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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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صدر عن صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الــوزراء قرار رقم )28( لسنة 2022  مجلس 
لمكافحة  الوطنية  اللجنة  تشكيل  بإعادة 
األمــــراض الــمــزمــنــة )غــيــر الــســاريــة(، جــاء 

فيه:

املادة األولى
ــة الـــوطـــنـــيـــة  ــنـ ــلـــجـ ُيـــــعـــــاد تـــشـــكـــيـــل الـ
لــمــكــافــحــة االمـــــــــراض الـــمـــزمـــنـــة )غــيــر 
السارية(، برئاسة وزير الصحة، وعضوية 

ُكل من: 
العامة  للصحة  المساعد  الوكيل   -1

بوزارة الصحة.
بوزارة  العامة  الصحة  إدارة  2- مدير 

الصحة.
بــوزارة  الصحة  تعزيز  إدارة  مدير   -3

الصحة.
والمقاييس  الفحص  إدارة  مدير   -4

بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
الــحــيــوانــيــة  الــصــحــة  إدارة  مــديــر   -5
ــات  ــديـ ــلـ ــبـ بـــــــــــوزارة األشــــــغــــــال وشـــــئـــــون الـ

والتخطيط العمراني.
بوزارة  الشباب  تمكين  إدارة  مدير   -6

شئون الشباب والرياضة. 
البيئية  والتوعية  االتصال  مدير   -7

بالمجلس األعلى للبيئة.
المجتمعية  الشراكة  إدارة  مدير   -8

بوزارة التربية والتعليم.
9- مدير التلفزيون بوزارة اإلعالم.

10- رئيس مستشفى الطب النفسي.
الطبية بمراكز  11- رئيس الخدمات 

الرعاية الصحية األولية.
الــقــلــب  أمــــــــراض  قـــســـم  رئــــيــــس   -12

بالمستشفيات الحكومية. 
جراحة  قسم  ورئــيــس  استشاري   -13
بمركز  الدموية  واألوعية  والصدر  القلب 
آل خليفة  بن سلمان  بن خليفة  محمد 

التخصصي للقلب.
أســــــرة  طــــــب  أول  اســـــتـــــشـــــاري   -14

بمستشفى قوة دفاع البحرين.
ــاء  ــمـ الـــصـ الـــــغـــــدد  ــاري  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ اسـ  -15
ــلـــك حــمــد  ــمـ ــري بــمــســتــشــفــى الـ ــكــ ــســ والــ

الجامعي.
ــارة وصــنــاعــة  ــجـ تـ بــغــرفــة  16- عــضــو 

البحرين.
17- رئيس جمعية مكافحة السرطان.
18- رئيس جمعية مكافحة التدخين.

الــســكــر  جــمــعــيــة  رئـــيـــس  نـــائـــب   -19
البحرينية.

وتكون مدة العضوية في اللجنة ثالث 
سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.

املادة الثانية
ــل فــيــمــا يــخــصــه –  ــوزراء – ُكـ ــ عــلــى الــ
اليوم  مــن  بــه  وُيعمل  الــقــرار،  هــذا  تنفيذ 
ــي الـــجـــريـــدة  ــ ــِره فـ ــ ــشـ ــ ــاريــــخ نـ ــتــ ــالــــي لــ ــتــ الــ

الرسمية.

بموجب قرار لولي العهد رئي�س الوزراء

اإع���ادة ت�ش���كيل اللجنة الوطني���ة لمكافحة الأمرا����ض المزمنة

} سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك البالد المعظم برقية تهنئة إلى صاحب الجاللة الملك كارل 
السـادس عشـر جوستاف ملك مملكة السويد الصديقة، بمناسبة 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.
أعرب جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له موفور 
الصحة والسعادة ولشعب مملكة السويد الصديق تحقيق المزيد 

من التقدم واالزدهار.
وبــعــث صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة إلى صاحب 
الجاللة الملك كارل السادس عشر جوستاف ملك مملكة السويد 
الوطني لبالده، أعرب سموه فيها  اليوم  الصديقة، بمناسبة ذكرى 
ولشعب  والسعادة،  الصحة  موفور  له  وتمنياته  تهانيه  أطيب  عن 

مملكة السويد الصديق تحقيق المزيد من النماء والتقدم.
مجلس  رئــيــس  العهد  ولــي  الملكي  السمو  صــاحــب  بعث  كما 
وزراء  رئيسة  أندرسن  ماغدالينا  إلى  مماثلة  تهنئة  برقية  الــوزراء 

مملكـة السويـد.

الملك وولي العهد رئي�ض الوزراء 

الوطني باليوم  ال�شويد  يهنئان 

استقبل الفريق أول الشيخ 
خليفة  آل  عـــبـــداهلل  بـــن  راشــــد 
الفريق  أمـــس،  الداخلية  وزيـــر 
بــحــري تــشــارلــز بـــرادفـــورد كوبر 
قائد القوات البحرية بالقيادة 
ــة، قــائــد  ــيـ ــكـ ــريـ الـــمـــركـــزيـــة األمـ
ــول الــــخــــامــــس، وذلــــك  ــ ــطـ ــ األسـ
ــور الــــفــــريــــق طـــــــارق بــن  بـــحـــضـ
حــســن الــحــســن رئـــيـــس األمـــن 

العام.
وقــد رحــب الــوزيــر بالفريق 
كـــوبـــر، مشيدا  تــشــارلــز  بــحــري 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــات االسـ ــعــــالقــ ــالــ بــ
ــة بــــيــــن مــمــلــكــة  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ والـ
المتحدة،  والــواليــات  البحرين 

والــــــحــــــرص الــــمــــتــــبــــادل عــلــى 
يــدعــم مصالح  بما  تــطــويــرهــا، 

البلدين الصديقين.
ــن قــائــد  ــمـ ــه، ثـ ــتـ ــهـ ـــن جـ ــ ومـ
ــبـــحـــريـــة بـــالـــقـــيـــادة  ــوات الـ ــ ــقـ ــ الـ
ــة، قــائــد  ــيـ ــكـ ــريـ الـــمـــركـــزيـــة األمـ
الــخــامــس، مستوى  األســـطـــول 
التنسيق المتميز بين البلدين 
فـــي مـــجـــاالت تـــبـــادل الــخــبــرات 

والمعلومات.
ــم خــــالل الـــلـــقـــاء، بحث  وتــ
ــعـــاون والــتــنــســيــق األمـــنـــي،  ــتـ الـ
والسبل الكفيلة بتطوير العمل 
مصالح  يخدم  بما  المشترك، 

البلدين. 

وزي���ر الداخلية يبح���ث التعاون والتن�ش���يق الأمني مع قائ���د القوات البحري���ة الأمريكية

استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، 
في مقر الوزارة أمس، السيدة مارغريت ناردي، القائم بأعمال سفارة 

الواليات المتحدة األمريكية لدى مملكة البحرين.
ــم خـــالل الــلــقــاء، اســتــعــراض عـــالقـــات الــصــداقــة الــتــاريــخــيــة  وتـ
والشراكة االستراتيجية القائمة بين البلدين على أسس راسخة من 
التعاون والتنسيق المتبادل، وسبل تعزيزها وتنميتها في المجاالت 
إلى  هــذا  والشعبين،  البلدين  على  والنماء  بالخير  يعود  بما  كافة 
االهتمام  ذات  والــدولــيــة  اإلقليمية  القضايا  مــن  عــدد  بحث  جــانــب 

المشترك.
حضر اللقاء، السفير الشيخ عبداهلل بن علي آل خليفة رئيس 

قطاع شؤون األمريكتين بالوزارة.

وزي��������ر ال����خ����ارج����ي����ة ي�����ش��ت��ق��ب��ل 

ال���ق���ائ���م ب����الأع����م����ال الأم���ري���ك���ي

اســتــقــبــل الــشــيــخ هـــشـــام بـــن عــبــدالــرحــمــن آل 
الجنسية  لـــشـــؤون  الــداخــلــيــة  وزارة  وكــيــل  خــلــيــفــة 
بن عبدالرحمن  راشد  الشيخ  واإلقامة،  والجوازات 

آل خليفة محافظ محافظة العاصمة.
اللقاء، قدم وكيل وزارة الداخلية  وفي مستهل 
التهنئة  واإلقـــامـــة  ــوازات  ــجــ والــ الــجــنــســيــة  لـــشـــؤون 
بتعيينه  السامية  الملكية  الثقة  على  للمحافظ 
بمسيرته  مــشــيــدًا  الــعــاصــمــة،  لمحافظة  محافظًا 
المناصب  مختلف  في  واإلنجاز  بالعطاء  الحافلة 

التي تبوأها، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.
العاصمة  أعرب محافظ محافظة  من جانبه، 
الداخلية  وزارة  لوكيل  وتــقــديــره  شــكــره  جــزيــل  عــن 
لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة على ما يوليه 
والتنسيق  الــتــواصــل  لتوثيق  وحـــرص  اهــتــمــام  مــن 
التواصل  نهج  يدعم  بما  المحافظة  مع  المستمر 
المحافظة،  تــنــشــده  الـــذي  المجتمعي  والــتــفــاعــل 
منوهًا بحرصه على تعزيز التعاون المشترك بين 

الجانبين.

وكيل الداخلية للجن�شية والجوازات ي�شتقبل محافظ العا�شمة

محمد  جاسم  العميد  افتتح 
الغتم قائد خفر السواحل الدورة 
للضباط،  الــخــامــســة  التأسيسية 
ــقــــدة بــــجــــنــــاح الــــتــــدريــــب  ــعــ ــنــ ــمــ الــ

البحري.
وأكـــــد قـــائـــد خــفــر الــســواحــل 
الــمــســار  ــأتـــي ضـــمـــن  تـ الــــــــدورة  أن 
الــمــعــتــمــد لــلــضــبــاط، بــهــدف رفــع 
موضحًا  بهم،  واالرتــقــاء  كفاءتهم 
ــًا،  ــبـــوعـ اسـ ــدة 13  ــ مـ تــســتــمــر  أنـــهـــا 

المرحلة  مرحلتين:  إلى  وتنقسم 
األولــــــى هـــي الــمــرحــلــة الــنــظــريــة 
السالمة  الــــزوارق،  )قــيــادة  وتشمل 
ــبـــحـــريـــة، كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــع  الـ
التقارير األمنية،  الجمهور، كتابة 
كيفية  والمعلومات،  الوثائق  أمن 
الـــعـــمـــل،  وتـــنـــظـــيـــم  الــــوقــــت  إدارة 
مهارات االلقاء والعرض باإلضافة 
إلــــى عــــدد مـــن الـــمـــواد الــقــانــونــيــة 
الثانية  والمرحلة  والتخصصية(، 

هـــي الــمــرحــلــة الــعــمــلــيــة وتــشــمــل 
ــزوارق  الـ على  العمـلي  )التـدريـب 
ــة، الـــســـالمـــة الــبــحــريــة  ـــ ـــ ــريـــ الــبــحـــ
الــتــأســيــســيــة، نـــظـــام الــمــعــلــومــات 
نجم،  ونــظــام   )GSS( الجغرافية 
ــة عــلــى  ــ ــايـ ــ ــرمـ ــ ــيــــب والـ ــركــ وفــــــك وتــ
السالح ومعاينة مسرح الجريمة(.
حضر االفــتــتــاح آمــر الــشــؤون 
الــقــانــونــيــة وآمــــر جــنــاح الــتــدريــب 

البحري.

ق���ائ���د خ��ف��ر ال�������ش���واح���ل ي��ف��ت��ت��ح ال�����دورة 

ال���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي���ة ال���خ���ام�������ش���ة ل��ل�����ش��ب��اط

بمنا�سبة االحتفال باليوم العالمي للبيئة

مرافق النواب: حماية البيئة اأولوية وطنية للم�شيرة التنموية بقيادة جاللة الملك المعظم

 وأشارت اللجنة إلى الدور المهم الذي 
بــرئــاســة صــاحــب السمو  الــحــكــومــة  تــلــعــبــه 
آل خليفة  بن حمد  األمير سلمان  الملكي 
ولــــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء، في 
الحكومة  عمل  برنامج  تضمنه  ما  تطبيق 
وتحسين  البيئية،  لالستدامة  تحقيق  من 
الموارد  استهالك  وترشيد  استخدام  كفاءة 
البيئي  األثر  تقييم  آليات  ووضع  والطاقة، 
لــلــمــشــاريــع االقـــتـــصـــاديـــة، وتــشــجــيــع إنــتــاج 
واالستثمار  المتجددة  الطاقة  واســتــخــدام 

فيها.

الذي  للبيئة  العالمي  اليوم  وبمناسبة 
يــصــادف الــخــامــس مــن يــونــيــو مــن كــل عــام 
ــنـــواب  ــــى أن مــجــلــس الـ أشـــــــارت الــلــجــنــة إلـ
وضـــــع الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــر الــتــشــريــعــات 
على  عليها  والــحــفــاظ  بالبيئة  المتعلقة 
مواضيع  عدة  بإقرار  وقــام  اهتماماته،  رأس 
بشأن  قــانــون  إقــــرار  أهــمــهــا  بالبيئة  تتعلق 
تشريعي  تنظيم  وضـــع  إلـــى  يــهــدف  البيئة 
صــورهــا  كــل  يشمل  الــبــيــئــة،  بــشــأن  متكامل 
مع  ويتماشى  والجوية(،  والبحرية  )البرية 
ــت إليها  االتــفــاقــيــات الــدولــيــة الــتــي انــضــمَّ

مملكة البحرين.
ونوهت اللجنة إلى أن االحتفال باليوم 
الجهود  مــن  ُيــعــتــبــر جــزءًا  للبيئة  العالمي 
ـــة الــمــبــذولــة ألجــــل حــــِلّ الــمــشــاكــل  الـــُمـــِهـــَمّ

ــراري، والــتــلــوث  ــحــ الــبــيــئــيــة كــاالحــتــبــاس الــ
والتغير المناخي، وفرصة لتسليط الضوء 
عــلــى الــمــخــاطــر الــبــيــئــة وأهــمــيــة الــتــحــرك 

العالمي لمعالجتها.

 أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة النائب خالد بوعنق أن حماية البيئة 
ُتعد ركيزة أساسية في المسيرة التنموية الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم، حيث يتضح ذلك مما تضمنه 
دستور مملكة البحرين من أن الدولة تأخذ التدابير الالزمة لصيانة البيئة والحفاظ 

على الحياة الفطرية.

أكــد م. مـــازن الــعــمــران رئيس 
الــمــكــاتــب  جــمــعــيــة  إدارة  مــجــلــس 
الــبــحــريــنــيــة، أن دعــم  الــهــنــدســيــة 
ورعــايــة حــضــرة صــاحــب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
والحكومة  المعظم،  البالد  عاهل 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
للجمعيات المهنية ومنها جمعية 
البحرينية  الــهــنــدســيــة  الــمــكــاتــب 
وّفر لها المقومات للقيام بدورها 
التحديات  جميع  على  والتغلب 

التي تواجهها. 
بعد  الجمعية  أن  إلــى  وأشـــار 
الهندسية  المكاتب  أوضاع  دراسة 
البحرينية والتعرف على أوضاعها 
والمشكالت التي تواجهها، قامت 
بوضع استراتيجية عمل للعامين 
كيفية  عــلــى  تـــركـــز   2023/2022
المكاتب  هــذه  وتطوير عمل  دعــم 
وتعزيز قدراتها في ظل المنافسة 
الهندسية  الــمــكــاتــب  مــع  الـــحـــادة 

األجنبية.
أنــه يوجد  إلــى  العمران  ونــوه 
بــحــريــنــيــا  هــنــدســيــا  مــكــتــبــا   192
المكاتب  من  عــدد  إلــى  باإلضافة 
الهندسية، ولكن يتجه ما نسبته 
الوقت  في  العمل  حجم  من   %90
الـــحـــالـــي لـــلـــمـــكـــاتـــب الــهــنــدســيــة 
للمكاتب  فــقــط  و%10  األجــنــبــيــة 
البحرينية، وهو ما يشكل تحدًيا 

حقيقًيا.
نــعــط  لــــم  إذا  »إنــــنــــا  وقــــــــال: 
ــفــــرص لــلــمــكــاتــب الــهــنــدســيــة  الــ
البحرينية ونقوم بتعديل اآلليات 
التي تنظم عملها، فلن  الحالية 
الوقوف  المكاتب  هــذه  تستطيع 
على األرض واالرتقاء بأوضاعها، 
ــذلـــك عــمــلــت الــجــمــعــيــة على  ولـ
ــن الــــزيــــارات  الـــقـــيـــام بــالــعــديــد مـ
لــلــجــهــات الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة 
وغيرها  التعليمية  والمؤسسات 
ــرب  ــن قــ ــ ــن أجـــــــل الــــتــــعــــرف مــ ــ مــ
عـــلـــى حـــجـــم الـــتـــحـــديـــات وســبــل 
ــا ضــمــن  ــ ــهـ ــ ــاجـ ــ مـــعـــالـــجـــتـــهـــا وإدمـ

استراتيجية العمل التي تتبناها 
الجمعية«.

عبدالحسن  أكــد  جانبه،  من 
الـــحـــايـــكـــي أمــــيــــن ســـــر جــمــعــيــة 
البحرينية  الهندسية  المكاتب 
وهي  تأسيسها  منذ  الجمعية  أن 
تسعى دائما إلى بناء تواصل مع 
والمكاتب  الرسمية  المؤسسات 
ــات ذات  ــهـ ــجـ الـ الـــهـــنـــدســـيـــة وكـــــل 
الـــعـــالقـــة، ومــــن ذلــــك االجــتــمــاع 
تنظيم  مــع مجلس  جـــرى  الـــذي 
مـــزاولـــة الــمــهــن الــهــنــدســيــة وتــم 
خالله مناقشة التعاون والتنسيق 
ــول ُســبــل  ــ وتــــبــــادل الـــمـــرئـــيـــات حـ
وأهــم  الهندسية،  المهن  تطوير 
استمدادها  تــم  التي  التعديالت 
مــن الــمــرســوم بــقــانــون رقــم )18( 
لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام 
 2014 لــســنــة   )51( رقـــم  الــقــانــون 
المهن  مــزاولــة  تنظيم  شـــأن  فــي 
أصــدره جاللة  والــذي  الهندسية 
المرسوم  وهــو  الــمــفــدى،  الملك 
الـــــذي وفــــر الــحــمــايــة لــلــمــكــاتــب 

حالة  فــي  البحرينية  الهندسية 
وفاة صاحب المكتب.

تعمل  الجمعية  أن  وأضـــاف 
ــع خــطــط  ــ ــلـــى وضــ بـــاســـتـــمـــرار عـ
واستراتيجيات متجددة تتناسب 
ــتـــي  ــم الــــتــــحــــديــــات الـ ــجــ ــع حــ ــ مــ
تــواجــهــهــا الــمــكــاتــب الــهــنــدســيــة 
البحرينية، ومن أبرزها قلة فرص 
العمل ألن اآللية الحالية تسمح 
لــلــمــكــاتــب الــهــنــدســيــة األجــنــبــيــة 

لــشــريــك  ــة  ــاجـ الـــحـ دون  الـــعـــمـــل 
بــحــريــنــي وهـــو مـــا يــمــثــل تحديا 
أمام المكاتب البحرينية وقدرتها 
عــلــى الــمــنــافــســة، بــاإلضــافــة إلــى 
التحديات التي يواجهها حديثو 
المكاتب  اشتراط  جراء  التخرج 
وجود خبرة سابقة من أجل قبول 
مجلس  اعتماد  لعدم  التوظيف 
الهندسية  المهن  مزاولة  تنظيم 

حديثي التخرج.

رئي�س جمعية المكاتب الهند�سية

الأج���ن���ب���ي���ة ال���م���ك���ات���ب  اإل������ى  ي��ت��ج��ه  ال���ع���م���ل  ح���ج���م  م����ن   %90

} مازن العمران.} عبدالحسن الحايكي.

الزياني  راشــد  بن  عبداللطيف  الدكتور  استقبل 
وزير الخارجية، في مقر الوزارة أمس، السفير خالد 
المقود، الذي سلم إلى وزير الخارجية أوراق تفويضه 
مملكة  لدى  المتحدة  األمــم  مقيًما ألنشطة  منسًقا 

البحرين.
الــلــقــاء رحـــب وزيـــر الــخــارجــيــة بالسفير  وخـــالل 
على  البحرين  مملكة  حــرص  مــؤكــًدا  الــمــقــود،  خالد 
دعمه في تأدية مهامه الدبلوماسية بما يعزز الشراكة 
ــم الــمــتــحــدة  الــوطــيــدة والــمــتــمــيــزة مـــع مــنــظــمــة األمــ
والــســالم  تــرســيــخ األمـــن  فــي  المتخصصة  ووكــاالتــهــا 

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
مـــن جــانــبــه، أعــــرب الــســفــيــر خــالــد الــمــقــود عن 
شكره وتقديره لوزير الخارجية على ُحسن استقباله 
واهتمامه بتدعيم التعاون المثمر مع األمم المتحدة 
في مختلف المجاالت بما يحقق المصالح المشتركة، 

متمنًيا لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.
أحمد  بن  عبداهلل  الشيخ  الدكتور  اللقاء  حضر 
السياسية،  للشؤون  الخارجية  وزارة  وكيل  خليفة  آل 
والسفير طالل عبدالسالم األنصاري مدير عام شؤون 

وزارة الخارجية.

ت�ف�وي�����ض  اأوراق  ي�ت�����شلم  ال�خ�ارج����ية  وزي���ر 

البحري��ن ل��دى  المتح��دة  لالأم��م  المقي��م  المن�ش��ق 
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مبادرة اتحاد القدم..

 ولجنة التحكيم

محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

دورا  والمؤسسات  لــأفــراد  تجعل  الــقــرار  صنع  في  الشراكة 
القرار  وتجعل  اإليجابي،  والــدور  البّناءة  المساهمة  في  فاعال 
مشتركة  ومسؤولية  وتفاعال،  نجاحا  وأكثر  الصواب،  إلى  أقرب 
بشكل  والناقدين  الراصدين  من  جيوب  خلق  من  بــدال  كذلك، 

دائم في العمل العام.
السياسية  المؤسسات،  هذا األمر ينطبق على عمل جميع 
واالقتصادية، االجتماعية والشبابية، وحتى الرياضية وغيرها.. 
إيجابيا  تواصال  أو جمعيات«  ــرادا  »أفـ األعــضــاء  وجــد  ما  فمتى 
الـــتـــي يــعــمــلــون تــحــت مظلتها،  الــجــهــات الــمــعــنــيــة  مــعــهــم مـــن 
والتشاور  والمالحظات،  واألفــكــار  والمقترحات،  الــرؤى  لتبادل 
واالجتماعات، فإن ذلك من شأنه تقديم أفضل عمل من أجل 

الوطن والمواطنين.
األندية  بمخاطبة  الــقــدم  لكرة  البحريني  االتــحــاد  مــبــادرة 
األعضاء، بشأن تقديم مقترحاتها ورؤيتها للمسابقات المحلية 
قبل  األندية  بــرأي  االستئناس  بهدف  الــقــادم،  الكروي  للموسم 
اعتماد البرنامج الزمني والرزنامة الخاصة بمسابقات الموسم 
القادم من قبل مجلس إدارة االتحاد، مبادرة رفيعة تعزز الشراكة 

في صنع القرار، وتطوير الكرة البحرينية.
سابقا  حكما  كوني  من  انطالقا  كذلك،  الواجب  من  ولعله 
لــكــرة الــقــدم فــي االتــحــاد الــبــحــريــنــي، فــإنــنــي أتــمــنــى عــلــى األخ 
لكرة  البحريني  لالتحاد  الــعــام  األمــيــن  الزعبي  راشــد  الفاضل 
إلى طلب تقديم مقترحات من خبراء  يبادر مشكورا  أن  القدم 
مجال  تطوير  بهدف  البحرين،  مملكة  في  الرياضي  التحكيم 
ــة الــتــحــديــات  ــ ــ ــؤون الـــحـــكـــام، ودراسـ ــ الــتــحــكــيــم وعـــمـــل لــجــنــة شـ
االرتقاء  في  تسهم  التي  والمعالجات،  واألفــكــار  والمالحظات، 
بالتحكيم الكروي، وخاصة بعد كثرة االحتجاجات من األندية 
غاب  أن  وبعد  الماضي،  الموسم  في  التحكيمي  المستوى  على 
التمثيل التحكيمي البحريني عن بطولة كأس العالم القادمة، 
بــارزة ومشرفة في  البحريني عالمة  الحكم  تواجد  كان  أن  بعد 

البطوالت السابقة. 
لجنة  عضو  استقالة  قـــرار  تابعت  الماضية  األســابــيــع  فــي 
الحكم  البحرينية  الحكام  لجنة  ومستشار  اآلسيوية  الحكام 
الدولي السابق »عبدالرحمن عبدالخالق« من مناصبه المحلية 
والقارية والدولية.. وحتى اللحظة، كما أكد أستاذنا المخضرم 
والقاري موقفهما  المحلي  لــوري«، لم يعلن االتحادان  »محمد 
الرسمي من الطلب الذي تقدم به عبدالرحمن عبدالخالق، في 
محاوالت إلقناعه بالعدول عن هذا القرار، واستمراره في تقديم 

المزيد من اإلضافات التحكيمية محليا وقاريا ودوليا.
أبــرز  مــن  واحــد  عبدالخالق«  »عبدالرحمن  العزيز  الزميل 
ومــبــررات  أســبــاب  كــانــت  وأيـــا  والتحكيمية،  اإلداريـــــة  الــكــفــاءات 
االستقالة  من  أفضل  فالمشاركة  مقنعة،  غير  فإنها  استقالته 
والـــغـــيـــاب، وبـــاإلمـــكـــان تــصــحــيــح الـــوضـــع، وتــحــقــيــق الــمــكــاســب 
المكان  ترك  بدال من  والحضور،  التواجد  والفرص، من خالل 
ــل كـــفـــاءة، فــتــســجــيــل الـــمـــواقـــف عبر  شـــاغـــرا لــيــأتــي مـــن هـــو أقــ
االســتــقــالــة واالنــســحــاب قــد يــوصــل رســـالـــة، ولــكــنــه لــن يحقق 
الهدف المطلوب، مع كامل احترامنا لقرار العزيز »عبدالرحمن 
عبدالخالق«، وموقفه الذي يرى أنه اتخذه من أجل صالح الكرة 

البحرينية.
والكفاءات  بالخبرات  تزخر  الحالية  الحكام  شــؤون  لجنة 
والطاقات الشبابية.. شخصيات رياضية وطنية مخلصة، عملت 
الــتــي تقوم  الــتــضــحــيــات  مــنــهــا، وأدرك حــجــم  واقــتــربــت  مــعــهــا، 
الدعم  تجد  أن  الــواجــب  ومــن  تواجهها،  التي  والتحديات  بها، 
العام،  واألمــيــن  الرئيس  مــن  وخــاصــة  االتــحــاد،  مــن  والمساندة 
اللجنة وحمايتها من  بشكل موضوعي ومهني، والسعي إلبعاد 

أي ضغوطات وتحديات.
وأعضائه  الــكــروي  االتــحــاد  رئيس  بحكمة  الثقة  تمام  أثــق 
الرياضي  التحكيم  لتطوير  الــدائــم  السعي  فــي  الــعــام  وأمــيــنــه 
خصوصا، والكرة البحرينية عموما، وبحث كافة سبل المعالجات 

مع لجنة شؤون الحكام.

نـــفـــت جـــامـــعـــة الــبــحــريــن 
ــا تــــداولــــتــــه بـــعـــض وســـائـــل  ــ مـ
ــي يـــوم  ــاعـ ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل االجـ الــ
2022م(،  يـــونـــيـــو   4( الـــســـبـــت 
التي أشارت إلى أن أحد طلبة 
بسبب  عليه  أغــمــى  الــجــامــعــة 
ــاع درجـــــــة حــــــــرارة قــاعــة  ــ ــفـ ــ ارتـ
االمتحان، وهو يؤدي امتحان 

الرياضيات.
ــت الـــجـــامـــعـــة أن  ــحــ وأوضــ
ــاالت اإلغـــــمـــــاءات والــتــعــب  ــ حــ
تحدث في جميع االمتحانات 
ــر يــحــدث  ــ ــــذا األمـ الـــعـــامـــة، وهـ
األطقم  وتكون  السنوات،  عبر 
الــطــبــيــة فــــي الـــجـــامـــعـــة عــلــى 
أهبة االستعداد لمواجهة هذه 
الحاالت، التي تتعدد أسبابها.

وأشارت إلى أن السجالت 
بأن  تفيد  الجامعية  الطبية 
الــــعــــدد األكــــبــــر مــــن الــطــلــبــة 
ــتــــعــــرضــــون لـــلـــوهـــن  الـــــذيـــــن يــ
واإلغـــمـــاء أثــنــاء االمــتــحــانــات 
النهائية يقعون تحت الضغط 
ومنهم  لــالمــتــحــان،  الــنــفــســي 
من ال يتناولون وجبة اإلفطار 
الجامعة،  إلـــى  الــمــجــيء  قــبــل 
فيتعرضون لهبوط في السكر، 
ليلة  طــوال  يسهر  مــن  ومنهم 
النهائية  للمذاكرة  االمتحان 
فـــيـــأتـــي مـــنـــهـــكـــًا، ومـــنـــهـــم مــن 
يــفــرط فـــي تـــنـــاول مــشــروبــات 
معتقدًا  المنبهات،  أو  الطاقة 
بــالــطــاقــة  ه  ــيــــمــــدُّ ســ ذلــــــك  أن 
بالنهار  الــلــيــل  ــل  ووصـ للسهر 
لــلــمــذاكــرة، ومـــن الــطــلــبــة من 
يعاني من األمراض المزمنة، 
وغيرها من األسباب الصحية، 
وبــعــض هـــذه األســـبـــاب هــو ما 
وقــع فــي امــتــحــان يــوم السبت 
ــر  ــاريـ ــقـ تـــــحـــــديـــــدًا، بـــحـــســـب تـ
جامعة  فــي  الصحية  الــعــيــادة 

البحرين.
ــل عــــــمــــــادة شــــــؤون  ــمــ ــعــ وتــ
الــطــلــبــة فــصــلــيــًا عــلــى إقــامــة 

ـــه الــطــلــبــة  الـــــــورش الـــتـــي تـــنـــبِّ
بالصحة  العناية  أهمية  إلــى 
الــبــدنــيــة والــنــفــســيــة فــي فترة 
يقعوا  حــتــى ال  االمــتــحــانــات، 
النفسي  الــتــوتــر  ضغط  تحت 
ــبــــي، وأخـــــــذ الــقــســط  والــــعــــصــ
الــكــافــي مـــن الـــراحـــة والـــنـــوم، 
تجنبًا لهذه الحوادث المتكررة 
ــات الــنــهــائــيــة،  ــانـ ــتـــحـ فــــي االمـ
ــذي تـــكـــون فيه  ــ ــوقـــت الـ ــي الـ فـ
من  قريبة  الممرضين  أطقم 
للتدخل  االمتحانات،  قاعات 
ولنقل  الــحــاجــة،  دعـــت  مــا  إذا 
المرضى إلى عيادة الجامعة، 
القسط  وأخــذ  العالج،  لتلقي 

الكافي من الراحة.
ــبـــب الـــــــــوارد فــي  ــا الـــسـ ــ أمــ
الــتــغــريــدة، وهـــو ارتــفــاع درجــة 
ــان،  ــحــ ــتــ ــات االمــ ــ ــاعـ ــ حـــــــــرارة قـ
ــيـــح جــمــلــة  ــيــــر صـــحـ فــــهــــذا غــ
وتفصياًل، ألن موظفي عمادة 
شـــؤون الــطــلــبــة، والــمــراقــبــيــن، 
والـــمـــســـؤولـــيـــن فـــي الــجــامــعــة 
الرئيس،  ونــواب  العمداء،  من 
الجامعة،  رئــيــســة  فيهم  بــمــن 
الــــدوام بتفقد  يــقــومــون عــلــى 
مسألة  من  والتأكد  القاعات، 
األمــور  مــن  وغــيــرهــا  التكييف 
الــتــي ال تــنــعــقــد االمــتــحــانــات 
إال بــهــا، ولــــم تــكــن هــنــاك أي 
مــشــكــلــة أو شــكــوى مـــن درجـــة 
حـــرارة الــقــاعــات طـــوال األيــام 

الماضية.
ودعــــــــــت الــــجــــامــــعــــة إلــــى 
أهمية التثبت من المعلومات 
ــــل  ــائـ ــ ــر وسـ ــ ــبـ ــ ــل عـ ــقــ ــنــ ــي تــ ــ ــتــ ــ الــ
الـــــــتـــــــواصـــــــل االجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
واســــتــــقــــاء الـــمـــعـــلـــومـــات مــن 
ــة قــبــل  ــيــ ــمــ ــرســ مـــــصـــــادرهـــــا الــ
نشرها وإحداث بلبلة ال أساس 
لها، في وقت يكون الطلبة فيه 
الرعاية  إلى  أحوج ما يكونون 

والتطمين.

