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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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ــذا الـــقـــانـــون إلـــى  ــ ــهــــدف هـ ويــ
حــمــايــة الــبــيــئــة ومـــصـــادرهـــا من 
جــمــيــع األنـــشـــطـــة والـــمـــمـــارســـات 
التي تشتمل على مسببات التلوث 
والتدهور البيئي، وتلك التي تؤثر 
عــلــى الـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي، منع 
أشكاله  بجميع  التلوث  ومكافحة 
ــف تـــدهـــور الــبــيــئــة مـــن خــال  ووقــ
ــة  ــات الـــازمـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـــخـــطـــط والـ
لــلــمــحــافــظــة عــلــيــهــا مــــن اآلثـــــار 
ــارة الــنــاجــمــة عـــن األنــشــطــة  الـــضـ
ــاق الــضــرر  ــى إلـــحـ ــؤدي إلــ ــ الـــتـــي تـ
بــاإلنــســان أو الــبــيــئــة الــبــحــريــة أو 
ــهــــواء، والــمــحــافــظــة  الــ أو  الــبــريــة 
وتنميتها  الطبيعية  الموارد  على 
التنمية  أهـــداف  تحقيق  وضــمــان 
المستدامة والحفاظ على التنوع 

األحيائي في إقليم المملكة.
وتطرق القانون إلى أن ينشأ 
ــيـــذي صـــنـــدوق  ــنـــفـ ــتـ بـــالـــجـــهـــاز الـ
ــدوق الـــوطـــنـــي  ــ ــنــ ــ ــصــ ــ ــمــــى )الــ ــســ ــ ُي
ويتبع  الــبــيــئــة(،  وتنمية  لحماية 
الــمــجــلــس، ويــخــتــص الــصــنــدوق 
بـــاإلســـهـــام فـــي تــفــعــيــل إجــــــراءات 
الــرقــابــة واإلشـــــراف عــلــى تطبيق 
هذا القانون، اإلسهام مع الجهات 
المعنية في تحمل أعباء الكوارث 
ــر بـــشـــكـــل مــبــاشــر  ــؤثــ ــي قــــد تــ ــتــ الــ
والـــتـــوصـــيـــة بمنح  الــبــيــئــة،  عــلــى 
المبادرات  ودعم  البيئية  الحوافز 
تقوم  الــتــي  البيئية  والــنــشــاطــات 
ــهـــات غير  بــهــا الــجــمــعــيــات والـــجـ
ــداد وتــطــويــر  ــ ــم إعــ الــرســمــيــة، دعــ
ــات والــبــرامــج  ــ ــــدراسـ األبـــحـــاث والـ
العلمية في مجال حماية البيئة، 
الوقائية  األنشطة  فــي  واإلســهــام 
والتنموية التي لها تأثير إيجابي 

على البيئة.
ــوارد الــمــالــيــة  ــ ــمــ ــ وتـــتـــكـــون الــ
ــالـــغ الــتــي  ــبـ ــمـ ــنـــدوق مــــن الـ ــلـــصـ لـ
ــة لــلــصــنــدوق  ــ ــدولـ ــ تــخــصــصــهــا الـ
ضمن الميزانية العامة، التبرعات 
التي  والمنح  والهبات  واإلعــانــات 

يــقــبــلــهــا الـــمـــجـــلـــس، والـــغـــرامـــات 
أو  بها  ُيحكم  التي  والتعويضات 
ُيتفق عليها بطريق التصالح عن 

األضرار التي تصيب البيئة.
ويـــــحـــــظـــــر الـــــــقـــــــانـــــــون عـــلـــى 
الــقــيــام  ـــروع  ـــشـ مـ أو  شـــخـــص  أي 
ــأي نـــشـــاط أو اســـتـــخـــدام يــلــوث  بــ
الــبــيــئــة، أو يــســهــم فـــي تــدهــورهــا، 
أو يلحق ضررًا بالموارد الطبيعة 
أو  يــخــل  أو  الــحــيــة  الــكــائــنــات  أو 
االستعمال  أو  االســتــخــدام  يمنع 
والمشروع  الرشيد  االستغال  أو 

للبيئة.
ــلــــى  ويــــضــــع الـــمـــجـــلـــس األعــ
لــلــبــيــئــة الــمــعــايــيــر والــمــواصــفــات 
ــة  واألســــــــس والــــضــــوابــــط الــــازمــ
لتقويم األثر البيئي للمشروعات 
المطلوب الترخيص لها، وتشمل 
تــحــديــد فــئــات الــمــشــروعــات التي 
ــة ألن  ــلــ ــابــ ــون بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــا قــ ــ ــكـ ــ تـ
تـــحـــدث أضــــــــرارًا بــيــئــيــة، تــحــديــد 
األهمية  ذات  والمواقع  المناطق 
الخاصة  البيئية  الحساسية  أو 
)الـــمـــواقـــع الــتــاريــخــيــة واألثـــريـــة، 
األراضـــــــــــــــــي الـــــــرطـــــــبـــــــة، الـــــجـــــزر 
المرجانية، المحميات الطبيعية، 
الحدائق العامة، وغيرها(، وذلك 
المعنية،  الجهات  مــع  بالتنسيق 
ذات  الطبيعية  الــمــوارد  وتــحــديــد 

األهمية الخاصة.
ــى الــــمــــجــــلــــس، بــعــد  ــ ــولـ ــ ــتـ ــ ويـ
المعنية  الــجــهــات  مـــع  الــتــنــســيــق 
والــــــــجــــــــهــــــــات الـــــــمـــــــرخـــــــص لـــهـــا 
أو  ــراج  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ أو  بـــاســـتـــكـــشـــاف 
اســتــغــال حــقــول الــنــفــط والــغــاز، 
إعداد مواصفات إرشادية بشروط 
السامة البيئية وإدارة المخلفات 
الناتجة عن عمليات إنتاج النفط 

والغاز ونقلهما واستغالهما.
ويـــــــقـــــــوم الـــــمـــــجـــــلـــــس، بـــعـــد 
المعنية،  الــجــهــات  مــع  التنسيق 
لــلــتــأثــيــرات  دوري  رصــــد  بـــإجـــراء 
الــبــيــئــيــة الــنــاتــجــة عـــن عــمــلــيــات 

واستغال  واســتــخــراج  استكشاف 
النفط والغاز التي تتم في حقول 
اإلنـــتـــاج ومـــمـــرات الــنــقــل الــبــريــة 

والبحرية.
وفـــي بـــاب »مــواجــهــة الــكــوارث 
والــــــــــطــــــــــوارئ الــــبــــيــــئــــيــــة« يـــضـــع 
الجهات  مع  بالتنسيق  المجلس 
الــمــشــروعــات  وأصـــحـــاب  المعنية 
اإلقليمية  والمنظمات  الصناعية 
ــًا لـــمـــواجـــهـــة  والـــــدولـــــيـــــة خــــطــــطــ
ــوارئ الــبــيــئــيــة،  ــ ــ ــطـ ــ ــ الــــــكــــــوارث والـ
تــلــك الخطط  بــاعــتــمــاد  ويـــصـــدر 
ــن مــجــلــس  ومـــيـــزانـــيـــتـــهـــا قــــــرار مــ
هـــذه  تـــشـــمـــل  أن  ــلـــى  عـ الــــــــــــوزراء، 
ــــذه  ــنــــب هـ ــجــ ــــط طـــــــــرق تــ ــــطـ ــــخـ الـ
والتنبؤ  منها  والــوقــايــة  الـــكـــوارث 
الــمــبــكــر بــهــا وطـــــرق مــكــافــحــتــهــا 
والــحــد مــن آثـــارهـــا ومــعــالــجــة ما 
الكارثة  انتهاء  بعد  منها  يتبقى 

بطرق صحية وبيئية سليمة.
كــمــا يــجــب أن تــتــضــمــن هــذه 
الخطط تفاصيل قنوات االتصال 
والبدائل  المعنية،  الجهات  بين 

المتاحة في حال تعطلها.
ــــس عـــلـــى  ــلـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ويـــــعـــــمـــــل الـ
حماية البيئة المائية من مصادر 
البيئة  حماية  خــال  مــن  التلوث 
تشتمل  والتي  للمملكة  البحرية 
للمملكة  الــداخــلــيــة  الــمــيــاه  عــلــى 
ــر اإلقـــلـــيـــمـــي والــمــنــطــقــة  ــحـ ــبـ والـ
ــة لـــلـــبـــحـــر اإلقـــلـــيـــمـــي  ــمـ ــاخـ ــتـ ــمـ الـ
يعلو  ومــا  لــه،  الماصقة  والمياه 
الهواء  في طبقات  المناطق  هذه 
البحر  وباطن  قاع  في  وما  العليا 
بجميع  بــهــا  يــقــع  تـــلـــوث  أي  ــن  مـ
ــوره وأشــكــالــه، حــمــايــة الــمــوارد  صـ
الحية  المائية  للبيئة  الطبيعية 
التلوث  بمنع  وذلــك  الحية  وغير 
ــد مــنــه  ــ ــــحـ ــــدره والـ ــــصـ أيـــــــًا كــــــان مـ
والــســيــطــرة عــلــيــه، وحــمــايــة مياه 
الجوفية  المياه  وخزانات  الشرب 
مــن الــتــلــوث والــعــمــل عــلــى تنمية 
مصادر المياه والمحافظة عليها.

وُيحظر على جميع الوسائل 
الـــبـــحـــريـــة أيــــــًا كـــانـــت جــنــســيــتــهــا 
أو  الـــــزيـــــت  إلـــــقـــــاء  أو  ــريــــف  تــــصــ
المواد  أو غير ذلك من  مخلفاته 
والــمــخــلــفــات الــخــطــرة أو الــمــواد 
والـــعـــوامـــل الــمــلــوثــة فـــي الــبــيــئــة 
ــبــــحــــريــــة لـــلـــمـــمـــلـــكـــة بــطــريــقــة  الــ
وُيصدر  مباشرة،  غير  أو  مباشرة 
الجهاز التنفيذي جدواًل بتحديد 
ــلـــفـــات الـــخـــطـــرة  ـــواد والـــمـــخـ ــمــ ــ الـ
والـــمـــواد والـــعـــوامـــل الــمــلــوثــة في 

تطبيق أحكام هذه المادة.
وُيحظر على جميع الوسائل 
البحرية أيًا كانت جنسيتها إغراق 
أو إلقاء القمامة أو تصريف مياه 
الـــــصـــــرف الـــصـــحـــي فـــــي الــبــيــئــة 

البحرية.
ــيــــص  ــرخــ ــتــ ــلــ وُيــــــــشــــــــتــــــــرط لــ
الشريط  على  مشروع  أي  بإقامة 
الــســاحــلــي أو قــريــبــًا مــنــه والـــذي 
وعوامل  مــواد  تصريف  عنه  ينتج 
هـذا  ألحــكــام  بالمخالفة  مــلــوثــة 
لـه  المنفـذة  والــقـــــرارات  القانـون 
أن يقوم طالب الترخيص بإجراء 
دراســـــــــات تـــقـــويـــم األثـــــــر الــبــيــئــي 
ويـــلـــتـــزم بــمــعــالــجــة الــمــخــلــفــات 
بدء تشغيل  بأنواعها مباشرة مع 

تلك المشروعات.
وبـــــــشـــــــأن حـــــمـــــايـــــة الــــــهــــــواء 
مـــن الــتــلــوث شـــدد الــقــانــون على 
الـــمـــشـــروعـــات فــي  كــــل  تـــلـــتـــزم  أن 
مباشرتها ألنشطتها بعدم انبعاث 
بــمــا  الــــهــــواء  ــلـــوثـــات  مـ تـــســـرب  أو 
يجاوز الحدود المسموح بها التي 

تحددها الائحة التنفيذية.
وُيحظر استيراد أو استخدام 
مـــركـــبـــات،  أو  ــات  ــركـ مـــحـ أو  آالت 
عـــوادمـــهـــا  مــــن  أو  مـــنـــهـــا  تــنــبــعــث 
مـــواد أو مــلــوثــات، تــجــاوز الــحــدود 
ــتــــي تـــحـــددهـــا  ــا الــ ــهـ الـــمـــســـمـــوح بـ
القرارات التنفيذية لهذا القانون.
وال يــجــوز اســتــيــراد أو تــداول 
وقود أو زيوت تشغيل المركبات إال 

التأكد مــن عــدم وجــود مــواد  بعد 
مــضــافــة تــؤثــر ســلــبــًا عــلــى أجــهــزة 
انبعاث  أو تسبب  التلوث  مكافحة 
ــوادم الــمــركــبــات  ــ الــمــلــوثــات مـــن عـ
القانون  هــذا  ألحكام  بالمخالفة 
والئــحــتــه الــتــنــفــيــذيــة والـــقـــرارات 
المنفذة له، ويجب أن يتـم توفيـر 
الواضحة  والبيانات  المعلومات 
ــوت  ــزيــ ــود والــ ــ ــوقـ ــ ــات الـ ــونـ ــكـ ــن مـ عــ

لإلدارة المختصة.
أو جــلــب  اســـتـــيـــراد  وُيـــحـــظـــر 
ــغــــرض  الـــــنـــــفـــــايـــــات الــــمــــشــــعــــة بــ
الــنــهــائــي  أو  الـــمـــؤقـــت  الــتــخــلــص 
مــنــهــا فــــي إقـــلـــيـــم الــمــمــلــكــة كــمــا 
ُيحظر إنتاج أو استيراد أو تصدير 
أو  استخدام  أو  أو تخزين  نقل  أو 
والــمــصــادر  الــمــواد  مــن  التخلص 
النووية  والمواد  المؤينة  المشعة 
واألجـــــهـــــزة الــــمــــصــــدرة لــإلشــعــاع 
الــحــصــول على  الــمــؤيــن مــن دون 
تــرخــيــص مــن الــمــجــلــس، وتــحــدد 
ــة شـــــروط  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الــــائــــحــــة الـ
الترخيـص  ذلـك  منح  وإجــــراءات 
ــــص لـــه  ــرخــ ــ ــمــ ــ ــات الــ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــئـ ــ ــسـ ــ ومـ

والتزاماته.
ــلــــس رفـــــــــض طـــلـــب  ــجــ ــمــ ــلــ ولــ
تبين  إذا  مــشــروع  ألي  الترخيص 
يــتــنــاســب  مــنــه ال  الـــهـــدف  أن  لـــه 
المحتمل  اإلشعاعية  والمخاطر 
حــــدوثــــهــــا مـــــن الـــــمـــــشـــــروع، كــمــا 
الــتــرخــيــص  ــــف  وقـ لــلــمــجــلــس  أن 
مــخــالــفــة  حــــــال  فـــــي  ــه  ــائــ ــغــ إلــ أو 
المرخص له لشروط الترخيص.
وبــالــغــرامــة  بالسجن  ُيــعــاقــب 
التي ال تقل عن خمسة عشر ألف 
ديـــنـــار وال تــزيــد عــلــى مــائــة ألــف 
دينار كل من خالف حظر استيراد 

أو جلب النفايات المشعة بغرض 
الــنــهــائــي  أو  الـــمـــؤقـــت  الــتــخــلــص 
منها في إقليم المملكة، أو خالف 
حــظــر اســـتـــيـــراد أو جــلــب الــمــواد 
أو  دفنها  أو  الخطرة  والمخلفات 
التخلص  أو  تخزينها  أو  إغراقها 
إقليم  كــامــل  فــي  بـــأي شــكــل  منها 
السماح  حظر  خالف  أو  المملكة 
أو  البحرية  النقل  وســائــل  بــمــرور 
تحمل  الــتــي  الــبــريــة  أو  الــجــويــة 
النفايات  أو  الخطرة  المخلفات 
ــريـــة أو  ــبـ الـــنـــوويـــة فــــي الــبــيــئــة الـ
إقليم  عــبــر  الــبــحــريــة  أو  الــجــويــة 

المملكة.
بإعادة  من خالف  كل  ويلتزم 
ــلـــفـــات  تــــصــــديــــر الــــــمــــــواد والـــمـــخـ
النووية محل  والنفايات  الخطرة 

الجريمة على نفقته الخاصة.
وتـــكـــون الــعــقــوبــة اإلعــــــدام أو 
التي ال  المؤبد والغرامة  السجن 
تقل عن مائة ألف دينار وال تزيد 
كــل مــن خالف  ديــنــار  على مليون 
أو  أو دفن  أو جلب  حظر استيراد 
إغراق أو تخزين أو التخلص من 
من  شكل  بــأي  الــنــوويــة  النفايات 
األشكال في كامل إقليم المملكة.
وُيعاقب بالحبس مدة ال تقل 
تقل  ال  التي  وبالغرامة  سنة  عــن 
تزيد  وال  ديــنــار  آالف  عــشــرة  عــن 
على خمسمائة ألف دينار كل من 
أو  الشرب  مياه  تلويث  في  تسبب 

المياه الجوفية.
وفــيــمــا لـــم يــــرد بــشــأنــه نص 
خـــاص فــي هـــذا الــقــانــون، يعاقب 
بــالــحــبــس مـــدة ال تــقــل عـــن ستة 
أشهر وال تزيد على سنة وبالغرامة 
التي ال تقل عن خمسمائة دينار 

دينار  تزيد على خمسة آالف  وال 
كل  العقوبتين  هاتين  بــإحــدى  أو 
من، لم يقم باإلباغ الفوري عن 
حوادث التلوث أيًا كان نوعه سواء 
كان هو المتسبب فيه أو المسؤول 
تعطيل  أو  إعاقة  في  تسبب  عنه، 
أي  أو  الــمــجــلــس  مــفــتــشــي  عــمــل 
بصدده،  المجلس  يكون  تحقيق 
بيئية  قــيــاســات  أو  معلومات  قــدم 
غـــيـــر صــحــيــحــة وغــــيــــر مــطــابــقــة 
أو خــرب متعمدًا  وأتــلــف  لــلــواقــع، 
أو  الــــرصــــد  أو  الـــقـــيـــاس  أجــــهــــزة 

المراقبة أو التحكم.
ــــعــــاقــــب بــالــحــبــس مـــــدة ال  وُي
تزيد على أسبوع وبغرامة ال تزيد 
على خمسة آالف دينار أو بإحدى 
أدار  مــن  كـــــل  العقوبتيـن  هــاتــيـــــن 
مــنــشــآت  أو  مـــحـــات  أو  عــمــلــيــات 
صدر  أجــهــزة  أو  أدوات  أو  آالت  أو 
ــرار مــن الــمــجــلــس بــإغــاقــهــا أو  قــ

توقيفها.
ومــــع عــــدم اإلخـــــال بــأحــكــام 
الــعــقــوبــات  تـــســـري  ــون، ال  ــانــ ــقــ الــ
ــا فــــــي هــــذا  ــهـ ــيـ ــلـ الــــمــــنــــصــــوص عـ
ــلـــى حـــــــاالت الـــتـــلـــوث  ــانــــون عـ ــقــ الــ
ــيــــن ســـامـــة  ــأمــ ــنــــاجــــمــــة عـــــن تــ الــ
ســامــة  أو  ــة  ــريـ ــحـ ــبـ الـ ــة  ــلـ ــيـ ــوسـ الـ
الــنــاتــج  الــتــفــريــغ  عــلــيــهــا،  األرواح 
أو  البحرية  بالوسيلة  عطب  عــن 
أحد أجزائها بشرط أال يكون قد 
تــم بــمــعــرفــة الـــربـــان أو الــمــســؤول 
عنها بهدف تعطيلها أو إتافها أو 
نتيجة إهمال ويشترط في جميع 
الوسيلة  ربـــان  يــكــون  أن  ــوال  األحــ
الــبــحــريــة أو الــمــســؤول عــنــهــا قد 
اتــخــذ قــبــل وبــعــد الــعــطــب جميع 
االحـــتـــيـــاطـــات الــكــافــيــة لــمــنــع أو 
تقليل آثار التلوث وقام على الفور 
بإخطار هيئات الموانئ والجهات 
ذات الــعــاقــة، عــلــى الــنــحــو الــذي 
لهذا  التنفيذية  الائحة  تحدده 
خط  في  مفاجئ  وكسر  القانون، 
المزيج  أو  الــزيــت  يحمل  أنــابــيــب 
التشغيل  عمليات  أثــنــاء  الــزيــتــي 
أو  استكشاف  أو  الحفر  أثــنــاء  أو 
أن يكون  دون  مــن  ــار،  اآلبــ اخــتــبــار 
رقابة  في  إهمال  إلى  راجعًا  ذلك 
الــخــطــوط وصــيــانــتــهــا، وعــلــى أن 
تتخذ االحتياطات الكافية لرقابة 
تشغيل الخطوط والسيطرة على 

التلوث ومصادره فور حدوثه.
ومــــع عــــدم اإلخـــــال بــأحــكــام 
الفصل الثاني من الباب السادس 
ــذا الــــقــــانــــون، يــجــوز  ــ عـــشـــر مــــن هـ
ــاًء علـى  بــنـــ الــتــنــفــيــذي  لــلــرئــيــس 
وقبل  المخالف  مـن  كتابي  طلب 
ــة الــمــخــالــفــة إلـــــــى الــنــيــابــة  ــالـ إحـ
بشأن  التصالح  يــقــرر  أن  الــعــامــة 
المخالفات التي تقتصر عقوبتها 
ــة، شـــريـــطـــة قـــيـــام  ــ ــرامـ ــ ــغـ ــ عـــلـــى الـ

التصالح  مبلغ  بسداد  المخالف 
الــمــقــرر، عــلــى أال يــقــل عــن قيمة 
المحددة  للغرامة  األدنـــى  الــحــد 
وفقًا  كله  وذلــك  المخالفة،  لهذه 
ــوابـــط واإلجــــــــــــــراءات الـــتـــي  ــلـــضـ لـ

تحددها الائحة التنفيذية.
وقــوع  عــن  علم  ولكل شخص 
القانون  أي مخالفة ألحكام هذا 

تبليغ المجلس.
القائمة  الــمــشــروعــات  وعــلــى 
ــون، أن  ــانـ ــقـ وقــــت الــعــمــل بـــهـــذا الـ
تــقــدم إلـــى الــمــجــلــس خـــال ستة 
بالائحة  العمل  تاريخ  من  أشهر 
الــتــنــفــيــذيــة بـــيـــانـــًا مــتــكــامــًا عن 
يــتــضــمــن  أن  ويـــجـــب  أنــشــطــتــهــا، 
البيان اقتراحاتها بشأن التدابير 
واإلجراءات الواجب اتخاذها لكي 
تـــتـــوافـــق عــمــلــيــات الـــمـــشـــروع مع 

المعايير البيئية المطلوبة.
وعلى المجلس أن ُيقر خال 
ــاوز ســـتـــة أشـــهـــر مــن  مـــــدة ال تــــجــ
إليه  المشار  البيان  تقديم  تاريخ 
التدابير واإلجراءات الواجب على 

صاحب المشروع اتخاذها.
القائمة  الــمــشــروعــات  وعــلــى 
توفيق  القانون  بهذا  العمل  وقــت 
أوضــاعــهــا طــبــقــًا ألحــكــامــه خــال 
ــاوز ســنــة مـــن تــاريــخ  فـــتـــرة ال تـــجـ

العمل بالائحة التنفيذية.
على  بــنــاًء  للمجلس  ويــجــوز 
هــذه  تــمــديــد  الـــشـــأن  طــلــب ذوي 
أشهر  تــجــاوز ستة  ال  مــدة  الفترة 
لـــذلـــك، وكـــان  الـــضـــرورة  إذا دعـــت 

للمد مبرر يقبله المجلس.
أو  تــــوســــعــــات  أي  ــع  وتــــخــــضــ
القائمة  للمشروعات  تــجــديــدات 
في  عليها  الــمــنــصــوص  لــأحــكــام 

هذا القانون.
تقرير  إعداد  المجلس  وعلى 
ــوي يـــشـــمـــل جـــمـــيـــع أعـــمـــالـــه  ــنــ ســ
التي  البيئية  المخالفات  وجميع 
تجاوز  وبيان حــاالت  تم حصرها، 
لملوثات  بــهــا  الــمــســمــوح  الــنــســب 
ــواء والـــتـــربـــة، ومــــدى امــتــثــال  ــهـ الـ
والخاصة  الحكومية  الجهات  كل 
بالحفاظ  المملكة  فــي  ــراد  واألفــ
عــلــى الــبــيــئــة وفـــقـــًا لــلــتــشــريــعــات 
والقرارات الصادرة عن المجلس.

ــر إلـــى  ــريـ ــقـ ــتـ ــذا الـ ــ ـــع هــ ـــرفــ ــ وُي
مجلس الوزراء إلقراره، وُينشر في 
اإلقــــرار،  بــعــد  المحلية  الــصــحــف 
للمجالس  منه  نسخة  ُترفع  كما 
الحالة  عــن  توضيح  مــع  البلدية 
لهذه  التابعة  للمنطقة  البيئية 

المجالس.
الــوزراء  مجلس  رئيس  وعلى 
والوزراء -ُكلٌّ فيما يخصه- تنفيذ 
أحــكــام هـــذا الــقــانــون، وُيــعــمــل به 
تاريخ  مــن  أشهر  ستة  ُمضي  بعد 

نشره في الجريدة الرسمية.

الملك ي�سادق على قانون البيئة.. والعمل به بعد 6 اأ�سهر من ن�سره في الجريدة الر�سمية
ال�����ق�����ان�����ون ي����ه����دف اإل��������ى ح����م����اي����ة ال���ب���ي���ئ���ة م�����ن ال����ت����ل����وث وال�����ت�����ده�����ور ال��ب��ي��ئ��ي

ال��ن��ووي��ة ال��ن��ف��اي��ات  اأو دف���ن  ا���س��ت��ي��راد  م��ل��ي��ون دي��ن��ار ع��ق��وب��ة  الإع������دام وغ���رام���ة 
الجوفي��ة المي��اه  اأو  ال�ش��رب  مي��اه  تلوي��ث  ف��ي  ت�ش��بب  م��ن  ل��كل  دين��ار  األ��ف  خم�ش��مائة  وغرام��ة  �ش��نة  الحب���س 

لمن  دي���ن���ار  اآلف  خ�����م�����س�����ة  وغ���رام���ة  ال��ح��ب�����س 
ل��م  ي��ق��م ب���الإب���اغ ال���ف���وري ع��ن ح����وادث ال��ت��ل��وث

صادق حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، وأصدر القانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة، 
جاء فيه أن أحكام هذا القانون تسري على الجهات العامة والخاصة واألفراد، ويستثنى من ذلك الممتلكات واألنشطة واألعمال التي تقوم بها 

قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، والحرس الوطني.

} جالة الملك.

صـــدر عـــن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
 2022 لــســنــة   )19( ــم  رقــ ــرار  ــ قـ الـــــــوزراء  مــجــلــس 
بتعيين مدير في الجهاز اإلداري للنيابة العامة، 

جاء فيه:
المادة األولى

الجبن  عيسى  محمد  عيسى  السيد  ُيعين 
الجهاز  فــي  الجنائية  اإلجــــراءات  إلدارة  مــديــرًا 

اإلداري للنيابة العامة.
المادة الثانية

على النائب العام تنفيذ أحكام هذا القرار، 
وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة 

الرسمية.
كما صدر عن صاحب السمو الملكي األمير 
رئيس  العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
 2022 لــســنــة   )18( ــم  رقــ ــرار  ــ قـ الـــــــوزراء  مــجــلــس 

بتعيين مدير في وزارة الصحة، جاء فيه:
المادة األولى

المناصير  علي حمد  مــريــم  الــســيــدة  ــن  ُتــعــيَّ
مديرًا إلدارة االتصال بوزارة الصحة.

المادة الثانية
على وزيرة الصحة تنفيذ أحكام هذا القرار، 
وُيـعمل به من تاريخ صدوره، وُيـنَشـر في الجريدة 

الرسمية.

صـــدر عــن صــاحــب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خــلــيــفــة ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
الــوزراء قــرار رقم )20(  مجلس 
مــديــريــن  بتعيين   2022 لــســنــة 
في هيئة التخطيط والتطوير 

العمراني، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعين في هيئة التخطيط 
والتطوير العمراني كل من:

محمد  نـــــورة  الـــســـيـــدة   -1
بــوجــيــري مـــديـــرًا إلدارة  حــســن 

التخطيط التفصيلي.
نــاجــي  إيـــمـــان  الــســيــدة   -2
إلدارة  مديرًا  ناجي  علي  قاسم 

طات. تنفيذ المخطَّ
عــبــاس  فـــــراس  الــســيــد   -3
ــو أمــيــن مـــديـــرًا إلدارة  أمــيــن أبـ
تـــخـــطـــيـــط الـــِبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 

والِخْدمات.

خالد  بن  حمد  الشيخ   -4
راشــــــد آل خــلــيــفــة مـــديـــرًا  بــــن 

إلدارة التطوير العمراني.
المادة الثانية

عــــــلــــــى وزيــــــــــــــر األشـــــــغـــــــال 
والتخطيط  البلديات  وشـــؤون 
الــعــمــرانــي تــنــفــيــذ أحـــكـــام هــذا 
الـــقـــرار، وُيــعــمــل بـــه مـــن تــاريــخ 
ــدوره، وُيــنــَشــر فــي الــجــريــدة  ــ صـ

الرسمية.

بتعيين  ق���راري���ن  ي�����س��در  ال��ع��ه��د  ول����ي 
وال�سحة ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  ف��ي  م��دي��ري��ن 

ول���ي العه���د رئي����س ال���وزراء ي�س���در قرارا 
العمراني التخطي���ط  ف���ي  مديري���ن  بتعيي���ن 

محمد  الشيخ  سمو  استقبل 
بن مبارك آل خليفة نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء عــلــي بـــن صــالــح 

الصالح، رئيس مجلس الشورى.
ــال الـــلـــقـــاء، رحــــب سمو  ــ وخـ
ــيـــخ مـــحـــمـــد بــــن مــــبــــارك آل  الـــشـ
الصالح،  صالح  بن  بعلي  خليفة 
ــا ســمــوه عـــن تــقــديــره لـــدور  مــعــرًب
مــــجــــلــــس الـــــــشـــــــورى فــــــي تـــعـــزيـــز 
ــرة الـــتـــنـــمـــويـــة الــشــامــلــة  ــيـ ــسـ ــمـ الـ
حضرة  بقيادة  البحرين  بمملكة 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة عــاهــل الــبــاد 
الـــمـــفـــدى، ولــلــجــهــود الــمــخــلــصــة 
ــاء الــســلــطــة  والــمــتــواصــلــة ألعـــضـ
ــى دعـــم  ــ الــتــشــريــعــيــة الـــرامـــيـــة إلـ

ــي كــافــة  ــازات الـــوطـــنـــيـــة فــ ــ ــجــ ــ اإلنــ
ــاالت بـــالـــتـــعـــاون والـــعـــمـــل  ــجــ ــمــ الــ
المشترك مع السلطة التنفيذية، 
ــلــــعــــات الــــوطــــن  ــًقــــا لــــتــــطــ ــيــ تــــحــــقــ
للمكانة  وترسيًخا  والمواطنين، 
على  الــبــحــريــن  لمملكة  الــعــالــيــة 
الــصــعــيــديــن اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي 

وعلى المستويات كافة.
ــه، أعــــــــرب رئـــيـــس  ــبــ ــانــ مـــــن جــ
ــلــــس الـــــــشـــــــورى عــــــن شـــكـــره  مــــجــ
وتقديره لسمو الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة على استقباله، 
وامــتــنــانــه لــمــا يــولــيــه  ســمــوه من 
ــاٍم ودعــــــــم لــــــــدور مــجــلــس  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اهـ
التنموية  الــمــســيــرة  فــي  الـــشـــورى 

بمملكة البحرين.

م��ح��م��د ب���ن م���ب���ارك ي�����س��ت��ق��ب��ل رئ��ي�����س م��ج��ل�����س ال�����س��ورى

} سمو الشيخ محمد بن مبارك خال لقاء رئيس مجلس الشورى.

ــاحـــب الــســمــو  ــرأس صـ ــ تــ
ــي األمـــــيـــــر ســـلـــمـــان  الـــمـــلـــكـ
بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
التنسيقية  اللجنة  اجتماع 
الـ 419 والذي عقد عن بعد.

وذكــــــــر حــــســــاب »أخــــبــــار 
ســــمــــو ولـــــــي الــــعــــهــــد« عــلــى 
التواصل االجتماعي  موقع 

الــلــجــنــة  أن  أمــــس  »تـــويـــتـــر« 
الــتــنــســيــقــيــة اطـــلـــعـــت عــلــى 
ــرح إطـــــــــــاق مـــنـــصـــة  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ مـ
اســــــــتــــــــثــــــــمــــــــار األراضـــــــــــــــــــي 
ــة ضـــمـــن خــطــة  ــيـ ــومـ ــكـ الـــحـ
الــتــعــافــي االقـــتـــصـــادي، كما 
نــاقــشــت مــقــتــرح تــعــديــات 
ــة  ــمــ ــوكــ وحــ إدارة  مــــيــــثــــاق 

الشركات التجارية.

التن�سيقية تطلع على مقترح اإطاق
من�سة ا�ستثمار الأرا�سي الحكومية

} سمو ولي العهد رئيس الوزراء خال ترؤس اللجنة التنسيقية.
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اســتــقــبــل الــشــيــخ خــالــد بــن أحــمــد بــن محمد 
لـــلـــشـــؤون  ــلـــك  ــمـ الـ ــة  ــالــ آل خـــلـــيـــفـــة مـــســـتـــشـــار جــ
الــدبــلــومــاســيــة، بــمــكــتــبــه بــقــصــر الــقــضــيــبــيــة أمــس 
السفير أدري هيرماوان، سفير جمهورية اندونيسيا 

لدى مملكة البحرين. 
وقد هنأ الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 
تقديم  بمناسبة  هــيــرمــاوان  أدري  السفير  خليفة 
بــتــمــيــز عــاقــات  مــشــيــًدا  ــرًا،  مــــؤخــ اعـــتـــمـــاده  أوراق 
ــة الــــتــــي تــــربــــط بـــيـــن مــمــلــكــة الــبــحــريــن  الــــصــــداقــ
وجمهورية اندونيسيا، وما يشهده التعاون الثنائي 

الصديقين من  الــبــلــديــن  بــيــن  الــمــشــتــرك  والــعــمــل 
يجسد  وبما  كافة،  المستويات  على  مستمر  تقدم 
تطلعهما الدائم للمضي بكافة أوجه التعاون آلفاق 
متمنيًا  الــمــشــتــركــة،  مصالحهما  يــعــزز  بــمــا  أرحـــب 

للسفير كل التوفيق والنجاح. 
عن  هــيــرمــاوان  أدري  السفير  عبر  جــانــبــه،  مــن 
محمد  بــن  أحمد  بــن  خالد  الشيخ  بلقاء  اعــتــزازه 
آل خليفة، مشيدًا بما تشهده مملكة البحرين من 
تنمية وتقدم على المستويات كافة، متمنيًا لمملكة 

البحرين كل الرقي واالزدهار. 

} الشيخ خالد بن أحمد يلتقي سفير إندونيسيا.

بال�ت�����قدم ي���ش�����يد  الدبل����وما�شية  لل������شوؤون  الم�����لك  م�شت�ش���ار 
ال��م�����ش��ت��م��ر ل���ل���ع���اق���ات ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة الإن���دون���ي�������ش���ي���ة

} مدير اأركان الحر�س الوطني خالل الزيارة.

الشيخ  الركن  الفريق  قام 
ــود آل  ــ ــعـ ــ ــز بـــــن سـ ــزيــ ــعــ ــدالــ ــبــ عــ
الــحــرس  أركــــان  مــديــر  خليفة 
الــوطــنــي، بــزيــارة ألحــد مواقع 
الوطن  »درع  الــقــيــادات  تمرين 
امـــس  صـــبـــاح  وذلــــــك   ،»2022
الــثــاثــاء )15 مــــارس( والـــذي 
الوطني  الــحــرس  فيه  يــشــارك 
البحرين  دفاع  قوة  إلى جانب 
مختلف  في  الداخلية،  ووزارة 

مناطق محافظات المملكة. 
كما اّطلع، على التطبيقات 
وأساليب  ــراءات  وإجــ القيادية 
الــتــدريــب الــمــشــتــرك ووســائــل 
لتوحيد  والــســيــطــرة،  الــقــيــادة 
وتهيئة  والــخــطــط  المفاهيم 

مشتركة  عملياتية  منظومة 
لمواجهة مختلف التحّديات. 
أركــان الحرس  وأكــد مدير 
لموقع  زيــارتــه  خــال  الوطني 
الحرس  مشاركة  أن  التمرين 
ــنـــي تـــأتـــي بــتــوجــيــه مــن  الـــوطـ
الفريق أول الركن سمو الشيخ 
خليفة  آل  عيسى  بــن  محمد 
لرفع  الوطني،  الحرس  رئيس 
والتنسيق  التعاون  مستويات 
ــــري واألمــــــــنــــــــي بـــيـــن  ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
الـــحـــرس الــوطــنــي وقــــوة دفـــاع 
الــداخــلــيــة،  ووزارة  الــبــحــريــن 
منظومة  كــفــاءة  مــن  يعزز  بما 
ــنــــي،  الــــــدفــــــاع واألمــــــــــن الــــوطــ
وحماية  الــوطــن  أمـــن  لحفظ 

ومنجزاته، في ظل  مكتسباته 
العهد الزاهر لحضرة صاحب 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  الــــجــــالــ
عيسى آل خليفة عاهل الباد 

المفدى القائد األعلى. 
ــاد بــالــكــفــاءة الــعــالــيــة  ــ وأشـ
ــادات  ــيـ ــقـ الـــتـــي ظـــهـــرت بـــهـــا الـ
والـــمـــشـــاركـــون فــــي الــتــمــريــن، 
التمرين  لمراحل  وتنفيذهم 
بـــاحـــتـــرافـــيـــة وبـــــــروح مــعــنــويــة 
بينهم  فيما  والتكامل  عالية، 
لـــــوضـــــع الــــخــــطــــط الـــــازمـــــة 
لـــــلـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــــع مـــخـــتـــلـــف 
الــتــهــديــدات واألخـــطـــار، تحت 
مــظــّلــة األنـــظـــمـــة والــقــوانــيــن 

المعمول بها في المملكة. 

م�����دي�����ر اأرك������������ان ال����ح����ر�����س ال���وط���ن���ي 
ي������زور اأح������د م����واق����ع ت���م���ري���ن ال���ق���ي���ادات 

الزياني  راشـــد  بــن  عبداللطيف  الــدكــتــور  استقبل 
وزير الخارجية، في مكتبه بمقر وزارة الخارجية أمس، 
التنفيذي لمعهد  الرئيس  نائب  روباك  ويليام  السفير 

دول الخليج العربية في واشنطن.
التاريخية  العاقات  اللقاء بحث مسار  وتم خال 
الـــتـــي تــجــمــع بــيــن مملكة  والـــشـــراكـــة االســتــراتــيــجــيــة 
البحرين والواليات المتحدة األمريكية الصديقة وما 
الحرص  ظــل  فــي  وتــقــدم مستمرين  تطور  مــن  تشهده 
على  وتنميتها  لتعزيزها  المشتركة  والرغبة  المتبادل 
والتنسيق  التعاون  تعزيز  وسبل  المستويات،  مختلف 
الــخــارجــيــة والــمــعــهــد فــي مجال  بــيــن وزارة  الــمــشــتــرك 
السياسية  الــمــنــتــديــات  وتنظيم  واألبـــحـــاث  الـــدراســـات 
عــبــداهلل  الــشــيــخ  السفير  الــلــقــاء  حــضــر  المتخصصة. 
األمريكتين،  شـــؤون  قــطــاع  رئــيــس  خليفة  آل  علي  بــن 
رئــيــس قطاع  الــســيــد  أروى حــســن  الــدكــتــورة  والــســفــيــر 

شؤون حقوق اإلنسان بوزارة الخارجية.

وزي���ر الخارجية يبحث مع نائب رئي����س معهد دول الخلي���ج التعاون الثنائي

العامة  الــقــيــادة  أعــلــنــت 
ــاع الــبــحــريــن أمــس  لــقــوة دفــ
دفــــــاع  قــــــــوة  أن  ــاء  ــ ــاثــ ــ ــثــ ــ الــ
ــة  ــايــ ــن أجـــــــــرت رمــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
بمنطقة  الــحــيــة  بــالــذخــيــرة 

)ميادين الرماية بالمنطقة 
الجنوبية(، اعتبارًا من أمس 
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مارس 2022م.
ودعــــت الــقــيــادة الــعــامــة 

الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، 
مـــمـــن يــهــمــهــم األمــــــــر، إلـــى 
االبتعاد عن منطقة الرماية 
ــًا عــلــى  ــاظــ ــفــ الـــــمـــــذكـــــورة حــ

سامتهم.

الحي�ة بالذخي�رة  رماي�ة  تج�ري  الدف�اع  ق�وة 

ــد عــلــي بـــن صـــالـــح الـــصـــالـــح، رئــيــس  أكــ
مجلس الشورى، أن المحامين والقانونيين 
تــرســيــخ  فـــي  ومـــهـــًمـــا  رئــيــســًيــا  دوًرا  يــــــؤدون 
والمبادئ  المفاهيم  وتعزيز  الــعــدالــة،  قيم 
تشهده  بما  مشيًدا  والقانونية،  الحقوقية 
من  الــبــحــريــن  مملكة  فــي  الــمــحــامــاة  مهنة 
ــور وتــــقــــدم مـــشـــهـــود، بــفــضــل اســـتـــدامـــة  تـــطـ

تحديث األنظمة واإلجراءات القضائية.
ــبــــال رئـــيـــس  ــتــــقــ جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــال اســ
مجلس الـــشـــورى، الــمــحــامــي حــســن بــديــوي 
الــمــحــامــيــن  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس  رئـــيـــس 
البحرينية، وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة، 
وأعــضــاء جمعية  رئــيــس  أشـــاد  مــن جانبهم، 
به  يــقــوم  الـــذي  الوطني  بــالــدور  المحامين 
المجلس،  وأعــضــاء  الــشــورى  رئيس مجلس 
تطوير  استمرارية  على  الـــدؤوب  وحرصهم 
وتحديث القوانين النافذة، وسن التشريعات 
ــنــــمــــاء فــي  ــع الـــتـــطـــور والــ الـــتـــي تـــتـــواكـــب مــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن، مــعــربــيــن عـــن الــتــقــديــر 
المجلس  بــيــن  والتنسيق  لــلــتــعــاون  الكبير 
والجمعية، واالهتمام الذي يوليه المجلس 
التشريعات  في  الجمعية  رأي  استطاع  في 

التي تناقشها لجان المجلس.
مـــن جــهــة ثــانــيــة أكــــد عــلــي بـــن صــالــح 
الــــــشــــــورى، أنَّ  الــــصــــالــــح، رئــــيــــس مـــجـــلـــس 
الممرضين البحرينيين يؤدون رسالة نبيلة، 
ــد الــمــنــظــومــة الــصــحــيــة  وُيــســهــمــون فـــي رفــ
والنجاحات  بــاإلنــجــازات  البحرين  بمملكة 

ــتــــزاز  الـــمـــشـــّرفـــة، مـــعـــرًبـــا عـــن الــفــخــر واالعــ
به  يحظى  الــذي  الكبير  والــثــنــاء  بالتقدير 
الممرضون من لدن حضرة صاحب الجالة 
عاهل  خليفة،  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 

الباد المفدى.
وأشـــــــــــــــاد رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الــــــشــــــورى 
ــاءات الـــتـــي يــقــدمــهــا  ــعــــطــ بــالــتــضــحــيــات والــ
الممرضون منذ بدء جائحة كورونا )كوفيد 
وتـــفـــاٍن في  عــزيــمــة  بــكــل  وتـــواجـــدهـــم   ،)19
الـــصـــفـــوف األمـــامـــيـــة لــلــتــصــدي لــلــجــائــحــة 
ضمن فريق البحرين بقيادة صاحب السمو 
خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
مــؤكــًدا  الـــــوزراء،  رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
للتصدي  الوطنية  الجهود  يقود  سمّوه  أّن 

للجائحة بكل كفاءة وحكمة واقتدار.
ــاء ذلـــك خـــال لــقــاء رئــيــس مجلس  جـ
مخيمر،  جــاســم  الــدكــتــورة جميلة  الــشــورى 
الــتــمــريــض  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس  رئــيــســة 
إدارة  مجلس  أعضاء  من  وعــدد  البحرينية، 
تفصيلًيا  شـــرًحـــا  قـــّدمـــوا  حــيــث  الــجــمــعــيــة، 
وخططها  الجمعية،  وأنشطة  بــرامــج  حــول 

التطويرية التي تعمل على تنفيذها.
وفي الوقت نفسه أشاد علي بن صالح 
بالجهود  الــشــورى،  مجلس  رئيس  الصالح، 
والمساعي الحثيثة التي تبذلها الجمعيات 
تقدمه  ومــا  البحرين،  مملكة  في  الصحية 
مــن إســهــامــاٍت مــشــهــودة فــي تــعــزيــز الــوعــي 
الصحية  األنـــمـــاط  وتــرســيــخ  الــمــجــتــمــعــي، 

الــســلــيــمــة لــلــوقــايــة مـــن األمــــــراض، مــؤكــًدا 
مملكة  فــي  الصحية  الجمعيات  تــعــدد  أنَّ 
ويرسخ  وطنية،  مسؤولية  يعكس  البحرين 
دور منظمات المجتمع المدني في مساندة 
ــم الــبــرامــج والــخــطــط الــحــكــومــيــة في  ودعــ

المجال الصحي.
جـــاء ذلـــك خـــال لــقــاء رئــيــس مجلس 
الــــشــــورى الـــســـيـــدة نــهــلــة أبــوالــفــتــح رئــيــســة 
لمرضى  البحرينية  الجمعية  إدارة  مجلس 
انتخاب  بمناسبة  وذلك  المتعدد،  التصلب 
مجلس إدارة جديد للجمعية للعامين 2022 
– 2023م، حيث هّنأ رئيس وأعضاء مجلس 
في  والــنــجــاح  التوفيق  لهم  متمنًيا  اإلدارة 

تحقيق رسالة الجمعية وبرامجها.
ونّوه رئيس مجلس الشورى بالمنظومة 
البحرين،  مملكة  فــي  المتقّدمة  الصحية 
كافة  عــلــى  تــطــور مستمر  مــن  تــشــهــده  ــا  ومـ
الــمــســتــويــات، مــشــيــًدا بــمــســتــويــات الــرعــايــة 
الصحية والخدمات العاجية التي توفرها 

المملكة للمواطنين والمقيمين.
ــــر رئــــيــــس وأعــــضــــاء  ــّب ــبـــهـــم، عــ ــانـ مــــن جـ
لمرضى  البحرينية  الجمعية  إدارة  مجلس 
الــتــصــلــب الــمــتــعــدد عـــن شــكــرهــم وثــنــائــهــم 
ما  على  الــشــورى،  مجلس  لرئيس  الجزيل 
يوليه من مساندة ودعم مستمر لمنظمات 
المجتمع المدني، مثمنين حرص المجلس 
على تطوير وتعزيز التشريعات ذات الصلة 

بالشأن الصحي في مملكة البحرين.

ت��ر���ش��ي��خ  ف����ي  ال���م���ح���ام���ي���ن  دور  ي����وؤك����د  ال���������ش����ورى  رئ���ي�������س 
ق��ي��م ال���ع���دال���ة وي�����ش��ي��د ب��ج��ه��ود ال��م��م��ر���ش��ي��ن ال��ب��ح��ري��ن��ي��ي��ن

} رئي�س مجل�س ال�شورى خالل لقاء رئيسة مجلس إدارة الجمعية البحرينية لمرضى التصلب المتعدد.

عبداهلل  بن  راشد  الشيخ  أول  الفريق  استقبل 
ولــيــام  السفير  امـــس،  الــداخــلــيــة،  ــر  وزيـ خليفة  آل 
روبــــــوك نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــمــعــهــد دول 
الخليج العربي لألبحاث بواشنطن، وذلك بحضور 
الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة 

الداخلية.
الوزير بالسفير روبــوك، منوها إلى  وقد رحب 
وتبادل  التواصل  تعزيز  في  اللقاءات  هــذه  أهمية 
الــمــتــمــيــزة بين  الــعــاقــات  الــنــظــر، مثمنا  وجــهــات 
مملكة البحرين والواليات المتحدة والحرص على 
تطويرها، بما يدعم مصالح البلدين الصديقين.

ــن تـــقـــديـــره لـــــدور الــمــراكــز   وأعــــــرب الــــوزيــــر عـ
البحثية من خال ما تقدمه من دراسات متميزة 

فـــي تــطــويــر الــنــهــج األمـــنـــي، وصــيــاغــة الــســيــاســات 
ــي مـــع الــتــحــديــات  ــابـ ــجـ الــشــرطــيــة لــلــتــعــامــل اإليـ
والمتغيرات المتسارعة، معبرا عن تقديره لمعهد 
الــعــربــي لــألبــحــاث بــواشــنــطــن ومــا  دول الــخــلــيــج 

يطرحه من إضافات علمية متقدمة.
ــيـــس  ــاع اطــــلــــع نــــائــــب الـــرئـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وخــــــــال االجـ
التي  اإلنسانية  البرامج  على  للمعهد  التنفيذي 
»معا«  برنامج  بينها  من  الداخلية،  وزارة  تنفذها 
لــمــكــافــحــة الــعــنــف واإلدمــــــــان وخـــطـــط الــتــطــويــر 
وإجــراءات التحديث المعمول بها، منذ أن أطلقه 
وزير الداخلية عام 2011 حيث يعكس البرنامج دور 
استراتيجية  في  كأساس  المجتمع  خدمة  شرطة 

الشراكة المجتمعية. 

} وزير الداخلية خال لقاء نائب رئيس معهد الخليج لألبحاث.

لدى ا�ستقباله نائب رئي�س معهد الخليج للأبحاث

ال��م��ع��اه��د  دور  ي��ث��م��ن  ال���داخ���ل���ي���ة  وزي������ر 
ال��ب��ح��ث��ي��ة ف���ي ���ش��ي��اغ��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ات ال�����ش��رط��ي��ة

قــــــام الــــفــــريــــق الــــركــــن ذيــــاب 
بــن صــقــر الــنــعــيــمــي رئــيــس هيئة 
عــددا  فيها  تفقد  بجولة  األركـــان 
»درع  القيادات  تمرين  مواقع  من 
قوة  تنفذه  والــذي  الوطن 2022«، 
الحرس  بمشاركة  البحرين  دفــاع 
وذلــك  الداخلية،  ووزارة  الوطني 
صــبــاح امـــس الــثــاثــاء 15 مــارس 

2022م.
األركـــان  رئــيــس هيئة  واطــلــع 
على جانب من مجريات التمرين 
واســتــمــع إلـــى إيــجــاز عــن أهـــداف 
ومــــراحــــل الـــتـــمـــريـــن الــمــخــتــلــفــة 
المشاركة  والـــوحـــدات  واألســلــحــة 

فيه.

األركــان  هيئة  رئيس  وأوضـــح 
يــأتــي  ــن  ــوطــ الــ درع  تـــمـــريـــن  بـــــأن 
الــقــيــادات  تــمــاريــن  سلسلة  ضمن 
أساليب  تطوير  على  تعمل  التي 
مستوى  ورفــع  والسيطرة  القيادة 
الجاهزية القتالية واالستعدادات 
ـــة، ويـــهـــدف الــتــمــريــن إلــى  ــ اإلداريــ
بين  المسبق  واإلعــــداد  التنسيق 
ــات  ــهـ الـــــقـــــوات الـــعـــســـكـــريـــة والـــجـ
سرعة  لتقييم  المعنية  األمــنــيــة 
ومــســتــوى االســتــجــابــة الــقــيــاديــة 
ــة لـــتـــنـــفـــيـــذ آلـــيـــات  ــيـ ــاتـ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ والـ
ــة  ــ ــازمـ ــ ــل الـــــدفـــــاعـــــي الـ ــامــ ــعــ ــتــ الــ
لـــلـــتـــصـــدي ومــــواجــــهــــة مــخــتــلــف 

التهديدات.

رئ���ي�������س الأرك������������ان ي���ت���ف���ق���د ع�����ددا 
م�����ن م�����واق�����ع ت����م����ري����ن ال����ق����ي����ادات

} جانب من الجولة التفقدية لرئيس االركان.

} وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس معهد الخليج لألبحاث.

أكــــد الــمــهــنــدس بـــاســـم بن 
اإلســكــان  وزيـــر  الحمر  يعقوب 
السامي  الملكي  الــتــوجــيــه  أن 
وحــدة سكنية  ألــف   40 بتوفير 
شكل نقطة تحول رئيسية في 
الممتدة  اإلسكانية  المسيرة 
مــنــذ مــطــلــع ســتــيــنــيــات الــقــرن 
الخطة  أن  والسيما  الماضي، 
الــتــنــفــيــذيــة لــتــوجــيــه جــالــتــه 
إسكانية  مــدن   5 بناء  تضمنت 
في توقيت متزامن، فضًا عن 
تنفيذ ما يقارب الـ40 مشروعًا 
ــات  ــعـ ــمـ ــجـ ــمـ مــــــن مـــــشـــــاريـــــع الـ
جميع  شملت  الــتــي  السكنية، 

محافظات المملكة.
وقال المهندس الحمر: إن 
الــدعــم واالهــتــمــام الـــذي أواله 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
خليفة  آل  حــمــد  بـــن  ســلــمــان 
ــيــــس مــجــلــس  ــد رئــ ــهـ ــعـ ولــــــي الـ
الوزراء الموقر لقطاع اإلسكان 
االجــــتــــمــــاعــــي فـــــي الــمــمــلــكــة 
مــنــذ صــــدور الــتــوجــيــه، ووضــع 
الخطط والمبادرات اإلسكانية 
ضمن أهداف برامج الحكومة 
و)2022-2019(،   )2018-2015(
إنجاز  الكبير في  األثر  له  كان 
ــامــــي، وتــوفــيــر  الـــتـــوجـــيـــه الــــســ
الخدمات اإلسكانية لما يزيد 

على 40 ألف أسرة بحرينية.

الــــ8  ــنـــوات  الـــسـ أن  وأردف 
فريدة  حقبة  شكلت  الماضية 
أبرز  كــان  من العمل واإلنــجــاز، 
مــخــرجــاتــهــا نـــجـــاح الــحــكــومــة 
ــدن إســـكـــانـــيـــة  ــ ــ بــــنــــاء 5 مـ فـــــي 
والــخــدمــات  الــمــرافــق  مكتملة 
ــة،  ــريــ ــعــــصــ ــات الــ ــ ــفــ ــ ــواصــ ــ ــمــ ــ والــ
وهـــــي مـــــدن ســـلـــمـــان وخــلــيــفــة 
وشــــــــرق الــــحــــد وشــــــــرق ســـتـــرة 
باإلضافة إلى ضاحية الرملي، 
لـلمراحل  الفعلي  والتشغيل 
فعليًا،  منها  مـــدن  لــــ4  ــى  األولــ
عـــاوة عــلــى تــســارع الــعــمــل في 
في  اإلنشائية  األعمال  تنفيذ 
عن  فضًا  سترة،  شــرق  مدينة 
أكثر من 40 مشروعًا من  بناء 
السكنية  المجمعات  مشاريع 
ــرى  ــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق وقــ فــ

المملكة.
ــر اإلســكــان أن  وأضــــاف وزيـ
أوامـــــر الــتــوزيــعــات اإلســكــانــيــة 
ــب  ــاحـ الـــــتـــــي صـــــــــدرت عــــــن صـ
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء على 
مدى السنوات الماضية، كانت 
الـــوحـــدات  بتخصيص  كــفــيــلــة 
الــســكــنــيــة لــألســر الــبــحــريــنــيــة، 
ــــث الـــفـــرحـــة فــــي نــفــوســهــم،  وبـ
الطلبات  تلبية  أن  إلــى  مشيرًا 

يبعث  للمواطنين  اإلســكــانــيــة 
عــلــى االســـتـــقـــرار االجــتــمــاعــي 
واألســـــــري لــلــمــواطــنــيــن، وهــو 
األمــــــر الــــــذي تـــولـــيـــه الـــقـــيـــادة 
الموقرة  والــحــكــومــة  الــرشــيــدة 
ــبـــيـــرًا، فـــي رؤيــتــهــا  اهـــتـــمـــامـــًا كـ
العيش  سبل  بتوفير  الخاصة 

الكريم للمواطنين.
ــة أخـــــــــــرى، ثــمــن  ــهــ ــن جــ ــ مــ
المهندس باسم الحمر اهتمام 
ــور تــفــعــيــل  ــحــ ــمــ ــة بــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الخاص  القطاع  مــع  الــشــراكــة 
ــي تـــوفـــيـــر مـــشـــاريـــع الــســكــن  فــ
ــلـــمـــواطـــنـــيـــن،  االجــــتــــمــــاعــــي لـ
مــشــيــرًا إلــــى أن هــــذا الــمــحــور 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــه الـ ــنــ ــت عــ ــرعــ ــفــ تــ

ــادرات الـــمـــبـــتـــكـــرة الــتــي  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
التوجيه  تــســريــع  فــي  أســهــمــت 
ــة الـــمـــلـــك،  ــالــ ــجــ الــــســــامــــي لــ
ومــنــهــا بـــرنـــامـــج مـــزايـــا الـــذي 
ــلـــواًل تــمــويــلــيــة مــيــســرة  ــر حـ وفــ
مـــواطـــن  آالف   10 ــي  ــوالــ ــحــ لــ
الــذي  الــعــدد  حــتــى اآلن، وهـــو 
إسكانيتين،  مدينتين  يــعــادل 
ــــى مــــبــــادرة بــنــاء  بـــاإلضـــافـــة إلـ
لحوالي  العقاريين  المطورين 
2500 وحدة سكنية في مدينة 

سلمان وضاحية اللوزي.
ــا تـــضـــمـــنـــت مـــــبـــــادرات  كــــمــ
مـــحـــور الـــشـــراكـــة مـــع الــقــطــاع 
وحــــدة   3000 شــــــراء  الــــخــــاص 
العيون،  ديــرة  بمشروع  سكنية 
ــة إلـــــــى الـــمـــشـــاريـــع  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
الــــتــــي قــــــام بـــتـــنـــفـــيـــذهـــا بــنــك 
تـــم تخصيص  وقـــد  اإلســـكـــان، 
المشاريع  تلك  وحــدات  جميع 
من  المستفيدين  للمواطنين 
الخدمات التمويلية المتنوعة 
مشيرًا  ــوزارة،  ــ الـ تقدمها  الــتــي 
ــاع  ــقـــطـ الـ مـــســـاهـــمـــة  أن  إلـــــــى 
الــــــخــــــاص خــــــــال الــــســــنــــوات 
الوحدات  توفير  في  الماضية 
الــســكــنــيــة شــكــلــت مـــا يــتــجــاوز 
قطاع  نــتــاج  مــن   %20 نسبته 
الــســكــن االجــتــمــاعــي، وهـــو ما 
تنفيذ  في  التوسع  على  شجع 

ــنــــوع مــن  ــذا الــ ــ الـــمـــزيـــد مــــن هـ
تطوير  كــبــرنــامــج  الـــمـــبـــادرات، 
بالتعاون  الحكومية  األراضـــي 
مـــع الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، الـــذي 
ألف   19 على  يزيد  مــا  سيوفر 
السنوات  خــال  سكنية  وحـــدة 

المقبلة.
من جهة أخرى أشار الوزير 
ــالـــي الــكــبــيــر  ــمـ ــم الـ إلـــــى الــــدعــ
الموقرة  الحكومة  أولته  الذي 
من  ســواء  اإلسكانية،  للقطاع 
الحكومية  الميزانيات  خــال 
أو حــصــة الــــــوزارة فـــي بــرنــامــج 
التنمية الخليجي، منوهًا إلى 
الميزانيات  صرف  معدالت  أن 
الماضية  السنوات  مــدى  على 

بلغ حوالي %94.
ورفــــــــع الــــمــــهــــنــــدس بـــاســـم 
ــر اإلســـكـــان أســمــى  الــحــمــر وزيــ
إلى  واالمــتــنــان  الشكر  عــبــارات 
عــاهــل الـــبـــاد الــمــفــدى، وإلـــى 
ــاســــة صـــاحـــب  ــرئــ الـــحـــكـــومـــة بــ
ــي الــعــهــد  ــ الـــســـمـــو الــمــلــكــي ولـ
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، على 
ــه الــــــــــــوزارة مــن  ــ ــا حـــظـــيـــت بـ ــ مـ
رعــايــة ودعــم فــي تلك الحقبة 
آلت  والــتــي  المثمرة،  الزمنية 
إلى توفير سبل العيش الكريم 

للمواطنين.

