ي »بن��ك الذه��ب«، ومدينة 
ش��باب 2030 والت��ي تتضم��ن 75 برنامجًا 

تدريبيًا، 70% منها برامج مهارية. 
أما جائزتا امتي��از والريادة فتتضمن جائزة 
امتي��از لألندية الوطنية نادي المحرق، نادي 
المنامة ، نادي س��ار في حين تش��مل جائزة 
الري��ادة للمراك��ز الش��بابية »مركز ش��باب 
الش��اخورة، مرك��ز ش��باب أبوصيب��ع، مركز 
شباب السنابس، في حين تشمل مهرجانات 
البحري��ن 38 مرك��زًا ش��بابيًا، 50 فعالي��ة 

وحوالي 7 آالف مشارك.
وأكد الشربتي، أن منصة المتطوعين تشمل 
حوال��ي 3 آالف متطوع، الفت��ا إلى أن بعض 
مجاالت التطوع ه��ي اإلعالم، إدارة األزمات، 

االستقبال والمراسم وإدارة المواقع.

في الجلسة الحوارية ليوم الشراكة المجتمعية واالنتماء الوطني.. مشاركون: 

 دور وزير الداخلية في تنفيذ المزيد
 من مبادرات »بحريننا« محل تقدير وطني

w w w . a l w a t a n n e w s . n e t 24 صفحة   |   210 فلس

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  6312

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1058316
https://alwatannews.net/uploads/pdf/2023/03/23/watan-20230323.pdf?1679546011
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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:  5273
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المنامة - بنا

بعـــث عاهل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة إلـــى 
رئيس جمهورية باكســـتان اإلسالمية عارف 
علوي، بمناســـبة ذكرى اليوم الوطني لبالده. 
وأعـــرب جاللته وســـموه فـــي البرقيتين عن 
أطيب تهانيهما وتمنياتهما له موفور الصحة 
باكســـتان  جمهوريـــة  ولشـــعب  والســـعادة 
التقـــدم  مـــن  مزيـــدا  الشـــقيق  اإلســـالمية 
واالزدهـــار. كما بعث صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقية 
تهنئـــة مماثلـــة إلـــى رئيـــس وزراء جمهورية 

باكستان اإلسالمية محمد شهباز شريف.

البحرين تهنئ باكستان 
باليوم الوطني

local@albiladpress.com
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تلقـــى عاهل البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة برقيتي 
تهنئة بمناســـبة حلول شـــهر رمضان المبارك 
من كل من مستشـــار صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشـــيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وســـمو الشـــيخ ســـلمان بن خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة، أعربـــا فيهما عن أطيـــب التهاني 
والتبريكات إلى جاللة الملك المعظم بحلول 
هذا الشهر الكريم، مبتهلين إلى المولى العلي 
القدير أن يعيد هذه المناســـبة الكريمة على 
جاللته بوافر الصحة والسعادة وعلى وطننا 
العزيـــز وعلـــى األمتين العربية واإلســـالمية 

بالعزة والخير والبركات.
وتلقـــى ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئـــة بمناســـبة 
حلـــول شـــهر رمضـــان المبـــارك، مـــن كل من 

مستشـــار صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ علي بن 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وســـمو الشيخ 

سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة، أعربا 
فيهمـــا عن أطيـــب التهانـــي والتبريكات إلى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس 

مجلس الـــوزراء بحلول هذا الشـــهر الكريم، 
مبتهلين إلـــى المولى العلـــي القدير أن يعيد 
هـــذه المناســـبة الكريمـــة على ســـموه بوافر 

العزيـــز  وطننـــا  وعلـــى  والســـعادة  الصحـــة 
واألمتين العربية واإلسالمية بالعزة والخير 

والبركات.