جامعـة البحريـن تنفـي �صحــة اإغمـاء 

اأحد الطلبة اأثناء االمتحان ب�صبب الحر

ــنــــدس  ــهــ اســــتــــقــــبــــل الــــمــ
عــلــي أحــمــد الـــــدرازي رئيس 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
ثــامــو بوكمان  كـــاي  اإلنــســان 
ســفــيــر جـــمـــهـــوريـــة ألــمــانــيــا 
االتـــحـــاديـــة الــمــعــتــمــد لــدى 
ــريــــن، بــمــقــر  ــبــــحــ مـــمـــلـــكـــة الــ
السيف،  بضاحية  المؤسسة 
فترة  انتهاء  بمناسبة  وذلــك 

عمله.
ــــذي  ــاء الـ ــقــ ــلــ وخــــــــالل الــ
اســـتـــعـــرض فـــيـــه الـــجـــانـــبـــان 
ــة بــيــن  ــمــ ــائــ ــقــ ــات الــ ــ ــالقـ ــ ــعـ ــ الـ
الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن أعــرب 
الـــــدرازي عــن خــالــص شكره 
وتـــقـــديـــره لـــجـــهـــود بــوكــمــان 
مجاالت  وتطوير  تعزيز  في 

ــاون بــــيــــن الـــمـــؤســـســـة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
فــي  ــا  ــيـــمـ سـ وال  والـــــســـــفـــــارة 
المجاالت  المتعلقة بحقوق 
اإلنسان، متمنًيا له التوفيق 
والسداد في مهامه القادمة.

سفير  تقدم  جانبه،  من 
االتحادية  ألمانيا  جمهورية 
الـــصـــديـــقـــة بـــخـــالـــص شــكــره 
وتقديره إلى رئيس وأعضاء 
لحقوق  الوطنية  المؤسسة 
اإلنسان على تعاونهم الدائم 
ألمانيا  مع سفارة جمهورية 
االتــــحــــاديــــة لـــمـــا فـــيـــه خــيــر 
وصالح البلدين الصديقين، 
الــبــحــريــن  لمملكة  مــتــمــنــًيــا 
من  مــزيــًدا  الــكــريــم  وشعبها 

التقدم واالزدهار.

الوطنيـة بيـن  التعـاون  زيـادة  بحث 

ــا ــي ــان ــم ــان واأل ــصـ ــ�ـ ــوق االإنـ ــق ــح ل

وزارة الخارجيـــة تطلـــق حملتهـــا »اأّمّناكـــم     
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ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا فــي 
إنشاء المشاريع التنموية لخدمة 
المستفيدة  المحتاجة  الــفــئــات 
ــن خـــدمـــاتـــهـــا وحـــــرصـــــًا مــنــهــا  ــ مـ
النصيب  ــام  ــتـ األيـ يــنــال  أن  عــلــى 
يماثل  بما  التعليم  مــن  الــكــامــل 
الشيخة  سمو  أسهمت  أقــرانــهــم، 
أم ناصر في بناء روضة نموذجية 
الملكية  المؤسسة  أيتام  لصالح 
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة فــي منطقة 
ــاع، حــيــث وقــع  ــرفـ ــالـ الــحــنــيــنــيــة بـ
األمين  السيد  الدكتور مصطفى 
العام للمؤسسة الملكية لأعمال 
اإلنسانية اتفاقية إلدارة وتشغيل 
السيدة آمال محمد  الروضة مع 

أبو الفتح.
ــة تـــقـــدم  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ وبــــــهــــــذه الــ
األمين  السيد  الدكتور مصطفى 
العام للمؤسسة الملكية لأعمال 
ــكـــر  ــة بــــخــــالــــص الـــشـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ اإلنـ
والـــتـــقـــديـــر إلــــى حـــضـــرة صــاحــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المعظم  البالد  عاهل  خليفة  آل 
دعم  مــن  جاللته  يوليه  مــا  على 

ــبــــرامــــج ومــــشــــاريــــع الـــمـــؤســـســـة  لــ
الــمــلــكــيــة لـــأعـــمـــال اإلنـــســـانـــيـــة 
المؤسسة  بمنح  جاللته  وتفضل 
عــلــيــهــا  ــمــــت  ــيــ أقــ ــي  ــ ــتـ ــ الـ األرض 
الروضة في منطقة حيوية تخدم 
والقاطنين  األهــالــي  من  العديد 
فيها، مثمنًا الدعم الذي تحظى 
بـــــه الــــمــــؤســــســــة مـــــن الـــحـــكـــومـــة 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
مــشــيــدًا بــكــرم ســمــو الــشــيــخــة أم 
ناصر وبجهود سمو الشيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لأعمال اإلنسانية وشئون 
الشباب، في قيادة عمل المؤسسة 
لها  يــحــقــق  أن  اســتــطــاع  ــذي  ــ والــ
والمشاريع  الكثير من اإلنجازات 
صالح  فــي  جميعها  تــصــب  الــتــي 
األيتام واألرامل والمحتاجين في 

مملكتنا الغالية.
كـــمـــا كــــــرر الــــدكــــتــــور الــشــكــر 
والـــتـــقـــديـــر لـــســـمـــو والــــــــدة ســمــو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

عـــلـــى تــفــضــل ســـمـــوهـــا بــالــتــكــفــل 
الــــروضــــة بشكل  وتــجــهــيــز  بــبــنــاء 
كامل على نفقة سموها الخاصة 
ــا لـــصـــالـــح  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وتــــخــــصــــيــــص ريـ
المكفولين  البحرينيين  األيــتــام 
ــن قـــبـــل الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة  ــ مـ
لــأعــمــال اإلنــســانــيــة. مـــؤكـــدًا أن 
وليس  مستغرب  غير  األمـــر  هــذا 
السمو  عــلــى صــاحــبــة  بــالــجــديــد 
حيث  نــاصــر،  الشيخ  سمو  والـــدة 
مــمــتــدة  الـــبـــيـــضـــاء  أيــــاديــــهــــا  إن 
ــل  واألرامــ واأليـــتـــام  للمحتاجين 
ــم ولــهــا  ــ الــبــحــريــنــيــيــن بــشــكــل دائـ
اإلنسانية  المبادرات  من  العديد 
والخيرية لصالحهم في مختلف 
المناسبات من خالل دعم العديد 
من البرامج واألنشطة والمشاريع 
التي تنفذها المؤسسة على مدار 
ــام، ســـائـــاًل الــمــولــى عـــز وجــل  ــعـ الـ
وأن  مالها  يبارك لسموها في  أن 
يجعل هـــذه األعــمــال فــي مــيــزان 
كل  ــى  إلــ يــوفــقــهــا  وأن  حــســنــاتــهــا 

خير.
روضــــــة  مــــــشــــــروع  أن  وبـــــيـــــن 

مـــشـــروع  يـــأتـــي ضـــمـــن  نـــاصـــر  أم 
نموذجية  أطــفــال  ريــــاض  إنــشــاء 
البحرين  محافظات  جميع  فــي 
تهدف المؤسسة من خاللها إلى 
تحقيق عدة أهداف استراتيجية 
بـــأن يــنــال األيـــتـــام والــمــحــتــاجــون 
المدرسة  قبل  ما  التعليم  فــرص 
بـــأعـــلـــى مـــســـتـــويـــات مــــن الـــجـــودة 
المشاريع  إنشاء  في  والمساهمة 
تخدم  الــتــي  المتميزة  التنموية 
إلى  إضافة  البحريني  المجتمع 
للمؤسسة  المالي  الــدعــم  توفير 
بـــمـــا يـــضـــمـــن اســــتــــمــــرار تــقــديــم 
ــا لــــأيــــتــــام واألرامــــــــــل  ــهــ ــاتــ خــــدمــ
والـــمـــحـــتـــاجـــيـــن بـــعـــيـــدًا عــــن أي 

تأثيرات اقتصادية.
الــمــؤســســة وضعت  إن  وقــــال: 
شروطا ومعايير تربوية وتعليمية 
خاصة للجهة التي ستقوم بإدارة 
وتــشــغــيــل الـــروضـــة، وقـــد حرصت 
على التعاقد مع أكبر المؤسسات 
السمعة  ذات  العريقة  التعليمية 
في  الــمــتــمــيــزة  واإلدراة  الــطــيــبــة 
األطــفــال،  ريــــاض  وتــشــغــيــل  إدارة 

كــمــا تــم إنــشــاء الـــروضـــة وتــوقــيــع 
ومعايير  اشــتــراطــات  وفــق  العقد 
بــمــا  والـــتـــعـــلـــيـــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
التربوية  الهدف  تحقيق  يضمن 
والتعليمي منها بأعلى مستويات 
من الجودة، حيث أقيمت الروضة 
مترا   955 على مساحة مقدارها 
أدوار،  ثــالثــة  مـــن  مــربــعــا مــكــونــة 
بـــمـــســـاحـــة إجـــمـــالـــيـــة لــلــمــبــانــي 
مـــربـــع  مــــتــــر   1401 مـــــقـــــدارهـــــا 
اجمالية  بسعة  صــًفــا   16 تشمل 
تحتوي  كما  طــالــبــًا،   220 قــدرهــا 
الـــروضـــة عــلــى مــصــعــد كــهــربــائــي 
استقبال  وغرفة  صحية  ومرافق 
ــاتــــب لــــــــــإدارة الــتــنــفــيــذيــة  ــكــ ومــ
متعددة  وقاعة  للمعلمين  وقاعة 
وغرفة  رياضية  األغراض وصالة 
ــزن ومـــســـاحـــة  ــ ــخــ ــ ــارس ومــ ــ ــــحـ ــلـ ــ لـ
ــة ومـــواقـــف  ــيـ ــارجـ ــاب الـــخـ ــعـ ــألـ لـ

سيارات.
الــــمــــؤســــســــة  إن  وأضـــــــــــــــاف: 
تعمل حــالــيــًا عــلــى إنــشــاء روضــة 
ــار  ــي ديـ نـــاصـــر الــنــمــوذجــيــة فـ أم 
المحرق لخدمة أهالي محافظة 

أن يتم  الــمــؤمــل  ومـــن  الــمــحــرق 
ــع الــمــهــنــدس  قـــريـــبـــًا الــتــعــاقــد مـ
المنفذ  والـــمـــقـــاول  االســـتـــشـــاري 
لـــلـــمـــشـــروع، إضـــافـــة إلــــى الــعــمــل 
فــي محافظة  إنــشــاء روضـــة  على 
المحافظة  في  وأخرى  العاصمة 

الشمالية.
ــن الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى  ــيــ وبــ
نـــاصـــر  أم  روضــــــــــة  أن  الــــســــيــــد 
ــد  ــال أحــ ــ ــفـ ــ ــــأطـ ــة لـ ــيــ ــوذجــ ــمــ ــنــ الــ
التي نفذتها  التنموية  المشاريع 
الـــمـــؤســـســـة الــمــلــكــيــة لــأعــمــال 
ــن،  ــريـ ــبـــحـ ــة داخــــــــل الـ ــيــ ــانــ ــســ اإلنــ
ــاء ثـــالثـــة  ــ ــشــ ــ ــي شـــمـــلـــت إنــ ــ ــتــ ــ والــ
منطقة  فـــي  اســتــثــمــاريــة  أبــــــراج 
الــســيــف ومــجــمــوعــة مـــن الــفــلــل 
وبناية  الجسرة  في  االستثمارية 
خيرية في المحرق ومركز ناصر 
في  المهني  والــتــدريــب  للتأهيل 
البحرين في  نــتــاج  ومــشــروع  جــو 
ــال مــدريــد  الـــرفـــاع وأكــاديــمــيــة ريــ
ــيــــوز إضــــافــــة إلـــى  ــاع فــ ــ ــرفـ ــ فــــي الـ
والبرامج  المشاريع  من  العديد 

التنموية.

الملكيـة للأعمـال االإن�صـانية توقـع اتفاقيـة اإدارة وت�صـغيل رو�صـة اأم نا�صـر النموذجية

الــتــوعــويــة  حملتها  الــخــارجــيــة  وزارة  أطــلــقــت 
اإلعـــــالم  وســــائــــل  عـــلـــى  »أّمــــنــــاكــــم اهلل«  الـــســـنـــويـــة 
ــيـــة، لــــزيــــادة وعـــي  ــنـــصـــات الـــرقـــمـ واالتـــــصـــــال والـــمـ
التواصل  وتعليمات  السفر،  بإرشادات  المواطنين 
الخارج،  في  والقنصلية  الدبلوماسية  البعثات  مع 
بما يضمن قضاء رحالتهم وأوقاتهم خارج الوطن 

بأمان وسالمة وطمأنينة.
هــذه  إطـــــالق  أن  الــخــارجــيــة  وزارة  وأوضـــحـــت 
الحملة التوعوية الدورية تزامًنا مع موسم السفر 
يأتي في إطار مبادراتها الداعمة للخطة الوطنية 
المواطنة  قيم  وترسيخ  الوطني  االنتماء  لتعزيز 

»بحريننا«. 
وأضافت أن حملة »أّمناكم اهلل« تتضمن إرشادات 
بدًءا  السفر،  بإرشادات  المواطنين  لتوعية  عديدة 

صالحية  من  والتأكد  للسفر  التخطيط  بمرحلة 
وجــدت،  إن  المطلوبة  التأشيرة  ونــوع  السفر  جــواز 
والتعامل مع وكالء سفر معتمدين، وتجنب السفر 
إلى دول ومناطق مضطربة، وصواًل إلى التزامهم 
بقوانين البلد المضيف وأنظمته، واحترام عاداته 
وتقاليده، وغيرها من اإلرشادات الخاصة بالسكن 
والمواصالت واحتياطات األمن والسالمة وحماية 
حضاري  بوجه  وظهورهم  الشخصية،  الممتلكات 

مشرف كخير سفراء للوطن.
ــددت الــحــمــلــة آلـــيـــات االتـــصـــال بــالــبــعــثــات  ــ وحـ
أو االتصال  القنصلية في الخارج  أو  الدبلوماسية 
بــمــكــتــب الــمــتــابــعــة بـــــوزارة الــخــارجــيــة عــلــى هــاتــف 
الــتــعــرض  ــة  ــالـ حـ فــــي  لــلــمــســاعــدة   ،)17227555(
اهلل،  ــدر  قــ ال  ــات  ــ أزمــ أو  ــوارئ  ــ طــ أو  مــشــكــالت  ألي 
لتحديث  »وجــهــتــي«،  تطبيق  تحميل  مــراعــاة  مــع 
بياناتهم وتعزيز التواصل بما يتضمنه من خدمات 
مجانية وإشعارات ومعلومات مهمة حول االتصال 
بالبعثات، وغيرها من اإلجراءات حتى العودة إلى 

أرض الوطن.
وأفادت وزارة الخارجية بأن حملة »أّمناكم اهلل« 
يونيو،  مــن  ابــتــداًء  الصيف  فصل  طـــوال  مستمرة 
ووكالة  الخارجية  لـــوزارة  الرقمية  المنصات  عبر 
والتلفزيونية  اإلذاعــيــة  والــقــنــوات  البحرين  أنــبــاء 
الدولي،  البحرين  مطار  في  الموجودة  والشاشات 
وسائل  مــن  وغيرها  ومــطــويــات  كتيبات  عــن  فــضــاًل 
فترة  قــضــاء  للجميع  متمنية  واالتــصــال،  اإلعـــالم 
ــى أرض الــوطــن  ــودة إلــ ــعــ ســفــر آمـــنـــة ومــمــتــعــة والــ

سالمين بحفظ اهلل ورعايته.

محمد  ــتـــور  الـــدكـ اســتــقــبــل 
العام  المدير  أحمد  بن  مبارك 
لشؤون المدارس رئيس مجلس 
للمعلمين  البحرين  كلية  إدارة 
بمكتبه في مقر الوزارة بمدينة 
عــيــســى الـــدكـــتـــورة جـــواهـــر بنت 
شـــاهـــيـــن الـــمـــضـــحـــكـــي رئــيــســة 
جامعة البحرين، وذلك في إطار 
المستمرين  والتعاون  التنسيق 

بين الوزارة والجامعة.

ــد أشــــــاد الـــمـــديـــر الـــعـــام  ــ وقـ
بــمــا تشهده  ــدارس  ــمـ الـ لـــشـــؤون 
الــــمــــؤســــســــتــــان الــتــعــلــيــمــيــتــان 
ــل  ــواصـ مــــن تــنــســيــق مــتــمــيــز وتـ
دائــــــــم يـــنـــعـــكـــس إيــــجــــاًبــــا عــلــى 
دعـــم الــبــرامــج الــمــشــتــركــة بين 
ــن. وقـــــــد تـــــم خــــالل  ــيــ ــبــ ــانــ ــجــ الــ
االجــــــتــــــمــــــاع بــــحــــث عــــــــدد مــن 
الـــمـــواضـــيـــع الــــخــــاصــــة بــكــلــيــة 
وكــذلــك  للمعلمين،  الــبــحــريــن 

مجلس أمناء جامعة البحرين.
مـــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا تــــقــــدمــــت 
الــدكــتــورة جــواهــر بــنــت شاهين 
والتقدير  بالشكر  المضحكي 
ــر الـــــعـــــام لـــشـــؤون  ــديــ ــمــ إلــــــى الــ
التكامل  أن  مــؤكــدة  الـــمـــدارس، 
ــدارس  ــمــ بـــيـــن قـــطـــاع شــــــؤون الــ
حجر  يشكل  البحرين  وجامعة 
أســــــاس فــــي دعـــــم الــمــخــرجــات 

التعليمية ومواكبته

المـديـــر العــام ل�صــوؤون المــدار�س ورئيـ�صــة   

الثنائـي التن�صـيق  ي�صـتعر�صان  البحريـن  جامعـة 

} اجتماع اللجنة التنسيقية الستراتيجية تطوير مؤسسات التدريب المهني.

الستراتيجية  التنسيقية  اللجنة  عقدت 
اجتماعها  المهني  التدريب  مؤسسات  تطوير 
العام  المدير  بأعمال  القائم  برئاسة  الــدوري 
الــمــؤســســات  أداء  لــمــراجــعــة  الــعــامــة  لــــــإدارة 
التعليمية والتدريبية في هيئة جودة التعليم 
بحضور  الحمادي،  حسن  الدكتور  والتدريب 
أعضاء اللجنة الممثلين من الجهات المعنية 
بقطاع التعليم والتدريب؛ لالطالع على آخر 
البحرين،  القطاع في مملكة  مستجدات هذا 
المشترك  والتنسيق  للتعاون  استمراًرا  وذلك 

بين الهيئة وأعضاء اللجنة. 
وقــد تــم خــالل االجــتــمــاع الـــذي عقد عن 
ــدد مـــن األنــشــطــة والــتــقــاريــر  بــعــد مــنــاقــشــة عـ
الصادرة عن الهيئة والشركاء االستراتيجيين 
ــتــــدريــــب  والـــمـــعـــنـــيـــيـــن بـــقـــطـــاع الـــتـــعـــلـــيـــم والــ
فــي الــمــمــلــكــة، الــتــي منها الــتــقــاريــر الــصــادرة 
ــودة الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب ممثلة  عـــن هــيــئــة جــ
الــتــدريــب  مــؤســســات  أداء  مــراجــعــة  »إدارة  فــي 
المهني، وإدارة مراجعة أداء المدارس الخاصة 
اإلطــــار  عــمــلــيــات  وإدارة  األطــــفــــال،  وريــــــاض 
وزارة  تقارير  جانب  إلــى  للمؤهالت«،  الوطني 
التربية  ووزارة  االجتماعية،  والتنمية  العمل 
بها  قــامــت  الــتــي  اإلنـــجـــازات  بــشــأن  والتعليم؛ 
الــقــطــاعــات الــمــعــنــيــة خــــالل الـــعـــام الــمــاضــي 

 .2021
ــراض آخــــر الــمــســتــجــدات  ــعـ ــتـ كــمــا تـــم اسـ
بـــشـــأن الـــمـــشـــروعـــات واألنـــشـــطـــة الــتــطــويــريــة 
المهني  والتدريب  التعليم  بقطاع  المتعلقة 

التابع  التعليم  ِقَبِل فريق  العام والخاص من 
للمجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب.

وقـــــد عـــقـــد االجـــتـــمـــاع بـــحـــضـــور أعـــضـــاء 
جــودة  )هــيــئــة  مــن  كــل  عــن  الممثلين  اللجنة 

والتنمية  الــعــمــل  ووزارة  والــتــدريــب،  التعليم 
االجتماعية، وفريق التعليم التابع للمجلس 
األعلى لتطوير التعليم والتدريب(، إلى جانب 
عدد من المدعوين من وزارة التربية والتعليم.

ــات  ــص ــ� ــص ــوؤ� ــة تـــطـــويـــر م ــي ــج ــي ــرات ــت ــص ــة« ا� ــي ــق ــي ــص ــ� ــن »ت

ــتــقــاريــر  ــمــهــنــي تــ�ــصــتــعــر�ــس عــــددا مـــن ال الـــتـــدريـــب ال

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16145/pdf/1-Supplime/16145.pdf?fixed2057
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1297806
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1297719
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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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} وكيل الخارجية خالل م�شاركته في دعم الحملة الوطنية للت�شجير.

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـالم مـحفوظ

التي  االســتــفــســارات  على  ردا 
والــرأي  التشريع  هيئة  إلــى  وردت 
ــانـــونـــي بـــشـــأن قـــيـــام الــبــعــض  الـــقـ
الترشيح  في  نيتهم  بالكشف عن 
والــبــلــديــة،  النيابية  لــالنــتــخــابــات 
أن  تـــوضـــح  أن  ـــود  تــ الــهــيــئــة  ــإن  ــ فـ
يتم  ال  )الــمــرشــح(  صفة  اكتساب 
الــتــرشــيــح  قـــبـــول طـــلـــب  بـــعـــد  إال 
مــــن قـــبـــل لــجــنــة اإلشــــــــراف عــلــى 
ســـالمـــة االســتــفــتــاء واالنـــتـــخـــاب، 
ــــك خــــالل الــفــتــرة الــقــانــونــيــة  وذلـ
بعد صــدور  الــتــي ستحدد الحــقــًا 

األمر الملكي بشأن تحديد ميعاد 
االنـــتـــخـــاب والـــتـــرشـــيـــح لــعــضــويــة 
الــشــروط  ووفـــق  الـــنـــواب،  مجلس 

التي حددها القانون.
مــا  كـــــل  أن  ــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـ وتـــــؤكـــــد 
نــيــة بعض  تـــداولـــه اآلن مــن  يــتــم 
لعضوية  بالترشيح  الــمــواطــنــيــن 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب والـــمـــجـــالـــس 
البلدية إنما يندرج ضمن المبدأ 
الــمــكــفــول فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
والمتمثل في احترام حرية الرأي 
وأنــه  الفعل،  أو  بالقول  والتعبير 

ــوال  بـــأي حـــال مــن األحـ ال يمكن 
اإلفصاح  أو  النية  لتلك  يكون  أن 
عن البرامج االنتخابية أي صفة 

رسمية.
ــئــــة الـــجـــمـــيـــع  ــيــ ــهــ وتــــــدعــــــو الــ
الوطنية،  الــمــســؤولــة  تحمل  إلـــى 
ــات  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــن الـ ــ ــ ــاد عـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واالبـ
يكون  أن  ينبغي  السلبية حيث ال 
ـــواء  ــغـــالل أجــ ــتـ ــــك ســـبـــيـــاًل السـ ذلـ
ــتـــي تــنــعــم بــهــا  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـ
إلى  لإلساءة  طريقًا  أو  المملكة، 

االستحقاق االنتخابي.

اأكدت اأن الإعالن الم�شبق تعبير عن الراأي.. »هيئة الت�شريع«:

قبول لجنة االنتخاب طلب التر�شح لالنتخابات �شرط الكت�شاب �شفة »المر�شح«

كتب: عبداألمير السالطنة
أصيبت فتاة بحرينية إثر حادث مروري وقع 
في ساعة متأخرة من مساء أمس االول بمنطقة 

الجفير.
انه  إلــى  لــلــحــادث  االولــيــة  التفاصيل  وتشير 
في الساعة الثانية عشرة والنصف من مساء يوم 
الواقعة كانت فتاة بحرينية تقود سيارتها بمنطقة 
الجفير واصطدمت بحافلة يقودها آسيوي وجها 
لــوجــه بــســبــب تـــجـــاوز أحــــد الــســائــقــيــن، نــتــج عن 

ذلك إصابة الفتاة بإصابات متوسطة تم اسعافها 
فــي مــوقــع الـــحـــادث بــواســطــة االســـعـــاف الــوطــنــي 
الــــالزم،  الــعــالج  لتلقي  المستشفى  إلـــى  ونــقــلــهــا 
فيما تضررت السيارتان احداهما بتلفيات كبيرة. 
وقد حضر فور وقوع الحادث سيارة شرطة النجدة 
حين  إلــى  المركبات  سير  بتسهيل  أفــرادهــا  وقــام 
المركبتين من  ازاحــة  وتــم  الــمــرور  وصــول شرطة 
الرسمية  الجهات  فتحت  وبعدها  الحادث،  موقع 

التحقيق لمعرفة اسبابه.

اإ�شابة بحرينية في حادث مروري بمنطقة الجفير

أيدت محكمة االستئناف العليا المدنية الثانية حكما بإلزام 
الرسوم  قيمة  الصحة  لـــوزارة  ديــنــار  ألــف   25 دفــع  مؤسسة خاصة 
بالمؤسسة  للعاملين  الصحية  الرعاية  توفير  مقابل  المستحقة 
وذلك خالل فترة تأخير تجاوزت 3 سنوات، حيث اكدت المحكمة 
ان رسوم الرعاية الصحية ال تسقط بالتقادم لمرور خمس سنوات 
التي  الرعاية الصحية  كون أن المقابل الذي يتم تحصيله نظير 
رسمًا  وليس  الرعاية،  لتلك  مقاباًل  أو  ثمنًا  ُيعد  الـــوزارة  تقدمها 
قد  الحكم  على  الطاعنة  المؤسسة  وكــانــت  الــقــانــونــي.  بالمعنى 
مــجــددًا  والــقــضــاء  إلــغــاءه  وطلبت  الحكم  على  وطعنت  استأنفت 
لنص  وفــقــًا  الخمسي  بــالــتــقــادم  لسقوطها  الــدعــوى  ســمــاع  بــعــدم 
مر  المطالبة  مبلغ  أن  كـــون  الــمــدنــي  الــقــانــون  مــن  368/أ  الــمــادة 
عليه أكــثــر مــن 5 ســنــوات وهــو مــا يــوجــب عــدم ســمــاع الــدعــوى عن 
أشــارت  حيث  الخمسي،  بالتقادم  لسقوطها  بها  المطالب  الفترة 
القطاع  في  العمل  قانون  ألحكام  وفقًا  المشرع  أن  إلى  المحكمة 
وتعديالته   1977 لسنة   1 رقــم  الصحة  وزيــر  وقــرار  الصادر  األهلي 
العاملين  يتجاوز عدد  التي  المنشآت  في  العمل  ألــزم صاحب  قد 
تطبيق  من  اعتبارًا  العاملين  عدد  كان  وأيــًا  عامال؛  فيها خمسين 
 36 رقم  بالقانون  الصادر  األهلي  القطاع  في  العمل  قانون  أحكام 
لسنة 2012، بتوفير الرعاية الصحية األساسية لعمالها سواء من 

البحرينيين أو غيرهم بالمواصفات والشروط المبينة بهذا القرار 
للعاملين  الصحية  الــرعــايــة  كفالة  على  المنشأة  لــقــدرة  وتــأكــيــدا 
المواصفات  لهذه  وفقا  الخاصة  بوسائلها  لهم  وتوفيرها  لديها 
الصحة  وزارة  من  تصريح  على  الحصول  عليها  أوجــب  والــشــروط 
للقيام بتوفيرها بنفسها. وأشار إلى أنه إلى حين حصول المنشأة 
على هذا التصريح تقوم الوزارة بتوفير هذه الرعاية مقابل التزام 
المحدد عن  وبالقدر  المبين  النحو  تكاليفها على  بــأداء  المنشأة 
القرار  وفقا ألحكام  تكاليفها  بــأداء  إلزامها  يتوقف  كل عامل، وال 
الوزاري على إثبات تقديم هذه الرعاية فعال لكل عامل، حيث تلتزم 
المنشأة بأن تؤدي إلى الوزارة تكاليف تلك الرعاية والمحددة على 
النحو التالي:  أ- 42 ديناًرا سنوًيا عن كل عامل غير بحريني اعتباًرا 
ديــنــاًرا سنوًيا   54 ليكون  المبلغ  هــذا  ويعدل   ،2006 يوليو  أول  من 
كل عامل  دينارا سنويا عن   18/- يناير 2007، ب.  أول  اعتباًرا من 
الصحة  وزيــر  قــرار  بموجب  )أ(  الفقرة  استبدال  تم  وقد  بحريني، 
رقم )6( لسنة 2009 بحيث أضحت تكاليف تلك الرعاية )أ -/ 60 
ديناًرا سنوًيا عن كل عامل غير بحريني اعتباًرا من 1 نوفمبر 2009 
وتؤدي المبالغ المستحقة لوزارة الصحة على النحو المتقدم على 
أقساط شهرية تدفع في نهاية كل شهر فإذا لم يتم السداد في هذا 
الميعاد تفرض على المنشأة غرامة قدرها 5% سنويا تدفع على 

المبالغ المستحقة عن كل شهر تأخير أو جزء من الشهر، وعلى 
المنشأة سداد هذه المبالغ من الغرامة إلى وزارة الصحة، وتعتبر 
فــور  بــســدادهــا  الــمــنــشــأة  وتــلــتــزم  تنفيذي  ســنــد  دون  األداء  واجــبــة 

مطالبتها بها كتابيا بخطاب مسجل بعلم الوصول.
سنوات  خمس  لمضي  الــدعــوى  سماع  بعدم  الدفع  إن  وقالت 
لكون  المدني،  القانون  ألحكام  وفقًا  بها  المطالب  المبالغ  على 
هذه المبالغ مر عليها أكثر من 5 سنوات ولم يقم المستأنف ضده 
المستقر عليه في  بأن  مــردود  ذلك  فإن  قبل،  الدعوى من  بإقامة 
الرعاية  نظير  تحصيله  يتم  الــذي  المقابل  أن  التمييز  محكمة 
وليس  الرعاية،  لتلك  مقاباًل  أو  ثمنًا  ُيعد  تقدمها  التي  الصحية 
رســمــًا بالمعنى الــقــانــونــي، ومـــن ثــم فـــإن مــقــابــل تــلــك الــرعــايــة ال 

ينطبق عليها حكم عدم السماع بمضي خمس سنوات.
من  منشأة  ُتــعــد  المستأنفة  المؤسسة  إن  المحكمة  وقــالــت 
الــمــنــشــآت الــتــي يــخــضــع عــمــالــهــا لــنــظــام الــرعــايــة الــصــحــيــة وفقا 
الرعاية  أداء الرسم المقرر لهذه  لقانون العمل وكان يجب عليها 
وفقا لقرار وزير الصحة وتجاوز عدد العاملين لدى المدعى عليها 
الخاص  للكشف  وفــقــا  المستحقة  الــرســوم  وأن  عــامــال،  خمسين 
بالرسوم الشهرية المستحقة بلغت 25 ألف دينار؛ فلهذه األسباب 
حكمت بقبول االستئناف شكال وفي الموضوع بالرفض والتأييد.