} وزير الإ�شكان.

اأكد اأن الحكومة برئا�سة ولي العهد وفرت كل المقومات اللزمة 

وزير الإ�شكان: توجيه الملك بتوفير 40 األف وحدة �شكنية عامة م�شيئة في الم�شيرة الإ�شكانية
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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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الدكتور  الــشــورى  أعــضــاء مجلس  أكــد 
ــيــــس لــجــنــة  ــلـــي رئــ ــلـــي حـــســـن عـ مـــحـــمـــد عـ
ــا عــبــداهلل  الــمــرافــق الــعــامــة والــبــيــئــة، ورضــ
الـــشـــؤون المالية  نــائــب رئــيــس لــجــنــة  فـــرج 
واالقتصادية، والدكتورة فاطمة عبدالجبار 
الكوهجي، أن مملكة البحرين بفضل دعم 
واهــتــمــام حــضــرة صــاحــب الــجــالــة الملك 
الــبــاد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حــمــد 
صاحب  مــن  حثيثة  وبــمــســانــدة  الــمــفــدى، 
آل  بن حمد  األمير سلمان  الملكي  السمو 
الـــوزراء،  رئيس مجلس  العهد  ولــي  خليفة 
الــتــكــيــف مـــع جائحة  اســتــطــاعــت تــحــقــيــق 
كوفيد-19 فيما يتعلق بالعملية التعليمية 
والتربوية، من خال اعتماد استراتيجيات 
الجائحة  آثـــار  مــن  للحد  ناجعة  تعليمية 
عـــلـــى اســـتـــمـــراريـــة الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
واســــتــــحــــداث طــــرائــــق تــعــلــم عـــصـــريـــة عــبــر 
على  التعليمية  الــتــكــنــولــوجــيــا  اســتــخــدام 
نطاق واسع لتسهيل التعلم عبر االنترنت، 
وتــــطــــويــــر مـــنـــاهـــج الـــتـــعـــلـــيـــم بـــمـــا يـــواكـــب 

المتغيرات العلمية والحياتية الحديثة.
ــك عـــلـــى هـــامـــش مــشــاركــتــهــم  ــ ــاء ذلـ ــ جـ
أمس )الثاثاء( في جلسة مناقشة الهدف 
ــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة  ــ الـــرابـــع مـــن أهـ
المنتدى  أعــمــال  ضمن  الــجــيــد«  »التعليم 
الــذي   ،2022 المستدامة  للتنمية  العربي 
االقتصادية  المتحدة  األمــة  لجنة  تنظمه 
»اإلسكوا« ضمن  آسيا  لغربي  واالجتماعية 
التنمية  ألهـــــداف  الــســنــوي  ــتـــعـــراض  االسـ
المستدامة تحت عنوان: »التعافي والمنعة«، 
وذلك خال الفترة 15 إلى 17 مارس 2022م 
افـــتـــراضـــًيـــا. حـــيـــث اســـتـــعـــرضـــت الــجــلــســة 

التحقق المحرز في تحقيق هدف التعليم 
المستدامة  التنمية  أهــداف  ضمن  الجيد 
المتاحة  والخيارات  العربية،  المنطقة  في 
قــدًمــا  الــســيــاســيــات للمضي  عــلــى مــســتــوى 
الشامل  التعافي  وتحقيق  المنعة  بناء  في 
لــلــجــمــيــع، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــحــقــيــق تــكــافــؤ 

الفرص في التعليم.
ــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة أكـــــــدت الــمــحــامــيــة  مـ
الــشــؤون  رئــيــس لجنة  الــزايــد  دالل جــاســم 
الــشــورى،  بمجلس  والقانونية  التشريعية 
الكوهجي  عــبــدالــجــبــار  فــاطــمــة  والــدكــتــورة 
الملكية  اإلرادة  أن  الــشــورى،  عضو مجلس 
الجالة  لدن حضرة صاحب  من  السامية 
عاهل  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
ــأن تــمــكــيــن وتــكــافــؤ  ــشـ ــبــــاد الـــمـــفـــدى، بـ الــ

مملكة  مّكنت  البحرينية،  للمرأة  الفرص 
الُمنجزة  العالم  دول  تصدر  من  البحرين 
ــداف الــتــنــمــيــة  ــ ــ لـــلـــهـــدف الـــخـــامـــس مــــن أهـ
المستدامة في المنطقة العربية »المساواة 
الكبير  الــــدور  مثمنتين  الــجــنــســيــن«،  بــيــن 
برئاسة  للمرأة  االعــلــى  للمجلس  والمهم 
صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
الملك  جــالــة  قــريــنــة  خليفة  آل  ابــراهــيــم 
ــوغ اســتــراتــيــجــيــة  الـــمـــفـــدى، مـــن خــــال صــ
وإطــاق  بــرامــج،  وإعــــداد  متكاملة،  وطنية 
المرأة  تقدم  في  أسهمت  تنفيذية  مبادرات 

على كل المستويات الوطنية.
وأشادا ببرنامج عمل الحكومة برئاسة 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 
رئيس مجلس  العهد  ولي  آل خليفة  حمد 

ــيـــزا واســــعــــا يــلــبــي  الــــــــــوزراء، الــمــتــضــمــن حـ
الجنسين  بين  الــتــوازن  تحقيق  متطلبات 
فــي كــل الــمــجــاالت والــقــطــاعــات مــن خــال 
الــمــمــارســات والــتــطــبــيــقــات الــعــمــلــيــة، وبما 
البحرينية  لــلــمــرأة  وضــمــانــة  كــفــالــة  يمثل 
وتقديًرا لدورها المتأصل في بناء وتنمية 
ــادمــــة عــلــى  ــقــ ــال الــ ــ ــيـ ــ ــن، وحـــــث األجـ ــ ــوطـ ــ الـ
أساسي  كعنصر  بــدورهــا  الــفــاعــل  الــنــهــوض 
المرأة  به  تتمتع  بما  منوهة  عنه،  غنى  ال 
مــتــواصــلــة  وإرادة  عــزيــمــة  مـــن  الــبــحــريــنــيــة 
ــاء بــمــا يــحــقــق الــــرؤى  ــطـ ــعـ لــلــمــشــاركــة والـ
وتحقيق  لتمكينها  الــمــشــتــركــة  الــوطــنــيــة 

التوازن لها.
وبحثت الجلسة آثار جائحة كوفيد-19 
على تحقيق هدف المساواة بين الجنسين 
المتخذة  والتدابير  العربية،  المنطقة  في 
تحقيق  في  العربية  الحكومات  جانب  من 
هذا  مــع  يتسق  بما  للجائحة  االســتــجــابــة 
الهدف، بمقابل مناقشة الدور المهم للمرأة 
العربية خال مكافحة جائحة كوفيد-19، 
حيث استعرضت الجلسة التحقق المحرز 
الجنسين  بين  المساواة  في تحقيق هدف 
ــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة في  ــ ضــمــن أهــ
بين  المساواة  وتحقيق  العربية،  المنطقة 

الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.
الجلسة مجموعة من  كما استعرضت 
البطالة للنساء،  اإلحصائيات حول معدل 
في  النساء  تشغلها  التي  المقاعد  ونسبة 
البرلمانات الوطنية، ونسبة المقاعد التي 
تــشــغــلــهــا الــنــســاء فـــي الــهــيــئــات الــتــداولــيــة 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــبـ لـــلـــحـــكـــومـــات الـــمـــحـــلـــيـــة، ونـــسـ
المناصب اإلدارية، وغيرها من التفاصيل.

تـــحـــت رعــــايــــة الــرئــيــس 
ــيـــس مــجــلــس  الـــمـــؤســـس رئـ
ــاء الــجــامــعــة األهــلــيــة،  ــنـ أمـ
تنطلق صباح اليوم األربعاء 
»مستقبل  مؤتمر  فعاليات 
الــتــصــمــيــم والــــعــــمــــارة مــن 
مستدام«  بيئي  نــظــام  أجــل 
اآلداب  كلية  تنظمه  الـــذي 
األهلية  بالجامعة  والعلوم 
الفنون  كلية  مــع  بالشراكة 
ــة  ــعــ ــامــ ــجــ والـــــتـــــصـــــمـــــيـــــم بــ
ــن وكـــلـــيـــة الــهــنــدســة  ــســ ووكــ
الـــمـــعـــمـــاريـــة والــتــخــطــيــط 
ــدر آبـــــاد  ــ ــيـ ــ ــة حـ ــعــ ــامــ فـــــي جــ
ــد،  ــنــ ــهــ ــة الــ ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ فـــــــي جـ
ــيــــث يـــحـــظـــى الـــمـــؤتـــمـــر  حــ
ــادة  ــ ــ بــــمــــشــــاركــــة عــــلــــمــــاء وقـ
مــــن مـــحـــتـــرفـــي الــتــصــمــيــم 
معماريين  ونقاد  ومهنيين 
ــيـــن ومــتــخــصــصــيــن  ــثـ وبـــاحـ
ودولة  البحرين  مملكة  من 
المتحدة  العربية  اإلمــارات 
وجمهورية الهند والمملكة 
ــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ ــدة والــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
األردنية الهاشمية وماليزيا 

والعديد من دول العالم.
أوضح  المناسبة  وبهذه 

رئـــــيـــــس قــــســــم الـــتـــصـــمـــيـــم 
الـــداخـــلـــي الـــدكـــتـــور عــمــاد 
ــر  ــمـ ــؤتـ ــمـ الـ أن  ــي  ــولــ ــســ ــعــ الــ
يـــــبـــــحـــــث تــــــــطــــــــور الــــنــــقــــد 
المعماري مع الزمن وكيف 
أثرت الجوانب المجتمعية 
ــة،  ــيـ ــنـ ــبـ ــمـ ــة الـ ــئــ ــيــ ــبــ عــــلــــى الــ
ــا إلـــــــى وجــــــــود عــــدد  ــنــــوهــ مــ
مــن األهــــداف الــتــي يطمح 
من  تحقيقها  إلى  المؤتمر 
أهــمــهــا زيــــادة الــمــعــرفــة في 
ــيـــة في  الـــمـــجـــاالت اإلبـــداعـ
وتعزيز  والتصميم  العمارة 
الــــتــــواصــــل بـــيـــن االوســــــاط 
األكــاديــمــيــة والــمــهــنــيــة في 
مـــجـــال الــتــصــمــيــم وبــحــث 
ــورات الــتــصــمــيــمــيــة  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
بــعــد جائحة  فـــي عــالــم مـــا 
كــــوفــــيــــد-19 والـــبـــحـــث عــن 
تــوفــيــر تــصــامــيــم أكــثــر أمنا 
ــة  وســـــامـــــة وأكـــــثـــــر صــــداقــ

للصحة اإلنسانية.
ودعا العسولي خريجي 
الداخلي  التصميم  وطلبة 
والــــعــــامــــلــــيــــن فــــــي مـــجـــال 
الــتــصــمــيــم والــمــخــتــصــيــن 
والـــمـــهـــتـــمـــيـــن إلـــــى حــضــور 

فعاليات المؤتمر المستمرة 
مدة يومين، بدءا من اليوم 
األربعاء الموافق 16 مارس 
المؤتمر  يعقد  حيث   2022
عــبــر الــفــضــاء اإللــكــتــرونــي 
ــاح وصـــلـــة  ــ ــتـ ــ الـــتـــفـــاعـــلـــي وتـ
المشاركة والحضور لجميع 
ــي الــمــؤتــمــر  الــمــســجــلــيــن فـ
عــبــر الـــمـــوقـــع االلــكــتــرونــي 

للجامعة األهلية.
ــر  ــمــ ــؤتــ ــمــ الــ أن  وذكــــــــــــر 
يـــتـــنـــاول مــجــمــوعــة واســعــة 
المتعلقة  الموضوعات  من 
ــدة  ــديــ ــجــ ــات الــ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــاالتـ ــ بـ
فـــي الــهــنــدســة الــمــعــمــاريــة 
والــــــــتــــــــصــــــــمــــــــيــــــــم، حــــيــــث 
علمية  ورقــــة   17 يــحــتــضــن 
فـــــــي مـــــــجـــــــاالت الـــــعـــــمـــــارة 
ــيــــم  ــاهــ ــفــ والــــتــــصــــمــــيــــم ومــ
الطبيعية  والمناظر  البناء 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي الـــشـــركـــات 
والــديــكــورات الــداخــلــيــة في 
وأهمية  الــتــراثــيــة  الــمــبــانــي 
ــنـــاعـــي فــي  الــــذكــــاء االصـــطـ
الداخلي  التصميم  تطوير 
بــاإلضــافــة إلـــى االســتــدامــة 

في العمارة.

محميد احملميد

أول السطر:
االستهاكية  الــســلــع  وفـــرة  مــن  الــتــحــقــق 
ــلـــة الـــرقـــابـــة،  الــكــافــيــة لــلــمــواطــنــيــن، ومـــواصـ
ومــع  العالمية  الــتــطــورات  فــي ظــل  وبــخــاصــة 
ــهـــر رمــــضــــان الــــمــــبــــارك، مــع  ــلــــول شـ ــرب حــ ــ قــ
األســـواق  لمراقبة  التفتيش  حــمــات  تكثيف 
تفعيل  يستوجب  األســعــار..  استقرار  وضمان 
وبيت  التجارة  وزارة  مع  المجتمعية  الشراكة 
لحماية  جديدة  بمنهجية  والمبادرة  التجار، 

المستهلك. 

شهر اخلير.. يف مجتمع اخلير:
ألــف  و)13  بــحــريــنــيــة(،  ــرة  أســ ألـــف   17(  
لهم  ســتــصــرف  اإلعــــاقــــة(  ذوي  مـــن  شــخــص 
بشكل  االجتماعية  المساعدات  مخصصات 
من  الــصــادر  الكريم  لألمر  تنفيذا  مضاعف، 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل، وهذه لفتة كريمة 
مــن الحكومة الــمــوقــرة، والــتــي تــأتــي فــي ظل 
التوجيهات الملكية السامية لدعم محدودي 

الدخل.
المقبلة،  األيــــام  فــي  سنشهد  وبــالــطــبــع، 
وكذلك  المبارك،  رمضان  شهر  وخــال  وقبل 
ــر الكريمة  قــبــل عــيــد الــفــطــر الــســعــيــد، األوامــ
لــلــفــئــات الــمــســتــحــقــة، دعـــمـــا لــهــم وتــخــفــيــف 
سنشهد  وكــذلــك  عــنــهــم،  المعيشية  األعـــبـــاء 
قــيــام الــعــديــد مـــن الــجــمــعــيــات والــمــؤســســات 
الكريمة  بــالــمــبــادرة  والشخصيات  والــعــائــات 
التكافل  لمبدأ  تعزيزا  للمحتاجين،  للتبرع 

والعون في المجتمع البحريني.
هـــذا بــجــانــب مــا ســتــبــادر بــه الــمــؤســســات 
ــاب الـــبـــر  ــ ــحــ ــ ــمــــســــاجــــد والـــــجـــــوامـــــع، وأصــ والــ
إفــطــار صائم،  واإلحــســان والخير، فــي مــوائــد 

ســـواء كــانــت عــلــى شــكــل »كــوبــونــات« أو مــوائــد 
عـــام، وهي  كــل  الــعــبــادة مثل  دور  فــي  الرحمن 
أن  بانتظار قرار من الجهات المختصة، بعد 
تم رفع العديد من اإلجــراءات بسبب جائحة 
المنطقة  دول  مــن  بــالــعــديــد  وأســــوة  ــا،  كـــورونـ
الــتــي قـــررت الــســمــاح بــإقــامــة مــوائــد اإلفــطــار 

الرمضانية.
ــح فــي  ــ ــرائـ ــ وبـــالـــتـــأكـــيـــد هـــنـــاك فـــئـــات وشـ
المبادرات  هذه  من  المزيد  تترقب  المجتمع 
الكريمة، وزاد لها األمل والترقب، وهي تسمع 
بصرف  المنطقة  دول  بــعــض  ــرارات  ــ قـ وتــقــرأ 

المكافآت والزيادات لفئات من المجتمع.
ــة  ــدولــ الــ أن  ــا،  ــنــ ويـــعـــنـــيـــنـــا هــ يـــهـــمـــنـــا  ــا  ــ مـ
ــم الــمــواطــنــيــن،  ــ ــحـــرص عـــلـــى دعـ ــكـــورة تـ مـــشـ
وتدرس احتياجاتهم وتلبي متطلباتهم، وفقا 
لــإمــكــانــيــات الــمــتــاحــة، ولـــلـــظـــروف الــمــالــيــة 
التامة  وفقا لألولويات، مع ثقتنا  المتوافرة، 
بأن كل دولة تحرص على توفير العيش الكريم 
ما  المواطن  تعطي  أن  وتتمنى  بل  للجميع، 

يستحق وأكثر.
اإليجابية في  أن  ونعي،  نــدرك  أن  ويجب 
الطرح والتفاعل الوطني المسؤول، هو الذي 
المنشود  الهدف  تحقيق  من  الدولة  سيمكن 
لــلــجــمــيــع.. فـــهـــذا شــهــر الــخــيــر فـــي مجتمع 

الخير، والناس متفائلون جدا.

آخر السطر:
خــالــص الـــدعـــاء بــالــشــفــاء الــعــاجــل لــألخ 
الفاضل صاحب حساب »رفاعي«، واألخ العزيز 
مــحــمــد حــمــد الــقــاســمــي، فــهــمــا مــن الــشــبــاب 
الــبــحــريــنــي الــمــخــلــص، ويــســتــحــقــان الــعــاج 

والرعاية واالهتمام.

malmahmeed7@gmail.com

�شهر الخير.. 
في مجتمع الخير

م�ستقبل  م���ؤت��م��ر  ت��ح��ت�����س��ن  »الأه���ل���ي���ة« 
ال���ت�������س���م���ي���م وال������ع������م������ارة.. ال���ي����م

خالل المنتدى العربي للتنمية الم�ستدامة 2022.. ال�شوريون:

البحرين حققت ا�ستمرارية التعليم وتكيفت مع »ك�رونا«.. والمبادرات ال�طنية
مكن�ت المملك�ة م�ن ت�س�در ال�دول المنجزة له�دف »الم�س�اواة بين الجن�س�ين«

} جانب من اعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة.

اختتمت في قاعة المؤتمرات 
أعمال  بالمنامة  الخليج  بفندق 
لــلــعــاج  األول  ــي  ــدولـ الـ الــمــؤتــمــر 
ــتـــجـــديـــدي  ــب الـ ــ ــطـ ــ ــنـــي والـ ــيـ الـــجـ
الـــــذي نــظــمــتــه جــامــعــة الــخــلــيــج 
ــة كــــريــــمــــة مــن  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ ــي بـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
بن  الشيخ محمد  الفريق طبيب 
 20 وبمشاركة  آل خليفة،  عبداهلل 
مــتــحــدثــًا دولـــيـــًا يــمــثــلــون صــفــوة 
العالميين  واألطـــبـــاء  الــبــاحــثــيــن 
في مجال العاج الجيني والطب 

التجديدي. 
شــــهــــدت جـــلـــســـات الـــمـــؤتـــمـــر 
نـــقـــاش الـــعـــديـــد مـــن الــمــواضــيــع 
ــثـــل أحـــــدث  ــمـ ــيــــويــــة الــــتــــي تـ الــــحــ
االكتشافات الطبية لعاج العديد 
مــن األمــــراض الــتــي كــان عاجها 

مستعصيًا حتى وقت قريب. 
ناقش الدكتور جاين انطوين 
ــز الـــطـــبـــي الــجــامــعــي  ــركـ ــمـ ــن الـ مــ
فـــي جــامــعــة بــوســطــن بــالــواليــات 
الـــمـــتـــحـــدة األمــــريــــكــــيــــة، نــتــائــج 
ــارب الــــســــريــــريــــة لـــلـــعـــاج  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
مــصــاب  مــــريــــض  ألول  الـــجـــيـــنـــي 
بــفــقــر الـــــدم الــمــنــجــلــي الــســكــلــر، 
إيجابية  نتائج  والتي أسفرت عن 
فــي عــاج الــمــرض خــال مرحلة 
الــتــجــارب الــســريــريــة. تــمــت هــذه 

ـــن خــــــــال الـــنـــخـــاع  الـــعـــمـــلـــيـــة مـــ
الـــعـــظـــمـــي الــــــذي يــعــتــبــر مــصــنــع 
الدم في جسم اإلنسان، حيث تم 
العظمي  النخاع  خايا  استبدال 
أسفر  ما  بخايا جذعية سليمة، 
ــدم  ــاج هــيــمــوغــلــوبــيــن الــ ــتــ ــن إنــ عــ
طــبــيــعــيــة  دم  ــا  وخــــايــ الــطــبــيــعــي 
إلــى عــاج المريض.  وهــو ما أدى 
العلمي غير  االكــتــشــاف  هــذا  عــن 
ــور جــيــن  ــتــ ــدكــ ــال الــ ــ ــبـــوق قــ الـــمـــسـ
»هذا المريض متعافى منذ سبع 
ــنـــوات وعــمــلــنــا عــلــى مــجــمــوعــة  سـ
المتطوعين  المرضى  من  واسعة 
المرحلة  في  السريرية  للتجارب 
الـــثـــانـــيـــة والــــذيــــن أكـــــــدوا ســامــة 
ــــي طــريــقــنــا  ــن فـ ــحــ ــائــــج، ونــ ــتــ ــنــ الــ

ــراءة االخـــتـــراع  ــ لــلــحــصــول عــلــى بـ
المنجلي  الــدم  فقر  لعاج مرض 
)الـــســـكـــلـــر( مـــن مــنــظــمــة الـــغـــذاء 

والدواء العالمية«.
البروفيسور  طــرح  جانبه  من 
ورئيس  أســتــاذ  كــايــت  كريستوف 
قــســم طـــب األطـــفـــال فـــي جامعة 
لودويج ماكسميليانز في ألمانيا، 
ــيـــة  ــائـــج تــــجــــارب ســـريـــريـــة أولـ ــتـ نـ
لــمــتــازمــة فسكوت  فــعــال  لــعــاج 
نادر  وراثي  ألدريتش، وهي مرض 
مرتبط بطفرة وراثية ينجم عنها 
الــتــهــابــات ونــــزف يــتــمــيــز بــحــدوث 
طــفــح والــتــهــابــات جــلــديــة ونقص 

المناعة وإسهال دموي. 
ــيـــســـور  ــبـــروفـ ــاول الـ ــ ــنـ ــ فـــيـــمـــا تـ

ــن عــبــدالــحــكــيــم مــن  ــديــ عـــــاء الــ
الجينات،  لعاج  الكويتي  المركز 
المستخدمة  العاجية  التقنيات 
لـــعـــاج مــــرض ضـــمـــور الــعــضــات 
الــشــوكــي والــنــتــائــج الـــتـــي تــوصــل 
إلــيــهــا الــمــركــز الــكــويــتــي لــلــعــاج 
الجيني في هذا الصدد. وقال إن 
هذا المرض وراثي ناتج عن جين 
مــتــنــحــي، وقــــد اكــتــشــفــت وســائــل 
وجـــاٍر  الـــعـــام 2016،  مــنــذ  عــاجــه 
اخــتــبــار فــاعــلــيــة ثــاثــة أنــــواع من 

العاجات. 
كما ناقش البروفيسور كليوباس 
ــز الـــقـــبـــرصـــي  ــركــ ــمــ ــن الــ ــ كـــلـــيـــوبـــا مـ
أبحاثه  نتاج  والجينات،  لألعصاب 
الــمــتــعــلــقــة بـــعـــاج )حـــثـــل الــمــيــاه 

 )Leukodystrophy البيضاء 
الجهاز  وراثــي يصيب  اعتال  وهــو 
اضــطــراب في  الــى  يـــؤدي  العصبي 
دهني  غــشــاء  وهـــي  المايلين  مـــادة 
يـــعـــمـــل كــــعــــازل كـــهـــربـــائـــي مــحــيــط 
بــالــجــهــاز الــعــصــبــي الــمــســؤول عن 

الحركة في الدماغ. 
ــمــــرض فــي  تــظــهــر أعـــــــراض الــ
تتمثل  المبكرة،  الطفولة  مرحلة 
األعـــــــراض الــشــائــعــة لــلــمــرض في 
ــعـــضـــات والـــتـــشـــنـــجـــات،  تــصــلــب الـ
الرأس المنحني للخلف، انخفاض 
ــار،  ــ ــ ــصـ ــ ــ واإلبـ ــع  ــمــ ــســ الــ ــدان  ــ ــقــ ــ فــ أو 
عــادة  والــنــمــائــي.  العقلي  التخلف 
مـــا يـــكـــون تـــطـــور الـــمـــرض ســريــًعــا 
ــًدا، وقـــد يـــؤدي إلـــى الـــوفـــاة. عن  جــ
البروفيسور  قــال  االخــتــبــارات  هــذه 
كـــلـــيـــوبـــاس »نـــعـــمـــل عـــلـــى تــبــديــل 
الجين العاطل بجين سليم يحقن 
ــا الـــمـــخـــتـــلـــة،  ــايــ ــخــ لـــتـــصـــحـــيـــح الــ
ــرض. نــعــمــل  ــمــ ــــاج الــ وبـــالـــتـــالـــي عـ
حــالــيــًا عــلــى الــحــصــول عــلــى دعــم 
في  متقدمة  مراحل  إلى  لانتقال 
األبــحــاث حيث مــازلــنــا فــي مرحلة 
األبـــحـــاث الــمــخــتــبــريــة، لــكــن نــظــرًا 
الـــمـــرض مـــن األمـــــراض  ألن هــــذا 
نــعــانــي مــن صعوبات  الـــنـــادرة جـــدًا 
لهذا  ممولين  عــلــى  الــحــصــول  فــي 

المشروع«. 

م�ؤتمر العالج الجيني والطب التجديدي يل�ح ببارقة اأمل لعالج الأمرا�ض الم�ستع�سية

حفظ  جمعية  أعلنت 
ــنـــعـــمـــة نـــتـــائـــجـــهـــا لـــعـــام  الـ
ــفـــظـــت  حـ حــــــيــــــث   2021
تأسيسها  مــنــذ  الــجــمــعــيــة 
مــلــيــونــا   )1.768.330(
وسبعمائة وثمانية وستين 
غذائي  ومنتج  وجبة  ألــف 
مــن الــهــدر، وقــد تــم حفظ 
ثـــاثـــمـــائـــة   )374.682(
ــا  ــفـ ــبــــعــــيــــن ألـ وأربـــــــعـــــــة وســ
وثمانين  واثنين  وستمائة 
ــة ومـــنـــتـــجـــا غـــذائـــيـــا  ــبــ وجــ
يـــعـــادل  ــا  مــ 2021م،  لـــعـــام 
ــد  وواحـ مــائــة   )121.718(
وسبعمائة  ألــفــا  وعـــشـــرون 
كيلوجراما،  عشر  وثمانية 
ــان لـــلـــطـــعـــام الــمــطــبــوخ  ــ كــ
ــر فــيــهــا  ــ ــبــ ــ الــــنــــصــــيــــب االكــ
الطعام  كمية  بلغت  حيث 
من  المحفوظ  المطبوخ 
مائتين   )237.643( الهدر 
ــا  ــفـ ــبــــعــــيــــن ألـ ــة وســ ــ ــاثــ ــ وثــ
وأربعين  وثــاثــة  وستمائة 
بــلــغــت كمية  وجـــبـــة، فــيــمــا 
الـــمـــواد الــغــذائــيــة الــجــافــة 
 )115.252( الــمــحــفــوظــة 
بلغت  كما  غذائيا،  منتجا 
ــة الــــمــــحــــفــــوظ مــن  ــيــ ــمــ كــ
واحدا   )21.787( السوائل 
وسبعمائة  ألــفــا  وعــشــريــن 

مياه  عبوة  وثمانين  وسبع 
وعصير.

وقــــــــــــــــــــــــــد احـــــــــتـــــــــلـــــــــت 
ــات والـــــــمـــــــواد  ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
االول  الـــمـــركـــز  الـــغـــذائـــيـــة 
من كمية الوزن المحفوظ 
تليها االســواق  الــهــدر،  من 
االســتــهــاكــيــة فـــي الــمــركــز 
الـــــثـــــانـــــي ثــــــم الـــمـــطـــاعـــم 

وأخيرا المقاهي.
وفــي ســيــاق الــمــبــادرات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــشـ ــ الـــــخـــــيـــــريـــــة الـ
بالتعاون مع منصة طلبات 
ومــن  عليها  والــمــتــبــرعــيــن 
مــنــصــات الــتــبــرع االخــــرى 
فــقــد وزعــــت الــجــمــعــيــة ما 

اربعة  مجموعه )64.463( 
وســتــيــن ألـــفـــا وأربــعــمــائــة 
وثــــــاثــــــة وســــتــــيــــن )بـــيـــن 

وجبات وسال غذائية(.
وقـــــــــــــــد وصـــــــــــــــل دعــــــــم 
 205 الـــــــــــى  ــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
ــر مــســتــفــيــدة بــالــدعــم  ــ اسـ
و1800  يــومــيــا،  الــمــســتــمــر 
اســــرة مــســتــفــيــدة بــالــدعــم 
االف  و5000  الــمــتــقــطــع، 
ــة  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ عـــــــامـــــــل مـــــــــن الـ
ــدة، مــتــطــلــعــيــن إلــى  ــوافــ الــ
زيــــــــادة نـــشـــاط الــجــمــعــيــة 
المتقدمين  جميع  وضــم 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــدعـــم 

خال هذا العام.
ــإن  ــ ــه فــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ وبــــــــنــــــــاء عـ
جمعية حفظ النعمة تود 
ان تشكر جميع الداعمين 
لــهــا والــمــتــبــرعــيــن الــذيــن 
ــة  ــتــــدامــ أســــهــــمــــوا فـــــي اســ
والــوصــول  الجمعية  عمل 
الـــى اهـــدافـــهـــا، كــمــا صــرح 
ــذي  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــــــرئــــــيــــــس الــ
الكويتي  أحمد  للجمعية 
ــيـــة تــســتــعــد  بـــــــأن الـــجـــمـــعـ
إلطـــــاق مـــبـــادراتـــهـــا لــعــام 
العطاء  لمواصلة  2022م، 
فــــــــــي خـــــــــدمـــــــــة الـــــــوطـــــــن 

والمجتمع البحريني.

دعم اأكثر من األفي اأ�سرة و5 اآالف عامل وافد

 121 م�ن  اأكث�ر  تحف�ظ  النعم�ة  حف�ظ  جمعي�ة 
2021 ف��ي  ال��ه��در  م��ن  ك��ي��ل��� ط��ع��ام  األ����ف 

} أحمد الكويتي.

جددت األستاذة هالة األنصاري 
ــام لــلــمــجــلــس األعـــلـــى  ــعــ ــيــــن الــ األمــ
مملكة  الــتــزام  على  التأكيد  للمرأة 
الــبــحــريــن بــدعــم الــجــهــود الــدولــيــة 
المرأة ومجتمعاتها  الستثمار قدرة 
لما  التحديد،  وجــه  وعلى  تنمويًا، 
يمكّنها من التكيف مع تغير المناخ 
والمخاطر البيئية والكوارث، وإزالة 
بين  والفجوات  الهيكلية  الحواجز 
الـــجـــنـــســـيـــن كــــجــــزء مــــن الـــمـــشـــروع 
جاء  المستدامة.  للتنمية  العالمي 
اجتماعات  فــي  لــهــا  كلمة  فــي  ذلـــك 
الــســادســة والــســتــيــن للجنة  ــــدورة  الـ
وضع المرأة المنعقدة تحت عنوان 
الجنسين  بــيــن  الــمــســاواة  »تحقيق 
وتمكين جميع النساء والفتيات في 
سياق تغير المناخ وسياسات وبرامج 
الحد من مخاطر البيئة والكوارث«، 
و»تمكين المرأة اقتصاديًا في عالم 
المتحدة  بــاألمــم  المتغير«،  العمل 

في نيويورك.
وأعــربــت األنـــصـــاري عــن تطلع 
ــريــــن إلـــــــى تــكــثــيــف  ــبــــحــ مـــمـــلـــكـــة الــ
مناقشة  أجــل  مــن  الدولية  الجهود 
المستجدات وإصدار التوصيات ذات 
األولـــويـــة، مــع الــتــركــيــز عــلــى أفضل 
الــمــمــارســات الــتــي مــن شــأنــهــا دعــم 
المستويات  كافة  على  المرأة  تقدم 
الجنسين  بين  الــمــســاواة  لتحقيق 
وتمكين جميع النساء والفتيات، ال 
عبر  الــمــنــاخ،  تغير  سياق  فــي  سيما 
وبـــرامـــج للحد من  وضـــع ســيــاســات 
حيث  الطبيعية،  الــكــوارث  مخاطر 
ذلــك،  تحقيق  سبيل  بــأن  أوضــحــت 
يكمن في مواصلة إدماج السياسات 
مشاركتها  ودعــم  بــالــمــرأة،  الخاصة 

النوعية  الــمــجــاالت  فــي  التنافسية 
والـــواعـــدة فــي ظــل الــتــحــوالت التي 
في  العالمية  االقتصادات  تشهدها 
الصناعية  الثورة  تفرضه  ما  سياق 

الرابعة.
أهمية  على  األنــصــاري  وأكـــدت 
إدمـــــــــاج احــــتــــيــــاجــــات الـــــمـــــرأة عــلــى 
ــي الــقــضــايــا  الــصــعــيــد الـــعـــالـــمـــي فــ
ــاخ  ــنـ ــمـ ــالـ الـــبـــيـــئـــيـــة والـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـ
ومواجهة الكوارث من خال تطوير 
مؤشرات إقليمية تربط بين التوازن 
بين الجنسين والتغيرات المناخية 
والــغــذائــي والنظم  الــمــائــي  واألمــــن 
وأهـــداف  غــايــات  يلبي  بــمــا  البيئية 

التنمية المستدامة. 
كما شددت على ضرورة أن تكون 
لــلــمــرأة مــشــاركــة فــاعــلــة فـــي إعـــداد 
وصــيــاغــة وتــنــفــيــذ االســتــراتــيــجــيــات 
والـــســـيـــاســـات والــخــطــط والــبــرامــج 
المراعية لذلك، وأن تكون البيانات 
لرصد  الــجــنــس  بحسب  وتحليلها 
ــار االقــتــصــاديــة لــتــغــيــر الــمــنــاخ  ــ اآلثـ
ــوارث والـــتـــدهـــور الــبــيــئــي على  ــكــ والــ
الــنــســاء والــفــتــيــات، بــاإلضــافــة إلــى 
ــارســــات الـــجـــيـــدة نــحــو  ــمــ ــمــ ــم الــ ــ دعــ
ومستدامة  كاملة  مشاركة  تحقيق 

للمرأة في هذا المجال.
أهــــــداف  تـــحـــقـــيـــق  أن  وبـــيـــنـــت 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة يــتــطــلــب من 
ــر فــاعــلــيــة  ــثــ الـــجـــمـــيـــع تـــنـــســـيـــقـــًا أكــ
الراهنة  التحديات  كافة  لمواجهة 
والمستقبلية التي تؤثر على البيئة 
فـــي كــوكــبــنــا، عــبــر تــوفــيــر الــحــلــول 
ــكـــات الــبــيــئــيــة  ــشـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــ ــذريـ ــ ــجـ ــ الـ
إلى  مشيرة  التنموية،  والتحديات 
األطــــــراف،  مـــتـــعـــددة  ــة  ــراكـ ــشـ الـ دور 

مــــحــــلــــيــــًا، فــــــي تـــنـــفـــيـــذ الـــخـــطـــط 
والمبادرات الرامية للمحافظة على 
البيئة، إذ ال يقل أهمية عن التنسيق 
اإلقليمي والدولي أهمية في سبيل 
والــحــفــاظ  البيئية  الـــمـــوارد  تنمية 
عــلــيــهــا، لـــاســـتـــفـــادة الــفــعــلــيــة مــن 
اإلقليمية  والتجارب  الخبرات  كافة 
ــيــــة، هــــذا بـــخـــاف الــحــاجــة  والــــدولــ
التعليمية  المؤسسات  إشـــراك  إلــى 
والبحثية في هذا المسار التي هي 
ــم الــاعــبــيــن فـــي مــعــالــجــة  ــد أهــ أحــ

ووضع الحلول للتحديات البيئية.
دعــــم الـــمـــشـــاركـــة االقــتــصــاديــة 

للمرأة البحرينية
على صعيد ذي صلة، أوضحت 
األنصاري أن مملكة البحرين تعمل 
عــلــى دعـــم الــمــشــاركــة االقــتــصــاديــة 
المتغير،  الــعــمــل  عــالــم  فــي  لــلــمــرأة 
تنفيذًا لاستنتاجات المتفق عليها 
في الدورة الحادية والستين للجنة 
المتحدة،  األمـــم  فــي  الــمــرأة  وضـــع 
وذلك من خال عدد من المبادرات 

الــرامــيــة مـــن بــيــنــهــا وضـــع وتــطــويــر 
بمشاركة  الخاصة  القانونية  األطر 
ــادرات  ــ ــبـ ــ ــة، ومـ ــاديــ ــصــ ــتــ ــرأة االقــ ــ ــمـ ــ الـ
الــخــطــة الــوطــنــيــة لــنــهــوض الــمــرأة 
ــوذج الــوطــنــي  ــمــ ــنــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، والــ
والــمــبــادرة  الجنسين،  بين  لــلــتــوازن 
الجنسين  بــيــن  لــلــتــوازن  الــوطــنــيــة 
ــوم الــمــســتــقــبــل،  ــلــ فــــي مــــجــــاالت عــ
ومــــــــواصــــــــلــــــــة تــــــطــــــويــــــر مــــنــــصــــات 
االقتصادية  للمشاريع  االحــتــضــان 
ــن الـــحـــلـــول  ــ وتــــقــــديــــم الــــمــــزيــــد مــ
التمويلية، وإطاق مبادرة »صادرات 
نظام  وتفعيل  البحرينية«،  الــمــرأة 

السجات االفتراضية.
المرأة  أن  العام  األمين  وأكــدت 
ــل جـــديـــة  ــكــ الـــبـــحـــريـــنـــيـــة تـــثـــابـــر وبــ
لــتــكــون عـــنـــصـــرًا فـــاعـــًا ومــســاهــمــًا 
تمضي  التي  الوطنية،  التنمية  في 
بــرامــجــهــا قـــدمـــًا مـــن أجـــل تحقيق 
 2030 المستدامة  التنمية  أهـــداف 
من  ذلــك  ويتجلى  التحديات،  رغــم 
ــا  خـــال مــشــاركــتــهــا الــفــاعــلــة ودورهــ
ــق أفـــضـــل  ــيـ ــقـ ــي تـــحـ ــ الـــــمـــــحـــــوري فــ
الــنــتــائــج فـــي الــمــشــاريــع والــبــرامــج 
فــي تحقيق  الــعــلــمــيــة ومــســاهــمــتــهــا 
في  البحرين  مملكة  وأهـــداف  رؤى 
ــة الــــمــــجــــاالت، بـــمـــا فــيــهــا تــلــك  ــافـ كـ

المتعلقة بالبيئة والمناخ. 
ــت فـــي هــــذا الـــصـــدد عن  ــربـ وأعـ
بمشاركة  البحرين  مملكة  ترحيب 
جميع الحكومات واللجان الوطنية 
الـــقـــطـــاع  ومـــنـــظـــمـــات  الـــصـــلـــة  ذات 
الخاص ورابطات المجتمع المدني 
ــزة  ــائـ ــــي جـ واألفـــــــــــراد لـــلـــمـــشـــاركـــة فـ
األمـــيـــرة ســبــيــكــة بــنــت إبـــراهـــيـــم آل 
الــمــرأة،  لتمكين  العالمية  خليفة 

دعمًا للجهود الدولية للتسريع من 
التقدم المنشود لنساء العالم.

مواجهة التحديات المناخية
وفـــــــي ســــيــــاق آخــــــــر، أوضــــحــــت 
األنصاري أن مملكة البحرين تعمل 
وبــكــل جــديــة عــلــى تــعــزيــز شــراكــات 
ــات  ــديـ ــحـ ــتـ ــهــــة األخـــــطـــــار والـ مــــواجــ
ــي  ــوعـ ــــن خــــــال رفــــــع الـ الـــبـــيـــئـــيـــة مـ
التشاركية  المسؤولية  أهمية  وبيان 
آثــار ذلــك، إضافة إلى  للتغلب على 
التقنيات  استخدام  على  التشجيع 
ــة والــــتــــصــــدي  ــئـ ــيـ ــبـ ــلـ الــــصــــديــــقــــة لـ
لـــلـــمـــشـــكـــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وتـــوفـــيـــر 
مع  للجميع  ومستدامة  آمنة  بيئة 
بين  الـــتـــوازن  مــنــظــور  إدراج  ضــمــان 
بين  الــتــكــامــل  لتحقيق  الجنسين 
التزامات تغير المناخ واالحتياجات 
للتنمية  واالجتماعية  االقتصادية 

المستدامة. 
ــيــــاق،  وأشـــــــــــارت فـــــي هـــــــذا الــــســ
إلـــى مـــا تــبــديــه وتــجــســده ســيــاســات 
مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن مــــــن الـــــتـــــزام 
الدولية  الجهود  لمساندة  متجدد 
المناخ  تغير  آثــار  لتحجيم  الرامية 
وتــداعــيــتــه، حــيــث أعــلــنــت، مـــؤخـــرًا، 
عــــن اســـتـــهـــداف الــــوصــــول لــلــحــيــاد 
ولفتت   ،2060 الــعــام  فــي  الــصــفــري 
أيــضــا إلـــى مـــبـــادرة صــاحــبــة السمو 
الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
مــمــلــكــة  ــلـــك  مـ ــة  ــنـ ــريـ قـ آل خــلــيــفــة 
األعلى  المجلس  رئيسة  البحرين 
حملة  بإطاق  اهلل،  حفظها  للمرأة 
وطنية للتشجير تحت عنوان »ُدمِت 
خــــضــــراء«، دعـــمـــًا لــخــطــط الـــدولـــة 
وتنمية  تطوير  وجهودها الستدامة 

القطاع الزراعي والبيئي. 

في كلمتها اأمام اجتماعات لجنة و�سع المراأة باالأمم المتحدة.. االأن�ساري:

تنم�يا ومجتمعاتها  المراأة  قدرة  ل�ستثمار  الدولية  الجه�د  بدعم  ملتزمة  البحرين 

} هالة األنصاري.
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انتقادات الذعة لل�ض���وريين والتجار على خلفية رف�ضهم المتكرر لمقترحات نيابية

النواب تعديل  مع  حكومي  وتجاوب  لـ»الإجها�ض«  مدفوعة  اإجازة  بمنح  التم�سك 
} حوار جانبي بين علي زايد وأحمد االنصاري.

كتب: وليد دياب
تمسك مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة 
السابق  بــقــراره  زينل  فــوزيــة  الــنــواب  رئيسة مجلس 
القطاع  في  العمل  قانون  الى  جديدة  فقرة  إضافة 
األهـــلـــي تــهــدف الــــى حــصــول الــعــامــلــة عــلــى إجــــازة 
وال  أيـــام  عــن سبعة  تقل  االجـــر مدتها ال  مــدفــوعــة 
تزيد على أربعة عشر يوما في حال تعرضها لعملية 
إجـــهـــاض قــبــل عــشــريــن أســبــوعــا مـــن الــحــمــل، وان 
إجــازة مدفوعة األجــر مدتها 30 يوما  تحصل على 
من  أســبــوعــا  و24   20 بين  مــا  اإلجــهــاض  إذا حصل 
من  معتمدة  طبية  شــهــادة  بموجب  وذلــك  الحمل، 
أحد المراكز الصحية الحكومية أو إحدى العيادات 
الــعــمــل وأحـــــال المجلس  الــمــعــتــمــدة مـــن صــاحــب 

المشروع بقانون مرة أخرى إلى مجلس الشورى.
انتقادات  بقانون  المشروع  مناقشات  وشهدت   
إلى ما ظنه عدد من  حــادة لمجلس الشورى نظرا 
التعديالت  يـــدرس  لــم  الــشــورى  ان مجلس  الــنــواب 
حيث  بقانون،  المشروع  على  الــنــواب  أجــراهــا  التي 

كان  ان  بعد  المشروع  بتعديل  الــنــواب  مجلس  قــام 
األجرة مثل  إجازة مدفوعة  المجهضة  المرأة  منح 
إجازة الوضع والتي تبلغ 60 يوما، وجعلها تحصل 

على إجازة مدفوعة األجر ال تزيد على 14 يوما.
وقال النائب محمد عيسى انه يظن ان األعضاء 
فــي مجلس الــشــورى لــم يــقــرأوا تــعــديــالت الــنــواب، 
مــتــســائــال هــل مــبــرراتــهــم جـــاهـــزة، قــائــال إن أســبــاب 
رفضهم ألن المشروع متحقق على أرض الواقع وأن 
له آثارا كارثية في حالة تطبيقه، قائال كيف يكون 

متحققا ويكون في نفس الوقت تنفيذه كارثيا؟! 
ــعـــمـــل والــتــنــمــيــة  ــبـــه تــــحــــدث وزيـــــــر الـ ــانـ مــــن جـ
االجتماعية جميل حميدان ان التعديل الذي اجراه 
النواب يمكن التشاور بشأنه مطالبا بسحب تقرير 
وتقديم  معهم  االجتماع  أجل  من  الخدمات  لجنة 
مرئيات جديدة طبقا للتعديل الذي أجراه النواب.

بدوره قال وزير مجلسي الشورى والنواب غانم 
بخصوص  كــانــت  الحكومة  مرئيات  إن  البوعينين 
ــواب الــمــتــعــلــق بمنح  ــنـ الــنــص األصـــلـــي لــمــقــتــرح الـ
رأيها  لم يؤخذ  وانه  الوضع،  إجــازة مثل  اإلجهاض 

في التعديل الجديد.
كما علق النائب إبراهيم النفيعي متعجبا كيف 
لمجلس الشورى الذي يوجد به عدد نساء أكبر من 
الــنــواب، وبــالــرغــم مــن ذلــك رفــضــوا قانونا  مجلس 
يعطي ميزة للنساء، مضيفا ان الحديث حول تأثير 
مــردود  أمــر  هــو  النساء  توظيف  على  التعديل  هــذا 
ألفا من  أكثر من 11  عليه، وخاصة في ظل وجــود 
أكــثــر مــن 3 آالف  بــاحــثــات عــن عمل مقابل  االنـــاث 

من الذكور.
العشيري  هــشــام  د.  الــنــائــب  انــتــقــد  مــن جــهــتــه 
موقف غرفة التجارة من المشروع بقانون، قائال: ان 
التناقص عند الحديث عن  المرأة تبدأ في  حقوق 
الى تسجيل  اننا نحتاج  قائال  التجار،  أمور تخص 
عملي  بشكل  في حقوقها  المرأة  مع  لنكون  موقف 

وليس مجرد كالم.
يجب  إننا  زينل  يوسف  النائب  قــال  جانبه  من 
يكون  قد  التي  القوانين  بشأن بعض  نكون حذرين 
لها تأثير سلبي على المرأة وتوظيفها في القطاع 

الخاص.

لــرئــيــســة  األول  الـــنـــائـــب  ــاءل  ــســ وتــ
مجلس النواب قائال: لماذا نستسلم 

الــتــجــار لديهم  بـــان  دائــمــا 
هـــواجـــس ويـــخـــافـــون على 

مصالحهم، وما دور التجار 
أدوار  لــهــم  تــكــن  لـــم  إذا  والـــغـــرفـــة 

وطنية داعمة لتوظيف المواطن، مضيفا 
ــه يــجــب ان يـــكـــون مــوقــفــنــا مـــع الــمــواطــن  انــ
الــبــحــريــنــي، ويـــجـــب ان يــمــثــل الـــتـــجـــار هــذا 
مــنــه، وال  أكــثــر مــن يستفيد  الــوطــن ألنــهــم 
يقدمون له اال القليل له، وبعض التجار ال 

يملكون أبسط شروط الوالء لهذا الوطن.
مـــن جــهــتــه وجـــه الــنــائــب فــاضــل الــســواد 

ــورى قـــائـــال:  ــ ــشـ ــ انــــتــــقــــادات الذعــــــة إلـــــى مــجــلــس الـ
ــورى نــائــم فـــي ســبــات  »الــمــضــحــك ان مــجــلــس الـــشـ
عميق وال يدري بالتعديالت المجراة على المشروع« 
مع  دائــمــا  يقف  كعادته  الــشــورى  »مجلس  مضيفا: 
أطياف  وكــل  الفقراء  وليس  التجار  ويمثل  التجار 
متابعا:  الــعــامــالت«  النساء  عــن  وبعيدا  المجتمع، 

»مجلس الشورى أصبح عقبة أمام الدورة التشريعية 
وأي اقتراح قوانين من النواب او الحكومة«.

ولـــفـــت الــــى ان كـــل الـــعـــالقـــة بــيــن الــمــجــلــســيــن 
أصبحت فقط التراشق إعالميا ولكنهما باعتبارهما 
غرفتين لمجلس تشريعي واحد ال يوجد بينهما أي 

عالقة او تواصل سوى عبر المراسالت التي تتم.

ال��ن�����واب ي�����ض��ت�����ف�����ز  ال�����ض��������ورى  رد 

} عبدالنبي �سلمان.«« } يو�سف زينل. } وزير العمل.

} محمد عيسى.

الــنــواب  مــن  عــدد  ادراج طلب  عــدم  النفيعي  إبــراهــيــم  الــنــائــب  انتقد 
زيــادة  تجاه  الحكومة  سياسة  على  للتعرف  عامة  مناقشة  اجـــراء  بشأن 
إيرادات النفط، على جدول اعمال جلسات المجلس، مشيرا الى ان عدم 
اجتماعات هيئة مكتب  انعقاد  تأخر  العامة سببه  المناقشة  ادراج طلب 
المجلس نتيجة لتعارض تلك االجتماعات مع سفريات رئيسة وأعضاء 

هيئة المكتب.
الموقف  على  للتعرف  الجلسة  نظام خالل  بنقطة  النفيعي  وطلب 
من المناقشة العامة، قائال: ان هذا الموضوع هو حديث الشارع حاليا وان 
النفط  زيادة أسعار  ان يعرف كيف سيمكن االستفادة من  الجميع يريد 
تغيير  الى ضــرورة  داعيا  السنوية،  الزيادة  ووقف  األسعار  ارتفاع  في ظل 
سفريات  مواعيد  مع  يتعارض  ال  يــوم  إلــى  المكتب  هيئة  اجتماع  موعد 
النواب، او ان يقوم النائب األول لرئيسة مجلس النواب بترؤس اجتماع 

هيئة المكتب.
ردهــا على  زينل في  فوزية  النواب  رئيسة مجلس  اكــدت  المقابل  في 
النائب النفيعي ان اجتماع هيئة المكتب يعقد كل أربعاء، مشيرة إلى أنه 
عندما يكون هناك أي أمر يستدعي االجتماع فيتم ذلك مباشرة، مشيرة 
الى انها لم تتسلم حتى االن طلب المناقشة العامة وأنها سمعت عنها 

فقط من االعالم.

ــة أمــــس  ــســ ــلــ ــجــ شـــــهـــــدت الــ
ــا مـــن الـــنـــائـــب فــاضــل  ــراضـ ــتـ اعـ
الــســواد عــلــى مــا اعــتــبــره دفــاعــا 
مــــن وزيـــــــر الــمــجــلــســيــن غــانــم 
البوعينين عن مجلس الشورى، 
عـــنـــدمـــا قـــــال الـــنـــائـــب الـــســـواد 
الـــخـــدمـــات  لـــجـــنـــة  تـــقـــريـــر  ان 
ــورى بـــشـــأن  ــ ــشــ ــ ــلـــس الــ فـــــي مـــجـ
ــم فــــقــــط عــن  ــلـ ــكـ اإلجــــــهــــــاض تـ
أعضاء  وان  األصــلــي،  المشروع 
اللجنة لم يتكلموا عن التعديل 

الذي أجراه النواب.
ــاءل الـــوزيـــر  ــســ فــــي حـــيـــن تــ
ــن كـــيـــف عـــرف  ــ الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن عـ
لـــجـــنـــة  ـــر  ـــريــ ــقــ ــ تـ ان  ــب  ــ ــائــ ــ ــنــ ــ الــ
الخدمات الشورية يتكلم فقط 
ــو مــا  ــ ــي، وهـ ــلــ ــنـــص األصــ عــــن الـ

الوزير يدافع  ان  السواد  اعتبره 
عن الشورى، ما دفع الوزير الى 
الــقــول بــانــه يــدافــع عــن الجهة 
ــودة، وانـــــه يــدافــع  ــمــــوجــ غــيــر الــ
أيضا في حال عدم  النواب  عن 

نــهــايــة الجلسة  وجـــودهـــم، وفـــي 
ــواد وقــبــل  ــ ــسـ ــ ــب الـ ــائـ ــنـ تـــوجـــه الـ
ان  واكــدا  الوزير وتصافحا  رأس 
يفسد  الــــــرأي ال  ــي  فـ الـــخـــالف 

للود قضية.

ال���ود ي��ف�����ض��د  ال  ال������راأي  خ���اف 

} وزير المجل�سين وفا�سل ال�سواد وكلثم الحايكي عقب الجل�سة.

ا����ض���ت���ي���اء ال���ن���ف���ي���ع���ي.. وت���و����ض���ي���ح ال��رئ��ي�����ض��ة 

} رئي�سة مجل�س النواب.

} زينب عبداألمير.

} إبراهيم النفيعي.

