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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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Link

كتب أحمد عبدالحميد:

أكــــد الــمــســتــشــار عـــبـــداهلل بن 
حــســن الــبــوعــيــنــيــن نـــائـــب رئــيــس 
رئيس  للقضاء  األعلى  المجلس 
هـــنـــاك  أن  الـــتـــمـــيـــيـــز  ــحـــكـــمـــة  مـ
انــخــفــاضــا تــدريــجــيــا فـــي تــراكــم 
 2017 من  الفترة  خــال  القضايا 
كفاءة  تعكس  بــصــورة   ،2022 إلــى 
الــجــهــاز الــقــضــائــي فـــي الــتــعــامــل 
ــي تـــــــرد إلــــى  ــ ــتـ ــ ــا الـ ــايــ ــقــــضــ مـــــع الــ
سجلت  إذ  البحرينية،  المحاكم 
مؤشرات أداء المحاكم لعام 2021 
السنوي  التراكم  نسبة  انخفاض 
عـــدد  ــبـــح  أصـ وبــــذلــــك   ،)%16.5(
العام  أول  فــي  الــجــاريــة  القضايا 
بالعام  مقارنة   )10478( الحالي 

السابق )12547(.
جـــــاء ذلـــــك خـــــال الــمــؤتــمــر 
المجلس  عقده  الــذي  الصحفي 
األعلى للقضاء أمس الستعراض 
إنجازات السلطة القضائية خال 

العام الماضي.
الـــمـــحـــاكـــم  أن  إلـــــــى  وأشــــــــــار 
الــمــدنــيــة والــجــنــائــيــة والــشــرعــيــة 
فــي عام  نــظــرت  درجــاتــهــا  بجميع 

متضمنة  دعـــوى   )73517(  2021
سجلت  جــديــدة  دعـــوى   )60970(
القضايا  بــعــدد  وذلــــك   2021 فــي 
)46436( في أول درجة و)11800( 
فــي  و)2734(  االســـتـــئـــنـــاف،  ــي  فــ
الــتــمــيــيــز، وبـــلـــغ عـــــدد الــقــضــايــا 
مـــا مجموعه  مــنــهــا  الــمــحــســومــة 
أصبح  وبــذلــك  دعــــوى.   )63039(
مــتــوســط عــمــر الــدعــوى الــجــاريــة 

ــر فــــي الــــدرجــــة  ــهــ ــل مــــن 5 أشــ ــ أقــ
ــدة، وذلــــك مع  ــواحــ الــقــضــائــيــة الــ
ألي  المبرر  التأخير  عــدم  ضمان 
الــتــأثــيــر  ــن دون  مـــن الــقــضــايــا ومـ

على جودة األحكام الصادرة لها.
ســـرعـــة  مــــؤشــــر  أن  وأوضــــــــــح 
حسم الدعاوى حقق تقدًما على 
ــام،  ــعـ الـ الـــمـــحـــاكـــم  أداء  مـــســـتـــوى 
ــك بــمــعــدل الــحــســم الــســنــوي  وذلــ

من   )%90( تكون  وبذلك   .)%104(
الــدعــوى قــد حسمت فــي أقــل من 
حسمت  مــنــهــا  و)%73(  أشـــهـــر   6
فــي أقـــل مــن 3 أشــهــر، مــن أهمها 
دعاوى اإليجارات، كما تطرق إلى 
نسبة  أن  كــشــفــت  الـــمـــؤشـــرات  أن 
 )%24( بلغت  باالستئناف  الطعن 

ونسبة الطعن بالتمييز )22)%.
وأشار رئيس محكمة التمييز 

إلـــى أن مــتــوســط عــمــر الــطــعــون 
أقل من 4 أشهر  بلغ  المحسومة 
وذلك بمعدل حسم بلغ )%103(، 
ــر يــتــعــلــق بــبــقــاء  ــو مـــؤشـــر آخــ وهــ
التمييز  محكمة  أمـــام  الــطــعــون 
وحسمها حتى ال يقع ضرر على 
أحد أطراف الدعوى في الطعن.
األرقـــــــــام  أن  إلـــــــى  ــرق  ــ ــطــ ــ وتــ
اإلحــصــائــيــة لــمــحــاكــم الــتــنــفــيــذ 

بينت أن أكثر من )637( ألف طلب 
جديد نفذت ما يقارب )637( ألف 
قــــرار قــضــائــي ولـــم تــتــبــق طلبات 
واصــفــا   ،2021 عــــام  مـــن  تــنــفــيــذ 
ذلــــك بـــأنـــه قــصــة نـــجـــاح جــديــدة 
إلى  مشيرا  التنفيذ،  محاكم  في 
أن المؤشرات اإلحصائية سجلت 
القرارات  من   )%93( من  أكثر  أن 
التنفيذ  مــحــاكــم  فــي  القضائية 
اتخذت خال 5 أيام عمل و)%82( 
اتخذت  القضائية  الــقــرارات  من 

خال يوم واحد.
بـــــــــــــــدوره كـــــشـــــف الــــقــــاضــــي 
السيد  عبدالرحمن  المستشار 
الــتــفــتــيــش  إدارة  رئـــيـــس  الــمــعــا 
الــتــفــتــيــش  إدارة  أن  الـــقـــضـــائـــي 
تفتيش  بعمل  قــامــت  الــقــضــائــي 
مـــن   6 عـــــمـــــل  عـــــلـــــى  مـــــفـــــاجـــــئ 
ــنـــاء عــلــى الـــشـــكـــاوى،  الـــقـــضـــاة بـ
القضائي  التفتيش  أن  موضحا 
بالتنسيق والتعاون مع اإلشراف 
القضائي تعامل مع عدد )331( 
الــمــتــقــاضــيــن  مـــن  واردة  شـــكـــوى 

والمراجعين.

كتب وليد دياب:

وافـــــــق مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فــي 
جلسته أمس على أربعة اقتراحات 
وأحالها  استعجال،  بصفة  برغبة 
وتمثلت  الــحــكــومــة،  إلـــى  جميعا 
تــــلــــك االقـــــــتـــــــراحـــــــات فــــــي قـــيـــام 
الـــحـــكـــومـــة بــتــوجــيــه الــقــطــاعــيــن 
والــخــاص بالعمل عــن بعد  الــعــام 
ظل  فــي   %50 عــن  تــقــل  ال  بنسبة 
تــزايــد حـــاالت اإلصــابــة بفيروس 
كــــــورونــــــا، ودراســــــــــة الـــــعـــــدول عــن 
إلــغــاء طــلــب الــخــدمــة اإلســكــانــيــة 
الـــطـــلـــب خــمــس  عـــلـــى  مـــضـــى  إذا 
عــشــرة ســنــة مـــن تـــاريـــخ تــقــديــمــه، 
مغسلي  من  المتطوعين  وشمول 
الــمــتــوفــيــن مـــن جــائــحــة كـــورونـــا 
بــالــمــكــافــأة الــمــالــيــة لــســمــو ولــي 
ــهـــد ووســــــــام األمــــيــــر ســلــمــان  ــعـ الـ
التعجيل  وأخـــيـــرا  للمتطوعين، 
في  المهزع  بناء جامع  إعــادة  في 

مدينة المنامة.
ــر اســتــعــرض  عــلــى جـــانـــب آخــ
وزير العمل والتنمية االجتماعية 
ــنــــواب  جـــمـــيـــل جـــمـــيـــدان أمـــــــام الــ
الخاصة  األرقــــام  ممن  مجموعة 
ــيـــن عـــــن عــــمــــل ونـــســـب  ــثـ ــبـــاحـ ــالـ بـ
ــى أن عـــدد  ــ إلـ ــا  ــتـ الـــتـــوظـــيـــف، الفـ
الــمــتــوظــفــيــن الــبــحــريــنــيــيــن فــي 
القطاع الخاص خال عام 2021 

تقدر  بزيادة  متوظفا   26344 بلغ 
منهم   ،2020 عــام  عــن   %37 بنحو 
قوائم  المسجلين في  20636 من 

العاطلين بالوزارة.
وقـــــــــال الـــــــوزيـــــــر فــــــي جــلــســة 
إجـــمـــالـــي  إن  الــــــنــــــواب  مـــجـــلـــس 
العمل  وزارة  معهم  تــعــامــلــت  مــن 
 2021 فــي  االجتماعية  والتنمية 
بلغ عددهم 47095 حالة، موضحا 

أن هذا الرقم ليس عدد العاطلين، 
وأن الوزارة تعاملت بمعدل شهري 
باحث  ألــف   17 إلــى   15 مــن  يبلغ 

عن عمل.
ــار الــنــائــب إبــراهــيــم  بــــدوره أشـ
الــنــفــيــعــي إلـــى أنـــه بــنــاء عــلــى ما 
العمل  وزارة  من  مستندات  ذكرته 
عــاطــل  آالف   8 مـــن  أكـــثـــر  هـــنـــاك 
تـــخـــصـــصـــا   154 مـــــــن  ــي  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ

وزارة  لـــــدى  مــســجــلــيــن  جــامــعــيــا 
الـــعـــمـــل ولــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
مضيفا أن من تلك التخصصات 
العمل  عــن  للعاطلين  الجامعية 
التخصصات التربوية والتعليمية 

بعدد 1444.
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ق�ضاء البحرين.. كفاءة و�ضرعة في ح�ضم الق�ضايا
نائب رئي�س »�لأعلى للق�ساء«: متو�سط عمر �لدعوى �أقل من 5 �أ�شهر

104% مـعـــدل الـح�ضـــم ال�ضـنـــوي فــي الق�ضـــايـــا الـعـــام المــا�ضـــي

التحفـظ على 6 اأطفـال قاموا بت�ضنيـع عبـوات حـارقـة 
مواطـن �ضيـارة  وحـرق  لل�ضرطـة  مـركز  على  واإلقائها 

النيابة  ــار حـــرص  إطـ فــي 
أحــكــام  تطبيق  عــلــى  الــعــامــة 
قـــانـــون الــعــدالــة اإلصــاحــيــة 
ــة نـــفـــاذ  ــيــ ــلــ ــاعــ لــــأطــــفــــال وفــ
أحــــكــــامــــه، صــــرحــــت رئــيــســة 
ــرة والــطــفــل بــأن  ــ نــيــابــة األســ
ــد تــلــقــت  الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة قــ
باغًا من اإلدارة األمنية عن 
قيام ستة أطفال لم يتجاوزوا 
العمر  الــخــامــســة عــشــرة مــن 
على  حارقة  زجــاجــات  بإلقاء 
الدوريات المتمركزة لحراسة 
وتضررت  سترة،  شرطة  مركز 
ــارة مــدنــيــة  ــيـ نــتــيــجــة ذلــــك سـ
تــــصــــادف وقـــوفـــهـــا بــالــمــكــان، 

فــيــمــا تــبــيــن أن ســبــق ارتــكــاب 
ــع  ــ ــائـ ــ هـــــــــــؤالء األطــــــــفــــــــال وقـ

مماثلة.
وقــــــــد بــــــاشــــــرت الـــنـــيـــابـــة 
التحقيق حيث استمعت إلى 
أقوال األطفال الستة بوصف 
أنهم معرضون إلحدى حاالت 
الخطر المنصوص عليها في 
قـــانـــون الــعــدالــة اإلصــاحــيــة 
لأطفال وحمايتهم من سوء 
جريمة  بارتكابهم  المعاملة 
صــنــاعــة واســـتـــخـــدام عــبــوات 
والتجمهر  لــاشــتــعــال  قــابــلــة 
ــغــــب واالعـــــــتـــــــداء عــلــى  والــــشــ
ــلـــكـــات  ــتـ األشــــــخــــــاص والـــمـــمـ

الــــعــــامــــة والـــــخـــــاصـــــة، فـــأقـــر 
ــوا أن  ــ ــافـ ــ خــمــســة مــنــهــم وأضـ
الــطــفــل الـــســـادس كـــان معهم 
أثـــنـــاء ارتـــكـــاب الـــواقـــعـــة، وتــم 
االختصاصية  على  عرضهم 
حالتهم  لدراسة  االجتماعية 
ــة  ــيـ ــسـ ــفـ ــنـ االجــــتــــمــــاعــــيــــة والـ
ــر الـــازمـــة  ــاريـ ــقـ ــتـ وإعـــــــــداد الـ
لذلك. وقد ثبت من التقارير 
ــة  ــيـ ــسـ ــفـ ــنـ االجــــتــــمــــاعــــيــــة والـ
الـــــــمـــــــودعـــــــة وجـــــــــــــود مــــيــــول 
تجاه  األطفال  لدى  عدوانية 
تــصــرفــاتــهــم  وأن  الــمــجــتــمــع، 
ناشئة عن التمرد والامباالة. 
وبناًء على ما أوصت به هذه 

عليهم،  بالتحفظ  الــتــقــاريــر 
بإيداعهم  النيابة  أمــرت  فقد 
الرعاية  دور مؤسسات  إحدى 
االجــتــمــاعــيــة الــتــابــعــة لـــوزارة 
العمل والتنمية االجتماعية، 
قاضي  على  عرضهم  تم  كما 
اإلصاحية  العدالة  محكمة 
ــــذي  الـــصـــغـــرى لـــلـــطـــفـــل، والــ
ــرار الــتــحــفــظ  ــمــ ــتــ ــاســ أمـــــــر بــ
عليهم تمهيدًا إلحالتهم إلى 
اإلصاحية  العدالة  محكمة 

الكبرى للطفل.

»�ملهن �ل�سحية«:
نتابع مخزون »االختبار ال�ضريع لكورونا« وجار 
توفير ال�ضحنات المطلوبة على دفعات خالل فبراير

الــدكــتــورة مريم  صــرحــت 
عـــذبـــي الـــجـــاهـــمـــة الــرئــيــس 
الــوطــنــيــة  للهيئة  الــتــنــفــيــذي 
لــتــنــظــيــم الــمــهــن والــخــدمــات 
الــصــحــيــة بــــأن الــهــيــئــة تــتــابــع 
توفير  والموردين  الوكاء  مع 
جهاز  من  المطلوبة  الكميات 
االخـــتـــبـــار الـــســـريـــع لــفــيــروس 
كــورونــا )كــوفــيــد-19( لأسواق 
الــهــيــئــة  قـــامـــت  إذ  الــمــحــلــيــة، 
الكميات  توافر  من  بالتحقق 

ــة،  ــيــ ــلــ ــحــ ــمــ فــــــــي األســـــــــــــــــواق الــ
ـــاء  ــ ــوكــ ــ ــ والــــــــتــــــــواصــــــــل مــــــــع الـ

مــن مواعيد  والــتــأكــد  الــازمــة  الــكــمــيــات  لتوفير  والــمــورديــن 
العمل  أن  أكــدوا  الذين  البحرين،  لمملكة  الشحنات  تسليم 
على  البحرين  لمملكة  المطلوبة  الشحنات  توفير  على  جار 
إلى  الجاهمة  وأشـــارت  الــجــاري.  فبراير  دفــعــات خــال شهر 
السريع  االختبار  جهاز  على  الطلب  عملية  تتابع  الهيئة  أن 
مؤكدة  المرخصة،  الصيدليات  مختلف  في  كورونا  لفيروس 
أنه بإمكان الوكاء المحليين المصرح لهم باستيراد الجهاز 
المطلوبة  الكميات  لتوفير  الموردين  مع  مباشرة  التواصل 
لأسواق المحلية. وأشارت الجاهمة إلى أن الهيئة حريصة 
على التنسيق والتعاون المستمر وممارسة اختصاصاتها وفق 
الخدمات  جــودة  تحقيق  في  يسهم  بما  بها  المنوطة  المهام 

الصحية وتعزيز استدامتها. 

ص11 المال واالقتصاد

ص3 أخبار البحرين

ص7 أخبار البحرين

220 فلس

موا�ضلة يوؤكد  الوزراء  رئي�س  العهد  ولي 
اأرحب اأفاق  نحو  الهند  مع  العالقات  دفع 

جـــرى اتــصــال هــاتــفــي بــيــن صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودولة 
السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، هنأ 
سموه خاله دولة الرئيس بمناسبة يوم الجمهورية، وأعرب عن 
التقدم  من  المزيد  الصديقة  الهند  لجمهورية  تمنياته  أطيب 

واالزدهار بهذه المناسبة.
 وخال االتصال أبلغ رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة 
سموه بنقل تحياته إلى حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، فيما نقل سموه تحيات 
الهند  جمهورية  وزراء  رئيس  دولــة  إلــى  المفدى  الملك  جالة 

الصديقة.
ــد ســمــوه خـــال االتـــصـــال مـــا يــجــمــع مــمــلــكــة الــبــحــريــن   وأكــ
وجــمــهــوريــة الــهــنــد الــصــديــقــة مــن عــاقــات تــاريــخــيــة عميقة في 
شتى المجاالت، وأهمية مواصلة الدفع بها نحو أفاٍق أرحب بما 
البلدين  على  والنفع  بالخير  ويعود  المشتركة  المصالح  يخدم 

والشعبين الصديقين.
 من جهته أشاد دولة رئيس وزراء جمهورية الهند بالمستوى 
المتقدم الذي وصلت إليه العاقات البحرينية الهندية، منوها 
بما تجده الجالية الهندية بمملكة البحرين من رعاية واهتمام.

} رئيس وزراء الهند.} سمو ولي العهد رئيس الوزراء.

} مناقشات ساخنة في مجلس النواب مع وزير العمل حول ملف التوظيف.

} خال المؤتمر الصحفي للمجلس األعلى للقضاء.

النواب يطالبون بتطبيق العمل من المنزل بن�ضبة %50

االأهلي المتحد يطلق ن�ضخة من جوائز 
دوالر مــالييـن   5 بقيمــة  »ح�ضــادي« 

أعلن البنك األهلي المتحد-البحرين إطاق جوائز برنامج 
خمسة  قيمتها  بجوائز   ،2022 لعام  الجديدة  للتوفير  حصادي 
جوائز  بوجود  العام  هذا  جوائز  وتميزت  أمريكي،  دوالر  مايين 
شهرية و400 فرصة للفوز بجائزة ألف دوالر أمريكي، إلى جانب 
جوائز  وأربـــع  أمــريــكــي،  دوالر  ألــف  بقيمة خمسين  جــوائــز  أربـــع 
بقيمة مائة ألف دوالر أمريكي وأربع جوائز بقيمة مليون دوالر 
أمريكي على مدار هذا العام، ما يمّكن العماء من تحقيق جميع 

أحامهم.
أمريكي  دوالر  ألــف  مائة  تبلغ  جــوائــز  على  السحب  وسيتم 
فــائــزا خـــال شهر  أمــريــكــي لخمسين  وألـــف دوالر  واحـــد  لــفــائــز 

فبراير. 

ــل بـــارتـــكـــاب  ــيـ ــرائـ ــضـ ــم اإ�ـ ــه ــت ــة« ت ــ ــي ــ ــدول ــ ــو ال ــفـ ــعـ »الـ
جـــرائـــم »فــ�ــضــل عــنــ�ــضــري« �ــضــد الــفــلــ�ــضــطــيــنــيــيــن

الـــــقـــــدس الـــمـــحـــتـــلـــة: انـــضـــمـــت 
منظمة العفو الدولية إلى منظمات 
تقرير  فــي  واتــهــمــت  أخـــرى  حقوقية 
ـــاب  ـــكـ ــارتـ صــــــــدر أمــــــــس إســـــرائـــــيـــــل بــ
جــريــمــة »الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري« ضد 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن ومــعــامــلــتــهــم عــلــى 
بينما  أدنــى«،  أنهم »مجموعة عرقية 

استبقت إسرائيل التقرير برفضه. 
ــى  ــيـــون إلــ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ وســـــــــــارع الـ

الترحيب به. 
ــتـــي«  ــنـــسـ ــي تـــقـــريـــر »أمـ ــ وجــــــــاء فـ
الــــذي نــشــر أمــــس: »يــنــبــغــي مــســاءلــة 
الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة عــن ارتــكــاب 

جـــريـــمـــة الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري ضــد 
الفلسطينيين«. 

وأضــــــــــــــاف وفـــــــــق مـــــــا جـــــــــاء فـــي 
تفرض  »إسرائيل  العربية:  النسخة 
ــة عــلــى  ــنــ ــمــ ــيــ نـــــظـــــام اضـــــطـــــهـــــاد وهــ
أيــنــمــا تملك  الــفــلــســطــيــنــي  الــشــعــب 
يشمل  وهذا  على حقوقه.  السيطرة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن الـــمـــقـــيـــمـــيـــن فــي 
الفلسطينية  واألراضـــــــي  إســـرائـــيـــل 
الـــمـــحـــتـــلـــة، فـــضـــا عــــن الــاجــئــيــن 

النازحين في بلدان أخرى«. 
مــايــيــن   6.8 قـــــرابـــــة  ويـــعـــيـــش 
يـــهـــودي وعـــــدد مــمــاثــل تــقــريــبــا من 

العرب في إسرائيل والقدس والضفة 
وفق  غــزة،  وقــطــاع  المحتلة  الغربية 

المعطيات الرسمية. 
رايتس  »هــيــومــن  منظمة  وكــانــت 
ــعـــة عــن  ووتـــــــش« الــمــنــظــمــة الـــمـــدافـ
حقوق اإلنسان ومقرها نيويورك قد 
تقرير  فــي   2021 أبــريــل  فــي  اتــهــمــت 
لــهــا إســـرائـــيـــل بـــارتـــكـــاب »جــريــمــتــيــن 
سياسة  اتباعها  عبر  اإلنسانية«  ضد 
»الــفــصــل الــعــنــصــري« و»االضــطــهــاد« 

بحق عرب 48 والفلسطينيين. 

اعتمـــــاد تــرقـيــــة 421 مـــوظـفـــا 
بالمـدار�س الحـكوميـة ل�ضهــر فبرايــر 
كشف الدكتور محمد مبارك بن أحمد المدير العام لشؤون 
المدارس بوزارة التربية والتعليم أنه في ضوء العمل بالمعايير 
عمليات  ضمن  تنفيذها  تــم  الــتــي  المعلمين  لترقية  الــمــطــورة 
التحديث والتطوير الداخلية المصاحبة لتنفيذ مشروع تطوير 
 421 ترقيات  اعتماد  تم  فقد  للوزارة  الجديد  التنظيمي  الهيكل 
فبراير  لشهر  الحكومية  الــمــدرســيــة  الــمــؤســســات  منتسبي  مــن 
وفق  ترقيتهم  تمت  أول  ومعلما  معلما   374 بينهم  من  الجاري، 
بقية  شملت  حين  في  مساعدا،  مديرا  و22  المطورة،  المعايير 
بــالــمــدارس  اإلداري  الــكــادر  مــن  الــمــوظــفــيــن  الــتــرقــيــات مختلف 

الحكومية.

ص2 أخبار البحرين

ص6 حوادث وقضايا
ص8 عربية ودولية

} د. مريم الجاهمة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16021/pdf/1-Supplime/16021.pdf?fixed8490
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283662
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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
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صدر عن صاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
 2022 لسنة   )9( رقــم  قـــرار  ــوزراء  الــ مجلس 
واالقتصاد  المالية  وزارة  في  مدير  بتعيين 

الوطني، جاء فيه:
المادة األولى

ــداهلل عــبــدالــخــالــق  ــبــ ُيـــعـــيـــن الـــســـيـــد عــ
في  المالية  الــمــوارد  إلدارة  مــديــرًا  الصباح 

وزارة المالية واالقتصاد الوطني.
المادة الثانية

يتولى وزير المالية واالقتصاد الوطني 
نــــْدب الــمــديــر الــمــذكــور فــي الـــمـــادة األولـــى 
مــن هــذا الــقــرار إلــى أيــة جهة مــن الجهات 

الحكومية.
المادة الثالثة

الوطني  واالقتصاد  المالية  وزيــر  على 
الـــقـــرار، وُيــعــمــل بــه من  تنفيذ أحــكــام هـــذا 
تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

الملكي  السمو  عــن صــاحــب  كما صــدر 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم )10( 
لسنة 2022 بتعيين مدير في وزارة اإلسكان، 

جاء فيه:
الـــمـــادة األولــــــى: ُتــعــيــن الــســيــدة مــريــم 
ــرًا إلدارة  ــ ــديـ ــ مـ الــفــلــيــتــي  خــمــيــس  جــمــعــة 

الخدمات اإلسكانية في وزارة اإلسكان.
ــر اإلســـكـــان  ــ الـــمـــادة الــثــانــيــة: عــلــى وزيـ
الـــقـــرار، وُيــعــمــل بــه من  تنفيذ أحــكــام هـــذا 
تاريخ صدوره، وُينَشر في الجريدة الرسمية.

ــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي  ــاحـ وصــــــدر عــــن صـ

األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء قـــــرار رقــم 
جهاز  فــي  مــديــر  بتعيين   2022 لسنة   )11(

المساحة والتسجيل العقاري، جاء فيه:
ُيــعــيــن الــســيــد خليل  الــــمــــادة األولـــــــى: 
إبراهيم ظاعن الظاعن مديرًا إلدارة المسح 
والتسجيل  الــمــســاحــة  جــهــاز  فــي  الــعــقــاري 

العقاري.
ــة: عـــلـــى رئـــيـــس جــهــاز  ــيـ ــانـ ــثـ ــادة الـ ــ ــمـ ــ الـ
المساحة والتسجيل العقاري تنفيذ أحكام 
هــذا الــقــرار، وُيعمل بــه مــن تــاريــخ صـــدوره، 

وُينَشر في الجريدة الرسمية.
الملكي  السمو  عــن صــاحــب  كما صــدر 
األمـــيـــر ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة ولــي 
العهد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم )12( 

مؤسسة  فــي  مــديــريــن  بتعيين   2022 لسنة 
التنظيم العقاري، جاء فيه:

ــي مــؤســســة  الــــمــــادة األولــــــــى: ُيـــعـــيـــن فــ
التنظيم العقاري كل من:

هزيم   يوسف  محمد  حمد  السيد   -1
مديرًا إلدارة المعلومات والتطوير العقاري.
عـــبـــداهلل  أحـــمـــد  الـــســـيـــدة وجـــــــدان   -2
الــبــشــريــة  الــــمــــوارد  ــرًا إلدارة  ــديـ مـ الــبــنــعــلــي 

والمالية.
مــحــمــد  ــوم  ــ ــلـ ــ غـ ــاز  ــنــ ــهــ مــ ــدة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ  -3
أبوالقاسم مديرًا إلدارة العمليات العقارية.

المادة الثانية: على رئيس مجلس إدارة 
مؤسسة التنظيم العقاري تنفيذ أحكام هذا 
القرار، وُيعمل به من تاريخ صدوره، وُينَشر 

في الجريدة الرسمية.

} �سمو ولي العهد رئي�س مجل�س الوزراء يتراأ�س اجتماع اللجنة التن�سيقية.

بموجب قرارات �صادرة عن ولي العهد رئي�س الوزراء

تعيين مديرين في وزارتي المالية والإ�سكان والت�سجيل العقاري وم�ؤ�س�سة التنظيم العقاري

كشف الدكتور محمد مبارك 
بــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام لــشــؤون 
المدارس بوزارة التربية والتعليم 
عن أنه في ضوء العمل بالمعايير 
التي  المعلمين  لترقية  المطورة 
ــيـــذهـــا ضــــمــــن عــمــلــيــات  ــنـــفـ تـــــم تـ
الــتــحــديــث والــتــطــويــر الــداخــلــيــة 
المصاحبة لتنفيذ مشروع تطوير 
ــكـــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي الـــجـــديـــد  ــيـ ــهـ الـ
للوزارة، تم اعتماد ترقيات 421 من 
المدرسية  الــمــؤســســات  منتسبي 
الجاري،  فبراير  لشهر  الحكومية 
بــيــنــهــم 374 مــعــلــًمــا ومــعــلــًمــا  مـــن 
المعايير  وفق  ترقيتهم  تمت  أول 
الــمــطــورة، و22 مـــديـــًرا مــســاعــًدا، 
الترقيات  بقية  شملت  حين  فــي 

الــكــادر  مــن  الــمــوظــفــيــن  مختلف 
اإلداري بالمدارس الحكومية.

وأكــــد الــمــديــر الـــعـــام لــشــؤون 
الــتــدريــب  أن وحــــــدات  ـــدارس  ــمـ الــ
الـــمـــخـــتـــصـــة ســــــوف تـــســـتـــمـــر فــي 
بــيــانــات مستحقي  حــصــر جــمــيــع 
ــة مـــن  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــوظـ ــ الــــــتــــــرقــــــيــــــات الـ
التعليمي  الــكــادر  على  العاملين 
ــق الــمــعــايــيــر الـــمـــطـــورة، ورفـــع  وفــ
امتداد  على  لالعتماد  إجراءاتهم 
الـــجـــاري بشكل  ــي  ــدراســ الــ ــام  ــعـ الـ
الــوقــت نفسه  فــي  شــهــري، مشيًرا 
بالموظفين  يتصل  فيما  أنه  إلى 
بــالــمــدارس،  اإلداري  الــكــادر  عــلــى 
الخدمة  جهاز  مــع  التنسيق  فــإن 
المدنية قد بدأ لتثبيت أعداد من 

على  فعلًيا  المكلفين  الموظفين 
اإلداريــة  الــشــؤون  رئيس  وظيفتي 
ومــنــســق الـــشـــؤون اإلداريـــــــة ممن 
برنامج  تنفيذ  بعد  تكليفهم  تــم 

التقاعد االختياري.
مبارك  محمد  الدكتور  وقال 
بن أحمد إن العمل قد بدأ أيًضا 
ــلــــدورات  ــام لــ ــعــ ــع اإلطـــــــار الــ لـــوضـ
ألخصائيي  المطلوبة  التدريبية 
يمكنهم  بما  االجتماعي  اإلرشــاد 
الوظيفية  الــتــرقــيــة  تحقيق  مــن 
من دون اشتراط الدبلوم التربوي 
بمسار  ارتباطهم  عــدم  إلــى  نظًرا 
النظر  أنه يجري  المعلم، مؤكًدا 
ــي الـــمـــعـــايـــيـــر الــخــاصــة  ــا فــ ــًضــ أيــ
بــجــمــيــع الـــوظـــائـــف الــتــعــلــيــمــيــة 

األخرى التي تنطبق عليها نفس 
هذه العناصر.

وأشاد الدكتور محمد مبارك 
بــن أحــمــد الــمــديــر الــعــام لــشــؤون 
ــــذي تــلــقــاه  ــمــــدارس بــالــدعــم الـ الــ
للمؤسسات  التطويرية  الخطط 
األعلى  المجلس  مــن  المدرسية 
ــدريــــب  ــتــ ــتـــطـــويـــر الـــتـــعـــلـــيـــم والــ لـ
بــــرئــــاســــة ســـمـــو الـــشـــيـــخ مــحــمــد 
نـــائـــب  خـــلـــيـــفـــة  آل  مـــــبـــــارك  بـــــن 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء رئــيــس 
ــر  ــويـ ــتـــطـ الــــمــــجــــلــــس األعـــــــلـــــــى لـ
بــمــا يمكن  ــتـــدريـــب،  الــتــعــلــيــم والـ
الـــــوزارة وقــطــاع شـــؤون الــمــدارس 
المهني  بالمستوى  االرتــقــاء  مــن 
والمعلمين  المدرسية  للقيادات 

الموظفين  من  معهم  والعاملين 
المساندين.

المدير العام ل�ش�ؤون المدار�س:

اعتماد ترقية 421 م�ظفا من منت�سبي المدار�س الحك�مية ل�سهر فبراير الجاري

} د. محمد مبارك.

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
الــوزراء  العهد رئيس مجلس  آل خليفة ولي  حمد 
الــذي عقد عن  الـــ414  التنسيقية  اللجنة  اجتماع 

بعد أمس.
وذكر حساب »أخبار سمو ولي العهد« على موقع 
التواصل االجتماعي »تويتر« أن اللجنة التنسيقية 

نــاقــشــت آخـــر مــســتــجــدات قــانــون حــمــايــة الــبــيــانــات 
لعام  السكاني  التعداد  استعرضت  كما  الشخصية، 
لعام  االقتصادية  المؤشرات  أداء  وملخص   ،2021
2021، كــمــا نــاقــشــت آخـــر مــســتــجــدات الــتــعــامــل مع 
المتعلقة  واإلجــراءات  »كوفيد-19«،  كورونا  فيروس 

بذلك.

»التن�سيقية« ت�ستعر�س التعداد ال�سكاني لعام 2021

شـــاركـــت الــشــيــخــة مـــي بنت 
هيئة  رئيسة  خليفة  آل  محمد 
ــافـــة واآلثــــــــار  ــقـ ــثـ ــلـ ــبــــحــــريــــن لـ الــ
فـــي مــؤتــمــر مــنــظــمــة الــتــحــالــف 
الــــدولــــي لــحــمــايــة الــــتــــراث فــي 
الثاني  »ألـــف«   - الــنــزاع  مناطق 
اللوفر  متحف  فــي  للمانحين، 
بــالــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بــاريــس، 
حيث افتتحه الرئيس الفرنسي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، وحـــضـــره 
كــل مــن روزيــلــيــن بــاشــيــرو وزيـــرة 
ــة وجــــــان  ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــــثــــقــــافــــة الــ
ــر الــخــارجــيــة  ايـــف لـــودريـــان وزيــ
الــفــرنــســي، وعــــدد كــبــيــر الــــوزراء 
والمسؤولين الحكوميين رفيعي 
الــمــســتــوى ومــمــثــلــي مــنــظــمــات 

دولية.
ــة قـــالـــت  ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ وبـــــهـــــذه الـ
الــشــيــخــة مــــي بـــنـــت مــحــمــد آل 
يؤكد  الــمــؤتــمــر  هـــذا  إن  خليفة 
ــــي مــن  ــدولـ ــ ــعــــاون الـ ــتــ أهـــمـــيـــة الــ
أجـــل الــمــســاهــمــة فـــي الــحــفــاظ 
عــلــى الـــتـــراث الــثــقــافــي الــمــادي 
وغير الــمــادي، وذلــك فــي سبيل 
وتعزيز  بالمجتمعات  االرتــقــاء 
وتوجهت  المستدامة،  التنمية 
على  أِلـــف  منظمة  إلــى  بالشكر 
المؤتمر،  في  للمشاركة  دعوتها 
تمكين  فـــي  بــجــهــودهــا  مــشــيــدة 
للتحديات  العاجلة  االستجابة 
الثقافي  الــتــراث  يوجهها  الــتــي 

في المنطقة.

وأردفت: »إن البحرين، وعبر 
اإلقليمي  للمركز  استضافتها 
تدعم  العالمي،  للتراث  العربي 
كـــافـــة الـــجـــهـــود الـــتـــي تــحــافــظ 
على المواقع المعرضة للخطر 
مــن خـــالل تــقــديــم االســتــشــارات 
والدعم المادي والتقني، إضافة 
التعاون مع كافة المعنيين  إلى 
والمهتمين من مؤسسات دولية، 

وعلى رأسها منظمة أِلف«.
ومنذ  المركز  أن  وأوضــحــت 
ــز  ــائـ ــانــــت إحـــــــدى ركـ ــه، كــ ــائــ ــشــ إنــ
اســتــراتــيــجــيــة الـــمـــركـــز إطــــالق 
الــتــراث  الــتــي تحمي  الــمــشــاريــع 
الـــثـــقـــافـــي الـــمـــعـــرض لــلــخــطــر، 
ــر اإلرهـــــــــــاب  ــ ــطـ ــ وبــــــــاألخــــــــص خـ
الـــذي يــســّوغ لنفسه  والــتــطــّرف 

استهداف التراث الثقافي. ولقد 
ــــالل عــمــلــنــا تـــجـــاوبـــًا  وجــــدنــــا خـ
كبيرًا من قبل كافة شركائنا من 
وغير  حكومية  عربية  مؤسسات 
حكومية، من أجل تعزيز مكانة 
على  والــعــمــل  وحمايته  الــتــراث 
لقائمة  الترشيح  ملفات  إنجاز 

التراث العالمي لليونيسكو.
ــر ّقـــــــدم  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ وخـــــــــــالل الـ
ــي الـــعـــربـــي  ــمــ ــيــ ــلــ ــز اإلقــ ــ ــركـ ــ ــمـ ــ الـ
حول  مداخلة  العالمي  للتراث 
المشروع المشترك مع منظمة 
أِلف لدعم جهود الحفاظ على 
المسجلة  اليمنية  شبام  مدينة 
ــراث الــعــالــمــي  ــتــ عــلــى قــائــمــة الــ

المعرض للخطر.

للحفاظ  ال���دول���ي  ال���ت���ع���اون  ����س���رورة  م����ي:  ال�����س��ي��خ��ة 
ع��ل��ى ال����ت����راث ال��ث��ق��اف��ي ال����م����ادي وغ���ي���ر ال���م���ادي

} ال�سيخة مي تتحدث خالل الموؤتمر.

} د. رائد محمد بن شمس.

ــــد محمد  رائـ الـــدكـــتـــور  أكــــد 
بـــــــن شـــــمـــــس الــــــمــــــديــــــر الـــــعـــــام 
»بــيــبــا«،  الــعــامــة  اإلدارة  لــمــعــهــد 
لطلبة  الــتــدريــبــيــة  الــمــرحــلــة  أن 
الــجــامــعــات ســـــواًء فـــي الــقــطــاع 
العام أو الخاص يجب أال تكون 
مــجــرد مــرحــلــة روتــيــنــيــة إلنــجــاز 
الـــمـــهـــام الــتــشــغــيــلــيــة الــبــســيــطــة 
بنجاح،  التدريب  فترة  واجتياز 
إلى  تحويلها  يتم  أن  يجب  بــل 
العمل  احتياجات  لفهم  مرحلة 
الـــحـــكـــومـــي والـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
أيــــــًضــــــا، وتــــوظــــيــــف الــــمــــهــــارات 
بالمخرجات  والقدرات لالرتقاء 
مــن خـــالل اســتــحــداث مــبــادرات 

جــــديــــدة إلنـــجـــاز  ــيــــات  آلــ ــار  ــكـ ــتـ ابـ أو  ــيـــاســـات  سـ أو 
ــــك بــمــنــاســبــة إطــــالق  ــاء ذلـ ــ الـــمـــهـــام اإلداريــــــــــة. جـ
المتدربين  كــفــاءة  برفع  خاصة  لسياسة  المعهد 
مــن طــلــبــة الــجــامــعــات.  وأوضــــح د.بــــن شــمــس أن 
المعهد بدأ بتطبيق هذه السياسة بشكل تجريبي 
السياسة  وأثبتت  المتدربين،  من  مجموعة  على 
فاعليتها من خالل المبادرات والمهام التي تمكن 
المبادرة  المتدربون من إنجازها. مضيًفا أن هذه 
الرامي  ومنظوره  المعهد  رؤيــة  من  انطالًقا  تأتي 
على  قــادًرا  وجعله  البحريني  الشباب  تطوير  إلــى 

اإلداري  الــعــمــل  مــنــظــومــة  إدارة 
والخاص،  العام  القطاعين  في 
واالستثمار األمثل في الطاقات 
الـــشـــابـــة لــتــحــقــيــق الــتــطــلــعــات 
ثقافة  إلــى  والترويج  التنموية، 
الــواحــدة وقــيــم المعهد  األســـرة 
ومفهوم  بثقافة  االرتـــقـــاء  نــحــو 
ــام  عــ ــل  ــكـ ــشـ بـ اإلداري  ــمــــل  ــعــ الــ
والـــحـــكـــومـــي بــشــكــل خــــاص في 

مملكة البحرين.
 وأشــــــــــــــــــــاد د.بــــــــــــــــن شــــمــــس 
بالمخرجات اإلدارية التي تمكن 
الـــمـــتـــدربـــون الـــجـــامـــعـــيـــون مــن 
إنجازها خالل الفترة التدريبية، 
ــــي تـــوفـــيـــر الـــوقـــت  ــاهــــمــــت فـ وســ
والجهد والمال. وتنوعت المبادرات والمشاريع ما 
واإلداريــة  والتدريبية  المالية  التقارير  إعــداد  بين 
الــتــي ســاهــمــت فــي رصـــد الــوضــع الــحــالــي ووضــع 
اســتــراتــيــجــيــات اســتــشــرافــيــة لــمــســتــقــبــل الــعــمــل 
الــمــؤســســي تــســهــم فـــي تــوفــيــر الــــمــــوارد الــمــالــيــة 
والتدريبية  البحثية  العملية  وتقييم  والبشرية، 
رفــع  نــحــو  العلمية  المنهجيات  عــلــى  بــاالعــتــمــاد 
المخرجات المقدمة، وابتكار سياسات جديدة في 
مجال التدريب والتسويق والبحوث نحو توظيف 
اإلبداع كمحرٍك رئيسي لتسيير العمل الحكومي. 

�س��ي��ا�س�����ة يط�����لق  »ب�ي�����با«  الع����امة  الإدارة  معه���د 
خ��ا���س��ة ب��رف��ع ك���ف���اءة ال��م��ت��درب��ي��ن ال��ج��ام��ع��ي��ي��ن

رفــــــــــع الــــمــــجــــلــــس األعـــــلـــــى 
آيــات  أســمــى  اإلســالمــيــة  للشئون 
الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلـــى مقام 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
ــــى صــاحــب  ــبـــالد الـــمـــفـــدى، وإلـ الـ
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس الوزراء، بمناسبة الذكرى 
ــة والـــعـــشـــريـــن لــمــيــثــاق  ــاديــ ــحــ الــ
الرابعة  والذكرى  الوطني  العمل 
دفــاع  قـــوة  لتأسيس  والخمسين 

البحرين. 
وفي جلسته االعتيادية التي 
انعقدت صباح أمس الثالثاء عن 
ُبعد عبر تقنية االتصال المرئي 
بن  عبدالرحمن  الشيخ  برئاسة 
أكد  آل خليفة،  راشــد  بن  محمد 
أنَّ ذكرى ميثاق العمل  المجلس 
لت  شكَّ غالية  ذكــرى  هي  الوطني 
ا في تاريخ البحرين  منعطًفا مهّمً
ــدت فيها  الــحــديــث؛ حــيــث تــجــسَّ
وتضافرت  الحكيم،  القائد  رؤيــة 
فيها جميع الجهود خلف قائدها 
لــتــبــنــي نــهــضــة تــنــمــويــًة شــامــلــًة 
الملك  الجاللة  صــاحــب  بقيادة 

المفدى. 
أنَّ  إلــــــى  ــلـــس  الـــمـــجـ وأشـــــــــار 
ــــرى الـــعـــزيـــزة  ــذكـ ــ ــاء هـــــذه الـ ــيــ إحــ
واســــتــــحــــضــــارهــــا فـــــي الـــنـــفـــوس 
يــســتــنــهــض الــــــــروح الــبــحــريــنــيــة 

الـــخـــالقـــة، ويـــكـــون مــصــدر إلــهــاٍم 
التمسك  إلـــى  ودافـــًعـــا  للجميع، 
وباعًثا  والتكامل،  التعاون  بقيم 
عــلــى مــواصــلــة الــعــمــل والــعــطــاء 

لخدمة الوطن وشعبه. 
الــمــنــاســبــة  وأضـــــاف أن هــــذه 
ــخ الــمــبــادئ والــثــوابــت التي  تــرسِّ
ــاق، بــمــا  ــثــ ــيــ ــمــ ــا الــ ــهـ ــنـ ــلــــق مـ انــــطــ
يــــراعــــي قـــيـــم الــــديــــن والـــعـــروبـــة 
ــادات والـــتـــقـــالـــيـــد، ويــصــون  ــ ــعـ ــ والـ
والحريات،  والمنجزات  الثوابت 
والتعايش  االنتماء  أسس  ويعزز 

والسالم. 
وفي سياق آخر، نوه المجلس 
به  الــذي تضطلع  الكبير  بــالــدور 
قـــوة دفــــاع الــبــحــريــن إلـــى جــانــب 
والعسكرية  األمــنــيــة  الــقــطــاعــات 
ــنــــجــــزات  ــمــ األخــــــــــــرى لـــــصـــــون الــ
التاريخية  والمكتسبات  الوطنية 
والدفاع عنها بما يحفظ للبالد 
واستقاللها،  واســتــقــرارهــا  أمنها 
على  يــديــم  أن  تعالى  اهلل  ســائــاًل 
واألمــان  األمــن  البحرين  مملكة 

واالستقرار. 
ــاد الــمــجــلــس  ــ ــك، أشـ ــ بــعــد ذلـ
ــات صـــــاحـــــب الـــســـمـــو  ــهــ ــيــ ــوجــ ــتــ بــ
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ ولـ آل خــلــيــفــة 
ــة  ــعـ ــراجـ ــمـ مـــجـــلـــس الــــــــــــــــوزراء، بـ
وتــحــديــث اإلجــــــــراءات الــخــاصــة 
بالصالة في الجوامع والمساجد 

العبادة بما يسهم في عودة  ودور 
في  عليه  كانت  ما  إلــى  الصلوات 
الــســابــق مــع األخـــذ بـــاإلجـــراءات 
الوقائية  والــتــدابــيــر  االحــتــرازيــة 
الالزمة التي تمّكن المصلين من 
أداء عباداتهم وصالتهم في ُيسر 

وسهولة. 
الــتــوجــيــهــات  هــــذه  أنَّ  وأكـــــد 
ــه  ــيـ ــولـ ــكــــس مــــــا تـ ــعــ الــــكــــريــــمــــة تــ
صاحب  بقيادة  البحرين  مملكة 
ــد بـــن  ــ ــمـ ــ ــــك حـ ــلـ ــ ــمـ ــ الـــــجـــــاللـــــة الـ
الــبــالد  عــاهــل  خليفة  آل  عيسى 
ــن اهـــتـــمـــاٍم بــبــيــوت  الـــمـــفـــدى، مــ
في  بأهميتها  وإيــمــاٍن  تعالى  اهلل 
دوٍر  من  به  تنهض  ومــا  النفوس، 
كــبــيــٍر عــلــى الــمــســتــويــيــن الــديــنــي 
كــمــا تعكس مــدى  واالجــتــمــاعــي، 
االلــتــزام الــذي أظــهــره المصلون 
باإلجراءات االحترازية والوقائية 
لحماية أنفسهم ومجتمعهم من 

الجائحة. 
ن المجلس توجيهات  كما ثمَّ
ــو الـــمـــلـــكـــي ولـــي  ــمـ ــسـ ــاحــــب الـ صــ
ــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء  الــعــهــد رئـ
تطبيق  فـــي  الــتــوســع  لــمــواصــلــة 
ــقــــوبــــات والـــتـــدابـــيـــر  ــعــ ــون الــ ــ ــانـ ــ قـ
ذلـــك مع  ــوازى  ــتـ يـ وأن  الــبــديــلــة، 
البدء في تنفيذ برنامج السجون 
االستفادة  يكفل  بما  المفتوحة 
البديلة  الــعــقــوبــات  بــرنــامــج  مــن 
وما يهدف إليه من غايات نبيلة 

ضمن  وذلـــك  والمجتمع،  للفرد 
سياق مواصلة تطوير المنظومة 
ــادرات  ــبـ ــمـ الــتــشــريــعــيــة وتــبــنــي الـ
التطور  وتعزز  األمن  ترسخ  التي 
ــا يــــرفــــد الــمــســيــرة  ــمـ ــاء بـ ــمــ ــنــ والــ
جاللة  بقيادة  الشاملة  التنموية 

الملك. 
أدان  آخــــــــــر،  ســـــيـــــاق  وفــــــــي   
اإلرهابية  االعــتــداءات  المجلس 
ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت بــهــا  الـــجـــبـــانـــة الـ
مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي اإلرهـــابـــيـــة 
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الشقيقة ودولة اإلمارات العربية 
استنكر  كما  الشقيقة،  المتحدة 
ــيــــع األعـــــــمـــــــال اإلرهـــــابـــــيـــــة  ــمــ جــ
الــمــشــيــنــة الــتــي شــهــدهــا الــعــالــم 
ــتــــي تــســتــهــدف أمـــن  مــــؤخــــًرا والــ

األوطان وسالمة األبرياء وتهديد 
الــمــجــتــمــعــات، مـــنـــادًيـــا بـــضـــرورة 
ــاون الــــدولــــي  ــعــ ــتــ ــعـــزيـــز أطـــــر الــ تـ
لــمــواجــهــة اإلرهـــــاب ومــحــاصــرتــه 

وتجفيف منابعه. 
بــــــعــــــد ذلـــــــــــــــك، اســـــتـــــعـــــرض 
إبداء  للجنة  تقريرين  المجلس 
طلبين  بـــشـــأن  الـــشـــرعـــي  الــــــرأي 
الــمــجــلــس  ــن  ــ مـ األول  وارديـــــــــــن 
األعلى للصحة، والثاني من وزارة 
الــعــمــل والــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
وقــــرر الــمــجــلــس الــمــوافــقــة على 

التقريرين. 
ــا بـــحـــث الـــمـــجـــلـــس آخـــر  كـــمـ
إلعمار  خطته  فــي  المستجدات 
الــجــوامــع، وأخــــذ عــلــًمــا فــي هــذا 
بــفــتــح مــنــاقــصــة صيانة  الــســيــاق 
ــخ حــمــد  ــيـ ــشـ ــع الـ ــامــ ــيــــم جــ وتــــرمــ
بــالــمــحــرق الــتــي تــمــت مــن خــالل 
والمزايدات  المناقصات  مجلس 
ـــه  ووجَّ 2022م،  يــنــايــر   20 بــتــاريــخ 
ــراع فــي  ــ ــإسـ ــ ــة الـــعـــامـــة لـ ــ ــانـ ــ األمـ
إنهاء اإلجراءات الفنية والمالية 
لــلــمــشــروع لــتــنــفــيــذه عــلــى وجــه 
السرعة. ثم اطلع المجلس على 
عدد من المذكرات المرفوعة من 
مشروعات  بشأن  العامة  األمــانــة 
واستعرض  المختلفة،  المجلس 
ــائــــل والـــطـــلـــبـــات الـــــــــواردة،  الــــرســ
وبــحــث مـــا يــســتــجــد مـــن أعــمــال، 
واتخذ في ذلك القرارات الالزمة.