المنامة - بنا

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهاني سمو الشيخ 
علي بن خليفة وسمو الشيخ سلمان بن خليفة بمناسبة الشهر الفضيل

المنامة - بنا

صـــدر عن ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة قرار رقم 
تشـــكيل  بإعـــادة   2023 لســـنة   )25(
مجلـــس الدفـــاع المدني، وذلـــك بناًء 
علـــى عـــرض وزيـــر الداخليـــة، وبعـــد 

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعاد تشـــكيل مجلـــس الدفاع المدني 
برئاســـة وزير الداخلية، وعضوية كل 

من:

1. وزير الخارجية.
2. وزير المالية واالقتصاد الوطني.
3. وزير شؤون البلديات والزراعة.

4. وزير النفط والبيئة.
5. وزير المواصالت واالتصاالت.

6. وزير األشغال.
7. وزير شؤون الكهرباء والماء.

8. وزير الصحة.
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــر   .9

العمراني.
10. وزير التنمية المستدامة.

11. وزير اإلعالم.
12. وزير الصناعة والتجارة.

13. رئيس األمن العام.
14. مديـــر عـــام اإلدارة العامة للدفاع 
مقـــررًا  الداخليـــة،  بـــوزارة  المدنـــي 

للمجلس.

المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا 
القـــرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

برئاسة وزير الداخلية وعضوية 14 آخرين بينهم 12 وزيرا

المنامة - بناسمو ولي العهد رئيس الوزراء يعيد تشكيل “الدفاع المدني”

صـــدر عن ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة قـــرار رقـــم )26( لســـنة 2023 بتشـــكيل مجلس 

المرور، وذلك بناًء على عرض وزير الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى

ُيشكل مجلس المرور برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من:
1 - وزير المالية واالقتصاد الوطني عضوًا.

2 - وزير المواصالت واالتصاالت عضوًا.
3 - وزير األشغال عضوًا.

4 - وزير اإلسكان والتخطيط العمراني عضوًا.
5 - وزير التربية والتعليم عضوًا.

6 - مدير عام اإلدارة العامة للمرور عضوًا ومقررًا.
المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشـــر 
في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية رئيسا لمجلس المرور

سمو الشيخ علي بن خليفة سمو ولي العهد رئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمانجاللة الملك المعظم

المنامة - بنا

بعـــث عاهل البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقيـــة تهنئـــة إلـــى 
رئيس جمهورية باكســـتان اإلسالمية عارف 
علوي، بمناســـبة ذكرى اليوم الوطني لبالده. 
وأعـــرب جاللته وســـموه فـــي البرقيتين عن 
أطيب تهانيهما وتمنياتهما له موفور الصحة 
باكســـتان  جمهوريـــة  ولشـــعب  والســـعادة 
التقـــدم  مـــن  مزيـــدا  الشـــقيق  اإلســـالمية 
واالزدهـــار. كما بعث صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء برقية 
تهنئـــة مماثلـــة إلـــى رئيـــس وزراء جمهورية 

باكستان اإلسالمية محمد شهباز شريف.

البحرين تهنئ باكستان 
باليوم الوطني
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تلقـــى عاهل البالد المعظـــم صاحب الجاللة 
الملـــك حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة برقيتي 
تهنئة بمناســـبة حلول شـــهر رمضان المبارك 
من كل من مستشـــار صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو 
الشـــيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وســـمو الشـــيخ ســـلمان بن خليفة بن سلمان 
آل خليفـــة، أعربـــا فيهما عن أطيـــب التهاني 
والتبريكات إلى جاللة الملك المعظم بحلول 
هذا الشهر الكريم، مبتهلين إلى المولى العلي 
القدير أن يعيد هذه المناســـبة الكريمة على 
جاللته بوافر الصحة والسعادة وعلى وطننا 
العزيـــز وعلـــى األمتين العربية واإلســـالمية 

بالعزة والخير والبركات.
وتلقـــى ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بن 
حمـــد آل خليفـــة، برقيتـــي تهنئـــة بمناســـبة 
حلـــول شـــهر رمضـــان المبـــارك، مـــن كل من 

مستشـــار صاحب الســـمو الملكي ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء ســـمو الشيخ علي بن 
خليفة بن ســـلمان آل خليفة، وســـمو الشيخ 

سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة، أعربا 
فيهمـــا عن أطيـــب التهانـــي والتبريكات إلى 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيس 

مجلس الـــوزراء بحلول هذا الشـــهر الكريم، 
مبتهلين إلـــى المولى العلـــي القدير أن يعيد 
هـــذه المناســـبة الكريمـــة على ســـموه بوافر 

العزيـــز  وطننـــا  وعلـــى  والســـعادة  الصحـــة 
واألمتين العربية واإلسالمية بالعزة والخير 

والبركات.