وزيرة ال�سحة:

المتوظفي���ن االأجان���ب  عق���ود  اإنه���اء 
ب�����ض��ب��ب ال��ج��ائ��ح��ة ن��ه��اي��ة ال��ع��ام

الصحة  وزيــــرة  أكــــدت 
ان  الـــــــصـــــــالـــــــح  فــــــائــــــقــــــة 
ــة  ــلــ ــرحــ مــ االن  هـــــــنـــــــاك 
انــتــقــالــيــة وتـــغـــيـــيـــرا عــبــر 
الصحية  الــمــراكــز  فــصــل 
ووزارة  والـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
ــة عــــــن بـــعـــضـــهـــا،  ــحــ ــصــ الــ
وبـــالـــتـــالـــي أصـــبـــح هــنــاك 
للوظائف،  هياكل  ثــالثــة 
ــه شـــواغـــر  ــ وكــــــل هـــيـــكـــل لـ
وظــيــفــيــة، وبــالــتــالــي فــإن 
الـــمـــوظـــفـــيـــن الــمــؤقــتــيــن 
تعيينهم  سيتم  ــالـــوزارة  بـ
بــمــجــرد أن يــتــم االنــتــهــاء 
الهياكل  تــلــك  إعــــداد  مــن 
الـــوظـــيـــفـــيـــة وتــوظــيــفــهــم 
ــة الــــمــــوظــــفــــيــــن  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ كـ

االخرين.
وأشــــــــــــــارت فــــــي ردهــــــا 
على سؤال للنائب أحمد 
الــدمــســتــانــي بـــشـــأن عــدد 
األطباء  من  البحرينيين 
وزارة  فــــي  والـــمـــمـــرضـــيـــن 
ــه ســبــق  ــ ــى أنــ ــ ــة الــ الـــصـــحـ
كـــان هــنــاك مــوظــفــون  أن 
مـــؤقـــتـــون وتــــم تــعــيــيــنــهــم، 
ونــــطــــمــــئــــن الـــمـــوظـــفـــيـــن 
ــأنــــه ســيــتــم  الـــمـــؤقـــتـــيـــن بــ
االنتهاء  بمجرد  تثبيتهم 
مـــــــن إعـــــــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة، 
ــم  تـ مــــــــن  أن  مــــضــــيــــفــــة 
تــوظــيــفــهــم مـــن األجــانــب 

بعقود مؤقتة خالل فترة 
مرتبطون  هــم  الــجــائــحــة 
بــــاســــتــــمــــرار الـــجـــائـــحـــة، 
ونأمل مع نهاية هذا العام 
تــنــتــهــي كـــل عــقــودهــم،  أن 
اللجوء  انه تم  الى  الفتة 
الـــى الــتــعــاقــد مـــع هـــؤالء 
ــدم  األجــــــانــــــب بـــســـبـــب عــ
التي  التخصصات  توافر 
العناية  وهـــي  يشغلونها 
سواء  والتنفس  القصوى 
أو  استشاريين  أطباء  من 

تمريض.
هـــؤالء  أن  وأوضـــحـــت 

األجــــــانــــــب جــــــــــاؤوا عــلــى 
ــة الــــجــــائــــحــــة  ــ ــيــ ــ ــزانــ ــ ــيــ ــ مــ
وزرة  ميزانية  على  وليس 
وبــالــتــالــي فهو  الــصــحــة، 
ــائــــف  ظــــــرف طـــــــارئ ووظــ
مـــــؤقـــــتـــــة ومـــــــــع انــــتــــهــــاء 
الجائحة ستنتهي جميع 

عقودهم.
هــنــاك  ان  وأوضــــحــــت 
فـــــرقـــــا بــــيــــن الـــتـــوظـــيـــف 
المؤقت والتدريب، مبينة 
يــطــلــق  ال  ــدرب  ــتــ ــمــ الــ ان 
عــلــيــه عــقــدا مــؤقــتــا وأنـــه 

يتبع نظام مكافآت.

ــنـــواب رفـــع الــجــلــســة لــعــدم  ـــررت رئــيــســة مــجــلــس الـ قـ
اكتمال النصاب عقب استراحة الصالة، وتم إرجاء باقي 
القادمة،  الجلسة  الى  االعمال  وموضوعات جدول  بنود 
النصاب عقب  اكتمال  لعدم  المجلس  رفع جلسة  وتكرر 
الصالة أكثر من مرة خالل هذا الدور الذي يعتبر االخير 

في الفصل التشريعي الخامس.
بدورها نشرت النائب زينب عبداألمير على حسابها 
خلف  »هــنــاك  قائلة:  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
يتعمد  من  للعيان..  واضحة  تبدو  ال  قد  أمــور  الستار.. 
تم  المهمة؟  الشعب  قضايا  وتــأخــيــر  المجلس  تعطيل 
انتظار  دون  مــن  دقيقة  أول  مــن  الجلسة  بــرفــع  التسرع 

اكتمال جلوس النواب.. رغم وجودهم وتوالي الحضور.
الــنــواب  الــعــامــة لمجلس  فــي حين أصـــدرت االمــانــة 

بيانا صحفيا جاء فيه:
فــي بعض وســائــل اإلعــالم  تــداولــه  تــم  توضيحا لما 
والتواصل االجتماعي، بشأن رفع جلسة مجلس النواب 
رفــع  بـــأن  الــنــواب  الــعــامــة لمجلس  أمـــس، تفيد األمــانــة 
ــواد الــالئــحــة الــداخــلــيــة،  الــجــلــســة تــم وفــقــا لــلــقــانــون ومــ
النواب  عــدد  كــان  النصاب، حيث  اكتمال  عــدم  إلــى  نظرا 
الـــصـــالة )14 نائبا  بــعــد فــتــرة  الــقــاعــة  فـــي  الــمــوجــوديــن 

فقط(.
علما بأن الجلسة رفعت ألداء صالة الظهر في تمام 
الالئحة  مــن   )72( لــلــمــادة  وفــقــا  دقــيــقــة،  الــســاعــة 11:59 
الجلسة،  استؤنفت  ثم  دقيقة،  أربعين  ولمدة  الداخلية، 
اكتمال  عــدم  إلــى  ونظرا  ظــهــرًا،   12:46 الساعة  تمام  في 

النصاب القانوني عندها تم رفع الجلسة.

عبدالأمير ت�سكك في اأ�سباب رفع الجل�سة

االأمانة العامة: عدم اكتمال الن�ضاب بح�ضور 14 نائبا فقط

ــنـــواب بـــأن يــرفــع  يــتــشــرف مــجــلــس الـ
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
المفدى،  البالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
ــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي األمـــيـــر  والــــــى صـ
العهد  ولـــي  آل خليفة  بــن حــمــد  ســلــمــان 
الــيــوم  بمناسبة  ــوزراء،  ــ الــ مجلس  رئــيــس 

العربي لحقوق اإلنسان.
ــرؤى  ــالــ ويـــشـــيـــد مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب بــ
ــدة لــعــاهــل  ــرائــ ــبــــادرات الــ الــحــكــيــمــة والــــمــ
ــمـــت فــي  ــهـ ــدى، والــــتــــي أسـ ــفــ ــمــ الــــبــــالد الــ

مملكة  لتصبح  اإلنــســان،  حقوق  ترسيخ 
يعيش  متقدمة،  عصرية  دولــة  البحرين 
بها  إنسانية، وتصان  بها الجميع بكرامة 
أنــواعــهــا،  بمختلف  والــحــريــات  الــحــقــوق 
البحرين  مملكة  أن  الــمــجــلــس  ــدًا  ــؤكـ ومـ
فــي صيانة  مــشــرفــا  تمتلك ســجــاًل  بــاتــت 
واحترام وترسيخ حقوق اإلنسان، وتمضي 
لتطوير  وراســخــة،  ثابتة  بخطوات  قدما 

وتدعيم آليات رعاية حقوق اإلنسان.
بــخــالــص الشكر  الــمــجــلــس  ويــتــوجــه 
الملكي  الــســمــو  إلـــى صــاحــب  والـــعـــرفـــان 

ــد آل خــلــيــفــة  ــمـ بــــن حـ ــان  ــمـ ــلـ األمــــيــــر سـ
الــــوزراء، على  رئــيــس مجلس  العهد  ولــي 
ــم وتـــطـــويـــر  ــ ــة فــــي دعــ ــيـ ــنـ الــــجــــهــــود الـــوطـ
المنظومة الحقوقية البحرينية، في ظل 
مسيرة التنمية الشاملة للعاهل المفدى، 
وما أكده دستور مملكة البحرين، وميثاق 
الــعــمــل الـــوطـــنـــي فـــي دولـــــة الــمــؤســســات 

والقانون.
واعتزازه  المجلس عن فخره  ويعرب 
بـــمـــا يــتــمــيــز بــــه الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي 
تـــاريـــخ مملكة  بــجــمــيــع مــكــونــاتــه، وعـــبـــر 

الــبــحــريــن الــعــريــق، مـــن قــيــم أصــيــلــة في 
التعايش والتسامح، واالنفتاح الحضاري 
ــي، ودعــــــم الـــحـــريـــات الــديــنــيــة  ــانــ ــســ واإلنــ
ــا جـــعـــل مــمــلــكــة الــبــحــريــن  لــلــجــمــيــع، مــ
نموذجًا عالميًا لقصة نجاح في التعايش 
والتسامح واالعتدال، وفي صون وحماية 
ودعـــم وتــعــزيــز حــقــوق اإلنـــســـان للجميع 
أهمية  المجلس  ومؤكدًا  استثناء.  بــدون 
تــكــامــل الــجــهــود الــرســمــيــة والــبــرلــمــانــيــة 
والمجتمعية في دعم ونشر وتعزيز ثقافة 

حقوق اإلنسان.

ال������ن������واب: ال���ب���ح���ري���ن ت���م���ت���ل���ك ����ض���ج���ا م�����ض��رف��ا 
ف������ي �����ض����ي����ان����ة وح�����م�����اي�����ة ح�����ق�����وق االإن�����������ض�����ان
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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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ويل العهد رئي�س الوزراء ي�صدر 

قراًرا بتعيني مديرين بالتخطيط العمراين

�شدر عن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

التخطيط  هيئة  يف  مديرين  بتعيني   2022 ل�شنة   )20( رقم  قرار  الوزراء  جمل�س 

والتطوير العمراين، جاء فيه:

املادة الأوىل: ُيعنينّ يف هيئة التخطيط والتطوير العمراين كل من:

نورة حممد ح�شن بوجريي مديًرا لإدارة التخطيط التف�شيلي، واإميان ناجي قا�شم 

لإدارة  مديًرا  اأبواأمني  اأمني  عبا�س  وفرا�س  طات،  املخطَّ تنفيذ  لإدارة  مديًرا  ناجي  علي 

اآل خليفة مديًرا  التحتية واخلدمات، وال�شيخ حمد بن خالد بن را�شد  البنية  تخطيط 

لإدارة التطوير العمراين.

تنفيذ  العمراين  والتخطيط  البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزير  على  الثانية:  املادة 

اأحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ �شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�صدر

 قراًرا بتعيني مدير الإدارة االت�صال بال�صحة

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

قرار  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة ويل  حمد 

رقم )18( ل�شنة 2022 بتعيني مدير يف وزارة ال�شحة، 

جاء فيه:

املنا�شري مديًرا  ُتعنينّ مرمي علي حمد  الأوىل:  املادة 

لإدارة الت�شال بوزارة ال�شحة.

اأحكام  تنفيذ  ال�شحة  وزيرة  على  الثانية:  املادة 

يف  وُين�شر  �شدوره،  تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا 

اجلريدة الر�شمية.

ويل العهد رئي�س الوزراء ي�صدر قراًرا

بتعيني مدير يف اجلهاز االإداري للنيابة العامة

�شدر عن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

للنيابة  الإداري  اجلهاز  يف  مدير  بتعيني   2022 ل�شنة   )19( قرار  الوزراء  جمل�س 

العامة، جاء فيه:

املادة الأوىل: ُيعنينّ عي�شى حممد عي�شى اجلنب مديًرا لإدارة الإجراءات اجلنائية يف 

اجلهاز الإداري للنيابة العامة.

تاريخ  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  اأحكام  تنفيذ  العام  النائب  على  الثانية:  املادة 

�شدوره، وُين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ة »التن�صيقية«: من�صّ

 ال�صتثمــار االأرا�صي احلكوميـة
ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  تراأ�س 

والذي   419 التن�شيقية  اللجنة  اجتماع  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد 

ُعقد عن ُبعد.

ا�شتثمار  ة  من�شنّ اإطالق  مقرتح  على  لتن�شيقية  اللجنة  واطلعت 

الأرا�شي احلكومية �شمن خطة التعايف القت�شادي.

وحوكمة  اإدارة  ميثاق  تعديالت  مقرتح  التن�شيقية  اللجنة  ناق�شت 

ال�شركات التجارية البحرين.

ا�صتقبل وزير االإ�صكان مبنا�صبة االنتهاء من توفري 40 األف وحدة �صكنية.. ويل العهد رئي�س الوزراء:

 امل�صاعي م�صتمرة ل�صياغة حلول مبتكرة للإ�صكان
اأكد �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء اأن توجيهات وروؤى ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

العمل  ملنطلقات  اأ�شا�ًشا  متثل  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

احلكومي بهدف حتقيق تطلعات املواطنني وتنمية وازدهار الوطن يف ظل امل�شرية 

التنموية ال�شاملة التي اأر�شى دعائمها جاللة امللك املفدى اأيده اهلل.

األف وحدة �شكنية كان  اإن التوجيه امللكي ال�شامي بتوفري 40  وقال �شموه 

ه جاللته بذلك يف دي�شمرب عام 2013، والذي على اأثره  هدًفا للحكومة منذ اأن وجنّ

مت و�شع اخلطط وتوفري احللول التمويلية مبا يكفل الإ�شراع يف تنفيذ التوجيه 

امللكي ال�شامي، وهو ما حتقق اليوم بف�شل العمل املخل�س وتعاون جميع اجلهات 

املعنية، والذي كان ثمرته وهلل احلمد النتهاء من تنفيذ التوجيه امللكي ال�شامي 

بتوفري 40 األف وحدة اإ�شكانية للمواطنني.

جاء ذلك لدى لقاء �شموه بق�شر الرفاع اأم�س، بح�شور �شمو ال�شيخ عي�شى 

بن �شلمان بن حمد اآل خليفة رئي�س الهيئة العليا لنادي را�شد للفرو�شية و�شباق 

اخليل، و�شمو ال�شيخ حممد بن �شلمان بن حمد اآل خليفة، ومعايل ال�شيخ �شلمان 

احلمر  يعقوب  بن  با�شم  الوطني،  والقت�شاد  املالية  وزير  خليفة  اآل  خليفة  بن 

حل�شرة  ال�شامي  امللكي  التوجيه  تنفيذ  من  النتهاء  مبنا�شبة  الإ�شكان  وزير 

�شاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه بتوفري 40 األف وحدة �شكنية، حيث 

ه �شموه باجلهود الكبرية التي قامت بها وزارة الإ�شكان واجلهات احلكومية  نونّ

امل�شاندة طوال هذه الفرتة من اأجل حتقيق هذا التوجيه وعملهم امل�شتمر للو�شول 

اإىل هذا الهدف ال�شامي، موؤكًدا �شموه اأن العمل بروح الفريق الواحد هو ال�شبيل 

دوًما لتنفيذ التطلعات والأهداف املن�شودة بكل حرفية واإتقان، لفًتا �شموه اإىل اأن 

امل�شاعي م�شتمرة ل�شياغة حلول مبتكرة لالإ�شكان ت�شمن الإ�شراع بوترية الإجناز 

عرب ال�شراكة مع القطاع اخلا�س.

واأعرب �شموه عن تقديره ملختلف اجلهود الوطنية وكافة العاملني يف وزارة 

الإ�شكان واجلهات امل�شاندة على ما بذلوه من تنفيٍذ متوا�شل وعمٍل دوؤوب لتحقيق 

الوطن هم  اأبناء  اأن  الزمنية املخطط لها، موؤكًدا  الغايات املو�شوعة وفق مددها 

حمل فخٍر واعتزاز دائًما ملا لهم من اأثٍر بالغ يف حتقيق املنجزات املتوالية.

وزير اخلارجية ي�صتقبل نائب الرئي�س التنفيذي ملعهد دول اخلليج العربية يف وا�صنطن

الزياين، يف مكتبه مبقر  را�شد  بن  ا�شتقبل وزير اخلارجية عبداللطيف 

وزارة اخلارجية اأم�س، ال�شفري ويليام روباك، نائب الرئي�س التنفيذي ملعهد 

دول اخلليج العربية يف وا�شنطن.

مت خالل اللقاء، بحث م�شار العالقات التاريخية وال�شراكة ال�شرتاتيجية 

التي جتمع بني مملكة البحرين والوليات املتحدة الأمريكية ال�شديقة وما 

ت�شهده من تطور وتقدم م�شتمرين يف ظل احلر�س املتبادل والرغبة امل�شرتكة 

لتعزيزها وتنميتها على خمتلف امل�شتويات، و�شبل تعزيز التعاون والتن�شيق 

امل�شرتك بني وزارة اخلارجية واملعهد يف جمال الدرا�شات والأبحاث وتنظيم 

املنتديات ال�شيا�شية املتخ�ش�شة.

قطاع  رئي�س  خليفة،  اآل  علي  بن  عبداهلل  ال�شيخ  ال�شفري  اللقاء،  ح�شر 

قطاع  رئي�س  ال�شيد،  ح�شن  اأروى  الدكتورة  وال�شفري  الأمريكتني،  �شوؤون 

�شوؤون حقوق الإن�شان بوزارة اخلارجية.

النواب يهنئ امللك وويل العهد رئي�س الوزراء مبنا�صبة اليوم العربي حلقوق االإن�صان

اآيات  اأ�شمى  له  بيان  يف  النواب  جمل�س  رفع 

�شاحب  ح�شرة  مقام  اإىل  والتربيكات  التهاين 

اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، واإىل �شاحب ال�شمو امللكي 

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

جمل�س الوزراء حفظه اهلل، مبنا�شبة اليوم العربي 

بالروؤى  النواب  جمل�س  واأ�شاد  الإن�شان.  حلقوق 

�شاحب  حل�شرة  الرائدة  واملبادرات  احلكيمة 

اجلاللة ملك البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، والتي 

اأ�شهمت يف تر�شيخ حقوق الإن�شان، لت�شبح مملكة 

البحرين دولة ع�شرية متقدمة، يعي�س بها اجلميع 

واحلريات  احلقوق  بها  وت�شان  اإن�شانية،  بكرامة 

مملكة  اأن  املجل�س  وموؤكًدا  اأنواعها،  مبختلف 

�شيانة  يف  م�شرًفا  �شجالً  متتلك  باتت  البحرين 

قدًما  ومت�شي  الإن�شان،  حقوق  وتر�شيخ  واحرتام 

اآليات  وتدعيم  لتطوير  ورا�شخة،  ثابته  بخطوات 

رعاية حقوق الإن�شان.

اإىل  ال�شكر والعرفان  ه املجل�س بخال�س  وتوجنّ

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

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

املنظومة  وتطوير  دعم  يف  الوطنية  اجلهود  على 

التنمية  امل�شرية  ظل  يف  البحرينية،  احلقوقية 

وما  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  للعاهل  ال�شاملة 

العمل  وميثاق  البحرين،  مملكة  د�شتور  عليه  اأكد 

الوطني، يف دولة املوؤ�ش�شات والقانون.

واأعرب املجل�س عن فخره واعتزازه مبا يتميز 

به املجتمع البحريني بجميع مكوناته، وعرب تاريخ 

مملكة البحرين العريق، من قيم اأ�شيلة يف التعاي�س 

والت�شامح، والنفتاح احل�شاري والإن�شاين، ودعم 

احلريات الدينية للجميع، مما جعل مملكة البحرين 

منوذًجا عاملًيا لق�شة جناح يف التعاي�س والت�شامح 

وتعزيز  ودعم  وحماية  �شون  ويف  والعتدال، 

وموؤكًدا  ا�شتثناء.  بدون  للجميع  الإن�شان  حقوق 

اأهمية تكامل اجلهود الر�شمية والربملانية  املجل�س 

حقوق  ثقافة  وتعزيز  ون�شر  دعم  يف  واملجتمعية 

الإن�شان.

اأكد اأن احلكومة برئا�صة ويل العهد وّفرت كافة املقّومات لتنفيذ التوجيه ال�صامي.. احلمر:

توجيه امللك بتوفري 40 األف وحدة �صكنية علمة م�صيئة يف امل�صرية االإ�صكانية

وزير  احلمر  يعقوب  بن  با�شم  املهند�س  اأكد   

الإ�شكان اأن التوجيه امللكي ال�شامي بتوفري 40 األف 

وحدة �شكنية �شكل نقطة حتول رئي�شية يف امل�شرية 

الإ�شكانية املمتدة منذ مطلع �شتينيات القرن املا�شي، 

ل�شيما واأن اخلطة التنفيذية لتوجيه جاللته ت�شمنت 

عن  متزامن، ف�شالً  توقيت  اإ�شكانية يف  مدن  بناء 5 

تنفيذ ما يقارب 40 م�شروًعا من م�شاريع املجمعات 

ال�شكنية، التي �شملت جميع حمافظات اململكة.

الذي  والهتمام  الدعم  اإن  احلمر  املهند�س  وقال 

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

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء املوقر لقطاع 

التوجيه،  اململكة منذ �شدور  الجتماعي يف  ال�شكان 

اأهداف  �شمن  الإ�شكانية  واملبادرات  اخلطط  وو�شع 

و)2019-  )2018-2015( احلكومة  برامج 

التوجيه  اإجناز  يف  الكبري  الأثر  له  كان   ،)2022

ال�شامي، وتوفري اخلدمات الإ�شكانية ملا يزيد عن 40 

األف اأ�شرة بحرينية.

�شكنّلت حقبة  املا�شية  الـ8  ال�شنوات  اأن  واأردف 

فريدة من العمل والإجناز، كان اأبرز خمرجاتها جناح 

مكتملة  اإ�شكانية  مدن   5 بناء  يف  املوقرة  احلكومة 

املرافق واخلدمات واملوا�شفات الع�شرية، وهي مدن 

�شلمان وخليفة و�شرق احلد و�شرق �شرتة بالإ�شافة 

لـلمراحل  الفعلي  والت�شغيل  الرملي،  �شاحية  اإىل 

الأوىل لـ4 مدن منها فعلًيا، عالوة على ت�شارع العمل 

�شرتة،  �شرق  مدينة  الإن�شائية يف  الأعمال  تنفيذ  يف 

م�شاريع  من  م�شروًعا   40 من  اأكرث  بناء  عن  ف�شالً 

املجمعات ال�شكنية يف خمتلف مناطق وقرى اململكة.

التوزيعات  اأوامر  اأن  الإ�شكان  وزير  واأ�شاف 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  عن  �شدرت  التي  الإ�شكانية 

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

املا�شية،  ال�شنوات  مدى  على  الوزراء  جمل�س 

لالأ�شر  ال�شكنية  الوحدات  بتخ�شي�س  كفيلة  كانت 

اإىل  م�شرياً  نفو�شهم،  يف  الفرحة  وبث  البحرينية، 

على  يبعث  للمواطنني  الإ�شكانية  الطلبات  تلبية  اأن 

وهو  للمواطنني،  والأ�شري  الجتماعي  ال�شتقرار 

الأمر الذي توليه القيادة الر�شيدة واحلكومة املوقرة 

�شبل  بتوفري  اخلا�شة  روؤيتها  يف  كبرياً،  اهتماماً 

العي�س الكرمي للمواطنني.

احلمر  با�شم  املهند�س  ثمنّن  اأخرى  جهة  من 

ال�شراكة مع  املوقرة مبحور تفعيل  اهتمام احلكومة 

القطاع اخلا�س يف توفري م�شاريع ال�شكن الجتماعي 

عنه  تفرعت  املحور  هذا  اأن  اإىل  م�شرياً  للمواطنني، 

العديد من املبادرات املبتكرة التي �شاهمت يف ت�شريع 

مزايا  برنامج  امللك، ومنها  ال�شامي جلاللة  التوجيه 

اآلف   10 حلوايل  مي�شرة  متويلية  حلولً  وفر  التي 

الذي يعادل مدينتني  العدد  الآن، وهو  مواطن حتى 

املطورين  بناء  مبادرة  اإىل  بالإ�شافة  ا�شكانيتني، 

مدينة  يف  �شكنية  وحدة   2500 حلوايل  العقاريني 

�شلمان و�شاحية اللوزي.

كما ت�شمنت مبادرات حمور ال�شراكة مع القطاع 

اخلا�س �شراء 3000 وحدة �شكنية مب�شروع ديرة 

بتنفيذها  قام  التي  امل�شاريع  اإىل  بالإ�شافة  العيون، 

وحدات  جميع  تخ�شي�س  مت  وقد  الإ�شكان،  بنك 

اخلدمات  من  امل�شتفيدين  للمواطنني  امل�شاريع  تلك 

اإىل  م�شرياً  الوزارة،  تقدمها  التي  املتنوعة  التمويلية 

اأن م�شاهمة القطاع اخلا�س خالل ال�شنوات املا�شية 

يتجاوز  ما  �شكلت  ال�شكنية  الوحدات  توفري  يف 

ن�شبته 20% من نتاج قطاع ال�شكن الجتماعي، وهو 

ما �شجع على التو�شع يف تنفيذ املزيد من هذا النوع 

احلكومية  الأرا�شي  تطوير  كربنامج  املبادرات،  من 

بالتعاون مع القطاع اخلا�س، الذي �شيوفر ما يزيد 

عن 19 األف وحدة �شكنية خالل ال�شنوات املقبلة.

املايل  الدعم  اإىل  الوزير  اأ�شار  اأخرى  جهة  من 

الكبري الذي اأولته احلكومة املوقرة للقطاع الإ�شكاين، 

ح�شة  اأو  احلكومية  امليزانيات  خالل  من  �شواء 

اإىل  منوهاً  اخلليجي،  التنمية  برنامج  يف  الوزارة 

ال�شنوات  مدى  على  امليزانيات  �شرف  معدلت  اأن 

املا�شية بلغ حوايل %94.

ورفع املهند�س با�شم احلمر وزير الإ�شكان اأ�شمى 

املفدى،  البالد  عاهل  اإىل  والمتنان  ال�شكر  عبارات 

واإىل احلكومة املوقرة برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي 

حظيت  ما  على  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

به الوزارة من رعاية ودعم يف تلك احلقبة الزمنية 

الكرمي  العي�س  �شبل  توفري  اإىل  اآلت  والتي  املثمرة، 

للمواطنني.
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اأكد اأهمية امل�شابقة يف حتفيز اإبداعات ال�شباب واإثراء جتاربهم

املوؤيد ي�شهد جانًبا من حتكيم اختيار �شعار يوم ال�شباب البحريني

�ش�ؤون  وزير  امل�ؤيد  ت�فيق  بن  اأمين  �شهد 

التحكيم  عملية  من  جانب  والريا�شة  ال�شباب 

وذلك  البحريني،  ال�شباب  ي�م  �شعار  لختيار 

وكيل  باأعمال  القائم  اإ�شحاق  �شارة  بح�ش�ر 

وزارة �ش�ؤون ال�شباب والريا�شة واأع�شاء جلنة 

التحكيم وامل�شاركني.

�شعار  م�شابقة  يف  امل�شارك�ن  وا�شتعر�ض 

مت  التي  �شعاراتهم  البحريني  ال�شباب  ي�م 

وعر�ش�ا  ال�شباب  اأفكار  بنات  من  ت�شميمها 

التحكيم  اأمام جلنة  واأهدافها  ور�شالتها  ه�يتها 

التي قامت بتقييم الأعمال وفق منهجية ومعايري 

ال�شباب  لي�م  املنا�شب  ال�شعار  لختيار  حمددة 

القريب  يف  عنه  لالإعالن  متهيًدا  البحريني 

بن  اأمين  التقى  التحكيم  عملية  العاجل. وخالل 

ت�فيق امل�ؤيد مع عدد من امل�شاركني يف امل�شابقة، 

والتي  ال�شباب  قّدمها  التي  بالأفكار  اأ�شاد  حيث 

باأن  طابًعا  وتعطي  متميزة  جمملها  يف  كانت 

وتقدمي  البتكار  على  قادر  البحريني  ال�شباب 

ال�شباب  ي�م  �شعار  لت�شميم  رائدة  مناذج 

البحريني، م�شرًيا اإىل اأن امل�شابقة اأبرزت الأفكار 

والإبداعات ال�شبابية البحرينية م�ؤكًدا اأن وزارة 

امل�شابقة  هذه  اأطلقت  والريا�شة  ال�شباب  �ش�ؤون 

بهدف حتفيز واإثراء ثقافة البتكار لدى ال�شباب 

و�شعار  ه�ية  ت�شميم  يف  واإ�شراكهم  البحريني 

ي�مهم ال�شبابي.

باختيار  اخلا�شة  التحكيم  جلنة  وكانت 

 72 تلقت  قد  البحريني  ال�شباب  ي�م  �شعار 

عمالً، وبعد عملية التدقيق ومطابقتها للمعايري 

املرحلة  اإىل  تاأهل  حتديدها  مت  التي  والق�انني 

النهائية 30 عمالً مت عر�شهم اأمام جلنة التحكيم 

املك�نة من: خالد العل�ي ال�كيل امل�شاعد لتنمية 

ال�شناعة ب�زارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة، 

للفن�ن،  الرواق  م�شاحة  م�ؤ�ش�شة  كان�  بيان 

الثقافة والفن�ن يف هيئة  اإدارة  فرح مطر مدير 

مدير  املري  عبدالكرمي  والآثار،  للثقافة  البحرين 

�ش�ؤون  وزارة  يف  والربامج  الفعاليات  اإدارة 

اإدارة  مدير  الربدويل  مرام  والريا�شة،  ال�شباب 

التخطيط ال�شرتاتيجي مبركز الت�شال ال�طني، 

.»think farm«ن�ف خنجي مدير الإبداع بـ

اأب وابنه واآخر متهمون بجمع وغ�شيل اأموال قرابة 3 ماليني دينار

علي طريف:

نظرت املحكمة الكربى اجلنائية الرابعة 

واآخر  اأب وابنه  بينهما  ق�شية 3 بحرينيني، 

متهم�ن  الأول،  للمتهم  تابعة  �شركات  و3 

بجمع وغ�شل اأم�ال قاربت الـ3 ماليني دينار 

بحريني يف غ�ش�ن 6 اأ�شهر.

غ�شل  بق�شايا  املعنية  املحكمة  وقّررت 

مار�ض   22 حتى  اجلل�شة  اإرجاء  الأم�ال 

ل�شتدعاء �شه�د الإثبات، وذلك بطلب حمامي 

باملحامية  املتمثلني  املتهمني  عن  الدفاع 

الأول  املتهم  �شركات  عن  ال�ش�يحي  اأحد 

واملحامية ح�راء ال�شيخ عن املحامي الأ�شيل 

حممد ر�شا ب�ح�شني الأ�شيل عن املتهم الأول 

واملحامي عبدالرحمن غنيم عن املتهم الثاين 

واملحامي اإ�شالم غنيم عن املتهم الثالث.

ووّجهت النيابة العامة للمتهم الأول اأنه 

يف غ�ش�ن الفرتة من ي�ني� حتى ن�فمرب من 

اأم�الً  وتلقى  البحرين جمع  2021 مبملكة 

ح�ش�له  دون  وت�ظيفها  ا�شتثمارها  بق�شد 

ملزاولة  املخت�شة  اجلهات  من  ترخي�ض  على 

جمَع  باأن  بذلك  وكان  والتلقي  اجلمع  ذلك 

بحريني  دينار  ملي�ن   2.224 وقدره  مبلغ 

�شركتيه  مالية متت حل�شاب  عرب حت�يالت 

كما جمع وتلقى من الغري وب�ا�شطة املتهمني 

الثاين والثالث مبلغ وقدره 532 األف دينار 

من  والتلقي  اجلمع  اأفعال  ارتكبت  وقد  نقًدا 

الثاين  املتهمني  وب��شاطة  مبا�شرة  الغري 

وت�ظيفها  الأم�ال  ا�شتثمار  بق�شد  والثالث 

تلك  من  ترخي�ض  على  احل�ش�ل  وبدون 

اأم�ال  غ�شل  جرمية  ارتكب  كما  اجلهات، 

بق�شد  م�شروع  غري  بطريق  عليها  املتح�شل 

اأجرى  باأن  ذلك  وكان  م�شروعيتها  اإظهار 

�شراء  عمليات  �شركتيه  وب�ا�شطة  بنف�شه 

وحت�يل ومدف�عات و�شح�بات بقيمة 2.81 

ل  التي حت�شّ املبالغ  جملة  من  دينار  ملي�ن 

عليها مع علمه بك�نها عائدات متح�شلة من 

تلك اجلرمية ب�ش�رة مبا�شرة وغري مبا�شرة 

بق�شد اإظهارها م�شروعة.

والثالث  الثاين  للمتهمني  اأ�شندت  كما 

اأم�ال  وتلقي  جمع  يف  بالت��شط  قاما  اأنهما 

املتهم  مل�شلحة  ال�شتثمار  بق�شد  الغري  من 

له  مرّخ�ض  غري  بك�نه  علمهما  مع  الأول 

وكان  ال�شتثمار،  ن�شاط  مهنة  مبزاولة 

مبقدار  مايل  مبلغ  وتلق�ا  جمع�ا  باأن  ذلك 

من  للمتهمني  اأ�شندت  كما  دينار،  األف   532

ا  اأ�شخا�شً ك�نهم  ال�شاد�ض حال  الرابع حتى 

غ�شل  جرمية  ب�ا�شطتهم  ارتكبت  اعتباريني 

باأن  م�شروع  غري  بطريق  متح�شلة  اأم�ال 

اأم�ال حمل  غ�شل  عمليات  ب�ا�شطتهم  اأجري 

البندين اأولً وثانًيا.

املتهم  اأن  اإىل  الق�شية  تفا�شيل  وتع�د 

اخلدمات  لتقدمي  �شركتني  ميلك  الأول 

عن  الطلبات  ت��شيل  ل�شركات  الل�ج�شتية 

والعمالة،  النارية  للدراجات  تقدميه  طريق 

�شركات  من  عدد  به  اأحاطت  اأن  بعد  اأنه  اإل 

معه،  تعاقداتها  بف�شخ  الطعام  ت��شيل 

عن  �شركتيه  ن�شاط  املتهم  ا�شتكمل  حيث 

من  عدد  من  الأم�ال  جمع  م�ا�شلة  طريق 

دراجات  ب�شراء  اأوهمهم  اأن  بعد  امل�اطنني 

�شركات ت��شيل  العمل مع  وا�شتمرار  نارية 

يف  الـ%400،  قاربت  اأرباح  مقابل  الطعام 

والثالث  الثاين  املتهمني  انقاد  الذي  ال�قت 

جمع  يف  و�شاعداه  الأول  املتهم  مزاعم  وراء 

الأم�ال من اآخرين.

املتهم الأول اأفاد اأمام النيابة العامة اأنه 

الفراد  ع�شرات  من  وتلقاها  الأم�ال  جمع 

من  ي�شتفيد  كان  حيث  ترخي�ض،  بغري 

قائمتني  �شركتيه  تبقي  اأن  يف  الأم�ال  تلك 

التفاق  بنف�ض  لي�ض  ولكن  ون�شطتني 

الذين  الأ�شخا�ض  مع  املكت�ب  وامل�شم�ن 

ح�شل منهم على الأم�ال.

احد  وه�  الأول  املتهم  ب�شركة  م�ظف 

الفرتة  يف  الأول  املتهم  اأن  ذكر  ال�شه�د 

الأخرية كان يتلقى مبالغ مالية كبرية على 

ح�شابات ال�شركة دون علمه مب�شدرها وكان 

يّدعي اأن الأم�ال التي تدخل ح�شاب ال�شركة 

ل عليها من اأ�شخا�ض من  هي قرو�ض يتح�شّ

يف  ت�شتخدم  الأم�ال  تلك  يكن  ومل  اخلارج 

اأعمال ال�شركة وهي �شراء الدراجات  طبيعة 

وت�شغيلها بل كان يق�م املتهم بال�شرف على 

خا�شة  مقتنيات  و�شراء  ت�شغيلية  عمليات 

وعمليات  خارجية  حت�يالت  واإجراء  به 

بعدم  اعرتف  الثاين  املتهم  واإيداع.  �شحب 

على  الأول  املتهم  ح�ش�ل  من  احليطة  اأخذ 

العمل  يف  امل�شاهمة  قبل  الالزم  الرتخي�ض 

اأنه  اإىل  لفًتا  املال،  جمع  والت��شط يف  معه 

 250 �شراء  يف  الأول  املتهم  مع  ا�شتثمر 

األف   240 من  قاربت  بقيمة  نارية  دراجة 

 120 بني  اأرباح  على  ل  يتح�شّ وكان  دينار 

ديناًرا و300 دينار.

املتهم  وابنه  باأنه  الثاين  املتهم  واأ�شاف 

الثالث اأ�شبحا و�شيطني يف جمع الأم�ال من 

الأول  للمتهم  وحت�يلها  واأقاربهم  معارفهم 

واإعادة اإر�شال الأرباح لهم جمدًدا.

باأنهم  املت�شررين  من  الكثري  اأكد  فيما 

مبا�شرة  الأول  املتهم  لدى  اأم�الهم  ا�شتثمروا 

واأنهم  والثالث  الثاين  املتهمني  ب�ا�شطة  اأو 

بالفعل تلق�ا اأرباًحا خالل تلك الأ�شهر اإل اأنهم 

اأو  ال�شركة  مل يعلم�ا �شيء عن طبيعة عمل 

الن�شاط امل�شتثمر فيه اأو مدى م�شروعية تلك 

الأعمال.

م�شت�شار امللك لل�شوؤون الدبلوما�شية 

ي�شيد بالعالقات املتميزة مع اإندوني�شيا

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  ا�شتقبل 

امللك  جاللة  م�شت�شار  خليفة  اآل  حممد 

بق�شر  مبكتبه  الدبل�ما�شية،  لل�ش�ؤون 

اأدري هريماوان  ال�شفري  اأم�ض،  الق�شيبية 

مملكة  لدى  اندوني�شيا  جمه�رية  �شفري 

البحرين. 

بن  اأحمد  بن  خالد  ال�شيخ  هّناأ  وقد 

هريماوان  اأدري  ال�شفري  خليفة  اآل  حممد 

م�ؤخًرا،  اعتماده  اأوراق  تقدمي  مبنا�شبة 

التي  ال�شداقة  عالقات  بتميز  م�شيًدا 

وجمه�رية  البحرين  مملكة  بني  تربط 

الثنائي  التعاون  ي�شهده  وما  اندوني�شيا، 

والعمل امل�شرتك بني البلدين ال�شديقني من 

ومبا  كافة،  امل�شت�يات  على  م�شتمر  تقدم 

يج�شد تطلعهما الدائم للم�شي بكافة اأوجه 

التعاون لآفاق اأرحب مبا يعزز م�شاحلهما 

امل�شرتكة، متمنياً معاليه ل�شعادة ال�شفري 

كل الت�فيق والنجاح. 

اأدري  ال�شفري  عرّب  جانبه،  من 

هريماوان عن اعتزازه بلقاء ال�شيخ خالد 

م�شيًدا مبا  اآل خليفة،  بن حممد  اأحمد  بن 

وتقّدم  تنمية  من  البحرين  مملكة  ت�شهده 

ململكة  متمنًيا  كافة،  امل�شت�يات  على 

البحرين كل الرقي والزدهار. �شمن اال�شتعدادات والرتويج النطالق �شباق الفورموال 

 »Beyon Money« مدير الربامج بالعا�شمة يزور قرية
قام مدير اإدارة الربامج الجتماعية و�ش�ؤون 

عي�شى  ال�شيخ  العا�شمة  مبحافظة  املجتمع 

 Beyon« قرية  اإىل  بزيارة  خليفة  اآل  علي  بن 

Money« للف�رم�ل 1 يف جممع 338 مبنطقة 
اآل  عي�شى  بن  �شلمان  ال�شيخ  بح�ش�ر  العدلية، 

خليفة الرئي�ض التنفيذي حللبة البحرين الدولية 

 Beyon« ل�شركة  التنفيذية  الإدارة  واأع�شاء 

ال�شتعدادات  �شمن  اأن�شئت  والتي   ،»Money
البحرين  جائزة  �شباق  لنطالق  والرتويج 

الكربى لطريان اخلليج للف�رم�ل وان 2022.

خليفة،  اآل  علي  بن  عي�شى  ال�شيخ  واأكد 

تعزيز  يف  العاملي  الريا�شي  التجمع  دور  على 

ت�شهدها  التي  واحل�شارية  التنم�ية  الإجنازات 

البحرين يف ظل رعاية واهتمام القيادة احلكيمة 

على  البحرين  مكانة  ير�ّشخ  مبا  اهلل،  حفظها 

ب�ش�رة  الريا�شية، وينعك�ض  ال�شياحة  خارطة 

اإيجابية على القت�شاد ال�طني ململكة البحرين، 

م�ؤكًدا اأن اختيار جممع 338 مقًرا للقرية يظهر 

القيمة ال�شياحية اجلاذبة للمنطقة.

قرية  تت�شمنه  ما  على  �شعادته  واطلع 

فعاليات  من   1 للف�رم�ل   »Beyon Money«

واأن�شطة متن�عة للجمه�ر، منها عر�ض ل�شيارة 

وفعالية   ،2022 مل��شم   1 للف�رم�ل  حماكاة 

وفعالية  العاملية،  البط�لة  كاأ�ض  مع  الت�ش�ير 

ال�شباق  تذاكر  بيع  ومركز  �شب�رت«،  »الآي 

اإىل  اإ�شافة  الدولية،  البحرين  حلبة  وب�شائع 

قرية احلرف اليدوية، والعديد من الفرق الفنية 

املتج�لة واملتن�عة والفعاليات العائلية.

ا�شتقبل جمعية التمري�ض.. ال�شالح:

املمر�شون ركيزة  لنجاح اخلطط ال�شحية

رئي�ض  ال�شالح،  �شالح  بن  علي  اأكد 

جمل�ض ال�ش�رى، اأن املمر�شني البحرينيني 

يف  وي�شهم�ن  نبيلة،  ر�شالة  ي�ؤدون 

البحرين  مبملكة  ال�شحية  املنظ�مة  رفد 

معرًبا  امل�شرفة،  والنجاحات  بالإجنازات 

والثناء  بالتقدير  والعتزاز  الفخر  عن 

من  املمر�ش�ن  به  يحظى  الذي  الكبري 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة 

عي�شى اآل خليفة، عاهل البالد املفدى.

ال�ش�رى  جمل�ض  رئي�ض  واأ�شاد 

يقدمها  التي  والعطاءات  بالت�شحيات 

ك�رونا  جائحة  بدء  منذ  املمر�ش�ن 

عزمية  بكل  وت�اجدهم  )ك�فيد-19(، 

للت�شدي  الأمامية  ال�شف�ف  يف  وتفاٍن 

بقيادة  البحرين  فريق  �شمن  للجائحة 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شم�  �شاحب 

العهد رئي�ض جمل�ض  اآل خليفة ويل  حمد 

ال�زراء حفظه اهلل، م�ؤكًدا اأن �شم�ه يق�د 

بكل  للجائحة  للت�شدي  ال�طنية  اجله�د 

كفاءة وحكمة واقتدار.

جمل�ض  رئي�ض  لقاء  خالل  ذلك  جاء 

جا�شم خميمر،  الدكت�ر جميلة  ال�ش�رى، 

التمري�ض  جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 

البحرينية، وعدد من اأع�شاء جمل�ض اإدارة 

اجلمعية، حيث قّدم�ا له �شرًحا تف�شيلًيا 

ح�ل برامج واأن�شطة اجلمعية، وخططها 

التط�يرية التي تعمل على تنفيذها.

واأ�شار رئي�ض جمل�ض ال�ش�رى اإىل اأن 

من  اأ�شا�شية  ركيزة  يعتربون  املمر�شني 

ال�شحية،  والربامج  ركائز جناح اخلطط 

جمعية  وم�شاعي  جه�د  على  مثنًيا 

الربامج  لإقامة  البحرينية  التمري�ض 

وم�ش�ؤوليات  دور  ت�ؤكد  التي  والأن�شطة 

الإن�شاين  العطاء  روح  وتعزز  املمر�شني، 

والتفاين يف اأداء مهنة التمري�ض.

واأع�شاء  رئي�ض  اأثنى  جانبهم،  من 

جمل�ض اإدارة جمعية التمري�ض البحرينية 

على الدور الذي يق�م به جمل�ض ال�ش�رى 

القرتاحات  وتقدمي  الت�شريعات،  �شن  يف 

ال�شحية  املنظ�مة  ت�شهم يف تط�ير  التي 

يف مملكة البحرين، م�ؤكدين احلر�ض على 

م�ا�شلة العمل والرتقاء مبهنة التمري�ض 

الذي  والتط�ر  التقدم  مع  يت�اكب  مبا 

ت�شهده اململكة يف املجال ال�شحي.

القب�ض على ثالثة اآ�شيويني حليازتهم مواد خمدرة

اإدارة  �شرحت الإدارة العامة للمباحث والأدلة اجلنائية باأن �شرطة 

اجلرمية،  ومكافحة  النظام  �شعيها حلفظ  اإطار  ويف  املخدرات،  مكافحة 

متكنت من القب�ض على ثالثة اآ�شي�يني ترتاوح اأعمارهم بني )33 و39 

عاماً( حليازتهم م�اد خمدرة.

با�شرت  ال�شاأن،  بهذا  معل�مات  ورود  ف�ر  باأنه  الإدارة  واأو�شحت 

عن  اأ�شفرت  والتي  والتحري  البحث  عمليات  املخدرات  مكافحة  �شرطة 

حتديد ه�ية املذك�رين والقب�ض عليهم و�شبط امل�اد املخدرة بح�زتهم، 

بالإ�شافة اإىل مبالغ مالية ُيعتقد باأنها ح�شيلة البيع، م�شريًة اإىل اأنه مت 

حتريز امل�شب�طات، واتخاذ الإجراءات القان�نية الالزمة متهيداً لإحالة 

الق�شية اإىل النيابة العامة.
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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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رفع اجلل�صة بعد �صالة الظهر لعدم اكتمال الن�صاب القانوين

»النواب« يتم�ّصك مبنح اإجازة مدفوعة الأجر حلالت الإجها�ض
فاطمة �شلمان - اأبرار �شكري:

مت�ّشك جمل�س النواب اأم�س بقانون نيابي مينح املراأة 

العاملة يف القطاع الأهلي اإجازة مدفوعة الأجر يف حالت 

الو�شع،  اإجازة  تعادل  ميًتا،  الطفل  ولدة  اأو  الإجها�س 

وذلك بعد رف�س جمل�س ال�شورى للقانون.

انتقدت  حاّدة  مداخالت  القانون  مداولت  و�شهدت 

القانون  درا�شة  بعدم  ال�شوريني  واتهمت  ال�شوري  القرار 

اجلهات  من  عدد  وجود  �شوء  يف  �شيما  جيدة،  درا�شة 

املوؤيدة للقانون واأبرزها املجل�س الأعلى للمراأة.

واملداخالت  امل�شادات  بع�س  اجلل�شة  �شهدت  كما 

ال�شاخنة كان اأبرزها النتقادات التي وجهها النائب ابراهيم 

والتاأخر،  النعقاد  بعدم  النواب  مكتب  لهيئة  النفيعي 

م�شرًيا اإىل اأنه وعدد من النواب تقدموا بطلب عقد مناق�شة 

رئي�شة  ورّدت  النفط،  اأ�شعار  ارتفاع  تاأثريات  حول  عامة 

املجل�س فوزية زينل بالتاأكيد على انعقاد اجتماع املكتب يف 

كل اأربعاء واأن الف�شل احلايل اأكرث الف�شول انعقاًدا لهيئة 

املكتب، م�شريًة اإىل اأن طلب املناق�شة العامة مل ي�شل اإليها.

ويف �شياق مت�شل، اأعلنت رئي�شة جمل�س النواب فوزية 

الن�شاب  اكتمال  ب�شبب عدم  النواب  زينل عن رفع جل�شة 

القانوين بعد ا�شرتاحة �شالة الظهر.

ومت  �شباًحا،  والن�شف  التا�شعة  يف  اجلل�شة  وُعقدت 

الظهر  �شلّوا  النواب  اأغلب  اأّن  اإّل  الظهر،  ل�شالة  التوقف 

وغادروا اجلل�شة اأو مل يح�شروا للقاعة، الأمر الذي ا�شطر 

للرئي�شة لإعالن رفعها.

ويتطلب الن�شاب القانوين ح�شور 21 نائًبا من اأ�شل 

40 يف قاعة املجل�س.

العربي  اليوم  مبنا�شبة  بياًنا  اأم�س  املجل�س  واأ�شدر 

الت�شريعية  املنظومة  بتطور  فيه  اأ�شاد  الإن�شان،  حلقوق 

البحرين وما حتقق من تقدم متميز وتطور  احلقوقية يف 

بارز يف ال�شجل احلقوقي، واإعالء مبداأ احلريات امل�شئوؤولة، 

موؤكًدا الدعم النيابي، لإبراز املنجزات احلقوقية احل�شارية 

احلقوقي  بالعمل  الرتقاء  يف  وامل�شاهمة  البحرين،  ململكة 

الوطنية  احلقوقية  واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون 

كافة.

 ت�صوير: ح�صن قربانجانب من جل�سة الأم�سرئي�سة النواب: هيئة املكتب ملتزمة بعقد اجتماعاتها الأ�سبوعية

�صاتهم غري املتوافرة لدى البحرينيني  توظيفهم نتيجة لتخ�صّ

وزيرة ال�صحة: اإنهاء عقود الأجانب املوؤقتة نهاية العام اجلاري

فائقة  ال�شحة  وزيرة  اأكدت 

ال�شالح رًدا على �شوؤال النائب اأحمد 

الدم�شتاين، اأنه �شيتم تثبيت موظفي 

العقود  اأ�شحاب  ال�شحة  وزارة 

اأن  مو�شحة  املواطنني،  من  املوؤقتة 

موؤقتة  بعقود  توظيفهم  مت  الذين 

لالأجانب كانت خالل فرتة اجلائحة. 

وتابعت قائلة: »اإن العقود كان 

لفرتة  مدتهم  تكون  املفرت�س  من 

وتنتهي، ولكن عندما لحظنا زيادة 

ي�شتمرون«،  باأن  ا�شطرينا  الأعداد 

لفتًة اإىل اأن التاأخري يف التثبيت كان 

ب�شبب الفرتة النتقالية والف�شل بني 

املوؤ�ش�شات ال�شحية.

املوؤقتة،  الأجانب  عقود  وحول 

الأجانب  عقود  باأن  الوزيرة  اأفادت 

بهذا  �شتنتهي  ال�شحة  وزارة  يف 

كورونا،  جائحه  انتهاء  مع  العام 

نتيجة حلالة  كان  ا�شتقدامهم  اإن  اإذ 

طارئة وهي جائحة كورونا وب�شبب 

لدى  املتوافرة  غري  تخ�ش�شاتهم 

البحرينيني من كاأطباء وا�شت�شاريني 

الق�شوى  للعناية  وممر�شني 

عقودهم  اأن  اإىل  لفتة  والتنف�س، 

تقع �شمن ميزانية اجلائحة ولي�س 

�شمن ميزانية الوزارة. 

اأحمد  النائب  ت�شاءل  جانبه  من 

م�شري  عن  مداخلته  يف  الدم�شتاين 

املوؤقتة،  بالعقود  واملوظفني  الأطباء 

مت  باأنه  الوزير  رد  يف  واأن  خا�شة 

موؤقتة  بعقود  بحرينيني   9 توظيف 

العام 2020 اإىل جانب 10 اآخرين 

 2021 العام  اأي�شا  موؤقتة  بعقود 

وال�شتقرار  الأمان  مراعاة  دون 

الوظيفي لهم.

كما اأكد النائب بقوله باأن هناك 

موؤقتة  بعقود  بالوزارة  موظفني 

الذمة هل  من 10 �شنوات، ولرباءة 

البحرينيني  املوظفني  تثبيت  �شيتم 

املوؤقتة  العقود  اأ�شحاب  بالوزارة 

لفتا  ال�شالمة،  مع  لهم  �شيقال  اأم 

اأبناء البحرين  اإىل جلوء العديد من 

جمل�س  بدول  عيادات  يف  للعمل 

احلال  بهم  و�شل  اأن  بعد  التعاون 

اإىل نهاية املطاف.

اللتفات  �شرورة  على  اأّكد  كما 

اإىل الطاقات املعطلة من اأبناء اململكة، 

يحملون  مواطنني  لديه  باأن  منوها 

اأعلى من �شهادات الأجانب  �شهادات 

يف  ويعملون  ال�شحة  يف  املوظفني 

م�شت�شفيات كربى يف لندن واأمريكا 

مت�شائال:  خمتلفة،  وبتخ�ش�شات 

واأن  بهم  ال�شتعانة  الأجدى  »األي�س 

تكون اأولوية التوظيف لهم«.

وزيرة  الدم�شتاين  عاتب  كما 

مكتب  اإىل  »اأر�شلت  قائالً:  ال�شحة 

ومل  ر�شالة   50 يعادل  ما  الوزيرة 

اأحَظ منها �شوى على رد واحد فقط، 

واأنا  للوزيرة  اأوجهه  عتب  وهذا 

كان  واإن  ذلك،  تقبل  ل  باأنها  اأعرف 

الرد  ا فمن حقها  اأي�شً لها عتب علّي 

ا«. اأي�شً

احمد الدم�ستاينوزيرة ال�سحة

الدو�صري: ظلم وقع على الأندية املندجمة

بوعنق: ناٍد دون ملعب كحداٍد من غري فحم

املوؤيد  اأمين  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزير  اأكد 

والريا�شة،  ال�شباب  قطاع  يحكمان  قانونني  وجود  على 

الأعلى  املجل�س  لقانون  ال�شبابي  القطاع  يخ�شع  حيث 

لل�شباب والريا�شة بينما يخ�شع القطاع الريا�شي لقانون 

اجلمعيات والأندية.

مبوجب  ترخ�س  ال�شباب  متكني  مراكز  اأن  اإىل  واأ�شار 

الريا�شية  املراكز  بينما  للريا�شة،  الأعلى  املجل�س  قانون 

ترخ�س مبوجب قانون اجلمعيات والأندية، مو�شًحا باأن 

الأطراف  قبل  من  موقعة  عقود  هي   2001 العام  عقود 

وحتفظ حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف.

ومن جانبه قال النائب عي�شى الدو�شري يف مداخلته: 

»لقد وقع ظلم على من اندجموا مع اأندية اأخرى على اأمل 

رد  يف  مربرات  من  يق  �شِ ما  وكل  اأبًدا،  ت�شدق  مل  وعود 

الوزير هي جمرد كالم لي�س له اأ�شا�س على اأر�س الواقع، 

وكم كنت اأمتنى اأن تكون هناك مراعاة لتدارك ذلك اخلطاأ 

الأندية  لتلك  التفاق عليه عندما زين  اأب�شط ما مت  بتنفيذ 

بفكرة الدمج«.

وتابع: »�شاأ�شوق مثالً لناٍد قد طلب منه اأن يندمج مع 

بحوايل  للنادي  كبري  مبنى  بناء  النتيجة  فكانت  اآخر  ناٍد 

بعد  الذي حتّول  الآخر  النادي  بينما ظل  دينار  4 ماليني 

دجمه اإىل مركز �شباب يف مبناه املتهالك الذي ل ي�شلح لأي 

ن�شاط على الرغم من الوعود الكثرية ببناء مقر و�شعت له 

اخلرائط والر�شومات من قبل الوزارة وظل هذا الأمل يراود 

مركز ال�شباب دون نتيجة تذكر بني ت�شويف ومماطلة حتى 

اأهمل املو�شوع واأ�شبح ن�شًيا من�شًيا«.

من جانبه، انتقد النائب خالد بوعنق غياب الو�شوح 

اأر�س مللعب نادي  واجلدول الزمني املحّدد يف تخ�شي�س 

قبل  للنادي  موجود  كانت  الأر�س  اأن  اإىل  م�شرًيا  قاليل، 

يتم  ات�شالت ومل  اأبراج  ل�شالح  تخ�شي�شها  �شنوات ومت 

تعوي�شهم حتى الآن. واأ�شاف، »ل نريد �شيًئا مبهًما، كل ما 

نطالب به هو تخ�شي�س اأر�س للنادي فوًرا وو�شع جدول 

زمني وا�شح لإجراءات ذلك«.

وتابع: »ناٍد دون ملعب كحداٍد من غري فحم، ولبد من 

�شرعة اإيجاد احللول وتخ�شي�س اأر�س للنادي«.

اإجراءات  اأّن  على  فاأّكد  والريا�شة  ال�شباب  وزير  اأما 

ا�شتمالك الأرا�شي ت�شتغرق وقًتا طوياًل.

عي�سى الدو�سريوزير ال�سباب خالد بوعنق

حميدان: الإجازات املر�صية 

املرتاكمة كافية لالإجها�ض

والتنمية  العمل  وزير  حميدان  جميل  اأكد 

الجتماعية اأن الوزارة تتبنى اأفعالً ولي�س �شعارات، 

فحقوق املراأة العاملة مكفولة ولي�شت حمل اأي نقا�س، 

كما اأنها تتمتع باحلقوق واحلماية ال�شحية يف جميع 

الأحوال، وهذا هدف ت�شعى له الوزارة، مو�شًحا اأنه 

امراأة تتعلق  اأي �شكوى من  العمل  مل ترد اىل وزارة 

بحرمانها من الإجازة ب�شبب الإجها�س.

كما اأ�شار اإىل اأن الإجازات املر�شية املرتاكمة كفيلة 

الإجها�س،  اإجازة  اإىل  احلاجة  من  املطلوب  بتحقيق 

ولوزارة  الواقع،  اأر�س  على  ومكفولة  متحّققة  وهي 

ال�شحة قيا�س حالة الإجها�س ح�شب اأ�شابيع احلمل 

الإجازة  مدد  وحتديد  املخت�س  الطبيب  يقدرها  التي 

الالزمة.

تفّرق  والدولية  العربية  املواثيق  اأن  واأو�شح 

بني  املدد  تتفاوت  اإذ  والولدة،  الإجها�س  اإجازة  بني 

حالت الإجها�س والولدة، مبيًنا اأن التعديل اجلديد 

على م�شروع القانون يت�شم بكثري من املرونة، مطالًبا 

به  النظر  لإعادة  الوقت  من  مزيًدا  امل�شروع  مبنح 

وطرحه من جديد.

وزير العمل 

ال�صحة: 1800 حالة اإجها�ض

�صنوًيا بـ»م�صت�صفى ال�صلمانية«

يف  والولدة  الن�شاء  ا�شت�شارية  حممود  نعيمة  اأكدت 

الإجها�س  حالت  اأغلب  اأن  الطبي  ال�شلمانية  م�ش�شتفى 

اأن  اإىل  م�شرية  احلمل،  من  الأوىل  الأ�شهر  ثالثة  حتدث يف 

اأكرث  اأخرى، ولكن  اإىل  تتفاوت من حالة  الإجها�س  اإجازة 

اأعرا�س  من  للتعايف  فقط  اأ�شبوع  اإىل  حتتاج  احلالت 

الإجها�س.

حالت  عدد  اأن  والولدة  الن�شاء  ا�شت�شارية  واأ�شافت 

الإجها�س يف م�شت�شفى ال�شلمانية ترتاوح بني 1500 اإىل 

1800 حالة �شنوًيا يف ال�شلمانية فقط.