الأعلى لل�س�ؤون الإ�سالمية ي�سيد بت�جيهات ولي العهد رئي�س ال�زراء بع�دة ال�سل�ات اإلى ما كانت عليه

} الشيخ عبدالرحمن بن محمد.

حصل خريجو كلية الطب من الكلية الملكية 
للجراحين في ايرلندا-جامعة البحرين الطبية 
الــمــجــلــس  مـــوافـــقـــة  عــلــى   )RCSI Bahrain(
 )GMC( الــمــتــحــدة  المملكة  فــي  الــعــام  الــطــبــي 
للسماح لهم بالتقدم للتسجيل لممارسة المهنة 
فـــي الــمــمــلــكــة مـــن دون الــحــاجــة إلــــى الــخــضــوع 
المتحانات مجلس التقييمات المهنية واللغوية  
من  لــلــتــأكــد  الــمــجــلــس  يــجــريــهــا  )PLAB(التي 
الــحــاصــلــيــن عــلــى مــؤهــالتــهــم من  ــاء  ــبــ أن األطــ
المعرفة  المطلوب من  المستوى  لديهم  الخارج 
والمهارات لممارسة الطب في المملكة المتحدة. 
ــهـــذه الــمــوافــقــة أصـــبـــح بـــإمـــكـــان خــريــجــي  وبـ
 )RCSI Bahrain( الطبية  الــبــحــريــن  جــامــعــة 
التقدم بطلبات التسجيل لدى المجلس الطبي 
ــة  ــيــ ــؤهـــالت األوروبــ ــمـ ــار الـ ــــالل مـــسـ الــــعــــام مــــن خـ

حصلوا  الــتــي  الطبية  الــشــهــادة  بفضل   )REQ(
الملكية  الكلية  تتبع  التي  الجامعة  مــن  عليها 
اإلنجاز  هــذا  وسيسهل  إيــرلــنــدا.  فــي  للجراحين 
الطبية  البحرين  جامعة  حققته  الـــذي  الكبير 
فرص  على  للحصول  الــتــقــدم  الخريجين  على 
التدريب والدراسات العليا في المملكة المتحدة 
 170 حاليًا  ويوجد  جنسيتهم.  عن  النظر  بغض 
خريجًا يعملون ويتدربون في المملكة المتحدة 
فرص  من  ويستفيدون  العالمية  للمعايير  وفقًا 
التعلم الواسعة.  وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة 
ــا بــنــت عــيــســى بـــن دعــيــج آل خليفة  الــشــيــخــة رنـ
األمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس 
مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أن موافقة 
المتحدة  المملكة  فــي  الــعــام  الــطــبــي  المجلس 
الــطــب من  كلية  الــفــرص لخريجي  إتــاحــة  عــلــى 

في  المهنة  بــمــزاولــة  الطبية  الــبــحــريــن  جــامــعــة 
إجــراء  إلــى  الحاجة  دون  من  المتحدة  المملكة 
بجودة  عالميا  اعــتــرافــا  تعتبر  تقييم  اخــتــبــارات 
ما  بفضل  البحرين  مملكة  في  العالي  التعليم 
صاحب  حضرة  مــن  وعناية  اهتمام  مــن  يحظى 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، ومن توجيهات ودعم من صاحب 
السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ــي الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء، وفــــي ظل  ولــ
العالي  التعليم  مجلس  أمناء  مجلس  سياسات 
في االرتقاء بمخرجات التعليم العالي وتشجيع 
ــادات دولــيــة  ــمـ ــتـ الــمــؤســســات لــلــحــصــول عــلــى اعـ
لمبادرات  تحقيقا  وذلــك  األكاديمية  لبرامجها 

االستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.
العتوم  الــبــروفــيــســور سمير  قـــال  جــانــبــه  مــن 

ايرلندا- فــي  للجراحين  الملكية  الكلية  رئيس 
خريجي  تمكين  »إن  الطبية:  البحرين  جامعة 
جامعة البحرين الطبية من العمل والتدرب في 
بالعديد  سيعود  أســرع  بشكل  المتحدة  المملكة 
مـــن الــفــوائــد عــلــى طــالبــنــا وخــريــجــيــنــا وجميع 
دول  مجلس  دول  فــي  الصحية  الرعاية  منشآت 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي. وعــلــى مــــدار الــســنــوات عــاد 
عدد من الخريجين إلى أوطانهم حاملين معهم 
لها، وحققوا خطوات كبيرة في  خبرات ال مثيل 
مجموعة  تأهيل  أن  شك  وال  خبرتهم.  مجاالت 
مـــن الــمــهــنــيــيــن الـــمـــدربـــيـــن عــالــمــيــا فـــي مــجــال 
الطب سيعزز قاعدة المعرفة والبحث ويرفع من 
جودة خدمات الرعاية الطبية، بما يعود بالنفع 
التعاون  مجلس  دول  فــي  الــمــرضــى  جميع  على 

الخليجي«.

اإعفاء خريج���ي جامعة البحرين الطبية من امتحانات مزاولة مهن���ة الطب في المملكة المتحدة 

األهلية  الجامعة  رئيس  أشاد 
ــالـــي  ــعـ ــنــــصــــور الـ ــور مــ ــســ ــيــ ــروفــ ــبــ الــ
ــذي حــقــقــة بــرنــامــج  ــ بـــالـــنـــجـــاح الــ
االرشاد المهني بالجامعة األهلية 
ــر العمل  الـــذي حــظــي بــرعــايــة وزيـ
والـــتـــنـــمـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة جــمــيــل 
معبرا  حــمــيــدان،  علي  محمد  بــن 
والطاقم  العمل  لــوزيــر  شــكــره  عــن 
كل  على  الـــوزارة  في  معه  القيادي 
الـــدعـــم الـــــذي قـــدمـــوه لــلــبــرنــامــج 
وكـــــذلـــــك مـــخـــتـــلـــف الـــمـــؤســـســـات 
الحكومية والخاصة المشاركة في 
أكبر  احــتــضــنــت  ــة  ورشــ تــقــديــم 85 
الجامعيين  الطلبة  1000 من  من 

والخريجين.
بالجهد  الجامعة  رئيس  ونوه 
ــه أســـــاتـــــذة الــجــامــعــة  ــذلــ الـــــــذي بــ
ــا فــــــي تـــنـــفـــيـــذ هــــذا  ــ ــوهـ ــ ــفـ ــ ــوظـ ــ ومـ
الــقــائــم بأعمال  بــقــيــادة  الــبــرنــامــج 
عــمــيــد شــــــؤون الـــطـــلـــبـــة الـــدكـــتـــور 
العالقات  ومــديــر  الــشــويــخ  فيصل 
مــحــمــد حبيب،  الــمــهــنــيــة حــســيــن 
حــيــث اســتــقــطــب الــبــرنــامــج أكــثــر 
أربــاب بسوق  من 50 شخصية من 
المهنيين  والــمــخــتــصــيــن  الــعــمــل 
تهيئة  في  بفاعلية  شــاركــوا  الذين 
الطلبة والخريجين لخوض غمار 
ســـوق الــعــمــل مــن خـــالل إشــراكــهــم 
فـــي الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة وإتـــاحـــة 
تؤهلهم  الــتــي  التدريبية  الــفــرص 
لــالســتــعــداد بــشــكــل أكـــثـــر فــاعــلــيــة 

لسوق العمل.
من جهته أكد مدير العالقات 
ــة  ــيـ ــلـ ــة بـــالـــجـــامـــعـــة األهـ ــيـ ــنـ ــهـ ــمـ الـ

حــســيــن مــحــمــد حــبــيــب أن تــعــاون 
وروح  وخريجيها  الجامعة  طلبة 
الـــمـــبـــادرة واالجـــتـــهـــاد لــديــهــم سر 
نـــجـــاح بـــرنـــامـــج االرشـــــــاد الــمــهــنــي 
الذي نفذته الجامعة برعاية وزير 

العمل والتنمية واالجتماعية.
الجامعة  أن خريجي  وأوضــح 
في  متقدمة  مقاعد  تــبــوأوا  ممن 
واإلنتاج  العمل  قطاعات  مختلف 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة مــــن أبــــرز 
الداعمين والمساندين لنجاح هذا 
البرنامج، وخصوصا أن عددا يعتد 
به من خريجي الجامعة قد تبوؤوا 
السلطتين  فـــي  مــتــقــدمــة  مـــواقـــع 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة وكــذلــك 
فــي كــبــرى الــشــركــات والــمــؤســســات 
الــعــامــلــة فــي الــمــمــلــكــة فــضــال عن 
في  المتميزين  الجامعة  خريجي 
الــقــطــاعــات الــمــصــرفــيــة وشــركــات 
االتصاالت وغيرها من القطاعات 

الحيوية في المملكة.
ــيـــب إلــــــى أهــمــيــة  ــبـ وأشـــــــــار حـ
ــدد  الــــــــدور الـــــــذي يــضــطــلــع بــــه عـ
مـــن خــريــجــي الــجــامــعــة مـــن رواد 
ــذيـــن حــقــقــوا قصص  األعــــمــــال الـ
نجاح رائعة ويسهمون في توظيف 
زمــالئــهــم مـــن الــخــريــجــيــن ضمن 
اســتــراتــيــجــيــات الـــتـــوســـع والــنــمــو 

لمشاريعهم الرائدة والمتميزة.
الـــمـــبـــادرات  أن  حــبــيــب  وأكــــــد 
والتنمية  العمل  لـــوزارة  المتميزة 
ــل  ــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة وصـــــنـــــدوق األمـ
للجامعة  أســاســيــا  شــريــكــا  تــمــثــل 
األهــلــيــة فـــي رســالــتــهــا الــتــدريــبــيــة 

مؤسسات  مــع  اإليجابي  وتعاونها 
ســــوق الــعــمــل، مــثــنــيــا عــلــى جــهــود 
بالمؤسسات  التدريب  برامج  قسم 
والـــتـــنـــمـــيـــة  الــــعــــمــــل  وزارة  فــــــي 
االجــتــمــاعــيــة، حــيــث يــقــدم بــرامــج 
رأس  ــلــــى  عــ ــتــــدريــــب  ــلــ لــ مـــتـــنـــوعـــة 
الــمــهــنــيــة من  الــتــلــمــذة  أو  الــعــمــل 
خالل برنامج »فرص«، فيما تقدم 
يحتضنها  الــتــي  األمــــل  مــشــاريــع 
صندوق األمل عددا من المبادرات 
بهدف تنمية الروح الريادية ودعم 
الشباب البحريني في مجال ريادة 

األعمال.
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في  الــتــوســع  وثــمــنــوا مساعي 
تطبيق برنامج العقوبات البديلة 
ــج الــمــســتــفــيــديــن من  وإعـــــــادة دمــ
بحسب  المجتمع  فــي  الــبــرنــامــج 
موضحين  الــمــحــددة،  الــضــوابــط 
بتحقيق  ــن  األمــ مــفــهــوم  ارتـــبـــاط 
التنمية والذي تضطلع به مملكة 
الوطنية  مبادراتها  وفق  البحرين 
الــمــخــتــلــفــة، فــتــطــور الــتــشــريــعــات 
في مملكة البحرين حقق الريادة 
على مستوى الوطن العربي، كما 
أصبح مواكبا ألحدث الممارسات 

حول العالم.
ــار عــيــســى  ــتـــشـ ــمـــسـ وأشـــــــــاد الـ
ــاد الــعــربــي  ــحـ الــعــربــي رئــيــس االتـ
ورئــيــس جمعية  اإلنــســان  لحقوق 
معا لحقوق اإلنسان بالتوجيهات 
ــب  ــاحــ الـــــســـــامـــــيـــــة لـــــحـــــضـــــرة صــ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل 
بالسجون  العمل  بــدء  بخصوص 
المفتوحة والتوسع في العقوبات 
التعامل  آلــيــات  وتــطــويــر  البديلة 
مـــع هـــذه الــفــئــة مـــن الــمــواطــنــيــن 
بـــمـــا يــســهــم فــــي تـــعـــزيـــز الــلــحــمــة 
المجتمع  إلى  وإعادتهم  الوطنية 
ــي، وهـــــــي الـــقـــيـــم  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــل إيـ ــكـ ــشـ بـ
الــتــي يــحــرص جاللته  والــمــبــادئ 
ــنــــذ انــــطــــالق  ــا مــ ــهـ ــكـــريـــسـ ــلــــى تـ عــ
ــنـــي والـــتـــي  مـــيـــثـــاق الـــعـــمـــل الـــوطـ
الرصين  للنهج  اســتــمــرارا  تمثل 
ــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــاسـ ــيـ فــــي سـ
والتزامها بنهج قائم على العناية 

بحقوق اإلنسان.
إلــــــــــى أن  الــــــعــــــربــــــي  ولــــــفــــــت 

الملكي  السمو  توجيهات صاحب 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 
تأتي لتتكامل مع الرؤية الملكية 
الــســامــيــة لــجــاللــة الــمــلــك والــتــي 
الداخلية  وزارة  بتنفيذها  تعنى 
العالية  االحترافية  بإمكانياتها 
اإلصالحية  المؤسسات  إدارة  في 
في مملكة البحرين، فالتوجيهات 
دقيقة  تــام ومعرفة  وعــي  عــن  تنم 
تأهيل  إعـــادة  إلــى  الحاجة  بمدى 
هذه الفئة من المواطنين ليكونوا 
مـــتـــكـــامـــلـــيـــن مـــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن بــشــأن الــهــويــة 
تــؤكــد  والـــتـــي  للمملكة  الــوطــنــيــة 
والــمــبــادئ  بالقيم  الــتــام  االلــتــزام 
ــتـــي تـــرســـخـــت مــنــذ  اإلنـــســـانـــيـــة الـ
انطالق اإلعالن العالمي لحقوق 
التشريعات  من  والعديد  اإلنسان 
الــدولــيــة الــتــي تــؤكــد إيـــالء نــزالء 
االهتمام  اإلصالحية  المؤسسات 
التشريعات  مــع  المتالئم  الـــالزم 
ــتــــعــــامــــل  الــــــدولــــــيــــــة وضـــــــمـــــــان الــ
ــي بــــمــــا يـــــتـــــواكـــــب مــع  ــ ــابــ ــ ــجــ ــ اإليــ
الشاملة  التنمية  وبرامج  خطط 
فــي أوطــانــهــم، فــوجــود مــا يــقــارب 
اآلن  حــتــى  مستفيد  آالف  أربــعــة 
مـــن بـــرامـــج الـــعـــقـــوبـــات الــبــديــلــة 
تفعيل  على  الحرص  مــدى  يبين 
ويعزز  اإلنسانية  الــمــبــادرات  هــذه 
االســــتــــفــــادة الــمــجــتــمــعــيــة مــنــهــا، 
وتضمن التمتع بها على مستوى 
ــى صــعــيــد  ــلــ ــا عــ ــ ــضــ ــ األفـــــــــــــراد وأيــ
الــمــجــتــمــع واألســـــــــرة الــحــاضــنــة 

لهؤالء األفراد.

أن مــؤســســات  الـــعـــربـــي  وأكـــــد 
الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي عــلــى درايــــة 
ــزالء  ــ ــه نـ ــ ــة بـــمـــا يـــحـــظـــى بـ ــ ــعـ ــ واسـ
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــالحـ ــ الــــمــــؤســــســــات اإلصـ
معاملة متميزة تتواءم مع القيم 
ـــي تـــحـــث عــلــيــهــا  ــادئ الــــتـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ والـ
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــدولـــيـــة الــمــعــنــيــة 
بحقوق اإلنسان، وبما تبديه وزارة 
الداخلية  وزيــر  برئاسة  الداخلية 
ــداهلل آل  ــ ــبـ ــ ــن عـ ــ الـــشـــيـــخ راشــــــــد بـ
خــلــيــفــة مـــن حــــرص عــلــى تــعــزيــز 
ــزة الــمــعــنــيــة  ــهــ ــافـــة األجــ كـــفـــاءة كـ
بـــــــإدارة الــمــؤســســات االصــالحــيــة 
النظام  وتــطــبــيــق  وأجـــهـــزة حــفــظ 
مع  وتكاملية  بــشــراكــة  والــقــانــون، 
الفاعلة وال سيما  كافة األطــراف 
مــــؤســــســــات الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــدنـــي 
والـــمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 
احترام  بتعزيز  المعنية  الدولية 

حقوق اإلنسان.
ــر رئــيــس  ــاصـ ــد ســـلـــمـــان نـ ــ وأكــ
مستقلون  حــقــوقــيــون  مــجــمــوعــة 
اليوم  البحرين تقطف  أن مملكة 
ثــــمــــار تــــوجــــيــــه حــــضــــرة صـــاحـــب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المفدى،  البالد  عاهل  خليفة  آل 
في أبريل 2019 للحكومة، بتعزيز 
ــن أجـــــل الــتــطــبــيــق  إمـــكـــانـــاتـــهـــا مــ
العقوبات  قــانــون  ألحــكــام  الفعال 

البديلة.
تــوجــيــهــات  أن  نــــاصــــر  وبــــيــــن 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 

ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
ــااًل لــتــوجــيــهــات  ــكــــمــ ــتــ جـــــــاءت اســ
جــاللــة الــمــلــك ولــمــا تــحــقــق من 
تـــطـــور بــالــمــنــظــومــة الــقــضــائــيــة 
ــفـــت إلـــى  بــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن، ولـ
قـــانـــون  تــطــبــيــق  فــــي  الـــتـــوســـع  أن 
الــعــقــوبــة الــبــديــلــة رســــخ مــبــادئ 
القضائية  بالمنظومة  التطوير 
الـــعـــقـــوبـــات  إن  إذ  ــة  ــيــ ــابــ ــقــ ــعــ والــ
البديلة لها العديد من الجوانب 
الدولة،  ناحية  فمن  اإليجابية.. 
فإن التوسع في استخدامها يؤدي 
إلى انخفاض أعداد المسجونين، 
األمر الذي سيتيح للدولة القيام 
تــأهــيــل حقيقي  عــمــلــيــة  بـــإجـــراء 
للسجناء، وأن عقوبة العمل العام 
كبديل للعقوبات السالبة للحرية 
كما  الــجــديــد،  الــقــانــون  يضمنها 
الـــعـــقـــوبـــات  أن  ــد  ــؤكــ نــ أن  يـــجـــب 
الفرد  إصــالح  إلى  تهدف  البديلة 
وتقلل الضرر الذي قد يقع عليه 
أفراد أسرته من  أو على  شخصًيا 

الناحية االجتماعية.
وأكــــــد نـــاصـــر مـــضـــي مــمــلــكــة 
ــي تـــطـــويـــر  ــ ــًا فــ ــ ــدمــ ــ ــن قــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
الــمــنــظــومــة الــعــقــابــيــة بــمــا يــعــزز 
ويــحــمــي الــفــرد والــمــجــتــمــع، فقد 
البديلة  العقوبات  قــانــون  تضمن 
بــديــلــة عن  تــحــديــث 7 عـــقـــوبـــات 
األحــكــام األصــلــيــة، وهـــي: العمل 
فــي خــدمــة الــمــجــتــمــع، واإلقــامــة 

د،  ــان مـــــحـــــَدّ ــ ــكـ ــ ــة فـــــي مـ ــريــ ــبــ الــــجــ
أمـــاكـــن  أو  ــان  ــكـ ارتــــيــــاد مـ ــر  ــظـ وحـ
ض  التعُرّ بعدم  والتعهد  محددة، 
أو جهات  بــأشــخــاص  االتــصــال  أو 
مـــعـــيـــنـــة، والــــخــــضــــوع لــلــمــراقــبــة 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة، وحــــضــــور بـــرامـــج 
ــالح  ــ ــب، وإصــ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــيـــل والـ ــأهـ ــتـ الـ
ــــرر الـــنـــاشـــئ عـــن الــجــريــمــة،  الــــَضّ
ــلـــع إلـــــى الـــتـــوســـع فــــي هـــذه  وتـــطـ
المحكومين  لتشمل  اإلجــــراءات 
الــمــرور مــع الحفاظ  فــي قــضــايــا 
عــلــى ســيــادة الــقــانــون والــحــقــوق، 
يقي  البديلة  العقوبة  فاستخدام 
واالقتصادية  االجتماعية  اآلثـــار 
واألســـريـــة والــنــفــســيــة، وتــمــنــى أن 
تشمل الخدمة في أعمال اإلغاثة 
ــدة  ــاعــ ــســ والـــــــدفـــــــاع الــــمــــدنــــي ومــ
الـــمـــرضـــى والــمــعــاقــيــن ومــــن في 
ــهــــدف مــن  حــكــمــهــم لــيــتــحــقــق الــ
الــبــديــلــة، وهـــو أن يكون  الــعــقــوبــة 
عزز  القانون  فهذا  منتًجا،  عماًل 
الحقوقية  الــبــحــريــن  مــكــانــة  مــن 
بــالــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي، كـــمـــا أكـــد 
عبر  القضائية،  المنظومة  تطور 
إمكانية تحقيق األمن واالستقرار 
للوطن والمواطن في إطار سيادة 
في  تستلزم  مهمة  وهــي  القانون، 
صحيًحا  تطبيًقا  األول  الــمــقــام 
لــلــقــانــون ومـــا يــحــمــل فـــي طياته 
ــة والــــمــــســــاواة،  ــعــــدالــ مــــن قـــيـــم الــ
ومبادئ حقوق  بمعايير  وااللتزام 
اإلنــســان، والــحــفــاظ على األســرة 

والمجتمع.
رئيس  أوضــحــت  جانبها  مــن 
مــركــز الــمــنــامــة لــحــقــوق اإلنــســان 
الـــمـــحـــامـــيـــة ديـــنـــا عــبــدالــرحــمــن 
صـــاحـــب  ــات  ــهـ ــيـ ــوجـ تـ أن  ــي  ــظـ ــلـ الـ
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الوزراء بمواصلة التوسع  مجلس 
فــــي تــطــبــيــق قــــانــــون الـــعـــقـــوبـــات 
بشكل  تسهم  البديلة  والــتــدابــيــر 
رئــيــســي فـــي تــرجــمــة الــتــشــريــعــات 
ودعــــم الـــقـــانـــون الــــذي تــتــمــيــز به 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن عـــن كــثــيــر من 
الــتــي  تــلــك  الــعــالــم وخـــاصـــة  دول 
ــارات حـــقـــوق اإلنـــســـان  ــعــ تـــرفـــع شــ
إلــى  مـــن دون تــطــبــيــقــهــا، مــشــيــرة 
مكافحة  في  ماضية  البحرين  أن 
دون  مــن  مرتكبيها  ورد  الجريمة 
المساس بحقوق المجني عليهم 
والمتضررين من الجريمة، وُيعّد 
ــع طـــمـــوح الــمــحــكــوم  ــًا مــ ــوازنــ ــتــ مــ
ــى طــبــيــعــة  ــ ــى الــــعــــودة إلـ ــ عــلــيــه إلـ
ــاب الــجــريــمــة،  ــكــ حــيــاتــه قــبــل ارتــ
حياته  على  الحفاظ  في  ورغبته 
من  وتعليمه  ووظــيــفــتــه  األســريــة 
دون أي مساس بها بسبب قضائه 
عقابًا  طــويــلــة  لــمــدة  محكوميته 

على ارتكابه الجريمة.
وذكـــــــرت الـــمـــحـــامـــيـــة الــلــظــي 
من  البديلة  العقوبات  قــانــون  أن 
ــتــــي تــنــظــر  ــوات الــ أســــمــــى الــــخــــطــ
الجانب  مــن  عليه  المحكوم  إلــى 
اإلنساني في حال التأكد من أنه 
إدماجه  ــادة  وإعـ إصــالحــه  يتوخى 
المجتمع لتحقيق مصلحته  في 
ذلك  مقدمة  في  العام،  والصالح 
استتباب األمن واألمان ومكافحة 
وتجنيب  وقــوعــهــا،  قبل  الجريمة 
المواطنين والمقيمين أي تبعات 
والمحافظة  المرتكبة،  للجرائم 
المنظومة  على  نفسه  الوقت  في 
الــعــدلــيــة وعـــدم اخــتــاللــهــا بــمــا ال 
ــدم الــمــمــلــكــة فــي  ــقـ ــر عـــلـــى تـ ــؤثـ يـ
جـــمـــيـــع الــــمــــجــــاالت وازدهــــــارهــــــا 

اجتماعيًا واقتصاديًا وحقوقًا.