المنامة - بنا

الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان تهاني سمو الشيخ 
علي بن خليفة وسمو الشيخ سلمان بن خليفة بمناسبة الشهر الفضيل

المنامة - بنا

صـــدر عن ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير 
ســـلمان بن حمد آل خليفـــة قرار رقم 
تشـــكيل  بإعـــادة   2023 لســـنة   )25(
مجلـــس الدفـــاع المدني، وذلـــك بناًء 
علـــى عـــرض وزيـــر الداخليـــة، وبعـــد 

موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعاد تشـــكيل مجلـــس الدفاع المدني 
برئاســـة وزير الداخلية، وعضوية كل 

من:

1. وزير الخارجية.
2. وزير المالية واالقتصاد الوطني.
3. وزير شؤون البلديات والزراعة.

4. وزير النفط والبيئة.
5. وزير المواصالت واالتصاالت.

6. وزير األشغال.
7. وزير شؤون الكهرباء والماء.

8. وزير الصحة.
والتخطيـــط  اإلســـكان  وزيـــر   .9

العمراني.
10. وزير التنمية المستدامة.

11. وزير اإلعالم.
12. وزير الصناعة والتجارة.

13. رئيس األمن العام.
14. مديـــر عـــام اإلدارة العامة للدفاع 
مقـــررًا  الداخليـــة،  بـــوزارة  المدنـــي 

للمجلس.

المادة الثانية
على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا 
القـــرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، 

وُينشر في الجريدة الرسمية.

برئاسة وزير الداخلية وعضوية 14 آخرين بينهم 12 وزيرا

المنامة - بناسمو ولي العهد رئيس الوزراء يعيد تشكيل “الدفاع المدني”

صـــدر عن ولـــي العهد رئيس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة قـــرار رقـــم )26( لســـنة 2023 بتشـــكيل مجلس 

المرور، وذلك بناًء على عرض وزير الداخلية، جاء فيه:
المادة األولى

ُيشكل مجلس المرور برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من:
1 - وزير المالية واالقتصاد الوطني عضوًا.

2 - وزير المواصالت واالتصاالت عضوًا.
3 - وزير األشغال عضوًا.

4 - وزير اإلسكان والتخطيط العمراني عضوًا.
5 - وزير التربية والتعليم عضوًا.

6 - مدير عام اإلدارة العامة للمرور عضوًا ومقررًا.
المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينشـــر 
في الجريدة الرسمية.

وزير الداخلية رئيسا لمجلس المرور

سمو الشيخ علي بن خليفة سمو ولي العهد رئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن خليفة بن سلمانجاللة الملك المعظم
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شـــهد رئيـــس األمـــن العـــام الفريـــق طارق 
بن حســـن الحســـن، حفل تخريـــج الدفعة 
العشرين من الشرطة المستجدين، والتي 
تضم 285 شرطيا، حيث تلقى الخريجون 
العلـــوم الشـــرطية والقانونيـــة فـــي معهـــد 
الملكيـــة  باألكاديميـــة  الشـــرطة  تدريـــب 
للشـــرطة وفـــق خطـــة تعليميـــة وتدريبية 
مدروســـة وفـــي إطـــار برنامـــج تدريبـــي، 

استغرق 6 أشهر.
وفـــي بدايـــة الحفـــل، قـــام رئيـــس األمـــن 
العام بالتفتيش علـــى الطابور، بعدها قدم 
الشـــرطة الخريجون، استعراضا للمهارات 
وانضباطهـــم  كفاءتهـــم  أظهـــر  العمليـــة 
وأداءهـــم المتميـــز، ومـــا يتمتعـــون به من 