اإل��زام �ش��ركة خا�ش��ة �ش��داد 25 األ��ف دين��ار ر�ش��وم الرعاي��ة ال�شحي��ة

الآ���ش��ي��وي��ي��ن  ����ش���ن���وات   3 ال�����ش��ج��ن  ت���اأي���ي���د 

اأج������ب������را ف���ت���ات���ي���ن ع����ل����ى ال����رذي����ل����ة
االستئناف  محكمة  أيــدت 
لمتهمين  ـــــنــوات  ســـ  5 الــســجــن 
ــي شـــخـــص فــتــاتــيــن  ــ ــرا فـ ــ ــجـ ــ اتـ
ــبـــراهـــمـــا على  وأجـ آســيــويــتــيــن 
جلبهما  بعد  الــدعــارة  ممارسة 
بنية توفير عمل  البحرين  إلى 

لهما في البحرين.
ــود تــفــاصــيــل الــواقــعــة  ــعـ وتـ
عــلــيــهــمــا  ــنــــي  ــمــــجــ الــ أن  إلــــــــى 
ـــــا بــأنــهــمــا حــضــرتـــــــــــا إلــى  ـــ أفــادتـــ
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــمــســـــــــــاعــدة 
بلدهما،  فــي  األشـــخاص  أحــد 
ــــى  ــريـــق الــمــتــهــمــة األولـ عــــن طـ
ــة  ـــ ـــ ــة فـــــــــــــــي مــمــلــكـــ ــــ ــــ ــــ ــمـ ــيـ ــقـ ــمـ الـ
لهما  استخرجت  إذ  البحرين، 
وتذاكر  للعمل  اإلقامـــة  تأشيرة 
البحرين  إلــى  للقدوم  الســـفر 
للعمل معها في مجال مقدمة 

طعام.
وبمجرد وصولهما حجـزت 
ــفــرهــمــا  ـــ ـــ ــواز ســـ ــ ــــ ــ الـــمـــتـــهـــمـــة جـ

ــا عـــلـــى مـــمـــارســـة  ــــ ــمـ ــهـ ــرتـ ــبـ وأجـ
ــــــارة مـــع الـــزبـــائـــن مــقــابــل  الـــدعـ
رفضتا  وعــنــدمــا  مــالــيــة،  مبالغ 
ــودة  ــعــ ذلــــــك وطـــلـــبـــتـــا مـــنـــهـــا الــ
إلـــى بــلــدهــمــا هــددتــهــمــا بــإبــالغ 
في  يــعــمــالن  أنــهــمــا  عائلتيهما 
ــا  مـــجـــال الـــــدعـــــارة، وتــهــديــدهـــ
وتم  السـجن  بإدخالهما  لهما 
الــعــمــل فيما  إجــبــارهــمــا عــلــى 
ــانـــي يــتــكــفــل  ــثـ ــان الــمــتــهــم الـ ــ كـ
الزبائـن  إلى شـقق  بإيصالهمـــا 
ــارة  ــــ ــدعـ ــن أجـــــل مـــمـــارســـــــة الـ مــ
مــقــابــل مــبــالــغ نــقــديــة، إلـــى أن 
بالشرطة  االتصال  من  تمكنتا 
ــروب  ــهــ ــاعـــدة والــ وطـــلـــب الـــمـــسـ
أحد  مساعدة  بعد  الشقة  مــن 

الزبائن لهما.
وأســـــــنـــــــدت الــــنــــيــــابــــة إلــــى 
الــمــتــهــمــيــن أنــهــمــا اتـــجـــرا في 
بــأن  عليهما  المجني  شــخــص 
قاما بنقلهمـا وإيوائهما بغرض 

إسـاءة اســتغاللهما في ممارسة 
اإلكـراه  بطريق  وذلــك  الــدعــارة 
والتهديد والحيلة حال كونهما 
وشـخصية  ظــرفــيــة  حــالـــــة  فـــــي 
االعــــتـــــــــداد  مـــعـــهـــا  ــــــن  ــكـ ــمـ يـ ال 
بــرضــاهــمــا واخـــتـــيـــارهـــمـــا، كما 
عــلــيــهــمــا  الــمــجــنــي  وآوا  نـــقـــال 
بغرض استغاللهما في الدعارة 
والحيلة  اإلكــراه  وذلــك بطريق 
على  اعتمدا  ثانيا:  والتهديد، 
عليهما  الــمــجــنــي  تــكــســبــه  مـــا 
والــغــيــر مـــن مــمــارســة الـــدعـــارة 
وذلـــــــــــك بــــالــــتــــأثــــيــــر عـــلـــيـــهـــمـــا 
لممارسة  عليهما  والــســيــطــرة 
محال  وأدارا  وأنـــشـــآ  ــارة،  ــدعــ الــ
المبينة  الــشــقــق  هــي  لــلــدعــارة 
أسندت  كما  بـــاألوراق،  الوصف 
حرضا  أنــهــمــا  المتهمين  ــى  إلـ
على  عليهما  المجني  وساعدا 
الغير  وساعدا  الدعارة،  ارتكاب 

على ارتكاب الدعارة.

ــالـــمـــي لــلــبــيــئــة، نــظــمــت  ــًا مــــع الــــيــــوم الـــعـ ــنــ ــزامــ تــ
األعلى  المجلس  مع  بالتعاون  الجنوبية  المحافظة 
للبيئة، وبمشاركة مدرسة الرفاع فيوز الدولية وبحضور 
اليوم  الجنوبية، فعالية  المحافظة  عدد من منتسبي 
العام تحت شعار »ال  يأتي هذا  الذي  للبيئة،  العالمي 
لتوجيهات  تنفيذًا  وذلــك  واحــــدة«،  أرض  ســوى  نملك 
خليفة  آل  خليفة  بــن  عــلــي  بــن  خليفة  الــشــيــخ  ســمــو 
محافظ المحافظة الجنوبية، في االهتمام بالجانب 
ــــالل تــنــفــيــذ الـــمـــبـــادرات  الـــحـــضـــاري والـــبـــيـــئـــي مــــن خـ
المجتمع  فــي  البيئية  الــثــقــافــة  وتــعــزيــز  المجتمعية 

بالتعاون مع مختلف الجهات.
وفي هذا الجانب، أكد السيد محمد حسن الفاو 
المجتمع  وشــــؤون  االجــتــمــاعــيــة  الــبــرامــج  إدارة  مــديــر 
ــذه الــفــعــالــيــة تــأتــي  ــ بــالــمــحــافــظــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، أن هـ
الجنوبية  الــمــحــافــظــة  ضــمــن حـــرص ســمــو مــحــافــظ 
الشراكة  ولتعزيز  للبيئة  العالمي  اليوم  في  للمشاركة 

التي توليها  البيئية  المبادرات  إقامة  المجتمعية، في 
بين  البيئي  الوعي  مستوى  رفــع  أجــل  من  المحافظة 

أفراد المجتمع وتوفير بيئة صحية للجميع.
وتــضــمــنــت الــفــعــالــيــة، إقـــامـــة مــحــاضــرة تــوعــويــة 
قــدمــهــا الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــبــيــئــة تـــهـــدف إلــــى رفــع 
من  عدد  شــارك  كما  البيئي،  بالجانب  الوعي  مستوى 
طلبة مدرسة الرفاع فيوز الدولية في غرس مجموعة 
مــن الــشــتــالت فــي الــمــرافــق الــعــامــة، والــتــي تسهم في 
االهتمام بالمظهر البيئي العام في نطاق المحافظة 
والمقيمين  المواطنين  لدى  الوعي  وزيــادة  الجنوبية 
أن  بالذكر،  الجدير  البيئة.  على  المحافظة  بأهمية 
على  مستمر  وبــشــكــل  تــحــرص  الجنوبية  المحافظة 
إقامة سلسلة من البرامج والفعاليات المتواصلة التي 
تتزامن مع المناسبات العالمية على مدار العام، وذلك 
بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات 

المجتمع المدني بالمحافظة الجنوبية. 

المحافظة الجنوبية تحتفي باليوم العالمي للبيئة

وكيل  خليفة،  آل  أحمد  بن  عبداهلل  الشيخ  الدكتور  أكــد 
البحرين  مملكة  حرص  السياسية،  للشؤون  الخارجية  وزارة 
عــلــى تــعــزيــز إنــجــازاتــهــا الـــرائـــدة فــي حــمــايــة البيئة والــمــوارد 
والتنموية  الــحــضــاريــة  الــرؤيــة  ظــل  فــي  البيولوجي  ع  ــوُّ ــَن والــتَّ
المستدامة لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
السمو  صاحب  من  وبدعم  الُمعظم،  البالد  ملك  خليفة،  آل 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء.
تحت  العالمي  البيئة  بــيــوم  االحــتــفــاء  بمناسبة  وأعـــرب 
ــوى أرض واحــــــدة«، عـــن فــخــره بــإنــجــازات  شــعــار »ال نــمــلــك سـ
برئاسة سمو  للبيئة  األعلى  المجلس  من  بمتابعة  الحكومة 
الشيخ عبد اهلل بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجاللة 

على  المحافظة  فــي  المتميزة  ومــبــادراتــهــا  المعظم،  الملك 
تشريعية  منظومة  وفـــق  الــمــســتــدامــة  التنمية  ــم  ودعـ البيئة 
رقم  القانون  بإصدار  تعززت  متقدمة  وطنية  واستراتيجيات 
العديد  إلى  المملكة  وانضمام  البيئة،  بشأن   2022 لسنة   )7(

من االتفاقيات اإلقليمية والدولية.
وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية إلى اعتزازه 
بمشاركة وزارة الخارجية في الحملة الوطنية للتشجير تحت 
شعار »ُدمِت خضراء« بدعم من صاحبة السمو الملكي األميرة 
الُمعظم  البالد  ملك  قرينة  خليفة،  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة 
رئيسة المجلس االستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
وتوسعة  التشجير  أعــمــال  بتكثيف  اهتمامها  عبر  الــزراعــي، 
الرقعة الخضراء في المساحات الخارجية لمبنى الوزارة، لما 

لها من أبعاد بيئية وصحية وجمالية وحضارية.
ــد دعـــم مملكة الــبــحــريــن لــلــمــبــادرات الــدولــيــة األربـــع  وأكـ
مبادرة  ضمنها  ومــن  المناخي،  التغير  مجال  فــي  الرئيسية 
الحكومة الخضراء، مثمًنا إعالن صاحب السمو الملكي ولي 
المناخية  التغيرات  قمة  أمــام  الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد 
بحلول  الصفري  الحياد  بتحقيق  المملكة  الــتــزام  بغالسكو 
عام 2060، وخفض االنبعاثات بنسبة 30% بحلول عام 2035، 
استخدام  كــفــاءة  وتعزيز  الــخــضــراء،  المسطحات  ومضاعفة 
الــمــبــادرات  مــن  وغيرها  المتجددة،  الطاقة  ومــصــادر  الطاقة 
لبروتوكول  التنفيذية  اللجنة  رئــاســة  بتوليها  تــوجــت  الــتــي 
وغيرها  األوزون،  لطبقة  المستنفدة  المواد  بشأن  مونتريال 

من المناصب الدولية. 
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يواصل مركز الجسرة للحرف 
ــه الــــحــــرفــــي لـــشـــهـــر يــونــيــو  ــاطـ ــشـ نـ
تدريبية  دورات  يقّدم  2022م، حيث 
التقليدية  الــصــنــاعــات  مــجــال  فــي 
ــة بـــمـــشـــاركـــة فـــريـــق مــن  ــيـ ــرفـ والـــحـ

الخبراء والمتخصصين. 
ويــــــقــــــّدم الــــمــــركــــز بـــرنـــامـــجـــا 
لــلــتــدريــب خــــالل الــشــهــر الــحــالــي 
يوم  تقام  وورش  مسائية  ورش  مــن 
ورشــا  البرنامج  ويتضمن  السبت. 
ــددة فـــــي مـــــجـــــاالت الـــحـــرف  ــعــ ــتــ مــ
الـــيـــدويـــة الــتــقــلــيــديــة الــبــحــريــنــيــة 
ــزن،  ــ ــريــ ــ ــن الــ ــ ــل فــ ــثــ والــــحــــديــــثــــة مــ
وصـــنـــاعـــة الـــعـــطـــور وفـــــن صــنــاعــة 
الشخب  وتفريغ  الــتــيــرازو،  أصــص 
الفسيفساء  وأســاســيــات  )اآلركــــت( 
)الـــــــمـــــــوزايـــــــيـــــــك(.  أمــــــــا الــــــــورش 
الــصــبــاحــيــة كـــل يــــوم الــســبــت ففي 
وأساسيات  النسيج،  صناعة  مجال 
وصناعة  بالعجلة،  الطين  تشكيل 

السالل والنقش على الجبس. 
وتهدف هذه الدورات التدريبية 
فـــي مـــركـــز الـــجـــســـرة لــلــحــرف إلــى 
إكساب المشاركين خبرات ومهارات 
مشروعات  إلقامة  تؤهلهم  جديدة 
إبــداعــيــة صــغــيــرة، وذلــــك العــتــمــاد 
المنتجات  عــلــى  الــصــنــاعــات  هـــذه 

ــع اســتــخــدام  ــًا مـ الــمــشــغــولــة يــــدويــ
محليًا.   متوافرة  خام  ومــواد  أدوات 
على  االطــالع  في  للراغبين  يمكن 
لــهــذه  الــتــســجــيــل  أو  الـــمـــعـــلـــومـــات 
اإللكتروني  الموقع  زيــارة  الـــدورات 
واآلثــــار  للثقافة  الــبــحــريــن  لهيئة 
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تدريبية جديدة  برامج  ينظم  الج�شرة  مركز 
ــادرة الــوطــنــيــة  ــبــ ــمــ قـــامـــت الــ
ــاع الـــــــزراعـــــــي،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ لـ
األشـــغـــال  وزارة  ــع  مــ ــاون  ــعـ ــتـ ــالـ بـ
والتخطيط  الــبــلــديــات  ــؤون  ــ وشـ
الـــعـــمـــرانـــي، والــمــجــلــس األعــلــى 
بــغــرس 191 شــجــرة في  لــلــبــيــئــة، 
مدينة خليفة، وذلك بدعم كريم 

من ستاندرد تشارترد بنك.
ــة  ــمـ ــاهـ ــسـ ــمـ وتــــــأتــــــي هــــــــذا الـ
تشارترد  ســتــانــدرد  مــن  الكريمة 
ــم  ــهـ ــمـ بــــنــــك لــــتــــؤكــــد الــــــــــــدور الـ
ــذي يــلــعــبــه الـــقـــطـــاع الــخــاص  ــ الـ
ــة  ــيـ ــنـ ــي دعـــــــم الــــجــــهــــود الـــوطـ ــ فــ
ــة إلـــــى تـــوســـعـــة الـــرقـــعـــة  ــادفــ ــهــ الــ
الــخــضــراء والــنــهــوض بــالــقــطــاع 
ــل  ــمـ ــعـ الـــبـــيـــئـــي والــــــــزراعــــــــي، والـ
عــلــى تــخــفــيــف آثــــار الــمــتــغــيــرات 
ــة وتـــعـــزيـــز  ــيـ ــاخـ ــنـ ــمـ الـــبـــيـــئـــيـــة والـ
األمـــــــــن الـــــغـــــذائـــــي، وذلـــــــــك مــن 
خـــالل الــمــســاهــمــة الــفــعــلــيــة من 

الــقــطــاع الــخــاص بــالــشــراكــة مع 
القطاع العام في تحقيق أهداف 
والــوصــول  الــمــســتــدامــة  التنمية 
الكربوني  الصفري  الحياد  إلــى 

بحلول 2060م.
وتــعــتــبــر مــديــنــة خــلــيــفــة من 

أحدث المشاريع االسكانية التي 
ــي الــمــحــافــظــة  ــم تــدشــيــنــهــا فــ تــ
الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتـــتـــمـــيـــز الــمــديــنــة 
ناحية  مــن  يحده  حيوي  بموقع 
مياه الخليج العربي ومن ناحية 
أخــــــــرى طــــريــــق الـــمـــلـــك حـــمـــد، 

ونـــظـــرا إلــــى الــكــثــافــة الــســكــانــيــة 
الــكــبــيــرة والــطــبــيــعــة الــســاحــلــيــة 
والـــصـــحـــراويـــة لــلــمــنــطــقــة فــكــان 
مـــن الــمــهــم ان تــســهــم الــمــبــادرة 
الوطنية بزيادة الرقعة الخضراء 
في المدينة من أجل خلق سواتر 

طابع  وإضــفــاء  طبيعية،  نباتية 
المدينة من خالل  على  جمالي 
زراعة 100 شجرة رول و91 شجرة 
بونسيانا لتزهو المدينة بجمال 
الــمــارة  ويستظل  االشــجــار  تــلــك 

بظاللها.
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احتفاال باليوم العاملي للبيئة و�سمن ا�سرتاتيجيتها للتنوع البيولوجي

زي�����ن ال���ب���ح���ري���ن ت���وا����س���ل دع�����م ال��ب��ي��ئ��ة ال��م�����س��ت��دام��ة 

ب���م���ب���ادرة »اإع��������ادة ت���دوي���ر ال��م��خ��ل��ف��ات الإل���ك���ت���رون���ي���ة«

»طيران الخليج« ت�سارك في القمة العالمية للف�ساء 2022

ابت�س�ام�ة« »مب�ادرة  باأبط�ال  يحتف��ي  والك�وي�ت«  »البح�ري�ن 
نظم بنك البحرين والكويت 
زيـــــارة لــمــقــر مـــبـــادرة »ابــتــســامــة« 
الـــتـــابـــعـــة لــجــمــعــيــة الــمــســتــقــبــل 
الشبابية المعنية بتقديم الدعم 
لألطفال  واالجــتــمــاعــي  النفسي 
ــى الــــســــرطــــان وأهـــالـــيـــهـــم  ــرضــ مــ
فـــي مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، احــتــفــى 
البنك  خاللها عدد من موظفي 
ــال مــنــتــســبــي  ــ ــطـ ــ ــفــــال األبـ بــــاألطــ

المبادرة.
ــة الـــتـــي  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ وخــــــــــالل الــ
جــــرت فـــي قــاعــة بــنــك الــبــحــريــن 
مبادرة  بمقر  الموجودة  والكويت 
»ابــــتــــســــامــــة«، قــــــام ثـــمـــانـــيـــة مــن 
مــوظــفــي الــبــنــك بــتــوزيــع هــدايــا 
على األبطال الذين بلغ عددهم 
األحــــاديــــث  ــادل  ــ ــبـ ــ وتـ طــــفــــال،   22
على  واالطمئنان  معهم،  الــوديــة 
صـــحـــتـــهـــم، وســـــــط أجـــــــــــواء مــن 
الــمــرح والــبــهــجــة، وبــحــضــور عدد 
مــن أهــالــي األطــفــال إضــافــة إلى 

متطوعين في المبادرة.
وتضمنت الفعالية عددا من 
األنــشــطــة الــتــرفــيــهــيــة والــهــادفــة 
مثل المسابقات واأللعاب، إضافة 
ــال«، وهــــو عـــبـــارة عن  ــفـ ــرنـ إلــــى »كـ
الحركية  األنشطة  مجموعة من 
وترفع  الطفل  جسم  تقّوي  التي 

ــزه، وفـــعـــالـــيـــة الـــرســـم  ــيــ ــركــ مــــن تــ
ــراءة الــقــصــص،  ــ عــلــى الــفــخــار وقـ

وغيرها.
إدارة  مجلس  رئــيــس  وأعـــرب 
جــمــعــيــة الــمــســتــقــبــل الــشــبــابــيــة 
ــانـــي  ــبـــدالـــرحـــمـــن الـــزيـ ــبــــاح عـ صــ
ــبــــنــــك الـــبـــحـــريـــن  عــــــن شـــــكـــــره لــ
والــكــويــت وكــــــوادره الــتــي شــاركــت 
ووضع  والتنظيم  التخطيط  في 
البرامج والتنفيذ واإلشراف على 

إقامة هذه الفعالية، منوها بدور 
متطوعي المبادرة الذين شاركوا 

أيضا في التحضير والتنظيم.
بــنــك  إن  ــي  ــ ــانــ ــ ــزيــ ــ الــ وقــــــــــال 
ــويــــت يـــأتـــي فــي  ــكــ الـــبـــحـــريـــن والــ
مقدمة الجهات الوطنية الداعمة 
لــألطــفــال مــرضــى الــســرطــان في 
من  وأهــالــيــهــم  الــبــحــريــن  مملكة 
خـــالل مــبــادرة »ابــتــســامــة«، وأبـــرز 
تــبــنــي البنك  الـــدعـــم  ــه هـــذا  أوجــ

تجهيز قاعة خاصة تحمل اسمه 
في مقر مبادرة ابتسامة بمنطقة 
أم الــحــصــم، لــتــكــون مـــثـــااًل حــيــًا 
ودائمًا على دعم البنك لألطفال 

األبطال.
الــــشــــراكــــة  أن  الــــــــى  ولـــــفـــــت 
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة االسـ
وبنك  المبادرة  بين  ما  الممتدة 
الــبــحــريــن والــكــويــت تــأتــي لتؤكد 
حـــــرص الـــبـــنـــك عـــلـــى الــنــهــوض 

االجــتــمــاعــيــة تجاه  بــمــســؤولــيــتــه 
جميع  فــي  البحريني  المجتمع 
األوقــــــات، حــيــث تــؤكــد مــثــل هــذه 
الــــشــــراكــــة الــمــجــتــمــعــيــة الـــتـــزام 
الــمــبــادرات  بــدعــم  الــدائــم  البنك 
ــال الــتــطــوعــيــة  ــ ــمـ ــ ــــدة واألعـ ــرائـ ــ الـ
واإلنـــســـانـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا مـــبـــادرة 
خدماتها  تقدم  التي  »ابتسامة« 
حاليًا أكثر من 130 طفاًل مريضًا 

بالسرطان.

الخليج  طـــيـــران  شـــاركـــت 
لمملكة  الــوطــنــيــة  -الــنــاقــلــة 
أعمال  في  مؤخرًا  البحرين- 
الـــقـــمـــة الـــعـــالـــمـــيـــة لــلــفــضــاء 
فندق  في  أقيمت  التي   2022
قـــصـــر اإلمـــــــــارات بــالــعــاصــمــة 
اإلمــــــــــاراتــــــــــيــــــــــة أبــــــوظــــــبــــــي؛ 
ــدد كـــبـــيـــر مــن  ــ وبـــمـــشـــاركـــة عــ
الــــوزراء والــســفــراء والــرؤســاء 
التنفيذيين والمسؤولين عن 
قــطــاعــي الــفــضــاء والــطــيــران، 
مــن 1000 شخص من  وأكــثــر 
ــثـــر من  ــادة الــقــطــاعــيــن وأكـ ــ قـ

120 متحدثا من الخبراء.
وشـــــارك الــقــائــم بــأعــمــال 
لطيران  التنفيذي  الــرئــيــس 
ــد  ــيـ ــان ولـ ــطــ ــبــ ــقــ ــلــــيــــج الــ الــــخــ
نمو  حــول  في جلسة  العلوي 
ــا بعد  الـــســـوق فـــي مــرحــلــة مـ
الــجــائــحــة، تــحــدث فــيــهــا عن 
ــران الــخــلــيــج  ــيــ إســـهـــامـــات طــ
والصعوبات  الجائحة  خــالل 
الناقلة  عليها  تغلبت  الــتــي 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي أعــــقــــاب تــلــك 

ــة. كـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ األزمــــــــــــــة الـ
عن  العلوي  القبطان  تحدث 
ــران،  ــيـ ــطـ مــســتــقــبــل قـــطـــاع الـ

الخليج  طــيــران  وعــن خطط 
ــال وســعــيــهــا  ــجـ ــمـ ــي هـــــذا الـ فــ
الــــدائــــم لــتــطــويــر وتــحــســيــن 

ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ الــــمــــنــــتــــجــــات والــ
الــخــاصــة بــهــا؛ شـــاكـــرًا شــركــة 
باإلمارات  لالستثمار  مبادلة 

إقامة  المتحدة على  العربية 
هــــذه الــقــمــة الــمــثــمــرة الــتــي 
جــمــعــت مــخــتــلــف الــعــامــلــيــن 
والمهتمين بقطاعي الفضاء 
والـــــــطـــــــيـــــــران تـــــحـــــت ســـقـــف 
ــاور والــــتــــشــــاور  ــتـــحـ ــلـ واحـــــــد لـ
فــي كــل مــا مــن شــأنــه ضمان 
ــبــــل أفــــــضــــــل وأكـــــثـــــر  ــقــ ــتــ مــــســ
أقــام  كما  للقطاعين.  تــطــورًا 
القبطان العلوي على هامش 
االجتماعات  من  عــدد  القمة 
مع نظرائه من قادة الصناعة 
ــتــــعــــاون  لـــمـــنـــاقـــشـــة أوجــــــــه الــ

المشترك.
ــى أن  ــ تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلــ
القمة العالمية للفضاء 2022 
السادسة للقمة  النسخة  هي 
وأنها  عامين؛  كــل  تقام  التي 
ضمت نخبة من المتحدثين 
مع  تفاعلوا  الــذيــن  الــخــبــراء 
جــمــهــور الــقــمــة أكــثــر مـــن 30 
الــجــلــســات وورش  ســاعــة مـــن 
العمل التي تسهم في تشكيل 

وتطوير مستقبل الصناعة.

بالمسؤولية  الــتــزامــهــا  فــي  البحرين  زيــن  تستمر 
البيئية من خالل احتفالها باليوم العالمي للبيئة مع 
موظفيها بمبادرتها المستمرة إلعادة تدوير المخلفات 
مستوى  لرفع  تهدف  والــتــي   ،)Z-Waste( اإللكترونية 
المخلفات  تجميع  خــالل  مــن  البيئة  وحماية  الــوعــي 

اإللكترونية والتخلص منها بشكل غير مضر للبيئة.
نشر  من  وكجزء  للبيئة  العالمي  باليوم  واحتفااًل 
الوعي بين موظفيها، عملت زين البحرين على تنظيم 
وضع  من خالل  اإللكترونية  المخلفات  لجمع  حملة 
ليتمكن  للشركة  الــرئــيــســي  الــمــقــر  فــي  كبير  صــنــدوق 
اإللكترونية،  مخلفاتهم  وضــع  من  الموظفين  جميع 
كــراون  التخلص منها الحــقــًا عــن طــريــق  ليتم  وذلـــك 

اندستريز.
وتندرج مبادرة التخلص من المخلفات اإللكترونية 
لــلــتــنــوع  زيــــن  اســتــراتــيــجــيــة  إطـــــار  تــحــت   )Z-Waste(
البيولوجي، والتي تعتبر جزءًا مهمًا من استراتيجية 
زيــــن الــبــحــريــن لــالســتــدامــة الــبــيــئــيــة الــشــامــلــة. فمع 
البحرين  زيـــن  قــامــت  األخـــيـــرة،  المناخية  الــتــطــورات 
الخاصة  االســتــدامــة  استراتيجية  فــي  النظر  بــإعــادة 
بها لتحديد هدف تقدمي نحو قرارات مسؤولة بيئيًا 
لـــزيـــادة الـــوعـــي بــأهــمــيــة الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي وتــأثــيــره 

البيئي.
من  20 طنا  يقارب  ما  البحرين  زيــن  وقــد جمعت 
المخلفات اإللكترونية من خالل هذه المبادرات، حيث 
وضعت صندوقا كبيرا في المقر الرئيسي للشركة وذلك 
االلكترونية  وضع مخلفاتهم  من  الموظفون  ليتمكن 
فيه. هذا ويتم تحصيل المخلفات االلكترونية بشكل 
يومي من قبل شركة كراون اندستريز، الشركة الرائدة 
ُتصدر  البحرين والتي  فــي  الــتــدويــر  إعـــادة  مــجــال  فــي 

العالم  مــن  مختلفة  ألمــاكــن  اإللكترونية  المخلفات 
ليتم إعادة استخدامها حسب المعايير الدولية. 

وتعد المسؤولية البيئية جزءًا من أساسيات ثقافة 
 2030 المملكة  رؤية  مع  تتماشى  والتي  البحرين  زين 
الــمــســتــدامــة  الــتــنــمــيــة  أهــــداف  تــهــدف لتحقيق  الــتــي 

.)SDGs(
ــيــــدر، مــديــر  ــالـــت فـــاطـــمـــة حــ ــهــــذه الــمــنــاســبــة قـ وبــ

االســـتـــدامـــة والــشــمــولــيــة فـــي زيــــن الــبــحــريــن: »تــلــتــزم 
لحماية  تهدف  التي  الــمــبــادرات  بدعم  البحرين  زيــن 
استراتيجية  إطــار  تحت  تــنــدرج  والــتــي  البيئة  وحفظ 
والتي  البيولوجي،  التنوع  وقــيــم  البيئية  المسؤولية 
العمل  خــالل  مــن  البيئة  واحــتــرام  حماية  على  تحث 
المبادرة  هــذه  تدعم  مشاريعنا.  وتنمية  تطبيق  على 
 ،)SDGs( المتحدة  المستدامة لألمم  التنمية  أهداف 
المسؤوالن،  الثاني عشر: االستهالك واإلنتاج  الهدف 
والهدف الثالث عشر: العمل المناخي، حيث أن أهداف 
التنمية المستدامة )SDGs( تعتبر مصدرا أساسيا في 
مسؤولية زين البحرين نحو االستدامة البيئية. تؤمن 
وستواصل  مستدام  مستقبل  بتحقيق  البحرين  زيــن 
لتحقيق  المبتكرة  والمبادرات  المنتجات  تطوير  في 

هذا الهدف«.
وكـــانـــت زيــــن الــبــحــريــن قـــد قـــامـــت بــالــعــديــد من 
ــبـــادرات الــتــي تـــنـــدرج تــحــت إطــــار اســتــراتــيــجــيــتــهــا  الـــمـ
المبادرة  تعاونها مع  البيئة، مثل  المستدامة لحماية 
شجرة   100 بغرس  الــزراعــي  القطاع  لتنمية  الوطنية 
االستقالل  شــارع  و130 شجرة في  أبــو ظبي  شــارع  في 
مملكة  اللتزام  تنفيًذا  »ُدمــت خضراء«  ضمن حملتها 
الــبــحــريــن الــبــيــئــي بـــالـــوصـــول إلــــى الــحــيــاد الــصــفــري 
الحد  على  البحرين  زيــن  وعملت   .2060 عــام  بحلول 
األوراق في معامالتها من خالل توقيع  من استخدام 
إلعــادة  القابلة  األكياس  استخدام  إلكترونيًا،  العقود 
االســتــخــدام فــي فـــروع زيــن الــبــحــريــن، وتصغير حجم 
غالف شرائح الهاتف للحد من المخلفات. وفي اليوم 
العالمي لألرض، تم توزيع أكياس صديقة للبيئة على 
إتباع  على  لتشجيعهم  البحرين  زيــن  موظفي  جميع 

نمط حياة مستدام. 