تنتهي  التي  احلمل  حالت  ن�شبة  اأن  اإىل  ولفتت 

بالإجها�س ترتاوح بني 10% اإىل 20% من حالت احلمل.

كما اأ�شارت اإىل اأن فرتة التعايف من الإجها�س لأ�شابيع 

حمل ل تتجاوز الـ20 اأ�شبوًعا هي اأ�شبوع واحد للتعايف، 

وقد متتد اإىل اأ�شبوعني ح�شب حالة املري�شة، لفتة اإىل عدم 

بعد  الو�شع  واإجازة  الإجها�س  اإجازة  بني  مقارنة  وجود 

24 اأ�شبوًعا، اإذ ت�شتوجب اإجازة نفا�س تقّدر بـ60 يوًما.

�صلمان: الت�صدي لقرارات التجار »غري امل�صوؤولة«

اأ�شار النائب عبدالنبي �شلمان، 

امل�شروع  ب�شاأن  مداخلته  خالل 

الأهلي،  القطاع  يف  العمل  بقانون 

باإيجابية  اأقّرت  احلكومة  اأن  اإىل 

مبا  اخلدمات  جلنة  طرحته  ما 

يف  العاملة  املراأة  منح  يخ�س 

مدفوعة  اإجازة  اخلا�س  القطاع 

م�شدًدا  اإجها�شها،  حالة  يف  الأجر 

لبع�س  الت�شدي  �شرورة  على 

امل�شوؤولة  غري  والقرارات  املواقف 

من بع�س التجار بهذا اخل�شو�س.

ه�شام  النائب  قال  جانبه،  من 

الع�شريي: »يوؤ�شفني رف�س التجار 

ي�شب  توّجه  لأي  العمال  ورجال 

والت�شريعات  القوانني  تعديل  يف 

القطاع  يف  املراأة  حلقوق  الداعمة 

اخلا�س، رغم م�شاركتها وتاأثريها 

الفعال يف املجتمع«.

حالة  هو  الإجها�س  اأن  واأكد 

للمراأة،  اختيارية  ولي�شت  ق�شرية 

ت�شتوجب  نف�شية  اآثار  اإىل  توؤدي 

فرتة للتعايف ومعاجلة تلك الآثار 

الأ�شرة،  اأفراد  وجلميع  لها  املوؤملة 

موقف  ت�شجيل  �شرورة  اإىل  لفًتا 

ولي�شت  للمراأة  عملية  وحقوق 

اإيجاد خمرج  اإىل  اإ�شافة  اإن�شائية، 

ملنحها  �شماًنا  احلالة  هذه  يف  لها 

حقوقها بالكامل.

عبدالنبي �سلمان

اآل رحمة: اإجازة الإجها�ض حق اإن�صاين واأخالقي

اأن  رحمة  اآل  غازي  النائب  قال 

الإجها�س  اإجازة  قانون  رف�س  مربرات 

�شعيفة ول ت�شمد اأمام املنطق، موؤكًدا اأن 

القانون يدعم ويعزز حقوق املراأة، وهو 

حق اأخالقي واإن�شاين حلفظ حقوق املراأة 

املرور  بعد  وذلك  والنف�شية  اجل�شدية 

بتجربة �شعبة ومريرة.

بدوره، قال النائب اأحمد العامر: »ما 

اإجازة  منح  على  وتعديل  اإ�شافة  من  مت 

العاملة  املجه�شة  للمراأة  الأجر  مدفوعة 

هذا  نوؤيد  جتعلنا  اخلا�س  القطاع  يف 

امل�شروع، ملا فيه من اإ�شافة نوعية مللف 

املراأة الذي يحظى باهتمام كبري«.

اأحمد  النائب  رف�س  جانبه،  من 

اإجازة  منح  م�شروح  �شحب  الأن�شاري 

مدفوعة الأجر للمراأة يف حالة الإجها�س 

مطالًبا  اخلا�س،  القطاع  يف  العاملة 

باملوافقة على هذا امل�شروع.

غازي اآل رحمة

عبدالرحيم: جنني بوزن 

جرامات ل يعادل بالكيلوجرامات

راأت النائب مع�شومة عبدالرحيم اأنه 

باأ�شابيع  امراأة حامل  مقارنة بني  ل وجه 

اأخرى  وبني  جرامات  يعادل  جنني  بوزن 

باأ�شابيع متقّدمة بجنني يزن كيلوجرامات، 

كيف  بالعقل،  نتحّدث  »دعونا  متابعة: 

ال�شّيدتني؟  لنف�س  الإجازة  نف�س  مُتنح 

فالإجها�س خمتلف متاًما عن الولدة«.

النفيعي  اإبراهيم  النائب  اأبدى  بينما 

ال�شورى  جمل�س  رف�س  من  ا�شتغرابه 

للم�شروع، مع اأن املراأة متثل ن�شبة كبرية 

رغم  النواب  بعك�س جمل�س  املجل�س،  من 

مع  انه  اإل  به  الن�شائية  العنا�شر  قلة 

هذا  اأن  اإىل  لفًتا  ورجالً،  ن�شاًء  القانون 

القانون هو الأن�شب والأجدى للمراأة.

القا�شي  عي�شى  النائب  اأ�شار  بدوره، 

اإىل احلالة النف�شية واحلزن ال�شديد الذي 

متر به املراأة املجه�شة، قائالً: »الإجها�س 

ال�شديد  احلزن  من  بنوع  املراأة  ي�شيب 

واجباتها  اأداء  من  اإمكانها  دون  يحول 

العملية، نتيجة لهذا احلزن والبكاء الدائم 

فرتة  ت�شتوجب  والتي  جنينها،  فقد  على 

وهذا  الولدة،  اأو  الو�شع  اإجازة  تعادل 

اأمر يجب اأن يوؤخذ على حممل اجلد، فلول 

املراأة ملا عا�س الرجل«.
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رفع اجلل�صة بعد �صالة الظهر لعدم اكتمال الن�صاب القانوين

»النواب« يتم�ّصك مبنح اإجازة مدفوعة الأجر حلالت الإجها�ض
فاطمة �شلمان - اأبرار �شكري:

مت�ّشك جمل�س النواب اأم�س بقانون نيابي مينح املراأة 

العاملة يف القطاع الأهلي اإجازة مدفوعة الأجر يف حالت 

الو�شع،  اإجازة  تعادل  ميًتا،  الطفل  ولدة  اأو  الإجها�س 

وذلك بعد رف�س جمل�س ال�شورى للقانون.

انتقدت  حاّدة  مداخالت  القانون  مداولت  و�شهدت 

القانون  درا�شة  بعدم  ال�شوريني  واتهمت  ال�شوري  القرار 

اجلهات  من  عدد  وجود  �شوء  يف  �شيما  جيدة،  درا�شة 

املوؤيدة للقانون واأبرزها املجل�س الأعلى للمراأة.

واملداخالت  امل�شادات  بع�س  اجلل�شة  �شهدت  كما 

ال�شاخنة كان اأبرزها النتقادات التي وجهها النائب ابراهيم 

والتاأخر،  النعقاد  بعدم  النواب  مكتب  لهيئة  النفيعي 

م�شرًيا اإىل اأنه وعدد من النواب تقدموا بطلب عقد مناق�شة 

رئي�شة  ورّدت  النفط،  اأ�شعار  ارتفاع  تاأثريات  حول  عامة 

املجل�س فوزية زينل بالتاأكيد على انعقاد اجتماع املكتب يف 

كل اأربعاء واأن الف�شل احلايل اأكرث الف�شول انعقاًدا لهيئة 

املكتب، م�شريًة اإىل اأن طلب املناق�شة العامة مل ي�شل اإليها.

ويف �شياق مت�شل، اأعلنت رئي�شة جمل�س النواب فوزية 

الن�شاب  اكتمال  ب�شبب عدم  النواب  زينل عن رفع جل�شة 

القانوين بعد ا�شرتاحة �شالة الظهر.

ومت  �شباًحا،  والن�شف  التا�شعة  يف  اجلل�شة  وُعقدت 

الظهر  �شلّوا  النواب  اأغلب  اأّن  اإّل  الظهر،  ل�شالة  التوقف 

وغادروا اجلل�شة اأو مل يح�شروا للقاعة، الأمر الذي ا�شطر 

للرئي�شة لإعالن رفعها.

ويتطلب الن�شاب القانوين ح�شور 21 نائًبا من اأ�شل 

40 يف قاعة املجل�س.

العربي  اليوم  مبنا�شبة  بياًنا  اأم�س  املجل�س  واأ�شدر 

الت�شريعية  املنظومة  بتطور  فيه  اأ�شاد  الإن�شان،  حلقوق 

البحرين وما حتقق من تقدم متميز وتطور  احلقوقية يف 

بارز يف ال�شجل احلقوقي، واإعالء مبداأ احلريات امل�شئوؤولة، 

موؤكًدا الدعم النيابي، لإبراز املنجزات احلقوقية احل�شارية 

احلقوقي  بالعمل  الرتقاء  يف  وامل�شاهمة  البحرين،  ململكة 

الوطنية  احلقوقية  واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون 

كافة.

 ت�صوير: ح�صن قربانجانب من جل�سة الأم�سرئي�سة النواب: هيئة املكتب ملتزمة بعقد اجتماعاتها الأ�سبوعية

�صاتهم غري املتوافرة لدى البحرينيني  توظيفهم نتيجة لتخ�صّ

وزيرة ال�صحة: اإنهاء عقود الأجانب املوؤقتة نهاية العام اجلاري

فائقة  ال�شحة  وزيرة  اأكدت 

ال�شالح رًدا على �شوؤال النائب اأحمد 

الدم�شتاين، اأنه �شيتم تثبيت موظفي 

العقود  اأ�شحاب  ال�شحة  وزارة 

اأن  مو�شحة  املواطنني،  من  املوؤقتة 

موؤقتة  بعقود  توظيفهم  مت  الذين 

لالأجانب كانت خالل فرتة اجلائحة. 

وتابعت قائلة: »اإن العقود كان 

لفرتة  مدتهم  تكون  املفرت�س  من 

وتنتهي، ولكن عندما لحظنا زيادة 

ي�شتمرون«،  باأن  ا�شطرينا  الأعداد 

لفتًة اإىل اأن التاأخري يف التثبيت كان 

ب�شبب الفرتة النتقالية والف�شل بني 

املوؤ�ش�شات ال�شحية.

املوؤقتة،  الأجانب  عقود  وحول 

الأجانب  عقود  باأن  الوزيرة  اأفادت 

بهذا  �شتنتهي  ال�شحة  وزارة  يف 

كورونا،  جائحه  انتهاء  مع  العام 

نتيجة حلالة  كان  ا�شتقدامهم  اإن  اإذ 

طارئة وهي جائحة كورونا وب�شبب 

لدى  املتوافرة  غري  تخ�ش�شاتهم 

البحرينيني من كاأطباء وا�شت�شاريني 

الق�شوى  للعناية  وممر�شني 

عقودهم  اأن  اإىل  لفتة  والتنف�س، 

تقع �شمن ميزانية اجلائحة ولي�س 

�شمن ميزانية الوزارة. 

اأحمد  النائب  ت�شاءل  جانبه  من 

م�شري  عن  مداخلته  يف  الدم�شتاين 

املوؤقتة،  بالعقود  واملوظفني  الأطباء 

مت  باأنه  الوزير  رد  يف  واأن  خا�شة 

موؤقتة  بعقود  بحرينيني   9 توظيف 

العام 2020 اإىل جانب 10 اآخرين 

 2021 العام  اأي�شا  موؤقتة  بعقود 

وال�شتقرار  الأمان  مراعاة  دون 

الوظيفي لهم.

كما اأكد النائب بقوله باأن هناك 

موؤقتة  بعقود  بالوزارة  موظفني 

الذمة هل  من 10 �شنوات، ولرباءة 

البحرينيني  املوظفني  تثبيت  �شيتم 

املوؤقتة  العقود  اأ�شحاب  بالوزارة 

لفتا  ال�شالمة،  مع  لهم  �شيقال  اأم 

اأبناء البحرين  اإىل جلوء العديد من 

جمل�س  بدول  عيادات  يف  للعمل 

احلال  بهم  و�شل  اأن  بعد  التعاون 

اإىل نهاية املطاف.

اللتفات  �شرورة  على  اأّكد  كما 

اإىل الطاقات املعطلة من اأبناء اململكة، 

يحملون  مواطنني  لديه  باأن  منوها 

اأعلى من �شهادات الأجانب  �شهادات 

يف  ويعملون  ال�شحة  يف  املوظفني 

م�شت�شفيات كربى يف لندن واأمريكا 

مت�شائال:  خمتلفة،  وبتخ�ش�شات 

واأن  بهم  ال�شتعانة  الأجدى  »األي�س 

تكون اأولوية التوظيف لهم«.

وزيرة  الدم�شتاين  عاتب  كما 

مكتب  اإىل  »اأر�شلت  قائالً:  ال�شحة 

ومل  ر�شالة   50 يعادل  ما  الوزيرة 

اأحَظ منها �شوى على رد واحد فقط، 

واأنا  للوزيرة  اأوجهه  عتب  وهذا 

كان  واإن  ذلك،  تقبل  ل  باأنها  اأعرف 

الرد  ا فمن حقها  اأي�شً لها عتب علّي 

ا«. اأي�شً

احمد الدم�ستاينوزيرة ال�سحة

الدو�صري: ظلم وقع على الأندية املندجمة

بوعنق: ناٍد دون ملعب كحداٍد من غري فحم

املوؤيد  اأمين  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزير  اأكد 

والريا�شة،  ال�شباب  قطاع  يحكمان  قانونني  وجود  على 

الأعلى  املجل�س  لقانون  ال�شبابي  القطاع  يخ�شع  حيث 

لل�شباب والريا�شة بينما يخ�شع القطاع الريا�شي لقانون 

اجلمعيات والأندية.

مبوجب  ترخ�س  ال�شباب  متكني  مراكز  اأن  اإىل  واأ�شار 

الريا�شية  املراكز  بينما  للريا�شة،  الأعلى  املجل�س  قانون 

ترخ�س مبوجب قانون اجلمعيات والأندية، مو�شًحا باأن 

الأطراف  قبل  من  موقعة  عقود  هي   2001 العام  عقود 

وحتفظ حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف.

ومن جانبه قال النائب عي�شى الدو�شري يف مداخلته: 

»لقد وقع ظلم على من اندجموا مع اأندية اأخرى على اأمل 

رد  يف  مربرات  من  يق  �شِ ما  وكل  اأبًدا،  ت�شدق  مل  وعود 

الوزير هي جمرد كالم لي�س له اأ�شا�س على اأر�س الواقع، 

وكم كنت اأمتنى اأن تكون هناك مراعاة لتدارك ذلك اخلطاأ 

الأندية  لتلك  التفاق عليه عندما زين  اأب�شط ما مت  بتنفيذ 

بفكرة الدمج«.

وتابع: »�شاأ�شوق مثالً لناٍد قد طلب منه اأن يندمج مع 

بحوايل  للنادي  كبري  مبنى  بناء  النتيجة  فكانت  اآخر  ناٍد 

بعد  الذي حتّول  الآخر  النادي  بينما ظل  دينار  4 ماليني 

دجمه اإىل مركز �شباب يف مبناه املتهالك الذي ل ي�شلح لأي 

ن�شاط على الرغم من الوعود الكثرية ببناء مقر و�شعت له 

اخلرائط والر�شومات من قبل الوزارة وظل هذا الأمل يراود 

مركز ال�شباب دون نتيجة تذكر بني ت�شويف ومماطلة حتى 

اأهمل املو�شوع واأ�شبح ن�شًيا من�شًيا«.

من جانبه، انتقد النائب خالد بوعنق غياب الو�شوح 

اأر�س مللعب نادي  واجلدول الزمني املحّدد يف تخ�شي�س 

قبل  للنادي  موجود  كانت  الأر�س  اأن  اإىل  م�شرًيا  قاليل، 

يتم  ات�شالت ومل  اأبراج  ل�شالح  تخ�شي�شها  �شنوات ومت 

تعوي�شهم حتى الآن. واأ�شاف، »ل نريد �شيًئا مبهًما، كل ما 

نطالب به هو تخ�شي�س اأر�س للنادي فوًرا وو�شع جدول 

زمني وا�شح لإجراءات ذلك«.

وتابع: »ناٍد دون ملعب كحداٍد من غري فحم، ولبد من 

�شرعة اإيجاد احللول وتخ�شي�س اأر�س للنادي«.

اإجراءات  اأّن  على  فاأّكد  والريا�شة  ال�شباب  وزير  اأما 

ا�شتمالك الأرا�شي ت�شتغرق وقًتا طوياًل.

عي�سى الدو�سريوزير ال�سباب خالد بوعنق

حميدان: الإجازات املر�صية 

املرتاكمة كافية لالإجها�ض

والتنمية  العمل  وزير  حميدان  جميل  اأكد 

الجتماعية اأن الوزارة تتبنى اأفعالً ولي�س �شعارات، 

فحقوق املراأة العاملة مكفولة ولي�شت حمل اأي نقا�س، 

كما اأنها تتمتع باحلقوق واحلماية ال�شحية يف جميع 

الأحوال، وهذا هدف ت�شعى له الوزارة، مو�شًحا اأنه 

امراأة تتعلق  اأي �شكوى من  العمل  مل ترد اىل وزارة 

بحرمانها من الإجازة ب�شبب الإجها�س.

كما اأ�شار اإىل اأن الإجازات املر�شية املرتاكمة كفيلة 

الإجها�س،  اإجازة  اإىل  احلاجة  من  املطلوب  بتحقيق 

ولوزارة  الواقع،  اأر�س  على  ومكفولة  متحّققة  وهي 

ال�شحة قيا�س حالة الإجها�س ح�شب اأ�شابيع احلمل 

الإجازة  مدد  وحتديد  املخت�س  الطبيب  يقدرها  التي 

الالزمة.

تفّرق  والدولية  العربية  املواثيق  اأن  واأو�شح 

بني  املدد  تتفاوت  اإذ  والولدة،  الإجها�س  اإجازة  بني 

حالت الإجها�س والولدة، مبيًنا اأن التعديل اجلديد 

على م�شروع القانون يت�شم بكثري من املرونة، مطالًبا 

به  النظر  لإعادة  الوقت  من  مزيًدا  امل�شروع  مبنح 

وطرحه من جديد.

وزير العمل 

ال�صحة: 1800 حالة اإجها�ض

�صنوًيا بـ»م�صت�صفى ال�صلمانية«

يف  والولدة  الن�شاء  ا�شت�شارية  حممود  نعيمة  اأكدت 

الإجها�س  حالت  اأغلب  اأن  الطبي  ال�شلمانية  م�ش�شتفى 

اأن  اإىل  م�شرية  احلمل،  من  الأوىل  الأ�شهر  ثالثة  حتدث يف 

اأكرث  اأخرى، ولكن  اإىل  تتفاوت من حالة  الإجها�س  اإجازة 

اأعرا�س  من  للتعايف  فقط  اأ�شبوع  اإىل  حتتاج  احلالت 

الإجها�س.

حالت  عدد  اأن  والولدة  الن�شاء  ا�شت�شارية  واأ�شافت 

الإجها�س يف م�شت�شفى ال�شلمانية ترتاوح بني 1500 اإىل 

1800 حالة �شنوًيا يف ال�شلمانية فقط.

تنتهي  التي  احلمل  حالت  ن�شبة  اأن  اإىل  ولفتت 

بالإجها�س ترتاوح بني 10% اإىل 20% من حالت احلمل.

كما اأ�شارت اإىل اأن فرتة التعايف من الإجها�س لأ�شابيع 

حمل ل تتجاوز الـ20 اأ�شبوًعا هي اأ�شبوع واحد للتعايف، 

وقد متتد اإىل اأ�شبوعني ح�شب حالة املري�شة، لفتة اإىل عدم 

بعد  الو�شع  واإجازة  الإجها�س  اإجازة  بني  مقارنة  وجود 

24 اأ�شبوًعا، اإذ ت�شتوجب اإجازة نفا�س تقّدر بـ60 يوًما.

�صلمان: الت�صدي لقرارات التجار »غري امل�صوؤولة«

اأ�شار النائب عبدالنبي �شلمان، 

امل�شروع  ب�شاأن  مداخلته  خالل 

الأهلي،  القطاع  يف  العمل  بقانون 

باإيجابية  اأقّرت  احلكومة  اأن  اإىل 

مبا  اخلدمات  جلنة  طرحته  ما 

يف  العاملة  املراأة  منح  يخ�س 

مدفوعة  اإجازة  اخلا�س  القطاع 

م�شدًدا  اإجها�شها،  حالة  يف  الأجر 

لبع�س  الت�شدي  �شرورة  على 

امل�شوؤولة  غري  والقرارات  املواقف 

من بع�س التجار بهذا اخل�شو�س.

ه�شام  النائب  قال  جانبه،  من 

الع�شريي: »يوؤ�شفني رف�س التجار 

ي�شب  توّجه  لأي  العمال  ورجال 

والت�شريعات  القوانني  تعديل  يف 

القطاع  يف  املراأة  حلقوق  الداعمة 

اخلا�س، رغم م�شاركتها وتاأثريها 

الفعال يف املجتمع«.

حالة  هو  الإجها�س  اأن  واأكد 

للمراأة،  اختيارية  ولي�شت  ق�شرية 

ت�شتوجب  نف�شية  اآثار  اإىل  توؤدي 

فرتة للتعايف ومعاجلة تلك الآثار 

الأ�شرة،  اأفراد  وجلميع  لها  املوؤملة 

موقف  ت�شجيل  �شرورة  اإىل  لفًتا 

ولي�شت  للمراأة  عملية  وحقوق 

اإيجاد خمرج  اإىل  اإ�شافة  اإن�شائية، 

ملنحها  �شماًنا  احلالة  هذه  يف  لها 

حقوقها بالكامل.

عبدالنبي �سلمان

اآل رحمة: اإجازة الإجها�ض حق اإن�صاين واأخالقي

اأن  رحمة  اآل  غازي  النائب  قال 

الإجها�س  اإجازة  قانون  رف�س  مربرات 

�شعيفة ول ت�شمد اأمام املنطق، موؤكًدا اأن 

القانون يدعم ويعزز حقوق املراأة، وهو 

حق اأخالقي واإن�شاين حلفظ حقوق املراأة 

املرور  بعد  وذلك  والنف�شية  اجل�شدية 

بتجربة �شعبة ومريرة.

بدوره، قال النائب اأحمد العامر: »ما 

اإجازة  منح  على  وتعديل  اإ�شافة  من  مت 

العاملة  املجه�شة  للمراأة  الأجر  مدفوعة 

هذا  نوؤيد  جتعلنا  اخلا�س  القطاع  يف 

امل�شروع، ملا فيه من اإ�شافة نوعية مللف 

املراأة الذي يحظى باهتمام كبري«.

اأحمد  النائب  رف�س  جانبه،  من 

اإجازة  منح  م�شروح  �شحب  الأن�شاري 

مدفوعة الأجر للمراأة يف حالة الإجها�س 

مطالًبا  اخلا�س،  القطاع  يف  العاملة 

باملوافقة على هذا امل�شروع.

غازي اآل رحمة

عبدالرحيم: جنني بوزن 

جرامات ل يعادل بالكيلوجرامات

راأت النائب مع�شومة عبدالرحيم اأنه 

باأ�شابيع  امراأة حامل  مقارنة بني  ل وجه 

اأخرى  وبني  جرامات  يعادل  جنني  بوزن 

باأ�شابيع متقّدمة بجنني يزن كيلوجرامات، 

كيف  بالعقل،  نتحّدث  »دعونا  متابعة: 

ال�شّيدتني؟  لنف�س  الإجازة  نف�س  مُتنح 

فالإجها�س خمتلف متاًما عن الولدة«.

النفيعي  اإبراهيم  النائب  اأبدى  بينما 

ال�شورى  جمل�س  رف�س  من  ا�شتغرابه 

للم�شروع، مع اأن املراأة متثل ن�شبة كبرية 

رغم  النواب  بعك�س جمل�س  املجل�س،  من 

مع  انه  اإل  به  الن�شائية  العنا�شر  قلة 

هذا  اأن  اإىل  لفًتا  ورجالً،  ن�شاًء  القانون 

القانون هو الأن�شب والأجدى للمراأة.

القا�شي  عي�شى  النائب  اأ�شار  بدوره، 

اإىل احلالة النف�شية واحلزن ال�شديد الذي 

متر به املراأة املجه�شة، قائالً: »الإجها�س 

ال�شديد  احلزن  من  بنوع  املراأة  ي�شيب 

واجباتها  اأداء  من  اإمكانها  دون  يحول 

العملية، نتيجة لهذا احلزن والبكاء الدائم 

فرتة  ت�شتوجب  والتي  جنينها،  فقد  على 

وهذا  الولدة،  اأو  الو�شع  اإجازة  تعادل 

اأمر يجب اأن يوؤخذ على حممل اجلد، فلول 

املراأة ملا عا�س الرجل«.
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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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رفع اجلل�صة بعد �صالة الظهر لعدم اكتمال الن�صاب القانوين

»النواب« يتم�ّصك مبنح اإجازة مدفوعة الأجر حلالت الإجها�ض
فاطمة �شلمان - اأبرار �شكري:

مت�ّشك جمل�س النواب اأم�س بقانون نيابي مينح املراأة 

العاملة يف القطاع الأهلي اإجازة مدفوعة الأجر يف حالت 

الو�شع،  اإجازة  تعادل  ميًتا،  الطفل  ولدة  اأو  الإجها�س 

وذلك بعد رف�س جمل�س ال�شورى للقانون.

انتقدت  حاّدة  مداخالت  القانون  مداولت  و�شهدت 

القانون  درا�شة  بعدم  ال�شوريني  واتهمت  ال�شوري  القرار 

اجلهات  من  عدد  وجود  �شوء  يف  �شيما  جيدة،  درا�شة 

املوؤيدة للقانون واأبرزها املجل�س الأعلى للمراأة.

واملداخالت  امل�شادات  بع�س  اجلل�شة  �شهدت  كما 

ال�شاخنة كان اأبرزها النتقادات التي وجهها النائب ابراهيم 

والتاأخر،  النعقاد  بعدم  النواب  مكتب  لهيئة  النفيعي 

م�شرًيا اإىل اأنه وعدد من النواب تقدموا بطلب عقد مناق�شة 

رئي�شة  ورّدت  النفط،  اأ�شعار  ارتفاع  تاأثريات  حول  عامة 

املجل�س فوزية زينل بالتاأكيد على انعقاد اجتماع املكتب يف 

كل اأربعاء واأن الف�شل احلايل اأكرث الف�شول انعقاًدا لهيئة 

املكتب، م�شريًة اإىل اأن طلب املناق�شة العامة مل ي�شل اإليها.

ويف �شياق مت�شل، اأعلنت رئي�شة جمل�س النواب فوزية 

الن�شاب  اكتمال  ب�شبب عدم  النواب  زينل عن رفع جل�شة 

القانوين بعد ا�شرتاحة �شالة الظهر.

ومت  �شباًحا،  والن�شف  التا�شعة  يف  اجلل�شة  وُعقدت 

الظهر  �شلّوا  النواب  اأغلب  اأّن  اإّل  الظهر،  ل�شالة  التوقف 

وغادروا اجلل�شة اأو مل يح�شروا للقاعة، الأمر الذي ا�شطر 

للرئي�شة لإعالن رفعها.

ويتطلب الن�شاب القانوين ح�شور 21 نائًبا من اأ�شل 

40 يف قاعة املجل�س.

العربي  اليوم  مبنا�شبة  بياًنا  اأم�س  املجل�س  واأ�شدر 

الت�شريعية  املنظومة  بتطور  فيه  اأ�شاد  الإن�شان،  حلقوق 

البحرين وما حتقق من تقدم متميز وتطور  احلقوقية يف 

بارز يف ال�شجل احلقوقي، واإعالء مبداأ احلريات امل�شئوؤولة، 

موؤكًدا الدعم النيابي، لإبراز املنجزات احلقوقية احل�شارية 

احلقوقي  بالعمل  الرتقاء  يف  وامل�شاهمة  البحرين،  ململكة 

الوطنية  احلقوقية  واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون 

كافة.

 ت�صوير: ح�صن قربانجانب من جل�سة الأم�سرئي�سة النواب: هيئة املكتب ملتزمة بعقد اجتماعاتها الأ�سبوعية

�صاتهم غري املتوافرة لدى البحرينيني  توظيفهم نتيجة لتخ�صّ

وزيرة ال�صحة: اإنهاء عقود الأجانب املوؤقتة نهاية العام اجلاري

فائقة  ال�شحة  وزيرة  اأكدت 

ال�شالح رًدا على �شوؤال النائب اأحمد 

الدم�شتاين، اأنه �شيتم تثبيت موظفي 

العقود  اأ�شحاب  ال�شحة  وزارة 

اأن  مو�شحة  املواطنني،  من  املوؤقتة 

موؤقتة  بعقود  توظيفهم  مت  الذين 

لالأجانب كانت خالل فرتة اجلائحة. 

وتابعت قائلة: »اإن العقود كان 

لفرتة  مدتهم  تكون  املفرت�س  من 

وتنتهي، ولكن عندما لحظنا زيادة 

ي�شتمرون«،  باأن  ا�شطرينا  الأعداد 

لفتًة اإىل اأن التاأخري يف التثبيت كان 

ب�شبب الفرتة النتقالية والف�شل بني 

املوؤ�ش�شات ال�شحية.

املوؤقتة،  الأجانب  عقود  وحول 

الأجانب  عقود  باأن  الوزيرة  اأفادت 

بهذا  �شتنتهي  ال�شحة  وزارة  يف 

كورونا،  جائحه  انتهاء  مع  العام 

نتيجة حلالة  كان  ا�شتقدامهم  اإن  اإذ 

طارئة وهي جائحة كورونا وب�شبب 

لدى  املتوافرة  غري  تخ�ش�شاتهم 

البحرينيني من كاأطباء وا�شت�شاريني 

الق�شوى  للعناية  وممر�شني 

عقودهم  اأن  اإىل  لفتة  والتنف�س، 

تقع �شمن ميزانية اجلائحة ولي�س 

�شمن ميزانية الوزارة. 

اأحمد  النائب  ت�شاءل  جانبه  من 

م�شري  عن  مداخلته  يف  الدم�شتاين 

املوؤقتة،  بالعقود  واملوظفني  الأطباء 

مت  باأنه  الوزير  رد  يف  واأن  خا�شة 

موؤقتة  بعقود  بحرينيني   9 توظيف 

العام 2020 اإىل جانب 10 اآخرين 

 2021 العام  اأي�شا  موؤقتة  بعقود 

وال�شتقرار  الأمان  مراعاة  دون 

الوظيفي لهم.

كما اأكد النائب بقوله باأن هناك 

موؤقتة  بعقود  بالوزارة  موظفني 

الذمة هل  من 10 �شنوات، ولرباءة 

البحرينيني  املوظفني  تثبيت  �شيتم 

املوؤقتة  العقود  اأ�شحاب  بالوزارة 

لفتا  ال�شالمة،  مع  لهم  �شيقال  اأم 

اأبناء البحرين  اإىل جلوء العديد من 

جمل�س  بدول  عيادات  يف  للعمل 

احلال  بهم  و�شل  اأن  بعد  التعاون 

اإىل نهاية املطاف.

اللتفات  �شرورة  على  اأّكد  كما 

اإىل الطاقات املعطلة من اأبناء اململكة، 

يحملون  مواطنني  لديه  باأن  منوها 

اأعلى من �شهادات الأجانب  �شهادات 

يف  ويعملون  ال�شحة  يف  املوظفني 

م�شت�شفيات كربى يف لندن واأمريكا 

مت�شائال:  خمتلفة،  وبتخ�ش�شات 

واأن  بهم  ال�شتعانة  الأجدى  »األي�س 

تكون اأولوية التوظيف لهم«.

وزيرة  الدم�شتاين  عاتب  كما 

مكتب  اإىل  »اأر�شلت  قائالً:  ال�شحة 

ومل  ر�شالة   50 يعادل  ما  الوزيرة 

اأحَظ منها �شوى على رد واحد فقط، 

واأنا  للوزيرة  اأوجهه  عتب  وهذا 

كان  واإن  ذلك،  تقبل  ل  باأنها  اأعرف 

الرد  ا فمن حقها  اأي�شً لها عتب علّي 

ا«. اأي�شً

احمد الدم�ستاينوزيرة ال�سحة

الدو�صري: ظلم وقع على الأندية املندجمة

بوعنق: ناٍد دون ملعب كحداٍد من غري فحم

املوؤيد  اأمين  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزير  اأكد 

والريا�شة،  ال�شباب  قطاع  يحكمان  قانونني  وجود  على 

الأعلى  املجل�س  لقانون  ال�شبابي  القطاع  يخ�شع  حيث 

لل�شباب والريا�شة بينما يخ�شع القطاع الريا�شي لقانون 

اجلمعيات والأندية.

مبوجب  ترخ�س  ال�شباب  متكني  مراكز  اأن  اإىل  واأ�شار 

الريا�شية  املراكز  بينما  للريا�شة،  الأعلى  املجل�س  قانون 

ترخ�س مبوجب قانون اجلمعيات والأندية، مو�شًحا باأن 

الأطراف  قبل  من  موقعة  عقود  هي   2001 العام  عقود 

وحتفظ حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف.

ومن جانبه قال النائب عي�شى الدو�شري يف مداخلته: 

»لقد وقع ظلم على من اندجموا مع اأندية اأخرى على اأمل 

رد  يف  مربرات  من  يق  �شِ ما  وكل  اأبًدا،  ت�شدق  مل  وعود 

الوزير هي جمرد كالم لي�س له اأ�شا�س على اأر�س الواقع، 

وكم كنت اأمتنى اأن تكون هناك مراعاة لتدارك ذلك اخلطاأ 

الأندية  لتلك  التفاق عليه عندما زين  اأب�شط ما مت  بتنفيذ 

بفكرة الدمج«.

وتابع: »�شاأ�شوق مثالً لناٍد قد طلب منه اأن يندمج مع 

بحوايل  للنادي  كبري  مبنى  بناء  النتيجة  فكانت  اآخر  ناٍد 

بعد  الذي حتّول  الآخر  النادي  بينما ظل  دينار  4 ماليني 

دجمه اإىل مركز �شباب يف مبناه املتهالك الذي ل ي�شلح لأي 

ن�شاط على الرغم من الوعود الكثرية ببناء مقر و�شعت له 

اخلرائط والر�شومات من قبل الوزارة وظل هذا الأمل يراود 

مركز ال�شباب دون نتيجة تذكر بني ت�شويف ومماطلة حتى 

اأهمل املو�شوع واأ�شبح ن�شًيا من�شًيا«.

من جانبه، انتقد النائب خالد بوعنق غياب الو�شوح 

اأر�س مللعب نادي  واجلدول الزمني املحّدد يف تخ�شي�س 

قبل  للنادي  موجود  كانت  الأر�س  اأن  اإىل  م�شرًيا  قاليل، 

يتم  ات�شالت ومل  اأبراج  ل�شالح  تخ�شي�شها  �شنوات ومت 

تعوي�شهم حتى الآن. واأ�شاف، »ل نريد �شيًئا مبهًما، كل ما 

نطالب به هو تخ�شي�س اأر�س للنادي فوًرا وو�شع جدول 

زمني وا�شح لإجراءات ذلك«.

وتابع: »ناٍد دون ملعب كحداٍد من غري فحم، ولبد من 

�شرعة اإيجاد احللول وتخ�شي�س اأر�س للنادي«.

اإجراءات  اأّن  على  فاأّكد  والريا�شة  ال�شباب  وزير  اأما 

ا�شتمالك الأرا�شي ت�شتغرق وقًتا طوياًل.

عي�سى الدو�سريوزير ال�سباب خالد بوعنق

حميدان: الإجازات املر�صية 

املرتاكمة كافية لالإجها�ض

والتنمية  العمل  وزير  حميدان  جميل  اأكد 

الجتماعية اأن الوزارة تتبنى اأفعالً ولي�س �شعارات، 

فحقوق املراأة العاملة مكفولة ولي�شت حمل اأي نقا�س، 

كما اأنها تتمتع باحلقوق واحلماية ال�شحية يف جميع 

الأحوال، وهذا هدف ت�شعى له الوزارة، مو�شًحا اأنه 

امراأة تتعلق  اأي �شكوى من  العمل  مل ترد اىل وزارة 

بحرمانها من الإجازة ب�شبب الإجها�س.

كما اأ�شار اإىل اأن الإجازات املر�شية املرتاكمة كفيلة 

الإجها�س،  اإجازة  اإىل  احلاجة  من  املطلوب  بتحقيق 

ولوزارة  الواقع،  اأر�س  على  ومكفولة  متحّققة  وهي 

ال�شحة قيا�س حالة الإجها�س ح�شب اأ�شابيع احلمل 

الإجازة  مدد  وحتديد  املخت�س  الطبيب  يقدرها  التي 

الالزمة.

تفّرق  والدولية  العربية  املواثيق  اأن  واأو�شح 

بني  املدد  تتفاوت  اإذ  والولدة،  الإجها�س  اإجازة  بني 

حالت الإجها�س والولدة، مبيًنا اأن التعديل اجلديد 

على م�شروع القانون يت�شم بكثري من املرونة، مطالًبا 

به  النظر  لإعادة  الوقت  من  مزيًدا  امل�شروع  مبنح 

وطرحه من جديد.

وزير العمل 

ال�صحة: 1800 حالة اإجها�ض

�صنوًيا بـ»م�صت�صفى ال�صلمانية«

يف  والولدة  الن�شاء  ا�شت�شارية  حممود  نعيمة  اأكدت 

الإجها�س  حالت  اأغلب  اأن  الطبي  ال�شلمانية  م�ش�شتفى 

اأن  اإىل  م�شرية  احلمل،  من  الأوىل  الأ�شهر  ثالثة  حتدث يف 

اأكرث  اأخرى، ولكن  اإىل  تتفاوت من حالة  الإجها�س  اإجازة 

اأعرا�س  من  للتعايف  فقط  اأ�شبوع  اإىل  حتتاج  احلالت 

الإجها�س.

حالت  عدد  اأن  والولدة  الن�شاء  ا�شت�شارية  واأ�شافت 

الإجها�س يف م�شت�شفى ال�شلمانية ترتاوح بني 1500 اإىل 

1800 حالة �شنوًيا يف ال�شلمانية فقط.

تنتهي  التي  احلمل  حالت  ن�شبة  اأن  اإىل  ولفتت 

بالإجها�س ترتاوح بني 10% اإىل 20% من حالت احلمل.

كما اأ�شارت اإىل اأن فرتة التعايف من الإجها�س لأ�شابيع 

حمل ل تتجاوز الـ20 اأ�شبوًعا هي اأ�شبوع واحد للتعايف، 

وقد متتد اإىل اأ�شبوعني ح�شب حالة املري�شة، لفتة اإىل عدم 

بعد  الو�شع  واإجازة  الإجها�س  اإجازة  بني  مقارنة  وجود 

24 اأ�شبوًعا، اإذ ت�شتوجب اإجازة نفا�س تقّدر بـ60 يوًما.

�صلمان: الت�صدي لقرارات التجار »غري امل�صوؤولة«

اأ�شار النائب عبدالنبي �شلمان، 

امل�شروع  ب�شاأن  مداخلته  خالل 

الأهلي،  القطاع  يف  العمل  بقانون 

باإيجابية  اأقّرت  احلكومة  اأن  اإىل 

مبا  اخلدمات  جلنة  طرحته  ما 

يف  العاملة  املراأة  منح  يخ�س 

مدفوعة  اإجازة  اخلا�س  القطاع 

م�شدًدا  اإجها�شها،  حالة  يف  الأجر 

لبع�س  الت�شدي  �شرورة  على 

امل�شوؤولة  غري  والقرارات  املواقف 

من بع�س التجار بهذا اخل�شو�س.

ه�شام  النائب  قال  جانبه،  من 

الع�شريي: »يوؤ�شفني رف�س التجار 

ي�شب  توّجه  لأي  العمال  ورجال 

والت�شريعات  القوانني  تعديل  يف 

القطاع  يف  املراأة  حلقوق  الداعمة 

اخلا�س، رغم م�شاركتها وتاأثريها 

الفعال يف املجتمع«.

حالة  هو  الإجها�س  اأن  واأكد 

للمراأة،  اختيارية  ولي�شت  ق�شرية 

ت�شتوجب  نف�شية  اآثار  اإىل  توؤدي 

فرتة للتعايف ومعاجلة تلك الآثار 

الأ�شرة،  اأفراد  وجلميع  لها  املوؤملة 

موقف  ت�شجيل  �شرورة  اإىل  لفًتا 

ولي�شت  للمراأة  عملية  وحقوق 

اإيجاد خمرج  اإىل  اإ�شافة  اإن�شائية، 

ملنحها  �شماًنا  احلالة  هذه  يف  لها 

حقوقها بالكامل.

عبدالنبي �سلمان

اآل رحمة: اإجازة الإجها�ض حق اإن�صاين واأخالقي

اأن  رحمة  اآل  غازي  النائب  قال 

الإجها�س  اإجازة  قانون  رف�س  مربرات 

�شعيفة ول ت�شمد اأمام املنطق، موؤكًدا اأن 

القانون يدعم ويعزز حقوق املراأة، وهو 

حق اأخالقي واإن�شاين حلفظ حقوق املراأة 

املرور  بعد  وذلك  والنف�شية  اجل�شدية 

بتجربة �شعبة ومريرة.

بدوره، قال النائب اأحمد العامر: »ما 

اإجازة  منح  على  وتعديل  اإ�شافة  من  مت 

العاملة  املجه�شة  للمراأة  الأجر  مدفوعة 

هذا  نوؤيد  جتعلنا  اخلا�س  القطاع  يف 

امل�شروع، ملا فيه من اإ�شافة نوعية مللف 

املراأة الذي يحظى باهتمام كبري«.

اأحمد  النائب  رف�س  جانبه،  من 

اإجازة  منح  م�شروح  �شحب  الأن�شاري 

مدفوعة الأجر للمراأة يف حالة الإجها�س 

مطالًبا  اخلا�س،  القطاع  يف  العاملة 

باملوافقة على هذا امل�شروع.

غازي اآل رحمة

عبدالرحيم: جنني بوزن 

جرامات ل يعادل بالكيلوجرامات

راأت النائب مع�شومة عبدالرحيم اأنه 

باأ�شابيع  امراأة حامل  مقارنة بني  ل وجه 

اأخرى  وبني  جرامات  يعادل  جنني  بوزن 

باأ�شابيع متقّدمة بجنني يزن كيلوجرامات، 

كيف  بالعقل،  نتحّدث  »دعونا  متابعة: 

ال�شّيدتني؟  لنف�س  الإجازة  نف�س  مُتنح 

فالإجها�س خمتلف متاًما عن الولدة«.

النفيعي  اإبراهيم  النائب  اأبدى  بينما 

ال�شورى  جمل�س  رف�س  من  ا�شتغرابه 

للم�شروع، مع اأن املراأة متثل ن�شبة كبرية 

رغم  النواب  بعك�س جمل�س  املجل�س،  من 

مع  انه  اإل  به  الن�شائية  العنا�شر  قلة 

هذا  اأن  اإىل  لفًتا  ورجالً،  ن�شاًء  القانون 

القانون هو الأن�شب والأجدى للمراأة.

القا�شي  عي�شى  النائب  اأ�شار  بدوره، 

اإىل احلالة النف�شية واحلزن ال�شديد الذي 

متر به املراأة املجه�شة، قائالً: »الإجها�س 

ال�شديد  احلزن  من  بنوع  املراأة  ي�شيب 

واجباتها  اأداء  من  اإمكانها  دون  يحول 

العملية، نتيجة لهذا احلزن والبكاء الدائم 

فرتة  ت�شتوجب  والتي  جنينها،  فقد  على 

وهذا  الولدة،  اأو  الو�شع  اإجازة  تعادل 

اأمر يجب اأن يوؤخذ على حممل اجلد، فلول 

املراأة ملا عا�س الرجل«.
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رفع اجلل�صة بعد �صالة الظهر لعدم اكتمال الن�صاب القانوين

»النواب« يتم�ّصك مبنح اإجازة مدفوعة الأجر حلالت الإجها�ض
فاطمة �شلمان - اأبرار �شكري:

مت�ّشك جمل�س النواب اأم�س بقانون نيابي مينح املراأة 

العاملة يف القطاع الأهلي اإجازة مدفوعة الأجر يف حالت 

الو�شع،  اإجازة  تعادل  ميًتا،  الطفل  ولدة  اأو  الإجها�س 

وذلك بعد رف�س جمل�س ال�شورى للقانون.

انتقدت  حاّدة  مداخالت  القانون  مداولت  و�شهدت 

القانون  درا�شة  بعدم  ال�شوريني  واتهمت  ال�شوري  القرار 

اجلهات  من  عدد  وجود  �شوء  يف  �شيما  جيدة،  درا�شة 

املوؤيدة للقانون واأبرزها املجل�س الأعلى للمراأة.

واملداخالت  امل�شادات  بع�س  اجلل�شة  �شهدت  كما 

ال�شاخنة كان اأبرزها النتقادات التي وجهها النائب ابراهيم 

والتاأخر،  النعقاد  بعدم  النواب  مكتب  لهيئة  النفيعي 

م�شرًيا اإىل اأنه وعدد من النواب تقدموا بطلب عقد مناق�شة 

رئي�شة  ورّدت  النفط،  اأ�شعار  ارتفاع  تاأثريات  حول  عامة 

املجل�س فوزية زينل بالتاأكيد على انعقاد اجتماع املكتب يف 

كل اأربعاء واأن الف�شل احلايل اأكرث الف�شول انعقاًدا لهيئة 

املكتب، م�شريًة اإىل اأن طلب املناق�شة العامة مل ي�شل اإليها.

ويف �شياق مت�شل، اأعلنت رئي�شة جمل�س النواب فوزية 

الن�شاب  اكتمال  ب�شبب عدم  النواب  زينل عن رفع جل�شة 

القانوين بعد ا�شرتاحة �شالة الظهر.

ومت  �شباًحا،  والن�شف  التا�شعة  يف  اجلل�شة  وُعقدت 

الظهر  �شلّوا  النواب  اأغلب  اأّن  اإّل  الظهر،  ل�شالة  التوقف 

وغادروا اجلل�شة اأو مل يح�شروا للقاعة، الأمر الذي ا�شطر 

للرئي�شة لإعالن رفعها.

ويتطلب الن�شاب القانوين ح�شور 21 نائًبا من اأ�شل 

40 يف قاعة املجل�س.

العربي  اليوم  مبنا�شبة  بياًنا  اأم�س  املجل�س  واأ�شدر 

الت�شريعية  املنظومة  بتطور  فيه  اأ�شاد  الإن�شان،  حلقوق 

البحرين وما حتقق من تقدم متميز وتطور  احلقوقية يف 

بارز يف ال�شجل احلقوقي، واإعالء مبداأ احلريات امل�شئوؤولة، 

موؤكًدا الدعم النيابي، لإبراز املنجزات احلقوقية احل�شارية 

احلقوقي  بالعمل  الرتقاء  يف  وامل�شاهمة  البحرين،  ململكة 

الوطنية  احلقوقية  واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون 

كافة.

 ت�صوير: ح�صن قربانجانب من جل�سة الأم�سرئي�سة النواب: هيئة املكتب ملتزمة بعقد اجتماعاتها الأ�سبوعية

�صاتهم غري املتوافرة لدى البحرينيني  توظيفهم نتيجة لتخ�صّ

وزيرة ال�صحة: اإنهاء عقود الأجانب املوؤقتة نهاية العام اجلاري

فائقة  ال�شحة  وزيرة  اأكدت 

ال�شالح رًدا على �شوؤال النائب اأحمد 

الدم�شتاين، اأنه �شيتم تثبيت موظفي 

العقود  اأ�شحاب  ال�شحة  وزارة 

اأن  مو�شحة  املواطنني،  من  املوؤقتة 

موؤقتة  بعقود  توظيفهم  مت  الذين 

لالأجانب كانت خالل فرتة اجلائحة. 

وتابعت قائلة: »اإن العقود كان 

لفرتة  مدتهم  تكون  املفرت�س  من 

وتنتهي، ولكن عندما لحظنا زيادة 

ي�شتمرون«،  باأن  ا�شطرينا  الأعداد 

لفتًة اإىل اأن التاأخري يف التثبيت كان 

ب�شبب الفرتة النتقالية والف�شل بني 

املوؤ�ش�شات ال�شحية.

املوؤقتة،  الأجانب  عقود  وحول 

الأجانب  عقود  باأن  الوزيرة  اأفادت 

بهذا  �شتنتهي  ال�شحة  وزارة  يف 

كورونا،  جائحه  انتهاء  مع  العام 

نتيجة حلالة  كان  ا�شتقدامهم  اإن  اإذ 

طارئة وهي جائحة كورونا وب�شبب 

لدى  املتوافرة  غري  تخ�ش�شاتهم 

البحرينيني من كاأطباء وا�شت�شاريني 

الق�شوى  للعناية  وممر�شني 

عقودهم  اأن  اإىل  لفتة  والتنف�س، 

تقع �شمن ميزانية اجلائحة ولي�س 

�شمن ميزانية الوزارة. 

اأحمد  النائب  ت�شاءل  جانبه  من 

م�شري  عن  مداخلته  يف  الدم�شتاين 

املوؤقتة،  بالعقود  واملوظفني  الأطباء 

مت  باأنه  الوزير  رد  يف  واأن  خا�شة 

موؤقتة  بعقود  بحرينيني   9 توظيف 

العام 2020 اإىل جانب 10 اآخرين 

 2021 العام  اأي�شا  موؤقتة  بعقود 

وال�شتقرار  الأمان  مراعاة  دون 

الوظيفي لهم.

كما اأكد النائب بقوله باأن هناك 

موؤقتة  بعقود  بالوزارة  موظفني 

الذمة هل  من 10 �شنوات، ولرباءة 

البحرينيني  املوظفني  تثبيت  �شيتم 

املوؤقتة  العقود  اأ�شحاب  بالوزارة 

لفتا  ال�شالمة،  مع  لهم  �شيقال  اأم 

اأبناء البحرين  اإىل جلوء العديد من 

جمل�س  بدول  عيادات  يف  للعمل 

احلال  بهم  و�شل  اأن  بعد  التعاون 

اإىل نهاية املطاف.

اللتفات  �شرورة  على  اأّكد  كما 

اإىل الطاقات املعطلة من اأبناء اململكة، 

يحملون  مواطنني  لديه  باأن  منوها 

اأعلى من �شهادات الأجانب  �شهادات 

يف  ويعملون  ال�شحة  يف  املوظفني 

م�شت�شفيات كربى يف لندن واأمريكا 

مت�شائال:  خمتلفة،  وبتخ�ش�شات 

واأن  بهم  ال�شتعانة  الأجدى  »األي�س 

تكون اأولوية التوظيف لهم«.

وزيرة  الدم�شتاين  عاتب  كما 

مكتب  اإىل  »اأر�شلت  قائالً:  ال�شحة 

ومل  ر�شالة   50 يعادل  ما  الوزيرة 

اأحَظ منها �شوى على رد واحد فقط، 

واأنا  للوزيرة  اأوجهه  عتب  وهذا 

كان  واإن  ذلك،  تقبل  ل  باأنها  اأعرف 

الرد  ا فمن حقها  اأي�شً لها عتب علّي 

ا«. اأي�شً

احمد الدم�ستاينوزيرة ال�سحة

الدو�صري: ظلم وقع على الأندية املندجمة

بوعنق: ناٍد دون ملعب كحداٍد من غري فحم

املوؤيد  اأمين  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزير  اأكد 

والريا�شة،  ال�شباب  قطاع  يحكمان  قانونني  وجود  على 

الأعلى  املجل�س  لقانون  ال�شبابي  القطاع  يخ�شع  حيث 

لل�شباب والريا�شة بينما يخ�شع القطاع الريا�شي لقانون 

اجلمعيات والأندية.

مبوجب  ترخ�س  ال�شباب  متكني  مراكز  اأن  اإىل  واأ�شار 

الريا�شية  املراكز  بينما  للريا�شة،  الأعلى  املجل�س  قانون 

ترخ�س مبوجب قانون اجلمعيات والأندية، مو�شًحا باأن 

الأطراف  قبل  من  موقعة  عقود  هي   2001 العام  عقود 

وحتفظ حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف.

ومن جانبه قال النائب عي�شى الدو�شري يف مداخلته: 

»لقد وقع ظلم على من اندجموا مع اأندية اأخرى على اأمل 

رد  يف  مربرات  من  يق  �شِ ما  وكل  اأبًدا،  ت�شدق  مل  وعود 

الوزير هي جمرد كالم لي�س له اأ�شا�س على اأر�س الواقع، 

وكم كنت اأمتنى اأن تكون هناك مراعاة لتدارك ذلك اخلطاأ 

الأندية  لتلك  التفاق عليه عندما زين  اأب�شط ما مت  بتنفيذ 

بفكرة الدمج«.

وتابع: »�شاأ�شوق مثالً لناٍد قد طلب منه اأن يندمج مع 

بحوايل  للنادي  كبري  مبنى  بناء  النتيجة  فكانت  اآخر  ناٍد 

بعد  الذي حتّول  الآخر  النادي  بينما ظل  دينار  4 ماليني 

دجمه اإىل مركز �شباب يف مبناه املتهالك الذي ل ي�شلح لأي 

ن�شاط على الرغم من الوعود الكثرية ببناء مقر و�شعت له 

اخلرائط والر�شومات من قبل الوزارة وظل هذا الأمل يراود 

مركز ال�شباب دون نتيجة تذكر بني ت�شويف ومماطلة حتى 

اأهمل املو�شوع واأ�شبح ن�شًيا من�شًيا«.

من جانبه، انتقد النائب خالد بوعنق غياب الو�شوح 

اأر�س مللعب نادي  واجلدول الزمني املحّدد يف تخ�شي�س 

قبل  للنادي  موجود  كانت  الأر�س  اأن  اإىل  م�شرًيا  قاليل، 

يتم  ات�شالت ومل  اأبراج  ل�شالح  تخ�شي�شها  �شنوات ومت 

تعوي�شهم حتى الآن. واأ�شاف، »ل نريد �شيًئا مبهًما، كل ما 

نطالب به هو تخ�شي�س اأر�س للنادي فوًرا وو�شع جدول 

زمني وا�شح لإجراءات ذلك«.

وتابع: »ناٍد دون ملعب كحداٍد من غري فحم، ولبد من 

�شرعة اإيجاد احللول وتخ�شي�س اأر�س للنادي«.

اإجراءات  اأّن  على  فاأّكد  والريا�شة  ال�شباب  وزير  اأما 

ا�شتمالك الأرا�شي ت�شتغرق وقًتا طوياًل.

عي�سى الدو�سريوزير ال�سباب خالد بوعنق

حميدان: الإجازات املر�صية 

املرتاكمة كافية لالإجها�ض

والتنمية  العمل  وزير  حميدان  جميل  اأكد 

الجتماعية اأن الوزارة تتبنى اأفعالً ولي�س �شعارات، 

فحقوق املراأة العاملة مكفولة ولي�شت حمل اأي نقا�س، 

كما اأنها تتمتع باحلقوق واحلماية ال�شحية يف جميع 

الأحوال، وهذا هدف ت�شعى له الوزارة، مو�شًحا اأنه 

امراأة تتعلق  اأي �شكوى من  العمل  مل ترد اىل وزارة 

بحرمانها من الإجازة ب�شبب الإجها�س.

كما اأ�شار اإىل اأن الإجازات املر�شية املرتاكمة كفيلة 

الإجها�س،  اإجازة  اإىل  احلاجة  من  املطلوب  بتحقيق 

ولوزارة  الواقع،  اأر�س  على  ومكفولة  متحّققة  وهي 

ال�شحة قيا�س حالة الإجها�س ح�شب اأ�شابيع احلمل 

الإجازة  مدد  وحتديد  املخت�س  الطبيب  يقدرها  التي 

الالزمة.

تفّرق  والدولية  العربية  املواثيق  اأن  واأو�شح 

بني  املدد  تتفاوت  اإذ  والولدة،  الإجها�س  اإجازة  بني 

حالت الإجها�س والولدة، مبيًنا اأن التعديل اجلديد 

على م�شروع القانون يت�شم بكثري من املرونة، مطالًبا 

به  النظر  لإعادة  الوقت  من  مزيًدا  امل�شروع  مبنح 

وطرحه من جديد.

وزير العمل 

ال�صحة: 1800 حالة اإجها�ض

�صنوًيا بـ»م�صت�صفى ال�صلمانية«

يف  والولدة  الن�شاء  ا�شت�شارية  حممود  نعيمة  اأكدت 

الإجها�س  حالت  اأغلب  اأن  الطبي  ال�شلمانية  م�ش�شتفى 

اأن  اإىل  م�شرية  احلمل،  من  الأوىل  الأ�شهر  ثالثة  حتدث يف 

اأكرث  اأخرى، ولكن  اإىل  تتفاوت من حالة  الإجها�س  اإجازة 

اأعرا�س  من  للتعايف  فقط  اأ�شبوع  اإىل  حتتاج  احلالت 

الإجها�س.

حالت  عدد  اأن  والولدة  الن�شاء  ا�شت�شارية  واأ�شافت 

الإجها�س يف م�شت�شفى ال�شلمانية ترتاوح بني 1500 اإىل 

1800 حالة �شنوًيا يف ال�شلمانية فقط.

تنتهي  التي  احلمل  حالت  ن�شبة  اأن  اإىل  ولفتت 

بالإجها�س ترتاوح بني 10% اإىل 20% من حالت احلمل.

كما اأ�شارت اإىل اأن فرتة التعايف من الإجها�س لأ�شابيع 

حمل ل تتجاوز الـ20 اأ�شبوًعا هي اأ�شبوع واحد للتعايف، 

وقد متتد اإىل اأ�شبوعني ح�شب حالة املري�شة، لفتة اإىل عدم 

بعد  الو�شع  واإجازة  الإجها�س  اإجازة  بني  مقارنة  وجود 

24 اأ�شبوًعا، اإذ ت�شتوجب اإجازة نفا�س تقّدر بـ60 يوًما.