جاهزية واستعداد ألداء الواجبات.
وبهذه المناســـبة، أعرب رئيس األمن العام 
عـــن جزيل شـــكره لوزيـــر الداخلية الفريق 
أول الشـــيخ راشـــد بن عبـــدهللا آل خليفة 
ادارات  لكافـــة  المتواصـــل  دعمـــه  علـــى 
وقطاعـــات الوزارة لتنهـــض بمهماتها على 
أكمل وجه لمواصلة أداء رســـالتها األمنية 
واإلنســـانية خدمـــة لهذا الوطـــن المعطاء، 
مشـــيدا بتوجيهاتـــه واهتمامـــه بتحديـــث 
البرامـــج والمناهج واالســـتمرار بتطويرها 
المعاييـــر  أحـــدث  وفـــق  كـــوادر  إلعـــداد 
الدولية المعمول بها فـــي المناهج العلمية 
إســـتراتيجية  إلـــى  مشـــيرًا  والتدريبيـــة، 
التحديـــث والتطوير التـــي أطلقتها وزارة 
الداخليـــة والتـــي تهـــدف مـــن خاللهـــا إلى 
االرتقـــاء بالعمـــل األمنـــي وإعـــداد رجـــال 
األحـــداث  مختلـــف  مـــع  للتعامـــل  األمـــن 

بجاهزية عالية ودقة في األداء.

ولفت إلى أن هذه الكوكبة من الخريجين 
الذين تلقوا التدريب الشرطي االحترافي 
والنوعـــي فـــي صقـــل المهـــارات واالرتقاء 
بالقدرات سيساهمون إلى جانب زمالئهم 
بـــكل كفـــاءة في الـــذود عن حمـــى الوطن 

والدفـــاع عـــن حياضـــه وحمايـــة مقدراته 
ومكتســـباته، ليبقـــى كل مـــن يعيـــش على 
أرضه ينعم بالطمأنينية واالستقرار تحت 
ظل  الملك المعظم حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمـــد بن عيســـى آل خليفة حفظه، 

واألداء  المتقـــدم  المســـتوى  علـــى  مثنيـــا 
الميدانـــي للخريجين، مقدمـــا التهاني لهم 

ولذويهم.
وقـــال: أنتهز هذه المناســـبة ألرفع اســـمى 
آيـــات التهاني والتبريـــكات الى مقام ملك 

البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، وإلـــى ولـــي العهد 
رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
داعيـــن  المبـــارك،  رمضـــان  شـــهر  بحلـــول 

المولـــى عـــز وجـــل ان يعيده علـــى جاللته 
وســـموه وهمـــا ينعمـــان بموفـــور الصحـــة 
والعافية، كما اغتنم مناســـبة إطاللة شـــهر 
رمضـــان ألرفـــع أحـــر التهانـــي والتبريكات 
إلـــى وزيـــر الداخليـــة ســـائال هللا تعالى أن 

يديم األمن واألمان على وطننا العزيز.
من جهتـــه، أعرب آمـــر األكاديمية الملكية 
للشـــرطة العميد فواز حســـن الحســـن عن 
علـــى  الداخليـــة  لوزيـــر  وتقديـــره  شـــكره 
ومتابعـــة  لألكاديميـــة  المتواصـــل  دعمـــه 
رئيـــس األمن العـــام الحثيثة، مشـــيرا إلى 
أن األكاديميـــة مســـتمرة فـــي بـــذل جهود 
لتعزيـــز  راســـخة  منهجيـــة  وفـــق  كبيـــرة 
وتطويـــر منظومـــة التدريـــب انطالقـــا من 
الرؤية االستراتيجية التي تنتهجها وزارة 