ــام« أمـــس األحــــد عــنــد مــســتــوى 1903.81  ــعـ أقــفــل »مـــؤشـــر الــبــحــريــن الـ
بانخفاض قدره 2.88نقطة مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي، في حين 
أقفل »مؤشر البحرين اإلسالمي« عند مستوى 693.93 بانخفاض قدره 2.29 
البحرين«  »بورصة  في  المستثمرون  وتــداول  السابق.  بإقفاله  مقارنة  نقطة 
تم  بحريني،  دينار  ألف   268.58 قدرها  إجمالية  بقيمة  سهم،  مليون   1.64
تنفيذها من خالل 51 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعامالتهم على أسهم 
المتداولة 179.51 ألف دينار أي ما  المال والذي بلغت قيمة أسهمه  قطاع 

مليون   1.47 قدرها  بكمية  للتداول  اإلجمالية  القيمة  من   %66.84 نسبته 
سهم، تم تنفيذها من خالل 26 صفقة. وفيما يتعلق بأداء الشركات، جاءت 
أسهمها  قيمة  بلغت  إذ  األول  الــمــركــز  فــي  المالية  اتــش  اف  جــي  مجموعة 
المتداولة 81.16 ألف دينار أي ما نسبته 30.22% من إجمالي قيمة األسهم 

المتداولة بكمية قدرها 715 ألف سهم، تم تنفيذها من خـالل 8 صفقات.
أما المركز الثاني فكان لبنك السالم بقيمة قدرها 54.10 ألف دينار أي 
ما نسبته 20.14% من إجمالي قيمة األسهم المتداولة بكمية قدرها 614.80 

ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 9 صفقات.
ثم جاءت ألمنيوم البحرين )ألبا( بقيمة قدرها 49.62 ألف دينار أي ما 
نسبته 18.47% من إجمالي قيمة األسهم المتداولة بكمية قدرها 40.30 ألف 

سهم، تم تنفيذها من خالل 8 صفقات.
وتم يوم أمس تداول أسهم 13 شركة، ارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة، 
على  الشركات  بقية  وحافظت  شــركــات،   3 أسهم  أســعــار  انخفضت  حين  فــي 

أسعار إقفاالتها السابقة.

الب��ور�س���ة  ف�ي  268األ��ف دين����ار  بقيم��ة  �سه���م  ملي���ون   1.64 ت���داول 

ل���ج���ن���ة ت���ق���ي���ي���م م�����راك�����ز ال���خ���دم���ة 

ال��ح��ك��وم��ي��ة ت��ع��ق��د اج��ت��م��اع��ه��ا ال���راب���ع

تـــــــــرأس مـــحـــمـــد عــلــي 
التنفيذي  الرئيس  القائد 
ــة الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ لـ
والـــحـــكـــومـــة اإللــكــتــرونــيــة 
)رئيس اللجنة( االجتماع 
الرابع للجنة تقييم مراكز 
الخدمة الحكومية، وذلك 
لــبــحــث آخـــــر مــســتــجــدات 
الـــــــــــــــــدورة الـــــثـــــالـــــثـــــة مـــن 
تــقــيــيــم مـــراكـــز الــخــدمــات 
ــة ومـــنـــاقـــشـــة  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
خطة عمل اللجنة تنفيذا 
لـــــــــقـــــــــرارات وتــــوجــــيــــهــــات 

اللجنة التنسيقية.
عــددا  اللجنة  وبحثت 
من الموضوعات المدرجة 
ــدول األعـــمـــال، إذ  عــلــى جــ
تـــمـــت مــنــاقــشــة الــتــقــاريــر 
تقييم  لــنــتــائــج  الــنــهــائــيــة 
الحكومية  الخدمة  مراكز 
بـــعـــد مــراجــعــتــهــا بــحــســب 
قرارات اللجنة التنسيقية، 
ــانـــب فــقــد  وفـــــي هـــــذا الـــجـ
ــد  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــد الـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــأ مـ ــ ــنــ ــ هــ
اإلداريــة  والفرق  األعضاء 
ــيـــة والــمــقــّيــمــيــن  واإلشـــرافـ
والـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى مـــراكـــز 
ــة  ــيــ ــومــ ــكــ الــــــخــــــدمــــــة الــــحــ
التقييم  نــتــائــج  بــاعــتــمــاد 
ــة الــــمــــراكــــز الـــتـــي  ــمــ ــائــ وقــ
الذهبية  الـــدرع  استحقت 
عــن الــفــئــة األولــــى والـــدرع 
الفضية عن الفئة الثانية 
ضمن نتائج الدورة الثالثة 
الخدمة  تقييم مراكز  من 

الـــحـــكـــومـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
اإلشـــــــادة بـــالـــمـــراكـــز الــتــي 
ــســـب اســـتـــيـــفـــاء  حـــقـــقـــت نـ
ــة تـــخـــطـــت الــــــــــ%90  ــيــ ــالــ عــ
مـــن الــمــعــايــيــر األســاســيــة 
للتقييم، التي بلغ عددها 
مـــركـــز خــدمــة  ــوالـــي 48  حـ
أصل  مــن  حكوميا  عمالء 

86 مركزا تم تقييمها.
ــا بـــحـــثـــت الــلــجــنــة  ــمـ كـ
مراكز  أداء  لتحسين  آلية 
خدمة العمالء الحكومية 
ــم تـــتـــجـــاوز نــســبــة  الـــتـــي لــ
ــيــــر  ــايــ ــعــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
التقييم األساسية الـ%75. 
وخالل االجتماع بحث 
واألعــضــاء  اللجنة  رئــيــس 
لتدوين  المناسبة  اآللــيــة 
وتوثيق أفضل الممارسات 
عــلــى الــمــســتــوى الـــفـــردي 
ــــي مـــراكـــز  والــــمــــؤســــســــي فـ
خدمة العمالء الحكومية 
فـــي الــمــمــلــكــة، كــمــا تمت 
ــة الــــمــــمــــارســــات  ــشــ ــاقــ ــنــ مــ
والــــــــتــــــــجــــــــارب الـــــدولـــــيـــــة 
الناجحة في مجال تبادل 
الخبرات ومشاركة قصص 

النجاح.
ــنـــة  ــلـــجـ كــــمــــا دعــــــــت الـ
ــز  ــ ــراكـ ــ ــالء مـ ــ ــمــ ــ ــع عــ ــيــ ــمــ جــ
الــخــدمــة الــحــكــومــيــة إلــى 
الــمــشــاركــة فــي االســتــبــانــة 
الـــــتـــــي ســــتــــقــــوم الـــلـــجـــنـــة 
بــإطــالقــهــا بــالــتــزامــن مع 
ــج الـــــــــــدورة  ــ ــائـ ــ ــتـ ــ إعـــــــــــالن نـ

مراكز  تقييم  مــن  الثالثة 
ــة  ــيــ ــومــ ــكــ الــــــخــــــدمــــــة الــــحــ
بـــــغـــــرض الـــــتـــــعـــــرف عــلــى 
ممارسات  حــول  تجربتهم 
بعد«  عن  العمالء  »خدمة 
ــة مــــن مــخــتــلــف  ــدمـ ــقـ ــمـ الـ
ــات  ــســ ــؤســ ــمــ الــــجــــهــــات والــ
ــداء وجهة  ــ وإبـ الــحــكــومــيــة 
ــول الـــجـــوانـــب  ــ نـــظـــرهـــم حـ
الـــتـــطـــويـــريـــة الــمــتــعــلــقــة 
الخدمة  مراكز  بمستقبل 
ــي مــمــلــكــة  ــ ــة فـ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ

البحرين.
وبــــــــحــــــــث األعــــــــضــــــــاء 
الـــــــخـــــــطـــــــة اإلعـــــــالمـــــــيـــــــة 
االســــــــــتــــــــــراتــــــــــيــــــــــجــــــــــيــــــــــة 
والترويجية للجنة تقييم 
مراكز الخدمة الحكومية، 
ــيـــة  ــيـــات اإلعـــالمـ ــتـــغـــطـ والـ
والــتــســويــقــيــة الــمــقــتــرحــة 
لــمــرحــلــة إعـــــالن الــنــتــائــج 
الحاصلة  المراكز  وتتويج 
على دروع )ذهبية وفضية(، 
رفــع مستويات  إلــى جانب 
الوعي لدى العمالء حول 
أعـــمـــال الــلــجــنــة ومــعــايــيــر 

التقييم. 
وفـــيـــمـــا يـــســـتـــجـــد مــن 
ــال اطـــلـــعـــت الــلــجــنــة  ــمــ أعــ
من  تقديمي  عـــرض  عــلــى 
معهد اإلدارة العامة »بيبا« 
التدريبية  توجهاته  حــول 
الــخــاصــة بــتــطــويــر مــراكــز 
خالل  الحكومية  الخدمة 

الفترة القادمة.

الآغا  جائزة  على  للح�سول  تتر�سح  البحرين 

المن�ام�ة بري�د  مكت�ب  تاأهيل  لإع�ادة  خ�ان 
الــــمــــواصــــالت  وزارة  مـــــــبـــــــادرات  ضــــمــــن 
واالتــــصــــاالت فـــي تــطــويــر قـــطـــاع الــخــدمــات 
والمرافق البريدية وإعادة تأهيلها تم اختيار 
المنامة  بــريــد  مكتب  تــأهــيــل  ــادة  إعــ مــشــروع 
المؤهلة  النهائية  الــمــشــاريــع  الئــحــة  ضمن 
دورتها  للعمارة في  للفوز بجائزة اآلغا خان 
الخامسة عشرة )2020-2022( وقد تم إعالن 
 2 الــمــوافــق  الخميس  يــوم  المشاريع  الئحة 
المشروع  االنتهاء من  تم  يونيو 2022م. كما 
المعنية  والجهة  هــولــتــروب،  آن  ستوديو  مــع 

وزارة المواصالت واالتصاالت، سنة 2019م.

مشروع إعادة تأهيل مكتب بريد المنامة 
أحد  تأهيل  وهــو  ســابــقــًا(،  الــجــمــارك  )مبنى 
أقـــدم الــمــبــانــي الــعــامــة فــي الــبــحــريــن )ُشــّيــد 
توسعة  بناء  الــمــشــروع  وتضمن   .)1937 عــام 
بريد  صندوق   4400 تضم  جديدة  خرسانية 
ــق فـــــرز، واألهــــــم مـــن ذلــــك هـــو إزالــــة  ــرافــ ومــ
الخرسانة  مــن  المكونين  والــــرواق  الــواجــهــة 
من  الثمانينيات  فــي  بــنــاؤهــمــا  تــم  والــلــذيــن 
القرن الماضي، وهو ما كان يؤثر على هوية 
ــقـــدرة عــلــى الــتــعــرف  الــمــبــنــى الــتــاريــخــيــة والـ

عليه.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16145/pdf/1-Supplime/16145.pdf?fixed2057
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1297797
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/section/EVNT
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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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يف قرار لويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

اإعادة ت�سكيل جلنة مكافحة الأمرا�س املزمنة »غري ال�سارية«

�سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي االأمري 

�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

رقم  قــرار  اهلل،  حفظه  الـــوزراء،  جمل�س 

)28( ل�سنة 2022 باإعادة ت�سكيل اللجنة 

)غري  املزمنة  االأمرا�س  ملكافحة  الوطنية 

ال�سارية(، جاء فيه:

اللجنة  ت�سكيل  ُيعاد  االأوىل:  املــادة 

املزمنة  ــس  ــرا� االم ملكافحة  الوطنية 

ال�سحة،  وزير  برئا�سة  ال�سارية(،  )غري 

وع�سوية كل من: 

العامة  لل�سحة  امل�ساعد  الوكيل   -1

بوزارة ال�سحة.

2- مدير اإدارة ال�سحة العامة بوزارة 

ال�سحة.

3- مدير اإدارة تعزيز ال�سحة بوزارة 

ال�سحة.

واملقايي�س  الفح�س  اإدارة  مدير   -4

بوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة.

احليوانية  ال�سحة  اإدارة  مدير   -5

البلديات  ــوؤون  و�ــس االأ�سغال  بـــوزارة 

العمراين. والتخطيط 

اإدارة متكني ال�سباب بوزارة  6- مدير 

�سوؤون ال�سباب والريا�سة. 

البيئية  والتوعية  االت�سال  مدير   -7

باملجل�س االأعلى للبيئة.

املجتمعية  ال�سراكة  اإدارة  مدير   -8

بوزارة الرتبية والتعليم.

9- مدير التلفزيون بوزارة االإعالم.

10- رئي�س م�ست�سفى الطب النف�سي.

مبراكز  الطبية  اخلدمات  رئي�س   -11

الرعاية ال�سحية االأولية.

القلب  اأمــرا�ــس  ق�سم  رئي�س   -12

احلكومية.  بامل�ست�سفيات 

13- ا�ست�ساري ورئي�س ق�سم جراحة 

مبركز  الدموية  واالأوعية  وال�سدر  القلب 

خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة  بن  حممد 

للقلب. التخ�س�سي 

اأ�سرة  طــب  اأول  ا�ست�ساري   -14

مب�ست�سفى قوة دفاع البحرين.

ال�سماء  الــغــدد  ا�ست�ساري   -15

وال�سكري مب�ست�سفى امللك حمد اجلامعي.

و�سناعة  جتارة  بغرفة  ع�سو   -16

البحرين.

مكافحة  جمعية  رئــيــ�ــس   -17

ال�سرطان.

18- رئي�س جمعية مكافحة التدخني.

ال�سكر  جمعية  رئي�س  نائب   -19

البحرينية.

وتكون مدة الع�سوية يف اللجنة ثالث 

�سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.

املادة الثانية: على الوزراء - كل فيما 

يخ�سه - تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من 

اجلريدة  يف  ن�سره  لتاريخ  التايل  اليوم 

الر�سمية.

امللك املعظم وويل العهد رئي�س 

الوزراء يهنئان ملك ال�سويد

بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اآل خليفة ملك البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، برقية 

تهنئة اإىل �ساحب اجلاللة امللك كارل ال�سـاد�س ع�سـر 

مبنا�سبة  ال�سديقة،  ال�سويد  مملكة  ملك  جو�ستاف 

ذكرى اليوم الوطني لبالده.

تهانيه  اأطيب  عن  الربقية  يف  جاللته  اأعرب 

ول�سعب  وال�سعادة،  ال�سحة  مبوفور  له  ومتنياته 

التقدم  من  املزيد  حتقيق  ال�سديق  ال�سويد  مملكة 

واالزدهار.

كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان بن 

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

حفظه اهلل، برقية تهنئة اإىل �ساحب اجلاللة امللك كارل 

ال�ساد�س ع�سر جو�ستاف ملك مملكة ال�سويد ال�سديقة، 

�سموه  اأعرب  لبالده،  الوطني  اليوم  ذكرى  مبنا�سبة 

ال�سحة  له مبوفور  تهانيه ومتنياته  اأطيب  فيها عن 

حتقيق  ال�سديق  ال�سويد  مملكة  ول�سعب  وال�سعادة، 

املزيد من النماء والتقدم.

كما بعث �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س 

ماغدالينا  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقية  الوزراء،  جمل�س 

اأندر�سن رئي�سة وزراء مملكة ال�سويد.

وزير اخلارجية ي�ستعر�س العالقات 

مع القائم باأعمال ال�سفارة الأمريكية

ا�ستقبل وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�سد الزياين، 

الواليات  �سفارة  باأعمال  القائم  اأم�س،  الوزارة  مقر  يف 

املتحدة االأمريكية لدى مملكة البحرين مارغريت ناردي.

ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�س عالقات ال�سداقة التاريخية 

اأ�س�س  على  البلدين  بني  القائمة  اال�سرتاتيجية  وال�سراكة 

تعزيزها  و�سبل  املتبادل،  والتن�سيق  التعاون  من  را�سخة 

وتنميتها يف املجاالت كافة، مبا يعود باخلري والنماء على 

الق�سايا  من  عدد  بحث  اإىل جانب  هذا  وال�سعبني،  البلدين 

االإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�سرتك.

اآل خليفة  ال�سيخ عبداهلل بن علي  ال�سفري  اللقاء  ح�سر 

رئي�س قطاع �سوؤون االأمريكيتني بالوزارة.

�سالح بن هندي ي�ستقبل 

الإعالمي جمال الياقوت

م�ست�سار  املناعي  هندي  بن  عي�سى  بن  �سالح  ا�ستقبل 

الكاتب  مبكتبه،  والريا�سة،  ال�سباب  ل�سوؤون  امللك  جاللة 

ال�سحفي جمال بن حممد الياقوت ع�سو هيئة ال�سحفيني 

ال�سعوديني ع�سو االحتاد الدويل لل�سحفيني ع�سو االحتاد 

العام لل�سحفيني العرب.

وخالل اللقاء، ت�سلم �سالح بن عي�سى بن هندي املناعي 

ن�سخة من كتاب االإعالمي بعنوان »جمال الكلمة جمال«.

الكاتب  يبذلها  التي  باجلهود  هندي  بن  �سالح  واأ�ساد 

مل�سار  االإعالمي  ال�سدى  يف  الياقوت  جمال  ال�سحفي 

واململكة  البحرين  مملكة  بني  القائمة  االأخوية  العالقات 

االإعالمية  باإ�سهاماته  منوًها  ال�سقيقة،  ال�سعودية  العربية 

يف  البارز  ودوره  االأدبية  ال�ساحات  اإثراء  يف  وال�سحفية 

خدمة املجتمع.

من جانبه، اأعرب الكاتب ال�سحفي جمال الياقوت عن 

على  املناعي  هندي  بن  عي�سى  بن  ل�سالح  وتقديره  �سكره 

دعمه وت�سجيعه للجهود احلثيثة لتعزيز العطاء االإعالمي 

وال�سحفي.

املوؤ�س�سة تعمل حالًيا على اإن�ساء رو�سة اأخرى يف ديار املحرق

»امللكية لالأعمال الإن�سانية« توّقع اتفاقية اإدارة رو�سة اأم نا�سر 

اإن�ساء  يف  ا�سرتاتيجيتها  �سمن 

الفئات  خلدمة  التنموية  امل�ساريع 

ا  املحتاجة امل�ستفيدة من خدماتها، وحر�سً

منها على اأن ينال االأيتام الن�سيب الكامل 

اأ�سهمت  اأقرانهم،  مياثل  مبا  التعليم  من 

رو�سة  بناء  يف  نا�سر  اأم  ال�سيخة  �سمو 

امللكية  املوؤ�س�سة  اأيتام  ل�سالح  منوذجية 

احلنينية  منطقة  يف  االإن�سانية  لالأعمال 

ال�سيد  الدكتور م�سطفى  اإذ وّقع  بالرفاع، 

لالأعمال  امللكية  للموؤ�س�سة  العام  االأمني 

وت�سغيل  الإدارة  اتفاقية  االإن�سانية 

الرو�سة مع اآمال حممد اأبوالفتح.

وتقّدم الدكتور م�سطفى ال�سيد االأمني 

العام للموؤ�س�سة امللكية لالأعمال االإن�سانية 

ح�سرة  اإىل  والتقدير  ال�سكر  بخال�س 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

خليفة عاهل البالد املعظم، على ما ُيوليه 

جاللته من دعم لربامج وم�ساريع املوؤ�س�سة 

امللكية لالأعمال االإن�سانية، وتف�سل جاللته 

مبنح املوؤ�س�سة االأر�س التي اأقيمت عليها 

العديد  تخدم  منطقة حيوية  الرو�سة يف 

الدعم  مثمًنا  فيها،  والقاطنني  االأهايل  من 

احلكومة  من  املوؤ�س�سة  به  حتظى  الذي 

امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  املوقرة 

االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء، م�سيًدا بكرم �سمو 

ال�سيخ  �سمو  وبجهود  نا�سر  اأم  ال�سيخة 

نا�سر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك 

يف  ال�سباب  و�سوؤون  االإن�سانية  لالأعمال 

اأن  ا�ستطاع  الذي  املوؤ�س�سة،  عمل  قيادة 

يحقق لها الكثري من االإجنازات وامل�ساريع 

االأيتام  �سالح  يف  جميعها  ت�سّب  التي 

واالأرامل واملحتاجني يف مملكتنا الغالية.

كما كّرر ال�سيد ال�سكر والتقدير ل�سمو 

اآل  حمد  بن  نا�سر  ال�سيخ  �سمو  والــدة 

ببناء  بالتكّفل  �سموها  ل  تف�سّ على  خليفة 

نفقة  على  كامل  ب�سكل  الرو�سة  وجتهيز 

ريعها  وتخ�سي�س  اخلا�سة،  �سموها 

من  املكفولني  البحرينيني  االأيتام  ل�سالح 

االإن�سانية.  لالأعمال  امللكية  املوؤ�س�سة  قبل 

موؤكًدا اأن هذا االأمر غري م�ستغرب ولي�س 

ال�سمو والدة �سمو  باجلديد على �ساحبة 

البي�ساء  اأياديها  اإن  اإذ  نا�سر،  ال�سيخ 

ــل  واالأرام واالأيــتــام  للمحتاجني  ممتدة 

من  العديد  ولها  دائم  ب�سكل  البحرينيني 

ل�ساحلهم  واخلريية  االإن�سانية  املبادارت 

دعم  خالل  من  املنا�سبات،  خمتلف  يف 

وامل�ساريع  واالأن�سطة  الربامج  من  العديد 

التي تنفذها املوؤ�س�سة على مدار العام.

باأن  ال�سيد  م�سطفى  الدكتور  وبنّي 

�سمن  ياأتي  نا�سر  اأم  رو�سة  م�سروع 

منوذجية  اأطفال  ريا�س  اإن�ساء  م�سروع 

تهدف  البحرين،  حمافظات  جميع  يف 

عدة  حتقيق  اإىل  خاللها  من  املوؤ�س�سة 

االأيتام  ينال  بــاأن  ا�سرتاتيجية  ــداف  اأه

قبل  ما  التعليم  فر�س  واملحتاجون 

اجلودة،  من  م�ستويات  باأعلى  املدر�سة 

التنموية  امل�ساريع  اإن�ساء  يف  واالإ�سهام 

البحريني،  املجتمع  تخدم  التي  املتميزة 

للموؤ�س�سة  املايل  الدعم  توفري  اإىل  اإ�سافة 

خدماتها  تقدمي  ا�ستمرار  ي�سمن  مبا 

لالأيتام واالأرامل واملحتاجني بعيًدا عن اأي 

تاأثريات اقت�سادية.

وقال د. م�سطفى ال�سيد اإن املوؤ�س�سة 

تربوية  ومعايري  �سروًطا  و�سعت 

�ستقوم  التي  للجهة  خا�سة  وتعليمية 

حر�ست  وقد  الرو�سة،  وت�سغيل  باإدارة 

املوؤ�س�سات  اأكــرب  مــع  التعاقد  على 

الطيبة  ال�سمعة  ذات  العريقة  التعليمية 

وت�سغيل  اإدارة  يف  املتميزة  واالإدراة 

الرو�سة  اإن�ساء  مت  كما  االأطفال،  ريا�س 

ومعايري  ا�سرتاطات  وفق  العقد  وتوقيع 

ي�سمن  مبا  والتعليم،  الرتبية  وزارة 

والتعليمي  الرتبوية  الهدف  حتقيق 

اإذ  اجلــودة،  من  م�ستويات  باأعلى  منها 

مقدارها  م�ساحة  على  الرو�سة  اأقيمت 

ثالثة  من  مكونة  مربًعا  ــرًتا  م  955

اأدوار، مب�ساحة اإجمالية للمباين مقدارها 

1401 مرت مربع ت�سمل 16 �سًفا ب�سعة 

اإجمالية قدرها 220 طالًبا، كما حتتوي 

ومرافق  كهربائي  م�سعد  على  الرو�سة 

لالإدارة  ومكاتب  ا�ستقبال  �سحية وغرفة 

التنفيذية وقاعة للمعلمني وقاعة متعددة 

وغرفة  ريا�سية  و�سالة  االأغــرا�ــس 

لالألعاب  وم�ساحة  وخمــزن  للحار�س 

اخلارجية ومواقف �سيارات.

ال�سيد  م�سطفى  الدكتور  واأ�ساف 

اإن�ساء  على  حالًيا  تعمل  املوؤ�س�سة  اأن 

ديار  يف  النموذجية  نا�سر  اأم  رو�سة 

املحرق،  حمافظة  اأهايل  خلدمة  املحرق 

مع  التعاقد  قريًبا  يتم  اأن  املوؤمل  ومن 

املنفذ  واملقاول  اال�ست�ساري  املهند�س 

اإن�ساء  العمل على  اإىل  اإ�سافة  للم�سروع، 

واأخرى  العا�سمة  حمافظة  يف  رو�سة 

ال�سمالية. املحافظة  يف 

اأن  ال�سيد  م�سطفى  الدكتور  وبنّي 

لالأطفال  النموذجية  نا�سر  اأم  رو�سة 

نفذتها  الذي  التنموية  امل�ساريع  اأحد 

االإن�سانية  لالأعمال  امللكية  املوؤ�س�سة 

ثالثة  اإن�ساء  �سملت  البحرين،  داخــل 

ال�سيف،  منطقة  يف  ا�ستثمارية  اأبــراج 

يف  اال�ستثمارية  الفلل  من  وجمموعة 

املحرق،  يف  خريية  وبناية  اجل�سرة، 

املهني  والتدريب  للتاأهيل  نا�سر  ومركز 

يف  البحرين  نتاج  وم�سروع  جو،  يف 

يف  مدريد  ــال  ري واأكادميية  الــرفــاع، 

من  العديد  اإىل  اإ�سافة  فيوز،  الرفاع 

التنموية. والربامج  امل�ساريع 

»اخلارجية« تطلق حملتها »اأّمناكم الـله« لتوعية املواطنني باإر�سادات ال�سفر
ال�سنوية  التوعوية  اأطلقت وزارة اخلارجية حملتها 

واملن�سات  واالت�سال  االإعالم  و�سائل  على  اهلل«  »اأمناكم 

ال�سفر،  باإر�سادات  املواطنني  وعي  لزيادة  الرقمية، 

وتعليمات التوا�سل مع البعثات الدبلوما�سية والقن�سلية 

يف اخلارج، مبا ي�سمن ق�ساء رحالتهم واأوقاتهم خارج 

الوطن باأمان و�سالمة وطماأنينة.

احلملة  هذه  اإطالق  اأن  اخلارجية  وزارة  واأو�سحت 

يف  ياأتي  ال�سفر  مو�سم  مع  تزامًنا  الدورية  التوعوية 

اإطار مبادراتها الداعمة للخطة الوطنية لتعزيز االنتماء 

الوطني وتر�سيخ قيم املواطنة »بحريننا«، ومن �سمنها 

تد�سني تطبيق »وجهتي« على الهواتف الذكية بالتعاون 

خلدمة  االإلكرتونية،  واحلكومة  هيئة  املعلومات  مع 

الأغرا�س  اخلارج  اإىل  ال�سفر  يف  الراغبني  املواطنني 

ال�سياحة والعالج والدرا�سة، ورعاية م�ساحلهم، بهدف 

املحافظة على اأمنهم و�سالمتهم و�سمان راحتهم.

اإر�سادات  تت�سمن  #اأمناكم_اهلل  حملة  اأن  واأ�سافت 

عديدة لتوعية املواطنني باإر�سادات ال�سفر، بدًءا مبرحلة 

التخطيط لل�سفر والتاأكد من �سالحية جواز ال�سفر ونوع 

اإن وجدت، والتعامل مع وكالء �سفر  املطلوبة  التاأ�سرية 

م�سطربة،  ومناطق  دول  اإىل  ال�سفر  وجتنب  معتمدين، 

واأنظمته،  امل�سيف  البلد  بقوانني  التزامهم  اإىل  و�سوالً 

واحرتام عاداته وتقاليده، وغريها من االإر�سادات اخلا�سة 

بال�سكن واملوا�سالت واحتياطات االأمن وال�سالمة وحماية 

املمتلكات ال�سخ�سية، وظهورهم بوجه ح�ساري م�سرف 

كخري �سفراء للوطن.

وحددت احلملة اآليات االت�سال بالبعثات الدبلوما�سية 

جمل�س  دول  بعثات  اإحدى  اأو  اخلارج  يف  القن�سلية  اأو 

مبكتب  االت�سال  اأو  العربية،  اخلليج  لدول  التعاون 

املتابعة بوزارة اخلارجية على هاتف )17227555(، 

للم�ساعدة يف حالة التعر�س الأي م�سكالت اأو طوارئ اأو 

»وجهتي«  تطبيق  مراعاة حتميل  مع  اهلل،  قدر  ال  اأزمات 

من  يت�سمنه  مبا  التوا�سل  وتعزيز  بياناتهم  لتحديث 

حول  مهمة  ومعلومات  واإ�سعارات  جمانية  خدمات 

االت�سال بالبعثات، وغريها من االإجراءات حتى العودة 

اإىل اأر�س الوطن.

اهلل«  »اأمناكم  حملة  اأن  اخلارجية  وزارة  واأفادت 

م�ستمرة طوال ف�سل ال�سيف خالل الفرتة من يونيو اإىل 

اأغ�سط�س املقبل، عرب املن�سات الرقمية لوزارة اخلارجية 

والتلفزيونية  االإذاعية  والقنوات  البحرين  اأنباء  ووكالة 

وال�سا�سات املوجودة يف مطار البحرين الدويل، ف�ساًل عن 

كتيبات ومطويات وغريها من و�سائل االإعالم واالت�سال، 

متمنية للجميع ق�ساء فرتة �سفر اآمنة وممتعة والعودة 

اإىل اأر�س الوطن �ساملني بحفظ اهلل ورعايته.

ويل العهد رئي�س الوزراء
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االثنني 6 ذو القعدة 1443 ـ العدد 12112

Monday 6th June 2022 - No. 12112

ا�ستنكرت ا�ستخدام الريا�سة اأداة �سيا�سية.. فعاليات:

انتهاكات قطرية حلقوق الإن�سان وحتالفها مع اإيران يقّو�ض اأمن املنطقة

وقال: »اإن الغاز القطري ي�ستخدم من قبل اإيران يف حتقيق 

االإيراين، كما تعمل قطر  النووي  مكا�سب يف ملف مفاو�سات 

التكتم على جتاوزتها يف ملف  العامل يف  كاأ�س  على توظيف 

حقوق االإن�سان، وان ما �سهدناه قبيل االنتخابات يف قطر من 

حرمان بع�س اأبناء القبائل من حقهم ال�سيا�سي وما �سبق ذلك 

من انتهاكات فادحة يف حق اأبناء قبيلة الغفران القطرية يثري 

الكثري من الت�ساوؤالت عن �سبب �سمت املنظمات احلقوقية عن 

وبني  االإن�سانية«.  قواعد  الأب�سط  املخالفة  القطرية  املمار�سات 

اأن هذا ال�سمت الغريب عن االنتهاكات القطرية ي�سع الكثري 

الإ�سكات  اأموالها  قطر  ا�ستغالل  حول  اال�ستفهام  عالمات  من 

املنظمات ب�سورة اأو باأخرى.