�صلمان: الت�صدي لقرارات التجار »غري امل�صوؤولة«

اأ�شار النائب عبدالنبي �شلمان، 

امل�شروع  ب�شاأن  مداخلته  خالل 

الأهلي،  القطاع  يف  العمل  بقانون 

باإيجابية  اأقّرت  احلكومة  اأن  اإىل 

مبا  اخلدمات  جلنة  طرحته  ما 

يف  العاملة  املراأة  منح  يخ�س 

مدفوعة  اإجازة  اخلا�س  القطاع 

م�شدًدا  اإجها�شها،  حالة  يف  الأجر 

لبع�س  الت�شدي  �شرورة  على 

امل�شوؤولة  غري  والقرارات  املواقف 

من بع�س التجار بهذا اخل�شو�س.

ه�شام  النائب  قال  جانبه،  من 

الع�شريي: »يوؤ�شفني رف�س التجار 

ي�شب  توّجه  لأي  العمال  ورجال 

والت�شريعات  القوانني  تعديل  يف 

القطاع  يف  املراأة  حلقوق  الداعمة 

اخلا�س، رغم م�شاركتها وتاأثريها 

الفعال يف املجتمع«.

حالة  هو  الإجها�س  اأن  واأكد 

للمراأة،  اختيارية  ولي�شت  ق�شرية 

ت�شتوجب  نف�شية  اآثار  اإىل  توؤدي 

فرتة للتعايف ومعاجلة تلك الآثار 

الأ�شرة،  اأفراد  وجلميع  لها  املوؤملة 

موقف  ت�شجيل  �شرورة  اإىل  لفًتا 

ولي�شت  للمراأة  عملية  وحقوق 

اإيجاد خمرج  اإىل  اإ�شافة  اإن�شائية، 

ملنحها  �شماًنا  احلالة  هذه  يف  لها 

حقوقها بالكامل.

عبدالنبي �سلمان

اآل رحمة: اإجازة الإجها�ض حق اإن�صاين واأخالقي

اأن  رحمة  اآل  غازي  النائب  قال 

الإجها�س  اإجازة  قانون  رف�س  مربرات 

�شعيفة ول ت�شمد اأمام املنطق، موؤكًدا اأن 

القانون يدعم ويعزز حقوق املراأة، وهو 

حق اأخالقي واإن�شاين حلفظ حقوق املراأة 

املرور  بعد  وذلك  والنف�شية  اجل�شدية 

بتجربة �شعبة ومريرة.

بدوره، قال النائب اأحمد العامر: »ما 

اإجازة  منح  على  وتعديل  اإ�شافة  من  مت 

العاملة  املجه�شة  للمراأة  الأجر  مدفوعة 

هذا  نوؤيد  جتعلنا  اخلا�س  القطاع  يف 

امل�شروع، ملا فيه من اإ�شافة نوعية مللف 

املراأة الذي يحظى باهتمام كبري«.

اأحمد  النائب  رف�س  جانبه،  من 

اإجازة  منح  م�شروح  �شحب  الأن�شاري 

مدفوعة الأجر للمراأة يف حالة الإجها�س 

مطالًبا  اخلا�س،  القطاع  يف  العاملة 

باملوافقة على هذا امل�شروع.

غازي اآل رحمة

عبدالرحيم: جنني بوزن 

جرامات ل يعادل بالكيلوجرامات

راأت النائب مع�شومة عبدالرحيم اأنه 

باأ�شابيع  امراأة حامل  مقارنة بني  ل وجه 

اأخرى  وبني  جرامات  يعادل  جنني  بوزن 

باأ�شابيع متقّدمة بجنني يزن كيلوجرامات، 

كيف  بالعقل،  نتحّدث  »دعونا  متابعة: 

ال�شّيدتني؟  لنف�س  الإجازة  نف�س  مُتنح 

فالإجها�س خمتلف متاًما عن الولدة«.

النفيعي  اإبراهيم  النائب  اأبدى  بينما 

ال�شورى  جمل�س  رف�س  من  ا�شتغرابه 

للم�شروع، مع اأن املراأة متثل ن�شبة كبرية 

رغم  النواب  بعك�س جمل�س  املجل�س،  من 

مع  انه  اإل  به  الن�شائية  العنا�شر  قلة 

هذا  اأن  اإىل  لفًتا  ورجالً،  ن�شاًء  القانون 

القانون هو الأن�شب والأجدى للمراأة.

القا�شي  عي�شى  النائب  اأ�شار  بدوره، 

اإىل احلالة النف�شية واحلزن ال�شديد الذي 

متر به املراأة املجه�شة، قائالً: »الإجها�س 

ال�شديد  احلزن  من  بنوع  املراأة  ي�شيب 

واجباتها  اأداء  من  اإمكانها  دون  يحول 

العملية، نتيجة لهذا احلزن والبكاء الدائم 

فرتة  ت�شتوجب  والتي  جنينها،  فقد  على 

وهذا  الولدة،  اأو  الو�شع  اإجازة  تعادل 

اأمر يجب اأن يوؤخذ على حممل اجلد، فلول 

املراأة ملا عا�س الرجل«.
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رفع اجلل�صة بعد �صالة الظهر لعدم اكتمال الن�صاب القانوين

»النواب« يتم�ّصك مبنح اإجازة مدفوعة الأجر حلالت الإجها�ض
فاطمة �شلمان - اأبرار �شكري:

مت�ّشك جمل�س النواب اأم�س بقانون نيابي مينح املراأة 

العاملة يف القطاع الأهلي اإجازة مدفوعة الأجر يف حالت 

الو�شع،  اإجازة  تعادل  ميًتا،  الطفل  ولدة  اأو  الإجها�س 

وذلك بعد رف�س جمل�س ال�شورى للقانون.

انتقدت  حاّدة  مداخالت  القانون  مداولت  و�شهدت 

القانون  درا�شة  بعدم  ال�شوريني  واتهمت  ال�شوري  القرار 

اجلهات  من  عدد  وجود  �شوء  يف  �شيما  جيدة،  درا�شة 

املوؤيدة للقانون واأبرزها املجل�س الأعلى للمراأة.

واملداخالت  امل�شادات  بع�س  اجلل�شة  �شهدت  كما 

ال�شاخنة كان اأبرزها النتقادات التي وجهها النائب ابراهيم 

والتاأخر،  النعقاد  بعدم  النواب  مكتب  لهيئة  النفيعي 

م�شرًيا اإىل اأنه وعدد من النواب تقدموا بطلب عقد مناق�شة 

رئي�شة  ورّدت  النفط،  اأ�شعار  ارتفاع  تاأثريات  حول  عامة 

املجل�س فوزية زينل بالتاأكيد على انعقاد اجتماع املكتب يف 

كل اأربعاء واأن الف�شل احلايل اأكرث الف�شول انعقاًدا لهيئة 

املكتب، م�شريًة اإىل اأن طلب املناق�شة العامة مل ي�شل اإليها.

ويف �شياق مت�شل، اأعلنت رئي�شة جمل�س النواب فوزية 

الن�شاب  اكتمال  ب�شبب عدم  النواب  زينل عن رفع جل�شة 

القانوين بعد ا�شرتاحة �شالة الظهر.

ومت  �شباًحا،  والن�شف  التا�شعة  يف  اجلل�شة  وُعقدت 

الظهر  �شلّوا  النواب  اأغلب  اأّن  اإّل  الظهر،  ل�شالة  التوقف 

وغادروا اجلل�شة اأو مل يح�شروا للقاعة، الأمر الذي ا�شطر 

للرئي�شة لإعالن رفعها.

ويتطلب الن�شاب القانوين ح�شور 21 نائًبا من اأ�شل 

40 يف قاعة املجل�س.

العربي  اليوم  مبنا�شبة  بياًنا  اأم�س  املجل�س  واأ�شدر 

الت�شريعية  املنظومة  بتطور  فيه  اأ�شاد  الإن�شان،  حلقوق 

البحرين وما حتقق من تقدم متميز وتطور  احلقوقية يف 

بارز يف ال�شجل احلقوقي، واإعالء مبداأ احلريات امل�شئوؤولة، 

موؤكًدا الدعم النيابي، لإبراز املنجزات احلقوقية احل�شارية 

احلقوقي  بالعمل  الرتقاء  يف  وامل�شاهمة  البحرين،  ململكة 

الوطنية  احلقوقية  واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون 

كافة.

 ت�صوير: ح�صن قربانجانب من جل�سة الأم�سرئي�سة النواب: هيئة املكتب ملتزمة بعقد اجتماعاتها الأ�سبوعية

�صاتهم غري املتوافرة لدى البحرينيني  توظيفهم نتيجة لتخ�صّ

وزيرة ال�صحة: اإنهاء عقود الأجانب املوؤقتة نهاية العام اجلاري

فائقة  ال�شحة  وزيرة  اأكدت 

ال�شالح رًدا على �شوؤال النائب اأحمد 

الدم�شتاين، اأنه �شيتم تثبيت موظفي 

العقود  اأ�شحاب  ال�شحة  وزارة 

اأن  مو�شحة  املواطنني،  من  املوؤقتة 

موؤقتة  بعقود  توظيفهم  مت  الذين 

لالأجانب كانت خالل فرتة اجلائحة. 

وتابعت قائلة: »اإن العقود كان 

لفرتة  مدتهم  تكون  املفرت�س  من 

وتنتهي، ولكن عندما لحظنا زيادة 

ي�شتمرون«،  باأن  ا�شطرينا  الأعداد 

لفتًة اإىل اأن التاأخري يف التثبيت كان 

ب�شبب الفرتة النتقالية والف�شل بني 

املوؤ�ش�شات ال�شحية.

املوؤقتة،  الأجانب  عقود  وحول 

الأجانب  عقود  باأن  الوزيرة  اأفادت 

بهذا  �شتنتهي  ال�شحة  وزارة  يف 

كورونا،  جائحه  انتهاء  مع  العام 

نتيجة حلالة  كان  ا�شتقدامهم  اإن  اإذ 

طارئة وهي جائحة كورونا وب�شبب 

لدى  املتوافرة  غري  تخ�ش�شاتهم 

البحرينيني من كاأطباء وا�شت�شاريني 

الق�شوى  للعناية  وممر�شني 

عقودهم  اأن  اإىل  لفتة  والتنف�س، 

تقع �شمن ميزانية اجلائحة ولي�س 

�شمن ميزانية الوزارة. 

اأحمد  النائب  ت�شاءل  جانبه  من 

م�شري  عن  مداخلته  يف  الدم�شتاين 

املوؤقتة،  بالعقود  واملوظفني  الأطباء 

مت  باأنه  الوزير  رد  يف  واأن  خا�شة 

موؤقتة  بعقود  بحرينيني   9 توظيف 

العام 2020 اإىل جانب 10 اآخرين 

 2021 العام  اأي�شا  موؤقتة  بعقود 

وال�شتقرار  الأمان  مراعاة  دون 

الوظيفي لهم.

كما اأكد النائب بقوله باأن هناك 

موؤقتة  بعقود  بالوزارة  موظفني 

الذمة هل  من 10 �شنوات، ولرباءة 

البحرينيني  املوظفني  تثبيت  �شيتم 

املوؤقتة  العقود  اأ�شحاب  بالوزارة 

لفتا  ال�شالمة،  مع  لهم  �شيقال  اأم 

اأبناء البحرين  اإىل جلوء العديد من 

جمل�س  بدول  عيادات  يف  للعمل 

احلال  بهم  و�شل  اأن  بعد  التعاون 

اإىل نهاية املطاف.

اللتفات  �شرورة  على  اأّكد  كما 

اإىل الطاقات املعطلة من اأبناء اململكة، 

يحملون  مواطنني  لديه  باأن  منوها 

اأعلى من �شهادات الأجانب  �شهادات 

يف  ويعملون  ال�شحة  يف  املوظفني 

م�شت�شفيات كربى يف لندن واأمريكا 

مت�شائال:  خمتلفة،  وبتخ�ش�شات 

واأن  بهم  ال�شتعانة  الأجدى  »األي�س 

تكون اأولوية التوظيف لهم«.

وزيرة  الدم�شتاين  عاتب  كما 

مكتب  اإىل  »اأر�شلت  قائالً:  ال�شحة 

ومل  ر�شالة   50 يعادل  ما  الوزيرة 

اأحَظ منها �شوى على رد واحد فقط، 

واأنا  للوزيرة  اأوجهه  عتب  وهذا 

كان  واإن  ذلك،  تقبل  ل  باأنها  اأعرف 

الرد  ا فمن حقها  اأي�شً لها عتب علّي 

ا«. اأي�شً

احمد الدم�ستاينوزيرة ال�سحة

الدو�صري: ظلم وقع على الأندية املندجمة

بوعنق: ناٍد دون ملعب كحداٍد من غري فحم

املوؤيد  اأمين  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزير  اأكد 

والريا�شة،  ال�شباب  قطاع  يحكمان  قانونني  وجود  على 

الأعلى  املجل�س  لقانون  ال�شبابي  القطاع  يخ�شع  حيث 

لل�شباب والريا�شة بينما يخ�شع القطاع الريا�شي لقانون 

اجلمعيات والأندية.

مبوجب  ترخ�س  ال�شباب  متكني  مراكز  اأن  اإىل  واأ�شار 

الريا�شية  املراكز  بينما  للريا�شة،  الأعلى  املجل�س  قانون 

ترخ�س مبوجب قانون اجلمعيات والأندية، مو�شًحا باأن 

الأطراف  قبل  من  موقعة  عقود  هي   2001 العام  عقود 

وحتفظ حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف.

ومن جانبه قال النائب عي�شى الدو�شري يف مداخلته: 

»لقد وقع ظلم على من اندجموا مع اأندية اأخرى على اأمل 

رد  يف  مربرات  من  يق  �شِ ما  وكل  اأبًدا،  ت�شدق  مل  وعود 

الوزير هي جمرد كالم لي�س له اأ�شا�س على اأر�س الواقع، 

وكم كنت اأمتنى اأن تكون هناك مراعاة لتدارك ذلك اخلطاأ 

الأندية  لتلك  التفاق عليه عندما زين  اأب�شط ما مت  بتنفيذ 

بفكرة الدمج«.

وتابع: »�شاأ�شوق مثالً لناٍد قد طلب منه اأن يندمج مع 

بحوايل  للنادي  كبري  مبنى  بناء  النتيجة  فكانت  اآخر  ناٍد 

بعد  الذي حتّول  الآخر  النادي  بينما ظل  دينار  4 ماليني 

دجمه اإىل مركز �شباب يف مبناه املتهالك الذي ل ي�شلح لأي 

ن�شاط على الرغم من الوعود الكثرية ببناء مقر و�شعت له 

اخلرائط والر�شومات من قبل الوزارة وظل هذا الأمل يراود 

مركز ال�شباب دون نتيجة تذكر بني ت�شويف ومماطلة حتى 

اأهمل املو�شوع واأ�شبح ن�شًيا من�شًيا«.

من جانبه، انتقد النائب خالد بوعنق غياب الو�شوح 

اأر�س مللعب نادي  واجلدول الزمني املحّدد يف تخ�شي�س 

قبل  للنادي  موجود  كانت  الأر�س  اأن  اإىل  م�شرًيا  قاليل، 

يتم  ات�شالت ومل  اأبراج  ل�شالح  تخ�شي�شها  �شنوات ومت 

تعوي�شهم حتى الآن. واأ�شاف، »ل نريد �شيًئا مبهًما، كل ما 

نطالب به هو تخ�شي�س اأر�س للنادي فوًرا وو�شع جدول 

زمني وا�شح لإجراءات ذلك«.

وتابع: »ناٍد دون ملعب كحداٍد من غري فحم، ولبد من 

�شرعة اإيجاد احللول وتخ�شي�س اأر�س للنادي«.

اإجراءات  اأّن  على  فاأّكد  والريا�شة  ال�شباب  وزير  اأما 

ا�شتمالك الأرا�شي ت�شتغرق وقًتا طوياًل.

عي�سى الدو�سريوزير ال�سباب خالد بوعنق

حميدان: الإجازات املر�صية 

املرتاكمة كافية لالإجها�ض

والتنمية  العمل  وزير  حميدان  جميل  اأكد 

الجتماعية اأن الوزارة تتبنى اأفعالً ولي�س �شعارات، 

فحقوق املراأة العاملة مكفولة ولي�شت حمل اأي نقا�س، 

كما اأنها تتمتع باحلقوق واحلماية ال�شحية يف جميع 

الأحوال، وهذا هدف ت�شعى له الوزارة، مو�شًحا اأنه 

امراأة تتعلق  اأي �شكوى من  العمل  مل ترد اىل وزارة 

بحرمانها من الإجازة ب�شبب الإجها�س.

كما اأ�شار اإىل اأن الإجازات املر�شية املرتاكمة كفيلة 

الإجها�س،  اإجازة  اإىل  احلاجة  من  املطلوب  بتحقيق 

ولوزارة  الواقع،  اأر�س  على  ومكفولة  متحّققة  وهي 

ال�شحة قيا�س حالة الإجها�س ح�شب اأ�شابيع احلمل 

الإجازة  مدد  وحتديد  املخت�س  الطبيب  يقدرها  التي 

الالزمة.

تفّرق  والدولية  العربية  املواثيق  اأن  واأو�شح 

بني  املدد  تتفاوت  اإذ  والولدة،  الإجها�س  اإجازة  بني 

حالت الإجها�س والولدة، مبيًنا اأن التعديل اجلديد 

على م�شروع القانون يت�شم بكثري من املرونة، مطالًبا 

به  النظر  لإعادة  الوقت  من  مزيًدا  امل�شروع  مبنح 

وطرحه من جديد.

وزير العمل 

ال�صحة: 1800 حالة اإجها�ض

�صنوًيا بـ»م�صت�صفى ال�صلمانية«

يف  والولدة  الن�شاء  ا�شت�شارية  حممود  نعيمة  اأكدت 

الإجها�س  حالت  اأغلب  اأن  الطبي  ال�شلمانية  م�ش�شتفى 

اأن  اإىل  م�شرية  احلمل،  من  الأوىل  الأ�شهر  ثالثة  حتدث يف 

اأكرث  اأخرى، ولكن  اإىل  تتفاوت من حالة  الإجها�س  اإجازة 

اأعرا�س  من  للتعايف  فقط  اأ�شبوع  اإىل  حتتاج  احلالت 

الإجها�س.

حالت  عدد  اأن  والولدة  الن�شاء  ا�شت�شارية  واأ�شافت 

الإجها�س يف م�شت�شفى ال�شلمانية ترتاوح بني 1500 اإىل 

1800 حالة �شنوًيا يف ال�شلمانية فقط.

تنتهي  التي  احلمل  حالت  ن�شبة  اأن  اإىل  ولفتت 

بالإجها�س ترتاوح بني 10% اإىل 20% من حالت احلمل.

كما اأ�شارت اإىل اأن فرتة التعايف من الإجها�س لأ�شابيع 

حمل ل تتجاوز الـ20 اأ�شبوًعا هي اأ�شبوع واحد للتعايف، 

وقد متتد اإىل اأ�شبوعني ح�شب حالة املري�شة، لفتة اإىل عدم 

بعد  الو�شع  واإجازة  الإجها�س  اإجازة  بني  مقارنة  وجود 

24 اأ�شبوًعا، اإذ ت�شتوجب اإجازة نفا�س تقّدر بـ60 يوًما.

�صلمان: الت�صدي لقرارات التجار »غري امل�صوؤولة«

اأ�شار النائب عبدالنبي �شلمان، 

امل�شروع  ب�شاأن  مداخلته  خالل 

الأهلي،  القطاع  يف  العمل  بقانون 

باإيجابية  اأقّرت  احلكومة  اأن  اإىل 

مبا  اخلدمات  جلنة  طرحته  ما 

يف  العاملة  املراأة  منح  يخ�س 

مدفوعة  اإجازة  اخلا�س  القطاع 

م�شدًدا  اإجها�شها،  حالة  يف  الأجر 

لبع�س  الت�شدي  �شرورة  على 

امل�شوؤولة  غري  والقرارات  املواقف 

من بع�س التجار بهذا اخل�شو�س.

ه�شام  النائب  قال  جانبه،  من 

الع�شريي: »يوؤ�شفني رف�س التجار 

ي�شب  توّجه  لأي  العمال  ورجال 

والت�شريعات  القوانني  تعديل  يف 

القطاع  يف  املراأة  حلقوق  الداعمة 

اخلا�س، رغم م�شاركتها وتاأثريها 

الفعال يف املجتمع«.

حالة  هو  الإجها�س  اأن  واأكد 

للمراأة،  اختيارية  ولي�شت  ق�شرية 

ت�شتوجب  نف�شية  اآثار  اإىل  توؤدي 

فرتة للتعايف ومعاجلة تلك الآثار 

الأ�شرة،  اأفراد  وجلميع  لها  املوؤملة 

موقف  ت�شجيل  �شرورة  اإىل  لفًتا 

ولي�شت  للمراأة  عملية  وحقوق 

اإيجاد خمرج  اإىل  اإ�شافة  اإن�شائية، 

ملنحها  �شماًنا  احلالة  هذه  يف  لها 

حقوقها بالكامل.

عبدالنبي �سلمان

اآل رحمة: اإجازة الإجها�ض حق اإن�صاين واأخالقي

اأن  رحمة  اآل  غازي  النائب  قال 

الإجها�س  اإجازة  قانون  رف�س  مربرات 

�شعيفة ول ت�شمد اأمام املنطق، موؤكًدا اأن 

القانون يدعم ويعزز حقوق املراأة، وهو 

حق اأخالقي واإن�شاين حلفظ حقوق املراأة 

املرور  بعد  وذلك  والنف�شية  اجل�شدية 

بتجربة �شعبة ومريرة.

بدوره، قال النائب اأحمد العامر: »ما 

اإجازة  منح  على  وتعديل  اإ�شافة  من  مت 

العاملة  املجه�شة  للمراأة  الأجر  مدفوعة 

هذا  نوؤيد  جتعلنا  اخلا�س  القطاع  يف 

امل�شروع، ملا فيه من اإ�شافة نوعية مللف 

املراأة الذي يحظى باهتمام كبري«.

اأحمد  النائب  رف�س  جانبه،  من 

اإجازة  منح  م�شروح  �شحب  الأن�شاري 

مدفوعة الأجر للمراأة يف حالة الإجها�س 

مطالًبا  اخلا�س،  القطاع  يف  العاملة 

باملوافقة على هذا امل�شروع.

غازي اآل رحمة

عبدالرحيم: جنني بوزن 

جرامات ل يعادل بالكيلوجرامات

راأت النائب مع�شومة عبدالرحيم اأنه 

باأ�شابيع  امراأة حامل  مقارنة بني  ل وجه 

اأخرى  وبني  جرامات  يعادل  جنني  بوزن 

باأ�شابيع متقّدمة بجنني يزن كيلوجرامات، 

كيف  بالعقل،  نتحّدث  »دعونا  متابعة: 

ال�شّيدتني؟  لنف�س  الإجازة  نف�س  مُتنح 

فالإجها�س خمتلف متاًما عن الولدة«.

النفيعي  اإبراهيم  النائب  اأبدى  بينما 

ال�شورى  جمل�س  رف�س  من  ا�شتغرابه 

للم�شروع، مع اأن املراأة متثل ن�شبة كبرية 

رغم  النواب  بعك�س جمل�س  املجل�س،  من 

مع  انه  اإل  به  الن�شائية  العنا�شر  قلة 

هذا  اأن  اإىل  لفًتا  ورجالً،  ن�شاًء  القانون 

القانون هو الأن�شب والأجدى للمراأة.

القا�شي  عي�شى  النائب  اأ�شار  بدوره، 

اإىل احلالة النف�شية واحلزن ال�شديد الذي 

متر به املراأة املجه�شة، قائالً: »الإجها�س 

ال�شديد  احلزن  من  بنوع  املراأة  ي�شيب 

واجباتها  اأداء  من  اإمكانها  دون  يحول 

العملية، نتيجة لهذا احلزن والبكاء الدائم 

فرتة  ت�شتوجب  والتي  جنينها،  فقد  على 

وهذا  الولدة،  اأو  الو�شع  اإجازة  تعادل 

اأمر يجب اأن يوؤخذ على حممل اجلد، فلول 

املراأة ملا عا�س الرجل«.
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رفع اجلل�صة بعد �صالة الظهر لعدم اكتمال الن�صاب القانوين

»النواب« يتم�ّصك مبنح اإجازة مدفوعة الأجر حلالت الإجها�ض
فاطمة �شلمان - اأبرار �شكري:

مت�ّشك جمل�س النواب اأم�س بقانون نيابي مينح املراأة 

العاملة يف القطاع الأهلي اإجازة مدفوعة الأجر يف حالت 

الو�شع،  اإجازة  تعادل  ميًتا،  الطفل  ولدة  اأو  الإجها�س 

وذلك بعد رف�س جمل�س ال�شورى للقانون.

انتقدت  حاّدة  مداخالت  القانون  مداولت  و�شهدت 

القانون  درا�شة  بعدم  ال�شوريني  واتهمت  ال�شوري  القرار 

اجلهات  من  عدد  وجود  �شوء  يف  �شيما  جيدة،  درا�شة 

املوؤيدة للقانون واأبرزها املجل�س الأعلى للمراأة.

واملداخالت  امل�شادات  بع�س  اجلل�شة  �شهدت  كما 

ال�شاخنة كان اأبرزها النتقادات التي وجهها النائب ابراهيم 

والتاأخر،  النعقاد  بعدم  النواب  مكتب  لهيئة  النفيعي 

م�شرًيا اإىل اأنه وعدد من النواب تقدموا بطلب عقد مناق�شة 

رئي�شة  ورّدت  النفط،  اأ�شعار  ارتفاع  تاأثريات  حول  عامة 

املجل�س فوزية زينل بالتاأكيد على انعقاد اجتماع املكتب يف 

كل اأربعاء واأن الف�شل احلايل اأكرث الف�شول انعقاًدا لهيئة 

املكتب، م�شريًة اإىل اأن طلب املناق�شة العامة مل ي�شل اإليها.

ويف �شياق مت�شل، اأعلنت رئي�شة جمل�س النواب فوزية 

الن�شاب  اكتمال  ب�شبب عدم  النواب  زينل عن رفع جل�شة 

القانوين بعد ا�شرتاحة �شالة الظهر.

ومت  �شباًحا،  والن�شف  التا�شعة  يف  اجلل�شة  وُعقدت 

الظهر  �شلّوا  النواب  اأغلب  اأّن  اإّل  الظهر،  ل�شالة  التوقف 

وغادروا اجلل�شة اأو مل يح�شروا للقاعة، الأمر الذي ا�شطر 

للرئي�شة لإعالن رفعها.

ويتطلب الن�شاب القانوين ح�شور 21 نائًبا من اأ�شل 

40 يف قاعة املجل�س.

العربي  اليوم  مبنا�شبة  بياًنا  اأم�س  املجل�س  واأ�شدر 

الت�شريعية  املنظومة  بتطور  فيه  اأ�شاد  الإن�شان،  حلقوق 

البحرين وما حتقق من تقدم متميز وتطور  احلقوقية يف 

بارز يف ال�شجل احلقوقي، واإعالء مبداأ احلريات امل�شئوؤولة، 

موؤكًدا الدعم النيابي، لإبراز املنجزات احلقوقية احل�شارية 

احلقوقي  بالعمل  الرتقاء  يف  وامل�شاهمة  البحرين،  ململكة 

الوطنية  احلقوقية  واجلمعيات  املوؤ�ش�شات  مع  بالتعاون 

كافة.

 ت�صوير: ح�صن قربانجانب من جل�سة الأم�سرئي�سة النواب: هيئة املكتب ملتزمة بعقد اجتماعاتها الأ�سبوعية

�صاتهم غري املتوافرة لدى البحرينيني  توظيفهم نتيجة لتخ�صّ

وزيرة ال�صحة: اإنهاء عقود الأجانب املوؤقتة نهاية العام اجلاري

فائقة  ال�شحة  وزيرة  اأكدت 

ال�شالح رًدا على �شوؤال النائب اأحمد 

الدم�شتاين، اأنه �شيتم تثبيت موظفي 

العقود  اأ�شحاب  ال�شحة  وزارة 

اأن  مو�شحة  املواطنني،  من  املوؤقتة 

موؤقتة  بعقود  توظيفهم  مت  الذين 

لالأجانب كانت خالل فرتة اجلائحة. 

وتابعت قائلة: »اإن العقود كان 

لفرتة  مدتهم  تكون  املفرت�س  من 

وتنتهي، ولكن عندما لحظنا زيادة 

ي�شتمرون«،  باأن  ا�شطرينا  الأعداد 

لفتًة اإىل اأن التاأخري يف التثبيت كان 

ب�شبب الفرتة النتقالية والف�شل بني 

املوؤ�ش�شات ال�شحية.

املوؤقتة،  الأجانب  عقود  وحول 

الأجانب  عقود  باأن  الوزيرة  اأفادت 

بهذا  �شتنتهي  ال�شحة  وزارة  يف 

كورونا،  جائحه  انتهاء  مع  العام 

نتيجة حلالة  كان  ا�شتقدامهم  اإن  اإذ 

طارئة وهي جائحة كورونا وب�شبب 

لدى  املتوافرة  غري  تخ�ش�شاتهم 

البحرينيني من كاأطباء وا�شت�شاريني 

الق�شوى  للعناية  وممر�شني 

عقودهم  اأن  اإىل  لفتة  والتنف�س، 

تقع �شمن ميزانية اجلائحة ولي�س 

�شمن ميزانية الوزارة. 

اأحمد  النائب  ت�شاءل  جانبه  من 

م�شري  عن  مداخلته  يف  الدم�شتاين 

املوؤقتة،  بالعقود  واملوظفني  الأطباء 

مت  باأنه  الوزير  رد  يف  واأن  خا�شة 

موؤقتة  بعقود  بحرينيني   9 توظيف 

العام 2020 اإىل جانب 10 اآخرين 

 2021 العام  اأي�شا  موؤقتة  بعقود 

وال�شتقرار  الأمان  مراعاة  دون 

الوظيفي لهم.

كما اأكد النائب بقوله باأن هناك 

موؤقتة  بعقود  بالوزارة  موظفني 

الذمة هل  من 10 �شنوات، ولرباءة 

البحرينيني  املوظفني  تثبيت  �شيتم 

املوؤقتة  العقود  اأ�شحاب  بالوزارة 

لفتا  ال�شالمة،  مع  لهم  �شيقال  اأم 

اأبناء البحرين  اإىل جلوء العديد من 

جمل�س  بدول  عيادات  يف  للعمل 

احلال  بهم  و�شل  اأن  بعد  التعاون 

اإىل نهاية املطاف.

اللتفات  �شرورة  على  اأّكد  كما 

اإىل الطاقات املعطلة من اأبناء اململكة، 

يحملون  مواطنني  لديه  باأن  منوها 

اأعلى من �شهادات الأجانب  �شهادات 

يف  ويعملون  ال�شحة  يف  املوظفني 

م�شت�شفيات كربى يف لندن واأمريكا 

مت�شائال:  خمتلفة،  وبتخ�ش�شات 

واأن  بهم  ال�شتعانة  الأجدى  »األي�س 

تكون اأولوية التوظيف لهم«.

وزيرة  الدم�شتاين  عاتب  كما 

مكتب  اإىل  »اأر�شلت  قائالً:  ال�شحة 

ومل  ر�شالة   50 يعادل  ما  الوزيرة 

اأحَظ منها �شوى على رد واحد فقط، 

واأنا  للوزيرة  اأوجهه  عتب  وهذا 

كان  واإن  ذلك،  تقبل  ل  باأنها  اأعرف 

الرد  ا فمن حقها  اأي�شً لها عتب علّي 

ا«. اأي�شً

احمد الدم�ستاينوزيرة ال�سحة

الدو�صري: ظلم وقع على الأندية املندجمة

بوعنق: ناٍد دون ملعب كحداٍد من غري فحم

املوؤيد  اأمين  والريا�شة  ال�شباب  �شوؤون  وزير  اأكد 

والريا�شة،  ال�شباب  قطاع  يحكمان  قانونني  وجود  على 

الأعلى  املجل�س  لقانون  ال�شبابي  القطاع  يخ�شع  حيث 

لل�شباب والريا�شة بينما يخ�شع القطاع الريا�شي لقانون 

اجلمعيات والأندية.

مبوجب  ترخ�س  ال�شباب  متكني  مراكز  اأن  اإىل  واأ�شار 

الريا�شية  املراكز  بينما  للريا�شة،  الأعلى  املجل�س  قانون 

ترخ�س مبوجب قانون اجلمعيات والأندية، مو�شًحا باأن 

الأطراف  قبل  من  موقعة  عقود  هي   2001 العام  عقود 

وحتفظ حقوق والتزامات كل طرف من الأطراف.

ومن جانبه قال النائب عي�شى الدو�شري يف مداخلته: 

»لقد وقع ظلم على من اندجموا مع اأندية اأخرى على اأمل 

رد  يف  مربرات  من  يق  �شِ ما  وكل  اأبًدا،  ت�شدق  مل  وعود 

الوزير هي جمرد كالم لي�س له اأ�شا�س على اأر�س الواقع، 

وكم كنت اأمتنى اأن تكون هناك مراعاة لتدارك ذلك اخلطاأ 

الأندية  لتلك  التفاق عليه عندما زين  اأب�شط ما مت  بتنفيذ 

بفكرة الدمج«.

وتابع: »�شاأ�شوق مثالً لناٍد قد طلب منه اأن يندمج مع 

بحوايل  للنادي  كبري  مبنى  بناء  النتيجة  فكانت  اآخر  ناٍد 

بعد  الذي حتّول  الآخر  النادي  بينما ظل  دينار  4 ماليني 

دجمه اإىل مركز �شباب يف مبناه املتهالك الذي ل ي�شلح لأي 

ن�شاط على الرغم من الوعود الكثرية ببناء مقر و�شعت له 

اخلرائط والر�شومات من قبل الوزارة وظل هذا الأمل يراود 

مركز ال�شباب دون نتيجة تذكر بني ت�شويف ومماطلة حتى 

اأهمل املو�شوع واأ�شبح ن�شًيا من�شًيا«.

من جانبه، انتقد النائب خالد بوعنق غياب الو�شوح 

اأر�س مللعب نادي  واجلدول الزمني املحّدد يف تخ�شي�س 

قبل  للنادي  موجود  كانت  الأر�س  اأن  اإىل  م�شرًيا  قاليل، 

يتم  ات�شالت ومل  اأبراج  ل�شالح  تخ�شي�شها  �شنوات ومت 

تعوي�شهم حتى الآن. واأ�شاف، »ل نريد �شيًئا مبهًما، كل ما 

نطالب به هو تخ�شي�س اأر�س للنادي فوًرا وو�شع جدول 

زمني وا�شح لإجراءات ذلك«.

وتابع: »ناٍد دون ملعب كحداٍد من غري فحم، ولبد من 

�شرعة اإيجاد احللول وتخ�شي�س اأر�س للنادي«.

اإجراءات  اأّن  على  فاأّكد  والريا�شة  ال�شباب  وزير  اأما 

ا�شتمالك الأرا�شي ت�شتغرق وقًتا طوياًل.

عي�سى الدو�سريوزير ال�سباب خالد بوعنق

حميدان: الإجازات املر�صية 

املرتاكمة كافية لالإجها�ض

والتنمية  العمل  وزير  حميدان  جميل  اأكد 

الجتماعية اأن الوزارة تتبنى اأفعالً ولي�س �شعارات، 

فحقوق املراأة العاملة مكفولة ولي�شت حمل اأي نقا�س، 

كما اأنها تتمتع باحلقوق واحلماية ال�شحية يف جميع 

الأحوال، وهذا هدف ت�شعى له الوزارة، مو�شًحا اأنه 

امراأة تتعلق  اأي �شكوى من  العمل  مل ترد اىل وزارة 

بحرمانها من الإجازة ب�شبب الإجها�س.

كما اأ�شار اإىل اأن الإجازات املر�شية املرتاكمة كفيلة 

الإجها�س،  اإجازة  اإىل  احلاجة  من  املطلوب  بتحقيق 

ولوزارة  الواقع،  اأر�س  على  ومكفولة  متحّققة  وهي 

ال�شحة قيا�س حالة الإجها�س ح�شب اأ�شابيع احلمل 

الإجازة  مدد  وحتديد  املخت�س  الطبيب  يقدرها  التي 

الالزمة.

تفّرق  والدولية  العربية  املواثيق  اأن  واأو�شح 

بني  املدد  تتفاوت  اإذ  والولدة،  الإجها�س  اإجازة  بني 

حالت الإجها�س والولدة، مبيًنا اأن التعديل اجلديد 

على م�شروع القانون يت�شم بكثري من املرونة، مطالًبا 

به  النظر  لإعادة  الوقت  من  مزيًدا  امل�شروع  مبنح 

وطرحه من جديد.

وزير العمل 

ال�صحة: 1800 حالة اإجها�ض

�صنوًيا بـ»م�صت�صفى ال�صلمانية«

يف  والولدة  الن�شاء  ا�شت�شارية  حممود  نعيمة  اأكدت 

الإجها�س  حالت  اأغلب  اأن  الطبي  ال�شلمانية  م�ش�شتفى 

اأن  اإىل  م�شرية  احلمل،  من  الأوىل  الأ�شهر  ثالثة  حتدث يف 

اأكرث  اأخرى، ولكن  اإىل  تتفاوت من حالة  الإجها�س  اإجازة 

اأعرا�س  من  للتعايف  فقط  اأ�شبوع  اإىل  حتتاج  احلالت 

الإجها�س.

حالت  عدد  اأن  والولدة  الن�شاء  ا�شت�شارية  واأ�شافت 

الإجها�س يف م�شت�شفى ال�شلمانية ترتاوح بني 1500 اإىل 

1800 حالة �شنوًيا يف ال�شلمانية فقط.

تنتهي  التي  احلمل  حالت  ن�شبة  اأن  اإىل  ولفتت 

بالإجها�س ترتاوح بني 10% اإىل 20% من حالت احلمل.

كما اأ�شارت اإىل اأن فرتة التعايف من الإجها�س لأ�شابيع 

حمل ل تتجاوز الـ20 اأ�شبوًعا هي اأ�شبوع واحد للتعايف، 

وقد متتد اإىل اأ�شبوعني ح�شب حالة املري�شة، لفتة اإىل عدم 

بعد  الو�شع  واإجازة  الإجها�س  اإجازة  بني  مقارنة  وجود 

24 اأ�شبوًعا، اإذ ت�شتوجب اإجازة نفا�س تقّدر بـ60 يوًما.

�صلمان: الت�صدي لقرارات التجار »غري امل�صوؤولة«

اأ�شار النائب عبدالنبي �شلمان، 

امل�شروع  ب�شاأن  مداخلته  خالل 

الأهلي،  القطاع  يف  العمل  بقانون 

باإيجابية  اأقّرت  احلكومة  اأن  اإىل 

مبا  اخلدمات  جلنة  طرحته  ما 

يف  العاملة  املراأة  منح  يخ�س 

مدفوعة  اإجازة  اخلا�س  القطاع 

م�شدًدا  اإجها�شها،  حالة  يف  الأجر 

لبع�س  الت�شدي  �شرورة  على 

امل�شوؤولة  غري  والقرارات  املواقف 

من بع�س التجار بهذا اخل�شو�س.

ه�شام  النائب  قال  جانبه،  من 

الع�شريي: »يوؤ�شفني رف�س التجار 

ي�شب  توّجه  لأي  العمال  ورجال 

والت�شريعات  القوانني  تعديل  يف 

القطاع  يف  املراأة  حلقوق  الداعمة 

اخلا�س، رغم م�شاركتها وتاأثريها 

الفعال يف املجتمع«.

حالة  هو  الإجها�س  اأن  واأكد 

للمراأة،  اختيارية  ولي�شت  ق�شرية 

ت�شتوجب  نف�شية  اآثار  اإىل  توؤدي 

فرتة للتعايف ومعاجلة تلك الآثار 

الأ�شرة،  اأفراد  وجلميع  لها  املوؤملة 

موقف  ت�شجيل  �شرورة  اإىل  لفًتا 

ولي�شت  للمراأة  عملية  وحقوق 

اإيجاد خمرج  اإىل  اإ�شافة  اإن�شائية، 

ملنحها  �شماًنا  احلالة  هذه  يف  لها 

حقوقها بالكامل.

عبدالنبي �سلمان

اآل رحمة: اإجازة الإجها�ض حق اإن�صاين واأخالقي

اأن  رحمة  اآل  غازي  النائب  قال 

الإجها�س  اإجازة  قانون  رف�س  مربرات 

�شعيفة ول ت�شمد اأمام املنطق، موؤكًدا اأن 

القانون يدعم ويعزز حقوق املراأة، وهو 

حق اأخالقي واإن�شاين حلفظ حقوق املراأة 

املرور  بعد  وذلك  والنف�شية  اجل�شدية 

بتجربة �شعبة ومريرة.

بدوره، قال النائب اأحمد العامر: »ما 

اإجازة  منح  على  وتعديل  اإ�شافة  من  مت 

العاملة  املجه�شة  للمراأة  الأجر  مدفوعة 

هذا  نوؤيد  جتعلنا  اخلا�س  القطاع  يف 

امل�شروع، ملا فيه من اإ�شافة نوعية مللف 

املراأة الذي يحظى باهتمام كبري«.

اأحمد  النائب  رف�س  جانبه،  من 

اإجازة  منح  م�شروح  �شحب  الأن�شاري 

مدفوعة الأجر للمراأة يف حالة الإجها�س 

مطالًبا  اخلا�س،  القطاع  يف  العاملة 

باملوافقة على هذا امل�شروع.

غازي اآل رحمة

عبدالرحيم: جنني بوزن 

جرامات ل يعادل بالكيلوجرامات

راأت النائب مع�شومة عبدالرحيم اأنه 

باأ�شابيع  امراأة حامل  مقارنة بني  ل وجه 

اأخرى  وبني  جرامات  يعادل  جنني  بوزن 

باأ�شابيع متقّدمة بجنني يزن كيلوجرامات، 

كيف  بالعقل،  نتحّدث  »دعونا  متابعة: 

ال�شّيدتني؟  لنف�س  الإجازة  نف�س  مُتنح 

فالإجها�س خمتلف متاًما عن الولدة«.

النفيعي  اإبراهيم  النائب  اأبدى  بينما 

ال�شورى  جمل�س  رف�س  من  ا�شتغرابه 

للم�شروع، مع اأن املراأة متثل ن�شبة كبرية 

رغم  النواب  بعك�س جمل�س  املجل�س،  من 

مع  انه  اإل  به  الن�شائية  العنا�شر  قلة 

هذا  اأن  اإىل  لفًتا  ورجالً،  ن�شاًء  القانون 

القانون هو الأن�شب والأجدى للمراأة.

القا�شي  عي�شى  النائب  اأ�شار  بدوره، 

اإىل احلالة النف�شية واحلزن ال�شديد الذي 

متر به املراأة املجه�شة، قائالً: »الإجها�س 

ال�شديد  احلزن  من  بنوع  املراأة  ي�شيب 

واجباتها  اأداء  من  اإمكانها  دون  يحول 

العملية، نتيجة لهذا احلزن والبكاء الدائم 

فرتة  ت�شتوجب  والتي  جنينها،  فقد  على 

وهذا  الولدة،  اأو  الو�شع  اإجازة  تعادل 

اأمر يجب اأن يوؤخذ على حممل اجلد، فلول 

املراأة ملا عا�س الرجل«.

العدد:  12030
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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.
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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.
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المتحانات على الأبواب وابني من دون

كتب وابنتي مل تتلَق التعليم ملدة ا�سبوعني! 

انا ويل امر لطالب مبدر�سة املهد )�سماهيج( التي مل ت�سلم ابناءنا كتب 

املواد التالية »التدريبات اللغوية، االإ�سالميات واالجتماعيات« مع العلم 

ال�سهر اجلاري! وعند مراجعتي  ان االمتحانات �ستبداأ بتاريخ 23 من 

الإدارة املدر�سة اخربتني ان التاأخري من وزارة الرتبية والتعليم فالوزارة 

مل ت�سلم الكتب حتى االآن فكيف يتمكن اأبناوؤنا من التح�سري لالمتحانات 

من دون كتب؟! 

كما ان ابنتي مبدر�سة رقية االبتدائية للبنات بدون مدر�سة اجنليزي 

ومل تقم اإدارة املدر�سة بتوفري مدر�سة بديلة لتدري�س الطالبات عن بعد 

ملدة ا�سبوعني! 

البيانات لدى املحرر

ترحب »االأيام« بر�سائل القراء واإ�سهاماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�سم كامالً والعنوان م�سفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�سال. وحتتفظ »االأيام« لنف�سها بحق التعديل واالخت�سار وفق مقت�سيات الن�سر.
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لينا التميمي

من هو النا�سج حقا؟

يف  االن�سان  يفكر  ان  الن�سج  عالمات  اأ�سهر  من 

على  اللوم  اإلقاء  ويرتك  الداخل  من  نف�سه  اإ�سالح 

ظروفه املحيطة واالأ�سخا�ص من حوله، وذلك لي�ستطيع 

ان ميلك القدرة على تغيري واإ�سالح نف�سه فهو ميلك 

نف�سه وال ميلك االآخرين وال الظروف املحيطة به.

اخلوف  فاإن  باحلياة،  جتاربك  من  تتعلم  عندما 

من النظر فيما م�سى انتهى، واأخريا ميكنك اأن تخطو 

خطوات واثقة لالأمام، يف هذه احلياة ت�سادفك الكثري 

خارج  او  االأ�سرة  �سعيد  على  �سواء  املواقف،  من 

واالجتماعية،  والعملية  الدرا�سية  حياتك  يف  نطاقها 

التفاعل  يف  الب�سر  بني  االختالفات  من  الكثري  وجتد 

باأنه  �سخ�ص  على  حتكم  ومنها  الواحد،  املوقف  مع 

واٍع ونا�سج واالآخر عك�ص ذلك متاما، فاملعادلة تقول 

واملهارة  املعرفة  من  عالية  كمية  العقل  حقق  اذا  انه 

اجليدة وحققت العاطفة اال�ستقرار النف�سي للم�ساعر 

من خالل ممار�سات التعامل باحل�سنى يف احلياة مع 

االآخرين فقد حتقق الن�سج االجتماعي لديك.

متناغم  مزيج  هو  االجتماعي  والن�سج  الوعي 

متلك  كنت  ما  فمتى  والعاطفي  العقلي  ن�سجك  بني 

االإح�سا�ص لنف�سك وجمتمعك ولديك الكفاءة مب�سايرة 

يف  تتحكم  خارجية  �سغوطات  دون  وتقبلهم  النا�ص 

وتزنها  االأمور  تعادل  ان  وا�ستطعت  �سخ�سيتك، 

فقد  قدره  �سيء  لكل  جعلت  وكلما  خا�سة،  مبوازين 

نف�سك  يف  وجدت  ما  ومتى  العقلي،  الن�سج  ملكت 

جميع  يف  بانفعاالتك  اجليد  ال�سليم  التحكم  ملكات 

م�ستويات تقلباتك املزاجية وان تكون لبق ولطيف يف 

تعاملك مع االأطراف االأخرى، حيث ال تخد�ص قلبا وال 

حتطم حلما وال ترمي �سهاما ذات ردة فعل معاك�سة 

فقد ا�ستوليت على ن�سجك العاطفي.

بكل  حياته  على ممار�سة  قادر  النا�سج  االن�سان 

ب�ساطة وعفوية ولديه ا�ستقرار نف�سي وعاطفي، فهو 

العامل  يقول  كما  �سوية،  القول حياة  اإن �سح  يعي�ص 

زيغ زيغلر »اإن قدرتك على ال�سحك من نف�سك دون 

احلاجة لالآخرين، هذه اإ�سارة اىل الن�سج واال�ستقرار 

ح�سن  اىل  يقودنا  دائما  الن�سج  العاطفي«،  النف�سي 

ا�ستخدام عقولنا التي وهبنا اهلل اإياها، ويجعلنا نتحكم 

االآخرين،  مع  وتعاملنا  وت�سرفاتنا  افعالنا  بردود 

ونت�سامح  ن�سامح  بل  حولنا  من  نوؤذي  ال  بحيث 

ونتغا�سى عن الكثري وال نحاول ان نكون مكروهني 

وال من الكارهني، على عك�ص تلك النوعية التي لديها 

القدرة على خلق عداوات مع االآخرين.

قمة الن�سج ان ترتفع ومترر كل ما من �ساأنه ان 

ترتبط  احلقيقية  قيمتك  ان  امل�ستطاع،  قدر  يزعجك 

تهتم  فال  االأمور،  �سفا�سف  عن  الرتفع  يف  كثريا 

ال  ومن  ال�سفيه  جتادل  وال  املرتفع  اجلاهل  ب�سوت 

اأي �سيء يعكر �سفو حياتك  حجة له، وتن�سحب من 

باأن ذلك  التام  اأي �سو�ساء وذلك الإدراكك  من دون 

قيمة  حقيقة  تدرك  باأنك  الن�سج  قمة  حقك،  من  يعد 

االأ�سياء التي ال تلم�ص بل حت�ص، لذلك ت�سبح قادرا 

تبخل  وال  امل�ساركة  وحتب  اأكرب  ب�سكل  العطاء  على 

باأي معلومة ممكن ان تفيد االخرين، بل تعلو نف�سك 

لبهجة من  االآخرين وتبتهج  ل�سعادة  لت�سبح �سعيدة 

حولك اأكرث من نف�سك.

مقومات  اأهم  من  ذلك  اأوال  ذاتك  مع  تت�سالح  ان 

الن�سج ان تكون قادرا على التعاي�ص مع جميع اأنواع 

الب�سر بكل طبقاتهم وا�سكالهم وعقولهم ومعتقداتهم، 

الذي  ال�سوي  التعامل  �سوى  منهم  يهمك  ال  فاأنت 

بينك وبينهم، متغا�سيا ومتجاهال كل االأمور ال�سلبية 

ال  التي  االأمور  امنا  �سلبية  لي�ست  رمبا  او  االأخرى، 

تتفق فيها معهم فكل �سخ�ص منكم له حياته اخلا�سة 

اإزعاج  دون  بها  يوؤمن  التي  ومعتقداته  واأفكاره 

االآخرين او زجهم بها.

العقلي  التحقق  مزيج  بني  والتناغم  التفاعل  اإن 

واعيا، ومن  ن�سجا جمتمعيا  ينتج  العاطفي  والتحكم 

نافلة القول ان الن�سج والوعي لي�ص له عالقة بالعمر، 

دائما ما يكون عند االإن�سان جوانب خافية يجب عليه 

معرفتها، واالأهم يجب ان يكون �سادقا مع نف�سه وال 

يجامل على ح�ساب اأحد، وحذاري من حماباة طرف 

نكاية باالآخر الأن ذلك �سيدمر حياتك واخالقك.

وجــــــوه الرتبيـــــــة اخلفــــــــــية
بالرتبية  اخلا�سة  التعريفات  تتعدد 

على  التاأثري  يف  مبجملها  ت�سب  اإنها  اإال 

االأفراد، �سمن البيئة التي يتواجدون فيها، 

هي جمموعة القيم االأخالقية امل�ستمدة من 

االجتماعية،  والعادات  الدينية  القواعد 

وتتعدد م�سادرها يف املجتمع ومن �سمنها 

هي  فالعائلة  اخلارجي،  واملحيط  العائلة 

وبداخلها  الطفل،  حياة  يف  التاأثري  مركز 

ال�سليمة،  الرتبوية  والقيم  االأفكار  ت�سنع 

بناء  يف  لالأ�سرة  الكبري  الدور  يربز  وهنا 

من  يقدم  ما  خالل  من  ال�سليمة  القيم 

ل�سل�سلة  انعكا�س  هو  والذي  حمتوى، 

الرتاكمية،  واملمار�سات  ال�سلوكيات  من 

اال�سرة  بني  وتراكمي  م�ستمر  تفاعل  هناك 

املحتوى  مراقبة  من  البد  وهنا  والطفل، 

ي�سعب  تفاعلي  قالب  ي�سكل  الأنه  املر�سل 

�سحية  بالفعل  الأننا  ن�سيانه،  الطفل  على 

تربيتنا ال�سابقة، نحن ننقل التجربة التي 

وانعكا�سات  اأطفاال،  كنا  عندما  بها  مررنا 

ي�ستمر معنا  ذلك  فكل  اآبائنا معنا،  تعامل 

يف حياتنا، والأنه متمركز يف عقلنا الباطن 

وبالتايل  نر�سده  اأن  علينا  ي�سعب  فاإننا 

ن�سعر،  ال  بحيث  اأبنائنا  توجيه  نعيد 

لتعاملنا  امل�ستمرة  باملراقبة  علينا  لذلك 

فنطلق  بالغ�سب  ن�سعر  قد  اأطفالنا،  مع 

لعقل  املوجه  ال�سلبية  الر�سائل  من  �سيال 

الت�سرفات،  ونهمل  نتغا�سى  وقد  الطفل، 

اأبناءنا ونفرط يف حمايتهم  او رمبا ندلل 

ب�سكل غري مربر، اأو نوبخهم اأمام االخرين، 

رمبا نعتقد انها متثل عمق الرتبية ولكنها 

ذلك  يعك�س  اكرب،  ملراحل  الطفل  توؤ�س�س 

هي  الرتبية  بعد،  فيما  اأطفاله  تربية  على 

�سل�سلة متوا�سلة بيننا وبني اأطفالنا ومن 

واالأجداد،  القدامى  االآباء  م�سدرها  قبل 

لذلك البد لنا ان نكون واعني ملا ي�سدر منا 

بحاجة  نحن  اأطفالنا،  ل�سلوكيات  كم�سدر 

والذي  حياتنا،  اخلفي يف  املا�سي  لرتميم 

حوى الكثري من امل�ساعر الداخلية الكامنة 

يف العقل الباطن، اإنها م�ساعر عميقة نابعة 

ومن  منا  لالنتقام  وتعود  املا�سي،  من 

اأطفالنا، وعليه البد من البحث عن اخللل، 

ال�سابقة،  تربيتنا  �سحية  كنا  لو  حتى 

م�سدرها  من  االأفكار  تلك  نر�سد  ان  يجب 

العميق بالبحث عن امل�ساعر الكامنة خلف 

من  نغ�سب  اأنف�سنا  وجدنا  فاإن  امل�سكلة، 

ت�سرفات ابنائنا اأو نفرح اأو نطلق االحكام 

امل�سبقة، علينا ان نعمل على ترميم املا�سي 

وذلك بخلق الناقد الداخلي الذي يحدد ما 

هو جيد وما هو مرفو�س يف عالقتنا مع 

التي  الدرا�سات  من  الكثري  هناك  اأبنائنا، 

خالل  ابائنا  باأفكار  تاأثرنا  مدى  تو�سح 

ي�سدر  فعندما  واملراهقة،  الطفولة  مراحل 

للناقد  نخ�سعه  ان  البد  منا  ت�سرف  اأي 

للوقوف  امل�ستمر  الر�سد  علينا  الداخلي، 

على احلقيقة، البد ان تنبع اأ�ساليب تربيتنا 

واخلربات،  التجربة  واقع  من  الأبنائنا 

جميع  يف  امل�ستمرة  القراءة  يجب  ولذلك 

نكون  حتى  بالرتبية،  اخلا�سة  املجاالت 

روؤية نابعة من اأفكارنا، ال ان نوؤ�س�س عقل 

يفكر بعقول االباء، وال يعني ذلك ان هناك 

تربيتنا،  من  نابعة  �سلبية  تربوية  قيما 

وحتليل  ت�سنيف  العادة  دعوة  هي  وامنا 

جتربتنا الرتبوية املا�سية واختيار اجليد 

من ال�سيئ.

حممد يو�سف العرادي

حممد يو�سف العرادي

طبيب جراحة عاطل عن العمل
اإنني طبيب عام بحريني  بالنظر يف مو�سوعي وم�سكلتي، حيث  التكرم  ارجو 

االمتياز يف 2016  �سنة  واجتزت  م�سر  جمهورية  من  العام 2015  تخرجت يف 

ومنذ ذلك احلني وانا اتقدم للتناف�س على �سواغر برنامج الوزارة التدريبي لالأطباء 

امل�ستجدين او ماي�سمى بالتSTRP، ولكن يف كل مرة يتم جتاهلي وعدم قبويل يف 

الربنامج حتى هذا العام بعد اإعالن املقبولني.

بان  اخباري  يتم  اعوام  الذي يتكرر منذ خم�سة  ال�سبب  ا�ستف�ساري عن   وعند 

املناف�سة �سديدة وان عمري ال يتنا�سب مع الربنامج التدريبي فالرتكيز واالختيار 

يكون على حديثي التخرج فقط، واملفا�سالت يبدو انها تقا�س بعمر الطبيب فقط، لقد 

عملت جاهدا ومنذ تخرجي يف امل�ست�سفيات اخلا�سة وتطوعت للعمل عاما كامال يف 

جممع ال�سلمانية الطبي يف ق�سم اجلراحة العامة حيث ان طموحي لهذا التخ�س�س 

ال حدود له، اىل ان انتهيت يف العمل باحد امل�ست�سفيات اخلا�سة كطبيب مقيم يف 

اجلراحة العامة يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، ولكني مازلت بدون برنامج 

برنامج  الي  الدخول  من  منعتني  الوزارة  كون  تطوير  وال  هدف  وبدون  تدريبي 

االمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  انا�سد  املنرب  هذا  من  وانا  تخ�س�س.  اي  تدريبي ويف 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء حفظه اهلل للنظر يف اأمري وكلي 

الطبي كطبيب  ال�سلمانية  باالن�سمام ملجمع  وال�سماح يل  بكم يف حل م�سكلتي  ثقة 

متدرب او )�سريف�س( يلبي احتياجات امل�ست�سفى وان كان طموحي وهديف اجلراحة 

العامة، لكن البحرين اوىل واعز، وهي الطموح االكرب فكلنا جنود الوطن نلبي نداءه 

اجلاللة  �ساحب  �سيدي  راية  حتت  يحتاجه،  مكان  واي  وقت  اي  يف  واحتياجاته 

اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه، والروؤية النافذة ل�ساحب ال�سمو  امللك حمد بن عي�سى 

امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه، 

خ�سو�سا انني حاليا ال اعمل ولدي عائلة اعيلها.