أشـــــــــــــــادت خـــــبـــــيـــــرة دولـــــيـــــة 
فــــــي مـــــجـــــال حـــــقـــــوق اإلنـــــســـــان 
البشرية  والموارد  والدبلوماسية 
بتجربة البحرين في التوسع في 
تطبيق نظام العقوبات والتدابير 
التوجيهات  مع  تزامنا  البديلة، 
بــبــدء تــنــفــيــذ بــرنــامــج الــســجــون 

المفتوحة.
وأكدت السيدة ديبورا سوالو 
الثقافات  بين  الــتــواصــل  خبيرة 
في  الدولية  المستشارة  والتنوع 
ادارة الموارد البشرية في حديٍث 

تنفيذ  أن  الــبــحــريــن  لــتــلــفــزيــون 
برنامج السجون المفتوحة يأتي 
المنظومة  تطوير  عملية  ضمن 
التشريعية، التي تحرص حكومة 
اجل  مــن  دعمها  على  البحرين 
مسيرة عجلة التنمية في البالد.

ودعـــت الــســيــدة ديــبــورا الــتــي 
جامعة  في  أول  كمحاضر  تعمل 
المملكة  في  كالدونيان  غالسكو 
المتحدة كل بلد إلى التفكير في 
وقالت:  مماثلة،  خطوات  اتخاذ 
التفكير  في  ما  بلد  يبدأ  عندما 

فهذا  الــســجــون،  نــظــام  بفلسفة 
إلى  الذهاب  من  االنتقال  يعني 
الــســجــن -بــاعــتــبــاره عــقــاًبــا- إلــى 
التفكير في إعادة التأهيل، ألنها 
ونــحــن  تــمــاًمــا  مختلفة  فــلــســفــة 
نــعــلــم ذلــــك، إذ تــنــخــفــض فــرص 
ــعـــودة الـــى الــجــريــمــة ومـــن ثم  الـ

تنخفض معدالت الجريمة.
ــيـــد  وأضــــــــافــــــــت: مــــــن الـــمـــفـ
فــكــرة  ــى  إلـ يــتــجــه  أن  للمجتمع 
ــر بــــرامــــج،  ــبـ ــيـــل عـ ــأهـ ــتـ إعــــــــادة الـ
وإصـــــــــــــدار األحـــــــكـــــــام الـــبـــديـــلـــة 

بـــــــــداًل مــــــن وضــــــــع األشـــــخـــــاص 
المحكومين في سجون كعقاب.

وحول انعكاس هذه الخطوة 
ــان،  ــســ عـــلـــى تـــعـــزيـــز حـــقـــوق االنــ
أعتقد  المستشارة سوالو:  قالت 
الــبــلــد،  كـــــان  أيـــــا  بـــلـــد،  لـــكـــل  أن 
تجربته والخطوة التي يجب أن 
تتخذها  خطوة  وأي  منها،  يبدأ 

أي بلد فهي خطوة إيجابية.
ــعـــت: نــحــن فـــي الــــدول  ــابـ وتـ
ــا بـــريـــطـــانـــيـــا  ــهـ ــنـ األوروبــــــــيــــــــة، مـ
وفـــرنـــســـا، كـــانـــت هـــنـــاك خــطــوة 

بـــدأنـــا مـــن خــاللــهــا، لــكــن علينا 
الـــخـــطـــوات  ــذه  ــ هـ أن  نــنــســى  أال 
ــد تـــــحـــــوالت كـــبـــيـــرة  ــعــ جـــــــــاءت بــ
حــدثــت قــبــل ثــالثــة قــــرون، منها 
الفرنسية  والــثــورة  أهلية  حــروب 
وأحداث مجتمعية كثيرة، ولكننا 
والــبــنــاء  تــجــاربــنــا  بتطوير  قمنا 
إلــى  احــتــاج  ــر  األمـ ــذا  وهـ عليها، 
عقود طويلة، لكنها جميعا تبدأ 
اإليجابي  مــردودهــا  لها  بخطوة 
حقوق  تعزيز  في  قدًما  للمضي 

اإلنسان.

ا�ستثمار مو�سم الفورموال.. 

من كل الجوانب 
محميد احملميد malmahmeed7@gmail.com

من المالحظ جدا أن دولة اإلمارات الشقيقة تقوم باستثمار 
السياحية  الــجــوانــب  وليست  الــجــوانــب،  مــن جميع  دبـــي«  »اكــســبــو 
المسؤولين  بعض  اجتماعات  أن  درجــة  إلى  فحسب،  واالقتصادية 
ــي«، فضال عن  دبـ »اكــســبــو  قــاعــات  فــي بعض  تعقد  هــنــاك أصبحت 
الزيارات الرسمية التي تضاعفت، وأصبح برنامج زيارة أي مسؤول 
من الخارج يتضمن زيارة »اكسبو«.. باختصار، إن اإلمارات استثمرت 
لهجتنا  في  نقول  كما  لصالحها..  عصار«  و»عصرته  دبــي«  »اكسبو 

الدارجة.
وكـــذلـــك تــفــعــل الــمــمــلــكــة الــســعــوديــة الــشــقــيــقــة، الــتــي أجـــادت 
استثمار موسم الرياض، ليس في السياحة الداخلية والخارجية، 
والترفيه واالقتصاد فحسب، وإنما في الفنون والرياضة، والثقافة 

والشباب، والتعليم والصحة كذلك.
الــفــورمــوال  مــوســم  عــلــى  نــحــن مقبلون  الــبــحــريــن،  فــي مملكة 
واحد، في مارس المقبل، وبإمكاننا أن نستثمره من كل الجوانب، 
»ونــعــصــره عـــصـــار«، ونــســتــفــيــد مـــن هـــذا الـــحـــدث الــعــالــمــي فـــي كل 
إذ لدينا عقول  فــقــط،  والــســيــاحــة  الــريــاضــة  فــي  الــمــجــاالت، ليس 
وإمكانيات وكفاءات، قادرة على استخراج كل ما يمكن استخراجه 

من هذا الحدث العالمي.
الفورموال واحد  أن فعاليات موسم  العام  التوجه  لطالما كان 
فرصة سانحة لتغيير األجواء، واالطالع على رياضة عالمية، وبيان 
التقدم والتطور الرياضي، وحسن التنظيم واإلعداد، وحالة األمن 
مجاالت  نضيف  أن  وأتمنى  المملكة،  تشهدها  التي  واالســتــقــرار 
وخاصة  الجاري،  للعام  الحدث  هذا  استثمار  في  ومغايرة  جديدة 

أننا نمتلك تجربة نموذجية عالمية في مواجهة كورونا.
باإلمكان أن تبادر الدولة، عبر التنسيق والتكامل، إلى استضافة 
زيــارة  وتضمين  والهيئات،  والمؤسسات  لــلــوزارات  الرسمية  الــوفــود 
حلبة الفورموال ضمن برنامج الزيارة الرسمية.. وأن تقام فعاليات 
وعربية،  خليجية  عمل،  وورش  واجتماعات  مؤتمرات  مــن  أخـــرى، 
وأن يتم إطــالق  الــفــورمــوال..  بالتزامن مــع موسم  ودولــيــة،  وقــاريــة 
ــام للتسوق  ــ مــوســم الــتــخــفــيــضــات فـــي الــمــجــمــعــات الــتــجــاريــة، وأيـ
مباراة  تقام  وأن  الفنية..  والــعــروض  المسارح  تفتح  وأن  الكبرى.. 
معرض  استئناف  في  النظر  يعاد  وأن  دولــيــة..  منتخبات  أو  لفرق 
من  وغيرها  كــورونــا..!!  بسبب  تأجيله  تقرر  الــذي  الــدولــي  الكتاب 
الفعاليات التي تجعل من مملكة البحرين خالل موسم الفورموال 
واحد عرسا وطنيا عاما، ومهرجانا كبيرا وضخما.. وبالتالي تكون 
لرياضة  عاشقا  يكن  لــم  وإن  حتى  ســائــح،  ألي  عــديــدة  الــخــيــارات 

الفورموال أو مهتما بها.
أن  وأتمنى  الــدولــيــة،  البحرين  حلبة  تشهدها  ثالثة  أيــام  هــي 
نــجــعــلــهــا أســبــوعــا كــامــال نــســتــثــمــره فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن فـــي كل 
الــمــجــاالت، وبــالــتــالــي يــكــون الــعــائــد أكــبــر، والــفــائــدة أعــظــم، فضال 
تجربة  ولدينا  واالستثماري..  واالقتصادي  السياحي  المردود  عن 
متميزة في استضافة )حوار المنامة ومعرض الطيران مثال( وكيف 

يتم استثمارها في االجتماعات السياسية والصفقات التجارية.
مملكة البحرين لديها فرص كثيرة، وتملك إمكانيات متعددة، 

وهي قادرة على استثمارها على أكمل وجه.. فما رأيكم..؟؟

خبيرة دولية ت�س�يد باتجاه البحرين نحو تطبيق »ال�س�جون المفتوحة«

} ديبورا سوالو

حقوقي���ون: التو�س���ع في العقوبات البديلة ي�س���هم في تعزي���ز اللحمة الوطنية
أكدت فعاليات حقوقية أهمية توجيهات صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
فيما يتعلق بمواصلة التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير 
البديلة، والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، موضحين أن 
هذا التوجه يأتي لمواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يرفد 
الملك  الجاللة  بقيادة حضرة صاحب  الشاملة  التنموية  المسيرة 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.

} المحامية دينا اللظي.} سلمان ناصر.} عيسى العربي.

تقدمي: وليد دياب

ــــرص الــنــيــابــة  ــار حـ ــ فــــي إطــ
الـــعـــامـــة عـــلـــى تــطــبــيــق أحـــكـــام 
ــة  ــيـ ــة اإلصـــالحـ ــدالــ ــعــ قــــانــــون الــ
لألطفال وفاعلية نفاذ أحكامه، 
صــرحــت رئــيــســة نــيــابــة األســــرة 
ــأن الــنــيــابــة الــعــامــة  والـــطـــفـــل بــ
اإلدارة  ــن  مــ ــا  ــ ــالًغ بــ تــلــقــت  ــد  قــ
لم  أطــفــال  ستة  بقيام  األمنية 
من  عــشــرة  الخامسة  يــتــجــاوزوا 
حارقة  زجــاجــات  بــإلــقــاء  العمر 
عـــلـــى الـــــــدوريـــــــات الـــمـــتـــمـــركـــزة 
لــحــراســة مـــركـــز شـــرطـــة ســتــرة، 

وتــــضــــررت نــتــيــجــة ذلــــك ســيــارة 
مدنية تصادف وقوفها بالمكان، 
هــؤالء  ارتــكــاب  تبين سبق  فيما 

لألطفال وقائع مماثلة.
وقــــــــــد بــــــــاشــــــــرت الــــنــــيــــابــــة 
إلــى  اســتــمــعــت  حــيــث  التحقيق 
بوصف  الستة  األطــفــال  أقـــوال 
حــاالت  إلحــدى  معرضون  أنهم 
في  عليها  المنصوص  الخطر 
ــيـــة  ــة اإلصـــالحـ ــدالــ ــعــ قــــانــــون الــ
سوء  مــن  وحمايتهم  لــألطــفــال 
الــمــعــامــلــة بــارتــكــابــهــم جــريــمــة 

صناعة واستخدام عبوات قابلة 
والشغب  والتجمهر  لالشتعال 
ــلـــى األشــــخــــاص  واالعــــــتــــــداء عـ
والخاصة،  العامة  والممتلكات 
أن  وأضــافــوا  فأقر خمسة منهم 
الطفل السادس كان معهم أثناء 
الــواقــعــة، وتـــم عرضهم  ارتـــكـــاب 
االجتماعية  األخــصــائــيــة  عــلــى 
لـــدراســـة حــالــتــهــم االجــتــمــاعــيــة 
والـــنـــفـــســـيـــة وإعــــــــداد الــتــقــاريــر 
الـــالزمـــة لـــذلـــك، وقـــد ثــبــت من 
التقارير االجتماعية والنفسية 

عدوانية  ميول  وجــود  المودعة 
المجتمع،  تجاه  األطفال  لدى 
عــن  نـــاشـــئـــة  ــم  ــهـ ــاتـ ــرفـ تـــصـ وأن 
على  وبناًء  والالمباالة.  التمرد 
ــه هـــــذه الــتــقــاريــر  ــا أوصــــــت بــ مــ
ــم، أمــــــرت  ــهــ ــيــ ــلــ ــتــــحــــفــــظ عــ ــالــ بــ
الــنــيــابــة بــإيــداعــهــم إحــــدى دور 
االجتماعية  الرعاية  مؤسسات 
والتنمية  العمل  لــوزارة  التابعة 
االجــتــمــاعــيــة، كــمــا تــم عرضهم 
عــلــى قــاضــي مــحــكــمــة الــعــدالــة 
للطفل  الــصــغــرى  اإلصــالحــيــة 

التحفظ  باستمرار  أمــر  والــذي 
إلى  إلحالتهم  تمهيًدا  عليهم 
مــحــكــمــة الـــعـــدالـــة اإلصــالحــيــة 

الكبرى للطفل.
ــن نـــاحـــيـــة أخــــــرى دعـــت  ــ ومـ
ــاء األمــــور  ــيـ رئــيــســة الــنــيــابــة أولـ
بمسؤولياتهم  االضـــطـــالع  إلـــى 
ــم واالهــتــمــام  ــ فــي رعــايــة أوالدهـ
ــم والــــمــــبــــادئ  ــيــ ــقــ بـــتـــرســـيـــخ الــ
ــهــــم  األخـــــــالقـــــــيـــــــة فــــــــي نــــفــــوســ
ــتـــي  ــهـــم الــــــظــــــروف الـ ــبـ ــيـ ــنـ وتـــجـ
تــســمــح بــتــعــريــضــهــم لــلــخــطــر، 

وأكــــدت حـــرص الــنــيــابــة الــعــامــة 
أحكام  إعمال  على  جانبها  من 
ــيـــة  ــة اإلصـــالحـ ــدالــ ــعــ قــــانــــون الــ
ومــراعــاة  فاعلية  بكل  وإنــفــاذهــا 
المصالح الفضلى لألطفال في 
كل إجراءاتها، وتحقيق مقاصد 
الــقــانــون بــشــأن رعــايــة وضــمــان 
ــن الــتــعــرض  حــمــايــة الــطــفــل مـ
لــلــخــطــر والـــعـــمـــل عـــنـــد ثــبــوت 
انـــحـــرافـــه عــلــى تــقــويــم ســلــوكــه 
وإعــــــادة تــأهــيــلــه لـــالنـــدمـــاج في 

مجتمعه.

6 اأط���ف���ال ب��ت�����س��ن��ي��ع ع���ب���وات ح��ارق��ة ال��ن��ي��اب��ة ت��ح��ق��ق ف���ي ق��ي��ام 
واإل���ق���ائ���ه���ا ع���ل���ى م���رك���ز ل��ل�����س��رط��ة وح������رق ����س���ي���ارة م���واط���ن
رئي�س���ة نيابة �لأ�سرة تدعو �أولياء �لأمور �إلى تر�س���يخ �لقيم �لأخالقية في نفو�س �أبنائهم

إجــراءات  أتمت  التنفيذ  نيابة  بأن  التنفيذ  نيابة  رئيس  صرح 
أجــزاء من عقار مخالف؛ وذلك  بإزالة  نهائي  تنفيذ حكم قضائي 
والمملوك  المختصة  اإلداريــــة  الجهة  مــن  ترخيص  وجـــود  بـــدون 
حكم  صـــدور  بــعــد  وذلـــك  الــمــحــرق،  محافظة  فــي  عليه  للمحكوم 
العقار.  جنائي بالغرامة 1000 دينار وإزالــة األجــزاء المخالفة في 
الجهة  بصفتها  المحرق  بلدية  مخاطبة  التنفيذ  نيابة  وبــاشــرت 
مديرية  مــع  بالتنسيق  الــصــادر  الحكم  بتنفيذ  المعنية  ــة  اإلداريــ
بالحكم  إعالنه  بعد  عليه  المحكوم  وبحضور  المحرق  محافظة 

بشخصه.

ق�سائ��ي  حك��م  تنفي��ذ  اإج��راءات  اإتم��ام 
ب����اإزال����ة اأج������زاء م���ن ع��ق��ار م��خ��ال��ف

الأوقاف الجعفرية تحقق في �سقوط »�سقف موؤقت« في ال�سالة الجانبية لماأتم الهملة
صرح مدير إدارة األوقاف 
السيد  المهندس  الجعفرية 
اإلدارة  بأّن  الحسيني  محمد 
أسباب  فــي  التحقيق  بــاشــرت 
ــة  ــ ــالـ ــ ــصـ ــ ــــف الـ ــقــ ــ ســـــــقـــــــوط ســ
الهملة  مــأتــم  فـــي  الــجــانــبــيــة 
الكائن بالمحافظة الشمالية 

فور وقوع الحادث.
وأوضــــح م.الــحــســيــنــي أّن 
السقف  ســقــوط  منذ  اإلدارة 

األمطار  موجة  مع  بالتزامن 
ــا  ــهـ ــدتـ ــهـ ــي شـ ــ ــتــ ــ ــرة الــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــة الـــعـــام  ــدايــ ــع بــ الــمــمــلــكــة مــ
المأتم  بزيارة  بــادرت  الحالي 
ومــعــايــنــة الــمــوقــع وبــــدأت في 
ــتـــكـــامـــل عــن  إعـــــــــداد مـــلـــف مـ
الــحــادث الـــذي لــم يسفر عن 
الـــحـــمـــد،  وهلل  إصـــــابـــــات  أي 
حــيــث إن الــســقــف كـــان عــبــارة 
عــن صــفــائــح مــن األلــمــنــيــوم، 

كما أن القائمين على المأتم 
بعد  المخلفات  بإزالة  بــادروا 

الحادثة مباشرة.
وأشار مدير إدارة األوقاف 
من  انطالقًا  بأنه  الجعفرية 
سالمة  على  الدائم  الحرص 
ــا،  ــهــ ــاديــ ــرتــ ومــ ــادة  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ دور 
تقرير  بإعداد  اإلدارة  ستبادر 
شامل عن الحادث بالتنسيق 

مع الجهات المعنية.

كتبت فاطمة علي:
الصحية  والــخــدمــات  المهن  لتنظيم  الوطنية  الهيئة  حـــذرت 
نظًرا  البودرة،  على  تحتوي  التي  اليد  قفازات  استخدام  من  »نهرا« 
إلى خطورتها على الصحة العامة، إذ تتسبب في أضرار جانبية على 
الجهاز التنفسي والجلد، مؤكدة سحب المتوافرة منها من األسواق 

المحلية.
أن  االلكتروني  موقعها  في  نشرته  في منشور  الهيئة  وأوضحت 
استخدام تلك القفازات قد يتسبب بالعديد من الحاالت الصحية، 
استنشاق  عــن  الــنــاتــج  الــحــاد  التنفس  مــجــرى  الــتــهــابــات  بينها  مــن 
وظهور حبيبات   ، والتحسس  المفرطة،  الحساسية  وكذلك  البودرة 

على الجلد بما يعرف بـ»الطفح الجلدي«.
يذكر أن منظمة الغذاء والدواء األمريكية أصدرت قرارا بحظر 
استخدامها داخل العيادات والمستشفايات، لثبوت اآلثار الجانبية 
وأمــراض  التنفسي،  الجهاز  على  الــمــادة  هــذه  تسببها  التي  الــضــارة 
الحساسية، والتهاب الجروح، والتصاقات ما بعد الجراحة، والتهاب 
ــواء، مــوضــحــة أن تــلــك الـــمـــادة الــبــيــضــاء  ــهـ الـــرئـــة وتــهــيــج مــجــرى الـ
تتفاعل مع بروتينات القفاز، فتسبب االلتهابات الجلدية وأمراض 

الحساسية.

قف�ازات  ا�س�تخدام  م�ن  تح�ذر  »نه�را« 
الب���ودرة عل���ى  تحت���وي  الت���ي  الي���د 

اجتمع المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء 
والماء والشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة 
برئاسة  الــدولــي  النقد  بعثة صــنــدوق  أعــضــاء  مــع  والــمــاء  الكهرباء 

رئيس البعثة علي العيد، والذي تم عبر تقنية االتصال المرئي.
بمثل هذه  بالحضور مشيدًا  الوزير  االجتماع رحب  بداية  وفي 
اللقاءات التي تساهم في تبادل وجهات النظر وان هذه االجتماعات 
الــدولــي  النقد  وصــنــدوق  البحرين  فــي  المعنية  للجهات  الــدوريــة 
تناقش وتستعرض اهم التطورات في مجال الكهرباء والماء وتطور 
على  وبناء  البحرين  مملكة  ان  وقــال  المملكة،  في  التحتية  البنية 
توجيهات القيادة الرشيدة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها 
التنموية المنشودة من خالل مبادرات حيوية متعددة كان لها عظيم 

األثر في مواصلة النمو اإليجابي في المملكة.
ومن جانب آخر اشار الرئيس التنفيذي إلى أن خطة التعافي 
دفع  الواعدة ساهما في  القطاعات  تلعبه  الذي  والــدور  االقتصادي 
تــشــرف عليها  الــتــي  الــقــطــاعــات  فــي  والــنــمــو السيما  الــتــقــدم  عجلة 
هيئة الكهرباء والماء والتي تمثلت في إطالق استراتيجيات لقطاع 
الكهرباء والماء والطاقة المستدامة التي تمتد لألعوام 2022 إلى 

2026، ومدى مساهمتها في نمو الناتج المحلي اإلجمالي.
وتــبــادل  المواضيع  مــن  العديد  بحث  االجــتــمــاع  خــالل  تــم  كما 
وجهات النظر حول آخر التطورات في مجال الكهرباء والماء على 
الصعيد المحلي والعالمي، باإلضافة إلى بحث عدد من المواضيع 

ذات االهتمام المشترك.
وفي الختام شكر الوزير والرئيس التنفيذي رئيس البعثة علي 
مؤكدين  الحضور  على  الدولي  النقد  بعثة صندوق  وأعضاء  العيد 
بالغ في  أثــر  لها من  لما  هــذه االجتماعات  على ضــرورة عقد مثل 

التطور والتنمية الشاملة. 

هيئة الكهرباء والماء ت�ستعر�ض مع بعثة �سندوق
للقط�اع التحتي�ة  البني�ة  تط�ور  الدول�ي  النق�د 

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

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

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

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

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

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

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

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

.äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG πØμJh

(2¢U π«°UÉØàdG)

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

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

.ÉÑjôb ≥WÉæªdG ∂∏J »a OGôcC’G ≈∏Y

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

.ájÉ¨∏d áØ∏μe

(14¢U π«°UÉØàdG)

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

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

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

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

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

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

(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.∂∏ªdG ádÓL |

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

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

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

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

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

(3¢U π«°UÉØàdG)

 AGQRƒ```dG  ¢``ù`∏`ée ¢``ù`«`Fô`d  ∫hC’G Ö```FÉ`æ`dG  Ö```à`μ`e
zIô``μa{ á`≤HÉ``°ùe »``a ácQÉ``°ûª∏d äÉ``Môà≤ªdG πÑ≤à``°ùj
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كتب وليد دياب:
تصوير: عبداألمير السالطنة

ــروع بــقــانــون  ــشـ ــنــــواب عــلــى مـ ــق مــجــلــس الــ ــ وافـ
ــراح نــيــابــي، بــإلــغــاء نــســبــة %1  ــتـ مــعــد بــنــاء عــلــى اقـ
شهريا  عليهم  المؤمن  يدفعها  التي  االجــر  مــن 
الــمــســددة لحساب  ــتـــراكـــات  ضــمــن نــســب االشـ
الوقت  فــي  التعطل،  ضــد  التأمين  صــنــدوق 
ــهـــدت فـــيـــه مـــنـــاقـــشـــات الـــمـــشـــروع  ــذي شـ ــ الــ
بقانون القاء االتهامات بين النواب، ففي 
ان  الــى  هاشم  فــالح  النائب  أشــار  البداية 
ــذا االقــتــراح  بــعــض الــنــقــابــيــيــن وصــفــوا هـ
بأنه دعاية انتخابية، فيما وصفت النائب 
زينب عبداالمير الرافضين لهذا المقترح 
االشتراكي  الفكر  نشر  في  يرغبون  بانهم 
من   %1 نسبة  استقطاع  رافضة  الشيوعي، 
الــعــامــلــيــن بــغــيــر رغــبــتــهــم مــعــتــبــرة ان هــذا 
التي  اإلســالمــيــة  التعاليم  يــخــالــف  الــقــانــون 
ــادت بـــان حــمــايــة الــعــاطــلــيــن مـــن دور الــدولــة  نــ

مسؤولية باقي المواطنين العاملين.ولـــــــيـــــــســـــــت 
عبدالنبي  الــنــواب  مجلس  لرئيسة  األول  النائب  اعــتــرض  بـــدوره 
اننا نتحدث عن صندوق صرفت  النيابي قائال  سلمان على المقترح 

الجائحة،  خالل  المتعثرة  المؤسسات  لصالح  الدنانير  ماليين  منه 
هناك  كــان  اذا  انــه  يستمر، مضيفا  ان  ويجب  رائـــدة  فكرة  انــه  واثــبــت 
تعديل على هذا القانون فيجب ان يكون تعديال لتطوير أداء الصندوق 

لألفضل، ال ان ينتقص من مميزاته.
وأشار الى ان صندوق التعطل هو فكرة تكافلية بين أطراف العمل 
الثالثة، وعلينا ان نتخيل الوضع لو لم يكن هناك صندوق للتعطل 
خالل الجائحة، معتبرا ان صندوق التعطل وأيضا صندوق احتياطي 
والحفاظ  البحرينية  االســر  لحماية  الماليين  مئات  وفــرا  األجــيــال 
على االقتصاد الوطني وارزاق المواطنين، مؤكدا على ضرورة النظر 
المصلحة  وليست  العامة  الوطنية  المصلحة  على  بناء  األمــور  الــى 
الشخصية المباشرة، الفتا الى انه يمكن من خالل هذا المشروع ان 
نفتح المجال لتتخلى الحكومة وأصحاب االعمال عن مشاركتهم في 

الصندوق.
انه  الى  المقترح  النائب محمد عيسى أحد مقدمي  أشــار  بــدوره 
تقدم بالمقترح في 2018، وبالتالي ليس هناك أي مجال من ان يكون 
في  الثالثة  األطــراف  مشاركة  مقدار  ان  الى  مشيرا  انتخابية،  دعاية 
هذا  مــن  الحكومة  وتــصــرف  سنويا،  ديــنــار  مليون   90 تبلغ  الصندوق 
المبلغ 12 مليون دينار سنويا ويتبقى 78 مليونا فائضا، متسائال هل 

هذا مقدار صحيح؟
حاجة  فــوق  هــو  التعطل  صــنــدوق  فــي  المتوفر  المبلغ  ان  وقـــال 
الحكومة، وان جائحة كورونا تعتبر ظرفا طارئا واستثنائيا وال يجب 
ان نبني دراسات على أساس مواقف طارئة، مؤكدا ان ما يتم استقطاعه 
لصالح الصندوق هو مبالغ فوق الحاجة وال نستطيع استغاللها في 
بناء مصانع، وانما تستثمرها الحكومة في استثمارات قليلة الخطورة 

ولذلك تكون االستفادة من تلك المبالغ الضخمة قليلة جدا، مؤكدا 
انه ال يجب ان يتم تصوير التعديل على انه الغاء للصندوق.