ويرى اإيهاب اأحمد اأن �سجل قطر يف جمال حقوق االإن�سان، 

ا�ستغالل  من  ذلك  تبع  وما  العامل،  كاأ�س  بطولة  اإبان  خا�سة 

العمالة الوافدة وحرمانهم من حقوقهم، كان ينبغي اأن يقابل 

بقرارات �سيا�سية حا�سمة من الدول الكربى، ال اأن يتم ال�سماح 

لها با�ست�سافة كاأ�س العامل.

عملية  يف  قطر  ت�ستخدم  اإيران  اأن  اأحمد  يعتقد  ذلك،  اإىل 

التفاو�س حول امللف النووي االإيراين، وذلك من خالل ت�سخري 

الغاز القطري ليكون ورقة تفاو�س، خا�سة يف ظل ما ي�سهده 

العامل من اأزمة يف الطاقة ب�سبب احلرب الرو�سية االأوكرانية.

يتم  اإيران  بيد  ورقة  اأ�سبح  القطري  الغاز  »اإن  واأو�سح 

التفاو�س، حتى واإن  ا�ستخدامها يف حتقيق مكا�سب يف ملف 

الو�سيط بني  الدوحة تعمل على لعب دور  اأن  الظاهر  بدا يف 

الغرب واإيران حللحة امللف النووي«. 

وراأى اإيهاب اأحمد اأن قطر ت�ستغل حاجة العامل للغاز يف 

ظل الظروف ال�سيا�سية التي مير بها العامل يف حتقيق اأمرين؛ 

بالدخول  اإيران  عن  الدويل  ال�سغط  تخفيف  يخ�س  االأول 

املتفاو�سني، والثاين حماولة طي �سجل  الطرفني  و�سيطا بني 

قطر االأ�سود يف جمال حقوق االإن�سان، على اعتبار اأن م�سلحة 

الطرف  غ�س  تقت�سي  القطري  الغاز  من  امل�ستفيدة  الدول 

والت�ساهل مع قطر للح�سول على الطاقة من قطر. 

جمعية  رئي�س  الطيب  اأحمد  عبداجلبار  الدكتور  واأ�سار 

احلقوقيني البحرينية، وهي منظمة ذات �سفة ا�ست�سارية يف 

االأمم املتحدة، اإىل اأن قيام دولة قطر بالت�سويق لكاأ�س العامل 

2022 ياأتي يف اإطار حماولة اإغفال انتهاكات حقوق العمال 

توفري  اإن  اإذ  العاملي،  الكاأ�س  من�ساآت  يدهم  على  قامت  الذين 

الظروف املنا�سبه للعمال ومنحهم اأجورهم يف وقتها وتاأمني 

�سالمتهم و�سحتهم هي اأولويات حلماية احلق يف العمل الذي 

اأقره العهد الدويل اخلا�س باحلقوق االقت�سادية واالجتماعية 

والثقافية.

دومنا  العاملية  للبطولة  الرتويج  حماولة  اأن  واأ�ساف 

التعر�س حلاالت الوفيات واالإ�سابات التي تزامنت مع اإمتام 

املن�ساأت الريا�سية ُيعد نوعا من تزوير احلقائق ويتعار�س مع 

اإن�سانية الريا�سة التي تتطلبها املواثيق االأوملبية والريا�سية 

واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

ال�سلطات  البحرينية  احلقوقيني  جمعية  رئي�س  ودعا 

الوافدة  املالية للعمالة  الت�سويات  اإمتام  القطرية اىل �سرورة 

الكاأ�س  عليها  �ستقام  التي  املالعب  بناء  عملية  تولت  التي 

التي  واال�سابات  الوفيات  اأعداد  ب�سفافية  تعلن  وان  العاملية، 

يتما�سى  ما  وهو  وامل�سابني،  املتوفني  اأهايل  وتعوي�س  متت، 

يف  قطر  يف  االن�سان  حلقوق  الوطنية  اللجنة  قدمته  ما  مع 

اأو�ست  اإذ   ،32 ال�سفحة  يف   2020 لعام  ال�سنوي  تقريرها 

ب�سكل م�ستمر يف اإطار احلق بالعمل على تقوية نظام التفتي�س 

وحت�سني معايري ال�سحة وال�سالمة املهنية، وهو ما يوؤكد اأن 

هنالك �سعفا م�ستمرا يف هذه املجاالت، ما ت�سبب معه ما حدث 

من انتهاك حلقوق العمالة الوافدة التي �سيدت مالعب الكاأ�س 

العاملية.

للتحالف  العام  املن�سق  فوالذ  في�سل  حتدث  جانبه،  من 

قطر  العامل  كاأ�س  عمال  ل�سحايا  الدويل  العمايل  احلقوقي 

االأجانب  للعمال  املاأ�ساوي  الو�سع  عن  )ان�ساف(   2022

وال�سجل احلقوقي لقطر يف هذا املجال، وقال اإن و�سع العمال 

احلقوقية  املنظمات  اأغلب  اإن  اإذ  م�ستمر،  تراجع  يف  قطر  يف 

العاملية خا�سة منظمة مراقبة حقوق االن�سان ومنظمة العفو 

الدولية �سلطت ال�سوء على االنتهاكات يف قطر، وان قطر عن 

البطولة، وموؤخرا  تنظيم  ك�سبت حق  والف�ساد  الر�سى  طريق 

طالبت  اإذ  االأمر،  عن  اأوروبا  يف  الكروية  االحتادات  حتدثت 

مبقاطعة كاأ�س العامل املزمع تنظيمه يف قطر يف 2022 ب�سبب 

االنتهاكات الكبرية �سد العمال يف بناء من�ساآت كاأ�س العامل، 

وكثري منهم مت ت�سفريهم دون تعوي�سات وال رواتب يف اأثناء 

جانحة كورونا بقطر.

واالحتادات  الدولية  العمل  منظمة  اأن  فوالذ  واأ�ساف 

العمالية الدولية اأكدت اأن �سروط العمل جمحفة يف قطر، واأن 

نظام الكفالة نظام ا�ستغاليل والعبودية موجودة ب�سكل كبري 

يف قطر، وطالبت منظمة الفيفا ب�سرعة اتخاد موقف �سد قطر.

)الغارديان(  الربيطانية  ال�سحيفة  اإن  فوالذ  وقال 

من  اأكرث  وفاة  عن  فيه  تتحدث  تقريرا  ن�سرت  الربيطانية 

با�ست�سافة  فوزها  منذ  قطر  اآ�سيوي يف  اأجنبي  عامل   6500

حقوقية  منظمات  من  امل�سكل  تخالفنا  وان   ،2022 مونديال 

دولية ونقابية وممثلي اأ�سر واأهايل �سحايا العمال االآ�سيويني 

يتحرك االآن دوليا الأجل ان�ساف وتعوي�س ا�سر العمال ب�سكل 

من�سف و�سفاف، وفتح حتقيق �سفاف دويل عن هذا )ملف قطر 

الريا�سي ال�سيئ(، وخفايا واأ�سرار تخفيها احلكومة القطرية 

عن اأن العديد من هوؤالء توفوا خالل عملهم يف م�ساريع البنية 

التحتية ال�ست�سافة كاأ�س العامل 2022، وتقدمي اجلهات التي 

تقف وراء وفاة العمال اىل املحاكمة.

اخللل  اأن  املاجد  اأ�سامة  ال�سحفي  الكاتب  اأكد  جانبه،  من 

يف  الهائل  والتناق�س  الكذب  هو  قطر  ح�سابات  يف  االأ�سا�سي 

حجم الت�سريحات واملكابرة واال�ستهتار باأمن �سعوب املنطقة، 

واإعطاء تف�سريات غبية م�سحكة حيال الكثري من الق�سايا، ففي 

الوقت الذي ترثثر فيه اخلارجية القطرية عن حقوق االإن�سان 

نكت�سف  واال�ستقامة،  الرباءة  قناع  وتلب�س  العمالة،  وحقوق 

والنظام  االأتراك  قبل  املحتلة من  اأرا�سيها  ما يح�سل على  ان 

االإيراين االإرهابي ال ميكن ت�سوره يف حق العمالة التي تتعامل 

معها قطر على اأنها جمرد )ماكينات( ولي�س ب�سرا، اإذ ترغمهم 

من  زهيدة  وباأجور  راحة  اأي  ودون  اليوم  طوال  العمل  على 

ففي  �سهرين،  من  اأقل  �سينتهي يف  ريا�سي  تنظيم حدث  اأجل 

م�سبوق  نحو غري  على  االإجرام  �سورة خريطة  تغريت  قطر 

مثل الر�سى والف�ساد واغت�ساب حقوق العمال الذين يعي�سون 

العمل  مواقع  يف  ميتا  �سقط  منهم  وكثري  خاوية،  وجيوبهم 

وناطحات ال�سحاب امل�سيدة بعرق هوؤالء امل�ساكني الب�سطاء.

واأ�ساف ان كل جحافل ال�سر والظالم يف هذا البلد املري�س 

من  األوانا  وميار�س  املزيفة،  الدميقراطية  وهم  يعي�س  الذي 

اال�ستغالل والديكتاتورية يف حق �سريحة كبرية من املواطنني 

وذلك عرب جتريدهم من حقوقهم يف الرت�سح والت�سويت يف 

االنتخابات، وعزل كل من يقول كلمة احلق للنظام املهوو�س 

االإرهاب ودروبه  لتنمية  الهائلة  الرثوات واالكت�سافات  بنهب 

الفرعية مثل دعم املثليني وفتح اآفاق غري حمدودة اأمامهم، فاإن 

املحظورات  كل  بتبني  عهدا  نف�سه  على  قطع  القطري  النظام 

هذه  تف�سح  الواعية  ال�سعوب  ولكن  والكبت،  القمع  وقوانني 

االأنظمة واحلكومات الرجعية ذات النفاق وجتارة ال�سعارات 

والتمييز العن�سري.

اأ�سامة املاجد اإيهاب اأحمد د. عبداجلبار الطيب في�سل فوالذ

حالت الإغماءات والتعب حتدث يف جميع المتحانات.. جامعة البحرين:

ل �سّحة لإغماء اأحد الطلبة ب�سبب احلر يف المتحان
و�سائل  بع�س  تداولته  ما  البحرين  جامعة  نفت 

 ،)2022 يونيو   4( ال�سبت  يوم  االجتماعي  التوا�سل 

التي اأ�سارت اإىل اأن اأحد طلبة اجلامعة اأغمي عليه ب�سبب 

ارتفاع درجة حرارة قاعة االمتحان، وهو يوؤدي امتحان 

الريا�سيات.

والتعب  االإغماءات  حاالت  اأن  اجلامعة  واأو�سحت 

يحدث  االأمر  وهذا  العامة،  االمتحانات  حتدث يف جميع 

على  اجلامعة  يف  الطبية  االأطقم  وتكون  ال�سنوات،  عرب 

تتعدد  التي  احلاالت،  هذه  ملواجهة  اال�ستعداد  اأهبة 

اأ�سبابها.

واأ�سارت اإىل اأن ال�سجالت الطبية اجلامعية تفيد باأن 

العدد االأكرب من الطلبة الذين يتعر�سون للوهن واالإغماء 

ال�سغط  حتت  يقعون  النهائية  االمتحانات  اأثناء  يف 

النف�سي لالمتحان، ومنهم من ال يتناولون وجبة االإفطار 

قبل املجيء اإىل اجلامعة، فيتعر�سون لهبوط يف ال�سكر، 

ومنهم من ي�سهر طوال ليلة االمتحان للمذاكرة النهائية 

م�سروبات  تناول  يف  يفرط  من  ومنهم  منهًكا،  فياأتي 

الطاقة اأو املنبهات، معتقًدا اأن ذلك �سيمّده بالطاقة لل�سهر 

وو�سل الليل بالنهار للمذاكرة، ومن الطلبة من يعاين من 

االأمرا�س املزمنة، وغريها من االأ�سباب ال�سحية، وبع�س 

هذه االأ�سباب هو ما وقع يف امتحان يوم ال�سبت حتديًدا، 

بح�سب تقارير العيادة ال�سحية يف جامعة البحرين.

اإقامة  على  ف�سلًيا  الطلبة  �سوؤون  عمادة  وتعمل 

بال�سحة  العناية  اأهمية  اإىل  الطلبة  تنبِّه  التي  الور�س 

يقعوا  ال  حتى  االمتحانات،  فرتة  يف  والنف�سية  البدنية 

الق�سط  واأخذ  والع�سبي،  النف�سي  التوتر  �سغط  حتت 

الكايف من الراحة والنوم، جتنًبا لهذه احلوادث املتكررة 

يف االمتحانات النهائية، يف الوقت الذي تكون فيه اأطقم 

ما  اإذا  للتدخل  االمتحانات،  قاعات  من  قريبة  املمر�سني 

دعت احلاجة، ولنقل املر�سى اإىل عيادة اجلامعة، لتلقي 

العالج، واأخذ الق�سط الكايف من الراحة.

درجة  ارتفاع  وهو  التغريدة،  يف  الوارد  ال�سبب  اأما 

حرارة قاعات االمتحان، فهذا غري �سحيح جملة وتف�سياًل، 

الأن موظفي عمادة �سوؤون الطلبة، واملراقبني، وامل�سوؤولني 

فيهم  مبن  الرئي�س،  ونواب  العمداء،  من  اجلامعة  يف 

القاعات،  بتفقد  الدوام  على  يقومون  اجلامعة،  رئي�سة 

ال  التي  االأمور  من  وغريها  التكييف  م�ساألة  من  والتاأكد 

اأو  م�سكلة  اأي  هناك  تكن  بها، ومل  اإال  االمتحانات  تنعقد 

�سكوى من درجة حرارة القاعات طيلة االأيام املا�سية.

ف�������ولذ: الحت����������ادات ال����ك����روي����ة ط���ال���ب���ت مب���ق���اط���ع���ة ك����اأ�����ض ال����ع����امل يف ق���ط���ر ب�����س��ب��ب الن���ت���ه���اك���ات ال��ع��ّم��ال��ي��ة
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القطرية  التجاوزات  على  وطنية  فعاليات  �سلطت 

حقوق  جمال  يف  �سواء  متار�سها،  التي  واالنتهاكات 

تقّو�ض  التي  اإيران  من  حتالفها  خالل  من  اأو  االإن�سان 

ال�سلم واالأمن يف املنطقة.

اأن  اأحمد  اإيهاب  الوطن  واأكد رئي�ض حترير �سحيفة 

اأمام  العامل لتلميع �سورتها  قطر ت�ستخدم بطولة كاأ�ض 

خالل  لل�سطح  برز  ما  الإخفاء  حماولة  يف  العامل،  دول 

و�سريحة  وا�سحة  انتهاكات  من  املا�سية  ال�سنوات 

اأو حتى  قطر  اأبناء  على �سعيد  �سواء  االإن�سان،  حلقوق 

الإجناز  ت�سخريها  مت  التي  الوافدة  العمالة  �سعيد  على 

من�ساأت كاأ�ض العامل، الفتا اإىل اأن ا�ستخدام الريا�سة اأداة 

�سيا�سية اأمر غري مقبول من قبل املنظمات املعنية بحقوق 

االإن�سان.

اإحالة مدر�ستن اإىل التحقيق لعدم اللتزام بتعليمات اخلدمة املدنية

جلنة تظلمات »الرتبية« تعّدل تقارير الأداء الوظيفي ل�36 معلًما

انعقدت جلنة تظلمات وزارة الرتبية والتعليم، امل�سكلة طبًقا الأحكام املادة 30 من قانون 

اخلدمة املدنية، اجتماعها الدوري برئا�سة الدكتور حممد مبارك بن اأحمد املدير العام ل�سوؤون 

املدار�س، وح�سور اأع�ساء اللجنة من امل�سوؤولني واأمانة �سر اللجنة.

وقد ناق�ست اللجنة ما جمموعه 39 تظلًما ب�ساأن تقارير االأداء الوظيفي مقدمة من معلمني 

الفرق  من  اإليها  املرفوعة  التقارير  يف  اللجنة  تداول  وبعد  احلكومية.  املدار�س  خمتلف  يف 

االأداء الوظيفي، قررت تعديل  التعليم لفح�س تقارير تقييم  الفرعية امل�سكلة من قبل قطاع 

36 تقرير اأداء وظيفي والتن�سيق مع جهاز اخلدمة املدنية الإدخال هذه التعديالت ر�سمًيا يف 

ال�سجالت الوظيفية للمعلمني، يف حني اأبقت على ثالثة تقارير دون تغيري، واأو�ست باإحالة 

املبا�سرين باخلطوات  امل�سوؤولني  التزام عدد من  االإداري ب�سبب عدم  التحقيق  اإىل  مدر�ستني 

النظامية يف تقييم االأداء الوظيفي.

 كما ناق�ست اللجنة عدًدا من التظلمات اخلا�سة بالرتقيات واإنهاء العقود، واتخذت ما 

يلزم ب�ساأنها من قرارات.

مركز اجل�سرة للحرف يعلن 

الربامج التدريبية اجلديدة خالل يونيو

احلريف  ن�ساطه  للحرف  اجل�سرة  مركز  يوا�سل 

جمال  يف  تدريبية  دورات  يقّدم  اإذ   ،2022 يونيو  ل�سهر 

ال�سناعات التقليدية واحلرفية مب�ساركة فريق من اخلرباء 

ني.  واملتخ�س�سّ

احلايل  ال�سهر  خالل  للتدريب  برنامج  املركز  ويقّدم 

ويت�سمن  ال�سبت.  يوم  تقام  وور�س  م�سائية  ور�س  من 

اليدوية  احلرف  جماالت  يف  متعددة  ور�س  الربنامج 

�سناعة  الريزن،  فن  مثل  واحلديثة  البحرينية  التقليدية 

ال�سخب  وتفريغ  التريازو،  اأ�س�س  �سناعة  وفن  العطور 

)االآركت( واأ�سا�سيات الف�سيف�ساء )املوزاييك(. 

مدير �سوؤون املدار�ض ي�سيد 

بالتن�سيق املتميز مع جامعة البحرين

العام  املدير  اأحمد  الدكتور حممد مبارك بن  ا�ستقبل 

البحرين  كلية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املدار�س  ل�سوؤون 

عي�سى،  مبدينة  الوزارة  مقر  يف  مبكتبه  للمعلمني، 

جامعة  رئي�سة  امل�سحكي  �ساهني  جواهر  الدكتورة 

اإطار التن�سيق والتعاون امل�ستمرين  البحرين، وذلك يف 

بني الوزارة واجلامعة.

ت�سهده  املدار�س مبا  ل�سوؤون  العام  املدير  اأ�ساد  وقد 

املوؤ�س�ستان التعليميتان من تن�سيق متميز وتوا�سل دائم 

ينعك�س اإيجاًبا على دعم الربامج امل�سرتكة بني اجلانبني، 

وقد مت خالل االجتماع بحث عدد من املوا�سيع اخلا�سة 

جامعة  اأمناء  جمل�س  وكذلك  للمعلمني،  البحرين  بكلية 

البحرين.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12112/pdf/INAF_20220606014453636.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/964453/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/964420/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

اأبلغ م�س�ؤول اأمريكي اأم�س لبنان اأن وا�سنطن �ستعاقب اأي فريق 

يقدم دعًما »عينًيّا« حلزب اهلل، وذلك بعد اأ�سابيع من اإدراج وا�سنطن 

مالية  خدمات  تقدمي  بتهمة  العق�بات  الئحة  على  لبنانًيا  م�سرًفا 

للحزب.

مكافحة مت�يل  ل�س�ؤون  االأمريكية  م�ساعد وزير اخلزانة  والتقى 

االإرهاب مار�سال بيلنغ�سلي، غداة و�س�له اإىل بريوت، كاًل من رئي�س 

الربملان نبيه بري ورئي�س احلك�مة �سعد احلريري.

خالل  بيلنغ�سلي  اإن  بريوت،  يف  االأمريكية  ال�سفارة  واأوردت 

على  لبنان  »�سي�سجع  وامل�سرفيني،  الر�سمّيني  امل�س�ؤولني  مع  لقاءاته 

اتخاذ اخلط�ات الالزمة للبقاء على م�سافة من حزب اهلل، وغريه من 

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

زيادة الدعم املايل ملنح تاأهيل ذوي الإعاقة.. جمل�س الوزراء:

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

االأهلية  للمراكز وامل�ؤ�س�سات  احلك�مة 

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

العاهل وخادم احلرمني بحًثا تطورات الأو�ضاع يف املنطقة.. امللك:

نـقــف فـي �ســف وخـنـدق واحـد مـع ال�سعوديـة
ــامل ــع ــى ال ــل ـــداء ع ـــت ــــو« اع ــــك ــداف مــعــمــلــي »اأرام ــه ــت ــس ا�

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

رئي�س �لوزر�ء مرتئ�ًسا جل�سة �حلكومة �أم�س

اآل خليفة عاهل البالد املفدى  تاأتي زيارة جاللة امللك حمد بن عي�سى 

اأم�س،  ي�م  ال�سقيقة  ال�سع�دية  العربية  اململكة  اإىل  ورعاه  اهلل  حفظه 

خادم  اأخيه  مع  جدة  يف  ال�سالم  ق�سر  يف  جاللته  عقده  الذي  واالجتماع 

يف  اهلل  حفظه  �سع�د  اآل  عبدالعزيز  بن  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

فقد اختار جاللة امللك املفدى اأن يق�م بهذه الزيارة واأن يلتقي مع اأخيه 

خادم احلرمني ال�سريفني يف الي�م ال�طني ال�سع�دي، وذلك اعتزاًزا واحتفاًء 

ا  من جاللته بهذا الي�م التاريخي من امل�سرية ال�سع�دية الظافرة، وحر�سً

وويل  �سلمان  امللك  اإىل  تهانيه  خال�س  �سخ�سًيا  ينقل  اأن  على  من جاللته 

عهده، ومبا يعرّب عن امل�ساعر الطيبة لكافة البحرينيني وعلى راأ�سهم جاللة 

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه جتاه اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة.

ت�ؤكد  ورعاه  اهلل  حفظه  املفدى  امللك  زيارة جاللة  فاإن  ت�قيتها..  ويف 

اململكة  �سقيقتها  مع  واحًدا  �سًفا  ووق�فها  البحرين  مملكة  ت�سامن  على 

العربية ال�سع�دية �سد كل ما يهدد اأمنها وا�ستقرارها، وا�ستنكارها ال�سديد 

واإدانتها للعمل االإرهابي التخريبي على معملي اأرامك� يف بقيق وخري�س، 

والذي ميثل ت�سعيًدا خطرًيا وتهديًدا كبرًيا الأمن املنطقة والإمدادات النفط 

يف ال�س�ق العاملية.

كما تاأتي زيارة جاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ي�م اأم�س واجتماعه 

رفع  على  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  ال�سريفني  احلرمني  خادم  اأخيه  مع 

اأق�سى درجات التن�سيق والت�ساور يف ظل ما متر به املنطقة من منعطف 

خطري وخا�سة ما تتعّر�س له اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة الي�م من 

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

واأمن  ال�سع�دية،  العربية  اململكة  اأمن  ه�  البحرين  مملكة  اأمن  اإن 

اهلل  حفظه  املفدى  امللك  جاللة  ل  تف�سّ وكما  البحرين،  اأمن  ه�  ال�سع�دية 

ورعاه يف جدة ي�م اأم�س اأن البحرين هي على الدوام »تقف يف �سف ويف 

خندق واحد مع اململكة العربية ال�سع�دية ال�سقيقة«، التي تعترب هي البيت 

لنا  االأمان  و�سمام  االأمن  وركيزة  اجلامع  واالإ�سالمي  والعربي  اخلليجي 

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

فاإننا ن�ستذكر هنا وبكل فخر  االأمن واحد ال يتجزاأ،  اإن  وعندما نق�ل 

واعتزاز وقفة اجلن�د البحرينيني الب�ا�سل مع اإخ�انهم اجلن�د ال�سع�ديني 

حيث  عدة،  وم�اقع  خمتلفة  مراحل  ويف  دائًما،  واحد  خندق  يف  الب�ا�سل 

قدم�ا الت�سحيات اجل�سام وال�سهداء ل�سد كل االعتداءات الغا�سمة ومن اجل 

الدفاع عن املنطقة وحماية �سع�بنا واأمننا وا�ستقرارنا باأنف�سنا.

تتحطم  �س�ف  واإرادة واحدة  واحد،  واحد، وم�سري وهدف  فه� درب 

التحديات، وبف�سل حكمة  بها كل  االعتداءات، و�سن�سد  على �سخرتها كل 

اهلل  ال�سريفني حفظه  احلرمني  واأخيه خادم  ورعاه  اهلل  امللك حفظه  جاللة 

�سن�سري دوًما مًعا على درب املحبة واالأخ�ة والتعاون والت�سامن، و�س�ف 

ننت�سر ل�سع�بنا ويف حقهم يف العي�س ب�سالم ويف اأمن وا�ستقرار.

دربـنـا واحــد

»البحرين والكويت«:
التو�سع يف اخلدمات امل�سرفية 

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

»ال�سحفيني«: ح�سابات ربحية 
يف و�سائل التوا�سل تنقل 

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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اأن  اجل�شي  حممد  املحامي  �شرح 

القا�شي  برئا�شة  العمالية  التحكيم  هيئة 

�شركة  بالزام  ف�شت  الزايد  �شلطان  اإبراهيم 

جرامك�»املحتكم �شدها« باأن ت�ؤدي اإىل نقابة 

بن�شبة  ال�شن�ية  الزيادة  »املحتكمة«  جرامك� 

0 اإىل 5% بناًء على التقييم ال�شن�ي املعم�ل 

به. 

باأن  �شدها  املحتكم  باإلزام  ق�شت  كما 

للمحتكمني  االإ�شايف  العمل  �شاعات  حتت�شب 

على ا�شا�س االأجر )الراتب االإجمايل - الراتب 

والعم�الت  واملكافاآت  والعالوات  االأ�شا�شي 

عن  الفرق  ت�ؤدي  واأن  االأخرى(  واملزايا 

2014م  عام  منذ  االإ�شايف  العمل  احت�شابها 

وكذلك باأن ت�ؤدي ما ن�شبته 10% يف برنامج 

االدخار و�شرف عالوة احلقيبة املدر�شية لكل 

طالب وبحد اأربعة و�شرف ال�شلة الرم�شانية 

40 ديناًرا عن كل عام.

نظر  بداأت  التحكيمية  الهيئة  وكانت 

الدع�ى التحكيمية التي اأقامها وكيل املحتكمة 

2017م،  عام  منذ  اجل�شي  حممد  املحامي 

باأن  الدع�ى  افتتاح  �شحيفة  يف  قرر  حيث 

النقابة  عمال  قبل  من  بها  املطالبة  احلق�ق 

حق�ق مكت�شبة للعمال جرى العمل بها الأكرث 

تتح�شن  قان�ين  و�شع  وه�  عاًما   30 من 

مب�جبه املنفعة التي ح�شل عليها الفرد جراء 

قان�ن اأو قرار من امل�شا�س به. 

حال  باأي  ميكن  ال  باأنه  اجل�شي  واأ�شاف 

اأدائها  عن  ال�شركة  تتن�شل  اأن  االأح�ال  من 

الفقرة  مب�جب  اإعماالً  وذلك  حق،  وجه  دون 

العمل، ذلك  املادة )4( من قان�ن  الثانية من 

الذي ي�شتهدفه  االأ�شا�شي  الغر�س  اأنه ملا كان 

�شالح  مراعاة  ه�  العمل  بقان�ن  امل�شرع 

من  االنتقا�س  يج�ز  فال  وحمايته  العامل 

احلق�ق املقررة له يف هذا القان�ن ولكن ذلك 

ذلك  على  بالن�س  �ش�اء  زيادتها  من  مينع  ال 

العمل  �شاحب  يقرره  مبا  اأو  العمل  عقد  يف 

كان  اإذ  من�شاأته،  العمل يف  لتنظيم  ق�اعد  من 

من املقرر بن�س املادة 153 من قان�ن العمل 

العامل من  اكت�شبه  امل�شا�س مبا  ال يج�ز  اأنه 

النظم  ل�ائح  اأو  اتفاقية  اأية  مبقت�شى  حق�ق 

اعتاد  اأو  العرف  عليه  ما جرى  اأو  االأ�شا�شية 

�شاحب العمل على منحه للعمال. 

رف�شت   حمكمة   اال�شتئنافية   العليا  

 املدنية   الثانية   طعن   طبيب   على   قرار   ب�قفه  

 عن   العمل   بعد   اأن   ارتاأت   اللجنة   التاأديبية  

 للمرخ�س   لهم   مبزاولة   مهنة   الطب   الب�شري  

 وطب   االأ�شنان   م�ش�ؤوليته   عن   تعر�س   جنني  

 لنزيف   وم�شاعفات   �شحية   اأثناء   عملية   والدة  

 وعاقبته   باالإيقاف   عن   العمل   مدة   �شهر. 

حكمها  اأن   حيثيات  يف  و اأكدت   املحكمة 

 امل�شرع   اأناط   باللجنة   تقرير   حدوث   االأخطاء  

 املهنية   التي   تقع   من   الطبيب،   وكانت   تلك  

 االأخطاء   باعتبارها   من   االأم�ر   الفنية   التي  

 تخرج   عن   اخت�شا�س   املحكمة   الأن   تقرير  

 حدوث   االأخطاء   املهنية   التي   تقع   من   الطبيب  

 اأمانة   اأع�شاء   تلك   اللجنة   يتحمل�نها   اأمام   اهلل  

 و�شمائرهم   طاملا   مل   ينحرف�ا   ب�شلطتهم . 

وكان   املدعي   قد   ذكر   يف   دع�اه   اأنه   طبيب  

 ن�شاء   ووالدة   واأثناء   مبا�شرة   اإحدى   حاالت  

 ال�الدة   تعر�س   جنني   مل�شاعفات   طبية  

 خطرية   من   دون   معرفة   ال�شبب،   فاأ�شند   اإليه  

 تاأخره   يف   اتخاذ   االإجراءات   الطبية   املتعارف  

 عليها   ومت   اإحالته   اإىل   اللجنة   التاأديبية   التي  

 انتهت   اإىل   وقفه   عن   العمل   مدة   �شتة   اأ�شهر،  

 فتظلم   من   ذلك   القرار   ومت   تعديله   اإىل   ال�قف  

 عن   العمل   مدة   �شهر   رغم   اأنه   قد   بذل   العناية  

 الالزمة   وال   عالقة   له   بامل�شاعفات   التي  

 حدثت   للجنني   فلجاأ   اإىل   حمكمة   اأول   درجة  

 ورفع   دع�اه   وطلب   ب�شفة   م�شتعجلة   وقف  

 تنفيذ   القرار   واإلغاءه   اإال   اأن   حمكمة   اأول   درجة  

 رف�شت   دع�اه   فلجاأ   اإىل   املحكمة   اال�شتئنافية  

 العليا . 