البيانات لدى املحرر

بحرينية اجلن�سية ول اأح�سل على دعم لر�سوم البلدية

كنت  اجنبي  من  متزوجة  اجلن�سية  بحرينية  اأنا 

لفاتورة  دعم  على  واح�سل  بااليجار  منزل  يف  ا�سكن 

با�سمي،  م�سجلة  الفاتورة  الن  والبلدية  واملاء  الكهرباء 

وقبل ما يقارب العامني انتقلت لل�سكن مبنزل اآخر وعلى 

للح�سول  والتقدم  العنوان  لتغيري  ا�سطررت  ذلك  اثر 

للمنزل  جديد  من  والبلدية  واملاء  الكهرباء  خدمات  على 

من  الدعم  على  اح�سل  مل  انتقايل  بعد  ولكن  اجلديد، 

البلدية ولكن ح�سلت عليه فيما يتعلق بالكهرباء واملاء 

دينارين!  من  بدال  دينارا   60 البلدية  ر�سوم  وا�سبحت 

حيث مل اح�سل على الدعم كوين متزوجة من اجنبي مع 

جهات  لعدة  تقدمت  وقد  اجلن�سية،  بحرينية  اين  العلم 

مثل بلدية املحافظة اجلنوبية ولكن مل اح�سل على حل 

الوزير ولكن مل  مل�سكلتي هذه، واخربوين ان احلل لدى 

اح�سل على الدعم حتى االآن، مع العلم ان �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه ا�سدر قرارا يقت�سي باأن 

البحرينية بامكانها ان تكفل زوجها، ومع ذلك مل يتم حل 

م�سكلتي، وب�سبب ر�سوم البلدية املرتفعة التي مل امتكن 

من دفعها ا�سبح هناك تراكم علي يف الفواتري ومتاأخرات 

نتيجة  واملاء  الكهرباء  بقطع  ا�سعارا  موؤخرا  وا�ستلمت 

تراكم الر�سوم، وانا ارغب يف حل هذه امل�سكلة حيث انها 

ا�سبحت توؤرقني وانا ال احب ان اكون خمالفة باأي طريقة 

كانت.

البيانات لدى املحرر

بيتنا غري �سالح لل�سكن ومن املمكن بيعه يف اأي حلظة من قبل الورثة

انا مواطنة بحرينية انا�سد �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه، وانا ارملة ويل 3 ابناء من زوجي 

رحمه اهلل وهم من ي�سكنون معي يف البيت، وهذا البيت قدمي جدا قد جرى عليه الزمن 

وت�سعب املعي�سة فيه بل هي اقرب للم�ستحيلة ولكن ال يوجد ملجاأ لنا غري هذا البيت، 

فهذا البيت الذي ن�سكنه غري �سالح لل�سكن االآدمي واآيل لل�سقوط وغري �سحي للعي�س 

زوجي  زوجة  من  وريثا   12 له  يوجد  البيت  هذا  ان  كما  االمطار،  من  ومت�سرر  فيه 

االوىل كما انه �سبه مباع، وال نعلم يف اأي حلظة �سيتم بيعه وال نعلم اإىل اأين �سوف 

عني  تتوقف  ال  فاالأمرا�س  ال�سحي  البيت غري  هذا  ا�سكن يف  وكوين  بيعه.  عند  نلجاأ 

واذهب اىل امل�ست�سفى با�ستمرار وب�سكل دوري، وانا من هذا املنرب انا�سد �ساحب ال�سمو 

امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء الإ�سدار اوامره 

الكرمية حتى يتم التعجيل يف طلبي اال�سكاين.

البيانات لدى املحرر

لبيت نداء الوطن ومل يتم �سرف م�ستحقاتي 

ال�سلمانية  االعتيادي مبجمع  تقاعدي  بعد  مبا�سر  ب�سكل  انا مواطن بحريني عملت 

الطبي مب�سمى رئي�س تقني اال�سعة بق�سم اال�سعة مبجمع ال�سلمانية الطبي وبناء على 

طلب ادارة اال�سعة وبعد احل�سول على املوافقة من مديرة ادارة املوارد الب�سرية بالوزارة 

ولبيت نداء الوطن خلدمته وخلدمة املر�سى

املراجعني لق�سم اال�سعة.

وبعد املتابعة مع املعنيني بالوزارة مل يتم �سرف الراتب ملدة 10 اأ�سهر من 1 ابريل 

عام 2018 حتى 25 يناير 2019، وقد جلاأت للمحكمة وك�سبت احلكم ولكن لال�سف اإىل 

االآن مل يتم �سرف اي من الرواتب لال�سهر التي عملتها وامل�سكلة االخرى مل يتم االت�سال 

بي من قبل وزارة ال�سحة ل�سرح امل�سكلة يف عدم �سرف رواتبي، مع العلم انني خدمت 

القطاع املذكور ملدة 34 عاًما وبعد تقاعدي مل اتقاع�س عن تدريب اجليل اجلديد خلدمة 

وطننا املعطاء. 

 البيانات لدى املحرر

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

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

الأربعاء 13 �شعبان 1443 ـ العدد 12030

24 صفحة .  220 فلًسا

@kmkalnehyan

الظهر  �صالة  ا�صرتاحة  بعد  اجلل�صة  رفع  تكرار 

يف  النواب  بع�ض  بجدّية  اإيجابيًا  انطباًعا  يعطي  ال 

النا�ض  لتلبية م�صالح  الوقت  ا�صتثمار  على  احلر�ض 

ومتثيلهم بكل اإخال�ض وتفاٍن.

ُي�صهم  الفتيّة  ال�صعوب  مواهب  على  االعتماد 

يف بناء اقت�صادات قوية وجمتمعات ع�صرية
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1521 - فرديناندو ماجالن يكت�صف 
الفلبني.

1401 - تيمورلنك ياأمر بحرق دم�صق 
وتدمريها، وذلك بعد 3 اأ�صابيع من �صقوط 

قلعتها التي رف�صت اال�صت�صالم.

اجلي�ض  طالئع  و�صول   -  1775
الفار�صي بقيادة كرمي خان زند ملحا�صرة 

الب�صرة.

بني  هدية  معركة  وقوع   -  1910
قوات �صيخ املنتفق �صعدون با�صا والقوات 

املبارك  جابر  ال�صيخ  بقيادة  الكويتية 

بن  عبدالعزيز  قوات  مب�صاركة  ال�صباح 

�صعود.

حتتل  النازية  اأملانيا   -  1939
ت�صيكو�صلوفاكيا يف احلرب العاملية الثانية.

احلمراء  االألوية  منظمة   -  1978
تخطف رئي�ض وزراء اإيطاليا ال�صابق األدو 

مورو.

تق�صف  العراقية  القوات   -  1988
واأدى  بالكيمياوي،  الكردية  مدينة حلبجة 

ذلك اإىل مقتل 5000 �صخ�ض من املدنيني 

بينهم ن�صاء واأطفال و�صيوخ.

ال�صيادة  اإىل  طابا  عودة   -  1989
امل�صرية، وذلك برفع العلم امل�صري فيها.

1990 - االحتاد ال�صوفيتي والفاتيكان 
تقيمان عالقات دبلوما�صية بني بلديهما.

2017 - انتخاب امللغا�صي اأحمد اأحمد 
رئي�ًصا لالحتاد االأفريقي لكرة القدم خلًفا 

للكامريوين عي�صى حياتو.

اليوم يت�ساوى الليل مع النهار

الع�سفور: البحرين ت�سهد »العتدال الربيعي« الأحد املقبل

اأفاد الباحث الفلكي حممد ر�شا الع�شف�ر 

تعاىل  اهلل  مب�شيئة  ت�شهد  البحرين  مملكة  اأن 

ظاهرة العتدال الربيعي وحل�ل ف�شل الربيع 

 2022 مار�ص   20 امل�افق  الأحد  ي�م  فلكًيا 

واأ�شاف  م�شاًء.   06:33 ال�شاعة  متام  يف 

الع�شف�ر اأن ف�شل الربيع يف الن�شف ال�شمايل 

للكرة الأر�شية يعترب ثاين اأط�ل ف�ش�ل ال�شنة 

وي�شتمر ملدة 92 ي�ًما و17 �شاعة 40 دقيقة 

ويتزامن مع حل�ل ف�شل اخلريف يف الن�شف 

اجلن�بي منها.

العتدالني  ي�م  يف  اأنه  الع�شف�ر  وبنينّ 

الجتاهات  حتديد  ميكن  واخلريفي  الربيعي 

�شروق  م�قع  على  بالعتماد  دقيق  ب�شكل 

نقطة  من  ت�شرق  حيث  وغروبها،  ال�شم�ص 

الغرب  نقطة  من  وتغرب  احلقيقية  ال�شرق 

على  متاًما  عم�دية  اأ�شعتها  وتك�ن  احلقيقية 

خط ال�شت�اء، كما يت�شاوى فيه الليل والنهار 

تدريجًيا  النهار  يبداأ  ذلك  وبعد  ن�شبي،  ب�شكل 

بالزدياد على ح�شاب الليل يف الن�شف ال�شمايل، 

النهار  ح�شاب  على  بالزيادة  الليل  يبداأ  بينما 

الأر�شية وي�شتمر  للكرة  الن�شف اجلن�بي  يف 

ذلك حتى 21 ي�ني� 2022. وبح�شب امل�قع 

�شاعات  تت�شاوى  البحرين  ململكة  اجلغرايف 

الليل والنهار ب�اقع 12 �شاعة لكل منهما الي�م 

حيث   ،2022 مار�ص   16 امل�افق  الأربعاء 

�شباًحا   05:46 ال�شاعة  يف  ال�شم�ص  ت�شرق 

وتغرب يف 05:46 م�شاًء.

حدوث  يف  ال�شبب  الع�شف�ر  واأرجع 

الأر�ص  حم�ر  ميالن  اإىل  الأربعة  الف�ش�ل 

ح�ل  دورانها  اأثناء  درجة   23.5 مبقدار 

مما  ال�شنة  خالل  بي�شاوي  مدار  يف  ال�شم�ص 

ال�شم�ص  اأ�شعة  �شق�ط  زاوية  اختالف  يجعل 

على املكان ال�احد من الأر�ص بني �شهر واآخر.

اختارت النجمة �صيلينا غوميز اللون 

االأحمر لثوبها الطويل الذي ان�صدل من 

كتفيه م�صلح على �صكل »كاب«. قامت دار 

Louis Vuitton بت�صميم وتنفيذ هذا 
الثوب خ�صي�ًصا ل�صيلينا، وقد تنا�صق لونه 

بامتياز مع ب�صرتها و�صعرها االأ�صود، 

يف الدورة 27 حلفل توزيع جوائز 

اختيار النقاد لالأفالم اأو ما ُيعرف بحفل 

Critic’s Choice Awards الذي 
يعمل على تكرمي اأف�صل اإجناز �صينمائي 

للعام، م�صاء االأحد.

فنان ُيحّول بقايا الأ�سلحة امل�ستعملة اإىل اأعمال فنّية
يق�شي الفنان ال�ش�ري اأكرم اأب�الف�ز �شاعات 

يف منزله مبدينة الباب يف �شمال حمافظة حلب، 

و�ش�اريخ  قنابل  من  احلرب  اأ�شلحة  حت�يل  يف 

اإىل اأعمال فنية مزخرفة باأمناط وت�شاميم مل�نة، 

يريدون  الذين  لل�ش�ريني،  حب«  »ر�شالة  لإر�شال 

فقط »احلياة ولي�ص احلرب«.

البالغ  ال�ش�ري  الفنان  الف�ز،  اأب�  اأكرم  وقال 

من العمر 43 عاًما لـ»ي�رو ني�ز«: »كانت اإحدى 

لقد  الزجاج.  وتزيني  الر�شم  الث�رة  قبل  ه�اياتي 

ا�شتخدمت م�هبتي خالل الث�رة ال�ش�رية للر�شم 

على خملفات احلرب مثل ال�ش�اريخ التي �شقطت 

على املدنيني يف الغ�طة ال�شرقية ويف جميع اأنحاء 

�ش�ريا..«. وتابع: »امل�شروع الأول الذي اأطلقته كان 

بر�شالة  امل�ت، والذي يبعث  اللهاث على  بعن�ان 

�شالم وحمبة لل�ش�ريني، كانت مبثابة ر�شالة مدى 

احلياة. خملفات احلرب هذه لي�شت مزخرفة ومل�نة 

ا. نحن �شعب  فح�شب، بل اإنها متثل الإن�شانية اأي�شً

يريد احلياة ل احلرب نريد ال�شالم والكرامة«.

»ال�سحة«: ت�سجيل 1194 اإ�سابة جديدة 

بفريو�س »كورونا«.. وحالة وفاة واحدة

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها 6679 

ي�م اأم�ص 15 مار�ص 2022، اأظهرت ت�شجيل 1194 حالة قائمة 

الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية  حالة   1731 تعافت  كما  جديدة، 

للحالت املتعافية اإىل 526515.

منها  حالة،   12009 القائمة  للحالت  الجمايل  العدد  وبلغ 

25 حالة تخ�شع للعالج بامل�شت�شفى و8 حالة يف العناية املركزة 

وحالة وفاة واحدة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12030/pdf/INAF_20220316011519096.pdf
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https://www.alayam.com/alayam/multaqa/952126/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

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

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  5940
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الملك يصادق ويصدر قانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن البيئة
 ص��ادق حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليفة عاهل البالد المفدى، وأصدر قانون رقم )7( لس��نة 

2022 بشأن البيئة، جاء فيه:
الباب األول

أحكام عامة
الفصل األول

تعاريف
مادة )1(

ف��ي تطبيق أحكام ه��ذا القانون يكون للكلم��ات والعبارات 
التالي��ة المعان��ي الموضحة قرين كٍل منه��ا، ما لم يقتِض 

سياق النص خالف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.

المجلس: المجلس األعلى للبيئة.
رئيس المجلس: رئيس المجلس األعلى للبيئة.

الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة.
الجه��از  ف��ي  المعني��ة  الفني��ة  اإلدارة  المختص��ة:  اإلدارة 

التنفيذي.
الرئي��س التنفيذي: رئيس الجهاز التنفيذي للمجلس األعلى 

للبيئة.
الصندوق: الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة المنش��أ 

طبقًا لحكم المادة )6( من هذا القانون.
الجه��ات المعنية: كافة الجهات الحكومي��ة وغير الحكومية 
بالمملكة والمنوط بها التعاون والتنس��يق مع المجلس في 

سبيل تحقيق أهدافه التي أنشئ من أجلها.
الجه��ة الُمرخص��ة: أي��ة جهة من��وط بها إص��دار تراخيص 

مشروعات ذات تأثير محتمل على البيئة.
رة: مؤسس��ة أو أفراد كانت تعود لهم ملكية  الجهة المصدِّ

مادة أو جهاز قبل تصديره أو إدخاله إلى مملكة البحرين.
ده��ا القوانين أو اللوائح  الجه��ة المختصة: الجهة التي تحدِّ
أو المراس��يم في مملكة البحرين وله��ا الحق في إدارة مادة 
أو مجموع��ة من الم��واد وفي وضع المعايير واالش��تراطات 

الالزمة لذلك الغرض.
اللجن��ة الوطني��ة التوجيهي��ة للتن��وع البيولوج��ي: اللجن��ة 

المنشأة بموجب القرار رقم )44( لسنة 2011.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

المش��روع: أي مرفق أو منش��أة أو نش��اط يحتم��ل أن يكون 
مصدرًا للتلوث أو التدهور البيئي.

البيئ��ة: المحيط الحيوي الذي يش��مل الكائن��ات الحية من 
إنس��ان وحيوان ونب��ات، وكل م��ا يحيط به من ه��واء وماء 
وترب��ة، وم��ا يحتويه م��ن مواد صلب��ة أو س��ائلة أو غازية، 
أو األش��كال المختلف��ة م��ن الطاقة، وأية منش��آت ثابتة أو 

متحركة، يقيمها أو يعمل فيها اإلنسان.
حماية البيئ��ة: المحافظة على البيئة واالرتقاء بمس��تواها 
ومن��ع أو التخفي��ف م��ن ح��دة تلوثه��ا والمحافظ��ة عل��ى 

ديمومتها.
تلوث البيئة: وجود أي من المواد أو العوامل الملوثة بكميات 
أو صفات، لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر، 
وحده��ا أو بالتفاعل مع غيرها، إلى اإلخالل بالتوازن البيئي، 
واإلضرار بالصحة العامة، أو تؤثر بأية صفة على االستمتاع 

بالحياة واالستفادة من الموارد والممتلكات.
تده��ور البيئة: التأثير على أحد مقوم��ات البيئة الطبيعية، 
مما يقلل من قيمتها التاريخية أو الحضارية أو االقتصادية، 
أو ي��ؤدي إلى اإلضرار بالكائنات الحي��ة التي تعيش فيها أو 
تعتم��د عليها، أو يؤدي بصف��ة عاجلة أو آجلة إلى أي إضرار 
بالبيئة أو بإمكانيات االستفادة منها أو يغير من طبيعتها.

المواد والعوامل الملوثة: أية مواد صلبة أو س��ائلة أو غازية 
أو أدخن��ة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إش��عاعات أو حرارة 
أو اهت��زازات، تنتج بفعل اإلنس��ان أو الملوث��ات األحيائية، 
كالقوارض والحشرات والميكروبات المختلفة، أو أية ظواهر 
طبيعي��ة تؤدي بطريقة مباش��رة أو غير مباش��رة إلى تلوث 

البيئة أو تدهورها.
اإلشعاع المؤين: جميع الجسيمات المشحونة أو المتعادلة 
أو األش��عة الكهرومغناطيسية التي تؤدي إلى تأيين المادة 
بطريق��ة مباش��رة أو غي��ر مباش��رة عن��د س��قوطها عليها، 
وتتضمن جس��يمات ألف��ا وبيتا والنيترون��ات واإللكترونات 

وإشعاعات جاما واألشعة السينية. 
اإلش��عاع غير المؤين: جميع أنواع األشعة التي ال تؤدي إلى 
تأيين المادة بطريقة مباش��رة أو غير مباشرة عند سقوطها 

عليها كأشعة الليزر وموجات الراديو والرادار.
المادة المش��عة: أي مادة تحتوي على نظائر مشعة يتجاوز 
فيها تركيز النشاط وإجمالي النشاط في الشحنة المستويات 

التي يحددها المجلس.
النفايات المش��عة: أي مواد مش��عة ناتجة عن ممارسات ال 
يتوقع أن يكون لها أي استخدام مستقبلي أو أي مواد ملوثة 
إشعاعيًا بمستوى أعلى من مستوى رفع الرقابة الذي يحدده 

الجهاز التنفيذي.
الم��ادة النووية: الم��ادة المصدرية أو المادة االنش��طارية 
الخاص��ة وفقًا للتعريفات الواردة في المادة العش��رين من 
النظام األساس��ي للوكالة الدولية للطاق��ة الذرية بصيغته 

الُمعدلة حتى 28 ديسمبر 1989.
المص��در الُمش��ع: أي كيان م��ادي يمكن أن ُيح��دث تعرضًا 
إشعاعيًا، بسبب إصداره لنوع من اإلشعاعات المؤينة أو غير 

المؤينة أو بسبب انطالق المواد المشعة أو تسربها منه.
المواد الكيميائية: أي مواد كيميائية غازية كانت أو س��ائلة 
أو صلبة يقرر المجلس باالتفاق مع الجهات المعنية تحديد 
أوجه اس��تخدامها وال يمكن استخدامها في غير هذه األوجه 

ألسباب صحية أو بيئية تم تقديرها.
المواد والمخلفات الخطرة: أي��ة مواد أو مخلفات تتولد من 
العمليات الصناعية أو الكيميائية أو النووية أو اإلش��عاعية، 
وتكتس��ب صفة الخطورة بس��بب م��ا تحتويه م��ن مواد أو 
تركي��زات لمواد، أو بس��بب تفاعالته��ا الكيميائي��ة، أو ما 
تتس��م به من ُس��مية أو قابلية لالنفجار إلحداث التآكل، أو 
أية خصائص ينجم عنها خطر على حياة اإلنس��ان أو الحيوان 
أو النب��ات، أو عل��ى البيئة س��واء بمفردها أو عن��د اتصالها 

بمخلفات أخرى.
التخطيط البيئي: التركيز على دراسة المشروعات المقترحة 
وتأثيراتها البيئية، بهدف تحقيق استغالل متوازن للعناصر 
البيئي��ة دون إح��داث خلل ف��ي البيئة، كما يهت��م بمراعاة 
الق��درات واألحمال النوعي��ة لكل عنصر م��ن عناصر البيئة، 
بحي��ث ال تج��اوز المش��روعات المقترحة الح��دود القصوى 

للقدرة االستيعابية لعناصر النظام البيئي.
التقويم البيئي االس��تراتيجي: عملية منهجية لتقييم اآلثار 
البيئي��ة للسياس��ات واالس��تراتيجيات المقترح��ة، للتأك��د 
م��ن تضمين وإدراج كاف��ة االعتبارات البيئي��ة بالتوازي مع 
االعتبارات االقتصادي��ة واالجتماعية خالل المراحل المبكرة 

من التخطيط من قبل صناع القرار.
التن��وع الحيوي: التباين بين الكائن��ات الحية من مصادرها 
المختلفة س��واء كانت برية أو بحرية أو مائية، بما في ذلك 

االختالف داخل األنواع وبينها.
المحمي��ات الطبيعية: مناطق جغرافي��ة محددة من األرض 

أو الماء تحظ��ى بحماية خاصة نظرًا لما تحتويه من عناصر 
التن��وع الحي��وي أو لكونها ذات قيمة طبيعي��ة أو ثقافية أو 

إيكولوجية أو جمالية.
المناطق ذات الحساسية البيئية: مناطق ذات طبيعة خاصة 
تقتض��ي الحماية المؤقتة أو الدائمة لما تحتويه من أنواع 

فطرية أو موائل ذات قيمة بيئية.
االستخدام المستدام: اس��تخدام عناصر التنوع الحيوي على 
نح��و يمنع تده��وره ويزيد من قدرته عل��ى تلبية احتياجات 

وتطلعات األجيال الحاضرة والقادمة.
االتج��ار باألنواع: عمليات البيع أو العرض للبيع أو الش��راء أو 
االس��تيراد أو التصدي��ر أو إعادة التصدير لألن��واع الفطرية 

المهددة باالنقراض.
النظم اإليكولوجية: العناصر الحية التي تتفاعل مع بعضها 
البعض ومع البيئات غير الحية المحيطة بها، وتوّفر المنافع 

أو الخدمات.
األن��واع الفطرية: أي نبات أو حيوان أو طير يعيش في بيئته 

الطبيعية.
األنواع المهددة باالنقراض: كل كائن حي أو ميت أو ُمشتق 
أو ُمنت��ج م��درج ضمن مالح��ق اتفاقية )س��ايتس( أو ضمن 
اللوائ��ح التنفيذية أو التي يصدر بش��أنها ق��رار من رئيس 

المجلس.
الموارد الجينية: النبات��ات أو الحيوانات أو الكائنات الدقيقة 
أو أج��زاء منها، وكذلك مواردها الوراثي��ة ومنتجاتها، والتي 
لها اس��تخدام أو قيم��ة فعلية أو محتملة، وذلك باس��تثناء 

الموارد الوراثية البشرية.
عناصر التنوع الحيوي: المكونات الرئيس��ية للتنوع الحيوي، 

وتشمل األنواع والموائل والجينات والنظم اإليكولوجية.
الكائن الح��ي المحور: أي كائن حي يمتل��ك تركيبة جديدة 
م��ن مواد جينية ت��م الحص��ول عليها عن طريق اس��تخدام 

التكنولوجيا األحيائية الحديثة.
األن��واع الغريبة الغازي��ة: األنواع أو الس��الالت غير األصيلة 
الت��ي يت��م إدخالها للمملكة م��ن النبات��ات أو الحيوانات أو 
الطيور أو الفطريات ولها تأثير س��لبي - ولو محتمل - على 

التنوع الحيوي أو االقتصاد أو صحة اإلنسان.
المع��ارف التقليدية: المه��ارات والممارس��ات واالبتكارات 
التقليدي��ة المرتبط��ة بعناص��ر التنوع الحي��وي والتي يتم 
تطويره��ا وتناقلها من جيل إلى جيل داخل المجتمع، وغالبًا 

ما تشكل جزءًا من هويته الثقافية.
ة للعمل  الوسائل البحرية: كل وس��يلة تعمل أو تكون ُمَعدَّ
في البيئة البحرية وذل��ك دون اعتبار لقوتها أو حمولتها أو 
الغرض من مالحتها ويش��مل ذلك الس��فن والقوارب التي 
تس��ير عل��ى الزالق��ات والمركبات التي تس��ير على وس��ادة 
هوائية فوق س��طح الم��اء أو التي تعمل تحت س��طح الماء 
والقط��ع العائمة والمنص��ات البحرية المثبت��ة أو العائمة 

والطائرات المائية.
المخلَّف��ات: المخلَّفات بجميع أنواعها الس��ائلة أو الصلبة أو 
شبه الصلبة، كالقمامة والفضالت واألوراق المراد التخلص 
منه��ا، ومي��اه الصرف الصح��ي، وهياكل المركب��ات واآلالت 
ناتها أو أجزاء منها، والطيور النافقة والحيوانات  األخرى ومكوِّ
وَروثها، ومخلَّفات أعمال البن��اء والهدم، واألتربة والنباتات 
واألش��جار والمصانع وغيرها، الت��ي يترتَّب على وضعها في 
غير األماكن المخصصة لها أضرار صحية أو بيئية أو حرائق، 
أو اإلخالل بمظهر المدين��ة أو القرية أو المنطقة أو الحي أو 

نظافتها، أو عرقلة حركة السير.
الك��وارث البيئي��ة: الحاالت واألوض��اع الناجمة ع��ن عوامل 
الطبيعة أو فعل اإلنس��ان والتي يترتَّب عليها ضرر ش��ديد 

بالبيئة.
الط��وارئ البيئي��ة: الح��االت واألوضاع الناجم��ة عن عوامل 
الطبيع��ة أو فعل اإلنس��ان والتي ُيحَتم��ل أن يترتَّب عليها 
ضرر ش��ديد على البيئة، وتتطلَّب التدخل الس��ريع للحماية 

والَحّد من آثارها.
المبان��ي المغلق��ة: األماكن الت��ي تتَّخذ نمط بن��اء ُمحَكم 
اإلغالق تجاه العوامل الجوية ومكونات الهواء خارج المبنى، 
كما يمكن التحكم في إغالق وفتح منافذه من نوافذ وأبواب، 

وقد يحتوي على فتحات خاصة بالتهوية وشفط الهواء.
الزيت: النفط ب��كل أنواعه ومنتجاته، ويش��مل ذلك الزيت 
الخام وزي��ت الوقود والحم��أة والزيت المخل��وط بالنفايات 

والمنتجات النفطية المكررة على سبيل المثال ال الحصر.
المزيج الزيتي: خليط يشتمل على محتوى زيتي.

المقاييس البيئية: الحدود الكمّية والوصفّية التي يتس��بَّب 
تجاوزها في اإلضرار بالبيئة.

الفصل الثاني
نطاق تطبيق القانون وأهدافه

مادة )2(
تس��ري أحكام هذا القان��ون على الجه��ات العامة والخاصة 
واألفراد، ويستثنى من ذلك الممتلكات واألنشطة واألعمال 
التي تقوم بها قوة دفاع البحرين، ووزارة الداخلية، والحرس 

الوطني.
مادة )3(

يهدف هذا القانون إلى تحقيق اآلتي:
1-حماية البيئة ومصادرها من كافة األنشطة والممارسات 
التي تشتمل على مس��ببات التلوث والتدهور البيئي، وتلك 

التي تؤثر على التنوع البيولوجي.
2-منع ومكافحة التلوث بجميع أش��كاله ووقف تدهور البيئة 
من خالل الخطط والسياس��ات الالزمة للمحافظة عليها من 
اآلثار الضارة الناجمة عن األنش��طة الت��ي تؤدي إلى إلحاق 

الضرر باإلنسان أو البيئة البحرية أو البرية أو الهواء.
3-المحافظ��ة عل��ى الم��وارد الطبيعية وتنميته��ا وضمان 
تحقيق أه��داف التنمية المس��تدامة والحف��اظ على التنوع 

األحيائي في إقليم المملكة.
الفصل الثالث

صالحيات المجلس
مادة )4(

يتول��ى المجل��س إص��دار الق��رارات والتعليمات ف��ي جميع 
المس��ائل التي تخت��ص بحماي��ة البيئة وتحقي��ق التنمية 
الصالحي��ات  جمي��ع  ويم��ارس  بالمملك��ة،  المس��تدامة 
والس��لطات الالزم��ة لذلك وفقًا للضواب��ط واإلجراءات التي 

تحددها الالئحة التنفيذية، وله على األخص ما يأتي:
1-وضع السياس��ات العامة لحماية البيئ��ة وإعداد الخطط 

والبرامج والمشاريع الالزمة لتنفيذها، بما يحقق أغراضها.
2-المش��اركة ف��ي رس��م السياس��ة البيئية وإج��راء البحوث 
العلمي��ة والدراس��ات المتعلق��ة بالبيئ��ة وحمايتها، وذلك 

بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3-التوصي��ة بالموافقة عل��ى الترخيص للمش��اريع العامة 
والمش��اريع الخاصة المحددة على ضوء دراسة األثر البيئي، 
وتحدي��د الضواب��ط والمعايير المطلوبة لكل مش��روع في 
مراحل التصميم واإلنش��اء والتش��غيل ومراقبة تنفيذ هذه 

الضوابط عند كل مرحلة.
4-من��ح التراخي��ص البيئي��ة بالنس��بة لجميع األنش��طة أو 
المنشآت أو المشروعات سواًء ما تعلق منها بإنشاء وتشييد 

المش��روعات الجديدة أو ما اقتصر منه��ا على مجرد تعديل 
أو تطوير أو إضافة لمشروعات قائمة سبق الترخيص لها.

5-الحق في طلب البيانات أو المعلومات أو المس��تندات، أو 
إج��راء الدراس��ات التي يراها ضرورية م��ن أية جهة تمارس 
نش��اطًا أو تش��رع فيه قد يؤدي إلى تل��وث أو تدهور البيئة، 
أو اضطراب في األمان أو األمن اإلش��عاعي أو النووي، س��واء 

كانت هذه الجهة وزارة أم هيئة أم مؤسسة أم غيرها.
6-إع��داد ودراس��ة العقود واالتفاقي��ات التي تق��رر حقوقًا 

للمجلس أو ترتب التزامات عليه.
7-إجراء القياسات والدراس��ات الالزمة إلعداد تقارير الحالة 
البيئي��ة للمملك��ة، وإص��دار ه��ذه التقارير بص��ورة دورية 
بالتنس��يق م��ع الجه��ات المعني��ة، وللمجلس طل��ب جميع 

البيانات الالزمة إلعداد هذه التقارير من الجهات المعنية.
مادة )5(

للمجلس في س��بيل تحقيق أهدافه، التعاون والتنس��يق مع 
الجهات المعنية للقيام بما يأتي:

1-اقتراح مش��روعات القوانين، وإص��دار النظم التي تحقق 
حماية وتنمية البيئة.

2-بحث ودراسة واعتماد الخطط والسياسة العامة لشئون 
البيئة على المستوى الوطني.

3-دراسة ومناقشة الخطط والسياسات البيئية التي تضعها 
الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تمارس 
نشاطًا قد يؤثر على البيئة، واقتراح الحلول ألية مشكالت أو 

معوقات بيئية تواجه تلك الخطط أو السياسات.
4-بح��ث ودراس��ة ووضع االقتراح��ات والحلول ألي��ة أمور أو 
مش��كالت ذات عالق��ة بالبيئة، ق��د تحال إلي��ه من مجلس 

الوزراء أو الجهات المعنية.
5-المش��اركة في إعداد واإلش��راف على البحوث والدراسات 
الش��املة عن التلوث، ومراقب��ة آثاره الس��لبية على الصحة 
والبيئة، واتخاذ جميع اإلجراءات الوقائية والوس��ائل الالزمة 
للحد من التلوث البيئي بجميع أشكاله، ومنع التدهور البيئي.
6-وضع األس��س الالزمة لربط االعتبارات البيئية بسياس��ة 
التخطيط والتنمية على المس��توى الوطني، وذلك باعتماد 
مفه��وم التخطي��ط البيئي كج��زء ال ينفصل عن السياس��ة 
المق��ررة عند تخطيط وتنفيذ ومتابعة مش��روعات التنمية 
الت��ي تتولى تنفيذها الجه��ات المعنية ع��ن طريق تقويم 

األثر البيئي للمشروعات.
7-المراقبة والتفتيش على األنشطة العامة والخاصة التي 
تؤثر بش��كل س��لبي على اإلنس��ان والبيئة، وإجراء عمليات 
تفتي��ش لتقويم أوضاع األمان ومدى االلت��زام بأحكام هذا 

القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
8-دراس��ة طبيعة التربة والمياه، واقتراح وسائل المحافظة 
عليهما م��ن التدهور والتلوث وانخف��اض كفايتهما، وذلك 
عن طريق الضوابط الالزمة للحد من س��وء استخدامهما أو 

استنزافهما. 
9-دراس��ة طبيع��ة المناط��ق الس��احلية والبيئ��ة البحرية، 

وحماية مواردها، واقتراح تنميتها وتطويرها.
10-وض��ع وتطوير اإلج��راءات الوقائية الخاص��ة بالحد من 
التلوث البحري الناتج عن الزيت والمواد واألنش��طة الضارة 
األخ��رى، وتطوير الق��وى العاملة وتدريبه��ا، لتنفيذ خطط 

مكافحة هذا التلوث.
11-تطوي��ر مختبر مرجع��ي للبيئ��ة وتوفير ال��كادر الفني 
المؤهل والمع��دات واألجه��زة والمواد الالزمة لتش��غيله، 
والتنس��يق مع المختبرات العامة والخاص��ة ومراكز األبحاث 
لتعزيز قدرات المختبر واالس��تعانة بهم في إجراء التحاليل 

الالزمة لتحقيق أهداف المجلس.
12-تحدي��د ومراقب��ة الضواب��ط والح��دود المس��موح بها 
لمس��توى انبعاث المواد الملوثة للبيئة واالحتباس الحراري 
وتركيزها فيها، ومستوى التعرض المهني لتلك االنبعاثات.
13-العم��ل عل��ى تنمي��ة االهتم��ام بالنواح��ي التربوي��ة 
واإلعالمي��ة واالجتماعية والثقافية، لزي��ادة وتطوير الوعي 
البيئ��ي، وذلك لتمكي��ن المجتمع من اإلس��هام الفعال في 

تحقيق األهداف المرجوة للحفاظ على البيئة وتنميتها.
14-وض��ع وتنفيذ الخطط والبرامج الالزمة لتدريب وتأهيل 
الكوادر الفنية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
15-إجراء حصر شامل لمشكالت االستيطان البشري، وتتبع 
آثار تطور الظروف االقتصادية واالجتماعية على التجمعات 
البش��رية وأثرها عل��ى البيئة، واقت��راح البرام��ج التي توفر 

الحلول المناسبة ووضعها موضع التنفيذ.
البيان��ات  وتحلي��ل  بتجمي��ع  الكفيل��ة  النظ��م  16-وض��ع 
والمعلوم��ات وتبادله��ا، واالس��تفادة من معاه��د البحوث 
والمنظمات والجمعيات المتخصصة في مجال شئون البيئة 

داخل أو خارج المملكة.
17-دراسة االتفاقيات الدولية واإلقليمية والعربية المعنية 
بشئون البيئة، وإبداء الرأي بالنسبة لالنضمام إليها، وذلك 

بالتنسيق مع الجهات المعنية.
18- التنس��يق مع الجهات المعنية بش��أن عالقات المملكة 

بالمنظمات الدولية واإلقليمية المعنية بشئون البيئة.
19- تحدي��د الضوابط المتعلقة باالس��تيراد والتعامل مع 

المواد الكيماوية والمشعة ومراقبة تطبيقها.
20- وض��ع األس��س الالزم��ة ل��إدارة الس��ليمة للمخلفات 

الصناعية والصحية والمنزلية.
21-الس��عي لتحقي��ق التنس��يق عل��ى الصعيدي��ن الدولي 

واإلقليمي لتحقيق سالمة وحماية وتطوير البيئة.
الباب الثاني

الصندوق الوطني لحماية وتنمية البيئة
مادة )6(

ُينش��أ بالجهاز التنفيذي صندوق ُيس��مى )الصندوق الوطني 
لحماية وتنمية البيئة(، ويتبع المجلس.

مادة )7(
يختص الصندوق بالمهام اآلتية:

1-اإلس��هام ف��ي تفعي��ل إج��راءات الرقابة واإلش��راف على 
تطبيق هذا القانون.

2-اإلس��هام مع الجه��ات المعنية في تحمل أعب��اء الكوارث 
التي قد تؤثر بشكل مباشر على البيئة.

المب��ادرات  ودع��م  البيئي��ة  الحواف��ز  بمن��ح  3-التوصي��ة 
والنش��اطات البيئية التي تقوم بها الجمعيات والجهات غير 

الرسمية. 
4-دعم إعداد وتطوير األبحاث والدراسات والبرامج العلمية 

في مجال حماية البيئة.
5-اإلسهام في األنشطة الوقائية والتنموية التي لها تأثير 

إيجابي على البيئة.
مادة )8(

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:
1-المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق ضمن الميزانية 

العامة.
2-التبرعات واإلعانات والهبات والمنح التي يقبلها المجلس.

3-الغرام��ات والتعويضات التي ُيحكم به��ا أو ُيتفق عليها 
بطريق التصالح عن األضرار التي تصيب البيئة.

مادة )9(

يض��ع المجلس الئحة داخلية للصن��دوق ُتحدد نظام العمل 
به، ويصدر بها قرار من رئيس المجلس.

الباب الثالث
تقويم األثر البيئي

مادة )10(
ُيحظر على أي شخص أو مشروع القيام بأي نشاط أو استخدام 
يلوث البيئة، أو يسهم في تدهورها، أو يلحق ضررًا بالموارد 
الطبيع��ة أو الكائنات الحي��ة أو يخل أو يمنع االس��تخدام أو 

االستعمال أو االستغالل الرشيد والمشروع للبيئة.
مادة )11(

ع��دا البي��وت والعم��ارات الس��كنية القائمة ف��ي المناطق 
المخطط��ة المعتم��دة، ال يج��وز لجميع الجه��ات الخاضعة 
ألحكام هذا القانون البدء في تنفيذ أي مش��روع أو إدخال أي 
تعديالت أو توسعات على األنشطة القائمة أو الحصول على 
أي تراخي��ص بذلك، إال بعد تقديم اس��تمارة بيانات تقويم 
األثر البيئي، ويقرر المجلس على ضوء دراسته لبيانات هذه 
االس��تمارة مدى الحاجة إلى تقديم تقري��ر عن تقويم األثر 
البيئ��ي لتلك المش��روعات وفق��ًا للقواعد واإلج��راءات التي 
يصدره��ا المجل��س، ويجوز للمجل��س أن يطلب من أصحاب 
المش��روعات س��الفة الذكر أية بيانات أو معلومات إضافية 
أو دراس��ات يرى أهميتها ولزومها لتقري��ر مدى الحاجة إلى 

تقديم تقويم األثر البيئي.
مادة )12(

يضع المجلس المعايير والمواصفات واألس��س والضوابط 
الالزمة لتقويم األثر البيئي للمشروعات المطلوب الترخيص 

لها، ويتولى على األخص:
1-تحديد فئات المش��روعات التي تك��ون بطبيعتها قابلة 

ألن تحدث أضرارًا بيئية.
2-تحدي��د المناط��ق والمواق��ع ذات األهمية أو الحساس��ية 
البيئي��ة الخاص��ة )المواق��ع التاريخي��ة واألثري��ة، األراضي 
الرطب��ة، الجزر المرجاني��ة، المحميات الطبيعي��ة، الحدائق 

العامة، وغيرها(، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3-تحديد الموارد الطبيعية ذات األهمية الخاصة.

مادة )13(
على الجهات الُمرخصة وبمناس��بة قيامها بمنح التراخيص 
أو تجديده��ا إلقامة المش��روعات أو إدخ��ال أي تعديالت أو 
توس��عات للمش��روعات القائمة، س��واء كان��ت حكومية أو 
خاصة أو مش��تركة، أن تحصل على موافقة الجهاز التنفيذي 
قبل إصدار التراخيص لضمان س��المة المشروع من الناحية 
البيئي��ة وفقًا للضواب��ط واإلجراءات الت��ي تحددها الالئحة 

التنفيذية.
مادة )14(

ُيخطر المجلس مقدمي المشروعات الخاضعة لشرط تقويم 
األث��ر البيئ��ي، بنط��اق دراس��ات ومحتويات ذل��ك التقويم، 
وعليه��م التقيد بكل ما يطلبه المجلس في هذا الخصوص، 
عل��ى أن ُيعد تقرير تقويم األثر البيئي مؤسس��ات ومكاتب 
استش��ارية مرخصة م��ن المجلس حس��ب المش��روع ونوع 
نش��اطه وفقًا للضواب��ط واإلجراءات الت��ي تحددها الالئحة 

التنفيذية.
مادة )15(

للمجلس في سبيل إتمام دراس��ة تقرير تقويم األثر البيئي 
للمشروع المطلوب الترخيص له، أن يستعين بالجهات ذات 
العالقة بالنس��بة لبعض جوانب المش��روع أو تقرير تقويم 
األث��ر البيئي وبمن ت��راه من المتخصصي��ن وذوي الخبرات 

والكفاءات الخاصة سواء من داخل المملكة أو خارجها.
مادة )16(

يلتزم أصحاب المش��روعات بإجراء تحلي��ل دوري للمخلفات 
ورص��د مواصف��ات التصري��ف والملوثات الناتج��ة عن هذه 
المش��روعات بم��ا في ذلك الم��واد القابل��ة للتحلل، وحفظ 
س��جالت للرصد وإرس��ال تقارير به��ذه النتائج إل��ى اإلدارة 
المختصة، وتحدد المدة الالزمة لالحتفاظ بهذه السجالت، 
وذل��ك كّله وفقًا للضوابط واإلجراءات التي تحددها الالئحة 

التنفيذية.
مادة )17(

يجوز عند الضرورة ع��دم التقيد بالمقاييس والمعايير التي 
تص��در بالتطبيق ألح��كام هذا القان��ون إذا كان الهدف من 
ذل��ك هو حماية األرواح أو ضمان وتأمين س��المة المنش��أة 
أو منطق��ة العم��ل، ويج��ب في ه��ذه الحالة إخط��ار اإلدارة 

المختصة والجهات المعنية.
الضواب��ط  القان��ون  له��ذا  التنفيذي��ة  الالئح��ة  وتح��دد 

واالشتراطات واإلجراءات الالزمة في هذا الشأن.
مادة )18(

يتولى المجلس، بعد التنسيق مع الجهات المعنية والجهات 
المرخص لها باستكش��اف أو اس��تخراج أو اس��تغالل حقول 
النفط والغاز، إعداد مواصفات إرش��ادية بش��روط السالمة 
البيئي��ة وإدارة المخلفات الناتجة ع��ن عمليات إنتاج النفط 

والغاز ونقلهما واستغاللهما.
مادة )19(

يقوم المجلس، بعد التنس��يق مع الجه��ات المعنية، بإجراء 
رصد دوري للتأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف 
واس��تخراج واس��تغالل النفط والغ��از التي تت��م في حقول 

اإلنتاج وممرات النقل البرية والبحرية.
الباب الرابع

مواجهة الكوارث والطوارئ البيئية
مادة )20(

يض��ع المجلس بالتنس��يق مع الجه��ات المعني��ة وأصحاب 
المش��روعات الصناعي��ة والمنظم��ات اإلقليمي��ة والدولية 
خططًا لمواجهة الكوارث والطوارئ البيئية، ويصدر باعتماد 
تل��ك الخطط وميزانيته��ا قرار من مجلس ال��وزراء، على أن 
تش��مل هذه الخط��ط طرق تجنب ه��ذه الك��وارث والوقاية 
منه��ا والتنبؤ المبكر بها وطرق مكافحتها والحد من آثارها 
ومعالج��ة ما يتبقى منها بعد انته��اء الكارثة بطرق صحية 

وبيئية سليمة. 
كما يجب أن تتضمن هذه الخطط تفاصيل قنوات االتصال 

بين الجهات المعنية، والبدائل المتاحة في حال تعطلها.
الباب الخامس

حماية البيئة المائية من مصادر التلوث
الفصل األول

نطاق حماية البيئة المائية
مادة )21(

يعم��ل المجل��س عل��ى حماية البيئ��ة المائية م��ن مصادر 
التلوث من خالل ما يأتي:

1-حماية البيئة البحرية للمملكة والتي تشتمل على المياه 
الداخلي��ة للمملكة والبح��ر اإلقليمي والمنطق��ة المتاخمة 
للبح��ر اإلقليم��ي والمي��اه المالصق��ة ل��ه، وما يعل��و هذه 
المناطق في طبقات اله��واء العليا وما في قاع وباطن البحر 

من أي تلوث يقع بها بجميع صوره وأشكاله.
2-حماية الموارد الطبيعية للبيئة المائية الحية وغير الحية 
وذل��ك بمنع التلوث أي��ًا كان مصدره والحد منه والس��يطرة 

عليه.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/16/watan-20220316.pdf?1647404311
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/995980
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

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

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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3-حماية مياه الش��رب وخزانات المي��اه الجوفية من التلوث 
والعمل على تنمية مصادر المياه والمحافظة عليها.

الفصل الثاني
التلوث الناتج عن الوسائل البحرية

مادة )22(
ُيحظ��ر على جمي��ع الوس��ائل البحري��ة أيًا كانت جنس��يتها 
تصري��ف أو إلق��اء الزيت أو مخلفاته أو غي��ر ذلك من المواد 
والمخلف��ات الخطرة أو الم��واد والعوامل الملوثة في البيئة 
البحرية للمملكة بطريقة مباش��رة أو غير مباش��رة، وُيصدر 
الجهاز التنفيذي جدواًل بتحدي��د المواد والمخلفات الخطرة 

والمواد والعوامل الملوثة في تطبيق أحكام هذه المادة.
ويجب أن ُيتبع في التخلص م��ن المواد والمخلفات الخطرة 
والمواد والعوامل الملوثة المعايير واإلجراءات التي ُيحددها 
المجلس مع مراعاة االتفاقيات الدولية التي تكون المملكة 

طرفًا فيها والقرارات المنفذة لها.
مادة )23(

مع عدم اإلخ��الل باالتفاقيات والمعاه��دات الدولية، يكون 
ربان الوس��يلة البحرية مس��ئواًل عن وقف تسريب الزيت في 
حالة حدوث تصادم بين تلك الوسيلة والوسائل المخصصة 
لنقل الزيت أو بين الوسيلة البحرية الناقلة للزيت والمنشآت، 
س��واء كان ذلك بفعل متعمد منه أو من أحد تابعيه أو كان 

نتيجة خطئه أو خطأ أحد تابعيه أو إهمالهم.
مادة )24(

يلتزم كل مس��ئول عن أية وسيلة أو معدة أو منشأة برية أو 
بحري��ة أو جوية، أن يبادر ف��ورًا وطبقًا لإجراءات المنصوص 
عليه��ا في الالئحة التنفيذية إلى إبالغ المجلس أو س��لطات 
الموانئ أو خفر الس��واحل أو غيرها من الجهات المعنية عن 
كل ح��ادث تلوث للبيئ��ة البحرية بالزيت أو الم��واد الضارة 
األخ��رى فور حدوث��ه مع بيان ظ��روف الحادث ون��وع المادة 
المتس��ربة واإلجراءات التي اتخذت إليقاف التس��رب أو الحد 

منه.
وفي جميع األحوال، يجب على سلطات الموانئ وخفر السواحل 
والجه��ات المعنية إب��الغ المجلس بجمي��ع المعلومات عن 
الحادث المش��ار إليه فور حدوثه والتحرك للحد من انتشاره 

وذلك بتنفيذ خطط الطوارئ والكوارث المحددة.
مادة )25(

ُيحظر على جميع الوس��ائل البحرية أيًا كانت جنسيتها إغراق 
أو إلق��اء القمامة أو تصريف مي��اه الصرف الصحي في البيئة 

البحرية.
وتتولى س��لطات الموانئ بالتعاون مع خفر السواحل إعداد 
وتنفي��ذ خط��ط ت��داول القمام��ة أو تصريف مي��اه الصرف 
الصحي والتأكد من تطبيق اإلجراءات المتعلقة بهذا الشأن 

المنصوص عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية.
ويج��ب أن ُيتبع ف��ي التخلص م��ن القمامة ومي��اه الصرف 
الصح��ي المعايي��ر واإلجراءات الت��ي ُيحدده��ا المجلس مع 
مراعاة االتفاقيات الدولية الت��ي تكون المملكة طرفًا فيها 

والقرارات المنفذة لها.
مادة )26(

ُيحظ��ر على الجهات المرخص لها باستكش��اف أو اس��تخراج 
أو اس��تغالل حق��ول النفط والغ��از البحري��ة أو البرية - بما 
ف��ي ذلك نق��ل الزيت - تصريف أية م��ادة ملوثة ناتجة عن 
عمليات الحفر أو االستكش��اف أو اختب��ار اآلبار أو اإلنتاج في 
البيئ��ة المائية أو المنطقة البرية المتاخمة لمباش��رة هذه 
األنش��طة، ما ل��م يتم اس��تخدام الوس��ائل اآلمن��ة التي ال 
يترت��ب عليها اإلضرار بالبيئة البري��ة والمائية ومعالجة ما 
ت��م تصريفه من نفايات ومواد وعوامل ملوثة طبقًا ألحدث 
النظم الفنية المتاحة التي يحددها المجلس، وبما يتفق مع 
الش��روط المنصوص عليها في االتفاقي��ات والبروتوكوالت 

اإلقليمية والدولية التي تكون المملكة طرفًا فيها.
الفصل الثالث

التلوث الناتج عن المصادر البرية
مادة )27(

ُيحظر على جميع المش��روعات، بم��ا في ذلك المحال العامة 
والمش��روعات التجاري��ة والصناعية والس��ياحية والخدمية، 
تصريف أو إلق��اء أية مواد أو مخلفات أو س��وائل، تزيد على 
الحد المس��موح ب��ه، أو مخلفات بناء في مي��اه البحر أو على 
الشواطئ والسواحل أو القيام بأية أنشطة من شأنها إحداث 
تلوث أو تدهور في البيئة الساحلية أو المياه المتاخمة لها.

مادة )28(
ُيحظر على أي شخص أو مش��روع إلقاء المخلفات أو تصريف 
مي��اه الص��رف الصحي غي��ر المعالجة مباش��رًة إل��ى البحر، 
ويجب معالجتها طبقًا للمواصف��ات التي يحددها المجلس 
بالتنسيق مع وزارة الصحة واإلدارة المعنية بالصرف الصحي.

مادة )29(
ُيشترط للترخيص بإقامة أي مشروع على الشريط الساحلي 
أو قريب��ًا منه والذي ينتج عنه تصري��ف مواد وعوامل ملوثة 
بالمخالفة ألحكام ه�ذا القان�ون والق�رارات المنف�ذة ل�ه أن 
يقوم طالب الترخيص بإجراء دراس��ات تقوي��م األثر البيئي 
ويلتزم بمعالجة المخلفات بأنواعها مباشرة مع بدء تشغيل 

تلك المشروعات.
الفصل الرابع

حماية مياه الشرب والمياه الجوفية
مادة )30(

يقوم المجلس بالتعاون والتنس��يق مع الجهات المعنية في 
جميع األم��ور المتعلقة بالحفاظ على مياه الش��رب والمياه 
الجوفية بما في ذلك المحافظة على مصادر المياه وتنميتها 

وحمايتها من التلوث.
مادة )31(

تتولى الجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس تحديد قواعد 
س��المة ش��بكات وخزانات وتوصيالت مياه الش��رب لضمان 
جودة مياه الش��رب وصالحيته��ا لالس��تعمال اآلدمي طبقًا 

للمعايير التي تحددها الالئحة التنفيذية.
مادة )32(

تقوم الجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس بإجراء فحص 
دوري س��نوي على خزانات وتوصيالت مياه الش��رب للتحقق 
من س��المتها وصالحيتها، وتخطر المالك بما يجب اتباعه 

من إجراءات لضمان وصول المياه صالحة للقاطنين.
وفي حالة ع��دم تنفيذ المالك لتل��ك التعليمات يجوز لتلك 

الجهات إجراء اإلصالحات الالزمة على نفقته الخاصة.
وُتس��جل نتيجة الفحص الدوري في س��جالت خاصة تحتفظ 

بها تلك الجهات.
الباب السادس

حماية الهواء من التلوث
الفصل األول

التلوث من المصادر الثابتة
مادة )33(

تلتزم كافة المش��روعات في مباش��رتها ألنش��طتها بعدم 
انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود المسموح 

بها التي تحددها الالئحة التنفيذية.
مادة )34(

تلتزم كافة المشروعات وغيرها من مصادر التلوث الهوائي 
بعمل ش��بكات ووحدات للرصد والمراقب��ة وتكون مرتبطة 
إلكترونيًا باإلدارة المختصة، وعلى تلك المش��روعات تزويد 
اإلدارة المختص��ة بالمعلوم��ات المتعلقة به��ا لمراجعتها 

وتحدي��د التجاوزات ومدى االلتزام بالمقاييس البيئية وذلك 
في ضوء القرارات التي تصدر عن المجلس.