من جانبه قال النائب احمد السلوم ان صندوق التعطل استطاع 
ان  الــى  بحريني، مشيرا  الــف   115 من  أكثر  وظائف  على  يحافظ  ان 
ال يمكن وقف نسبة االشتراك من طرف دون االخر وبالتالي سيكون 
وقف مساهمتها مقابل  تطلب  تمكين  وان  هناك عدم عدالة، خاصة 
ضخ برامج جديدة، وأيضا الحكومة ستستفيد من توفير تلك النسبة 
التأمين  التوقف عن سداد اشتراكات  انه يمكن  وعدم دفعها، مضيفا 
األوضاع  لفترة معينة حتى تصحيح  الثالثة  التعطل لألطراف  ضد 

ودراسة االمر بصورة اعمق.
من جهته قال وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان 
ــازات الــوطــنــيــة والــمــفــخــرة  ان صـــنـــدوق الــتــعــطــل هـــو مـــن اهـــم اإلنــــجــ
بــاعــتــبــاره من  الــمــجــلــس  تــقــديــر مــن عـــدد مــن دول  للبحرين ومــحــل 
نجاحه، الفتا  اثبت  الذي  التأميني  االجتماعي  التكافل  نظم  افضل 
الى ان نظام التأمين ضد التعطل اثبت صحته بعد حمايته العمال 
البحرينيين في فترة صعبة خالل الجائحة، مضيفا ان كل الدول التي 
ليس لديها صناديق حمائية قدرت هذا االمر وتفكر حاليا في انشاء 

صناديق للحماية من الطوارئ.
وأوضح الوزير ان اي مواطن بحريني يدخل سوق العمل يستفيد 
من هذا المشروع الذي ال ينتقص اطالقا من حق المواطن، مضيفا 
وانهم  الصندوق  فــي  األكــبــر  الــجــزء  يدفعون  األجــانــب  الموظفين  ان 
ــاالت مــعــيــنــة وبـــشـــروط مــعــيــنــة ولــكــن  يــســتــفــيــدون مـــن الــنــظــام فـــي حــ
االستفادة األكبر تكون للمواطنين، مشيرا الى ان كثيرا من الشركات 

تدفع حصة العمال في صندوق التعطل. 

وزير العمل: االأجانب االأكثر تمويال لل�سندوق.. واال�ستفادة الكبرى للمواطنين

»النواب« يوافق على اإلغاء ا�ستقطاع »التعطل«

ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ كــــشــــف وزيــــــــــر الــــعــــمــــل والـ
االجــتــمــاعــيــة، جــمــيــل حــمــيــدان، عــن ان 
حــجــم الــمــتــوظــفــيــن الــبــحــريــنــيــيــن في 
ــام 2021  ــعــ الــ الــــخــــاص خـــــالل  ــاع  ــقـــطـ الـ
بنحو  تقدر  بــزيــادة  متوظفا   26344 بلغ 
من   20,636 منهم   ،2020 العام  عن   %37
المسجلين في قوائم العاطلين بالوزارة.

ــي جــلــســة مــجــلــس  ــر فــ ــ ــوزيـ ــ وقــــــال الـ
معهم  تعاملت  مــن  إجمالي  أن  الــنــواب، 
في  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة 
2021 بلغ عددهم 47,095 حالة، موضحا 
وان  العاطلين،  ليس عدد  الرقم  ان هذا 
يبلغ من  الــوزارة تعاملت بمعدل شهري 

15 الى 17 الف باحث عن عمل.
ــاف ان عـــدد الــعــاطــلــيــن ارتــفــع  ــ وأضـ
باحثًا   18,976 عــدد  الــى   2020 العام  في 
عن عمل، بسبب تباطؤ حركة التوظيف 
خــالل الــجــائــحــة، غير أنــه وبــعــد اطــالق 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الـــبـــرنـــامـــج الـــوطـــنـــي 
وتــمــاشــيــًا   ،2021 يــنــايــر  فـــي  لــلــتــوظــيــف 
مـــع الــتــســهــيــالت الــتــي قــدمــتــهــا الـــــوزارة 
بـــعـــد اطـــالقـــهـــا لـــحـــزمـــة مــــن االنـــظـــمـــة 
ــة واالكـــــتـــــفـــــاء بـــالـــحـــضـــور  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ االلــ
فقد  التعطل،  مزايا  وزيـــادة  االلكتروني 

تمكنت الوزارة من استقطاب شريحتين 
في العام 2021 بواقع 22,411 حالة، منها 
ضمن  مـــرة  الول  تسجيلهم  تــم   15,571
الــوزارة،  لــدى  عمل  الباحثين عن  قوائم 
والشريحة الثانية 6,840 كانوا مسجلين 
الـــوزارة ثم عــاودوا مراجعة  لــدى  مسبقًا 
تركوا  ان  بعد   2021 العام  الـــوزارة خــالل 
وظائفهم او عادوا للبحث عن عمل بعد 

توقفهم عن ذلك.
العداد  استعراضه  وبعد 
الـــبـــاحـــثـــيـــن عــــن عـــمـــل لـــدى 
ــيـــدان  ــمـ الــــــــــــــوزارة، تـــــنـــــاول حـ
والــتــحــلــيــل مجموع  بــالــشــرح 
قوائم  من  الخارجين  حاالت 

ــام 2021  ــعــ الــ فــــي  الــعــاطــلــيــن 
وعددها 31,913 حالة.

 تعـديل الكوهجي يوؤجل الت�سـويت على مقـرح
اأولوية توظيف البحرينيين في التعليم الخـا�ص

ــق مــجــلــس الــــنــــواب عـــلـــى اقــــتــــراح بـــقـــانـــون يــهــدف  ــ وافــ
الـــى تــعــديــل تــعــرفــة اســتــهــالك الــكــهــربــاء ومــعــالــجــة حــاالت 
تشكل  لجنة  عبر  الرسوم  المتعثرين عن سداد  المواطنين 

بقرار من الوزير المختص.
وقـــال الــنــائــب بــاســم الــمــالــكــي ان فــئــة الــتــعــرفــة األولـــى 
فصل  فــي  الــمــواطــن  احتياجات  تكفي  ال  والــمــاء  للكهرباء 
صاحب  تحمل  الــى  تـــؤدي  الحالية  التعرفة  وان  الــصــيــف، 
النظر  إعادة  الحساب مبالغ مرتفعة جدا، مطالبا بضرورة 
في تلك التعرفة والسماح بتركيب عدادات إضافية في البيت 

الواحد. 
الكهرباء  فاتورة  ان  النائب عمار عباس  قال  من جانبه 
دينارا،   250 الــى  االســر  بعض  عند  الصيف  في فصل  تصل 
مؤكدا ان هناك مشكلة في طريقة احتساب التعرفة والبد 

من عالج المشكلة.
علي  الــنــواب  مجلس  لرئيسة  الثاني  النائب  أشــار  كما 

زايد الى ان تعرفة الكهرباء والماء أصبحت قضية رأي عام 
والكل يتحدث عن ارتفاع الفواتير، مضيفا ان ما زاد االمر 
صعوبة هو قطع الكهرباء عن الكثير من العائالت في فصل 

الصيف. 

توظيف 26344 بحرينيا في القطاع الخا�ص خالل العام الما�سي

4 رغبات م�ستعجلة للحكومة
المطالبة بتطبيق العمل من المنزل بن�سبة %50

امــس  فــي جلسته  الــنــواب  وافـــق مجلس 
على أربعة اقتراحات برغبة بصفة استعجال، 
تمثلت  حيث  الحكومة،  الى  جميعا  واحالها 
بتوجيه  الحكومة  قيام  في  االقتراحات  تلك 
الــقــطــاع الـــعـــام والـــخـــاص بــالــعــمــل عـــن بعد 
بنسبة ال تقل عن 50% في ظل تزايد حاالت 
اإلصابة بفيروس كورونا، ودراسة العدول عن 

إلغاء طلب الخدمة اإلسكانية إذا مضت على 
الطلب خمسة عشر سنة من تاريخ تقديمه، 
المتوفين  مغسلي  من  المتطوعين  وشمول 
لسمو  المالية  بالمكافأة  كورونا  جائحة  من 
ولي العهد ووسام األمير سلمان للمتطوعين، 
وأخيرا التعجيل في إعادة بناء جامع المهزع 

في مدينة المنامة.

} حمد الكوهجي.

} عبدالنبي سلمان.} محمد عيسى.} د. هشام العشيري.} أحمد السلوم.

} إبراهيم النفيعي.

} محمد بوحمود.

} علي زايد.

} باسم المالكي. } عمار آل عباس.

الموافقة على مقترح تعديل تعرفة الكهرباء

النائب حمد  به  تقدم  الــذي  التعديل  مقترح  اجــل 
التعليمية  المؤسسات  قانون  مشروع  بشأن  الكوهجي 
بقانون  المشروع  على  التصويت  الخاصة،  والتدريبية 
الـــى جــلــســة تــالــيــة لــعــدم تــوفــر األغــلــبــيــة الــمــوافــقــة أو 
الــرأي على  أخــذ  القرار عند  الالزمة إلصــدار  الرافضة 
نــظــر الــتــعــديــل، والـــــذي يــهــدف الــــى الـــزامـــيـــة تــوظــيــف 
في  البحرينيين  توظيف  أولوية  من  بدال  البحرينيين 

المؤسسات التعليمية الخاصة. 
بدوره قال النائب محمد بوحمود ان ردود المدارس 
الخاصة على المشروع بقانون، إشارة الى ان مخرجات 
الــتــعــلــيــم ال تــرتــقــي لــلــمــســتــوى الــمــطــلــوب مــضــيــفــا انــه 
وبـــالـــرغـــم مـــن تـــجـــاوزنـــا مــئــويــة الــتــعــلــيــم والــكــثــيــر من 
الــدول  باقي  فــي  العلم  نــشــروا  البحرينيين  المدرسين 
الــخــاصــة طالبت  الـــمـــدارس  بــعــض  ان  اال  الـــمـــجـــاورة، 
بــتــخــريــج مــعــلــمــيــن ذوي كـــفـــاءة فـــي تـــدريـــس الــمــنــاهــج 
كــفــاءة عالية في  لدينا  انــه ليس  يعني  وهــذا  الــدولــيــة، 
الــبــحــريــن، وهـــذا امـــر مــرفــوض فــال يــجــب اإلســــاءة الــى 

كفاءة التعليم في البحرين. 
وأوضــح ان بعض الــمــدارس اشــارت الــى عــدم وجود 
من  بالرغم  االجنبية،  المناهج  فــي  بحرينية  كــفــاءات 
اللغة  فــي  يفقه  البحريني  ان  على  نتفق  الجميع  ان 
الــردود تضع  وهذه  العربية،  اللغة  اكثر من  اإلنجليزية 
وزارة التربية امام تحد واإلساءة لمستوى التعليم امر 

مرفوض.
ردود  ان  النفيعي  إبــراهــيــم  النائب  قــال  جانبه  مــن 
وزارة التربية والتعليم جاءت بأن المقترح متحقق على 
العمل  وزارة  ردود  أحد  ان  من  الرغم  على  الواقع  ارض 
اكثر  هنا  ان  الى  اشــار  البحرنة  لجنة  استفسارات  على 
العمل  وزارة  لدى  آالف خريج جامعي مسجلين   8 من 
كعاطلين عن العمل، في حوالي 154 تخصصا جامعيا.
وأوضح انه من ضمن تلك التخصصات التخصصات 

التربوية والتعليمية بعدد 1444 عاطال.

»تقدم« ترف�ص التعديل..
 وعبداالأمير ترد: البع�ص يريد ن�سر الفكر اال�ستراكي

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16021/pdf/1-Supplime/16021.pdf?fixed8490
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283658
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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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»مهارات البحرين« 

تربط خمرجات 

التعليم والتدريب 

باحتياجات ال�سوق 

احلالية

البنك الأهلي 

املتحد يعلن 

جوائز برنامج 

ح�سادي اجلديدة 

لعام 2022

20 صفحة .  220 فلًسا
www.alayam.com

 220 فلًسا شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

73 األف ق�سية نظرتها املحاكم خالل 2021.. »الأعلى للق�ساء«:

�سمت يف اأقل من 6 اأ�سهر 90% من الدعاوى ح ُ

م�شطفى ال�شاخوري:

اأعلن امل�شت�شار عبداهلل بن ح�شن البوعينني نائب رئي�س املجل�س الأعلى 

للق�شاء رئي�س حمكمة التمييز، انخفا�س ن�شبة الرتاكم ال�شنوي للق�شايا 

بن�شبة )16.5%(، كما نظرت املحاكم املدنية واجلنائية وال�شرعية بجميع 

دعوى   )60،970( مت�شمنة  دعوى   )73،517(  2021 عام  درجاتها 

يعترب  الق�شايا  تراكم  انخفا�س  اأن  موؤكدا   ،2021 يف  �شجلت  جديدة 

موؤ�شرا هاما لكفاءة العمل الق�شائي وتطوره يف البحرين.

اإجنازات  ل�شتعرا�س  ال�شنوي،  ال�شحفي  املوؤمتر  خالل  ذلك  جاء 

امل�شت�شار  القا�شي  فيه  �شارك   ،2021 عام  خالل  الق�شائية  ال�شلطة 

عبدالرحمن ال�شيد املعال رئي�س اإدارة التفتي�س الق�شائي.

على  تقدًما  اأحرز  الدعاوى  ح�شم  �شرعة  موؤ�شر  اإن  البوعينني  وقال 

م�شتوى اأداء املحاكم العام، وذلك مبعدل احل�شم ال�شنوي )104%(، حيث 

منها  و)%73(  اأ�شهر  �شتة  من  اأقل  يف  ح�شمت  الدعاوى  من   )%90( اإن 

ح�شمت يف اأقل من ثالثة اأ�شهر.

يف  الدول  جتارب  على  الطالع  يتم  اإنه  البوعينني  امل�شت�شار  وقال 

ا�شتخدام الذكاء ال�شطناعي يف املجال الق�شائي، لال�شتفادة من جتاربها 

املختلفة، والنظر يف امكانية تطبيقها م�شتقبال. 

ب���ح���ث ت��ط��ب��ي��ق ال����ذك����اء ال����س���ط���ن���اع���ي يف امل����ج����ال ال��ق�����س��ائ��ي

التن�سيق مع جهاز اخلدمة ب�ساأن تثبيت روؤ�ساء ال�سوؤون الإدارية

اعتماد ترقية 421 موظًفا باملدار�س

اأحمد  ك�شف الدكتور حممد مبارك بن 

بوزارة  املدار�س  ل�شئون  العام  املدير 

اأنه يف �شوء العمل  الرتبية والتعليم عن 

فقد  املعلمني،  لرتقية  املطورة  باملعايري 

منت�شبي  من   421 ترقيات  اعتماد  مت 

ل�شهر  احلكومية  املدر�شية  املوؤ�ش�شات 

معلًما   374 بينهم  من  اجلاري،  فرباير 

املعايري  وفق  ترقيتهم  متت  اأول  ومعلًما 

حني  يف  م�شاعًدا،  مديًرا  و22  املطورة، 

�شملت بقية الرتقيات خمتلف املوظفني من 

الكادر الإداري باملدار�س احلكومية.

املدار�س  ل�شوؤون  العام  املدير  واأكد 

�شوف  املخت�شة  التدريب  وحدات  اأن 

ت�شتمر يف ح�شر جميع بيانات م�شتحقي 

على  العاملني  من  الوظيفية  الرتقيات 

املطورة،  املعايري  وفق  التعليمي  الكادر 

امتداد  على  لالعتماد  اإجراءاتهم  ورفع 

العام الدرا�شي اجلاري ب�شكل �شهري.

باملوظفني  يت�شل  فيما  اأنه  اإىل  واأ�شار 

فاإن  باملدار�س،  الإداري  الكادر  على 

بداأ  قد  املدنية  التن�شيق مع جهاز اخلدمة 

فعلًيا  املكلفني  املوظفني  من  اأعداد  لتثبيت 

الإدارية  ال�شئون  رئي�س  وظيفتي  على 

ومن�شق ال�شوؤون الإدارية.

وزير العمل: 15 األف باحث عن عمل حالًيا والأرقام متحركة

النواب يعفي املوظفني من ن�سبة »التعطل«
فاطمة �شلمان - اأبرار �شكري:

ب�شاأن  قانون  م�شروع  على  اأم�س  جل�شته  يف  النواب  جمل�س  وافق 

التي  الأجر  من   %1 ن�شبة  اإلغاء  اىل  يهدف  والذي  التعطل  �شد  التاأمني 

حل�شاب  امل�شددة  ال�شرتاكات  ن�شب  �شمن  �شهريا  عليهم  املوؤمن  يدفعه 

التامني �شد التعطل.

اجلل�شة،  يف  حميدان،  جميل  العمل،  وزير  اأو�شح  ثانية،  ناحية  من 

حركة توظيف وت�شجيل الباحثني عن عمل يف العام 2021. 

اأن عدد الباحثني عن عمل حالًيا 15،182 باحًثا عن عمل،  واأو�شح 

وهو الفارق احلايل بني الداخلني واخلارجني بعد اأن تعاملت الوزارة خالل 

الباحثني عن  املا�شية مع 47،095 حالة، وخرج من قائمة  الأ�شهر 12 

عمل 31،913 حالة، موؤكًدا اأن الأرقام املذكورة هي اأرقام متحركة ولي�شت 

ثابتة.

الأمري �سلمان 

عاي�س امل�سوؤولية 

مبكًرا وقاد 

لتاأ�سي�س امل�ساريع 

ال�سرتاتيجية

 كتاب »اأول الروؤى �سلمان« 7-2:

6 اأطفال يلقون زجاجات 
حارقة على مركز �سرطة �سرتة

والطفل  الأ�شرة  نيابة  رئي�شة  قالت 

الدارة  من  بالغاً  تلقت  العامة  النيابة  اإن 

اأطفال مل يتجاوزوا  الأمنية من قيام �شتة 

اخلام�شة ع�شرة من العمر باإلقاء زجاجات 

حلرا�شة  املتمركزة  الدوريات  على  حارقة 

مركز �شرطة �شرتة، وت�شررت نتيجة ذلك 

باملكان،  وقوفها  ت�شادف  مدنية  �شيارة 

فيما تبني اأنه �شبق ارتكاب هوؤلء لالأطفال 

وقائع مماثلة.

واأو�شحت اأن النيابة با�شرت التحقيق، 

يف البالغ، حيث ا�شتمعت اإىل اأقوال الأطفال 

لإحدى  معر�شون  اأنهم  بو�شف  ال�شتة، 

حالت اخلطر املن�شو�س عليها يف قانون 

العدالة ال�شالحية لالأطفال.

ل اإعفاء ملن اأعمارهم فوق ال�50 عاًما 

من املقابلة ال�سخ�سية لتاأ�سرية اأمريكا

 متام اأبو�شايف: 

نفت �شفارة الوليات املتحدة الأمريكية يف البحرين 

اأن يكون هناك قرار يق�شي باإعفاء من اأعمارهم 50 عاًما 

فما فوق من املقابلة ال�شخ�شية ب�شكل وجاهي للح�شول 

على تاأ�شرية الوليات املتحدة الأمريكية. 

ال�شفارة  يف  القن�شلية  ال�شوؤون  يف  م�شدر  وقال 

ترتاوح  الذين  الأفراد  جميع  اإن  لـ»الأيام«  الأمريكية 

للح�شول على  املتقدمني  عاًما  ما بني 79-14  اأعمارهم 

عليهم  يتعنينّ  املتحدة،  الوليات  �شفارة  يف  تاأ�شرية 

احل�شور الوجاهي للمقابلة ما مل يكونوا موؤهلني لالإعفاء 

من ح�شور املقابلة.  وكانت �شفارة الوليات املتحدة يف 

الريا�س، قد اأ�شدرت  قرًرا يق�شي باإعفاء ال�شعوديني من 

الذين جتاوزت اأعمارهم 50 عاًما فما فوق - من املقابلة 

ال�شخ�شية للح�شول على التاأ�شرية.

اجلالهمة: التوا�سل مع املوّردين لتوفري الكميات الالزمة

  اختفاء اأجهزة فح�س كورونا ال�سريع من ال�سيدليات
حمرر ال�شوؤون املحلية:

كورونا  لفريو�س  ال�شريع  الفح�س  اختبار  اأجهزة  اإن  مواطنون  قال 

ال�شيدليات  من  عدد  اأكدت  فيما  اأم�س،  ال�شيدليات  من  اختفت  )كوفيد-19( 

اليام  ب�شكل كبري يف  الطلب عليها  تزايد  الكميات، وذلك بعد  نفاذ  لـ»الأيام« 

املا�شية اثر ارتفاع ال�شابات يف اململكة اىل عداد غري م�شبوقة منذ بدء اجلائحة. 

وتوقعت ال�شيدليات ان ت�شل �شرائط الفح�س ال�شريع والتي يرتواح �شعر 

الواحدة منها ما بني دينارين اىل دينارين ون�شف خالل اأيام. 

الوطنية  للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة  مرمي  د.  قال  جهتها،  ومن 

واملوردين  الوكالء  مع  تتابع  الهيئة  باأن  ال�شحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم 

توفري الكميات املطلوبة من جهاز الختبار ال�شريع لفريو�س كورونا لالأ�شواق 

املحلية،  الأ�شواق  الكميات يف  توافر  بالتحقق من  الهيئة  املحلية، حيث قامت 

والتوا�شل مع الوكالء واملوردين لتوفري الكميات الالزمة.

 جل�سة �لنو�ب �أم�س 

 �ملوؤمتر �ل�سحفي للمجل�س �لأعلى للق�ساء 

ويل �لعهد رئي�س �لوزر�ء يرت�أ�س �جتماع �للجنة �لتن�سيقية
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ا�ستعر�ست التعداد ال�سكاين للعام 2021 واملوؤ�سرات القت�سادية 

»التن�سيقية« تبحث قانون حماية البيانات ال�سخ�سية

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

جمل�س الوزراء اجتماع اللجنة التن�شيقية 414 والذي ُعقد عن ُبعد. 

ال�شخ�شية.  البيانات  حماية  قانون  م�شتجدات  اآخر  التن�شيقية  اللجنة  وناق�شت 

املوؤ�شرات  اأداء  وملخ�س   ،2021 للعام  ال�شكاين  التعداد  اللجنة  وا�شتعر�شت 

القت�شادية للعام 2021. وناق�شت اللجنة اآخر م�شتجدات التعامل مع فريو�س كورونا 

)كوفيد-19( والإجراءات املتعلقة بذلك.