ودفع   بالق�ش�ر   يف   الت�شبيب   واالإخالل  

 بحق   الدفاع،   واأن   حالة   اجلنني   لي�شت   ب�شبب  

 ال�الدة   واإمنا   ب�شبب   اآخر   منف�شل   نتج   عنه  

 النزيف،   باالإ�شافة   اإىل   افتقار   اللجنة   التي  

 قامت   بالتحقيق   معه   من   التخ�ش�شات   ذات  

 ال�شلة   مب��ش�ع   اخلطاأ   امل�شند   اإليه   �ش�اء  

 اللجنة   االأوىل   اأو   جلنة   التظلمات،   كما   اأن  

 اللجنة   التاأديبية   اأ�شاءت   ا�شتعمال   �شلطتها  

 ومنعت   امل�شتاأنف   من   حقه   يف   مناق�شة  

 ال�شه�د   ورف�شت   مناق�شة   اال�شت�شاريني  

 املتخ�ش�شني   لبيان   اأ�شباب   تده�ر   حالة  

 الطفلة،   ف�شالً   عن   انعدام   الرابطة   بني   فعل  

 امل�شتاأنف   واإ�شابة   الطفلة . 

وذكرت املحكمة    اأن   حكم   اأول   درجة   بات  

 جديًرا   بالتاأييد،   وه�   ما   تق�شي   معه   املحكمة  

 بتاأييده   الأ�شبابه   وما   تقدم   من   اأ�شبابه،  

 وي�شحى   اال�شتئناف   املاثل   غري   قائم   على   �شند  

 من   ال�اقع   اأو   القان�ن   متعينا   الق�شاء   برف�شه  

 وتاأييد   احلكم   امل�شتاأنف،   وال   على   املحكمة  

 اإن   هي   مل   تتعقب   حجج   امل�شتاأنف   واأ�شانيده  

 تف�شيالً   وطلبه   مناق�شة   �شه�د   االإثبات،   فلهذه  

 االأ�شباب   حكمت   املحكمة:  بقب�ل   اال�شتئناف  

 �شكالً،   ورف�شه   م��ش�ًعا   وتاأييد   احلكم  

 امل�شتاأنف،   واألزمت   امل�شتاأنف   امل�شاريف.

�سارك يف دعم �حلملة �لوطنية للت�سجري مبنا�سبة يوم �لبيئة �لعاملي.. عبد�لـله بن �أحمد:

حماية �لبيئة روؤية ح�سارية وتنموية م�ستد�مة للملك �مُلعظم

اأكد الدكت�ر ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة وكيل 

مملكة  حر�س  ال�شيا�شية  لل�ش�ؤون  اخلارجية  وزارة 

البحرين على تعزيز اإجنازاتها الرائدة يف حماية البيئة 

الروؤية احل�شارية  البي�ل�جي يف ظل  وامل�ارد والتن�ع 

والتنم�ية امل�شتدامة حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املعظم، وبدعم من �شاحب 

ال�شم� امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س ال�زراء.

العاملي  البيئة  بي�م  االحتفاء  مبنا�شبة  واأعرب، 

فخره  عن  واحدة«،  اأر�س  �ش�ى  منلك  »ال  �شعار  حتت 

االأعلى  املجل�س  من  امل�قرة مبتابعة  احلك�مة  باإجنازات 

خليفة  اآل  حمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شم�  برئا�شة  للبيئة 

املمثل ال�شخ�شي جلاللة امللك املعظم، ومبادراتها املتميزة 

وفق  امل�شتدامة  التنمية  ودعم  البيئة  على  املحافظة  يف 

منظ�مة ت�شريعية وا�شرتاتيجيات وطنية متقدمة تعززت 

البيئة،  ب�شاأن   2022 ل�شنة   )7( رقم  القان�ن  باإ�شدار 

االإقليمية  االتفاقيات  من  العديد  اإىل  اململكة  وان�شمام 

والدولية.

واأ�شار وكيل وزارة اخلارجية لل�ش�ؤون ال�شيا�شية اإىل 

ال�طنية  اعتزازه مب�شاركة وزارة اخلارجية يف احلملة 

للت�شجري حتت �شعار »دمِت خ�شراء« بدعم من �شاحبة 

ال�شم� امللكي االأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة 

للمبادرة  اال�شت�شاري  املجل�س  رئي�شة  املعظم  البالد  ملك 

بتكثيف  اهتمامها  الزراعي، عرب  القطاع  لتنمية  ال�طنية 

اأعمال الت�شجري وت��شعة الرقعة اخل�شراء يف امل�شاحات 

اخلارجية ملبنى ال�زارة، ملا لها من اأبعاد بيئية و�شحية 

وجمالية وح�شارية.

واأكد الدكت�ر ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة دعم 

يف  الرئي�شية  االأربع  الدولية  للمبادرات  البحرين  مملكة 

احلك�مة  مبادرة  �شمنها  ومن  املناخي،  التغري  جمال 

ال�شم� امللكي ويل العهد  اإعالن �شاحب  اخل�شراء، مثمًنا 

املناخية  التغريات  قمة  اأمام  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س 

بغال�شك� التزام اململكة بتحقيق احلياد ال�شفري بحل�ل 

عام 2060، وخف�س االنبعاثات بن�شبة 30% بحل�ل عام 

2035، وم�شاعفة امل�شطحات اخل�شراء، وتعزيز كفاءة 

املتجددة، وغريها من  الطاقة  الطاقة وم�شادر  ا�شتخدام 

التنفيذية  اللجنة  رئا�شة  بت�ليها  ت�جت  التي  املبادرات 

لطبقة  امل�شتنفدة  امل�اد  ب�شاأن  م�نرتيال  لربوت�ك�ل 

االأوزون، وغريها من املنا�شب الدولية.

 وكيل اخلارجية ي�شارك يف حملة الت�شجري 

�رتفاع �أ�سعار �لأرز 20 % خالل �لفرتة �ملا�سية.. �لدعي�سي: 

وفرٌة يف كمّيات »�ل�سّكر« و»�لأرز« يف �لبحرين ول بو�در لأي �أزمة

م�شطفى ال�شاخ�ري:

اأنه  اأّكد جتار م�اد غذائية وم�ردون 

واالأرز  بال�شكر  مرتبطة  اأزمة  ب�ادر  ال 

مملكة  باأن  من�هني  املقبلة،  الفرتة  خالل 

البحرين ت�شت�رد ال�شكر من بلدان خمتلفة 

تايالند  بينها  ومن  فقط-  الهند  -ولي�س 

والربازيل واأملانيا اإ�شافة اىل بع�س الدول 

حتى  اأنه  اإىل  م�شريين  االأخرى،  االأوربية 

ل� منعت الهند ت�شدير ال�شكر فاإن الكميات 

كافية  �شتك�ن  الدول  بقية  من  املت�ش�ردة 

ل�شد النق�س املحتمل فيما ل� منعت الهند 

على  امل�شبتعد  االمر  وه�  ال�شكر  ت�شدير 

دول اخلليج.

فاإن  االرز  بخ�ش��س  اأنه  واأكدوا 

وت�شد  جدا  كبرية  املت�افرة  الكميات 

احتياجات امل�اطنني دون اأي نق�س يذكر، 

م�شريين اإىل اأن الهند مل تقم باإيقاف ت�شدير 

باإعطاء  قامت  واإمنا  امل�اد،  هذه  من  اأي 

يف  تنظيمية،  كعملية  للم�ّردين  رخ�س 

حني اأن الكميات املت�فرة باالأ�ش�اق وفرية 

العر�س  ل�شيا�شة  خا�شعة  واالأ�شعار 

والطلب.

وذكر التجار اأن اأ�شعار االأرز ارتفعت 

يف الفرتة القليلة املا�شية بن�شب متفاوتة 

�شعر  تراوح  حيث   ،%20 اإىل   %10 بني 

االأرز بحجم 20 كيل�غراًما بني 11 ديناًرا 

و 12 ديناًرا، بينما كان نف�س هذا الن�ع 

يباع �شابًقا بني 9 اإىل 10 دنانري فقط.

اأن  التجار  ت�ّقع  ال�قت  ذات  ويف 

تنخف�س اأ�شعار االأرز خالل الفرتة املقبلة 

بدء  مع  واأكت�بر  اأغ�شط�س  �شهري  بني 

مايعني  االأرز،  ح�شاد  من  جديد  م��شم 

وفرة يف املعرو�س وحاجة الهند لت�شدير 

الكميات الكبرية من احل�شاد لدول العامل.

وح�ل ال�شيناري�هات املت�قعة خالل 

ال  انه  جتار  اكد  املقبلة  القريبة  الفرتة 

وال�شكر  االرز  كميات  يف  حمتملة  ازمة 

البلدان  وتن�ع  املعرو�س  ل�فرة  نظرا 

ولكن  واالرز،  ال�شكر  منها  ن�شت�رد  التي 

ال�شهرين  خالل  قليالً  اال�شعار  ترتفع  قد 

ا ا�شعار ال�شكر - ولكن  املقبلني - خ�ش��شً

ا�شعار االرز �شتنخف�س تباًعا خالل اال�شهر 

ا يف م��شم احل�شاد. املقبلة خ�ش��شً

من جانبه طماأن رجل االعمال ابراهيم 

يف  م�شتمرة  الهند  اأن  بك�ن  الدعي�شي 

ا  حركة الت�شدير وبكميات كافية خ�ش��شً

امل�اد  �شراء  طلبات  يف  ال�شادقة  للدول 

الغذائية الرئي�شية، م�ؤكًدا اأّن انتهاء م�جة 

احلر وبدء م��شم االمطار يف الهند يب�ّشر 

الهند  من  الت�شدير  حلركة  ايجابي  ب�شري 

اىل دول العامل.

ل��شع  حتركت  الهند  اأن  اىل  واأ�شار 

�ش�ابط تنظيمية حلركة الت�شدير؛ وذلك 

على  الدول  من  جًدا  العايل  للطلب  نظًرا 

امل�اد الغذائية اال�شا�شية من الهند ب�شبب 

احلرب ما جعل احلك�مة الهندية تتحرك 

ل��شع �شقف للت�شدير لدول العامل والذي 

االآن حفاًظا على املخزون  مل يكتمل حتى 

الغذائي املحلي.

وال�شكر  االرز  ا�شعار  ارتفاع  وح�ل 

بني  جًدا  ب�شيط  »االرتفاع  الدعي�شي:  قال 

10 اإىل 12% وه� راجع لعاملني، االرتفاع 

بلغ  والذي  ال�شحن  وارتفاع  امل�شدر،  من 

2100 دوالر بعد ان كان 1900 دوالر، 

وه� ارتفاع ب�شيط ي�ؤثر على �شعر البيع 

ولكنه �شيع�د تدريجًيا اىل ماكان عليه يف 

ال�شابق وفق مبداأ العر�س والطلب«.

املت�افرة  الكميات  ان  الدعي�شي  واأكد 

من االرز وال�شكر كافية واملخزون طبيعي، 

على  التجار  حفاظ  �شرورة  على  م�ؤكًدا 

ا�شتغالل  دون  املعق�ل«  الربح  »هام�س 

الي ظروف او حتركات اقت�شادية �شلبية 

من هنا وهناك.

قال  قد  حك�مي  م�شدر  وكان  هذا، 

تخطط  الهند  اإن  »رويرتز«،  ل�كالة 

منذ  االأوىل  للمرة  ال�شكر  �شادرات  لتقييد 

املحلية،  االأ�شعار  ارتفاع  ملنع  �شن�ات،   6

مما قد يحد من �شادرات هذا امل��شم عند 

ع�شرة ماليني طن.

يف  لل�شكر  منتج  اأكرب  الهند  وتعد 

العامل، وثاين اأكرب م�شدر له بعد الربازيل.

وذكرت »رويرتز« يف مار�س املا�شي، 

الهند كانت تخطط للحد من �شادرات  اأن 

و�شمان  املحلية،  االأ�شعار  حلماية  ال�شكر 

اإمدادات ثابتة يف ال�ش�ق.

الع�امل  وب�شبب  الهند  اأن  اإىل  ُي�شار 

القمح، مما  املناخية، قررت حظر ت�شدير 

ت�شبب يف �شدمة لالأ�ش�اق.

اإبراهيم الدعي�شي

يكتبها: علي طريف حمــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــم

ق�ساء يلزم �سركة جر�مكو

باأد�ء حقوق عمالها �ملجمدة منذ عام 2014

رف�ض طعن طبيب �أوقف

�سهًر� عن �لعمل بو�قعة خطاأ طبي

�ل�سجن 5 �سنو�ت لآ�سيويني �حتال على �سيدة و�سحبا منها �ألف دينار 

على  �شن�ات   5 ال�شجن  اجلنائية  العليا  اال�شتئناف  حمكمة  اأّيدت 

اآ�شي�يني احتاال على اآ�شي�ية وا�شت�ليا على اأكرث من األف دينار من ح�شابها 

املحكمة  اأمرت  كما  هاتفية،  مكاملة  طريق  عن  اخرتاق  عملية  بعد  البنكي 

بتغرمي كل منهما األف دينار واإبعادهما عن البالد عقب تنفيذ العق�بة. 

عليها  املجني  من  بالًغا  االقت�شادية  اجلرائم  مكافحة  اإدارة  وكانت 

تفيد اأنها تلقت ات�شاالً هاتفًيا يدعي املت�شل اأنه م�ظف �شركة املعامالت 

املالية وطلب منها بيانات بطاقتها البنكية من اأجل حتديثها وفى حال 

وقف  من  وخ�ًفا  البطاقة،  اإيقاف  �شيتم  اأخربه  بالبيانات  تزويده  عدم 

بر�شالة  تفاجاأت  اأنه  اإال  بالبيانات  املت�شل  عليها  املجني  اأمّدت  البطاقة 

هاتفية تفيد �شحب مبلغ جتاوز االألف دينار من ح�شابها البنكي.

قائد خفر �ل�سو�حل يفتتح �لدورة 

�لتاأ�سي�سية �خلام�سة لل�سباط

ال�ش�احل  خفر  قائد  الغتم  جا�شم حممد  العميد  افتتح 

بجناح  املنعقدة  لل�شباط،  اخلام�شة  التاأ�شي�شية  الدورة 

التدريب البحري.

واأكد قائد خفر ال�ش�احل اأن الدورة تاأتي �شمن امل�شار 

بهم،  واالرتقاء  كفائتهم  رفع  بهدف  لل�شباط،  املعتمد 

م��شًحا اأنها ت�شتمر ملدة 13 اأ�شب�ًعا، وتنق�شم اإىل مرحلتني 

النظرية وت�شمل على )قيادة  املرحلة  االأوىل وهي  املرحلة 

اجلمه�ر،  مع  التعامل  كيفية  البحرية،  ال�شالمة  الزوارق، 

كيفية  واملعل�مات،  ال�ثائق  اأمن  االأمنية،  التقارير  كتابة 

والعر�س،  االإلقاء  مهارات  العمل،  وتنظيم  ال�قت  اإدارة 

والتخ�ش�شية(،  القان�نية  امل�اد  من  عدد  اإىل  باالإ�شافة 

)التـدريـب  وت�شمل  العملية  املرحلة  هي  الثانية  واملرحلة 

البحرية  ال�شالمة  البحـريـــة،  الزوارق  على  العمـلي 

ونظام   )GSS( اجلغرافية  املعل�مات  نظام  التاأ�شي�شية، 

جنم، فك وتركيب والرماية على ال�شالح ومعاينة م�شرح 

اجلرمية(.

جناح  واآمر  القان�نية،  ال�ش�ؤون  اآمر  االفتتاح  ح�شر 

التدريب البحري.

�إنهاء �ملرحلة �لأوىل من م�سروع حتديث 

�لت�سنيفات و��سرت�طات �لتعمري

االأ�شغال  وزير  خلف  عبداهلل  بن  ع�شام  رعاية  حتت 

املعنيني  وبح�ش�ر  العمراين،  والتخطيط  البلديات  و�ش�ؤون 

واملهتمني بالقطاع العقاري، نظمت هيئة التخطيط والتط�ير 

العمراين اأم�س ور�شة عمل تعريفية للقطاع احلك�مي واخلا�س 

وجمعيات  مكاتب  من  اململكة  يف  العقاري  القطاع  يت�شمن 

هند�شية وعقارية ح�ل م�شتجدات م�شروع حتديث الت�شنيفات 

وذلك  البحرين،  مملكة  يف  للتعمري  التنظيمية  واال�شرتاطات 

يف قاعة متحف البحرين ال�طني، حيث بلغ عدد امل�شاركني ما 

يقارب 100 �شخ�س.

هيئة  جله�د  ا�شتكماالً  التعريفية  ال�ر�شة  هذه  وتاأتي 

التخطيط والتط�ير العمراين يف حتديث الت�شريعات املتعلقة 

والتطلعات  التعمري  متطلبات  مل�اكبة  العمرانية  بالتنمية 

اأجل  من  اخلا�س  القطاع  اإ�شراك  الأهمية  وتاأكيًدا  االقت�شادية، 

ي�شهم  ما  كل  ح�ل  وت��شياتهم  مرئياتهم  اإبداء  يف  امل�شاهمة 

ال�شدد،  يف تط�ير وحتديث اال�شرتاطات واملعايري. ويف هذا 

البلديات  االأ�شغال و�ش�ؤون  اأّكد ع�شام بن عبداهلل خلف وزير 

من  اإطار  يف  قدًما  مت�شي  ال�زارة  اأن  العمراين  والتخطيط 

التعاون والتكامل مع هيئة التخطيط والتط�ير العمراين وكافة 

م�شتدام،  عمراين  م�شتقبل  حتقيق  �شبيل  يف  املعنية  اجلهات 

وتط�ير م�شت�ى التنمية والتعمري يف مملكة البحرين.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12112/pdf/INAF_20220606014453636.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Courts/964430/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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خلف: تحقيق مستقبل عمراني مستدام وتطوير مستوى التعمير بالمملكة

نوف جمشير: توحيد متطلبات التعمير ومواكبة متطلبات التنمية المستدامة

خالل ورشة تعريفية بمستجدات االشتراطات التنظيمية للتعمير

 تصنيفات جديدة لمناطق الفنادق
والمنتجعات والمطاعم والفلل السكنية

تح��ت رعاية وزير األش��غال وش��ؤون 
العمران��ي  والتخطي��ط  البلدي��ات 
المعنيي��ن  وبحض��ور  خل��ف،  عص��ام 
والمهتمين بالقطاع العقاري، نظمت 
هيئة التخطي��ط والتطوير العمراني 
أمس ورش��ة عمل تعريفي��ة للقطاع 
الحكوم��ي والخاص يتضم��ن القطاع 
العق��اري ف��ي المملكة م��ن مكاتب 
وجمعي��ات هندس��ية وعقاري��ة حول 
مستجدات مشروع تحديث التصنيفات 
للتعمي��ر  التنظيمي��ة  واالش��تراطات 
في مملكة البحري��ن، وذلك في قاعة 
متحف البحرين الوطني، حيث بلغ عدد 

المشاركين ما يقارب 100شخص.
وخالل الورشة التعريفية، تم توضيح 
لتحدي��ث  والحل��ول  التحدي��ات  أب��رز 
بما  للتعمير،  التنظيمية  االشتراطات 
يتناس��ب مع المخطط االس��تراتيجي 
الهيكل��ي الوطن��ي لمملك��ة البحرين 
أه��م  اس��تعراض  وت��م   ،2030
والت��ي  المس��تحدثة  التصنيف��ات 
اش��تملت على تصنيفات جديدة لكل 
م��ن مناط��ق الفن��ادق والمنتجعات، 
المطاع��م والمقاهي، مناطق  مناطق 
الفلل الس��كنية، فضاًل عن تصنيفات 
التصني��ف  ووق��ف  للش��قق  خاص��ة 
الم��زدوج للبيوت والش��قق، المناطق 
العام��ة الخض��راء، مناط��ق المبان��ي 
الخضراء مث��ل الحزام األخضر، مناطق 
محطات الوقود، مناطق سكن العمال، 
للقط��اع  التطويري��ة  المش��روعات 
الخاص، وأخي��رًا 7 تصنيفات متعددة 

لمناطق الخدمات المجتمعية.
التعريفي��ة  الورش��ة  ه��ذه  وتأت��ي 
اس��تكمااًل لجه��ود هيئ��ة التخطيط 
تحدي��ث  ف��ي  العمران��ي  والتطوي��ر 
بالتنمي��ة  المتعلق��ة  التش��ريعات 
العمرانية لمواكبة متطلبات التعمير 
وتأكي��دًا  االقتصادي��ة،  والتطلع��ات 
ألهمية إش��راك القط��اع الخاص من 
أجل المس��اهمة في إب��داء مرئياتهم 

وتوصياته��م ح��ول كل م��ا يس��هم 
ف��ي تطوي��ر وتحدي��ث االش��تراطات 
والمعايي��ر. وف��ي ه��ذا الص��دد، أّكد 
البلدي��ات  وش��ؤون  األش��غال  وزي��ر 
والتخطي��ط العمران��ي عص��ام خلف 
أن الوزارة تمضي قدم��ًا في إطار من 
التعاون والتكامل مع هيئة التخطيط 
والتطوي��ر العمراني وكاف��ة الجهات 
المعنية في س��بيل تحقيق مس��تقبل 
عمراني مس��تدام، وتطوير مس��توى 
التنمية والتعمير في مملكة البحرين.

وأوض��ح بأن ال��وزارة تحرص بش��كٍل 
مس��تمر عل��ى إط��الع ش��ركائها بما 
يس��تجد م��ن مش��اريع وم��ا أنجزت��ه 
م��ن أهداف في س��بيل رفع��ة مملكة 

البحري��ن في ظل المس��يرة التنموية 
الشاملة لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد 
الدع��م والمتابعة  المعّظم، وبفضل 
المستمرة من صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
 وفي س��ياق متص��ل، قال��ت الرئيس 
التنفيذي لهيئ��ة التخطيط والتطوير 
العمراني نوف جمشير إّن االشتراطات 
إل��ى  ته��دف  للتعمي��ر  التنظيمي��ة 
والتعمي��ر  البن��اء  عملي��ة  تنظي��م 
والمحافظ��ة عل��ى الش��كل الحضاري 
للمدن المستدامة في مختلف مناطق 
مملك��ة البحرين، مؤكدة أن التحديث 

والتش��ريعات  للقواني��ن  المس��تمر 
المنظم��ة ألعم��ال البن��اء والتطوي��ر 
التعمي��ر  لتوحي��د متطلب��ات  يأت��ي 
ومواكبة متطلبات التنمية العمرانية 
المس��تدامة، ويعتبر ركيزة أساس��ية 
لتطوير مس��توى التخطيط والتطوير 

العمراني في مملكة البحرين.
وأضاف��ت ب��أن الهيئ��ة عملت ضمن 
 22 يّض��م  متكام��ل  عم��ل  فري��ق 
جه��ة حكومي��ة معني��ة، عل��ى إعداد 
تحديث  لمش��روع  التنفيذية  الخط��ة 
التصنيفات واالش��تراطات التنظيمية 
للتعمير، مش��يرة إلى أن الورشة التي 
تّم تنظيمها تهدف إلى تبادل النقاش 
م��ع المكاتب والجمعيات الهندس��ية 
واالطالع على مرئياتهم ومقترحاتهم 
بما يتناسب مع المتطلبات العمرانية 
ويلبي احتياجات المطورين العقاريين 

والمستثمرين.
تحدي��ث  مش��روع  ب��أن  وأوضح��ت 
التصنيفات واالش��تراطات التنظيمية 
للتعمير يشمل 3 مراحل أساسية، حيث 
انته��ت الهيئ��ة من المرحل��ة األولى 
والت��ي تضمنت مراجع��ة التصنيفات 
الحالية واستحداث تصنيفات جديدة، 
وق��د بدأت ف��ي المرحل��ة الثانية من 
المش��روع والت��ي تتطل��ب مراجع��ة 
للتعمي��ر  التنظيمي��ة  االش��تراطات 
تمهي��دًا العتماده��ا، وتأتي المرحلة 
الثالث��ة واألخيرة في أعم��ال تحديث 
خرائ��ط التصني��ف لمختل��ف مناطق 

المملكة.
تحدي��ث  مش��روع  أن  إل��ى  وأش��ارت 
التصنيفات واالش��تراطات التنظيمية 
للتعمي��ر ف��ي مملكة البحري��ن يأتي 
تحقيقًا لمتطلب��ات التنمية الحضرية 
والتطوير العقاري وترجمة للسياسات 

الوطنية الداعمة للقطاع العمراني.

 إعادة تشكيل اللجنة الوطنية
لمكافحة األمراض المزمنة

 ص��در عن صاح��ب الس��مو الملكي األمي��ر س��لمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم )28( لسنة 
2022 بإع��ادة تش��كيل اللجن��ة الوطنية لمكافح��ة األمراض 

المزمنة )غير السارية(، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعاد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة األمراض المزمنة )غير 
السارية(، برئاسة وزير الصحة، وعضوية ُكل من: 
1- الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة.

2- مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.
3- مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة.

4- مدير إدارة الفح��ص والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة.

5- مدي��ر إدارة الصح��ة الحيوانية بوزارة األش��غال وش��ؤون 
البلديات والتخطيط العمراني.

6- مدير إدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون الشباب والرياضة. 
7- مدير االتصال والتوعية البيئية بالمجلس األعلى للبيئة.
8- مدير إدارة الشراكة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم.

9- مدير التلفزيون بوزارة اإلعالم.
10- رئيس مستشفى الطب النفسي.

11- رئيس الخدمات الطبية بمراكز الرعاية الصحية األولية.
12- رئيس قسم أمراض القلب بالمستشفيات الحكومية. 

13- استش��اري ورئيس قس��م جراحة القلب والصدر واألوعية 
الدموي��ة بمرك��ز محم��د ب��ن خليفة ب��ن س��لمان آل خليفة 

التخصصي للقلب.

14- استشاري أول طب أسرة بمستشفى قوة دفاع البحرين.
15- استش��اري الغدد الصماء والس��كري بمستش��فى الملك 

حمد الجامعي.
16- عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين.

17- رئيس جمعية مكافحة السرطان.
18- رئيس جمعية مكافحة التدخين.

19- نائب رئيس جمعية السكر البحرينية.
وتك��ون م��دة العضوية في اللجنة ثالث س��نوات م��ن تاريخ 

العمل بهذا القرار.
المادة الثانية

على ال��وزراء – ُكل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به 
من اليوم التالي لتاريخ نشِره في الجريدة الرسمية.

بمناسبة االحتفاء بيوم البيئة العالمي.. عبداهلل بن أحمد:

 البحرين تدعم المبادرات الدولية
األربع في مجال التغير المناخي

أك��د وكي��ل وزارة الخارجي��ة للش��ؤون السياس��ية 
الدكتور الش��يخ عبداهلل بن أحم��د آل خليفة، حرص 
البحرين عل��ى تعزيز إنجازاتها الرائ��دة في حماية 
ع البيولوجي في ظل الرؤية  َن��وُّ البيئة والموارد والتَّ
الحضاري��ة والتنموية المس��تدامة لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد 
الُمعظ��م، حفظ��ه اهلل ورع��اه، وبدع��م من صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة، 

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه اهلل.
وأع��رب بمناس��بة االحتفاء بي��وم البيئ��ة العالمي 
تحت ش��عار »ال نملك سوى أرض واحدة«، عن فخره 
بإنجازات الحكوم��ة الموقرة بمتابعة من المجلس 

األعلى للبيئة برئاس��ة س��مو الش��يخ عب��داهلل بن 
حم��د آل خليف��ة الممثل الش��خصي لجالل��ة الملك 
المعظم، ومبادراته��ا المتميزة في المحافظة على 
البيئ��ة ودعم التنمية المس��تدامة وف��ق منظومة 
تش��ريعية واس��تراتيجيات وطنية متقدمة تعززت 
بإصدار القانون رقم )7( لس��نة 2022 بشأن البيئة، 
وانضم��ام المملك��ة إل��ى العديد م��ن االتفاقيات 

اإلقليمية والدولية.
وأش��ار إل��ى اعت��زازه بمش��اركة وزارة الخارجية في 
الحمل��ة الوطني��ة للتش��جير تح��ت ش��عار »ُدم��ِت 
خض��راء« بدعم من صاحبة الس��مو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرين��ة ملك البالد 

الُمعظ��م رئيس��ة المجل��س االستش��اري للمبادرة 
الوطني��ة لتنمية القط��اع الزراعي، عب��ر اهتمامها 
بتكثيف أعمال التش��جير وتوسعة الرقعة الخضراء 

في المساحات الخارجية لمبنى الوزارة.
وأك��د دع��م البحري��ن للمب��ادرات الدولي��ة األرب��ع 
الرئيس��ة في مجال التغير المناخ��ي، ومن ضمنها 
مب��ادرة الحكوم��ة الخض��راء، مثمنًا إع��الن صاحب 
الس��مو الملكي ولي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
أم��ام قم��ة التغي��رات المناخي��ة بغالس��كو التزام 
المملكة بتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، 
وخفض االنبعاثات بنس��بة 30% بحلول عام 2035، 

ومضاعفة المسطحات الخضراء.

 محافظ العاصمة يشيد
  بكفاءة وخبرات ضباط 

وأفراد وزارة الداخلية

استقبل محافظ محافظة العاصمة الشيخ راشد بن عبدالرحمن 
آل خليفة، نائب مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة، 
ورؤس��اء المراكز األمنية بالمحافظ��ة، بحضور نائب المحافظ 
حس��ن المدني، حيث تقدموا له بخالص التهاني والتبريكات 
عل��ى الثق��ة الملكية الس��امية بتعيين��ه محافظ��ًا لمحافظة 

العاصمة.
وأش��اد المحافظ خالل اللقاء، بالحرص الكبير الذي يوليه وزير 
الداخلية الفريق أول الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليفة، من 
خ��الل متابعته وتوجيه��ه لكافة األجه��زة واإلدارات بالوزارة 
لب��ذل الجهود الالزمة من أجل ترس��يخ دعائم األمن والحفاظ 
على المكتس��بات والمنجزات التنموية وتعزيز مبدأ الش��راكة 

المجتمعية.
وأكد، أن المحافظة تعطي أولوية قصوى نحو تعزيز التنسيق 
والتع��اون م��ع مديرية ش��رطة محافظة العاصم��ة ومختلف 
اإلدارات األمني��ة لتنفيذ احتياجات العاصمة األمنية والس��بل 
الكفيلة في إرس��اء األمن والطمأنينة لجميع أهالي المحافظة، 
مش��يدًا بالكف��اءة العالي��ة والخب��رات والمه��ارات العملي��ة 

المتميزة التي يتحلى بها ضباط وأفراد وزارة الداخلية.
م��ن جهتهم، أعرب نائب مدير عام مديرية ش��رطة محافظة 
العاصمة، ورؤساء المراكز األمنية، عن بالغ تقديرهم للمحافظ 
عل��ى ما يولي��ه من اهتم��ام بتعزيز التعاون والتنس��يق بين 
الجانبين، مؤكدين الحرص المتب��ادل على تفعيل المبادرات 

والبرامج التي تسهم في تعزيز األمن بمحافظة العاصمة.