ويكون ل��إدارة المختصة حق االطالع واإلش��راف المباش��ر 
على خطوط القياس لمصادر التلوث والحصول على النتائج 
مباش��رًة من مصادرها وتقويمها وتحديد أثرها على البيئة 

الداخلية والخارجية.
وعل�ى المشروع�ات التنس��ي�ق م�ع األرص�اد الجوي�ة واإلدارة 
المختص���ة إليق���اف أو تخفي���ض انبعاث���ات ملوثاته���ا 
الغازي���ة لمس��توي�ات أقل م��ن المقايي�س البيئي���ة أثن�اء 
ح�دوث ظاهرة االنقالب الحراري لحماية صحة اإلنس��ان من 

تلك المشروعات.
مادة )35(

يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره سواء كان في 
أعمال البحث واالستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج البترول 
الخام أو في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو اإلنش��اءات 
أو أي غرض تجاري آخر، أال يج��اوز الدخان والغازات واألبخرة 
الناتج��ة الحدود المس��موح به��ا، وعلى المس��ئول عن هذا 
النشاط أو من ينوب عنه اتخاذ جميع التدابير الالزمة للتقيد 
بالحدود والمقايي��س البيئية لنواتج االحت��راق والمعتمدة 
من المجلس، كما يلتزم باالحتف�اظ بسجل يدون فيه قياس 
الكميات الملوثة في نواتج االحتراق المش���ار إليه�ا واتخ�اذ 

جمي�ع االحتياطات لتقليل هذه الكميات.
مادة )36(

تلت��زم الجهات العامة والخاصة واألفراد عند القيام بأعمال 
التنقي��ب أو الحف��ر أو البن��اء أو اله��دم أو عند نق��ل ما ينتج 
عنه��ا من نفايات أو أتربة باتخ��اذ االحتياطات الالزمة أثناء 
القي�ام به�ذه األعمال، وذلك على النحو الذي تبينه القرارات 

التنفيذية التي تصدر عن المجلس.
الفصل الثاني

التلوث من المصادر المتحركة
مادة )37(

ُيحظ��ر اس��تيراد أو اس��تخدام آالت أو مح��ركات أو مركبات، 
تنبع��ث منها أو من عوادمها مواد أو ملوثات، تجاوز الحدود 
المس��موح بها الت��ي تحدده��ا الق��رارات التنفيذي��ة لهذا 

القانون.
مادة )38(

ال يجوز اس��تيراد أو تداول وقود أو زيوت تش��غيل المركبات 
إال بع��د التأك��د من ع��دم وجود م��واد مضافة تؤثر س��لبًا 
على أجهزة مكافحة التلوث أو تس��بب انبعاث الملوثات من 
ع��وادم المركبات بالمخالفة ألحكام ه��ذا القانون والئحته 
التنفيذي��ة والق��رارات المنفذة ل��ه، ويجب أن يت���م توفي�ر 
المعلومات والبيانات الواضحة عن مكونات الوقود والزيوت 

لإدارة المختصة.
الباب السابع

حماية البيئة البرية من التلوث
مادة )39(

يقوم المجل��س بالتعاون والتنس��يق مع الجه��ات المعنية 
للعمل على تنمية وتطوير موارد البيئ�ة واالهتمام بالتنوع 
البيولوج��ي وزي��ادة الرقعة الخضراء باس��تخدام األس��اليب 
والتقنيات الحديثة واالستفادة من التقنيات المتقدمة التي 

تحمي المناطق الزراعية وتنميها.
مادة )40(

تتولى الجه��ات المختصة بالزراعة بالتنس��يق مع المجلس 
والجه��ات المعنية األخرى وضع اللوائح المنظمة للمس��ائل 

اآلتية:
1-  أن��واع مبي��دات اآلفات واألس��مدة والمحس��نات الزراعية 
الت��ي يجوز إنتاجها أو تصنيعها أو اس��تيرادها أو تداولها أو 

استخدامها.
2- ش��روط إنتاج أو تصنيع أو اس��تيراد أو تداول أو استخدام 
المواد المشار إليها في البند  )1( من هذه المادة ومواصفات 

كل منها.
3-إجراءات تس��جيل وتصريح المواد المش��ار إليها في البند 
)1( م��ن هذه الم��ادة وتحدي��د اس��تخداماتها والتأكد من 
أنها تتوافق م��ع معايير االتفاقيات اإلقليمية والدولية ذات 

العالقة.
4-طرق أخذ عينات من المواد المشار إليها في البند  )1( من 

هذه المادة وطرق تحليلها وتقويم نتائج التحليل.
5-كيفي��ة رصد وتقويم ومعالجة التلوث الناتج عن التداول 
أو االس��تخدام غير اآلمن أو غير الصحيح للمواد المشار إليها 

في البند  )1( من هذه المادة.
6-منع تصريف أو تس��رب أو إلق��اء أي مواد كيميائية ملوثة 
للتربة أو نفايات س��ائلة أو صلبة تؤثر على البيئة البرية أو 

الكائنات الحية بها.
مادة )41(

تتول��ى اإلدارة المختص��ة بالتنس��يق مع الجه��ات المعنية 
وض��ع وتنفيذ الضوابط والش��روط والحدود المس��موح بها 
وم��كان وطرق التخلص من مخلف��ات المبيدات وغيرها م�ن 

المخلف�ات الضارة بالتربة.
مادة )42(

ُيحظ��ر القيام بأي نش��اط يس��اهم بطريقة مباش��رة أو غير 
مباش��رة ف��ي اإلض��رار بالترب��ة أو التأثي��ر عل��ى خواصها 
الطبيعية أو تلويثها على نح��و يؤثر على قدرتها اإلنتاجية 
وذلك وفقًا لما تحدده الالئحة التنفيذية والقرارات المنفذة 

للقانون.
كما ُيحظر مباش��رة أي نش��اط من ش��أنه أن يضر بكمية أو 
نوعي��ة الغطاء النباتي في أي منطقة بما يؤدي إلى التصحر 
أو تش��ويه البيئ���ة الطبيعي���ة أو تغي�ر طبيع���ة المناط�ق 

الزراعي�ة أو الحدائقية.
الباب الثامن

بيئة العمل والبيئة الداخلية
مادة )43(

يلتزم جميع األش��خاص والمشروعات، عند مباشرة األنشطة 
اإلنتاجي��ة أو الخدمية أو غيرها وخاصًة عند تش��غيل اآلالت 
والمع��دات والمركب��ات واس��تخدام آالت التنبي��ه ومكبرات 
الصوت، بعدم تجاوز الحدود المس��موح بها لش��دة الصوت 

والفترة الزمنية لذلك وفقًا لما يقرره المجلس.
مادة )44(

ل��إدارة المختصة قياس وتقويم ملوث��ات الهواء وتأثيرها 
عل��ى قاطن��ي المباني المغلق��ة والمعتمدة عل��ى التهوية 
الصناعية وفقًا للضواب��ط واإلجراءات التي تحددها الالئحة 

التنفيذية.
الباب التاسع

إدارة المواد الكيميائية
مادة )45(

م��ع عدم اإلخ��الل بأحكام القان��ون رقم )51( لس��نة 2009   
بش��أن حظر اس��تحداث وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة 
الكيميائي��ة وتدمي��ر تلك األس��لحة، ُيصدر المجل��س قرارًا 
بتحدي��د الم��واد الكيميائي��ة، وال يجوز إنتاج أو اس��تيراد أو 
تصدير أو ت��داول أي من تلك الم��واد إال بعد الحصول على 
ترخيص مس��بق من الجه��ات الُمرخصة بعد أخ��ذ موافقة 
المجلس ووفقًا للمعايير واالشتراطات التي تضعها اإلدارة 

المختصة والتعهد كتابيًا بااللتزام بها.
ويجوز للمجلس وقف النشاط أو التقدم بطلب إلغاء الترخيص 
إلى الجهة الُمرخصة إذا ثبتت خطورة النشاط أو المنتج على 

البيئة أو الصحة العامة أو إمكانية إنتاجه بطريقة أخرى أقل 
ضررًا على البيئة أو الصح��ة العامة، وفقًا للمدد والضوابط 

واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة )46(

يجب على مس��توردي ومس��تخدمي المواد الكيميائية التي 
يصدر بتحديدها قرار من المجلس بعد التنسيق مع الجهات 
المعنية، تقديم تقرير سنوي متضمنًا جميع المعلومات عن 
أن��واع هذه المواد والكميات المس��توردة والمخزنة، وما تم 
التصرف فيه منها س��واًء بالبيع أو االستخدام أو التخلص، أو 
أي تصرف آخر يتم بشأنها، وتقديم أية معلومات أخرى يرى 

المجلس ضرورة توفيرها.
مادة )47(

على جمي��ع الجهات التي تقوم بإنتاج أو تعبئة أو مناولة أو 
تخزين أو نقل أو اس��تيراد الم��واد الكيميائية أو مرورها عبر 
إقليم المملك��ة، االلتزام بجميع االحتياطات واالش��تراطات 
والمعايي��ر البيئية التي ُيحدده��ا المجلس بما يضمن عدم 
حدوث أية أضرار على اإلنس��ان والبيئ��ة، مع التقيد بالنظام 
المتوائ��م العالم��ي لتصنيف الم��واد الكيميائي��ة الخطرة 

وتوفير المعلومات التي يتطلبها هذا النظام.
مادة )48(

ُيح��دد المجل��س باالتف��اق م��ع الجه��ات المعني��ة، المواد 
الكيميائية التي يحظر استيرادها أو تركيبها أو تصنيعها أو 

استخدامها في جميع الحاالت ألسباب صحية أو بيئية.
الباب العاشر

المواد والمصادر المشعة
الفصل األول

المواد والمصادر المشعة المؤينة
مادة )49(

ُيحظر اس��تيراد أو جلب النفايات المش��عة بغرض التخلص 
المؤقت أو النهائي منها في إقليم المملكة.

مادة )50(
ُيحظر إنتاج أو استيراد أو تصدير أو نقل أو تخزين أو استخدام 
أو التخلص من المواد والمصادر المش��عة المؤينة والمواد 
النووية واألجهزة المصدرة لإش��عاع المؤين دون الحصول 
عل��ى ترخي��ص من المجل��س، وتح��دد الالئح��ة التنفيذية 
شروط وإجراءات منح ذل�ك الترخي�ص ومسئوليات المرخص 

له والتزاماته.
وللمجل��س رفض طل��ب الترخيص ألي مش��روع إذا تبين له 
أن الهدف منه ال يتناس��ب والمخاطر اإلش��عاعية المحتمل 
حدوثها من المش��روع، كم��ا أن للمجلس وقف الترخيص أو 

إلغاءه في حال مخالفة المرخص له لشروط الترخيص.
مادة )51(

التراخي��ص  من��ح  وبمناس��بة  الُمرخص��ة  الجه��ات  عل��ى 
للمشروعات التي يمكن أن يشمل نشاطها استخدام المواد 
والمص��ادر المش��عة المؤين��ة والم��واد النووي��ة واألجهزة 
المصدرة لإشعاع أخذ موافقة المجلس قبل منح الترخيص.

كما تلت��زم تلك الجهات بإبالغ المجلس بأية مخالفات تقع 
من تلك المشروعات.

مادة )52(
تقع المسئولية الرئيسية عن األمان في المشروع المرخص 
له وأمن المواد والمصادر المشعة المؤينة والمواد النووية 
المرخص باس��تخدامها فيه على عاتق الش��خص المرخص 
له، وتش��مل هذه المس��ئولية أي تأثير خارج المش��روع قد 
ينجم عن العمليات واألنش��طة المرخص له القيام بها وعن 
أي ح��ادث أو طارئ إش��عاعي خ��الل القيام به��ذه العمليات 

واألنشطة أو نتيجًة لها.
مادة )53(

ُيصدر المجلس بالتنس��يق مع الجهات المعنية، التعليمات 
والقرارات واإلجراءات التي تنظم ما يأتي:

الم��واد  لت��داول  واألش��خاص  للمش��روعات  1- الترخي��ص 
والمص��ادر المش��عة المؤين��ة والم��واد النووي��ة واألجهزة 

المصدرة لإشعاع.
2-حدود التعرض اإلشعاعي للعاملين باإلشعاع وللجمهور 

والتحقق من التقيد بها ومراجعتها.
3-المعايي��ر المنظمة للتعرض اإلش��عاعي ف��ي اإلجراءات 
الطبي��ة التش��خيصية والعالجي��ة والتحقق م��ن التقيد بها 

ومراجعتها.
4-تصدير واس��تيراد ونقل ملكية المواد والمصادر المشعة 

المؤينة والمواد النووية واألجهزة المصدرة لإشعاع.
5-النقل اآلمن للمواد والمصادر المش��عة المؤينة والمواد 

النووية.
6-ضبط إنت��اج المخلف��ات التي تحتوي على مواد مش��عة 

وتخزينها ومعالجتها ونقلها والتخلص اآلمن منها.
7-القيم المرجعية لتركيز المواد المشعة التي يتم إطالقها 

في البيئة نتيجة لألنشطة والممارسات المرخص بها.
8-ترخيص واعتماد الخدمات المساندة للوقاية اإلشعاعية 
واألم��ان اإلش��عاعي والن��ووي كخدم��ات قي��اس الجرع��ات 
اإلش��عاعية ومعايرة أجهزة المسح اإلشعاعي والتدريب في 
مجال الوقاية من اإلش��عاع واألمان اإلش��عاعي وأمن وأمان 

المواد والمصادر المشعة المؤينة والمواد النووية.
مادة )54(

للمجلس التحقق من التزام الجهات الُمرخصة والمشروعات 
المرخص لها باشتراطات الترخيص وبالتعليمات والقرارات 
المطبق��ة ف��ي ه�ذا الش���أن، م�ن خ���الل إج�راء القياس��ات 
والدراس��ات وطل��ب الوثائ��ق والمخطط��ات والبيان��ات من 
المرخص له��م والجهات الُمرخصة، كما أن للمجلس القيام 
بعمليات التفتي��ش والتدقيق على المش��روعات المرخص 
لها، ويجوز للمجلس تفوي��ض صالحياته في ذلك للهيئات 

الرقابية ذات العالقة.
مادة )55(

تلت��زم المش��روعات واألش��خاص بتوفير عاملي��ن من ذوي 
الكف���اءة المناس��ب�ة لمراقب���ة الم�واد المش��ع�ة المؤينة 

والتحكم فيها والتأكد من تنفيذ اشتراطات الترخيص.
مادة )56(

تلتزم المش��روعات واألش��خاص بتزوي��د اإلدارة المختصة 
بالمعلوم��ات والخرائ��ط والمخطط��ات الموضح��ة لمواقع 
التخزي��ن واس��تخدام الم��واد والمصادر المش��عة وجرعات 
تع��رض العاملي��ن لدى ه��ذه الجه��ات للم��واد والمصادر 

المشعة.
مادة )57(

تلتزم المش��روعات واألشخاص المرخص لهم بإبالغ اإلدارة 
المختصة في الحاالت اآلتية:

1- قب��ل اس��تيراد أو تصدير أو اس��تخدام الم��واد والمصادر 
المشعة المؤينة.

2-وج��ود تس��رب لإش��عاع النووي بم��ا يزيد عل��ى الحدود 
المسموح بها والتي يضعها المجلس.

3-إذا اس��تقبل أي ش��خص أو عامل جرعة إشعاع تزيد على 
الحدود المسموح بها.

مادة )58(
تلتزم المش��روعات واألش��خاص بوضع نظ��ام إداري داخلي 
يح��دد االختصاص��ات بوضوح وإج��راءات العم��ل المكتوبة 
وإج��راءات ضم��ان الج��ودة وتدري��ب العاملي��ن وإج��راءات 
الط��وارئ بما يحقق اش��تراطات الترخي��ص والمعايير التي 

يضعها المجلس.

مادة )59(
ال يج��وز تخزين المواد والمصادر المش��عة المؤينة بصورة 
دائم��ة إال في المواقع التي تواف��ق عليها اإلدارة المختصة، 
وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات وشروط التخزين في هذه 

المواقع.
مادة )60(

يج��ب إع��ادة المصادر المش��عة المؤين��ة بطريقة محكمة 
رة للتخلص منها، أم��ا النفايات  الغل��ق إلى الجه��ة المص��دِّ
األخ��رى التي تحددها الجهة المختص��ة فيتم التصرف فيها 

وفق اشتراطات تضعها لذلك.
مادة )61(

يجب أال يجاوز مس��توى النشاط اإلش��عاعي أو تركيز المواد 
المش��عة المؤين�ة ف���ي اله�واء أو الماء أو الغ��ذاء أو التربة 
الح��دود التي يح�ددها المجل�س وفق�ًا للضوابط واإلجراءات 

التي تبّينها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثاني

اإلشعاع غير المؤين
مادة )62(

يح��دد المجل��س مصادر اإلش��عاع غي��ر المؤين ف��ي نطاق 
تطبي��ق أحكام ه��ذا القانون، كما يحدد وس��ائل وش��روط 
حماية اإلنس��ان والبيئة من مخاطر تلك المصادر، وال يجوز 
اس��تيراد أو تركي��ب أو اس��تخدام أي م��ن أجه��زة ومصادر 
اإلش��عاع غير المؤين إال بموافق��ة اإلدارة المختصة، وعلى 
الجه��ات الُمرخصة التأكد م��ن توافر هذه الش��روط وتلك 

الوسائل قبل منح الترخيص.
ويج��وز ل��إدارة المختص��ة، بنفس��ها أو تفوي��ض غيره��ا، 
مراقبة مصادر اإلش��عاع غير المؤين وإجراء الكش��ف الدوري 
والعش��وائي عل��ى األجه��زة واآلالت والمع��دات واألماك��ن 
للتحقق من مطابقتها للمعايير واالش��تراطات البيئية التي 

يحددها المجلس.
الباب الحادي عشر

إدارة المواد والمخلفات الخطرة
مادة )63(

 أ-ُيحظ��ر اس��تيراد أو جلب الم��واد والمخلف��ات الخطرة أو 
دفنه��ا أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي ش��كل 

في كامل إقليم المملكة.
 ب-ُيحظر اس��تيراد أو جل��ب أو دفن أو إغ��راق أو تخزين أو 
التخلص من النفايات النووية بأي ش��كل من األشكال في 

كامل إقليم المملكة.
 ج-ُيحظر الس��ماح بمرور وسائل النقل البحرية أو الجوية أو 
البرية التي تحمل المخلف��ات الخطرة أو النفايات النووية 
في البيئة البرية أو الجوية أو البحرية عبر إقليم المملكة.

مادة )64(
ُيحظ��ر إنتاج أو ت��داول الم��واد والمخلف��ات الخطرة دون 
الحص��ول عل��ى ترخي��ص م��ن اإلدارة المختص��ة، ويحدد 
المجلس ش��روط وإج��راءات منح ذلك الترخي��ص، وُيصدر 
المجل��س بع��د التنس��يق م��ع الجه��ات المعنّي��ة جداول 
إرش��ادية لتحديد الم��واد والمخلفات الخط��رة في تطبيق 
ه��ذه الم��ادة، ويحظر الح��رق المفتوح ألي ن��وع من هذه 

المواد والمخلفات.
مادة )65(

عل��ى القائمين عل��ى إنتاج أو ت��داول الم��واد والمخلفات 
الخط��رة س��واء كانت ف��ي حالته��ا الغازية أو الس��ائلة أو 
الصلب��ة والمواد المش��عة واألجهزة المصدرة لإش��عاع، 
االلتزام بجميع االحتياطات واالش��تراطات والمعايير التي 
يحدده��ا المجل��س بم��ا يضمن عدم ح��دوث أي��ة أضرار 

باإلنسان والبيئة. 
وعلى الجهات المعنية أو الش��خص أو صاحب المشروع أو 
من ين��وب عنه الذي ينت��ج عن نش��اط أي منهم مخلفات 
خطرة االحتفاظ بس��جل خاص بتفاصي��ل هذه المخلفات 
وكيفية التخلص منها، ويبين بقرار من الرئيس التنفيذي 

البيانات التي تدون في هذا السجل. 
وتق��وم اإلدارة المختصة بصورة دورية بمتابعة الس��جل 

للتأكد من مطابقة البيانات للواقع.
مادة )66(

ُيحظ���ر عل�ى األش��خ�اص والمش��روع�ات، حف��ظ وتخزين 
المخلف��ات الخط��رة أو معالجته��ا أو التخل��ص منها بأية 
طريقة مخالفة للنظم والمعايير واألس��اليب واالشتراطات 

التي يضعها المجلس.
مادة )67(

يلتزم األش��خاص والمش��روعات التي يحدده��ا المجلس، 
بإنش��اء وح��دات لمعالجة المخلفات الخط��رة الناتجة عن 

نشاطها.
مادة )68(

يجب التخلص من المخلفات الطبية الناتجة عن أنش��طة 
الرعاي��ة الصحية بكافة أش��كالها التمريضي��ة والعالجية 
والتش��خيصية ومخلفات غرف حفظ الموتى شاملة أعمال 
المختب��رات ومراك��ز األبح��اث وع��الج األس��نان ومنتجات 
وعقاقير معامل األدوية ومس��تودعاتها والعالج البيطري 
وفقًا للش��روط والمعايير التي يص��در بتحديدها قرار من 

الجهة المختصة بالتنسيق مع المجلس.
مادة )69(

يج��ب أن تش��مل الش��روط والمعايير التي تصدر بش��أن 
التخل��ص م��ن المخلف��ات الناتجة ع��ن أنش��طة الرعاية 
الصحي��ة على عملي��ة إنتاج وتخزين ونق��ل ومعالجة تلك 
المخلف��ات والتخل��ص منها، به��دف الس��يطرة على هذه 
المخلف��ات والحيلولة دون انتش��ار آثارها الضارة بالصحة 
والبيئ��ة حتى يت��م التخلص منها بالطرق الس��ليمة بيئيًا 

وصحيًا.
مادة )70(

ُيحظ��ر إلق��اء أو معالج��ة أو ح��رق جميع أن��واع المخلفات 
في غي��ر األماك��ن المخصص��ة لذل��ك، ويراعى ف��ي ذلك 
البع��د ع��ن المناط��ق الس��كنية والس��ياحية والصناعي��ة 
والزراعية والتجارية والساحلية، وتحدد الالئحة التنفيذية 
المواصفات والضوابط الخاصة بهذه األماكن ومواقعها.

مادة )71(
عن��د الحاجة إلى نقل المواد والمخلفات الخطرة والتخلص 
منها عب��ر الحدود البرية والبحرية والمجال الجوي يجب أن 
يتم ذلك طبقًا للضوابط التي يحددها المجلس وبمراعاة 
أحكام االتفاقيات الدولية واإلقليمية التي تكون المملكة 

طرفًا فيها.
الباب الثاني عشر

التنوع الحيوي
مادة )72(

يقوم المجلس وبالتنس��يق مع اللجنة الوطنية التوجيهية 
للتنوع البيولوج��ي والجهات المعني��ة بتحديد المحميات 
الطبيعي��ة والمناط��ق ذات الحساس��ية البيئي��ة وحدودها 
إدارته��ا  وكيفي��ة  وتنظيمه��ا  وتصنيفه��ا  الجغرافي��ة 

ومراقبتها بما يكفل الحفاظ عليها واستدامتها.
وُينَشر قرار المجلس بتعيين الحدود الجغرافية للمحميات 
الطبيعي��ة والمناطق ذات الحساس��ية البيئي��ة والخرائط 

حة لها وإحداثياتها في الجريدة الرسمية. الموضِّ
مادة )73(

ُيحظر القيام بكل ما من شأنه اإلضرار بمكونات المحميات 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/16/watan-20220316.pdf?1647404311
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/995980
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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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ترسيخ ثقافة التقارب والحوار المشترك لما فيه خير شعوب البشرية

توفير حياة عزيزة للمواطن البحريني وراحته هدفنا األول

المملكة تعتز بتاريخها العريق في التآخي والتعايش بين األديان والمذاهب

المواطن البحريني الركيزة األساسية لعملية التنمية والبناء

Wed 16 Mar 2022  |  الســنة 17  |   العــدد 5940   |  األربعــاء 13 شــعبان 1443هـــ

جاللته يؤكد أهمية تقديم المساعدات والخدمات اإلنسانية للمدنيين

 الملك وبوتين يستعرضان
مستجدات األوضاع وتطوراتها في أوكرانيا

جرى اتصال هاتفي أمس بين حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك 
الب��الد المفدى، والرئي��س فالديمير بوتين 

رئيس روسيا اإلتحادية الصديقة.
وخ��الل االتصال ت��م اس��تعراض العالقات 
الثنائية التاريخية والمتنامية بين البلدين. 
كما تناول االتصال أهمية الحل الدبلوماسي 
بالح��وار والط��رق  ال��دول  بي��ن  للخالف��ات 
الس��لمية وتجن��ب المزي��د م��ن التصعيد، 
وتركي��ز وتكاتف جه��ود المجتم��ع الدولي 
إلحالل الس��الم الدائم والشامل بما يضمن 
مصالح كافة األطراف وأمنها القومي، وذلك 

في ض��وء اس��تعراض مس��تجدات األوضاع 
وتطوراتها في أوكرانيا. 

كم��ا أكد جاللة الملك المف��دى على أهمية 
والخدم��ات  المس��اعدات  تقدي��م  مراع��اة 

اإلنسانية للمدنيين في أوكرانيا وقيام كافة 
الدول بواجبها بتمويل العمليات اإلنسانية 
التي أعلنت عنها األمم المتحدة وفق مبادئ 

التضامن اإلنساني.

جاللته يتسلم من ولي العهد رئيس الوزراء هدية تذكارية بالمناسبة   

الملك: االنتهاء من توفير 40 ألف وحدة إنجاز إسكاني كبير

 اس��تقبل حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه في قصر 
الصافرية أمس صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظه 

اهلل.
وخ��الل اللق��اء، اطلع صاح��ب الجاللة من صاحب الس��مو 
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اإلنجاز الكبير 
باس��تكمال تنفيذ التوجيهات الملكية الس��امية الكريمة 

بتوفي��ر 40 ألف وح��دة س��كنية، حيث أع��رب جاللته عن 
ش��كره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء على ما تحقق من إنجاز إس��كاني باالنتهاء 
من توفير 40 ألف وحدة س��كنية، مش��يدًا رعاه اهلل بجهود 
س��موه الكبي��رة والمتواصلة لتحقيق المزي��د من التقدم 
والنماء من خالل المبادرات والمشاريع التنموية الطموحة 
وبخاصة اإلسكانية منها والهادفة لتوفير أفضل مقومات 

الحياة الكريمة للمواطنين.

مقدرًا جاللته جهود وزير اإلس��كان والقائمين على الوزارة 
وكافة الجهات الحكومية المعنية في إعداد وتنفيذ العديد 
من المشاريع اإلسكانية وتقديم مبادرات وحلول متعددة 
بالتعاون في إطار الش��راكة مع القط��اع الخاص من أجل 

خدمًة المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.
وأك��د جاللة الملك المفدى الحرص المس��تمر على توفير 
كاف��ة متطلب��ات واحتياج��ات المواطني��ن و بم��ا يلب��ي 
طموحاتهم في حياة كريمة وعزيزة وفي مقدمتها توفير 

الس��كن المناسب، مؤكدًا جاللته كذلك أن راحة المواطن 
هو هدفنا األول ال��ذي نحرص على تحقيقه دائمًا إنطالقًا 
م��ن أن المواطن البحريني هو الركيزة األساس��ية لعملية 

التنمية والبناء في هذا الوطن المعطاء.
هذا وقد، تسلم جاللة الملك المفدى حفظه اهلل ورعاه من 
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء 
حفظه اهلل هدية تذكارية بمناس��بة االنته��اء من تنفيذ 

التوجيه الملكي السامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية.

في قرار لولي العهد رئيس 
 الوزراء.. عيسى الجبن مديرًا 

في الجهاز اإلداري للنيابة
 ص��در عن صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار )19( لس��نة 
2022 بتعيي��ن مدير في الجه��از اإلداري للنيابة العامة، جاء 

فيه:
المادة األولى: ُيعين عيس��ى محمد عيسى الجبن مديرًا إلدارة 

اإلجراءات الجنائية في الجهاز اإلداري للنيابة العامة.
الم��ادة الثانية: عل��ى النائب العام تنفيذ أح��كام هذا القرار، 

وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

تعيين 4 مدراء في هيئة التخطيط والتطوير العمراني
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئي��س مجلس ال��وزراء قرار رقم )20( لس��نة 2022 بتعيين مدراء في هيئة 

التخطيط والتطوير العمراني، جاء فيه:
المادة األولى: ُيعين في هيئة التخطيط والتطوير العمراني كل من:

1- السيدة نورة محمد حسن بوجيري مديرًا إلدارة التخطيط التفصيلي.
طات. 2- السيدة إيمان ناجي قاسم علي ناجي مديرًا إلدارة تنفيذ المخطَّ

3- الس��يد فراس عباس أمين أبو أمين مديرًا إلدارة تخطيط الِبنية التحتية 
والِخْدمات.

4- الشيخ حمد بن خالد بن راشد آل خليفة مديرًا إلدارة التطوير العمراني.
المادة الثانية: على وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني 
تنفي��ذ أحكام هذا القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَش��ر في الجريدة 

الرسمية.

مريم المناصير مديرًا إلدارة 
االتصال بوزارة الصحة

 ص��در عن صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم )18( لسنة 

2022 بتعيين مدير في وزارة الصحة، جاء فيه:
الم��ادة األولى: ُتعيَّن مريم علي حم��د المناصير مديرًا إلدارة 

االتصال بوزارة الصحة.
الم��ادة الثانية: عل��ى وزيرة الصحة تنفيذ أح��كام هذا القرار، 

وُي�عمل به من تاريخ صدوره، وُي�نَش�ر في الجريدة الرسمية.

جاللته يستقبل رئيس أساقفة الكنيسة اإلنجليكانية في أبرشية قبرص والخليج

 الملك: البحرين أسرة واحدة مترابطة 
بتمسك شعبها بالمبادئ اإلنسانية النبيلة

اس��تقبل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك الب��الد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه أمس 
ف��ي قصر الصافرية القس مايكل لويس قداس��ة رئيس 
أساقفة الكنيسة اإلنجليكانية في أبرشية قبرص والخليج 
التابعة إلقليم الكنيسة األسقفية للقدس وسائر الشرق 

األوسط بمناسبة زيارته للمملكة.
وخالل اللق��اء، رحب جاللة الملك المفدى بالقس مايكل 
لوي��س، وأش��اد بجهوده الطيب��ة في تعزيز قي��م الخير 

والمحبة والتسامح. 

وأكد جاللت��ه أن مملكة البحرين تعتز بتاريخها العريق 
في التآخي والتعايش اإلنس��اني والتس��امح بين جميع 
األديان والمذاهب والتي تعيش كأس��رة واحدة متحابة 
مترابط��ة بفض��ل وع��ي ش��عبها وتمس��كه بالمبادئ 
اإلنس��انية النبيل��ة واحترام��ه أله��ل الديان��ات األخرى 
انطالقًا من تحضره وتواصله مع الجميع، مؤكدًا جاللته 
حرص مملكة البحرين الدائم على الس��الم والمحبة مع 
الجميع واالحت��رام المتبادل وأن البحري��ن ترحب دائمًا 

بالجميع على أرضها الطيبة منذ قرون طويلة. 

ون��وه صاح��ب الجالل��ة بجه��ود البحري��ن ومبادراته��ا 
العالمية الرائدة التي تس��هم في ترسيخ وتعزيز ثقافة 
التق��ارب والعيش المش��ترك والحوار بي��ن األديان لما 
فيه خير ش��عوب البش��رية قاطب��ة، منوه��ًا حفظه اهلل 
بالدور اإلنس��اني النبي��ل الذي يضطلع ب��ه مركز الملك 
حمد العالمي للتعايش الس��لمي وجه��وده المتواصلة 

وإنجازاته المتعددة في هذا الخصوص.
واس��تعرض جاللته م��ع القس مايكل لوي��س عددًا من 
القضايا التي تس��هم في نش��ر ثقافة الحوار والتس��امح 

الدين��ي بي��ن أتب��اع األدي��ان الس��ماوية والت��زام نهج 
الوسطية واالعتدال ونبذ التطرف والغلو.

وم��ن جانب��ه، أع��رب القس ماي��كل لويس عن ش��كره 
وتقدي��ره لجاللة الملك المفدى على افتتاح الكاتدرائية 
الكاثوليكية الجديدة في مملك��ة البحرين مؤخرًا والتي 
تعك��س رعاية جاللت��ه ودعمه للتعاي��ش بين مختلف 
األدي��ان والمذاه��ب وضمان الحري��ات الديني��ة لكافة 
المذاه��ب والطوائ��ف في مملك��ة البحرين ونش��ر قيم 

األخوة اإلنسانية والتعايش والتسامح بين الشعوب.

 أهمية الحل الدبلوماسي للخالفات
بين الدول بالحوار والطرق السلمية وتجنب التصعيد

 تكاتف المجتمع الدولي إلحالل السالم
بما يضمن مصالح كافة األطراف وأمنها القومي
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 النعيمي يبحث تعزيز
التعاون مع مكتب التربية 

العربي لدول الخليج

اجتم��ع وزير التربي��ة والتعليم ماجد النعيم��ي، مع مدير عام 
مكتب التربي��ة العربي لدول الخلي��ج عبدالرحمن العاصمي، 
خ��ال حضوره قم��ة المعرفة التي عقدت جلس��اتها في دبي 
بدول��ة اإلم��ارات. وجرى خ��ال االجتماع اس��تعراض مجاالت 
التعاون بين الوزارة والمكتب خال الفترة القادمة على صعيد 
ورش العم��ل والدراس��ات، وم��ا وصل إليه ه��ذا التعاون بين 
الجانبين من مراحل متقدمة، مشيدًا الوزير بالجهود المثمرة 
الت��ي يبذلها القائم��ون على المكتب بهدف المس��اهمة في 

تطوير المسيرة التعليمية بالدول األعضاء.

 الدرازي: دور فعال للبحرين 
 في دعم ورعاية الحق

في بيئة سليمة وصحية
العربية  ال��دول  تحتف��ي 
بما فيها مملكة البحرين 
بمناس��بة الي��وم العربي 
ال��ذي  اإلنس��ان  لحق��وق 
يواف��ق 16 مارس من كل 
عام، وال��ذي يأتي تخليدًا 
لذك��رى دخ��ول الميث��اق 
اإلنس��ان  لحقوق  العربي 
 ،2008 حي��ز النفاذ ع��ام 
بعد إقراره في عام 2004 
كآلي��ة  تون��س  بقم��ة 
تنظ��م  عربي��ة  إقليمي��ة 
بين  المش��تركة  الجهود 

دول المنطقة في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق اإلنسان. 
ويأتي موضوع هذا العام تحت ش��عار »الحق في بيئة سليمة 
م��ع تحدي��ات التغير المناخ��ي«، حيث تعّد البيئ��ة وحمايتها 
من المس��ائل المهمة على الصعيدين الوطني والدولي نظرًا 
لكونه��ا أح��د المتطلبات األساس��ية لحقوق اإلنس��ان، وذلك 

الرتباطها مع الحق في الحياة والصحة.
وبهذه المناس��بة، أش��ار رئيس المؤسس��ة الوطني��ة لحقوق 
اإلنس��ان علي ال��درازي، إلى ال��دور الفعال لمملك��ة البحرين 
فيما يتعلق بدعمها ورعايتها للحق في بيئة س��ليمة وصحية 
خاصة مع تحدي��ات التغير المناخي، موضحًا أن البحرين أولت 
اهتمام��ًا خاصًا بمعالجة المش��كات البيئية، وتبّنت مبادرات 
وبرام��ج تنموية تتس��ق مع أهداف التنمية المس��تدامة وفق 

استراتيجية وطنية متقدمة لحماية البيئة.

علي الدرازي

قوة الدفاع: رماية بالذخيرة الحية 
في ميادين الرماية بـ»الجنوبية«

أعلن��ت القي��ادة العامة لقوة دف��اع البحرين، أم��س، أن قوة 
دفاع البحرين ستجري رماية بالذخيرة الحية بمنطقة ميادين 
الرماي��ة بالمنطق��ة الجنوبية، اعتب��ارًا من أم��س وحتى غدًا 
الخميس. ودعت القيادة العامة المواطنين والمقيمين، ممن 
يهمهم األم��ر، إلى االبتعاد ع��ن منطقة الرماي��ة المذكورة 

حفاظًا على سامتهم.

في كلمة باجتماعات لجنة وضع المرأة باألمم المتحدة.. هالة األنصاري:

 التزام البحرين بدعم الجهود 
الدولية الستثمار قدرات المرأة تنمويًا

جددت األمينة العامة للمجلس األعلى 
للمرأة هال��ة األنص��اري التأكيد على 
التزام البحرين بدعم الجهود الدولية 
الس��تثمار قدرة الم��رأة ومجتمعاتها 
تنموي��ًا، وعل��ى وج��ه التحدي��د، لما 
يمكّنه��ا من التكيف م��ع تغير المناخ 
وإزالة  والك��وارث،  البيئية  والمخاط��ر 
الحواج��ز الهيكلي��ة والفج��وات بي��ن 
الجنسين كجزء من المشروع العالمي 

للتنمية المستدامة.
جاء ذل��ك في كلمة لها في اجتماعات 
ال��دورة السادس��ة والس��تين للجن��ة 
وضع الم��رأة المنعقدة تح��ت عنوان 
»تحقي��ق المس��اواة بي��ن الجنس��ين 
وتمكي��ن جميع النس��اء والفتيات في 
س��ياق تغير المناخ وسياسات وبرامج 
الحد م��ن مخاطر البيئ��ة والكوارث«، 
و»تمكين الم��رأة اقتصاديًا في عالم 
العمل المتغير«، باألمم المتحدة في 

نيويورك.
وأعربت األنص��اري عن تطلع البحرين 
إل��ى تكثي��ف الجه��ود الدولي��ة م��ن 
أج��ل مناقش��ة المس��تجدات وإصدار 
التوصيات ذات األولوي��ة، مع التركيز 
عل��ى أفض��ل الممارس��ات الت��ي من 
ش��أنها دعم تقدم الم��رأة على كافة 
المس��اواة بين  المس��تويات لتحقيق 
النس��اء  جمي��ع  وتمكي��ن  الجنس��ين 
والفتي��ات، ال س��يما في س��ياق تغير 
المن��اخ، عبر وض��ع سياس��ات وبرامج 
للحد من مخاطر الك��وارث الطبيعية، 
حيث أوضحت بأن سبيل تحقيق ذلك، 
يكمن في مواصلة إدماج السياس��ات 

الخاص��ة بالم��رأة، ودعم مش��اركتها 
التنافس��ية ف��ي المج��االت النوعي��ة 
والواع��دة ف��ي ظ��ل التح��والت التي 
تش��هدها االقتص��ادات العالمية في 
س��ياق ما تفرض��ه الث��ورة الصناعية 
الرابع��ة. وأك��دت على أهمي��ة إدماج 
الصعي��د  عل��ى  الم��رأة  احتياج��ات 
البيئي��ة  القضاي��ا  ف��ي  العالم��ي 
والمتعلقة بالمناخ ومواجهة الكوارث 
من خ��ال تطوير مؤش��رات إقليمية 
ترب��ط بي��ن الت��وازن بين الجنس��ين 
والتغي��رات المناخي��ة واألمن المائي 
والغذائ��ي والنظم البيئي��ة بما يلبي 

غايات وأهداف التنمية المستدامة.
كما ش��ددت عل��ى ض��رورة أن تكون 
للم��رأة مش��اركة فاعل��ة ف��ي إعداد 
االس��تراتيجيات  وتنفي��ذ  وصياغ��ة 
والبرام��ج  والخط��ط  والسياس��ات 
المراعي��ة لذلك، وأن تك��ون البيانات 

وتحليلها بحس��ب الجنس لرصد اآلثار 
االقتصادي��ة لتغير المن��اخ والكوارث 
والتدهور البيئي على النساء والفتيات، 
باإلضافة إلى دعم الممارسات الجيدة 
نحو تحقيق مشاركة كاملة ومستدامة 

للمرأة في هذا المجال.
وبين��ت أن تحقي��ق أه��داف التنمي��ة 
الجمي��ع  م��ن  يتطل��ب  المس��تدامة 
تنس��يقًا أكثر فاعلي��ة لمواجهة كافة 
التحديات الراهنة والمس��تقبلية التي 
تؤث��ر عل��ى البيئة ف��ي كوكبن��ا، عبر 
توفي��ر الحل��ول الجذرية للمش��كات 
البيئية والتحديات التنموية، مش��يرة 
إلى دور الش��راكة متع��ددة األطراف، 
محليًا، ف��ي تنفيذ الخطط والمبادرات 
الرامي��ة للمحافظة عل��ى البيئة، إذ ال 
يق��ل أهمية ع��ن التنس��يق اإلقليمي 
والدول��ي أهمي��ة ف��ي س��بيل تنمية 
والحف��اظ عليه��ا،  البيئي��ة  الم��وارد 
لاستفادة الفعلية من كافة الخبرات 
والتج��ارب اإلقليمي��ة والدولي��ة، هذا 
بخاف الحاجة إلى إشراك المؤسسات 
التعليمي��ة والبحثية في هذا المس��ار 
الت��ي ه��ي أح��د أه��م الاعبي��ن في 
معالج��ة ووض��ع الحل��ول للتحدي��ات 

البيئية.
وأوضحت األنصاري أن البحرين تعمل 
عل��ى دع��م المش��اركة االقتصادي��ة 
للم��رأة ف��ي عال��م العم��ل المتغير، 
تنفي��ذًا لاس��تنتاجات المتفق عليها 
في ال��دورة الحادية والس��تين للجنة 
وض��ع الم��رأة ف��ي األم��م المتح��دة، 
وذلك من خ��ال عدد م��ن المبادرات 

الرامي��ة م��ن بينه��ا وض��ع وتطوي��ر 
األط��ر القانوني��ة الخاصة بمش��اركة 
الم��رأة االقتصادية، ومبادرات الخطة 
الوطنية لنه��وض الم��رأة البحرينية، 
بي��ن  للت��وازن  الوطن��ي  والنم��وذج 
الجنس��ين، والمبادرة الوطنية للتوازن 
بي��ن الجنس��ين ف��ي مج��االت عل��وم 
المس��تقبل، ومواصلة تطوير منصات 
االقتصادي��ة  للمش��اريع  االحتض��ان 
وتقديم المزيد من الحلول التمويلية، 
الم��رأة  مب��ادرة »ص��ادرات  وإط��اق 
البحرينية«، وتفعيل نظام الس��جات 
الم��رأة  أن  وأك��دت  االفتراضي��ة. 
البحريني��ة تثابر وب��كل جدية لتكون 
عنصرًا فاعًا ومس��اهمًا ف��ي التنمية 
الوطنية، الت��ي تمضي برامجها قدمًا 
م��ن أج��ل تحقي��ق أه��داف التنمي��ة 
المس��تدامة 2030 رغ��م التحدي��ات، 
ويتجل��ى ذلك م��ن خال مش��اركتها 
الفاعلة ودوره��ا المحوري في تحقيق 
أفضل النتائج في المش��اريع والبرامج 
العلمية ومساهمتها في تحقيق رؤى 
وأه��داف مملك��ة البحرين ف��ي كافة 
المجاالت، بم��ا فيها تل��ك المتعلقة 
بالبيئة والمن��اخ. وأعربت عن ترحيب 
البحرين بمش��اركة جمي��ع الحكومات 
الصل��ة  ذات  الوطني��ة  واللج��ان 
ومنظم��ات القطاع الخ��اص ورابطات 
المجتمع المدني واألفراد للمش��اركة 
في جائزة األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليف��ة العالمية لتمكي��ن المرأة، 
دعمًا للجه��ود الدولية للتس��ريع من 

التقدم المنشود لنساء العالم.

هالة األنصاري

 المحافظة الشمالية: خطط تدريبية 
وتأهيلية جديدة لبرنامج العقوبات البديلة

ترأس محافظ المحافظة الشمالية 
رئيس اللجنة األمنية علي العصفور 
للجن��ة،  ال���34  ال��دوري  االجتم��اع 
بحض��ور نائ��ب المحاف��ظ العميد 
خال��د الدوس��ري، وممثل��ي الدوائر 

األمنية.
وفي بداية االجتماع، هنأ المحافظ 
وزي��ر الداخلي��ة الفريق أول الش��يخ 
راش��د بن عب��داهلل آل خليف��ة على 
قرب حلول يوم الشراكة المجتمعية 
واالنتماء الوطن��ي، مثمنًا دور رجال 
األم��ن بالتع��اون م��ع المواطني��ن 
والمقيمين في حفظ األمن والنظام 

العام.
بعده��ا ج��رى اس��تعراض جه��ود 
برنام��ج  تنفي��ذ  ف��ي  المحافظ��ة 

العقوب��ات البديل��ة، وال��ذي الق��ى 
استحس��ان كاف��ة الجهات، مش��يرًا 
إلى أن المحافظة ستقوم بالتعاون 
م��ع اإلدارة العام��ة لتنفيذ األحكام 
والعقوبات البديلة، والهيئة العامة 

للرياض��ة بوض��ع خط��ط تدريبية 
وتأهيلية تتماشى واحتياجات سوق 
العمل ف��ي البحرين بالتنس��يق مع 
وزارة العمل والش��ئون االجتماعية، 
العقوب��ات  برنام��ج  ب��أن  مؤك��دًا 

البديلة يعد من المبادرات والبرامج 
لمملك��ة  والمتمي��زة  الرائ��دة 
البحري��ن، وال��ذي كان ل��ه دور في 
وحق��ق  وال��والء،  االنتم��اء  تعزي��ز 
أهداف الش��راكة المجتمعية والتي 
تعد من أساسات عمل المحافظات.
خط��ط  اس��تعراض  ج��رى  كم��ا 
المحافظة لاحتفال بيوم الش��راكة 
المجتمعي��ة وأس��بوع الم��رور من 
خال فعالية مش��تركة تهدف لرفع 
الوعي المجتمعي بقواعد الس��امة 
عل��ى الطري��ق، والتوعي��ة بأهمية 
االلت��زام بالقواني��ن المروري��ة من 
قبل السائقين ومستخدمي الطريق 
المنش��ودة  األه��داف  يحق��ق  بم��ا 

لاحتفال بهاتين المناسبتين.

سفير البحرين في موسكو 
يحضر اجتماع رئيس تترستان 

بروسيا االتحادية

عبدالرحم��ن  أحم��د  ف��ي موس��كو  البحري��ن  حض��ر س��فير 
الس��اعاتي، االجتماع الذي عقده رئيس تترس��تان الروس��ية 
رس��تم مينيخانوف، لس��فراء الدول األعضاء بمنظمة التعاون 
اإلسامي في موس��كو، وذلك  بمناس��بة إعان المنظمة عن 
تدش��ين العاصمة  »قزان« عاصمة الش��باب اإلسامية لعام 
2022، بحضور وزير خارجية روسيا االتحادية سيرجي الفروف.

وخ��ال االجتم��اع، رحب الرئيس رس��تم مينيخانوف بس��فراء 
ال��دول األعض��اء بمنظم��ة التع��اون اإلس��امي المعتمدين 
في موس��كو، داعيًا ش��باب الدول اإلس��امية للمش��اركة في 
الفعالي��ات الثقافي��ة والرياضية المختلفة التي س��تقام هذا 

العام بجمهورية تترستان الروسية.
ب��دوره، أعرب س��يرجي الف��روف عن اعت��زاز ب��اده بعاقات 
الصداقة والتعاون مع دول منظمة التعاون اإلسامي، مشيرًا 
إلى أن روسيا االتحادية تعتبر من أكبر البلدان األوروبية التي 

تضم المواطنين المسلمين فيها.

الحفاظ على خصوصية الجامع التاريخية والعمرانية

 »الثقافة«: اكتشاف مجموعة من المالمح 
األصلية لجامع المهزع التاريخي

تمكنت هيئة البحرين للثقافة واآلثار بمس��اعدة 
خبراء فري��ق التنقيب من التوصل إلى اكتش��اف 
المام��ح األصلّية لجام��ع المه��زع التاريخي في 
مدين��ة المنام��ة القديم��ة، حيث تمك��ن فريق 
التنقي��ب خ��ال المرحل��ة الثاني��ة م��ن أعم��ال 
التنقيبات بالموقع من اكتشاف البقايا التاريخية 
واألساس��ات المعماري��ة األثري��ة للجامع القديم 
والتي من شأنها إعادة تصور الهوية المعمارية 
والتاريخي��ة للجام��ع ال��ذي ُش��ّيَد ف��ي المنام��ة 

الّتاريخّية في العاِم 1860.  
واهتمام��ًا باألهمّي��ة الّتاريخّي��ِة والُهوّي��ة التي 
ينف��رُد بها جامع الّش��يخ قاس��م المهزع بس��وق 
المنامة القديم، توش��ك هيئ��ُة البحرين للّثقافِة 
واآلث��ار على اس��تكمال أعمال التنقي��ب بالجامع 
والتي تمت مباش��رتها منذ منتصف ش��هر يناير 
2022 به��دف إعادة تص��ّور الّتركيبة المعمارّية 
الخاّص��ة به��ذا الملم��ح الّثقافّي الّدين��ّي، وذلك 
بالّتنس��يق مع وزارة العدل والش��ؤون اإلسامية 
وإدارة األوقاف السنية والجهات ذات االختصاص، 
علم��ًا أّن ه��ذه المس��اعي قد س��بقتها دراس��ة 
مبدئية لكتلة ومحيط الجامع التي أعدتها هيئة 
البحرين للثقافة واآلث��ار والتي حازت عام 2014 
جائزة األمير سلطان بن سلمان آل سعود للتراث 

العمراني عن فئة البحث. 
م��ن جهِته��ا أّك��دت هيئ��ُة البحري��ن للّثقاف��ِة 
واآلثار أّنها عبر هذا المش��روع تعتن��ي بالُهوّيِة 
المعمارّي��ِة له��ذا اإلرث اإلنس��انّي الذي ُيش��ّكل 
مكّونًا أساس��يًا من تركيبِة الّس��وق القديِم، ومن 
تركيب��ِة الّنس��يِج العمران��ّي الحض��رّي لمدين��ِة 
المنامة الّتاريخّية، مؤّكدًة: »إّن مشروع االشتغال 
المعمارّي والهندس��ّي لجامع المه��زع الّتاريخّي 
يتج��اوُز إعادَة تهيئِة معمار المكان، فنحُن اليوم 
أمام مشروٍع استثنائّي ذي ُبعٍد ُتراثّي وأثرّي، وال 
بّد من صياغٍة دقيقٍة ومتأّنيٍة الستدراِج األصالِة 
التي كانت تس��ُم ه��ذا الملمح«، مضيف��ًة: »ما 
نس��عى إليِه ليس مجّرد اس��تدعاٍء لما كان عليه 

الجامع، بل هي مساٍع حقيقّيٍة الستيعاِب مفردات 
أصالِت��ه، وذلَك إلع��ادِة هندس��ِته وتكوينه بما 
يّتس��ق مع الّتركيبِة العمرانّيِة للّس��وِق القديم، 
ونك��ّرُس ألج��ِل ذل��َك كاّف��ة األدوات الّثقافّي��ِة 

والعلمّيِة والفّنّيِة والّتقنّيِة«. 
وحوَل طبيعِة مراحِل المش��روع، أوَضَحت الّثقافة 
أّن فري��ق العم��ل الهندس��ّي والفّنّي ق��ام بإزالة 
كاّف��ة العناصِر اإلنش��ائّيِة المتهالك��ِة، فيما تّم 
تدعي��م كاّفة الّدكاكين الّتاريخّي��ِة القديمِة التي 
تعتب��ر وقفًا للجامِع، وس��اعدت هذه المرحلة في 
دع��م جه��ود الفري��ق لمواصلة جه��ود التنقيب 
واالس��تمرار في الكشف عن األساسات المعمارّيِة 
األثرّي��ِة للجام��ِع األصلّي، حيُث أّك��َد فريق العمل 
الهندس��ّي: »نح��ُن اآلن أم��ام مرحل��ٍة مفصلّي��ٍة 
من مش��روِع إحي��اِء جام��ع المه��زع، إذ إّن بنيته 
المعمارّية قائمة على أساس��اٍت أثرّيٍة وتاريخّيٍة، 
وقد س��اهَمت إزالة العناصر غي��ر ذات القيمة في 

الكش��ِف مبدئيًّا عن مامح األصالِة، وهو ما يؤّكُد 
العمق الّتاريخّي للجام��ِع وللمدينِة عمومًا، وبكّل 
تأكيد فإّن االس��تمرار في أعمال التنقيب بمعّيِة 
الخب��راء واالختصاصّيين س��تنقل المش��روع إلى 
مرحل��ٍة تحليلّي��ٍة دقيقٍة لتلَك األساس��ات، والتي 
بدورها س��تنعكُس على تصميِم الجامِع وُهوّيته 
الت��ي س��تّتخُذ مامح الهيئ��ِة األصلّي��ِة والّتوزيع 
الوظيفّي األقرب لما كان عليه الجامع حين بنائِه 
في أواخر القرن الّتاس��ع عش��ر«.  يّذك��ر أّن جامع 
الّشيخ قاسم المهزع يجّسد خصوصّية واستثنائّية 
تاريخّي��ة عريقًة كونه قد ُش��ّيَد من ِقَبل المغفور 
ل��ه بإذن اهلل الّش��يخ عل��ي بن خليف��ة آل خليفة، 
والد المغفور له بإذن اهلل الّش��يخ عيسى بن علّي 
آل خليف��ة حاك��م البحرين آنذاك، ويش��ّكل قيمًة 
معمارّيًة وذاكرٍة لتاريِخ القضاء إلى جانب رمزّيته 
الّدينّية، واّتصاله بنس��يٍج عريٍق بس��وق المنامة 

القديم الُمدَرج على قائمة الّتراث الوطنّي.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/16/watan-20220316.pdf?1647404311
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/995988
https://alwatannews.net/article/995979
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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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 وزيرة الصحة: تثبيت المؤقتين بعد وضع 
هيكل المستشفيات وتحديد الشواغر

أيمن شكل «

أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح أنه تم توظيف 
19 موظفًا بحرينيًا في عام 2020 بعقود مؤقتة، 
وطمأن��ت الوزي��رة الموظفي��ن المؤقتي��ن بأنه 
سيتم تثبيتهم مباشرة بمجرد االنتهاء من وضع 
هيكل المستشفيات وتحديد الشواغر، مشيرة إلى 
أن المرحلة الحالية ه��ي انتقالية لفصل المراكز 
الصحية والمستش��فيات ع��ن بعضها، حيث نتج 

عن ذلك 3 هياكل مرتبطة بالشواغر الوظيفية.
ولفت��ت الوزيرة إلى وجود خل��ط بين الموظفين 
المؤقتي��ن والمتدربي��ن الذي��ن يندرجون تحت 
ميزانية مش��تركة بين الوزارة وتمكين وال يطلق 
عليهم اس��م العاملي��ن المؤقتي��ن، وليس لهم 
كادر ضم��ن ديوان الخدم��ة، وأوضحت أن الوزارة 
اس��تمرت في تجديد عق��ود الموظفين األجانب 
بس��بب اس��تمرار جائح��ة فيروس كورون��ا، حيث 
اضطرت الوزارة لتمدي��د تعيينهم وخاصة ممن 
لديه��م تخصصات غي��ر متوفرة محلي��ًا، وخاصة 
في قطاع��ي العناية القصوى والتنفس، ومن تم 
توظيفهم مؤقتًا من أجان��ب كانوا على ميزانية 
الجائح��ة وليس ميزانية ال��وزارة وقالت إن بوادر 

انتهاء الجائحة قريبة. 
جاء ذلك ردًا على سؤال النائب أحمد الدمستاني 
ح��ول ع��دد األطب��اء والممرضي��ن والموظفي��ن 

اإلداريي��ن البحرينيي��ن الذين ت��م توظفيهم في 
وزارة الصح��ة م��ن عام 2020 حتى ع��ام 2021، 
حي��ث عتب النائب على الوزي��رة مؤكدًا أنه بعث 
50 رس��الة من مكتبه ليأتيه رد واحد فقط، فيما 
ألمح إلى عدم رد وكيل وزارة الصحة على رسائله، 
ب��أن تلفونه ب��ه فيروس وال يس��تقبل رس��ائل، 
وطالب الوزيرة بالكش��ف عن ع��دد الطلبات التي 
قدمت من األطباء البحرينيي��ن للوزارة وممن لم 

يتم توظيفهم.
وتساءل الدمس��تاني عن السبب في عدم تثبيت 
المؤقتين، مش��يرًا إلى رد الوزير بش��أن األجانب 
الذي��ن ت��م توظيفه��م ف��ي ع��ام 2020، وردها 
بأنهم 4 فقط، بينما الظاهر في المراكز الصحية 
والمستشفيات ينافي ذلك تمامًا، وأكد أن نسبة 
كبي��رة المتطوعين ف��ي جائحة كورون��ا لديهم 

الخبرات وعاطلون عن العمل.

أحمد الدمستاني

المقترح سيترتب عليه إحجام بعض رجال األعمال عن تشغيل النساء

 وزير العمل: لم نستلم أي شكوى 
من نساء حرمن إجازة اإلجهاض

مريم بوجيري «

أك��د وزير العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة جميل 
حمي��دان أن حال��ة اإلجه��اض تغطيه��ا اإلجازة 
المرضي��ة التي تتراكم في رصي��د أي موظف إلى 
م��ا يعادل 240 يومًا في رصيد اإلجازات، مبينًا أن 
ح��االت اإلجه��اض ُربطت بالتقري��ر الطبي ألنها 
تتفاوت بأشهر أو أس��ابيع حسب تحديد الطبيب 
المعالج وحاجة الم��رأة المجهضة لها، وبالتالي 
ف��إن اإلج��ازة متحققة بنس��بة 100% ف��ي حالة 
ال��والدة دون قيد ومكفولة بالقان��ون بواقع 60 
يوم إجازة والح��االت التي لم يكتمل فيها الحمل 

واإلج��ازة المرضية مفتوحة بم��ا يكفي لتغطية 
حاجة األم. 

ووج��ه س��ؤاله للن��واب بقول��ه: »ماه��و الداعي 
الس��تحداث مي��زة إضافي��ة جدي��دة ق��د يترتب 
عليه��ا أحج��ام بعض رجال األعمال عن تش��غيل 
بعض النس��اء نظرًا لزيادة المزاي��ا والتكلفة في 

القانون؟«. 
مش��يرًا أن هن��اك حاالت بس��يطة من األس��ابيع 
األولى وغيرها بحس��ب تقدي��ر الطبيب وتتفاوت 
وال يقصد حرمان المرأة من اإلجازة، فيما أكد أن 
الوزارة لم تستلم أي شكوى من امرأة حرمت من 

إجازة اإلجهاض.

20٪ من حاالت الحمل تنتهي بسقوط الجنين
 »الصحة«: 1800 حالة إجهاض 

في »السلمانية« سنويًا
مريم بوجيري «

كش��فت الدكتورة نعيمة محمود استشارية النساء 
والوالدة في مسش��تفى الس��لمانية الطبي عن أن 
عدد ح��االت اإلجهاض في مستش��فى الس��لمانية 
يت��راوح بين 1500 و1800 حالة س��نويًا في مجمع 

السلمانية الطبي.
وأكدت خ��ال مداخلة في مجلس الن��واب في أثناء 
مناقش��ة مش��روع بقانون إلعط��اء األم المجهضة 
إج��ازة وض��ع أن أغلب حاالت اإلجه��اض تحدث في 

الثاثة األش��هر األولى من الحمل، مش��يرًة إلى أن 
إجازة اإلجهاض تتفاوت م��ن حالة إلى أخرى، لكن 
أكثر الحاالت تحتاج إلى أس��بوع فقط للتعافي من 
أعراض اإلجهاض، وأوضحت أن نسبة حاالت الحمل 
الت��ي تنتهي باإلجهاض تتراوح بين 10 و20% من 
ح��االت الحمل. وبين��ت أن اإلجه��اض يمثل الفقد 
التلقائ��ي للجني��ن من 4 أس��ابيع إلى 20 أس��بوعًا 
وبالتالي ستكون مدة اإلجازة ضعف مدة الحمل إذا 
تم إعطاؤها في األس��ابيع األول��ى، ولذلك ال يمكن 

مقارنة إجازة الوضع مع إجازة اإلجهاض.

الدوسري: األندية المندمجة 
ليست بأفضل من سابقتها 
والنوادي خسرت كل شيء

أيمن شكل «

أكد النائب عيسى الدوسري، 
أن بعض النوادي الرياضية 
تعرضت لظلم بعد تطبيق 
أن  إل��ى  مش��يرًا  اإلدم��اج، 
األندي��ة المندمجة ليس��ت 

بأفضل من سابقتها.
وأوض��ح، أن أح��د األندي��ة 
طل��ب االندماج مع آخر فتم 
بناء مبنى بقيمة 4 مايين 
دينار بينما ظل النادي اآلخر 
الذي ت��م تحويله إلى مركز 

ش��باب في مبناه المتهالك الذي ال يصلح ألي نش��اط على 
الرغم من الوعود الكثيرة، وأصبح نس��يًا منس��يًا، وتساءل: 
»أال يعتب��ر ذلك إخفاق��ًا وتملصًا من س��عادتكم، بعد أن 

خسرت النوادي كل شيء؟«.
وأشار الدوسري إلى أن إجابة وزير شؤون الشباب والرياضة 
أيم��ن المؤيد على الس��ؤال المق��دم منه بش��أن األندية 
المندمجة ليست بأفضل من سابقتها، وأن ما ذكره الوزير 

في إجابته مجرد كام ليس له أساس على أرض الواقع.
ورد الوزير المؤيد موضحًا، أن س��ؤال النائب الدمس��تاني 
كان س��ؤااًل فني��ًا واإلجابة كانت في ذات الس��ياق، مش��يرًا 
إلى وج��ود قانونين ينظم��ان قطاعي الش��باب والرياضة، 
بحي��ث يت��م ترخي��ص المراكز الش��بابية بموج��ب قانون 
المجلس األعلى للش��باب والرياضة، بينما ترخص األندية 
بموجب قانون الجمعيات واألندية، وقال إن س��ؤال النائب 
الدمس��تاني لم يتطرق لناٍد أو مركز محدد، واقترح المؤيد 

عقد اجتماع لبحث مشكلة النادي.
وكان الوزي��ر، أوض��ح في رده على س��ؤال الدمس��تاني، أن 
مشروع الدمج افتقر لتأسيس نظام فعال لحوكمة األندية 
الرياضية واس��تدامتها، وق��ال: »إن وجود مثل هذا النظام 
يح��ّد من دي��ون األندية ويزي��د إنتاجيته��ا ومهنيتها في 

العمل، وهذا ما نركز عليه اليوم تحت مظلة استجابة«.