03حمليات www.alayam.com
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اإلقاء ال�سوء على حمطات مهمة من �سرية �سموه.. كتاب »اأ�ل الر�ؤى �سلمان« 7-2:

االأمري �سلمان عاي�س امل�سوؤ�لية مبكًرا �قاد لتاأ�سي�س امل�ساريع اال�سرتاتيجية
�سلمان«،  الر�ؤى  »اأ�ل  كتاب  يقدم 

الذي �سدر عن مركز البحرين للدرا�سات 

�الطاقة  �الد�لية  ال�سرتاتيجية 

يف  للقراءة  ا  خمل�سً جهًدا  »درا�سات«، 

ال�سمو  �ساحب  �م�سرية  �سخ�سية 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، 

�يل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، الذي 

عاي�س امل�سوؤ�لية منذ طفولته املبكرة. 

عن  احللقات  هذه  ن�سر  �ياأتي 

�سلمان«  الر�ؤى  »اأ�ل  الكتاب  ف�سول 

الذاكرة  اإثراء  على  احلر�س  اإطار  يف 

الوطنية، �اإتاحة الفر�سة اأمام الأجيال 

القادمة لقراءة النهج الوطني لرجالت 

البحرين، �ا�ستخال�س العرب �الدر��س 

يف  القيادة  د�ر  �اإبراز  جتاربهم،  من 

الوطني  العمل  �قيم  مبادئ  �سياغة 

�التنموي يف اململكة.

الكتاب،  من  الثاين  الف�سل  �ي�سلط 

التحدي  »حب  عنوان  يحمل  الذي 

عدة  على  ال�سوء  الإجناز«،  �ع�سق 

�ساحب  م�سرية  من  مهمة  حمطات 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

جمل�س  رئي�س  العهد  �يل  خليفة  اآل 

للجنة  تر�ؤ�سه  بينها  من  الوزراء، 

الوطني،  العمل  ميثاق  مبادئ  تفعيل 

مناحي  كل  يف  نوعيًة  نقلًة  حقق  الذي 

بو�سفه  البحرين،  مملكة  يف  احلياة 

ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  من  جزًءا 

امللك حمد بن  حل�سرة �ساحب اجلاللة 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى 

ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  اللجنة  فحققت 

امللكي �يل العهد رئي�س جمل�س الوزراء 

ر�سخته  مبا  كبرية،  تاريخية  اإجنازات 

من قيم يف الواقع البحريني، كونها قد 

اأدبيات  لإدخال  �ا�سعًة  الآفاق  فتحت 

ميثاق العمل الوطني اإىل مناحي احلياة 

كافة. 

اآلية  اإىل  ا  اأي�سً الف�سل  يتطرق  فيما 

ا�ستحدثها  التي  �البتكار  التحديث 

العهد  �يل  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

جمل�س  يف  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

تاأ�سي�سه  مت  الذي  القت�سادية،  التنمية 

اأدخل  عندما  برئا�سته،   2000 عام 

للتنمية  منتًجا  ح�سارًيا  ُبعًدا  �سموه 

الد�ري  التخطيط  عرب  القت�سادية 

�متابعة  �ال�سنوي،  ال�سنوي  ن�سف 

حتقيقه.  �الواجب  املتحقق  الإجناز 

التي  الإجناز  حمطات  اأ�ىل  �كانت 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  تابعها 

العهد  �يل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

اهلل،  حفظه  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

ملجل�س التنمية القت�سادية هو تخفي�س 

التبادل  لدعم  اجلمركية  الر�سوم 

 2002 عام  �يف  العاملي.  القت�سادي 

قبل  من  الت�سالت  �سوق  حترير  مت 

اأحدث نقلًة  هيئة تنظيم الت�سالت، ما 

نوعيًة جتا�ز مداها امل�ستهلكني حملًيا، 

القت�سادية  التنمية  جمل�س  �ا�ستطاع 

حتقيق  الأ�ىل  اخلم�س  ال�سنوات  خالل 

املال  ر�ؤ��س  جذب  يف  كبرية  مكا�سب 

�يف  البحرينية.  ال�سوق  اإىل  الأجنبية 

اأ�اخر عام 2018، اأعلن جمل�س التنمية 

ا�ستقطاب  يف  جناحه  القت�سادية 

ا�ستثمارات قيا�سية اإىل مملكة البحرين 

يف الأ�سهر الت�سعة من العام.

�ساحب  دعم  عن  الف�سل  �حتدث 

ال�سمو امللكي �يل العهد رئي�س جمل�س 

الوزراء للتطور التقني يف البحرين. فمن 

اأبرز التطورات التي �سهدها عام 2018 

هو تطوير البيئة الداعمة للتكنولوجيا 

اإطالق  ذلك  يف  مبا  اململكة،  يف  املالية 

املالية،  للتكنولوجيا  البحرين  خليج 

�هو اأكرب مركز للتكنولوجيا املالية يف 

منطقة ال�سرق الأ��سط ��سمال اأفريقيا، 

بقيمة  الواحة  تاأ�سي�س �سند�ق  كما مت 

100 مليون د�لر للم�ساعدة يف متويل 

ال�سركات النا�سئة يف ال�سرق الأ��سط.

�ساحب  اإحاطة  الف�سل  �ير�سد 

حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو 

جمل�س  رئي�س  العهد  �يل  خليفة  اآل 

�معرفته  اهلل،  حفظه  الوزراء، 

�الوا�سعة  التامة  �درايته  بالتحديات 

التنمية  اأن  على  �سموه  �سّدد  اإذ  بها، 

ل�سالح  تكون  اأن  يجب  القت�سادية 

الف�سل  تطرق  كما  اأ�ًل،  البحرينيني 

امللكية  للتوجيهات  �سموه  تلبية  اإىل 

حني  القت�سادي،  ال�ساأن  مبتابعة 

حوارات  بتنظيم  البدء  اإ�سارة  اأعطى 

�ُسبل  تتنا�ل  عمل  ��ر�س  متخ�س�سة 

يف  العمل  �سوق  �تطوير  هيكلة  اإعادة 

املُبادرة  بهذه  لُيعلن  البحرين،  مملكة 

تنمية  يف  احليوي  م�سر�عه  بداية 

العمل،  �سوق  �تطوير  القت�ساد 

هي  التكليف  بعد  فعالية  اأ�ل  فكانت 

اإ�سالح  حول  الوطني  »احلوار  تد�سني 

من  جمموعًة  �سم  الذي  العمل«،  �سوق 

اخلربات �الكفاءات البحرينية امل�سهود 

لها يف ميادين القت�ساد املختلفة.

�سوق  تطوير  م�سرية  اإىل  �بالنظر 

اأن  جند  البحرين،  مملكة  يف  العمل 

�ساحب ال�سمو امللكي �يل العهد رئي�س 

الت�سا�ر  نهج  اتبع  قد  الوزراء  جمل�س 

الأطراف  جميع  �م�ساركة  �التوافق 

للم�سكالت،  احللول  ��سع  يف  املعنية 

التطوير،  طريق  عن  املعوقات  �اإزالة 

الرئي�سيني  ال�سركاء  مرئيات  با�ستالم 

نقاط  طرح  قبل  العمل  �سوق  ملف  يف 

اللتقاء �الختالف. 

ما  اأحدث  القت�ساد  �اكب  �قد 

جمال  يف  العامل  د�ل  اإليه  ��سلت 

تنظيم  هيئة  بتاأ�سي�س  العمل،  اأ�سواق 

التي   ،2006 عام  العمل  �سوق 

ب�ساأن  �طنية  خطة  بو�سع  ت  اخت�سّ

ال�سرتاتيجية  ت�سمنت  العمل،  �سوق 

العمالة  لت�سغيل  العامة  �ال�سيا�سة 

البيانات  �جمع  �الأجنبية،  الوطنية 

املتعلقة  �الإح�ساءات  �املعلومات 

�بعد  اململكة،  يف  القت�سادي  بالو�سع 

الهيئة  حققت  التاأ�سي�س  من  �احد  عقد 

حتقيق  يف  املقايي�س  بكل  كبريًة  طفرًة 

الأهداف، بتطبيق جمموعة من امل�ساريع 

التوجه  تعتمد  التي  ال�سرتاتيجية 

التكنولوجيا  ا�ستخدام  يف  بالتو�سع 

�التقنية احلديثة.

تاأ�سي�س  عن  ا  اأي�سً الف�سل  �حتدث 

ُيعد  الذي  »متكني«،  العمل  �سند�ق 

يف  الكبرية  الوطنية  الإجنازات  من 

اإذ  اململكة،  التنموي يف  التطور  م�سرية 

فريق  جهود  بداأت  اأعماله  انطالق  مع 

الأهداف،  تلك  بتحقيق  فيه  العمل 

الر�ؤى  �اإجناز  البتكار  تدعم  التي 

�ال�سرتاتيجيات يف �سوء ا�سرتاتيجية 

ر�سا  �ك�سب  اجلودة  على  ترتكز  عامة 

العمالء لتحقيق النتائج.

تطوير  اإىل  ا  اأي�سً الف�سل  �تطرق 

اأن  يذكر  حني  �التدريب،  التعليم 

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

حمد اآل خليفة �يل العهد رئي�س جمل�س 

مقر�نًة  الطالع  ب�سعة  اّت�سم  الوزراء 

بخلفيته الأكادميية �م�ساركة �سموه يف 

العديد من الند�ات �املوؤمترات املحلية 

نتحدث  �عندما  �العاملية.  �الإقليمية 

البحرين،  ت�سهده  الذي  التطور  عن 

نتذكر ما قاله �ساحب ال�سمو امللكي �يل 

للتعبري  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

هناك  اأن  بتاأكيده  املحوري،  املوقع  عن 

م�ستقبل  لبناء  �سر�رية  عنا�سر  ثالثة 

�التعليم  »التعليم  �هي  د�لة،  اأي 

هذا  اأن  على  الت�سديد  مع  �التعليم«، 

هو  بل  عابرة،  مرحلًة  لي�س  اللتزام 

اجتاٌه دائم.

الأعلى  املجل�س  ت�سكيل  مت  كما 

لتطوير التعليم �التدريب برئا�سة �سمو 

ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب 

اإحدى  �تكون  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

�التدريب،  التعليم  جودة  هيئة  ثماره 

م�سوؤ�ليتها  حتمل  يف  �سرعت  التي 

الوطنية. �يف �سوء ذلك ُتثار التوقعات 

امل�ستقبل  ب�ساأن  مب�سرًة  �التقديرات 

الواعد للمملكة �املقيمني فوق اأرا�سيها، 

املتقدمة،  التعليم  م�ستويات  بف�سل 

البحرين  مملكة  ح�سول  بعد  خا�سًة 

ال�سرق  د�ل  بني  الرابعة  املرتبة  على 

بح�سب  التعليم،  موؤ�سر  يف  الأ��سط 

ال�ست�سارية  بو�سطن  جمموعة  تقرير 

عام 2018.

حمطة  اإىل  الف�سل  �مي�سي   

جهود  لُيربز  الد�لية،  البحرين  حلبة 

�ساحب ال�سمو امللكي �يل العهد رئي�س 

قادت  التي  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س 

الد�لية  البحرين  حلبة  تاأ�سي�س  اإىل 

 ،2002 عام  يف  ال�سيارات  ل�سباق 

كبري،  ح�ساري  كُمنجز  �تر�سيخها 

مثل  تاأ�سي�س  به يف  ُيحتذى  �كنموذج 

�القت�سادية  الريا�سية  امل�ساريع  هذه 

احلديثة. 

الكتاب  من  الف�سل  هذا  �يخلُ�س 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  اأن  اإىل 

العهد  �يل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �سلمان 

�ساحب  الوزراء،  جمل�س  رئي�س 

ب�سرية �اإميان عميق جًدا باإعمال الفكر 

امل�سر�ع  قاد  حتى  املتاأّنية،  �الدرا�سة 

اإىل بر الأمان، فاأ�سبحت حلبة البحرين 

الد�لية مفخرًة ململكة البحرين �لد�ل 

جمل�س التعا�ن لد�ل اخلليج العربية 

�العامل العربي.

خلف يبحث اال�ستفادة من خربات بريطانيا يف البنية التحتية
��سوؤ�ن  الأ�سغال  �زير  ا�ستقبل 

العمراين املهند�س  البلديات �التخطيط 

التجارة  �زير  خلف  عبداهلل  بن  ع�سام 

جيواردينا،  رانيل  الربيطاين  الد�لية 

�بح�سور �سفري اململكة املتحدة ر�دريك 

دراموند، ��كيل �سوؤ�ن الأ�سغال اأحمد 

امل�ساعد  �الوكيل  اخلياط،  عبدالعزيز 

الفارع،  لل�سرف ال�سحي فتحي عبداهلل 

امل�سرتك  التعا�ن  لبحث جمالت  �ذلك 

يف م�ساريع البنية التحتية بني البلدين.

الوزير  اأ�ساد  اللقاء،  بداية  �يف 

بني  الثنائية  العالقات  بعمق  خلف 

مزيد من  لها  متمنًيا  ال�سديقني  البلدين 

التقدم �الزدهار، بعدها مت ا�ستعرا�س 

تعزيزها  ��سبل  التعا�ن  جمالت 

�تطويرها يف خمتلف املجالت ل�سيما 

ال�سحي  �ال�سرف  الطرق  م�ساريع  يف 

اإمكانية  �مدى  املخلفات  �تد�ير 

الربيطانية  اخلربات  من  ال�ستفادة 

يف  القادمة  امل�ساريع  بع�س  لتنفيذ 

مملكة البحرين.

ا�ستعرا�س  اللقاء  خالل  مت  كما 

مياه  معاجلة  تطوير  نظام  م�سر�ع 

»الهايبك�س«  ثنائًيا  ال�سحي  ال�سرف 

ال�سرف  مياه  ملعاجلة  توبلي  مركز  يف 

من  الوزارة  انتهت  الذي  ال�سحي 

تنفيذه موؤخًرا من قبل احدى ال�سركات 

الربيطانية العاملية الرائدة يف جمالت 

ال�سرف ال�سحي �هي �سركة بلو ��تر 

بايو »Bluewater Bio«، �هو تعا�ن 

مثمر بني البلدين، حيث يهدف امل�سر�ع 

لإىل حت�سني كفاءة املياه املعاجلة ثنائًيا 

املعاجلة  املياه  اإنتاج  زيادة  �بالتايل 

لل�سرف  توبلي  حمطة  يف  ثالثًيا 

ال�سحي.

اجلالهمة : توفري جهاز االختبار ال�سريع لكور�نا على دفعات يف فرباير
للهيئة  التنفيذي  الرئي�س  اجلالهمة  د.مرمي  �سرحت 

الهيئة  باأن  ال�سحية  �اخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

من  املطلوبة  الكميات  توفري  �املوردين  الوكالء  مع  تتابع 

)كوفيد-19(  كور�نا  لفري��س  ال�سريع  الختبار  جهاز 

توافر  من  بالتحقق  الهيئة  قامت  حيث  املحلية،  لالأ�سواق 

الوكالء  مع  �التوا�سل  املحلية،  الأ�سواق  يف  الكميات 

مواعيد  من  �التاأكد  الالزمة  الكميات  لتوفري  �املوردين 

العمل  باأن  اأكد�ا  الذين  البحرين،  ململكة  ال�سحنات  ت�سليم 

على  البحرين  ململكة  املطلوبة  ال�سحنات  توفري  على  جار 

اجلاري. فرباير  �سهر  خالل  دفعات 

الطلب  عملية  تتابع  الهيئة  باأن  اجلالهمة  �اأ�سارت 

يف  كور�نا  لفري��س  ال�سريع  الختبار  جهاز  على 

باإمكان  اأنه  موؤكدة  املرخ�سة،  ال�سيدليات  خمتلف 

التوا�سل  اجلهاز  ل�سترياد  لهم  امل�سرح  املحليني  الوكالء 

لالأ�سواق  املطلوبة  الكميات  لتوفري  املوردين،  مع  مبا�سرة 

. ملحلية ا

�اأ�سارت اجلالهمة اإىل اأن الهيئة حري�سة على التن�سيق 

املهام  �فق  اخت�سا�ساتها  �ممار�سة  امل�ستمر  �التعا�ن 

ال�سحية  اخلدمات  ي�سهم يف حتقيق جودة  بها مبا  املنوطة 

�تعزيز ا�ستدامتها.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11988/pdf/INAF_20220202011616134.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/987776
https://alwatannews.net/article/987639


العدد:  11988

37
الثالثاء 25 حمرم  1441ـ العدد 11123 

Tuesday 24th September 2019 - No. 11123

0918

دينار  مليون   166
قيمة تر�سية 
املناق�سات يف 

اأغ�سط�س

النويدرات يتفوق 
على االحتاد... 
والرفاع ب�سهولة 

يجتاز �سماهيج

24 صفحة . 210 فلوس
www.alayam.com

 210 فلوس شاملة القيمة المضافة 

رئيس مجلس اإلدارة
نجيب يعقوب الحمر
najeb@alayam.com

رئيس التحرير
عيسى الشايجي
alshaiji@alayam.com

مدير التحرير
جاسم منصور
jm1111@alayam.com

10

04-03-02

06

07 05

15

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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90% من الدعاوى ُح�شمت يف اأقل من 6 اأ�شهر.. البوعينني:

األــــف ق�شيـــــة نظرتهــــا املحاكــــم خـــــالل 2021  73

م�شطفى ال�شاخوري:

اأكد نائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�شاء رئي�س حمكمة التمييز امل�شت�شار 

عبداهلل بن ح�شن البوعينني ان جمموع الق�شايا التي نظرتها املحاكم خالل 

ق�شية   63039 ح�شم  مت  ق�شية،   73517 بلغت   2021 املا�شي  العام 

امل�شت�شار  وذكر  بلغ %104.  ال�شنوي  احل�شم  معدل  اأن  اإىل  م�شرًيا  منها، 

اأداء املحاكم لعام 2021 �شجلت انخفا�س ن�شبة  اأن موؤ�شرات  البوعينني 

الرتاكم ال�شنوي بـ)16.5%(، اإذ اأ�شبح عدد الق�شايا اجلارية خالل �شهر 

يناير املا�شي احلايل )10،478( مقارنة بـ)12،547( يف الفرتة نف�شها 

من العام املا�شي. وبنينّ خالل املوؤمتر ال�شحايف الذي عقده املجل�س الأعلى 

اأن  اأم�س،  يوم  املجل�س،  لإجنازات  ال�شنوي  التقرير  ل�شتعرا�س  للق�شاء 

بينها  من  جديدة،  دعوى   60970 املا�شي  العام  خالل  �شجلت  املحاكم 

46436 مت النظر فيها باأول درجة، و11800 ق�شية مبحكمة ال�شتئناف، 

و2734 ق�شية مبحكمة التمييز.

واأ�شار اإىل اأن ن�شبة الطعن على الأحكام بال�شتئناف والتمييز بلغت 

24% طعًنا بال�شتئناف، و22% طعًنا بالتمييز، م�شرًيا اإىل اأن متو�شط عمر 

الطعون املح�شومة مبحكمة التمييز ل يتجاوز 4 اأ�شهر.

الدعاوى  ح�شم  �شرعة  موؤ�شر  اأن  البوعينني  اأكد  مت�شل،  �شعيد  على 

�شجل تقدًما على م�شتوى اأداء املحاكم العام، وذلك مبعدل احل�شم ال�شنوي 

)104%(. وبذلك تكون )90%( من الدعاوى قد ُح�شمت يف اأقل من 6 اأ�شهر 

و)73%( منها ح�شمت اأقل من 3 اأ�شهر. 

وا�شتعر�س البوعينني خالل املوؤمتر الأرقام الإح�شائية ملحاكم التنفيذ، 

اإذ ت�شري اإىل وجود اأكرث من )637 األف( طلب جديد نفذت جميعها خالل 

العام املا�شي بن�شبة اإجناز %100.

واأ�شار اإىل اأن اأكرث من 93% من القرارات الق�شائية يف التنفيذ اتخذت 

خالل 5 اأيام عمل، يف حني اأن 82% منها مت اتخاذها خالل يوم عمل واحد.

امل�شت�شار  الأعلى للق�شاء  الق�شائي باملجل�س  التفتي�س  اإدارة  قال رئي�س 

و331  تقريًرا   52 �شجل  الق�شائي  التفتي�س  اإن  املعال  ال�شيد  عبدالرحمن 

�شكوى واردة من املتقا�شني واملراجعني خالل العام 2021.

واأ�شار اإىل اأن العام املا�شي �شهد تدريب 117 قا�شًيا مبجموع �شاعات 

تدريب م�شتمر بلغت 896 �شاعة تدريبية، توزعت على 512 �شاعة تدريبية 

يف الق�شاء املدين والتجاري والعمايل والإيجاري، و288 �شاعة تدريبية يف 

الق�شاء اجلنائي، و96 �شاعة تدريبية يف الق�شاء ال�شرعي.

للق�شاء  الأعلى  املجل�س  عقده  الذي  ال�شحايف  املوؤمتر  خالل  واأ�شاف 

اأن جمموع  الثالثاء،  اأم�س  املجل�س،  ال�شنوي لإجنازات  التقرير  ل�شتعرا�س 

لاللتحاق  للق�شاء  الأعلى  للمجل�س  العامة  الأمانة  تلقتها  التي  الطلبات 

بلغ 725طلًبا،  الرابعة  الن�شخة  امل�شتقبل 2022-2021  ق�شاة  مب�شروع 

ُقبل 12 طلًبا  تظلًما  التظلمات 39  تلقت جلنة  منها، وقد  قبول 585  ومت 

منها، اإذ انتقل مرت�شحو م�شروع ق�شاة امل�شتقبل 2021-2022 املجتازون 

و6  رجالً   27( مرت�شًحا   33 عددهم  والبالغ  ال�شخ�شية،  املقابلة  ملرحلة 

ن�شاء(، اإىل مرحلة التدريب التي يجب ان يجتازها املرت�شحون لتعيينهم يف 

ال�شلك الق�شائي. 

اأن القانون �شمح باأن تكون لغة املحاكمة اللغة الجنليزية،  واأ�شار اىل 

واأن يكون القا�شي اأجنبًيا حني يتفق الطرفان على ذلك.

القانون �شمح باأن تكون لغة املحاكمة الإجنليزية.. ال�شيد:

52 تقريًرا و331 �شكوى وردت لإدارة التفتي�ش الق�شائي يف 2021
الـــ�ـــشـــخـــ�ـــشـــيـــة ـــــالت  ـــــقـــــاب امل اجــــــــتــــــــازوا  املـــ�ـــشـــتـــقـــبـــل«  لـــــ»قــــ�ــــشــــاة  ــــًحــــا  مــــر�ــــش  33

»النيابة العامة«: 6 اأطفال اعتدوا 

على مركز لل�شرطة بالزجاجات احلارقة

اإن  والطفل  الأ�شرة  نيابة  رئي�شة  قالت 

النيابة العامة تلقت بالًغا من الإدارة الأمنية 

من قيام �شتة اأطفال مل يتجاوزوا اخلام�شة 

ع�شرة من العمر باإلقاء زجاجات حارقة على 

�شرطة  مركز  حلرا�شة  املتمركزة  الدوريات 

�شرتة، وت�شررت نتيجة ذلك �شيارة مدنية 

ت�شادف وقوفها باملكان، فيما تبني اأنه �شبق 

ارتكاب هوؤلء لالأطفال وقائع مماثلة.

الأ�شرة  نيابة  رئي�شة  واأو�شحت   

يف  التحقيق،  با�شرت  النيابة  اأن  والطفل، 

الأطفال  اأقوال  اإىل  ا�شتمعت  حيث  البالغ، 

لإحدى  معر�شون  اأنهم  بو�شف  ال�شتة، 

قانون  يف  عليها  املن�شو�س  اخلطر  حالت 

من  وحمايتهم  لالأطفال  الإ�شالحية  العدالة 

�شناعة  جرمية  بارتكابهم  املعاملة  �شوء 

وا�شتخدام عبوات قابلة لال�شتعال والتجمهر 

الأ�شخا�س  على  والعتداء  وال�شغب 

خم�شة  فاأقر  واخلا�شة،  العامة  واملمتلكات 

معهم  كان  ال�شاد�س  الطفل  اإن  وقالوا  منهم 

يف اأثناء ارتكاب الواقعة، ومت عر�شهم على 

حالتهم  لدرا�شة  الجتماعية  الخ�شائية 

التقارير  واإعداد  والنف�شية  الجتماعية 

التقارير  من  ثبت  حيث  لذلك،  الالزمة 

ميول  املودعة وجود  والنف�شية  الجتماعية 

واأن  املجتمع،  جتاه  الأطفال  لدى  عدوانية 

ت�شرفاتهم نا�شئة عن التمرد والالمبالة. 

النيابة  حر�س  اإطار  يف  اإنه  وقالت   

العدالة  قانون  اأحكام  تطبيق  على  العامة 

اأحكامه،  نفاذ  وفاعلية  لالأطفال  الإ�شالحية 

التقارير  هذه  به  اأو�شت  ما  على  وبناًء 

بالتحفظ عليهم، فقد اأمرت النيابة باإيداعهم 

الجتماعية  الرعاية  موؤ�ش�شات  دور  اإحدى 

التابعة لوزارة العمل والتنمية الجتماعية، 

كما مت عر�شهم على قا�شي حمكمة العدالة 

اأمر  والذي  للطفل  ال�شغرى  الإ�شالحية 

لإحالتهم  متهيًدا  عليهم،  التحفظ  با�شتمرار 

ملحكمة العدالة الإ�شالحية الكربى للطفل.