 هشام بن عبدالرحمن 
يستقبل محافظ العاصمة

اس��تقبل وكي��ل وزارة الداخلية لش��ؤون الجنس��ية والجوازات 
واإلقامة الش��يخ هش��ام ب��ن عبدالرحمن آل خليف��ة، محافظ 

العاصمة الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة.
وف��ي مس��تهل اللق��اء، ق��دم وكي��ل وزارة الداخلية لش��ؤون 
الجنس��ية والجوازات واإلقام��ة التهنئة للمحاف��ظ على الثقة 
الملكية السامية بتعيينه محافظًا لمحافظة العاصمة، مشيدًا 
بمسيرته الحافلة بالعطاء واإلنجاز في مختلف المناصب التي 

تبوأها، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.
من جانبه، أعرب محافظ محافظة العاصمة عن جزيل ش��كره 
وتقدي��ره لوكيل وزارة الداخلية لش��ؤون الجنس��ية والجوازات 
واإلقامة على ما يوليه م��ن اهتمام وحرص لتوثيق التواصل 
والتنس��يق المس��تمر مع المحافظة بما يدع��م نهج التواصل 
والتفاعل المجتمعي الذي تنش��ده المحافظة، منوهًا بحرصه 

على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء
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 المعراج: المستقبل في التكنولوجيا 
المالية والنمو سينطلق من خاللها 

محمد رشاد  «

أكد رش��يد المعراج محافظ مص��رف البحرين المركزي ورئيس مجلس إدارة معهد 
البحرين للدراس��ات المصرفية والمالية، خالل مش��اركته فى جلسة المحور الرابع 
تحت عن��وان »تحقي��ق االس��تدامة المالية واالس��تقرار االقتص��ادي« أن القطاع 
المالي يش��كل أكبر القطاعات الغير نفطية مس��اهمة فى الناتج المحلي بنس��بة 
17%، موضحًا أن هناك نحو 360 مؤسس��ة مالية تعمل فى مملكة البحرين بقوة 
تش��غليلة تبلغ 13.700 موظفيش��كل منها المواطن ما نس��بته 70% من إجمالي 

عدد الوظائف. 
وأوض��ح المع��راج أن القط��اع المالي ش��هد مرحلة نم��و متطورة خ��الل الفترات 
الماضي��ة ج��راء التنظيمات التش��ريعية والجوان��ب الرقابية حيث تم اس��تحداث 
منظومة تش��ريعية لمواصلة تطوير هذا القطاع، مس��تداًل بالنمو فى رأس المال 
والودائع فى قياس حركة نماء القطاع وقوة ومتانة المؤسس��ات المالية العاملة 

فى مملكة البحرين. 
ولف��ت إل��ى أن البحرين خط��ت خطوات واس��عة فى مج��ال التكنولوجي��ا المالية 
ومتطلباته��ا الرقابية وكانت من أوائل الدول فى إدخ��ال أنظمة جديدة متطوره 
لعل م��ن أهمها البيئ��ة الرقابية والمتطلب��ات الصرافية المفتوح��ة والصناديق 
المجمع��ة زها نحن اليوم نرخص ألول صندوق بحريني وهو  صندوق اآلمل ليكون 
بداية لمش��روعات أخرى، مؤكدًا أن التكنولوجيا المالية هي المستقبل وأن مرحلة 

النمو ستنطلق من خاللها. 
وش��دد المعراج إلى أن هناك حاجة ملحة إلى مضاعف��ة الجهود نحو خلق قيادات 
ش��بابية بحرينية ق��ادرة عل��ى األرتقاء مس��تقباًل بالقطاع المصرف��ي فى مملكة 
البحرين، داعيًا البنوك الوطنية فى البدء الفورى نحو تهئية وصناعة تلك القيادات 
المستقبلية، مبينًا أن مسألة التضخم قضية عالمية تشغل عقول جميع القيادات 
المصرفية حول العالم إال أن مس��ألة التضخم  في البحرين فهي مستوعب نتيجة 

ثبات أسعار الصرف مما خفف من فاتورة االستيراد.

 »الغرفة«: سن القوانين 
المحفزة على جذب االستثمار

محمد رشاد  «

أك��د رئي��س غرف��ة تج��ارة وصناعة 
البحرين س��مير ن��اس، أهمية س��ن 
المش��جعة  والتش��ريعات  القواني��ن 
االس��تثمار  ج��ذب  عل��ى  والمحف��زة 
األجنبي إلى البحرين، منوهًا بالجهود 
البحري��ن  غرف��ة  بي��ن  المبذول��ة 
والس��لطة  ناحي��ة  م��ن  والحكوم��ة 
التشريعية من ناحية أخرى في سبيل 
تطوير التشريعات المتعلقة بالعمل 
االقتصادي لتعظيم ق��درة االقتصاد 
الوطن��ي واالرتق��اء بمخرجات��ه إل��ى 

أفضل المستويات التنافسية.
وأوضح - خالل إحدى جلس��ات منتدى 
غرف��ة  أن   - االقتص��ادي  التعاف��ي 
البحري��ن قدم��ت للحكوم��ة دراس��ة 
الش��أن  ح��ول  وش��املة  متعمق��ة 
االقتص��ادي تضم��ن تحقي��ق عوائد 
اقتصادي��ة كبي��رة للمملك��ة، وت��م 
التناقش والتباح��ث حولها بالتعاون 

مع مجلسي الشورى والنواب.
وأضاف ناس، أن الغرفة عملت طيلة 

األع��وام الماضي��ة عل��ى أيدلوجي��ة 
التروي��ج االس��تثماري للبحري��ن من 
المنتدي��ات  ف��ي  المش��اركة  خ��الل 
العالمي��ة الكب��رى وم��ن خ��الل عقد 
الثنائي��ة م��ع الوف��ود  االجتماع��ات 
الزائ��رة للمملكة، فض��اًل عن توقيع 
ومذك��رات  المش��تركة  االتفاقي��ات 
تنمي��ة  به��دف  الثنائي��ة  التفاه��م 

القطاعين التجاري واالس��تثماري في 
مملكة البحرين. 

المقبل��ة  المرحل��ة  أن  إل��ى  ولف��ت 
المصاحبة لخطة التعافي االقتصادي 
تتطل��ب م��ن الجمي��ع العمل س��ويًا 
التحدي��ات  كفري��ق واح��د لتالش��ي 
والمعوق��ات الت��ي قد تواج��ه حركة 

التنمية االقتصادية.

 المؤيد: »البحرين الوطني« 
يعمل لتحقيق االستدامة لالقتصاد

محمد رشاد  «

أكد فاروق المؤيد رئيس مجلس 
إدارة بنك البحري��ن الوطني، أن 
الوطني يس��تحوذ  البحرين  بنك 
م��ن   %37 نس��بته  م��ا  عل��ى 
الس��وق، وأن البن��ك يعمل وفق 
اس��تراتيجية تحقيق االستدامة 
االقتص��اد  عجل��ة  ومس��اعدة 
على المضي قدم��ا نحو تحقيق 
معدالت نم��و متضاعف��ة، بما 
ينعك��س إيجاب��ًا عل��ى تحقي��ق 
االقتصادي��ة  التنمي��ة  خط��ط 
وأهداف التعافي االقتصادي فى 

مملكة البحرين.
وش��دد أن بنك البحرين الوطني 
يدخ��ل فى معظم المش��روعات 
القط��اع  ويش��ارك  الحكومي��ة 
الخ��اص ف��ى اعمال��ه المحققة 
الحرك��ة  وتي��رة  لتحري��ك 
االقتصادي��ة فى الب��الد ، منوهًا 
أن البنك اس��تحدث دائرة خاصة 
للشركات الصغيرة والمتوسطة 

لها  والمس��اندة  الدعم  لتقديم 
باعتباره��ا جزء مه��م فى حركة 
االقتص��اد الوطن��ي وان البن��ك 
يس��عى دائمًا لتمويل الشركات 
الصغي��رة خاص��ة الت��ى تأثرت 

بجائحة فيروس كورونا. 
ون��وه المؤي��د إلى أهمي��ة دور 
المص��ارف ف��ى تعزي��ز توطين 

القطاع  ف��ى  النوعية  الوظائ��ف 
المصرفي، قائاًل إن بنك البحرين 
الوطني يض��م ما يزيد عن %95 
قوامه  إجمال��ي  م��ن  بحرينيين 
األساس��ي وذلك برواتب وأرباح 
مجزية، فضاًل عن صرف نس��بة 
5% م��ن األرب��اح عل��ى األعمال 

الخيرية ومجاالت التعليم.

ولف��ت وزي��ر المالية  إلى دور صن��دوق العمل 
»تمكي��ن« الذي أثمر ع��ن العديد من النتائج 
اإليجابي��ة، حي��ث حرص عل��ى االس��تمرار في 
تعزي��ز دور القط��اع الخ��اص ليك��ون المحرك 
خ��الل  م��ن  االقتص��ادي،  للنم��و  الرئي��س 
إط��الق حزم��ة م��ن البرام��ج الجدي��دة ضمن 
اس��تراتيجيتها لألع��وام 2021-2025، والتي 
اش��تملت عل��ى 16 برنامج��ًا جدي��دًا لتطوير 
قدرات وتنافسية المواطن البحريني باإلضافة 
إلى دعم القطاع��ات الواعدة، مش��يرًا إلى أنه 
ومنذ اإلعالن عن البرامج وفتح باب التس��جيل 
للمس��تفيدين تم��ت الموافقة عل��ى أكثر من 
9,300 طل��ب بقيمة دعم تج��اوزت 39 مليون 

دينار.
وأش��ار إلى أن تدشين منصة استثمار األراضي 
تس��هيل  أولوي��ة  تح��ت  تن��درج  الحكومي��ة 
اإلج��راءات وزي��ادة فعاليته��ا ضم��ن خط��ة 
التعافي االقتصادي، وتع��د نقلة نوعية آللية 
عمل الحكومة وأحد النم��اذج الناجحة للبرامج 
التي تم تنفيذها، حيث تهدف المنصة لعرض 
األراضي الجاهزة لالس��تثمار ف��ي مكاٍن واحد، 
وه��و ما يدع��م الش��راكة مع القط��اع الخاص 
كمح��رك لالس��تثمار، حي��ث لفت إل��ى أنه تم 
خ��الل المرحلة األول��ى إدراج 17 أرضًا حكومية 
عبر المنصة بمس��احة إجمالي��ة تبلغ أكثر من 

230 ألف متر مربع.
كما لفت إلى حرص الحكومة على إطالق نظام 
إلكترون��ي للخدم��ات المتعلق��ة بالتخطي��ط 
العمراني من خالل تدش��ين منصة »تخطيط 
)Planning(« وذلك ضمن خطط التوس��ع في 
نظ��ام بنايات به��دف إعادة هندس��ة وأتمتة 
39 خدم��ة بم��ا يدع��م التوج��ه نح��و التحول 
اإللكترون��ي ال��ذي من ش��أنه تحس��ين جودة 
الخدم��ات واالرتق��اء بمس��تواها، حي��ث حقق 
إط��الق ه��ذه المنّصة خف��ض الم��دة الزمنية 

لتنفيذ هذه الخدمات بنسبة %80.
وأش��ار إلى أن العمل مستمر من أجل تسهيل 
اإلج��راءات ف��ي العم��ل الحكومي بالش��راكة 
مع القط��اع الخاص، منوهًا بإط��الق »اإلقامة 
ألصح��اب  الفرص��ة  تمن��ح  الت��ي  الذهبي��ة« 
الكف��اءات والمواه��ب للحص��ول عل��ى إقامة 
دائم��ة في مملكة البحري��ن لهم ولعائالتهم 
حي��ث اس��تفاد حت��ى الي��وم أكثر م��ن 1800 
ش��خص وهو ما أسهم في زيادة نشاط السوق 

العقاري.
من جهٍة أخ��رى، قال إن لجنة تطوير الخدمات 
الحكومي��ة عملت عل��ى رصد جمي��ع الخدمات 
الحكومي��ة المقدمة للمواطني��ن والمقيمين، 
وت��م وضع آلي��ة لتوثيق ومراجع��ة معلومات 
وج��ودة  م��ن وضوحه��ا  والتأك��د  الخدم��ات 
تقديمها، وذلك لتعزيز مستوى جودة الخدمة 
الحكومية المقدمة وتعزيز الحوكمة، مش��يرًا 
إل��ى أنه ت��م توثيق ووضع اتفاقيات مس��توى 
خدم��ة ألكثر من 1,290 خدمة، وتمت ترجمة 
جميع الخدم��ات الحكومية، وج��اٍر العمل على 
إعادة هندس��ة ع��دد من الخدم��ات الحكومية 
بناًء على دراس��ة الش��كاوى األكثر تكرارًا على 

نظام تواصل.
وفيما يخص تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى 
من خالل إطالق مش��اريع اس��تراتيجية بقيمة 
تف��وق 30 ملي��ار دوالر، فق��د ت��م اإلعالن في 
نوفمبر الماضي عن خطة تنفيذ 23 مش��روعًا 
ضمن المش��اريع التنموية الكب��رى، وتم حتى 
اآلن االنته��اء م��ن المرحل��ة األول��ى من بالج 
الجزائر، وفن��دق فيدا مراس��ي البحرين، مبينًا 
أن وتي��رة اإلنجاز مس��تمرة لتنفيذ المش��اريع 

االستراتيجية األخرى ضمن هذه األولوية.
وفيم��ا يتعل��ق بإط��الق مناط��ق اس��تثمارية 
وصناعية جديدة، أش��ار إلى تدش��ين المرحلة 
األول��ى من منطق��ة التج��ارة األمريكية والتي 

ته��دف إل��ى اس��تقطاب الش��ركات األمريكية 
العامل��ة في مختل��ف القطاعات إل��ى البحرين 
من خالل توفير حزمة من المزايا لتشجيع هذه 
الشركات األمريكية على االستثمار بالمملكة، 
ووضع المملكة في المكان األمثل على خارطة 
العال��م من خ��الل خل��ق المزيد م��ن الفرص 

االستثمارية.
وذك��ر أن العم��ل جاٍر عل��ى تنفيذ المش��اريع 
التنموي��ة الكب��رى والمتوق��ع االنته��اء م��ن 
تنفيذه��ا خ��الل عام��ي 2022 و2023 وه��ي 

كالتالي:
- فن��دق العنوان مراس��ي البحري��ن والعنوان 

رزيدنسز.
- منتجع جميرا خليج البحرين.

- عالم المعارض البحرين.
- مشروع تطوير البنية التحتية بجزيرة حوار.

- مش��روع مجمع الرعاي��ة االجتماعية بمدينة 
حمد.

- مش��روع توسعة وإعادة تأهيل طريق الشيخ 
زايد.

- مشروع إنشاء ش��ارع جنوب البحرين الدائري 
المرحلة األولى.

- مش��روع تطوير ش��بكة نقل الكهرباء، جهد 
220 كيلو فولت.

- ع��دد من المش��اريع االس��كانية ف��ي مدينة 
سلمان وشرق الحد.

.AMH مستشفى الملك حمد -
- مراسي جاليريا.

- مدينة الملك عبداهلل الطبية.
- تحديث مصفاة بابكو.

- مش��روع مجمع ش��امل للخدمات االجتماعية 
بمدينة عيسى.

- مشروع شارع الحوض الجاف.
- مش��روع تطوي��ر ش��بكات نق��ل المي��اه في 

المحافظة الجنوبية وشرق الحد.

وبين الوزير أن العمل جاٍر على تنفيذ مجموعة 
من المش��اريع التنموية الكب��رى خالل األعوام 

القادمة وهي:
- تخطيط خمس م��دن جديدة وهي: مخطط 
منطقة فش��ت الجارم، ومخطط منطقة جزيرة 
س��هيلة، ومخط��ط منطق��ة فش��ت العظ��م، 
ومخط��ط منطقة خلي��ج البحري��ن، ومخطط 

منطقة جزر حوار.
- جسر الملك حمد.

- مترو البحرين.
- المدينة الجنوبية.

- المرحلة الثانية من بالج الجزائر.
-منطقة الصناعات التحويلية لأللمنيوم.

- منطقة التجارة األمريكية والتي تم تدشينها 
في فبراير 2022.

- مشروع المدينة الرياضية.
- شارع البحرين الشمالي.

- كلية الهندسة بجامعة البحرين.
- مش��اريع ش��بكة األلي��اف البصري��ة الدولية 

المستقبلية
- مجمع دلمونيا للخدمات الصحية

- مشروع تطوير شارع الفاتح.
- مش��روع المرحل��ة الرابعة لتوس��عة محطة 

توبلي للصرف الصحي.
- ع��دد من المش��اريع اإلس��كانية ف��ي مدينة 
س��لمان، وشرق الحد، وإس��كان مدينة خليفة، 

وادي السيل، وقاللي.
واستعرض عددًا من االس��تراتيجيات الخاصة 
بالقطاع��ات الواع��دة )2022-2026( وه��ي، 
اس��تراتيجية قط��اع الس��ياحة، واس��تراتيجية 
قط��اع الخدم��ات اللوجس��تية، واس��تراتيجية 
قط��اع الخدمات المالية، واس��تراتيجية قطاع 
االتص��االت  واس��تراتيجية قط��اع  الصناع��ة، 
وتكنولوجي��ا المعلومات واالقتص��اد الرقمي، 
مش��يرًا إل��ى أن إط��الق الخط��ة اللوجس��تية 

الوطني��ة لمملك��ة البحرين ع��ززت من مكانة 
المملكة ضم��ن المناطق اللوجس��تية للربط 
بين الش��حن البري والش��حن الجوي وهو نتاج 
ل��رؤى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 

الوزراء حفظه اهلل.
وفيما يتعلق باالس��تدامة المالية واالستقرار 
االقتصادي، واس��تكمااًل للمب��ادرات ال�8 التي 
تم اإلعالن عنها ضمن برنامج التوازن المالي 
المح��دث، فقد أوضح وزي��ر المالية واالقتصاد 
الوطن��ي أنه ق��د تمت زي��ادة مبل��غ الضمان 
االجتماع��ي والدع��م المال��ي لألس��ر محدودة 
الدخ��ل، بدءًا م��ن يناير 2022، حيث اس��تفاد 
م��ن زيادة مبلغ الضم��ان االجتماعي أكثر من 
16,700 أس��رة بحريني��ة، فيم��ا اس��تفاد من 
الدعم المالي لألس��ر محدودة الدخل أكثر من 

128 ألف أسرة.
وأشار إلى ما تم اإلعالن عنه بخصوص برنامج 
الت��وازن المالي المحدث في 31 أكتوبر 2021 
بعد التش��اور مع الدول الداعمة والذي يهدف 
إل��ى الوص��ول لنقطة الت��وازن المال��ي الكلي 

بحلول عام 2024.
وأكد أن ارتفاع أس��عار النفط العالمية يعد 
عام��اًل إيجابيًا يتطلب مع��ه مواصلة جهود 
التنوي��ع االقتص��ادي، وتعزي��ز المب��ادرات 
الداعم��ة لزي��ادة إس��هامات القطاعات غير 
النفطية في الناتج المحلي اإلجمالي وصواًل 
لأله��داف المنش��ودة لالس��تدامة المالي��ة 
والتنموي��ة، الفت��ًا إل��ى أن ه��دف المرحلة 
القادم��ة هو االس��تفادة من ارتفاع أس��عار 
النفط العالمية للتغلب على تحديات العجز 
ف��ي الميزاني��ة العام��ة ومس��تويات الدين 
الع��ام، مضيف��ًا أن ذلك يعد م��ن األهداف 

الرئيسة لبرنامج التوازن المالي.

استقطاب استثمارات بـ2.5 مليار دوالر بحلول 2023

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/06/watan-20220606.pdf?1654497508
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/1009406
https://alwatannews.net/article/1009326
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

Link
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 توفير تغطيات تأمينية تسهم
في تهيئة بيئة االستثمار المحلي
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»stc البحرين« تحصد شهادة وجهة العمل 
المعتمدة من قبل »المحاسبين القانونيين«

نالت stc البحرين، الش��ركة الرائدة 
الرقمي��ة  التكنولوجي��ا  عال��م  ف��ي 
»ش��هادة جهة العم��ل المعتمدة« 
المحاس��بين  جمعي��ة  قب��ل  م��ن 
 »ACCA« المعتمدي��ن  القانوني��ن 
للمرة الثانية، حيث تش��تهر بكونها 
إحدى أكث��ر الهيئ��ات المرموقة في 

العالم للمحاسبين االحترافيين. 
ش��ركة  البحري��ن   stc أن  ُيذك��ر 
االتصاالت الوحيدة الحائزة على هذا 
االعتم��اد ف��ي المملك��ة، وُيعد هذا 
االعتماد إنج��ازًا عالميًا جديدًا يضاف 
إلى رصيد إنجازات الشركة في مجال 
المحاس��بة  تدريب وتطوير موظفي 

والمالية.
وصممت هذه الش��هادة للمساهمة 
ف��ي رف��ع معايي��ر تدري��ب وتطوير 
الموظفي��ن ل��دى للش��ركات، وم��ن 
أج��ل الحص��ول عل��ى ه��ذا االعتماد 
ال ب��د لجه��ات العم��ل م��ن االلتزام 
بأفضل الممارس��ات الدولية، ومنها 
مجاالت التطوير المهني للموظفين 

والتدريب وتعزيز المهارات. 
ويأتي هذا االعتم��اد نتيجة الفرص 
العدي��دة التي توفره��ا stc البحرين 
من أج��ل رفع الكف��اءة والمهنية في 
مجال المحاس��بة والمالية. باإلضافة 
إل��ى خل��ق ف��رص جدي��دة للتطوير 
والتنمية. ويعتبر هذا التكريم ركيزة 
أساسية لشركة stc البحرين لاللتزام 

بتقديم أعلى معايي��ر األداء المهني 
والجودة اإلنتاجية.

إلدارة  التنفي��ذي  الرئي��س  وقال��ت 
الموارد البشرية بشركة stc البحرين 
س��ارة خنجي: »نحن فخ��ورون لكوننا 
ش��ركة االتصاالت الوحي��دة الحائزة 
عل��ى االعتماد الفري��د من نوعه في 
المملك��ة. ونحن واثق��ون من دورنا 
الفعال في خل��ق بيئة عمل تفاعلية 
مبتكرة وشاملة. حيث قمنا بتكريس 
ما يق��ارب 9000 س��اعة عل��ى مدار 
الس��نوات من أجل تطوي��ر موظفينا 
وال��ذي بدوره يتوافق م��ع رؤيتنا في 
االلت��زام بتقديم وخلق فرص تطوير 
مهاراتن��ا والمس��اهمة ف��ي تحقيق 

رؤية المملكة االقتصادية«.

أضافت، أن هذا االعتماد يضعنا في 
مص��اف الش��ركات التي تس��تقطب 
أفض��ل المهارات كوجهة عمل. حيث 
يكتس��ب موظفونا على أه��م ركائز 
النج��اح م��ن أج��ل تطوي��ر ش��ركتنا 
وقيادة التغيير في مجال التكنولوجيا 

الرقمية في المملكة.
المحاس��بين  جمعي��ة  رئيس��ة 
بالش��رق  المعتمدي��ن  القانونيي��ن 
األوس��ط فضيل��ة قوبالن��ي قال��ت: 
»نحن س��عيدون بمنح هذا االعتماد 
الرس��مي ل��� stc البحري��ن تكريم��ًا 
لجهوده��م في توفير ف��رص التعلم 
قط��اع  ف��ي  لموظفيه��م  والتط��ور 
م��ن  وال��ذي  والمالي��ة،  المحاس��بة 
المحاس��بة  مهن��ة  تطوي��ر  ش��أنه 

ف��ي مملك��ة البحرين. وق��د حصدت 
ش��ركة stc البحرين اعتم��اد وجهة 
العمل اللتزامه��ا بالمعيار العالمي 
مج��ال  ف��ي  المبذول��ة  وجهوده��ا 
التدري��ب والتطوير. ونتطل��ع دائمًا 
للعمل معهم من أجل المواصلة في 
دعم مهنة المحاس��بة ف��ي البحرين 

وفي جميع أنحاء المنطقة«.
العم��ل  وجه��ة  ش��هادة  ُتمن��ح 
جمعي��ة  قب��ل  م��ن  المعتم��دة 
المحاس��بين القانونيين المعتمدين 
للش��ركات الرائدة التي تحرص على 
تقديم أفضل فرص التنمية المهنية 
لموظفيهم في الموارد المالية والتي 
تتضم��ن أعل��ى المعايي��ر المهنية 

واألخالقية المهمة في بيئة العمل.

فضيلة قوبالني سارة خنجي

 مجمع سار يحتفل 
ببالل عنتر مدير فرع كارفور

احتفل��ت إدارة مجمع س��ار التجاري بمدير ف��رع كارفور بالل عنتر 
تثمين��ًا لما قدمه م��ن دور إيجابي في إدارة ف��رع كارفور بمجمع 
س��ار التجاري. وأشادت مديرة مجمع سار التجاري إسمهان بوخوة 
بجه��ود المدير وما حققه من نجاح��ات في مجال إدارة الفرع وما 
تحلى به من صفات وتف��ان ودور في جذب الزبائن لفرع كارفور 
بمجمع س��ار التجاري. وقام بتش��ريف الحفل منذر بوهندي مدير 
التواصل االجتماعي، ومريم جهرم��ي مديرة العالمات التجارية، 
ومريم فؤاد محمد رئيس��ة التجارة اإللكترونية والمهدي س��اكا 
مدير محالت الس��وبر ماركت. وشكرت أسمهان جميع الموظفين 
عل��ى جهودهم وإخالصهم في القي��ام بواجبهم على أكمل وجه، 

متمنية لهم التوفيق والنجاح في مسيرة عملهم.

»اإلصالح« تستنكر ترويج السفارة 
األمريكية للمثلية الجنسية

أعرب��ت جمعي��ة اإلصالح ع��ن تأييده��ا لبيان المجل��س األعلى 
للشؤون اإلسالمية بشأن رفض دعوات الترويج لفاحشة المثلية 
الجنسية والذي جاء بعد قيام السفارة األمريكية بمملكة البحرين 
بنش��ر تغريدة على حسابها الرس��مي اإللكتروني تدعو إلى دعم 
حقوق المثلية الجنسية تزامنًا مع احتفاالتهم السنوية خالل شهر 
يوني��و من كل عام، حيث أك��د البيان أن موق��ف مملكة البحرين 
الرافض لمثل هذه الدعوات التي تمّس القيم الدينية واألخالقية 
والفطرة البش��رية هو موقف ثابت. وأشارت جمعية اإلصالح إلى 
أن هذه الدعوة المش��بوهة تتزامن مع حمل��ة ممنهجة تقودها 
عدد من الق��وى والمنظمات العالمية لترويج فاحش��ة الش��ذوذ 
الجنس��ي بين أبناء المجتمع العربي واإلسالمي وتسعى الختراق 
تل��ك المجتمع��ات من خ��الل ترويج مث��ل ه��ذه الفواحش بين 
الش��باب والعمل على انتكاس��ة الفطرة عنده واالنسالخ تدريجيًا 

من االلتزام بالتعاليم والقيم اإلسالمية والمجتمعية.
وأعرب��ت الجمعية عن س��عادتها بالوعي المجتمع��ي الذي بدا 
م��ن خالل بيانات الرفض من الفعاليات السياس��ية واالجتماعية 
والديني��ة وما ضجت ب��ه مواقع التواص��ل االجتماعي من كلمات 
الرفض واالس��تنكار من جميع مكونات المجتمع البحريني س��واء 
م��ن المواطني��ن والمقيمين مؤكدين أن ه��ذه الدعوة يرفضها 
اإلس��الم وجميع الرس��االت الس��ماوية وتنبذها الفطرة السوية، 
وطالبت الس��فارة باالعتذار للش��عب البحريني عن تلك الدعوات 

المستفزة لمشاعر المجتمع بمختلف مكوناته.

»البحرين والكويت« يحتفي 
بأبطال مبادرة ابتسامة

نظ��م بنك البحري��ن والكوي��ت زيارة لمق��ر مبادرة »ابتس��امة« 
التابعة لجمعية المس��تقبل الش��بابية والمعنية بتقديم الدعم 
النفس��ي واالجتماعي لألطف��ال مرضى الس��رطان وأهاليهم في 
البحري��ن، احتف��ى خالله��ا ع��دد من موظف��ي البن��ك باألطفال 
األبطال منتس��بي المبادرة. وخ��الل الفعالية التي جرت في قاعة 
البنك بمقر مبادرة »ابتس��امة«، قام 8 من موظفي البنك بتوزيع 
هدايا على األبطال الذين بلغ عددهم 22 طفاًل، وتبادل األحاديث 
الودية معهم، واالطمئنان على صحتهم، وس��ط أجواء من المرح 
والبهجة، وبحضور عدد من أهالي األطفال إضافة إلى متطوعين 
في المبادرة. وتضمنت الفعالية، عددًا من األنش��طة الترفيهية 
والهادفة مثل المس��ابقات واأللعاب، إضافة إلى »كرنفال« وهو 
عبارة عن مجموعة من األنشطة الحركية التي تقوي جسم الطفل 
وترفع من تركيزه، وفعالية الرس��م على الفخار وقراءة القصص، 
وغيرها. وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية المس��تقبل الشبابية 
صب��اح عبد الرحم��ن الزيان��ي عن ش��كره للبنك وك��وادره، التي 
شاركت في التخطيط والتنظيم ووضع البرامج والتنفيذ واإلشراف 
عل��ى إقامة هذه الفعالية، منوها بدور متطوعي المبادرة اللذين 

شاركوا أيضًا في التحضير والتنظيم.

 »ستاندرد تشارترد« يدعم 
تشجير مدينة خليفة بـ191 شجرة

قام��ت المبادرة الوطني��ة لتنمية القطاع الزراع��ي، بالتعاون مع 
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس 
األعلى للبيئة، بغرس 191 ش��جرة في مدينة خليفة، وذلك بدعم 

من »ستاندرد تشارترد بنك«. 
تأتي هذه المس��اهمة من ستاندرد تش��ارترد بنك، لتؤكد على 
الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم الجهود الوطنية 
الهادفة لتوس��عة الرقع��ة الخضراء والنه��وض بالقطاع البيئي 
والزراع��ي، والعمل على تخفيف آثار المتغيرات البيئية والمناخية 
وتعزيز األمن الغذائي، من خالل المساهمة الفعلية من القطاع 
الخاص بالش��راكة م��ع القطاع العام في تحقي��ق أهداف التنمية 

المستدامة والوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول 2060م.
وتعتب��ر مدينة خليفة، من أحدث المش��اريع اإلس��كانية التي تم 
تدش��ينها في المحافظة الجنوبية، وتتميز المدينة بموقع حيوي 
يح��ده من ناحي��ة مياه الخلي��ج العربي ومن ناحي��ة أخرى طريق 

الملك حمد.