الداخلية في مجال العمل األمني.
كمـــا أكـــد العقيد إبراهيم بخيت ســـعد آمر 
معهد تدريب الشرطة باألكاديمية الملكية 
للشـــرطة علـــى أن دعـــم وزيـــر الداخليـــة 
والمتابعة الحثيثـــة من رئيس األمن العام 
تشـــكل دافعا قويا ومحفزا للســـعي الدائم 
لتحقيق المســـتوى المتميز مـــن الجاهزية 
لدى رجال األمن ورفع كفاءتهم الوظيفية 
لمواجهـــة كافـــة التحديـــات والمتغيـــرات 

األمنية.
وبعد أداء الخريجين للقســـم، قام ســـعادة 
رئيـــس األمـــن العـــام بتكريـــم المتفوقيـــن 
تهانيـــه  عـــن  معربـــا  الشـــهادات،  وتوزيـــع 
بهـــذه  وأهاليهـــم  الخريجيـــن  للشـــرطة 
المناســـبة الســـعيدة، داعيا إياهم إلى بذل 
الـــذي  قصـــارى جهدهـــم لحفـــظ قســـمهم 
اقســـموه وأداء األمانـــة التي عهدت إليهم 

لخدمة أمن الوطن والناس.

أشـــاد مشـــاركون في الجلســـة الحوارية، 
التـــي عقـــدت فـــي إطـــار االحتفـــال بيوم 
الشـــراكة المجتمعيـــة واالنتمـــاء الوطني، 
بـــدور وجهود وزيـــر الداخلية الفريق أول 
الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة رئيس 
لجنـــة متابعـــة الخطـــة الوطنيـــة لتعزيـــز 
االنتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، 
فـــي الدفـــع قدمـــا نحـــو تنفيـــذ مزيـــد من 
المبـــادرات التي تتضمنها الخطة الوطنية 
والتـــي دخلت خالل العام 2023 عهدا من 
التحول الرقمي، منوهين بأن هذه الجهود 
محـــل تقدير واعتزاز وطني، خصوصا أن 
85 % من إجمالـــي 107 مبادرات ماضية 
المســـارات  ضمـــن  التنفيـــذ  مرحلـــة  فـــي 
الخمسة، وهي االنتماء، العالقات العامة، 

اإلعالم، المناهج الدراسية والتشريعات.
ومنـــذ  الوطنيـــة،  الخطـــة  أن  وأوضحـــوا 
إطالقها في العام 2019 مرت بـ 3 مراحل، 
وهـــي المرحلـــة األولى، وتضمنـــت اعتماد 
وتخطيـــط وتنفيـــذ المبـــادرات بالتـــوازي 
مـــع خطط االتصال الخاصـــة بها وإطالق 
دراســـة وقيـــاس المؤشـــرات الوطنيـــة لــــ 
“بحريننـــا”، فيما تضمنـــت المرحلة الثانية 
والجديـــدة  الجاريـــة  المبـــادرات  تنفيـــذ 
التفاعـــل  وزيـــادة  المســـتمرة  والمتابعـــة 
مـــع الجمهـــور المســـتهدف، أمـــا المرحلـــة 
الثالثـــة فقـــد شـــملت مراجعة المبـــادرات 
واســـتعراض األثـــر بنـــاء علـــى مؤشـــرات 
األداء األساســـية التي يتم تحديدها، في 
حيـــن شـــملت المرحلـــة األخيـــرة التحول 

الرقمي لمبادرات الخطة الوطنية.

التـــي  الحواريـــة،  الجلســـة  واســـتعرضت 
أدارها مدير إدارة وســـائل اإلعالم بوزارة 
شـــؤون اإلعالم عضـــو المكتـــب التنفيذي 
لــــ “بحريننـــا” يوســـف محمد، سلســـلة من 
المبادرات التي تم اســـتحداثها في الفترة 
األخيـــرة والجهـــود التـــي تتـــم فـــي هـــذا 