 عيسى الدوسري

 المؤيد: 760 ألف دينار
كلفة مبنى نادي قاللي

أيمن شكل «

كشف وزير الشباب والرياضة أيمن المؤيد، عن كلفة إنشاء 
مبن��ى نادي قالي والذي تم االنته��اء منه العام الماضي، 

والبالغة 760 ألف دينار.
وأكد في رده على س��ؤال النائب خالد بوعنق، بشأن طلبات 
تخصي��ص األراضي لألندي��ة، وعلى وج��ه الخصوص عقار 
نادي قال��ي، أن الماعب مهم��ة جدًا للن��ادي والاعبين، 
وش��رح الوزير تسلسل اس��تماك األراضي الخاصة بماعب 
نادي قال��ي منذ الع��ام 2018، وقال إنها تتخ��ذ إجراءات 

مطولة.
م��ن جانبه، انتق��د النائب بوعن��ق المماطلة ف��ي طلبات 
تخصي��ص أراض��ي األندية، مش��يرًا إلى ن��ادي قالي الذي 
م��ازال يبحث ع��ن أرض بديل��ة، لكونه قريبًا م��ن منطقة 

هبوط الطائرات.
وأش��ار إلى تخصيص أرض للنادي ولكن دون تحديد تاريخ 
مح��دد للبدء في إنش��اء النادي، الفتًا إلى أن مش��كلة أرض 
النادي مس��تمرة و»ما نريد إس��تيكة تمطط«، وتس��اءل: 
»أي��ن يمارس الاعبون أنش��طتهم إذا خرج��وا من النادي 

الحالي؟«.
وأوضح بوعنق أنه تم إنش��اء مبن��ى نموذجي لنادي قالي 
لكن��ه يفتقر للماعب، وقال: »ناٍد بدون ملعب يعني حّداد 
بدون فحم«، الفتًا إلى توجيه حضرة صاحب الجالة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، الصادر منذ 
14 سنة. وقال: »يشهد اهلل أن هذا النادي ليس له مدخول 
س��وى كافتيريا واحدة والبلدية تنازعهم فيها«، وناشد كًا 
من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة للعمل على تسريع تخصيص األرض.

»النواب« يهنئ باليوم العربي لحقوق اإلنسان
رفع مجلس النواب في بيان له أسمى آيات التهاني 
والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجالة الملك 
حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��اد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورعاه، وال��ى صاحب الس��مو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء حفظه اهلل، بمناس��بة اليوم العربي 

لحقوق اإلنسان.
وأش��اد المجل��س بال��رؤى الحكيم��ة والمبادرات 
الرائدة لحضرة صاحب الجالة ملك الباد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورع��اه، والتي أس��همت في ترس��يخ 
حق��وق اإلنس��ان، لتصب��ح مملكة البحري��ن دولة 
عصري��ة متقدم��ة، يعيش به��ا الجمي��ع بكرامة 

إنس��انية، وتصان بها الحقوق والحريات بمختلف 
أنواعها، مؤكدًا المجلس أن البحرين باتت تمتلك 
س��جًا مش��رفًا في صيانة واحترام وترسيخ حقوق 
اإلنس��ان، وتمضي قدمًا بخطوات ثابتة وراسخة، 

لتطوير وتدعيم آليات رعاية حقوق اإلنسان.
وتوج��ه بخال��ص الش��كر والعرفان إل��ى صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل، على 
الجه��ود الوطني��ة في دع��م وتطوي��ر المنظومة 
الحقوقي��ة البحريني��ة، في ظ��ل مس��يرة التنمية 
الش��املة للعاهل المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه، وما 
أكد عليه دستور المملكة، وميثاق العمل الوطني، 

في دولة المؤسسات والقانون.
وأعرب المجلس عن فخ��ره واعتزازه بما يتميز به 
المجتم��ع البحريني بجميع مكونات��ه، وعبر تاريخ 
البحري��ن العريق، م��ن قيم أصيلة ف��ي التعايش 
والتس��امح، واالنفتاح الحضاري واإلنساني، ودعم 
الحري��ات الديني��ة للجمي��ع، مم��ا جع��ل مملك��ة 
البحرين نموذجًا عالميًا لقصة نجاح في التعايش 
والتس��امح واالعتدال، وفي ص��ون وحماية ودعم 
وتعزي��ز حقوق اإلنس��ان للجميع بدون اس��تثناء، 
مؤكدًا أهمية تكامل الجهود الرسمية والبرلمانية 
والمجتمعية في دعم ونش��ر وتعزيز ثقافة حقوق 

اإلنسان.

 دالل الزايد وفاطمة الكوهجي تشاركان 
في جلسات المنتدى العربي للتنمية المستدامة

الش��ؤون  لجن��ة  رئيس��ة  أك��دت 
بمجلس  والقانوني��ة  التش��ريعية 
جاس��م  دالل  المحامي��ة  الش��ورى 
الزاي��د، وعض��وة مجلس الش��ورى 
عبدالجب��ار  فاطم��ة  الدكت��ورة 
الملكي��ة  اإلرادة  أن  الكوهج��ي، 
الس��امية من لدن حض��رة صاحب 
الجال��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، عاه��ل الب��اد المفدى 
حفظ��ه اهلل ورعاه، بش��أن تمكين 
وتكاف��ؤ الفرص للمرأة البحرينية، 
مّكن��ت البحري��ن من تص��در دول 
العال��م الُمنجزة لله��دف الخامس 
المس��تدامة  التنمية  أه��داف  من 
ف��ي المنطقة العربية »المس��اواة 
بين الجنسين«. وثمنا الدور الكبير 

والمه��م للمجلس األعل��ى للمرأة 
برئاس��ة صاحب��ة الس��مو الملكي 
األمي��رة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل 

خليفة، قرينة جالة الملك المفدى 
حفظه��ا اهلل ورعاه��ا، م��ن خ��ال 
صوغ استراتيجية وطنية متكاملة، 

وإع��داد برام��ج، وإط��اق مبادرات 
تنفيذية أسهمت في تقدم المرأة 

على كل المستويات الوطنية.
جاء ذلك على هامش مشاركتهما 
في جلسة مناقشة الهدف الخامس 
المس��تدامة  التنمية  أه��داف  من 
»المس��اواة بين الجنسين« ضمن 
أعم��ال المنتدى العرب��ي للتنمية 
المس��تدامة 2022، والذي تنظمه 
لجن��ة األمة المتح��دة االقتصادية 
آس��يا  لغرب��ي  واالجتماعي��ة 
االس��تعراض  ضم��ن  »اإلس��كوا« 
التنمي��ة  أله��داف  الس��نوي 
المستدامة تحت عنوان »التعافي 
والمنعة«، خال الفترة 15 إلى 17 

مارس 2022 افتراضيًا.

وزيرة الصحة

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/03/16/watan-20220316.pdf?1647404311
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/996025
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء: توجيهات ورؤى 
جاللة الملك أساس لمنطلقات العمل الحكومي

توفير 40 ألف وحدة سكنية هدفنا منذ 2013 وتحقق بفضل العمل بروح الفريق الواحد

 أكد ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء 
صاحـــب الســـمو الملكي األمير ســـلمان 
بن حمد آل خليفة، أن توجيهات ورؤى 
عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك 
حمد بن عيسى آل خليفة، تمثل أساسا 
بهـــدف  الحكومـــي  العمـــل  لمنطلقـــات 
تحقيـــق تطلعـــات المواطنيـــن وتنميـــة 
المســـيرة  ظـــل  فـــي  الوطـــن  وازدهـــار 
التنموية الشـــاملة التي أرســـى دعائمها 

جاللة الملك.
الملكـــي  التوجيـــه  إن  ســـموه  وقـــال 
الســـامي بتوفير 40 ألف وحدة سكنية 
وّجـــه  أن  منـــذ  للحكومـــة  هدفـــا  كان 
جاللته بذلك في ديســـمبر العام 2013، 
والـــذي علـــى إثـــره تـــم وضـــع الخطـــط 
وتوفيـــر الحلـــول التمويليـــة بمـــا يكفل 
اإلســـراع فـــي تنفيـــذ التوجيـــه الملكي 
الســـامي، وهو مـــا تحقق اليـــوم بفضل 
العمل المخلص وتعاون جميع الجهات 
المعنيـــة، والـــذي كان ثمرته ولله الحمد 
االنتهـــاء مـــن تنفيـــذ التوجيـــه الملكـــي 
السامي بتوفير 40 ألف وحدة إسكانية 

للمواطنين.
جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر الرفاع 

أمـــس، بحضـــور رئيـــس الهيئـــة العليـــا 
لنادي راشـــد للفروسية وســـباق الخيل 
ســـمو الشـــيخ عيســـى بـــن ســـلمان بـــن 
حمـــد آل خليفة، وســـمو الشـــيخ محمد 

بن ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، ووزير 
الشـــيخ  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة 
ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة، وزيـــر 
اإلســـكان باسم الحمر بمناسبة االنتهاء 

مـــن تنفيـــذ التوجيـــه الملكـــي الســـامي 
لعاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفة، بتوفير 40 
ألـــف وحدة ســـكنية، حيث نّوه ســـموه 
بالجهود الكبيـــرة التي قامت بها وزارة 
اإلسكان والجهات الحكومية المساندة 
طوال هذه الفترة من أجل تحقيق هذا 
التوجيه وعملهم المستمر للوصول إلى 
هذا الهدف الســـامي، مؤكدا ســـموه أن 
العمل بروح الفريق الواحد هو الســـبيل 
واألهـــداف  التطلعـــات  لتنفيـــذ  دوًمـــا 
المنشـــودة بكل حرفيـــة وإتقـــان، الفًتا 
مســـتمرة  المســـاعي  أن  إلـــى  ســـموه 
لصياغة حلول مبتكرة لإلسكان تضمن 
اإلســـراع بوتيـــرة اإلنجاز عبر الشـــراكة 

مع القطاع الخاص.
وأعـــرب ســـموه عـــن تقديـــره لمختلف 
الجهـــود الوطنية وجميـــع العاملين في 
وزارة اإلسكان والجهات المساندة على 
مـــا بذلوه مـــن تنفيـــٍذ متواصـــل وعمٍل 
الموضوعـــة  الغايـــات  لتحقيـــق  دؤوب 
وفـــق مددهـــا الزمنيـــة المخطـــط لهـــا، 
مؤكـــًدا أن أبناء الوطـــن هم محل فخٍر 
واعتـــزاز دائًمـــا لما لهم من أثـــٍر بالغ في 

تحقيق المنجزات المتوالية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

صـــدر عـــن ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة قرار رقم )20( لســـنة 
فـــي  مديريـــن  بتعييـــن   2022
والتطويـــر  التخطيـــط  هيئـــة 

العمراني، جاء فيه:

المادة األولى
التخطيـــط  هيئـــة  فـــي  ُيعيـــن 

والتطوير العمراني كل من:
1 - نورة محمد حســـن بوجيري 
التخطيـــط  إلدارة  مديـــًرا 

التفصيلي
2 - إيمـــان ناجـــي قاســـم علـــي 

تنفيـــذ  إلدارة  مديـــًرا  ناجـــي 
طات المخطَّ

3 - فراس عباس أمين أبو أمين 
الِبنيـــة  مديـــًرا إلدارة تخطيـــط 

التحتية والخدمات
4 - الشـــيخ حمـــد بـــن خالـــد بن 
راشـــد آل خليفـــة مديـــًرا إلدارة 

التطوير العمراني

المادة الثانية
األشـــغال وشـــئون  علـــى وزيـــر 
البلديات والتخطيـــط العمراني 
تنفيذ أحكام هذا القرار، وُيعمل 
بـــه من تاريـــخ صدوره، وُينَشـــر 

في الجريدة الرسمية.

تعيين 4 مديرين في “التخطيط العمراني”

المنامة - بنا

صـــدر عن ولي العهد رئيس مجلس 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة 
قرار رقم )18( لســـنة 2022 بتعيين 
مدير في وزارة الصحة، جاء فيه:

المادة األولى
ـــن مريـــم علـــي حمـــد المناصير  ُتعيَّ

بـــوزارة  االتصـــال  إلدارة  مديـــًرا 
الصحة.

المادة الثانية
علـــى وزيـــرة الصحة تنفيـــذ أحكام 
هـــذا القرار، وُيــــعمل به مـــن تاريخ 
الجريـــدة  فـــي  وُيـنَشــــر  صـــدوره، 

الرسمية.

المناصير مديًرا لـ “االتصال” في “الصحة”

المنامة - بنا

رئيـــس  العهـــد  ولـــي  عـــن  صـــدر 
مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد 
آل خليفة، قرار )19( لسنة 2022 
بتعيين مدير في الجهاز اإلداري 

للنيابة العامة، جاء فيه:

المادة األولى
عيســـى  محمـــد  عيســـى  ُيعيـــن 

الجبـــن مديـــًرا إلدارة اإلجراءات 
الجنائيـــة الجهـــاز اإلداري للنيابة 

العامة.

المادة الثانية
علـــى النائب العـــام تنفيذ أحكام 
هذا القـــرار، وُيعمل به من تاريخ 
صـــدوره، وُينَشـــر فـــي الجريـــدة 

الرسمية.

الجبن مديًرا في الجهاز اإلداري للنيابة العامة

local@albiladpress.com
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إعادة “اإلجهاض” إلى ملعب “الشورى”
أمـــس  النـــواب  مجلـــس  وافـــق 
بعد مناقشـــة طويلة على إحالة 
إلـــى  الخدمـــات  لجنـــة  تقريـــر 
أخـــرى  مـــرة  الشـــورى  مجلـــس 
مشـــروع  مقتـــرح  بخصـــوص 
أحـــكام  بوضـــع  يهـــدف  قانـــون 
حـــاالت األجهاض ضمـــن نطاق 
إلـــى  )ج(  برقـــم  فقـــرة جديـــدة 
المـــادة )32( مـــن قانـــون العمـــل 
فـــي القطاع األهلـــي، واعتبارها 
إجـــازة مدفوعـــة وعـــدم ربطها 

باإلجازة المرضية.
فيمـــا طلبـــت الحكومة ســـحب 

المشروع لمدة أسبوعين.
ومجلـــس  الحكومـــة  أن  يذكـــر 
قدمـــوا  والغرفـــة  الشـــورى 
مرئياتهـــم بنـــاء علـــى الصيغته 
مشـــروع  لمقتـــرح  األصليـــة 
القانـــون دون قراءة التعديالت 
التـــي أجراهـــا النـــواب قبـــل أن 
يقـــوم مجلس الشـــورى برفضه 

بحسب رأي بعض النواب.

ال داعي لزيادة مزايا المرأة العاملة... وزير العمل:

رجال أعمال ينتظرون فرصة لعدم تشغيل النساء
^قـــال وزيـــر العمـــل والشـــؤون 
إنـــه  حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
الحكومـــة  لـــدى  خـــالف  يوجـــد  ال 
علـــى حقوق المـــرأة وإجـــازة الوضع 
واألمومـــة، والجميـــع متفق ويســـير 
علـــى نفـــس المبـــدأ، وال بد مـــن عدم 
إظهـــار أن طرفـــا مـــا هـــو ضـــد تمتع 
المكفولـــة،  الحقـــوق  بهـــذه  المـــرأة 
فـــي جلســـة  الوزيـــر  علـــى  واقتـــرح 
النواب أمس ســـحب المقتـــرح لمدة 

أسبوعين لمزيد من المناقشة.
النائـــب  علـــى  ردا  الوزيـــر  وأشـــار 
العباســـي إلـــى أن القانـــون األصلـــي 
المعمـــول بـــه ينقســـم إلـــى جزأيـــن، 
حالـــة  فـــي  المـــرأة  معاملـــة  أولهمـــا 
الوضـــع ســـواء كان المولـــود حيـــا أو 
ميتـــا، واإلجـــازة هنـــا متحققة بنص 
القانـــون ومكفولـــة وغير مشـــروطة 
بالنتيجة مردفـــا أن إكمال األم للحد 

األدنى من مدة الحمل المقررة يحق 
لها التمتع بإجازة الوضع وليس هناك 
أي خالف على ذلك أو حتى شـــكوى 

من قبل فئات من المجتمع.
المجلـــس  نقـــاش  أن  الوزيـــر  وتابـــع 

مـــن  الثانـــي  الجـــزء  علـــى  ينصـــب 
القانون وهـــي حالة اإلجهاض، وهي 
حالـــة ينظمها القانون أيضا وتغطيها 
اإلجازة المرضية من خالل 15 يوما 
بأجـــر و20 يومـــا بنصـــف أجـــر و20 

يوما بال أجر وهي تتراكم من رصيد 
الموظـــف ســـواء كان رجـــال أو أنثى 
وهـــي تعـــادل 240 يومـــا مـــن رصيد 

اإلجازات للموظف.
حالـــة  إجـــازات  أن  الوزيـــر  وذكـــر 
التقريـــر  لبيـــان  تخضـــع  اإلجهـــاض 
مـــن  المتفاوتـــة  لطبيعتهـــا  الطبـــي 
الحالـــة  حســـب  ألشـــهر  أســـابيع 
المرضيـــة والتـــي يحددهـــا الطبيـــب 
المشـــرف، مبينـــا أن القانـــون يعطي 

المرأة حق الراحة بعد اإلجهاض.
وشدد الوزير ختاما على األخذ بعين 
االعتبار بضـــرورة مراعاة حق المرأة 
في العمل وعـــدم تضررها من خالل 
مضاعفة اإلجازات، وهذا ما تحدثت 
عنـــه الغرفـــة، وال نرى هنـــاك من داع 
لزيـــادة المزايا للمـــرأة العاملة لكي ال 
نعطي بعض رجـــال األعمال الفرصة 

لعدم تشغيل النساء بذات الحجة.

الحكومة تطلب سحب المشروع لمدة أسبوعين

^ صرحـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة 
ا يعملون  الصالح بأنها تطمئن 19 بحرينيًّ
فـــي وزارة الصحـــة من أصحـــاب العقود 
المؤقتـــة وســـيتم تعيينهـــم في الـــوزارة 
بمجرد االنتهاء من هياكل المستشفيات.
وذكـــرت الوزيـــرة من خـــالل ردهـــا على 
النائب أحمد الدمستاني “نحن اليوم نمر 
بفترة انتقالية بســـبب فصل المؤسسات 
الصحيـــة عـــن بعضهـــا، وبالتالـــي نشـــأت 

هنـــاك ثالثـــة هيـــاكل صحية قائمة نشـــأ 
عنهـــا التأخر في تثبيـــت أصحاب العقود 

المؤقتة”.
 أما بخصـــوص عمل األجانب، فأشـــارت 
الوزيرة إلـــى “أنهم أصحـــاب تخصصات 
فريدة في مجـــال التنفس وغيرها لجأنا 
إليهـــم في بداية انتشـــار جائحـــة كوفيد 
19 وســـتنتهي عقودهـــم مع نهايـــة العام 

الجاري”.

توظيف 19 بحرينيا من أصحاب العقود المؤقتة

وزير شؤون الشباب والرياضة: 764 ألف تكلفة مبنى قاللي... وبوعنق يرد:

مبنى بدون ملعب... حداد بدون فحم
الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  ^أكـــد 
رد  أن  أمـــس  المؤيـــد  أيمـــن  والرياضـــة 
الـــوزارة كان محـــددا على ســـؤال النائب 
عيسى الدوسري والمتعلق بمصير بعض 
األنديـــة التـــي دمجـــت مـــع أنديـــة أخرى 
وتحولت لمراكز شـــبابية. وأضاف الوزير 
أنـــه من الناحيـــة القانونية هناك قانونان، 
قانـــون لقطـــاع الشـــباب وقانـــون لقطاع 
الرياضـــة، كل منهمـــا يتبع جهـــة مختلفة، 
أمـــا بخصوص الرياضة فهـــو يتبع قانون 
الجمعيات، أما الشـــباب فهـــو يتبع قانون 
الشباب والرياضة، مبينا أن سؤال النائب 
كان فنيـــا والرد كذلـــك، ونحن ليس لدينا 
مانـــع من االجتماع للبحث في الموضوع 

المحدد الذي يحمله النائب الدوسري.
مـــن جهته قـــال النائـــب خالـــد بوعنق إن 

مصير نادي قاللي أصبح مجهوال، مطالبا 
للنـــادي،  ملعـــب  بتاريـــخ معيـــن إلنشـــاء 
وتابـــع: “نحـــن نمتلـــك وعـــودا مطاطيـــة 
فقـــط ولكن ال نملك تواريخ، وعلى أرض 

الواقـــع ال يوجـــد شـــيء، ووزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضة قامت مشكورة ببناء 
مبنى النـــادي النموذجـــي ولكنه من دون 
ملعب، والمبنى بدون ملعب مثل الحداد 

بدون فحم”.
مـــن جهـــة أخـــرى، رد الوزير على ســـؤال 
النائـــب خالـــد بوعنـــق مبينـــا أن متابعـــة 
النائـــب مـــع الـــوزارة لم تتوقـــف، مضيفا: 
انتهينـــا فـــي 2021 مـــن المبنـــى وتكلفته 
764 ألف دينار وكانت وجهة النظر آنذاك 
تخصيص المبلـــغ من أجل تعمير مالعب 
للنـــادي، ولكن احترمنا وجهـــة نظر إدارة 

النادي بحاجتهم للمبنى.
اهتمامـــا  يولـــي  أنـــه  الوزيـــر  وأوضـــح 
نحـــن  وقـــال:  ملعـــب قاللـــي،  لموضـــوع 
نمضـــي اآلن فـــي اســـتمالك األرض التي 
تـــم االتفاق عليها مـــع إدارة النادي، وكما 
جـــرت العـــادة بـــأن قوانيـــن وإجـــراءات 
االســـتمالك تأخـــذ مـــدة طويلة وســـنتابع 

الموضوع لتحريك العجلة.

بدر الحايكي

خالد بوعنق

فائقة الصالح

جميل حميدان

النائب يشن هجوما على الشورى: أنتم في سبات وال تمثلون الفقراء

وزير المجلسين للسواد: كالمك أسمعه منيه ويخرج منيه
^هاجم النائب فاضل السواد خالل 
مداخلته أمس أعضاء مجلس الشـــورى 
مخاطبـــا  وقـــال  بالنـــوم  إياهـــم  متهمـــا 
ســـبات  وفـــي  نائمـــون  “أنتـــم  أعضـــاءه 
عميق، ولـــم تقـــرأوا التعديـــالت والورق 

كامال”.
جاءهـــم  المقتـــرح  أن  الســـواد  وذكـــر 
التعديـــل  وتـــم  األصليـــة  بصيغتـــه 
عليـــه مـــن قبـــل اللجنـــة المختصـــة فـــي 
مجلـــس النـــواب، ولكن مجلس الشـــورى 
والحكومـــة نيام ولم يقـــرأوا التعديالت، 
مضيفـــا أنه يـــدرك بأنـــه ســـيثير حفيظة 
وزير المجلســـين، وإن إقـــرار وزير العمل 
والشـــؤون االجتماعيـــة بعـــدم مالحظـــة 
التعديـــالت التي أجراها النواب لهو خير 

دليل.
واتهـــم الســـواد أعضاء مجلس الشـــورى 
ما أســـماه “بوقوفهـــم الدائم مـــع التجار، 
وهـــو يمثلهم وال يمثل الفقراء وال جميع 
أطيـــاف المجتمـــع، وقـــد أصبحـــوا عقبة 
مقترحات النواب”، مبينا أن العالقة بين 

أعضاء مجلس الشورى والنواب أضحت 
مقطوعة وال يوجد غير المراسالت بيننا 

وبينهم.
مـــن جهته، دافـــع وزير المجلســـين غانم 
البوعنيـــن عـــن رأي الحكومة والشـــورى، 
مؤكـــدا أن الحكومـــة والشـــورى والغرفة 
والمجلـــس األعلى للمرأة ووزارة الصحة 
واالتحاد النسائي والنقابات أبدوا رأيهم 

بحسب المقترح األصلي.

التـــي  األوراق  بحســـب  الوزيـــر:  وتابـــع 
أمامـــي اآلن أنـــه عنـــد مناقشـــة مرئيات 
مجلس النـــواب أو التعديالت لم يحضر 
أحـــد ممثال عن تلـــك الجهات؛ لمناقشـــة 
التعديـــالت أو المرئيات، ولكن الحكومة 
تقـــدم مقترحهـــا لكـــم عـــن طريـــق وزير 
العمل والشـــؤون االجتماعيـــة من خالل 
ســـحب المقترح وتقديمه بعد أسبوعين 

وربما تتوافق معكم الحكومة فيه.

ورد الوزيـــر علـــى مهاجمة الســـواد، قائال 
“يجـــب أال ننعـــت اآلخريـــن بنعـــوت غير 
مناسبة، وأنا أدافع عن النواب والشورى 
وأمثـــل الحكومـــة الموقرة فـــي االثنين، 
ولـــم أكن يومـــا نائما، وأنا صدري واســـع 
جـــدا أكثـــر ممـــا تتوقـــع، ومـــع احترامي 
اليمنـــى  بأذنـــي  أســـمع  أنـــي  إال  للنائـــب 
ويخـــرج مـــن أذني اليســـرى لكـــي يرتاح 

قلبي”.

غانم البوعنين فاضل السواد

مـــرر مجلـــس النـــواب أمـــس بصفـــة 
االســـتعجال تقريـــر لجنـــة الشـــؤون 
بخصـــوص  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
مشـــروع قانون بشأن تطبيق أحكام 
االتفـــاق بين حكومة دولـــة البحرين 
وبرنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي 
بقانـــون  بالمرســـوم  عليـــه  الموافـــق 
رقم )7( لســـنة 1979م علـــى العالقة 

والمنســـق  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المرافـــق  المتحـــدة،  لألمـــم  المقيـــم 
للمرســـوم رقم )4( لسنة 2022، وقرر 
المجلـــس أخـــذ الـــرأي النهائـــي علـــى 
مشـــروع القانـــون بصفة مســـتعجلة 
فـــي ذات الجلســـة والموافقـــة عليـــه 
في مجموعـــه وإحالتـــه إلى مجلس 

الشورى.

النواب يوافق على “اإلنمائي” بصفة االستعجال

^ ألمح النائب محمد العباسي إلى أن مجلس الشورى لم يقم بقراءة التعديالت 
التـــي قدمهـــا مجلس النواب علـــى المقترح بشـــأن تعديل فقرة جديـــدة برقم )ج( إلى 

المادة )32( من قانون العمل في القطاع األهلي.
وقـــال العباســـي خـــالل مداخلته أمـــس إن المبررات التـــي قدمتها غرفة الشـــورى في 
المجلـــس الوطنـــي وكأن المقترح لـــم يتم إجراء أي تعديل عليه، مبديا اســـتغرابه من 
جملة يصوغها الشـــورى دائما في ردوده إذا أراد رفض مقترح ما وهي “متحقق على 
أرض الواقع”. وذكر العباسي أن من ضمن المبررات التي ساقها الشورى لرفض مقترح 
التعديل أنها ستســـبب خســـائر فادحة للقطاع الخاص، فإذا كان المقترح متحققا فإن 
الخســـائر متحققة أيضا. وأشـــار العباســـي إلى أن مجلس الشـــورى بحســـب المبررات 
تحـــدث عـــن آثـــار كارثيـــة فيما لو تـــم تمرير المقتـــرح متســـائال كيف يمكـــن أن يكون 
المقتـــرح متحققـــا وال تكـــون اآلثـــار الكارثيـــة متحققة معـــه، وطالب أعضـــاء مجلس 

الشورى باإلحساس بمعاناة الناس فقط.

مبرراتكم جاهزة.. وكلمة “متحقق” متكررة في ردودكم

محمد العباسي

وزيرة الصحة: األجانب تنتهي عقودهم مع 
نهاية العام

العباسي: حسوا بالناس فقط

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/03/490116030337.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4901/bahrain/749503.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4901/bahrain/749413.html
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إعادة “اإلجهاض” إلى ملعب “الشورى”
أمـــس  النـــواب  مجلـــس  وافـــق 
بعد مناقشـــة طويلة على إحالة 
إلـــى  الخدمـــات  لجنـــة  تقريـــر 
أخـــرى  مـــرة  الشـــورى  مجلـــس 
مشـــروع  مقتـــرح  بخصـــوص 
أحـــكام  بوضـــع  يهـــدف  قانـــون 
حـــاالت األجهاض ضمـــن نطاق 
إلـــى  )ج(  برقـــم  فقـــرة جديـــدة 
المـــادة )32( مـــن قانـــون العمـــل 
فـــي القطاع األهلـــي، واعتبارها 
إجـــازة مدفوعـــة وعـــدم ربطها 

باإلجازة المرضية.
فيمـــا طلبـــت الحكومة ســـحب 

المشروع لمدة أسبوعين.
ومجلـــس  الحكومـــة  أن  يذكـــر 
قدمـــوا  والغرفـــة  الشـــورى 
مرئياتهـــم بنـــاء علـــى الصيغته 
مشـــروع  لمقتـــرح  األصليـــة 
القانـــون دون قراءة التعديالت 
التـــي أجراهـــا النـــواب قبـــل أن 
يقـــوم مجلس الشـــورى برفضه 

بحسب رأي بعض النواب.

ال داعي لزيادة مزايا المرأة العاملة... وزير العمل:

رجال أعمال ينتظرون فرصة لعدم تشغيل النساء
^قـــال وزيـــر العمـــل والشـــؤون 
إنـــه  حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
الحكومـــة  لـــدى  خـــالف  يوجـــد  ال 
علـــى حقوق المـــرأة وإجـــازة الوضع 
واألمومـــة، والجميـــع متفق ويســـير 
علـــى نفـــس المبـــدأ، وال بد مـــن عدم 
إظهـــار أن طرفـــا مـــا هـــو ضـــد تمتع 
المكفولـــة،  الحقـــوق  بهـــذه  المـــرأة 
فـــي جلســـة  الوزيـــر  علـــى  واقتـــرح 
النواب أمس ســـحب المقتـــرح لمدة 

أسبوعين لمزيد من المناقشة.
النائـــب  علـــى  ردا  الوزيـــر  وأشـــار 
العباســـي إلـــى أن القانـــون األصلـــي 
المعمـــول بـــه ينقســـم إلـــى جزأيـــن، 
حالـــة  فـــي  المـــرأة  معاملـــة  أولهمـــا 
الوضـــع ســـواء كان المولـــود حيـــا أو 
ميتـــا، واإلجـــازة هنـــا متحققة بنص 
القانـــون ومكفولـــة وغير مشـــروطة 
بالنتيجة مردفـــا أن إكمال األم للحد 

األدنى من مدة الحمل المقررة يحق 
لها التمتع بإجازة الوضع وليس هناك 
أي خالف على ذلك أو حتى شـــكوى 

من قبل فئات من المجتمع.
المجلـــس  نقـــاش  أن  الوزيـــر  وتابـــع 

مـــن  الثانـــي  الجـــزء  علـــى  ينصـــب 
القانون وهـــي حالة اإلجهاض، وهي 
حالـــة ينظمها القانون أيضا وتغطيها 
اإلجازة المرضية من خالل 15 يوما 
بأجـــر و20 يومـــا بنصـــف أجـــر و20 

يوما بال أجر وهي تتراكم من رصيد 
الموظـــف ســـواء كان رجـــال أو أنثى 
وهـــي تعـــادل 240 يومـــا مـــن رصيد 

اإلجازات للموظف.
حالـــة  إجـــازات  أن  الوزيـــر  وذكـــر 
التقريـــر  لبيـــان  تخضـــع  اإلجهـــاض 
مـــن  المتفاوتـــة  لطبيعتهـــا  الطبـــي 
الحالـــة  حســـب  ألشـــهر  أســـابيع 
المرضيـــة والتـــي يحددهـــا الطبيـــب 
المشـــرف، مبينـــا أن القانـــون يعطي 

المرأة حق الراحة بعد اإلجهاض.
وشدد الوزير ختاما على األخذ بعين 
االعتبار بضـــرورة مراعاة حق المرأة 
في العمل وعـــدم تضررها من خالل 
مضاعفة اإلجازات، وهذا ما تحدثت 
عنـــه الغرفـــة، وال نرى هنـــاك من داع 
لزيـــادة المزايا للمـــرأة العاملة لكي ال 
نعطي بعض رجـــال األعمال الفرصة 

لعدم تشغيل النساء بذات الحجة.

الحكومة تطلب سحب المشروع لمدة أسبوعين

^ صرحـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة 
ا يعملون  الصالح بأنها تطمئن 19 بحرينيًّ
فـــي وزارة الصحـــة من أصحـــاب العقود 
المؤقتـــة وســـيتم تعيينهـــم في الـــوزارة 
بمجرد االنتهاء من هياكل المستشفيات.

وذكـــرت الوزيـــرة من خـــالل ردهـــا على 
النائب أحمد الدمستاني “نحن اليوم نمر 
بفترة انتقالية بســـبب فصل المؤسسات 
الصحيـــة عـــن بعضهـــا، وبالتالـــي نشـــأت 

هنـــاك ثالثـــة هيـــاكل صحية قائمة نشـــأ 
عنهـــا التأخر في تثبيـــت أصحاب العقود 

المؤقتة”.
 أما بخصـــوص عمل األجانب، فأشـــارت 
الوزيرة إلـــى “أنهم أصحـــاب تخصصات 
فريدة في مجـــال التنفس وغيرها لجأنا 
إليهـــم في بداية انتشـــار جائحـــة كوفيد 
19 وســـتنتهي عقودهـــم مع نهايـــة العام 

الجاري”.

توظيف 19 بحرينيا من أصحاب العقود المؤقتة

وزير شؤون الشباب والرياضة: 764 ألف تكلفة مبنى قاللي... وبوعنق يرد:

مبنى بدون ملعب... حداد بدون فحم
الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  ^أكـــد 
رد  أن  أمـــس  المؤيـــد  أيمـــن  والرياضـــة 
الـــوزارة كان محـــددا على ســـؤال النائب 
عيسى الدوسري والمتعلق بمصير بعض 
األنديـــة التـــي دمجـــت مـــع أنديـــة أخرى 
وتحولت لمراكز شـــبابية. وأضاف الوزير 
أنـــه من الناحيـــة القانونية هناك قانونان، 
قانـــون لقطـــاع الشـــباب وقانـــون لقطاع 
الرياضـــة، كل منهمـــا يتبع جهـــة مختلفة، 
أمـــا بخصوص الرياضة فهـــو يتبع قانون 
الجمعيات، أما الشـــباب فهـــو يتبع قانون 
الشباب والرياضة، مبينا أن سؤال النائب 
كان فنيـــا والرد كذلـــك، ونحن ليس لدينا 
مانـــع من االجتماع للبحث في الموضوع 

المحدد الذي يحمله النائب الدوسري.
مـــن جهته قـــال النائـــب خالـــد بوعنق إن 

مصير نادي قاللي أصبح مجهوال، مطالبا 
للنـــادي،  ملعـــب  بتاريـــخ معيـــن إلنشـــاء 
وتابـــع: “نحـــن نمتلـــك وعـــودا مطاطيـــة 
فقـــط ولكن ال نملك تواريخ، وعلى أرض 

الواقـــع ال يوجـــد شـــيء، ووزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضة قامت مشكورة ببناء 
مبنى النـــادي النموذجـــي ولكنه من دون 
ملعب، والمبنى بدون ملعب مثل الحداد 

بدون فحم”.
مـــن جهـــة أخـــرى، رد الوزير على ســـؤال 
النائـــب خالـــد بوعنـــق مبينـــا أن متابعـــة 
النائـــب مـــع الـــوزارة لم تتوقـــف، مضيفا: 
انتهينـــا فـــي 2021 مـــن المبنـــى وتكلفته 
764 ألف دينار وكانت وجهة النظر آنذاك 
تخصيص المبلـــغ من أجل تعمير مالعب 
للنـــادي، ولكن احترمنا وجهـــة نظر إدارة 

النادي بحاجتهم للمبنى.
اهتمامـــا  يولـــي  أنـــه  الوزيـــر  وأوضـــح 
نحـــن  وقـــال:  ملعـــب قاللـــي،  لموضـــوع 
نمضـــي اآلن فـــي اســـتمالك األرض التي 
تـــم االتفاق عليها مـــع إدارة النادي، وكما 
جـــرت العـــادة بـــأن قوانيـــن وإجـــراءات 
االســـتمالك تأخـــذ مـــدة طويلة وســـنتابع 

الموضوع لتحريك العجلة.

بدر الحايكي

خالد بوعنق

فائقة الصالح

جميل حميدان

النائب يشن هجوما على الشورى: أنتم في سبات وال تمثلون الفقراء

وزير المجلسين للسواد: كالمك أسمعه منيه ويخرج منيه
^هاجم النائب فاضل السواد خالل 
مداخلته أمس أعضاء مجلس الشـــورى 
مخاطبـــا  وقـــال  بالنـــوم  إياهـــم  متهمـــا 
ســـبات  وفـــي  نائمـــون  “أنتـــم  أعضـــاءه 
عميق، ولـــم تقـــرأوا التعديـــالت والورق 

كامال”.
جاءهـــم  المقتـــرح  أن  الســـواد  وذكـــر 
التعديـــل  وتـــم  األصليـــة  بصيغتـــه 
عليـــه مـــن قبـــل اللجنـــة المختصـــة فـــي 
مجلـــس النـــواب، ولكن مجلس الشـــورى 
والحكومـــة نيام ولم يقـــرأوا التعديالت، 
مضيفـــا أنه يـــدرك بأنـــه ســـيثير حفيظة 
وزير المجلســـين، وإن إقـــرار وزير العمل 
والشـــؤون االجتماعيـــة بعـــدم مالحظـــة 
التعديـــالت التي أجراها النواب لهو خير 

دليل.
واتهـــم الســـواد أعضاء مجلس الشـــورى 
ما أســـماه “بوقوفهـــم الدائم مـــع التجار، 
وهـــو يمثلهم وال يمثل الفقراء وال جميع 
أطيـــاف المجتمـــع، وقـــد أصبحـــوا عقبة 
مقترحات النواب”، مبينا أن العالقة بين 

أعضاء مجلس الشورى والنواب أضحت 
مقطوعة وال يوجد غير المراسالت بيننا 

وبينهم.
مـــن جهته، دافـــع وزير المجلســـين غانم 
البوعنيـــن عـــن رأي الحكومة والشـــورى، 
مؤكـــدا أن الحكومـــة والشـــورى والغرفة 
والمجلـــس األعلى للمرأة ووزارة الصحة 
واالتحاد النسائي والنقابات أبدوا رأيهم 

بحسب المقترح األصلي.

التـــي  األوراق  بحســـب  الوزيـــر:  وتابـــع 
أمامـــي اآلن أنـــه عنـــد مناقشـــة مرئيات 
مجلس النـــواب أو التعديالت لم يحضر 
أحـــد ممثال عن تلـــك الجهات؛ لمناقشـــة 
التعديـــالت أو المرئيات، ولكن الحكومة 
تقـــدم مقترحهـــا لكـــم عـــن طريـــق وزير 
العمل والشـــؤون االجتماعيـــة من خالل 
ســـحب المقترح وتقديمه بعد أسبوعين 

وربما تتوافق معكم الحكومة فيه.

ورد الوزيـــر علـــى مهاجمة الســـواد، قائال 
“يجـــب أال ننعـــت اآلخريـــن بنعـــوت غير 
مناسبة، وأنا أدافع عن النواب والشورى 
وأمثـــل الحكومـــة الموقرة فـــي االثنين، 
ولـــم أكن يومـــا نائما، وأنا صدري واســـع 
جـــدا أكثـــر ممـــا تتوقـــع، ومـــع احترامي 
اليمنـــى  بأذنـــي  أســـمع  أنـــي  إال  للنائـــب 
ويخـــرج مـــن أذني اليســـرى لكـــي يرتاح 

قلبي”.

غانم البوعنين فاضل السواد

مـــرر مجلـــس النـــواب أمـــس بصفـــة 
االســـتعجال تقريـــر لجنـــة الشـــؤون 
بخصـــوص  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
مشـــروع قانون بشأن تطبيق أحكام 
االتفـــاق بين حكومة دولـــة البحرين 
وبرنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي 
بقانـــون  بالمرســـوم  عليـــه  الموافـــق 
رقم )7( لســـنة 1979م علـــى العالقة 

والمنســـق  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المرافـــق  المتحـــدة،  لألمـــم  المقيـــم 
للمرســـوم رقم )4( لسنة 2022، وقرر 
المجلـــس أخـــذ الـــرأي النهائـــي علـــى 
مشـــروع القانـــون بصفة مســـتعجلة 
فـــي ذات الجلســـة والموافقـــة عليـــه 
في مجموعـــه وإحالتـــه إلى مجلس 

الشورى.

النواب يوافق على “اإلنمائي” بصفة االستعجال

^ ألمح النائب محمد العباسي إلى أن مجلس الشورى لم يقم بقراءة التعديالت 
التـــي قدمهـــا مجلس النواب علـــى المقترح بشـــأن تعديل فقرة جديـــدة برقم )ج( إلى 

المادة )32( من قانون العمل في القطاع األهلي.
وقـــال العباســـي خـــالل مداخلته أمـــس إن المبررات التـــي قدمتها غرفة الشـــورى في 
المجلـــس الوطنـــي وكأن المقترح لـــم يتم إجراء أي تعديل عليه، مبديا اســـتغرابه من 
جملة يصوغها الشـــورى دائما في ردوده إذا أراد رفض مقترح ما وهي “متحقق على 
أرض الواقع”. وذكر العباسي أن من ضمن المبررات التي ساقها الشورى لرفض مقترح 
التعديل أنها ستســـبب خســـائر فادحة للقطاع الخاص، فإذا كان المقترح متحققا فإن 
الخســـائر متحققة أيضا. وأشـــار العباســـي إلى أن مجلس الشـــورى بحســـب المبررات 
تحـــدث عـــن آثـــار كارثيـــة فيما لو تـــم تمرير المقتـــرح متســـائال كيف يمكـــن أن يكون 
المقتـــرح متحققـــا وال تكـــون اآلثـــار الكارثيـــة متحققة معـــه، وطالب أعضـــاء مجلس 

الشورى باإلحساس بمعاناة الناس فقط.

مبرراتكم جاهزة.. وكلمة “متحقق” متكررة في ردودكم

محمد العباسي

وزيرة الصحة: األجانب تنتهي عقودهم مع 
نهاية العام

العباسي: حسوا بالناس فقط

local@albiladpress.com
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إعادة “اإلجهاض” إلى ملعب “الشورى”
أمـــس  النـــواب  مجلـــس  وافـــق 
بعد مناقشـــة طويلة على إحالة 
إلـــى  الخدمـــات  لجنـــة  تقريـــر 
أخـــرى  مـــرة  الشـــورى  مجلـــس 
مشـــروع  مقتـــرح  بخصـــوص 
أحـــكام  بوضـــع  يهـــدف  قانـــون 
حـــاالت األجهاض ضمـــن نطاق 
إلـــى  )ج(  برقـــم  فقـــرة جديـــدة 
المـــادة )32( مـــن قانـــون العمـــل 
فـــي القطاع األهلـــي، واعتبارها 
إجـــازة مدفوعـــة وعـــدم ربطها 

باإلجازة المرضية.
فيمـــا طلبـــت الحكومة ســـحب 

المشروع لمدة أسبوعين.
ومجلـــس  الحكومـــة  أن  يذكـــر 
قدمـــوا  والغرفـــة  الشـــورى 
مرئياتهـــم بنـــاء علـــى الصيغته 
مشـــروع  لمقتـــرح  األصليـــة 
القانـــون دون قراءة التعديالت 
التـــي أجراهـــا النـــواب قبـــل أن 
يقـــوم مجلس الشـــورى برفضه 

بحسب رأي بعض النواب.

ال داعي لزيادة مزايا المرأة العاملة... وزير العمل:

رجال أعمال ينتظرون فرصة لعدم تشغيل النساء
^قـــال وزيـــر العمـــل والشـــؤون 
إنـــه  حميـــدان  جميـــل  االجتماعيـــة 
الحكومـــة  لـــدى  خـــالف  يوجـــد  ال 
علـــى حقوق المـــرأة وإجـــازة الوضع 
واألمومـــة، والجميـــع متفق ويســـير 
علـــى نفـــس المبـــدأ، وال بد مـــن عدم 
إظهـــار أن طرفـــا مـــا هـــو ضـــد تمتع 
المكفولـــة،  الحقـــوق  بهـــذه  المـــرأة 
فـــي جلســـة  الوزيـــر  علـــى  واقتـــرح 
النواب أمس ســـحب المقتـــرح لمدة 

أسبوعين لمزيد من المناقشة.
النائـــب  علـــى  ردا  الوزيـــر  وأشـــار 
العباســـي إلـــى أن القانـــون األصلـــي 
المعمـــول بـــه ينقســـم إلـــى جزأيـــن، 
حالـــة  فـــي  المـــرأة  معاملـــة  أولهمـــا 
الوضـــع ســـواء كان المولـــود حيـــا أو 
ميتـــا، واإلجـــازة هنـــا متحققة بنص 
القانـــون ومكفولـــة وغير مشـــروطة 
بالنتيجة مردفـــا أن إكمال األم للحد 

األدنى من مدة الحمل المقررة يحق 
لها التمتع بإجازة الوضع وليس هناك 
أي خالف على ذلك أو حتى شـــكوى 

من قبل فئات من المجتمع.
المجلـــس  نقـــاش  أن  الوزيـــر  وتابـــع 

مـــن  الثانـــي  الجـــزء  علـــى  ينصـــب 
القانون وهـــي حالة اإلجهاض، وهي 
حالـــة ينظمها القانون أيضا وتغطيها 
اإلجازة المرضية من خالل 15 يوما 
بأجـــر و20 يومـــا بنصـــف أجـــر و20 

يوما بال أجر وهي تتراكم من رصيد 
الموظـــف ســـواء كان رجـــال أو أنثى 
وهـــي تعـــادل 240 يومـــا مـــن رصيد 

اإلجازات للموظف.
حالـــة  إجـــازات  أن  الوزيـــر  وذكـــر 
التقريـــر  لبيـــان  تخضـــع  اإلجهـــاض 
مـــن  المتفاوتـــة  لطبيعتهـــا  الطبـــي 
الحالـــة  حســـب  ألشـــهر  أســـابيع 
المرضيـــة والتـــي يحددهـــا الطبيـــب 
المشـــرف، مبينـــا أن القانـــون يعطي 

المرأة حق الراحة بعد اإلجهاض.
وشدد الوزير ختاما على األخذ بعين 
االعتبار بضـــرورة مراعاة حق المرأة 
في العمل وعـــدم تضررها من خالل 
مضاعفة اإلجازات، وهذا ما تحدثت 
عنـــه الغرفـــة، وال نرى هنـــاك من داع 
لزيـــادة المزايا للمـــرأة العاملة لكي ال 
نعطي بعض رجـــال األعمال الفرصة 

لعدم تشغيل النساء بذات الحجة.

الحكومة تطلب سحب المشروع لمدة أسبوعين

^ صرحـــت وزيـــرة الصحـــة فائقـــة 
ا يعملون  الصالح بأنها تطمئن 19 بحرينيًّ
فـــي وزارة الصحـــة من أصحـــاب العقود 
المؤقتـــة وســـيتم تعيينهـــم في الـــوزارة 
بمجرد االنتهاء من هياكل المستشفيات.

وذكـــرت الوزيـــرة من خـــالل ردهـــا على 
النائب أحمد الدمستاني “نحن اليوم نمر 
بفترة انتقالية بســـبب فصل المؤسسات 
الصحيـــة عـــن بعضهـــا، وبالتالـــي نشـــأت 

هنـــاك ثالثـــة هيـــاكل صحية قائمة نشـــأ 
عنهـــا التأخر في تثبيـــت أصحاب العقود 

المؤقتة”.
 أما بخصـــوص عمل األجانب، فأشـــارت 
الوزيرة إلـــى “أنهم أصحـــاب تخصصات 
فريدة في مجـــال التنفس وغيرها لجأنا 
إليهـــم في بداية انتشـــار جائحـــة كوفيد 
19 وســـتنتهي عقودهـــم مع نهايـــة العام 

الجاري”.

توظيف 19 بحرينيا من أصحاب العقود المؤقتة

وزير شؤون الشباب والرياضة: 764 ألف تكلفة مبنى قاللي... وبوعنق يرد:

مبنى بدون ملعب... حداد بدون فحم
الشـــباب  شـــؤون  وزيـــر  ^أكـــد 
رد  أن  أمـــس  المؤيـــد  أيمـــن  والرياضـــة 
الـــوزارة كان محـــددا على ســـؤال النائب 
عيسى الدوسري والمتعلق بمصير بعض 
األنديـــة التـــي دمجـــت مـــع أنديـــة أخرى 
وتحولت لمراكز شـــبابية. وأضاف الوزير 
أنـــه من الناحيـــة القانونية هناك قانونان، 
قانـــون لقطـــاع الشـــباب وقانـــون لقطاع 
الرياضـــة، كل منهمـــا يتبع جهـــة مختلفة، 
أمـــا بخصوص الرياضة فهـــو يتبع قانون 
الجمعيات، أما الشـــباب فهـــو يتبع قانون 
الشباب والرياضة، مبينا أن سؤال النائب 
كان فنيـــا والرد كذلـــك، ونحن ليس لدينا 
مانـــع من االجتماع للبحث في الموضوع 

المحدد الذي يحمله النائب الدوسري.
مـــن جهته قـــال النائـــب خالـــد بوعنق إن 

مصير نادي قاللي أصبح مجهوال، مطالبا 
للنـــادي،  ملعـــب  بتاريـــخ معيـــن إلنشـــاء 
وتابـــع: “نحـــن نمتلـــك وعـــودا مطاطيـــة 
فقـــط ولكن ال نملك تواريخ، وعلى أرض 

الواقـــع ال يوجـــد شـــيء، ووزارة شـــؤون 
الشـــباب والرياضة قامت مشكورة ببناء 
مبنى النـــادي النموذجـــي ولكنه من دون 
ملعب، والمبنى بدون ملعب مثل الحداد 

بدون فحم”.
مـــن جهـــة أخـــرى، رد الوزير على ســـؤال 
النائـــب خالـــد بوعنـــق مبينـــا أن متابعـــة 
النائـــب مـــع الـــوزارة لم تتوقـــف، مضيفا: 
انتهينـــا فـــي 2021 مـــن المبنـــى وتكلفته 
764 ألف دينار وكانت وجهة النظر آنذاك 
تخصيص المبلـــغ من أجل تعمير مالعب 
للنـــادي، ولكن احترمنا وجهـــة نظر إدارة 

النادي بحاجتهم للمبنى.
اهتمامـــا  يولـــي  أنـــه  الوزيـــر  وأوضـــح 
نحـــن  وقـــال:  ملعـــب قاللـــي،  لموضـــوع 
نمضـــي اآلن فـــي اســـتمالك األرض التي 
تـــم االتفاق عليها مـــع إدارة النادي، وكما 
جـــرت العـــادة بـــأن قوانيـــن وإجـــراءات 
االســـتمالك تأخـــذ مـــدة طويلة وســـنتابع 

الموضوع لتحريك العجلة.

بدر الحايكي

خالد بوعنق

فائقة الصالح

جميل حميدان

النائب يشن هجوما على الشورى: أنتم في سبات وال تمثلون الفقراء

وزير المجلسين للسواد: كالمك أسمعه منيه ويخرج منيه
^هاجم النائب فاضل السواد خالل 
مداخلته أمس أعضاء مجلس الشـــورى 
مخاطبـــا  وقـــال  بالنـــوم  إياهـــم  متهمـــا 
ســـبات  وفـــي  نائمـــون  “أنتـــم  أعضـــاءه 
عميق، ولـــم تقـــرأوا التعديـــالت والورق 

كامال”.
جاءهـــم  المقتـــرح  أن  الســـواد  وذكـــر 
التعديـــل  وتـــم  األصليـــة  بصيغتـــه 
عليـــه مـــن قبـــل اللجنـــة المختصـــة فـــي 
مجلـــس النـــواب، ولكن مجلس الشـــورى 
والحكومـــة نيام ولم يقـــرأوا التعديالت، 
مضيفـــا أنه يـــدرك بأنـــه ســـيثير حفيظة 
وزير المجلســـين، وإن إقـــرار وزير العمل 
والشـــؤون االجتماعيـــة بعـــدم مالحظـــة 
التعديـــالت التي أجراها النواب لهو خير 

دليل.
واتهـــم الســـواد أعضاء مجلس الشـــورى 
ما أســـماه “بوقوفهـــم الدائم مـــع التجار، 
وهـــو يمثلهم وال يمثل الفقراء وال جميع 
أطيـــاف المجتمـــع، وقـــد أصبحـــوا عقبة 
مقترحات النواب”، مبينا أن العالقة بين 

أعضاء مجلس الشورى والنواب أضحت 
مقطوعة وال يوجد غير المراسالت بيننا 

وبينهم.
مـــن جهته، دافـــع وزير المجلســـين غانم 
البوعنيـــن عـــن رأي الحكومة والشـــورى، 
مؤكـــدا أن الحكومـــة والشـــورى والغرفة 
والمجلـــس األعلى للمرأة ووزارة الصحة 
واالتحاد النسائي والنقابات أبدوا رأيهم 

بحسب المقترح األصلي.

التـــي  األوراق  بحســـب  الوزيـــر:  وتابـــع 
أمامـــي اآلن أنـــه عنـــد مناقشـــة مرئيات 
مجلس النـــواب أو التعديالت لم يحضر 
أحـــد ممثال عن تلـــك الجهات؛ لمناقشـــة 
التعديـــالت أو المرئيات، ولكن الحكومة 
تقـــدم مقترحهـــا لكـــم عـــن طريـــق وزير 
العمل والشـــؤون االجتماعيـــة من خالل 
ســـحب المقترح وتقديمه بعد أسبوعين 

وربما تتوافق معكم الحكومة فيه.

ورد الوزيـــر علـــى مهاجمة الســـواد، قائال 
“يجـــب أال ننعـــت اآلخريـــن بنعـــوت غير 
مناسبة، وأنا أدافع عن النواب والشورى 
وأمثـــل الحكومـــة الموقرة فـــي االثنين، 
ولـــم أكن يومـــا نائما، وأنا صدري واســـع 
جـــدا أكثـــر ممـــا تتوقـــع، ومـــع احترامي 
اليمنـــى  بأذنـــي  أســـمع  أنـــي  إال  للنائـــب 
ويخـــرج مـــن أذني اليســـرى لكـــي يرتاح 

قلبي”.

غانم البوعنين فاضل السواد

مـــرر مجلـــس النـــواب أمـــس بصفـــة 
االســـتعجال تقريـــر لجنـــة الشـــؤون 
بخصـــوص  واالقتصاديـــة  الماليـــة 
مشـــروع قانون بشأن تطبيق أحكام 
االتفـــاق بين حكومة دولـــة البحرين 
وبرنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائـــي 
بقانـــون  بالمرســـوم  عليـــه  الموافـــق 
رقم )7( لســـنة 1979م علـــى العالقة 

والمنســـق  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن 
المرافـــق  المتحـــدة،  لألمـــم  المقيـــم 
للمرســـوم رقم )4( لسنة 2022، وقرر 
المجلـــس أخـــذ الـــرأي النهائـــي علـــى 
مشـــروع القانـــون بصفة مســـتعجلة 
فـــي ذات الجلســـة والموافقـــة عليـــه 
في مجموعـــه وإحالتـــه إلى مجلس 

الشورى.

النواب يوافق على “اإلنمائي” بصفة االستعجال

^ ألمح النائب محمد العباسي إلى أن مجلس الشورى لم يقم بقراءة التعديالت 
التـــي قدمهـــا مجلس النواب علـــى المقترح بشـــأن تعديل فقرة جديـــدة برقم )ج( إلى 

المادة )32( من قانون العمل في القطاع األهلي.
وقـــال العباســـي خـــالل مداخلته أمـــس إن المبررات التـــي قدمتها غرفة الشـــورى في 
المجلـــس الوطنـــي وكأن المقترح لـــم يتم إجراء أي تعديل عليه، مبديا اســـتغرابه من 
جملة يصوغها الشـــورى دائما في ردوده إذا أراد رفض مقترح ما وهي “متحقق على 
أرض الواقع”. وذكر العباسي أن من ضمن المبررات التي ساقها الشورى لرفض مقترح 
التعديل أنها ستســـبب خســـائر فادحة للقطاع الخاص، فإذا كان المقترح متحققا فإن 
الخســـائر متحققة أيضا. وأشـــار العباســـي إلى أن مجلس الشـــورى بحســـب المبررات 
تحـــدث عـــن آثـــار كارثيـــة فيما لو تـــم تمرير المقتـــرح متســـائال كيف يمكـــن أن يكون 
المقتـــرح متحققـــا وال تكـــون اآلثـــار الكارثيـــة متحققة معـــه، وطالب أعضـــاء مجلس 

الشورى باإلحساس بمعاناة الناس فقط.

مبرراتكم جاهزة.. وكلمة “متحقق” متكررة في ردودكم

محمد العباسي

وزيرة الصحة: األجانب تنتهي عقودهم مع 
نهاية العام

العباسي: حسوا بالناس فقط
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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.
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