خدمات التأمين قادرة على جذب رؤوس األموال األجنبية

رئيس البحرينية الكويتية للتأمين: منظومة أمنية 
قوية تحمي العمالء من مخاطر الشبكات السحابية

محمد رشاد  «

أك��د الرئي��س التنفي��ذي للش��ركة 
البحرينية الكويتية للتأمين الدكتور 
عبداهلل سلطان على أهمية التوعية 
بالمخاطر الس��يبرانية، الس��يما في 
ظ��ل تنام��ي التج��ارة اإللكتروني��ة 
ف��ي البحري��ن خالل الفت��رة ما بين 
إل��ى أن  2021، الفت��ًا  إل��ى   2020
الش��ركة وف��رت تغطي��ة لح��وادث 
األمن الس��يبراني لحماية الشركات 
والمصانع من الجريمة اإللكترونية 
المتعلق��ة بعمليات االختراق وذلك 
بأس��عار مناس��بة ترضي طموحات 

زبائن الشركة. 
خاص��ة  تصريح��ات  ف��ي  وأض��اف 
ل�«الوط��ن« عل��ى هام��ش منتدى 
للش��ركة  اإللكترون��ي  التأمي��ن 
البحريني��ة الكويتي��ة، أن الش��ركة 
أمنية  عززت منظومته��ا بمنظومة 
قوية ق��ادرة عل��ى توفي��ر الحماية 
اس��تخدام  مخاط��ر  م��ن  للعم��الء 
الش��بكات الس��حابية، كم��ا جلب��ت 
الش��ركة مجموع��ة م��ن المحامين 
ذوي الخبرة العالمية في التفاوض 

اإللكترونيي��ن،  القراصن��ة  م��ع 
إضاف��ة إلى التع��اون مع ش��ركات 
عالمية لحماية األف��راد من مخاطر 
االختراقات حال حدوثها عبر قدرتها 
على حذف ومحو المحتوى المخترق 

من على الشبكة العنكبوتية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للش��ركة، 
أن وثيق��ة التأمي��ن الت��ي طرحتها 
الش��ركة لتغطي��ة مخاط��ر األم��ن 
الس��يبراني تش��مل كلفة االختراق، 
وكلف��ة  عن��ه،  الناج��م  والض��رر 

استعادة البيانات أو فقدها نهائيًا، 
وتكاليف الصيانة والخسائر المادية 
التالف��ة، والتعويض عن  لألنظمة 
تعطل األعم��ال، وكذلك التعويض 
أن  يمك��ن  الت��ي  الغرام��ات  ع��ن 
تفرض من قب��ل الجهات الحكومية 
المنظمة، والتكاليف التي يمكن أن 

تقضي بها المحكمة.
وش��دد س��لطان عل��ى أهمي��ة دور 
قطاع التأمين في جذب االس��تثمار 
األجنب��ي إل��ى البحرين عب��ر توفير 
تغطيات تأمينية تسهم في تهيئة 
بيئة االس��تثمار المحلي، مشيرًا إلى 
أن النم��اء االقتص��ادي يتعلق كليًا 
بعمليات التأمين كون أن العمليات 
التأميني��ة ترتبط ارتباط��ًا تكامليًا 
ومن هذا  االقتصادي��ة  بالقطاعات 
المنطل��ق ف��إن الش��ركة البحرينية 
الكويتي��ة تلع��ب دورًا رئيس��ًا ف��ي 
عملية التأمين االستثماري معتمدة 
ف��ي ذلك على حصتها وخبراتها في 

السوق حيث تصل نسبة حصتها في 
السوق إلى الثلث وهي من الشركات 

 .A التأمينية المصنفة
وأشار إلى أن شركات التأمين عززت 
م��ن التوجه��ات التس��عيرية ف��ي 
تقديم خدمات األمن السيبراني، عبر 
تحليل البيانات، ورس��م السياس��ات 
للمؤسس��ات  الت��ي يمكن  الفني��ة 
اتخاذها لبن��اء مرونتها اإللكترونية 
وتعزي��ز قدراته��ا على االس��تعادة 
ولتخفي��ف  لنش��اطها،  الس��ريعة 
العواقب الس��لبية في مؤسس��اتها 
واألط��راف األخرى المعني��ة، منوهًا 
إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي 
وطني��ة  اس��تراتيجيات  اعتم��دت 
للتحول الرقمي واألمن الس��يبراني، 
وأدخل��ت تش��ريعات جديدة تتعلق 
بالجرائ��م اإللكترونية وذلك بهدف 
المس��اهمة في الحماية من مخاطر 
عل��ى  اإللكتروني��ة  االختراق��ات 

المؤسسات والشركات واألفراد.

عبداهلل سلطان

 »زين« تستمر في تعزيز بيئة مستدامة 
عبر مبادرة إعادة تدوير المخلفات اإللكترونية

الش��ركة  البحري��ن،  زي��ن  تس��تمر 
الرائدة في مجال ابتكارات االتصاالت 
بالمملكة، في التزامها بالمس��ؤولية 
البيئي��ة من خ��الل احتفاله��ا باليوم 
موظفيه��ا  م��ع  للبيئ��ة  العالم��ي 
بمبادرته��ا المس��تمرة إلعادة تدوير 
 ،»Z-Waste« اإللكترونية  المخلفات 
والت��ي ته��دف لرفع مس��توى الوعي 
وحماي��ة البيئ��ة م��ن خ��الل تجميع 
والتخل��ص  اإللكتروني��ة  المخلف��ات 

منها بشكل غير مضر للبيئة.
واحتفااًل باليوم العالمي للبيئة وكجزء 
من نشر الوعي بين موظفيها، عملت 
»زي��ن البحري��ن« على تنظي��م حملة 
لجمع المخلفات اإللكترونية من خالل 
وضع صندوق كبير في المقر الرئيسي 
الموظفين  ليتمكن جمي��ع  للش��ركة 
م��ن وض��ع مخلفاته��م اإللكترونية، 
ليتم التخلص منه��ا الحقًا عن طريق 
ك��راون اندس��تريز. وتن��درج مب��ادرة 
اإللكترونية  المخلف��ات  التخلص من 
»Z-Waste« تحت إطار اس��تراتيجية 
زين للتن��وع البيولوجي، والتي تعتبر 
ج��زءًا مهم��ًا م��ن اس��تراتيجية زين 
البحرين لالستدامة البيئية الشاملة. 

وم��ع التط��ورات المناخي��ة األخي��رة، 
قام��ت »زين البحري��ن« بإعادة النظر 
في اس��تراتيجية االس��تدامة الخاصة 
بها لتحديد هدف تقدمي نحو قرارات 
مس��ؤولة بيئيًا لزيادة الوعي بأهمية 

التنوع البيولوجي وتأثيره البيئي.
وجمعت »زين البحرين« ما يقارب 20 

طن م��ن المخلف��ات اإللكترونية من 
خالل ه��ذه المب��ادرات، حيث وضعت 
صندوق��ًا كبي��رًا ف��ي المق��ر الرئيس 
للش��ركة، ليتمك��ن الموظفي��ن من 

وضع مخلفاتهم اإللكترونية فيه. 
ويتم تحصي��ل المخلفات اإللكترونية 
بش��كل يومي من قبل ش��ركة كراون 
أندستريز، الش��ركة الرائدة في مجال 
إع��ادة التدوي��ر ف��ي البحري��ن والتي 

اإللكترونية ألماكن  المخلفات  ُتصدر 
مختلف��ة م��ن العال��م ليت��م إع��ادة 

استخدامها حسب المعايير الدولية.
وتعد المس��ؤولية البيئية ج��زءًا من 
أساس��يات ثقافة زين البحرين والتي 
تتماش��ى م��ع رؤية المملك��ة 2030 
التي تهدف لتحقيق أه��داف التنمية 
المس��تدامة »SDGs«. وقالت مدير 
االس��تدامة والش��مولية ف��ي »زي��ن 

البحرين« فاطمة حي��در: »تلتزم زين 
البحرين بدعم المبادرات التي تهدف 
لحماي��ة وحفظ البيئ��ة والتي تندرج 
المس��ؤولية  تحت إطار اس��تراتيجية 
البيولوج��ي،  التن��وع  البيئي��ة وقي��م 
والت��ي تح��ث عل��ى حماي��ة واحترام 
البيئ��ة من خالل العم��ل على تطبيق 
ه��ذه  تدع��م  مش��اريعنا.  وتنمي��ة 
المبادرة أهداف التنمية المس��تدامة 
اله��دف   ،)SDGs( المتح��دة  لألم��م 
واإلنتاج  االس��تهالك  الثان��ي عش��ر: 
المس��ؤوالن، واله��دف الثالث عش��ر: 
العم��ل المناخ��ي، حي��ث إن أه��داف 
التنمية المس��تدامة )SDGs( تعتبر 
مصدر أساس��ي ف��ي مس��ؤولية زين 
البحري��ن نح��و االس��تدامة البيئي��ة. 
تؤمن زين البحرين بتحقيق مستقبل 
تطوي��ر  ف��ي  وس��تواصل  مس��تدام 
المبتك��رة  والمب��ادرات  المنتج��ات 
لتحقي��ق ه��ذا اله��دف«. وقامت زين 
البحري��ن بالعدي��د م��ن المب��ادرات 
التي تندرج تحت إطار اس��تراتيجيتها 
المس��تدامة لحماي��ة البيئ��ة، مث��ل 
تعاونها مع المبادرة الوطنية لتنمية 
القط��اع الزراعي بغرس 100 ش��جرة 
في ش��ارع أبو ظبي و130 ش��جرة في 
شارع االستقالل ضمن حملتها »ُدمت 
خض��راء« تنفي��ذًا اللت��زام البحري��ن 
البيئي بالوص��ول إلى الحياد الصفري 

بحلول عام 2060. 

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/06/watan-20220606.pdf?1654497508
https://alwatannews.net/article/1009271
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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وزارة  تظلمـــات  لجنـــة  انعقـــدت 
التربيـــة والتعليـــم، المشـــكلة طبقـــًا 
ألحكام المادة ٣٠ من قانون الخدمة 
المدنيـــة، اجتماعها الدوري برئاســـة 
المدير العام لشؤون المدارس محمد 
مبـــارك، وحضور أعضـــاء اللجنة من 

المسؤولين وأمانة سر اللجنة.
وقد ناقشت اللجنة ما مجموعه ٣٩ 
تظلما بشـــأن تقارير األداء الوظيفي 
مقدمـــة مـــن معلميـــن فـــي مختلـــف 
المـــدارس الحكومية. وبعـــد تداول 
اللجنـــة في التقاريـــر المرفوعة إليها 
من الفرق الفرعية المشكلة من قبل 
قطـــاع التعليم لفحص تقارير تقييم 
األداء الوظيفـــي، قـــررت تعديل ٣٦ 
تقريـــر أداء وظيفـــي والتنســـيق مع 
جهاز الخدمـــة المدنية إلدخال هذه 
التعديـــالت رســـمًيا فـــي الســـجالت 

الوظيفيـــة للمعلمين، في حين أبقت 
تغييـــر،  دون  تقاريـــر  ثالثـــة  علـــى 
إلـــى  مدرســـتين  بإحالـــة  وأوصـــت 
التحقيق اإلداري بسبب عدم التزام 
المباشـــرين  المســـؤولين  مـــن  عـــدد 
تقييـــم  فـــي  النظاميـــة  بالخطـــوات 

األداء الوظيفي.
مـــن  عـــددا  اللجنـــة  ناقشـــت  كمـــا 
بالترقيـــات  الخاصـــة  التظلمـــات 
وإنهـــاء العقـــود واتخـــذت مـــا يلـــزم 

بشأنها من قرارات.

إحالة مدرستين 
للتحقيق لعدم 

االلتزام بإجراءات 
تقييم األداء

قرار صادر عن سمو ولي العهد رئيس الوزراء

ألف مبروك النجاح للشيخة مازة

إعادة تشكيل لجنة مكافحة األمراض المزمنة

خالد بن عبداهلل وحرمه يشهدان حفل تخريج حفيدتهما

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 
حمد آل خليفة، قرار رقم )28( لسنة 2022 
بإعادة تشـــكيل اللجنة الوطنيـــة لمكافحة 
األمراض المزمنة )غير السارية(، جاء فيه:

المادة األولى
ُيعـــاد تشـــكيل اللجنـــة الوطنيـــة لمكافحـــة 
األمراض المزمنة )غير الســـارية(، برئاســـة 

وزير الصحة، وعضوية ُكل من:  
1 - الوكيل المســـاعد للصحة العامة بوزارة 

الصحة.
بـــوزارة  العامـــة  الصحـــة  إدارة  - مديـــر   2

الصحة.
بـــوزارة  الصحـــة  تعزيـــز  إدارة  مديـــر   -  3

الصحة.

والمقاييـــس  الفحـــص  إدارة  مديـــر   -  4  
بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

5 - مديـــر إدارة الصحـــة الحيوانية بوزارة 
البلديـــات والتخطيـــط  األشـــغال وشـــئون 

العمراني.
6 - مديـــر إدارة تمكيـــن الشـــباب بـــوزارة 

شئون الشباب والرياضة. 
البيئيـــة  والتوعيـــة  االتصـــال  مديـــر   -  7

بالمجلس األعلى للبيئة.
8 - مدير إدارة الشراكة المجتمعية بوزارة 

التربية والتعليم.
9 - مدير التلفزيون بوزارة اإلعالم.

10 - رئيس مستشفى الطب النفسي.
بمراكـــز  الطبيـــة  الخدمـــات  رئيـــس   -  11

الرعاية الصحية األولية.
القلـــب  أمـــراض  قســـم  رئيـــس   -  12

بالمستشفيات الحكومية. 
جراحـــة  قســـم  ورئيـــس  استشـــاري   -  13
القلـــب والصـــدر واألوعية الدمويـــة بمركز 

محمـــد بـــن خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة 
التخصصي للقلب.

14 - استشـــاري أول طب أسرة بمستشفى 
قوة دفاع البحرين.

15 - استشـــاري الغـــدد الصمـــاء والســـكري 
بمستشفى الملك حمد الجامعي.

16 - عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
17 - رئيس جمعية مكافحة السرطان.
18 - رئيس جمعية مكافحة التدخين.

19 - نائب رئيس جمعية السكر البحرينية.
وتكـــون مـــدة العضويـــة في اللجنـــة ثالث 

سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة الثانية

علـــى الـــوزراء – ُكل فيمـــا يخصـــه – تنفيذ 
هـــذا القـــرار، وُيعمـــل به مـــن اليـــوم التالي 

لتاريخ نشِره في الجريدة الرسمية.

شهد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن 
عبد هللا آل خليفة، بحضور حرمه ســـمو الشـــيخة 
مريم بنت سلمان بن حمد آل خليفة، حفل تخريج 
حفيدتهما الشـــيخة مازة بنت ســـلمان بن خالد آل 
خليفة، من مدرســـة الشـــيخة حصة للبنات، وذلك 
خـــالل االحتفاليـــة التي نظمتها المدرســـة مســـاء 
الســـبت الماضي، لتخريج الفوج 15 )دفعة 2022( 
مـــن حملـــة الشـــهادة الثانويـــة، ودبلـــوم البكالوريا 
الدولية، والبالغ عددهـــن 40 طالبة، والتي أقيمت 

بقاعة المؤتمرات في فندق الخليج.
وبهذه المناســـبة، هنأ الشـــيخ خالد بن عبد هللا آل 
خليفـــة حفيدتـــه علـــى إنجازها الدراســـي المتميز 

وتحصيلها العلمي الجاد.
وخـــالل الحفـــل، تلقـــى الشـــيخ خالد بـــن عبد هللا 
تهانـــي وتبريكات أفـــراد العائلـــة المالكـــة الكريمة 
والحضور والمدعوين، وأعضاء الهيئتين اإلدارية 
والتعليمية بمدرسة الشـــيخة حصة للبنات، معرًبا 
عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة 

بهذه المناسبة السعيدة.

المنامة - بنا

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

وزارة التربية والتعليم

بعـــث ملك البـــالد المعظـــم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى 
رئيـــس  العهـــد  وولـــي  خليفـــة،  آل 
الســـمو  الـــوزراء صاحـــب  مجلـــس 
الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفة، برقيتـــي تهنئة إلى صاحب 
الجاللة الملك كارل الســــادس عشـر 
الســـويد  مملكـــة  ملـــك  جوســـتاف 
اليـــوم  الصديقـــة، بمناســـبة ذكـــرى 

الوطني لبالده.

أعرب جاللته وسموه في البرقيتين 
عـــن أطيـــب تهانيهـــم وتمنياتهم له 
بموفور الصحة والســـعادة ولشعب 
مملكـــة الســـويد الصديـــق تحقيـــق 

المزيد من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
برقيـــة تهنئة مماثلة إلـــى ماغدالينا 
مملكــــة  وزراء  رئيســـة  أندرســـن 

السويـد.

البحرين تهنئ السويد بذكرى اليوم الوطني

“ تظلمات التربية” تعدل تقارير األداء الوظيفي لـ 36 معلمًا
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سمو ولي العهد رئيس الوزراء

المنامة - بنا

أعلـــن المجلس األعلى للبيئـــة ومعهد البحرين للؤلؤ 
واألحجـــار الكريمة “دانات” عن بدء مملكة البحرين 
بالعمـــل علـــى مشـــروع إعـــداد “القائمـــة الســـوداء”، 
ألنـــواع النبـــات والحيـــوان الغريبـــة الغازيـــة، وذلك 
بالتعـــاون مـــع مكتـــب اليونســـكو اإلقليمـــي للعلـــوم 
فـــي الدول العربيـــة، وبدعم مالي مـــن مرفق البيئة 
العالمي، لتكون البحرين الدولة الرائدة في الخليج 
العربي في تحديد مســـارات إدخال األنواع الغريبة 
الغازيـــة وكيفية نقلها وإطالقها في البيئة، واألولى 
في إصدار اللوائح الوطنية لألنواع الغريبة الغازية.

وبهذه المناســـبة، نظم الشـــركاء ورشة عمل وطنية 
فـــي المركـــز اإلقليمـــي العربـــي للتـــراث العالمي في 
ممكلـــة البحرين حضرها عدد من الخبراء وممثلين 

عن الجهات المعنية بهدف التعريف باألنواع الغريبة 
الغازية، واالطالع على السياسات والبرامج الدولية 
المتعلقـــة بهذا الشـــأن، وذلـــك بالتزامن مـــع احتفال 
للبيئـــة، والـــذي  العالمـــي  باليـــوم  البحريـــن  مملكـــة 
يصـــادف الخامس من يونيو من كل عام، لتســـليط 
الضـــوء على أهمية معالجة القضايا البيئية الملحة، 
والذي جاء هذا العام هذا العام تحت شعار “ال نملك 
ســـوى أرض واحـــدة”. وقالت رئيســـة مجلس إدارة 
المركز اإلقليمي العربي للتراث العالمي الشيخة مي 
بنت محمد آل خليفة في تصريح بهذه المناسبة إن 
البيئـــة عامل مهـــم في الحفاظ علـــى اآلثار وضمان 
اســـتدامتها، الفتـــًة إلى أن العوامـــل المناخية تمثل 
أحد أبـــرز التحديات أمـــام اآلثار بمـــا فيها الصروح 

المعمارية مثل القالع وغيرها.

واكـــدت أن اإلســـهامات البـــارزة لمملكـــة البحريـــن 
فـــي التغلب علـــى التحديات البيئيـــة العالمية تعود 
بالفائـــدة أيضا على حفظ اآلثار والتراث اإلنســـاني 
ككل، مضيفة أنه من الجميل أن تقام هذه الورشـــة 
فـــي المركـــز اإلقليمي الـــذي يهتـــم بالمحافظة على 
اإلرث الحضـــاري المـــادي فـــي العالم العربي، شـــاكر 

القائمين على ورشة العمل الوطنية. 
مـــن جانبـــه، أكـــد المبعوث الخـــاص لشـــؤون المناخ 
الرئيـــس التنفيذي للمجلس األعلى للبيئة محمد بن 
مبارك بـــن دينه، أن احتفاء مملكـــة البحرين باليوم 
العالمـــي للبيئـــة يجســـد التـــزام المملكـــة بالتعامـــل 
مـــع قضايـــا البيئة العالميـــة، ودعم الجهـــود الدولية 
الســـاعية لحمايـــة البيئـــة والحفـــاظ علـــى مواردها 
الحّية وتأمين استدامتها لألجيال القادمة، وحماية 

النظـــم البيئية والمـــوارد الطبيعية وتحقيق التنمية 
المســـتدامة، منوها إلى جهود الشـــركاء في تنظيم 
ورشة العمل الوطنية إلطالق مشروع إعداد القائمة 
الســـوداء ألنواع النبات والحيـــوان الغريبة الغازية، 
تزامًنا مع اليوم العالمي للبيئة. وأضاف أن تشـــعب 
وتنـــوع قضايـــا البيئـــة والمنـــاخ يدعونـــا لمواصلـــة 
التعـــاون والتكاتـــف مـــن أجـــل مواجهـــة التحديات 
البيئيـــة والحـــد مـــن أثارهـــا المترتبة على األنســـان 
والبيئة، واالستمرار في العمل بروح الفريق الواحد 
من أجل تقديم نموذج وطني يحتذى به في مجال 

الحفاظ على البيئة وضمان استدامتها.
مـــن جهته، أكد رئيـــس مجلس إدارة معهد البحرين 
للؤلـــؤ واألحجـــار الكريمة “دانات” ياســـر الشـــريفي 
أن مشـــروع إعـــداد القائمة الوطنية يخـــدم الخطة 

الوطنيـــة إلحياء قطاع اللؤلـــؤ في البحرين ويدعم 
جهود مملكة البحرين الرامية لتوفير البيئة البحرية 
الســـليمة لنمـــو المحـــار، ويحـــد مـــن دخـــول األنواع 
الغريبـــة الغازيـــة في سلســـلة تشـــكل ونمـــو المحار 
البحريني. واشتملت الورشة على عدد من المحاور 
الممارســـات  أفضـــل  علـــى  لالطـــالع  تهـــدف  التـــي 
الدولية في إعداد القوائم الســـوداء لألنواع الغريبة 
الغازية، وتحديد خارطة العمل وأفضل المســـارات 
التي تضمن تعاون جميع الجهات المعنية للشـــروع 
في رســـم اللوائح المبدئية وإعداد القائمة السوداء 
لألنـــواع الغريبة الغازيـــة في مملكـــة البحرين التي 
تعـــزز جهـــود مملكـــة البحريـــن فـــي حمايـــة النظـــم 
االيكولوجيـــة والتنوع الحيوي من األضرار الناجمة 

لتسلل هذه األنوع الغريبة الغازية.

حفاًظا على النظم االيكولوجية للبحرين

البدء بإعداد “قائمة سوداء” للحيوانات والنباتات الغازية

المنامة - بنا

أكـــد وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون 
السياســـية الشـــيخ عبدهللا بن أحمد آل 
خليفـــة، حـــرص مملكـــة البحريـــن علـــى 
تعزيـــز إنجازاتهـــا الرائـــدة فـــي حمايـــة 
ع البيولوجـــي  َنـــوُّ البيئـــة والمـــوارد والتَّ
في ظـــل الرؤيـــة الحضاريـــة والتنموية 
المســـتدامة لحضـــرة صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة ملك 
البـــالد المعظـــم، وبدعـــم من ولـــي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
وأعرب، بمناســـبة االحتفاء بيوم البيئة 
العالمي تحت شعار “ال نملك سوى أرض 
واحدة”، عن فخـــره بإنجازات الحكومة 
الموقـــرة بمتابعـــة من المجلـــس األعلى 
للبيئة برئاســـة الممثل الشخصي لجاللة 
الملك المعظم ســـمو الشـــيخ عبدهللا بن 

حمـــد آل خليفـــة، ومبادراتهـــا المتميـــزة 
في المحافظة على البيئة ودعم التنمية 
تشـــريعية  المســـتدامة وفـــق منظومـــة 
متقدمـــة  وطنيـــة  وإســـتراتيجيات 
تعـــززت بإصـــدار القانون رقم )7( لســـنة 

2022 بشـــأن البيئـــة، وانضمـــام المملكة 
إلـــى العديـــد مـــن االتفاقيـــات اإلقليمية 
والدولية. وأشار وكيل وزارة الخارجية 
للشؤون السياسية إلى اعتزازه بمشاركة 
وزارة الخارجيـــة فـــي الحملـــة الوطنية 

للتشـــجير تحت شـــعار “ُدمـــِت خضراء” 
بدعم من صاحبة السمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنت إبراهيـــم آل خليفة، قرينة 
ملـــك البـــالد الُمعظـــم رئيســـة المجلـــس 
االستشـــاري للمبـــادرة الوطنيـــة لتنميـــة 

القطـــاع الزراعي، عبر اهتمامها بتكثيف 
الرقعـــة  وتوســـعة  التشـــجير  أعمـــال 
الخارجيـــة  المســـاحات  فـــي  الخضـــراء 
لمبنـــى الـــوزارة، لمـــا لها من أبعـــاد بيئية 

وصحية وجمالية وحضارية.

آل  أحمـــد  بـــن  عبـــدهللا  الشـــيخ  وأكـــد 
خليفـــة دعم مملكة البحريـــن للمبادرات 
مجـــال  فـــي  الرئيســـة  األربـــع  الدوليـــة 
التغيـــر المناخـــي، ومـــن ضمنهـــا مبادرة 
إعـــالن  مثمنـــًا  الخضـــراء،  الحكومـــة 
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مجلـــس الـــوزراء، أمـــام قمـــة التغيرات 
المملكـــة  التـــزام  بغالســـكو  المناخيـــة 
بتحقيق الحيـــاد الصفري بحلـــول العام 
2060، وخفـــض االنبعاثـــات بنســـبة 30 
ومضاعفـــة   ،2035 العـــام  بحلـــول   %
المســـطحات الخضـــراء، وتعزيـــز كفاءة 
الطاقـــة  ومصـــادر  الطاقـــة  اســـتخدام 
المتجددة، وغيرها مـــن المبادرات التي 
توجت بتوليها رئاســـة اللجنة التنفيذية 
المـــواد  بشـــأن  مونتريـــال  لبروتوكـــول 
المســـتنفدة لطبقة األوزون، وغيرها من 

المناصب الدولية.

شارك في دعم الحملة الوطنية للتشجير بمناسبة يوم البيئة العالمي... وكيل “الخارجية”:

حماية البيئة رؤية حضارية وتنموية مستدامة لجاللة الملك الُمعظم
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تســـتعد صحيفـــة الباد إلطـــاق حملة وطنية بعنـــوان “حياة 
جديـــدة” إلشـــاعة ثقافة التبرع باألعضاء وتشـــجيع المجتمع 

على ذلك من خال القنوات الرسمية والقانونية.
وترأس رئيس إدارة “الباد” عبدالنبي الشعلة، بحضور رئيس 
التحرير مؤنس المـــردي، اجتماًعا لفريق العمل، واطلع خاله 

على تصور الحملة ومبادراتها المقرر إطاقها قريًبا.
اســـتجابة  الحملـــة  هـــذه  إطـــاق  البـــاد  صحيفـــة  وتبّنـــت 
لمقترحات وردها مـــن القراء واتصاالت من المتابعين، حيث 
ا بشـــكل واســـع،  لوحـــظ انتشـــار ثقافة التبرع باألعضاء عالميًّ
بينمـــا يخطو المجتمع البحرينـــي خطوات متواضعة في هذا 
المجـــال، بالرغـــم مـــن التقدم التشـــريعي الوطني فـــي تقنين 

مثـــل هـــذا النوع، من خال صدور قانـــون ينظم عمليات نقل 
وزراعة األعضاء البشرية منذ العام 1998.

ووفًقا إلحصاءات رسمية سابقة فإن المستشفيات البحرينية 
ا، بينما االحتياج الفعلي يصل  تجري 10 عمليات زراعة سنويًّ

إلى 50 حالة.
ومـــن أبـــرز أهـــداف الحملـــة التشـــجيع علـــى ثقافـــة التبـــرع 
باألعضـــاء بين األحياء وفـــي حالة الوفاة الدماغية، وشـــرح 
أهميـــة وأبعـــاد إشـــاعة ثقافـــة التبـــرع باألعضاء بعـــد الوفاة، 
واستعراض الموقف الشرعي والقانوني من التبرع باألعضاء 

بعد الوفاة.
الشـــركاء  مختلـــف  مـــع  اتصاالتهـــا  الحملـــة  إدارة  وتجـــري 
للمشـــروع، وعلـــى رأســـهم وزارة الصحـــة والمجلـــس األعلى 
والمستشـــفيات  الحكوميـــة  المستشـــفيات  وإدارة  للصحـــة 

الخاصة وجهات خليجية متخصصة على رأســـهم مستشفى 
الملـــك فهـــد التخصصي والمركز الســـعودي لزراعـــة األعضاء 
)إيثـــار(  باألعضـــاء  التبـــرع  لتنشـــيط  الســـعودية  والجمعيـــة 
والجمعية الســـعودية لزراعة األعضاء باإلضافة للتواصل مع 
األطباء المتخصصين وجمعية عطاء للمسؤولية االجتماعية 

لألفراد وأفراد المجتمع المهتمين بهذا الموضوع.
وجـــرى تكليـــف الكاتـــب الصحافـــي الســـيد إبراهيـــم النهـــام 
باإلدارة التنفيذية لمشـــروع الحملـــة، ويعاونه في ذلك فريق 

من الزماء من مختلف األقسام.
وتستقبل صحيفة الباد االقتراحات أو الترشيحات للمشاركة 
بالحملة من خال التواصل مع مدير المشروع إبراهيم النهام 
عبـــر االتصال على هاتف أو واتســـاب )33900999( أو البريد 

.) ebrahim.alnahham@albiladpress.com( اإللكتروني

“^” تطلق حملة “حياة جديدة” لتشجيع التبرع باألعضاء
استجابة لمقترحات وردتها من القراء والمتابعين... وتفاعًل مع حاجة مجتمعية

هوية حملة حياة جديدة

برنامج رياضي أسبوعي يبث كل يوم سبت عبر أنستغرام صحيفة »^«

محرر الشؤون المحلية

المنامة - وزارة الداخلية

الجنوبيــة  المحافظــة  نظمــت  للبيئــة،  العالمــي  اليــوم  مــع  تزامنــًا 
بالتعــاون مــع المجلــس األعلــى للبيئــة، وبمشــاركة مدرســة الرفــاع 
فيــوز الدوليــة وبحضــور عــدد مــن منتســبي المحافظــة الجنوبيــة، 
فعاليــة اليــوم العالمــي للبيئــة والــذي يأتــي هــذا العــام تحت شــعار 
“ال نملــك ســوى أرض واحــدة”، وذلــك تنفيــذًا لتوجيهــات محافــظ 
المحافظــة الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل 
خليفــة، فــي االهتمــام بالجانــب الحضاري والبيئي مــن خالل تنفيذ 
المبادرات المجتمعية وتعزيز الثقافة البيئية في المجتمع بالتعاون 

مع مختلف الجهات.

وفـــي هـــذا الجانـــب، أكـــد مديـــر 
االجتماعيـــة  البرامـــج  إدارة 
بالمحافظـــة  المجتمـــع  وشـــؤون 
الجنوبيـــة محمـــد حســـن الفـــاو، 
ضمـــن  تأتـــي  الفعاليـــة  هـــذه  أن 
حرص ســـمو محافـــظ المحافظة 
الجنوبيـــة للمشـــاركة فـــي اليـــوم 
العالمـــي للبيئة ولتعزيز الشـــراكة 
المجتمعية، في إقامة المبادرات 

البيئية التي توليها المحافظة من 
أجل رفع مســـتوى الوعي البيئي 
بين أفـــراد المجتمع وتوفير بيئة 

صحية للجميع.
إقامـــة  الفعاليـــة  وتضمنـــت 
قدمهـــا  توعويـــة  محاضـــرة 
المجلـــس األعلـــى للبيئـــة تهـــدف 
إلى رفع مســـتوى الوعي بالجانب 
البيئـــي، كما شـــارك عدد من طلبة 

مدرســـة الرفاع فيوز الدولية في 
غرس مجموعة من الشتات في 
المرافق العامة، والتي تســـهم في 
االهتمام بالمظهر البيئي العام في 

نطاق المحافظة الجنوبية وزيادة 
الوعي لدى المواطنين والمقيمين 

بأهمية المحافظة على البيئة. 
الجنوبيـــة  المحافظـــة  أن  يذكـــر 

تحـــرص وبشـــكل مســـتمر علـــى 
البرامـــج  مـــن  سلســـلة  إقامـــة 
التـــي  المتواصلـــة  والفعاليـــات 
تتزامـــن مـــع المناســـبات العالمية 

علـــى مدار العـــام، وذلك بالتعاون 
مع العديد من الجهات الحكومية 
المدنـــي  المجتمـــع  ومؤسســـات 

بالمحافظة الجنوبية.

تنفيذ المبادرات الكفيلة بتعزيز الوعي البيئي

“الجنوبيـــــة” تحتفـــي باليــــوم العالمــــي للبيئــــة
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