الشأن.
ومـــن جهتهـــا، قدمـــت الوكيـــل المســـاعد 
بـــوزارة التربية والتعليـــم وعضو المكتب 
التنفيـــذي لــــ “بحريننـــا” لطيفـــة البونوظة 
عرضـــا لمـــا تـــم فـــي مشـــروع المـــدارس 
المعززة للمواطنة وحقوق اإلنسان، حيث 
أشـــارت إلـــى التركيز على قيـــم المواطنة 
وحقـــوق اإلنســـان والتســـامح واالعتدال 
والمســـاهمة في التصدي لثقافة الكراهية 
والغلـــو وتعزيز االعتدال واالنفتاح، وبناء 
ثقافة السالم والحوار، وتأصيل التسامح 
وتقبـــل اآلخر والعيش المشـــترك، وتعزيز 

الوالء الوطني واالنتماء العربي.
والمؤشـــرات،  الدالئـــل  أن  وأوضحـــت 
تتضمن انخفـــاض الممارســـات والظواهر 
غيـــر المرغوبـــة لـــدى الطلبة، وعلـــى نحو 
خاص لدى طلبة الصـــف األول اإلعدادي، 
وتراجـــع واضـــح فـــي نســـب المخالفـــات 
الســـلوكية المســـجلة لدى الطلبة، مشـــيرة 
إلى تعزيز روح الفريـــق والعمل الجماعي 
فـــي جميـــع مـــدارس المرحلـــة اإلعدادية 
فـــي جميـــع المســـتويات )طلبـــة، معلمين، 
إدارة( من خالل األنشـــطة والبرامج ذات 
العالقة باإلضافة إلى تحســـن األداء العام 
في مجال النمو الشـــخصي للطلبة، حيث 
اســـتفاد عـــدد كبيـــر مـــن المشـــروع يناهز 

75000 طالب.

أمـــا مبـــادرة “رقمنة وطني” التـــي قدمتها 
“بحريننـــا”  لــــ  التنفيـــذي  المكتـــب  مديـــر 
هالة ســـليمان، فقد أشـــارت إلـــى أن الفئة 
المســـتهدفة لمجلـــة وطني مـــن 6 إلى 12 
ســـنة وتغطي 113 مدرسة حكومية و80 
مدرســـة خاصة، باإلضافة إلى مؤسســـات 
هـــدف  أن  إلـــى  الفتـــة  للطفـــل،  ومراكـــز 
واالنتمـــاء  الـــوالء  روح  غـــرس  المبـــادرة 
للوطـــن ونشـــر الثقافة األمنية والســـالمة 
والتقاليـــد  بالعـــادات  والتمســـك  العامـــة 
وغرس القيم اإلســـالمية ومواكبة التقدم 

العلمي وتعزيز الشراكة المجتمعية.
وأضافـــت أن رؤية مجلـــة وطني تتضمن 
والســـالمة  األمـــن  المجتمعيـــة،  الشـــراكة 
للجميـــع والتربيـــة الوطنيـــة، مشـــيرة إلى 
أن مـــن اإلنجازات تطبيق وطني للهواتف 
المحمولـــة والحواســـيب، وطباعـــة أعداد 
من المجلة بلغة “برايـــل” والوصول للعدد 

.100
من جهتها، اســـتعرضت مدير إدارة تعزيز 
الصحـــة بـــوزارة الصحـــة وفاء الشـــربتي 
مبادرة المدن الصحية التي تنفذها وزارة 
الصحـــة بالتعاون مـــع المحافظات، حيث 
يعتبـــر برنامج المدن الصحية أحد برامج 
منظمـــة الصحـــة العالمية الوقائيـــة، الذي 
يهـــدف إلـــى تعزيـــز الصحة، ويقـــوم على 
مبـــدأ تحســـين الصحـــة للجميع. وتســـعى 
وزارة الصحـــة إلـــى انضمام مـــدن جديدة 
للبرنامـــج وتتضمن معاييـــر اعتماد المدن 

الصحية 80 معيارا.
ولفتت الشربتي إلى وجود 4 مدن صحية 
“المنامة، البســـيتين والســـاية، أم الحصم، 
عالي” و20 مكان عمل صحيا و25 مجمعا 