النيابة  اأخرى دعت رئي�شة   من ناحية 

مب�شئولياتهم  ال�شطالع  اإىل  الأمور  اأولياء 

يف رعاية اأولدهم والهتمام برت�شيخ القيم 

وجتنيبهم  نفو�شهم  يف  الأخالقية  واملبادئ 

للخطر،  بتعري�شهم  ت�شمح  التي  الظروف 

جانبها  من  العامة  النيابة  حر�س  واأكدت 

على اإعمال اأحكام قانون العدالة الإ�شالحية 

امل�شالح  ومراعاة  فاعلية  بكل  واإنفاذها 

الف�شلى لالأطفال يف كل اإجراءاتها، وحتقيق 

و�شمان  رعاية  �شاأن  يف  القانون  مقا�شد 

والعمل  للخطر  التعر�س  من  الطفل  حماية 

�شلوكه  تقومي  على  انحرافه  ثبوت  عند 

واإعادة تاأهيله لالندماج يف جمتمعه.

اأ�شاد بالت�شهيالت التي ح�شل عليها امل�شروع من قبل بنك البحرين والكويت

الزياين يتفقد م�شتجدات م�شروع مركز البحرين الدويل للمعار�ش اجلديد

وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  قام 

لل�شياحة  البحرين  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 

واملعار�س زايد بن را�شد الزياين، برفقة وفد من 

رئي�س جمل�س  يرتاأ�شه  والكويت  البحرين  بنك 

اإدارة البنك مراد علي مراد، والرئي�س التنفيذي 

الدكتور  والكويت  البحرين  بنك  ملجموعة 

لهيئة  التنفيذي  والرئي�س  �شيف،  عبدالرحمن 

نا�شر  الدكتور  واملعار�س  لل�شياحة  البحرين 

اإىل  بزيارة  الدو�شري،  بدر  والنائب  قائدي، 

موقع م�شروع مركز البحرين الدويل للمعار�س 

واملوؤمترات اجلديد بال�شخري.

واطلع الوزير زايد بن را�شد الزياين والوفد 

املرافق له على خط �شري امل�شروع الذي يعد من 

البحرين  تنفذها هيئة  التي  امل�شروعات  اأ�شخم 

يف  �شت�شاعد  والتي  واملعار�س،  لل�شياحة 

ال�شتثمارية  املراكز  اأبرز  كاأحد  مكانتها  تقوية 

يف املنطقة. واأكد الوزير زايد بن را�شد الزياين 

موؤ�ش�شات  تنجزه  مبا  املوقرة  احلكومة  اعتزاز 

نتائج  البحرين من  امل�شريف يف مملكة  القطاع 

مبا�شر  ب�شكل  ت�شهم  ولفتة  متقدمة  اإيجابية 

حركة  وتن�شيط  القت�شادي  النمو  تعزيز  يف 

ال�شتثمار يف هذا القطاع، اإ�شافة اإىل الت�شريعات 

ا�شتقرار  الأثر يف  بالغ  لها  كان  التي  والأنظمة 

هذا القطاع ومنوه امل�شتمر.

عليها  ح�شل  التي  بالت�شهيالت  منوًها 

املالية  الت�شهيالت  اتفاقية  خالل  من  امل�شروع 

بحريني  دينار  مليون  خم�شني  بقيمة  للهيئة 

لدعم  وذلك  والكويت،  البحرين  بنك  قبل  من 

التي  واملعار�س  ال�شياحي  القطاع  م�شاريع 

مملكة  مناطق  خمتلف  يف  الهيئة  تنفذها 

ال�شياحي  القطاع  البحرين، وت�شخريها خلدمة 

والقت�شاد الوطني، ومن �شمنها م�شروع مركز 

املعار�س واملوؤمترات.

امل�شروع  هذا  لتنفيذ  �شروره  عن  عرب  كما 

منوذجًيا  موقًعا  �شيخلق  الذي  ال�شرتاتيجي 

ل�شت�شافة الأحداث والفعاليات العاملية وبيئة 

التجارية  الأعمال والفر�س  منا�شبة ل�شتقطاب 

بدوره  �شيحدث  ما  للمنطقة،  والعاملية  املحلية 

نقلة نوعية يف القطاع ال�شياحي املحلي.

رنا بنت عي�شى: الإعفاء ُيعد اعراًفا عاملًيا بجودة التعليم العايل بالبحرين 

اإعفاء خريجي »البحرين الطبية« من امتحانات مزاولة الطب باململكة املتحدة
يف  للجراحني  امللكية  الكلية  من  الطب  كلية  خريجي  ح�شل 

ايرلندا - جامعة البحرين الطبية )RCSI Bahrain( على موافقة 

لهم  لل�شماح   )GMC( املتحدة  اململكة  يف  العام  الطبي  املجل�س 

بالتقدم للت�شجيل ملمار�شة املهنة يف اململكة دون احلاجة للخ�شوع 

والتي   ،)PLAB( واللغوية  املهنية  التقييمات  جمل�س  لمتحانات 

موؤهالتهم  على  احلا�شلني  الأطباء  اأن  من  للتاأكد  املجل�س  يجريها 

من اخلارج لديهم امل�شتوى املطلوب من املعرفة واملهارات ملمار�شة 

الطب يف اململكة املتحدة. 

وبهذه املوافقة اأ�شبح باإمكان خريجي جامعة البحرين الطبية 

الطبي  املجل�س  لدى  الت�شجيل  بطلبات  التقدم   )RCSI Bahrain(

العام من خالل م�شار املوؤهالت الأوروبية )REQ( بف�شل ال�شهادة 

امللكية  الكلية  تتبع  التي  اجلامعة  من  عليها  ح�شلوا  التي  الطبية 

الذي حققته  الكبري  الإجناز  هذا  �شي�شهل  اإذ  ايرلندا،  للجراحني يف 

على  للح�شول  التقدم  اخلريجني  على  الطبية  البحرين  جامعة 

النظر  املتحدة بغ�س  اململكة  العليا يف  التدريب والدرا�شات  فر�س 

عن جن�شيتهم. ويوجد حالًيا 170 خريًجا يعملون ويتدربون يف 

اململكة املتحدة وفًقا للمعايري العاملية وي�شتفيدون من فر�س التعلم 

الوا�شعة. 

اآل خليفة  واأكدت الدكتورة ال�شيخة رنا بنت عي�شى بن دعيج 

اأمناء  جمل�س  رئي�س  ونائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني 

يف  العام  الطبي  املجل�س  موافقة  اأن  على  العايل  التعليم  جمل�س 

اململكة املتحدة على اإتاحة الفر�س خلريجي كلية الطب من جامعة 

احلاجة  دون  املتحدة  اململكة  يف  املهنة  مبزاولة  الطبية  البحرين 

لإجراء اختبارات تقييم، ُيعترب اعرتاًفا عاملًيا بجودة التعليم العايل 

يف مملكة البحرين بف�شل ما يحظى من اهتمام وعناية من ح�شرة 

�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

بن  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  من  ودعم  توجيهات  ومن 

املوقر، ويف ظل  الوزراء  رئي�س جمل�س  العهد  اآل خليفة ويل  حمد 

�شيا�شات جمل�س اأمناء جمل�س التعليم العايل يف الرتقاء مبخرجات 

التعليم العايل وت�شجيع املوؤ�ش�شات للح�شول على اعتمادات دولية 

لرباجمها الأكادميية، وذلك حتقيًقا ملبادرات ال�شرتاتيجية الوطنية 

للتعليم العايل.

قال الربوفي�شور �شمري العتوم، رئي�س الكلية امللكية للجراحني 

يف ايرلندا - جامعة البحرين الطبية: »اإن متكني خريجي جامعة 

البحرين الطبية من العمل والتدرب يف اململكة املتحدة ب�شكل اأ�شرع 

�شيعود بالعديد من الفوائد على طالبنا وخريجينا وجميع من�شاآت 

وعلى  اخلليجي.  التعاون  دول  جمل�س  دول  يف  ال�شحية  الرعاية 

اأوطانهم حاملني معهم  اإىل  ال�شنوات، عاد عدد من اخلريجني  مدار 

�سمري العتومخربات ل مثيل لها، وحققوا خطوات كبرية يف جمالت خربتهم.
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فعاليات تثّمن التو�سع يف العقوبات البديلة وتنفيذ ال�سجون املفتوحة

 الأحكام البديلة تهدف اإىل اإ�سالح الفرد وتطور املنظمومة العقابية

اأهمية  وقانونية  وطنية  فعاليات  اأكدت 

توجيهات �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن 

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

تطبيق  يف  التو�سع  مبوا�سلة  يتعلق  فيما 

يف  والبدء  البديلة،  والتدابري  العقوبات  قانون 

مو�سحني  املفتوحة،  ال�سجون  برنامج  تنفيذ 

املنظومة  تطوير  ملوا�سلة  ياأتي  التوجه  هذا  اأن 

ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  يرفد  الت�سريعية مبا 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  بقيادة 

عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.

برنامج  تطبيق  التو�سع يف  م�ساعي  وثمنوا 

من  امل�ستفيدين  دمج  واإعادة  البديلة  العقوبات 

املحددة،  ال�سوابط  املجتمع ح�سب  الربنامج يف 

التنمية  بتحقيق  الأمن  مفهوم  ارتباط  مو�سحني 

والذي ت�سطلع به مملكة البحرين وفق مبادراتها 

الوطنية املختلفة، فتطور الت�سريعات يف مملكة 

الوطن  م�ستوى  على  الريادة  حقق  البحرين 

املمار�سات  لأحدث  مواكًبا  اأ�سبح  كما  العربي، 

حول العامل.

رئي�س  العربي  عي�سى  امل�ست�سار  واأ�ساد 

الحتاد العربي حلقوق الإن�سان ورئي�س جمعية 

ال�سامية  بالتوجيهات  الإن�سان  حلقوق  معا 

حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 

خليفة عاهل البالد املفدى، بخ�سو�س بدء العمل 

العقوبات  يف  والتو�سع  املفتوحة  بال�سجون 

البديلة وتطوير اآليات التعامل مع هذه الفئة من 

املواطنني، مبا ي�سهم يف تعزيز اللحمة الوطنية 

القيم  وهي  اإيجابي،  ب�سكل  للمجتمع  واإعادتهم 

تكري�سها  على  جاللته  يحر�س  التي  واملبادئ 

متثل  والتي  الوطني  العمل  ميثاق  انطالق  منذ 

مملكة  �سيا�سة  يف  الر�سني  للنهج  ا�ستمراًرا 

العناية  على  قائم  بنهج  والتزامها  البحرين 

بحقوق الإن�سان.

�ساحب  توجيهات  اأن  اإىل  العربي  ولفت 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

مع  لتتكامل  تاأتي  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

الروؤية امللكية ال�سامية جلاللة امللك، والتي تعنى 

الحرتافية  باإمكاناتها  الداخلية  وزارة  بتنفيذها 

يف  الإ�سالحية  املوؤ�س�سات  اإدارة  يف  العالية 

وعي  عن  تنم  فالتوجيهات  البحرين،  مملكة 

تاأهيل  لإعادة  تام ومعرفة دقيقة مبدى احلاجة 

مع  متكاملني  ليكونوا  املواطنني  من  الفئة  هذه 

الهوية  ب�ساأن  البحرين  مملكة  ا�سرتاتيجية 

الوطنية للمملكة، والتي توؤكد على اللتزام التام 

منذ  تر�سخت  التي  الإن�سانية  واملبادئ  بالقيم 

انطالق الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان والعديد 

اإيالء  على  توؤكد  التي  الدولية  الت�سريعات  من 

الالزم  الهتمام  الإ�سالحية  املوؤ�س�سات  نزلء 

واملالئم مع الت�سريعات الدولية و�سمان التعامل 

الإيجابي مبا يتواكب مع خطط وبرامج التنمية 

اأربعة  يقارب  ما  فوجود  اأوطانهم،  يف  ال�ساملة 

العقوبات  برامج  من  الآن  حتى  م�ستفيد  اآلف 

هذه  تفعيل  على  احلر�س  مدى  يبني  البديلة 

املبادرات الإن�سانية ويعزز ال�ستفادة املجتمعية 

الأفراد  م�ستوى  على  بها  التمتع  وت�سمن  منها، 

احلا�سنة  والأ�سرة  املجتمع  �سعيد  على  واأي�سا 

لهوؤلء الأفراد. 

املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  اأن  العربي  واأكد 

على دراية وا�سعة مبا يحظى به نزلء املوؤ�س�سات 

القيم  الإ�سالحية من معاملة متميزة تتوائم مع 

الدولية  الت�سريعات  عليها  حتث  التي  واملبادئ 

وزارة  تبديه  ومبا  الإن�سان،  بحقوق  املعنية 

ال�سيخ  الداخلية  وزير  معايل  برئا�سة  الداخلية 

را�سد بن عبداهلل اآل خليفة من حر�س على تعزيز 

املوؤ�س�سات  باإدارة  املعنية  الأجهزة  كافة  كفاءة 

النظام  وتطبيق  حفظ  واأجهزة  ال�سالحية 

والقانون، ب�سراكة وتكاملية مع الأطراف الفاعلة 

واملنظمات  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  �سيما  كافة 

احرتام  بتعزيز  املعنية  الدولية  احلكومية  غري 

حقوق الإن�سان.

وخبري  الباحث  حاجي  جا�سم  د.  واأو�سح 

مو�سوع  طرح  اأن  الإقليمي  ال�سطناعي  الذكاء 

مملكة  يف  البديلة  العقوبات  قانون  تطوير 

البحرين وما حتقق فيه من منجزات تقنية ياأتي 

بدائل  اإيجاد  يف  العلمية  التقنيات  فاعلية  ليبني 

تخت�س مبجالت كثرية، وما ال�سجون املفتوحة 

الدول  يف  تنفيذه  يتم  ملا  متطور  منوذج  �سوى 

املتقدمة، فهناك ممار�سات �سناعية وتقنية ذكية 

ت�سمن التعامل الأمثل وحتقق ال�ستفادة من اجل 

تطوير املجتمع. واأكد حاجي ا�ستخدامات الذكاء 

جمال  منها  املجالت  من  الكثري  يف  ال�سطناعي 

الت�سريع، فهو جزء من منظومة متكاملة اأفرزها 

النظرة  اأن  �سيما  كورونا،  جائحة  بعد  ما  واقع 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  امل�ستقبلية ل�ساحب 

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

مبا  املختلفة  العمل  نظم  تطوير  توؤكد  الوزراء 

اأن  اإىل  ولفت  العاملية،  املمار�سات  اأف�سل  يحقق 

منوذًجا  ميثالن  العدل  ووزارة  الداخلية  وزارة 

حًيّا على التطور التقني الذي يعتمد على علوم 

امل�ستقبل من اأجل حتقيق جودة العمل، مبا يعود 

بالنفع والفائدة على الوطن واملواطن.

جمموعة  رئي�س  نا�سر  �سلمان  واأكد 

تقطف  البحرين  مملكة  اأن  م�ستقلون  حقوقيون 

اليوم ثمار توجيه ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك 

املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد 

للحكومة،   2019 اأبريل  يف  ورعاه،  اهلل  حفظة 

بتعزيز اإمكاناتها من اأجل التطبيق الفعال لأحكام 

قانون العقوبات البديلة.

ال�سمو  �ساحب  توجيهات  اأن  نا�سر  وبني 

ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي 

ا�ستكماًل  جاءت  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد 

وملا  ورعاه  اهلل  حفظة  امللك  جاللة  لتوجيهات 

مبملكة  الق�سائية  باملنظومة  تطور  من  حتقق 

تطبيق  يف  التو�سع  اأن  اإىل  ولفت  البحرين، 

التطوير  مبادئ  ر�سخ  البديلة  العقوبة  قانون 

العقوبات  اإن  اإذ  والعقابية  الق�سائية  باملنظومة 

الإيجابية، فمن  العديد من اجلوانب  لها  البديلة 

ا�ستخدامها  يف  التو�سع  فاإن  الدولة،  ناحية 

الأمر  امل�سجونني،  اأعداد  انخفا�س  اإىل  يوؤدي 

الذي �سيتيح للدولة القيام باإجراء عملية تاأهيل 

حقيقي لل�سجناء، واإن عقوبة العمل العام كبديل 

القانون  ي�سمنها  للحرية  ال�سالبة  للعقوبات 

اجلديد، كما يجب اأن نوؤكد اأن العقوبات البديلة 

الذي  ال�سرر  من  وتقلل  الفرد  اإ�سالح  اإىل  تهدف 

من  اأ�سرته  اأفراد  على  اأو  �سخ�سًيا  عليه  يقع  قد 

الناحية الجتماعية.

قدًما يف  البحرين  م�سي مملكة  نا�سر  واأكد 

تطوير املنظومة العقابية مبا يعزز ويحمي الفرد 

البديلة  العقوبات  قانون  ت�سمن  فقد  واملجتمع، 

الأ�سلية،  الأحكام  بديلة عن  حتديث 7 عقوبات 

وهي العمل يف خدمة املجتمع، والإقامة اجلربية 

اأماكن  اأو  مكان  ارتياد  وحظر  حمَدّد،  مكان  يف 

الت�سال  اأو  التعّر�س  بعدم  والتعهد  حمددة، 

باأ�سخا�س اأو جهات معينة، واخل�سوع للمراقبة 

الإلكرتونية، وح�سور برامج التاأهيل والتدريب، 

رر النا�سئ عن اجلرمية، وتطلع اإىل  واإ�سالح ال�سَّ

التو�سع يف هذه الإجراءات لت�سمل املحكومني يف 

القانون  �سيادة  على  احلفاظ  مع  املرور  ق�سايا 

يقي  البديلة  العقوبة  فا�ستخدام  واحلقوق، 

والأ�سرية  والقت�سادية  الجتماعية  الآثار  من 

اأعمال  يف  اخلدمة  ت�سمل  اأن  ومتنى  والنف�سية، 

املر�سى  وم�ساعدة  املدين  والدفاع  الإغاثة 

من  الهدف  ليتحقق  حكمهم  يف  ومن  واملعاقني 

منتًجا،  عماًل  يكون  اأن  وهو  البديلة  العقوبة 

فهذا القانون عزز من مكانة البحرين احلقوقية 

املنظومة  تطور  اأكد  كما  الدويل  باملجتمع 

الق�سائية عرب اإمكانية حتقيق الأمن وال�ستقرار 

القانون، وهي  اإطار �سيادة  للوطن واملواطن يف 

�سحيًحا  تطبيًقا  الأول  املقام  يف  ت�ستلزم  مهمة 

العدالة  قيم  من  طياته  يف  يحمل  وما  للقانون 

حقوق  ومبادئ  مبعايري  واللتزام  وامل�ساواة، 

الإن�سان، واحلفاظ على الأ�سرة واملجتمع.

املنامة  مركز  رئي�س  اأو�سحت  جانبها،  من 

عبدالرحمن  دينا  املحامية  الإن�سان  حلقوق 

اللظي اأن توجيهات �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان 

تطبيق  يف  التو�سع  ملوا�سلة  الوزراء،  جمل�س 

البديلة ي�سهم ب�سكل  العقوبات والتدابري  قانون 

القانون  ودعم  الت�سريعات  ترجمة  يف  رئي�س 

من  كثري  عن  البحرين  مملكة  به  تتميز  الذي 

ترفع �سعارات حقوق  التي  العامل، خا�سة  دول 

البحرين  اأن  اإىل  م�سرية  تطبيقها،  دون  الإن�سان 

ما�سية يف مكافحة اجلرمية ورد مرتكبيها دون 

واملت�سررين  عليهم  املجني  بحقوق  امل�سا�س 

املحكوم  طموح  مع  توازًنا  ويعد  اجلرمية،  من 

ارتكاب  قبل  اإىل طبيعة حياته  العودة  عليه يف 

حياته  على  احلفاظ  يف  ورغبته  اجلرمية، 

م�سا�س  اأي  دون  وتعليمه  ووظيفته  الأ�سرية 

ب�سبب ق�سائه حمكوميته ملدة طويلة عقاًبا على 

ارتكابه اجلرمية.

وذكرت املحامية اللظي اأن قانون العقوبات 

اإىل  تنظر  التي  اخلطوات  اأ�سمى  من  البديلة 

املحكوم من اجلانب الإن�ساين يف حال التاأكد من 

اأنه يتوخى اإ�سالحه واإعادة اإدماجهم يف املجتمع، 

لتحقيق م�سلحته وال�سالح العام، ويف مقدمتها 

قبل  اجلرمية  ومكافحة  والأمان  الأمن  ا�ستتباب 

وقوعها، وجتنيب املواطنني واملقيمني اأي تبعات 

نف�سه  الوقت  يف  واملحافظة  املرتكبة،  للجرائم 

على املنظومة العدلية وعدم اختاللها مبا ل يوؤثر 

على تقدم اململكة يف جميع املجالت وازدهارها 

اجتماعًيا واقت�سادًيا وحقوقًيا.

خبرية دولية ت�سيد باجتاه البحرين 

لتطبيق برامج »ال�سجون املفتوحة«

متام اأبو�سايف:

اأكدت اخلبرية الدولية يف جمال حقوق 

الب�سرية،  واملوارد  والدبلوما�سية  الإن�سان 

اخلطوة  اأهمية  �سوالو،  ديبورا  امل�ست�سارة 

التي اتخذتها البحرين يف تطبيق العقوبات 

ال�سجون  مفهوم  اأن  على  م�سددة  البديلة، 

املفتوحة يعزز الجتاه نحو التاأهيل ولي�س 

فقط العقاب. 

كمحا�سر  تعمل  التي   - �سوالو  وقالت 

اأول يف جامعة غال�سكو كالدونيان يف اململكة 

تلفزيون  لقناة  ت�سريحات  يف   - املتحدة 

البحرين اأن لكل بلد جتربة وخطوة تبداأ منها 

اإىل  لفتة  الإن�سان،  حقوق  تعزيز  جمال  يف 

اأن فل�سفة التاأهيل توؤدي اإىل انخفا�س فر�س 

العودة للجرمية وبالتايل انخفا�س معدلت 

اجلرائم. 

مفاهيم  تعزيز  اأن  اإىل  �سوالو  واأ�سارت 

حقوق الإن�سان ياأتي يف املجتمعات بو�سفه 

وحتولت  وجتارب  خربات  لرتاكم  نتاًجا 

�سيا�سية وجمتمعية كبرية. 

ويف رد على �سوؤال حول مبادرة ال�سجون 

اأي مدى ميكن لهذه الربامج  املفتوحة، واإىل 

اأن تكون مفيدة يف الإ�سالح واإعادة التاأهيل 

ملن يق�سون العقوبات، قالت �سوالو: »اأعتقد 

اأنها ذات اأهمية كبرية، فعندما يبداأ بلد ما يف 

يعني  فهذا  ال�سجون،  نظام  بفل�سفة  التفكري 

باعتباره  ال�سجن -  اإىل  الذهاب  النتقال من 

عقاًبا - اإىل التفكري يف اإعادة التاأهيل«.

متاًما  خمتلفة  فل�سفة  »اإنها  وتابعت: 

ونحن نعلم ذلك، اإذ تنخف�س فر�س العودة 

معدلت  تنخف�س  وبالتايل  اجلرمية،  اإىل 

للمجتمع  املفيد  »من  واأ�سافت:  اجلرمية«. 

برامج،،  التاأهيل عرب  اإعادة  لفكرة  يتجه  اأن 

و�سع  من  بدلً  البديلة  الأحكام  واإ�سدار 

الأ�سخا�س املحكومني يف �سجون كعقاب«.

وحول انعكا�س هذه اخلطوة على تعزيز 

�سوالو:  امل�ست�سارة  قالت  الإن�سان  حقوق 

»اأعتقد اأن لكل بلد، اأًيا كان، جتربته واخلطوة 

التي يتوجب اأن يبداأ منها، واأي خطوة يتخذها 

اأي بلد فهي خطوة اإيجابية«. 

ديبورا �سوالو

الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  اأكد 

على  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ 

اأهمية موا�سلة تنفيذ اخلطط والربامج مبا 

خلق  يف  وُي�سهم  املواطنني  تطلعات  يلبي 

خالل  من  لأبنائها،  واعدة  نوعية  فر�ٍس 

واملحفزة  اجلاذبة  البيئة  تعزيز  موا�سلة 

لال�ستثمار وتوفري كافة الت�سهيالت الداعمة 

الأ�سا�سية  الركائز  اأحد  باعتبارها  لها 

املن�سود،  القت�سادي  التعايف  لتحقيق 

م�سرًيا اإىل ما يتمتع به القت�ساد يف مملكة 

اأثرها  انعك�س  تناف�سية  قدرة  من  البحرين 

على رفد كافة القطاعات القت�سادية.