تجاريـــا و300 متطـــوع )أصدقـــاء تعزيـــز 
الصحـــة(، كمـــا أشـــارت إلـــى نشـــر نصائح 

صحية للمسافرين )صحتك في سفرك(.
أمـــا رئيس فـــرع التنفيذ بمديرية شـــرطة 
المحافظة الشمالية النقيب خالد المطوع، 
فقد استعرض مبادرة “فاعل خير”، حيث 
انطلقـــت فكرة البرنامج مـــن المدير العام 
لـــإدارة العامة لتنفيذ األحكام والعقوبات 
البديلة الشـــيخ خالد بن راشـــد آل خليفة 
العـــام 2020م، وبدعم مـــن وزير الداخلية 
الفريـــق أول الشـــيخ راشـــد بـــن عبـــدهللا 
أصحـــاب  تمكيـــن  بهـــدف  خليفـــة،  آل 
األيـــادي البيضـــاء مـــن التبرع للمعســـرين 

والمتعثرين.
وتتضمن معايير دراســـة الحالة: األحكام، 
الحالـــة الصحيـــة، عـــدد األبنـــاء، تحليـــل 
المعلومـــات، العمـــر، الحالـــة االجتماعيـــة، 

الحالة المادية، دراسة الحالة.
خـــالل  مـــن  التبـــرع  يتـــم  أنـــه  وأوضـــح 
ســـداد”  إســـالميات،  “بنفـــت،  تطبيقـــات 
بالتعـــاون مـــع عـــدد مـــن المؤثريـــن فـــي 
وســـائل التواصل االجتماعي ومؤسسات 
المجتمع المدنـــي، الفتا إلى أن اإلنجازات 
عـــدد  بلـــغ  فيمـــا  مســـتفيدا،   327 تشـــمل 

الملفات 807.
وال يختـــص الهـــدف مـــن مبـــادرة فاعـــل 
خير بتســـديد ملفات التنفيـــذ للمتعثرين، 
فقط، وإنما بناء فكر مجتمعي يهدف إلى 
الوحدة ومساعدة األفراد بعضهم البعض، 

وتعزيز حس المسؤولية والعطاء.
في ســـياق متصل، تم اســـتعراض مبادرة 
“منصـــة المتطوعيـــن” التـــي تعـــد إحـــدى 
مبـــادرات وزارة شـــؤون الشـــباب وقـــدم 
لهـــا مديـــر إدارة تمكين الشـــباب مســـاعد 

ســـلمان، حيث أشـــار إلى عناصـــر المبادرة 
وهي سجل التميز الوطني )بنك الذهب(، 
ومدينـــة شـــباب 2030 التـــي تتضمـــن 75 
برامـــج  منهـــا   %  70 تدريبيـــا،  برنامجـــا 
والريـــادة  امتيـــاز  جائزتـــا  أمـــا  مهاريـــة. 
فتتضمـــن جائزة امتيـــاز لألندية الوطنية 
“نـــادي المحرق، نادي المنامة، نادي ســـار” 
فـــي حين تشـــمل جائـــزة الريـــادة للمراكز 
الشـــبابية “مركز شـــباب الشـــاخورة، مركز 
شـــباب أبوصيبع، مركز شـــباب السنابس”. 
في حين تشـــمل مهرجانـــات البحرين 38 
مركـــزا شـــبابيا، 50 فعالية ونحـــو 7 آالف 
مشـــارك. وأوضـــح أن منصـــة المتطوعين 
تشـــمل نحو 3 آالف متطوع، الفتا إلى أن 
بعض مجاالت التطوع هي اإلعالم، إدارة 
والمراســـم، وإدارة  االســـتقبال  األزمـــات، 

المواقع.
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ليبقى كل من يعيش في البحرين ينعم باالستقرار

دور وزير الداخلية في تنفيذ مزيد من مبادرات “بحريننا” محل تقدير

كوكبة الخريجين سيساهمون مع زمالئهم في الذود عن حمى الوطن... الحسن:

في الجلسة الحوارية لـ “يوم الشراكة المجتمعية واالنتماء الوطني”... مشاركون:
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