رئي�س  اأم�س  لقائه  لدى  ذلك  جاء 

وانف�ستكورب  �ستاندرد  اأبريدين  �سراكة 

مايكل  التحتية  البنى  يف  لال�ستثمار 

معاليه  رّحب  حيث  املرافق،  والوفد  فالون 

تعزيز  موا�سلة  اأهمية  على  موؤكًدا  بفالون، 

مبا  اخلا�س  القطاع  مع  الفاعلة  ال�سراكة 

يعزز فر�س التطوير يف خمتلف القطاعات 

البارز  بالدور  معاليه  منوًها  القت�سادية، 

الذي ت�سطلع به املوؤ�س�سات املالية من خالل 

ملتطلبات  املواكبة  ال�سا�سية  البنية  دعم 

الفاعلة  واإ�سهاماتها  امل�ستدامة،  التنمية 

القطاعات  كافة  النمو يف  بعجلة  الدفع  يف 

القت�سادية.

وجرى خالل اللقاء مناق�سة تعزيز اأطر 

التعاون امل�سرتك بني اجلانبني، وا�ستعرا�س 

امل�سرتك  الهتمام  ذات  الق�سايا  من  عدد 

التطورات  واآخر  والأعمال،  املال  قطاع  يف 

وامل�ستجدات على �سعيد القت�ساد العاملي.

الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  اأكد 

ال�سيخ �سلمان بن خليفة اآل خليفة على عمق 

الوثيقة  ال�سرتاتيجية  التاريخية  العالقات 

التي تربط مملكة البحرين واململكة املتحدة 

ال�سديقة، وما ت�ستند اإليه من ثوابت متينة 

البلدين  القائم بني  الثنائي  التعاون  عززها 

يف كافة املجالت وبالأخ�س يف املجال املايل 

والقت�سادي، اإىل جانب ما حققته من فر�س 

الإيجابي  اأثرها  انعك�س  واعدة  ا�ستثمارية 

على البلدين وال�سعبني ال�سديقني.

جاء ذلك لدى لقائه اأم�س وزير التجارة 

جاياواردينا،  رانيل  الربيطاين  الدولية 

�سفري  درموند  رودي  ال�سفري  وبح�سور 

البحرين،  مملكة  لدى  املتحدة  اململكة 

م�سيداً  الربيطاين،  بالوزير  رحب  حيث 

القائمة  التعاون  عالقات  ت�سهده  مبا 

بني  املتميزة  ال�سرتاتيجية  وال�سراكة 

م�ستمر  ومنو  تطور  من  ال�سديقني  البلدين 

على  معاليه  موؤكداً  ال�سعدة،  كافة  على 

اأهمية البناء على ما حتقق من منجزات يف 

جمالت التعاون وال�سراكة القت�سادية بني 

البلدين ال�سديقني، والعمل على تنميتها اإىل 

البلدين  على  بالنفع  يعود  اأرحب مبا  اآفاق 

وال�سعبني ال�سديقني.

بريي  خليفة  اآل  خليفة  بن  �سلمان  ال�سيخ  الوطني  والقت�ساد  املالية  وزير  ا�ستقبل 

كالدروود، القائم باأعمال �سفارة كندا لدى مملكة البحرين واملقيم يف الريا�س.

ا معه العالقات الثنائية  ويف م�ستهل اللقاء، رّحب الوزير ببريي كالدروود، م�ستعر�سً

التي تربط مملكة البحرين وكندا. كما جرى خالل اللقاء بحث �سبل تعزيز اأطر التعاون بني 

البلدين، والدفع بها نحو اآفاق اأرحب مبا ي�سب ل�سالح البلدين وال�سعبني ال�سديقني، اإىل 

جانب مناق�سة عدد من الق�سايا واملوا�سيع ذات الهتمام امل�سرتك.

وزير املالية: موا�سلة تنفيذ اخلطط

 والربامج مبا يلبي تطلعات املواطنني

 وزير املالية: موا�سلة تعزيز

 ال�سراكة القت�سادية مع اململكة املتحدة

وزير املالية يبحث �ُسبل تعزيز التعاون مع كندا

ن التو�سع يف تطبيق قانون العقوبات والتدابري البديلة  ثمَّ

»الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية« ي�سيد مبراجعة اإجراءات ال�سالة يف امل�ساجد

رفع املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية اأ�سمى 

اآيات التهاين والتربيكات اإىل مقام ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

الأمري �سلمان  امللكي  ال�سمو  املفدى، واإىل �ساحب 

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

والع�سرين  احلادية  الذكرى  مبنا�سبة  الوزراء 

مليثاق العمل الوطني والذكرى الرابعة واخلم�سني 

لتاأ�سي�س قوة الدفاع. 

انعقدت �سباح  التي  ويف جل�سته العتيادية 

اأم�س الثالثاء عن ُبعد عرب تقنية الت�سال املرئي 

را�سد  بن  حممد  بن  عبدالرحمن  ال�سيخ  برئا�سة 

العمل  ميثاق  ذكرى  اأنَّ  املجل�س  اأكد  خليفة،  اآل 

ا  مهمًّ منعطًفا  �سكَّلت  غالية  ذكرى  هي  الوطني 

دت  جت�سَّ حيث  احلديث؛  البحرين  تاريخ  يف 

القائد احلكيم، وت�سافرت فيها جميع  فيها روؤية 

اجلهود خلف قائدها لتبني نه�سًة تنمويًة �ساملًة 

بقيادة �ساحب اجلاللة امللك.

الذكرى  هذه  اإحياء  اأنَّ  اإىل  املجل�س  واأ�سار 

ي�ستنه�س  النفو�س  يف  وا�ستح�سارها  العزيزة 

اإلهاٍم  م�سدر  ويكون  اخلالقة،  البحرينية  الروح 

التعاون  بقيم  التم�سك  اإىل  ودافًعا  للجميع، 

والعطاء  العمل  موا�سلة  على  وباعًثا  والتكامل، 

خلدمة الوطن و�سعبه. 

املبادئ  خ  تر�سِّ املنا�سبة  هذه  اأن  واأ�ساف 

والثوابت التي انطلق منها امليثاق، مبا يراعي قيم 

وي�سون  والتقاليد،  والعادات  والعروبة  الدين 

اأ�س�س  ويعزز  واحلريات،  واملنجزات  الثوابت 

النتماء والتعاي�س وال�سالم. 

الكبري  بالدور  املجل�س  نوه  اآخر،  �سياق  ويف 

الذي ت�سطلع به قوة الدفاع اإىل جانب القطاعات 

املنجزات  ل�سون  الأخرى  والع�سكرية  الأمنية 

عنها  والدفاع  التاريخية  واملكت�سبات  الوطنية 

وا�ستقاللها،  وا�ستقرارها  اأمنها  للبالد  يحفظ  مبا 

�سائالً اهلل تعاىل اأن يدمي على مملكة البحرين الأمن 

والأمان وال�ستقرار. 

�ساحب  بتوجيهات  املجل�س  اأ�ساد  ذلك،  بعد 

ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، مبراجعة وحتديث 

اجلوامع  يف  بال�سالة  اخلا�سة  الإجراءات 

عودة  يف  ي�سهم  مبا  العبادة  ودور  وامل�ساجد 

ال�سلوات اإىل ما كانت عليه يف ال�سابق مع الأخذ 

بالإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية الالزمة 

التي متّكن امل�سلني من اأداء عباداتهم و�سالتهم يف 

ُي�سر و�سهولة. 

ما  تعك�س  الكرمية  التوجيهات  هذه  اأنَّ  واأكد 

اجلاللة  �ساحب  بقيادة  البحرين  مملكة  توليه 

امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

باأهميتها  واإمياٍن  تعاىل  اهلل  ببيوت  اهتماٍم  من 

على  كبرٍي  دوٍر  من  به  تنه�س  وما  النفو�س،  يف 

تعك�س  كما  والجتماعي،  الديني  امل�ستويني 

بالإجراءات  امل�سلون  اأظهره  الذي  اللتزام  مدى 

الحرتازية والوقائية حلماية اأنف�سهم وجمتمعهم 

من اجلائحة. 

ال�سمو  �ساحب  توجيهات  املجل�س  ثمَّن  كما 

اإىل  الوزراء  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

العقوبات  قانون  تطبيق  يف  التو�سع  موا�سلة 

البدء  مع  ذلك  يتوازى  واأن  البديلة،  والتدابري 

يكفل  مبا  املفتوحة  ال�سجون  برنامج  تنفيذ  يف 

وما  البديلة  العقوبات  برنامج  من  ال�ستفادة 

يهدف اإليه من غايات نبيلة للفرد واملجتمع، وذلك 

�سمن �سياق موا�سلة تطوير املنظومة الت�سريعية 

وتبني املبادرات التي تر�سخ الأمن وتعزز التطور 

والنماء مبا يرفد امل�سرية التنموية ال�ساملة بقيادة 

جاللة امللك.

العتداءات  املجل�س  اأدان  اآخر،  �سياق  ويف 

ميلي�سيا  بها  ا�ستهدفت  التي  اجلبانة  الإرهابية 

ال�سعودية  العربية  اململكة  الإرهابية  احلوثي 

ال�سقيقة ودولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة، 

كما ا�ستنكر جميع الأعمال الإرهابية امل�سينة التي 

�سهدها العامل موؤخًرا والتي ت�ستهدف اأمن الأوطان 

منادًيا  املجتمعات،  وتهديد  الأبرياء  و�سالمة 

ملواجهة  الدويل  التعاون  اأطر  تعزيز  ب�سرورة 

الإرهاب وحما�سرته وجتفيف منابعه. 

بعد ذلك، ا�ستعر�س املجل�س تقريرين للجنة 

اإبداء الراأي ال�سرعي ب�ساأن طلبني واردين الأول من 

املجل�س الأعلى لل�سحة، والثاين من وزارة العمل 

والتنمية الجتماعية، وقرر املجل�س املوافقة على 

التقريرين. 

اآخر امل�ستجدات يف خطته  كما بحث املجل�س 

لإعمار اجلوامع، واأخذ علًما يف هذا ال�سياق بفتح 

حمد  ال�سيخ  جامع  وترميم  �سيانة  مناق�سة 

املناق�سات  جمل�س  خالل  من  متت  التي  باملحرق 

ه  ووجَّ  ،2022 يناير   20 بتاريخ  واملزايدات 

الأمانة العامة لالإ�سراع يف اإنهاء الإجراءات الفنية 

واملالية للم�سروع لتنفيذه على وجه ال�سرعة. 

املذكرات  من  عدد  على  املجل�س  اطلع  ثم 

م�سروعات  ب�ساأن  العامة  الأمانة  من  املرفوعة 

املجل�س املختلفة، وا�ستعر�س الر�سائل والطلبات 

اأعمال، واتخذ يف  الواردة، وبحث ما ي�ستجد من 

ذلك القرارات الالزمة.

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11988/pdf/INAF_20220202011616134.pdf
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/945216/News.html
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11987/pdf/20.pdf
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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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لوزارة  نداءنا  نوّجه  املالكية  قرية  اأهايل  نحن 

احل�شرية  باملبيدات  قريتنا  ر�ّس  يتم  حتى  ال�شحة 

لهجوم  نتعّر�س  فنحن  البعو�س،  انت�شار  ملنع 

يف  كبري  ب�شكل  تتكاثر  كونها  البعو�س  من  �شر�س 

الفرتة الأخرية نتيجة هطول اأمطار اخلري، كما اأن 

القوار�س تنت�شر بكرثة مبختلف املزارع واملجاري 

الوزارة  مع  بالتوا�شل  قمنا  وقد   ،- اهلل  اأكرمكم   -

عدة مرات ومل نح�شل اإل على الوعود.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأ�صراب بعو�ض 

ته�جم اأه�يل امل�لكية

�صدارة البحرين

 يف احلو�صبة ال�صح�بية

جًدا  �شائًعا  ال�شحابية  احلو�شبة  م�شطلح  اأ�شبح 

الأفكار  كبرية يف  نقلة  من  اأحدثته  ملا  يف جمتمعاتنا 

�شلطنا  واإن  الإبداعية،  الرقمية  والتطبيقات  املبتكرة 

ال�شوء على ال�شعيد املحلي جند باأن مملكة البحرين 

كانت من اأوىل الدول التي ا�شتفادت من التكنولوجيا 

جمال  يف  �شباقة  تزال  ول  كبرية  ب�شورة  الرقمية 

املعامالت  لكافة  التقني  اجلانب  وتنمية  تطوير 

اخلدماتية التي ت�شهل عملية اإجناز املعامالت ب�شورة 

فردية وب�شكل متاح لكافة املواطنني.

تتخذ  حكومة  اأول  ُتعد  البحرين  حكومة  واإن 

ومت  وطني  م�شتوى  على  ال�شحابية  احلو�شبة  قرار 

الوزارات، والتي  ال�شيا�شة من قبل جميع  تبني هذه 

اعتمدت توجًها ا�شرتاتيجيًا من اأجل تقليل وقت تقدمي 

اخلدمات وتطويرها باأقل ما ميكن من اجلهد والوقت 

اأعلى م�شتويات الأمان واإمكانية الو�شول  مع توفري 

اأي وقت وزمان ب�شكل  البيانات يف  واحل�شول على 

مرن، ما اأ�شهم يف زيادة م�شتويات اجلودة والكفاءة 

والإنتاجية يف العمل.

ومن مكت�شبات هذا التقدم والهتمام، فقد جنحت 

احلو�شبة  �شيا�شة  واعتماد  تبني  يف  البحرين  مملكة 

من  �شل�شلة  عرب  احلكومي  امل�شتوى  على  ال�شحابية 

الإجنازات املتميزة يف جمال البنية التحتية للخدمات 

العام  يف  بكفاءة  حتقيقها  مت  والتي  ال�شحابية، 

الأهداف  من  العديد  ومن خاللها مت حتقيق  املا�شي 

ُيعد  الذي  البتكار  وترية  وت�شريع  النفقات  كرت�شيد 

جزًءا ل يتجزاأ من منظومة التطوير والتقدم وتعزيز 

م�شتوى الأمن ال�شيرباين واملرونة يف احل�شول على 

البيانات اإىل جانب الأمتتة وزيادة املعرفة يف املجال 

التكنولوجي.

اأول  ُتعد  البحرين  فاإن  العاملي  ال�شعيد  وعلى 

دولة يف ال�شرق الأو�شط ومن اأوىل الدول يف العامل 

�شك  ول  ال�شحابية،  احلو�شبة  �شيا�شة  تبنت  التي 

باأننا ما�شون على هذا النهج نحو مواكبة التطورات 

وتعزيز  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  العاملية 

يتم  التي  احلديثة  الفرتا�شية  التقنية  ا�شتخدامات 

توطينها خدماتيًا يف جميع املجالت من خالل مراقبة 

من  املتجددة  التقنية  التطورات  مواطن  وا�شتك�شاف 

والتناف�شية  الكفاءة  وزيادة  الإجنازات  حتقيق  اأجل 

ب�شورة م�شتدامة.

اأطف�يل �صي�صبحون غري ق�درين على

احلركة وعالجهم غري موجود يف البحرين

تعاىل  اهلل  رزقني  ب�شيط،  بحريني  مواطن  اأنا 

بثالثة اأطفال؛ ولد وبنتان، ويف عام 2015 لحظت 

حتى  اأو  امل�شي  اأثناء  يف  ال�شقوط  كثري  ابني  باأن 

الوقوف، بالإ�شافة لختالف وا�شح يف طريقة م�شيه، 

ومن ثم حتول ذلك مع مرور الوقت ل�شعف ع�شلي 

يف جميع اأطرافه، وبعد الك�شف عليه من قبل الأطباء 

م�شاب مبر�س  باأنه  ات�شح  حمد  امللك  م�شت�شفى  يف 

ال�شوكي(  الع�شالت  )�شمور  ي�شمى  نادر  جيني 

ال�شلمانية  مل�شت�شفى  حتويلي  ومت  الثالث،  النوع 

التحاليل  عمل  طلب  بدوره  والذي  هناك  لأخ�شائي 

املر�س،  بنف�س  اإ�شابتهن  وات�شحت  لبناتي  الالزمة 

على  ظهرت  قد  الأعرا�س  تكن  مل  الفرتة  تلك  ويف 

بناتي، واأخربين الطبيب باأن هذا املر�س ل يتوافر له 

عالج يف مملكة البحرين.

وكان  اخلارج  يف  العالج  ا�شتمارة  مبلء  وقمت 

�شخ�شية  مقابلة  بطلب  وقمت   ،2019 عام  يف  ذلك 

عالج  �شيتم  باأنه  اأخربين  الذي  امل�شوؤولني  اأحد  مع 

اأبنائي يف اخلارج باإذن اهلل، ومع بداية عام 2020 

�شربت جائحة كورونا العامل ومت حظر ال�شفر لفرتة 

وزارة  مبراجعة  وقمت  احلظر  رفع  مت  فرتة  وبعد 

باأنه مت  العالج يف اخلارج واأخربوين  ال�شحة ق�شم 

رف�س طلب عالج اأبنائي يف اخلارج دون اإعطائي اأي 

مربرات.

ال�شحة لالطالع  مراجعة وزارة  مراًرا  وحاولت 

مل  حيث  جدوى،  دون  ولكن  الأمر  م�شتجدات  على 

مقابلة  كذلك  اأ�شئلتي، وحاولت  على  يجيب  من  اأجد 

ا دون جدوى،  الدكتور امل�شوؤول مرة اأخرى ولكن اأي�شً

ويف �شيف 2021 علمت بوجود م�شت�شفى خمت�س 

بهذا املر�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة - دبي 

ف�شافرت  لالأطفال(  التخ�ش�شي  اجلليلة  )م�شت�شفى 

مب�شاعدة اأهل اخلري ومت فح�س اأبنائي من قبل اأطباء 

خمت�شني واأخربين الأطباء هناك بوجود عالج موؤقت 

عبارة عن اإبر يتم حقنها للم�شاب كل 4 اأ�شهر وتكلفة 

بحريني،  دينار  األف   50 يقارب  ما  الواحدة  الإبرة 

اأطفايل  تلقي  �شرعة  ب�شرورة  الأطباء  اأخربين  كما 

اإذ  اأكرث  ال�شحية  حالتهم  تتدهور  ل  حتى  العالج 

امل�شي،  على  القدرة  وفقدان  للعجز  معر�شون  اإنهم 

علًما باأن حالة اأطفايل وخا�شة البنات تدهورت جًدا، 

اإل ب�شعوبة مع  امل�شي  ت�شتطيعان  اأ�شبحتا ل  حيث 

كرثة ال�شقوط والتعرث ب�شبب عدم قدرتهم على حمل 

ل  اأ�شبحتا  كما  �شليمة،  ب�شورة  وحتريكها  اأقدامهن 

ت�شتطيعان النهو�س عند ال�شقوط اإل مب�شاعدة اأحد، 

وحتى اأب�شط الأ�شياء ل ي�شتطيعون فعلها مثل لب�س 

اأو  الأ�شياء  وم�شك  املياه  دورات  وا�شتخدام  املالب�س 

حملها.

املعالج  الطبيب  مبراجعة  قمت  عودتي  وعند 

من  باأخذها  قمت  التي  الطبية  بالتقارير  وتزويده 

�شيقوم  باأنه  واأخربين  دبي،  يف  املخت�شني  الأطباء 

برفع تقرير للوزارة وطلب جلب الدواء ب�شكل عاجل، 

برفع  قام  باأنه  فاأخربين  بعد فرتة مبراجعته  وقمت 

التقرير للوزارة وكان ذلك من حوايل 3 اأ�شهر، ومنذ 

ذلك الوقت اأقوم مبراجعة وزارة ال�شحة ولكن دون 

جدوى، فلم اأجد حتى من يخربين باأنه متت املوافقة 

على طلب جلب الدواء اأم ل.

واأنا من هذا املنرب اأنا�شد حكومتنا املوقرة بقيادة 

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

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل للتكفل بعالج 

تدهور  يف  ال�شحية  حالتهم  مازالت  الذين  اأطفايل، 

م�شتمر ويعانون ب�شدة - معنوًيا وج�شدًيا - ب�شبب 

خمتلفون  اإنهم  ا�شتيعابهم  وبداية  ال�شحي  و�شعهم 

اأ�شعف منهم وعدم قدرتهم حتى  اأقرانهم واإنهم  عن 

على اللعب مع زمالئهم واأقرانهم.

البي�ن�ت لدى املحرر

هطل املطر وانك�صف امل�صتور

تنطبق  املقولة  هذه  امل�شتور«،  وانك�شف  املطر  »هطل 

على  الواقعة  امل�شفلتة  والأزقة  والطرقات  �شوارعنا  على 

طريق 3137 مبجمع 231 يف الدير. يف الواقع بح �شوتنا 

ونحن ننادي الأخوة يف وزارة الأ�شغال والبلديات والبيئة 

عرب ال�شحف املحلية وو�شائل التوا�شل الجتماعي، نتمنى 

املبا�شرين  امل�شوؤولني  اأحد  قبل  من  الطريق  هذا  يزار  اأن 

تتواجد  حيث  اأعينهم،  اأمام  وجلًيا  وا�شًحا  الأمر  ليكن 

حفر عميقة ووا�شعة متت تغطيتها بالرمال وعمل بع�س 

الرتقيعات بدلً من اإعادة ر�شف ال�شارع املذكور، اإذ ك�شف 

يطاق  ل  الطريق  واأ�شبح  ال�شارع  يف  العيوب  هذه  املطر 

ل�شعوبة مرور ال�شيارات عليه وحتى املارة ُي�شكل خطًرا 

عليهم وخا�شة يف الفرتة امل�شائية، فخطابنا موجه لإخوتنا 

الأفا�شل يف الوزارة؛ لأن و�شع الطريق ل يحتمل التاأخري، 

فال�شياقة عليه باتت موؤملة ومزعجة وتهدد امل�شاة.

البي�ن�ت لدى املحرر

مع�ن�تن� م�صتمرة مع الكالب ال�ص�لة

نعاين نحن �شكان املحافظة ال�شمالية من وجود الكالب ال�شالة ب�شكل كبري ومن املمكن اأن يكون 

والبلديات  الأ�شغال  بالتوا�شل مع وزارة  اأنا �شخ�شًيا  اململكة، وقمت  الأخرى يف  املحافظات  اأكرب من 

اأو  املنازل  من  واخلروج  الدخول  ن�شتطيع  ل  فنحن  معهم،  املنا�شب  الجراء  اتخاذ  يتم  والبيئة حتى 

قيادة ال�شيارات ب�شبب وجود هذه الكالب، واأخربوين باأنه يجب اأن اأتوا�شل مع ال�شركة املعينة من قبل 

الوزارة حتى يتم اتخاذ الإجراء املنا�شب ولكن ال�شركة مل تتحرك، فقمت بتحرير ال�شكوى عرب تطبيق 

»توا�شل« ولكن يف كل مرة يتم اإغالق ال�شكوى من دون اإيجاد حل لنا، ومعاناتنا ل زالت م�شتمرة مع 

الكالب ال�شالة.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأ�صرتي تتكون من 9 اأفراد ونعي�ض يف غرفة واحدة.. 

مع وجود ابنني من ذوي االحتي�ج�ت اخل��صة

من  مكونة  اأ�شرة  اأعيل  بحريني  مواطن  اأنا 

بغرفة  القدمي  والدي  منزل  يف  واأعي�س  اأفراد   9

واحدة مع اأ�شرتي، ويل اثنان من اأبنائي من ذوي 

ذهنية  باإعاقة  م�شابان  اخلا�شة  الحتياجات 

حتى  اأملك  ل  واأنا  خا�شة،  لرعاية  ويحتاجان 

اإذ  امل�شت�شفى،  يف  ملواعيدهم  بهم  للذهاب  �شيارة 

اإن طلبي ال�شكاين منذ العام 2008 ومنذ حينها 

واأنا اأراجع وزارة الإ�شكان واأخربهم بو�شعي مع 

عائلتي لكن دون فائدة تذكر.

 اأنا ل اأ�شتطيع دفع اإيجار �شقة اأو بيت ب�شبب 

طويلة  ل�شاعات  العمل  اأ�شتطيع  ول  الديون، 

ال�شكر  من  اأعاين  كوين  ال�شحية  حالتي  ب�شبب 

اأعمل  اأن و�شعي يف ال�شركة التي  وال�شغط، كما 

لديهم  عمل  وجود  عدم  ب�شبب  مطمئن  غري  بها 

فهم ي�شتغنون عن البحرينيني ب�شورة م�شتمرة، 

وذهبت للنائب يف منطقتي ولكنه تعذر يل بعدم 

ا�شتطاعته عمل اأي �شيء مل�شكلتي، وطرقت جميع 

الأبواب للمحافظة على ماء وجهي ومل تكن هناك 

اأي ا�شتجابة، والآن اأنا اأطرق باب �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

كلي  و  ورعاه  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

الوزارة  يوجه  حتى  الكرمي  ب�شموه  ثم  باهلل  ثقة 

مل�شاعدتي حتى اأعي�س واأ�شرتي بكرامة على اأر�س 

اخلري والعز يف دار اأبي �شلمان حفظه اهلل.

 البي�ن�ت لدى املحرر

نورة املن�صوري

اأ�صطر النون 
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لوزارة  نداءنا  نوّجه  املالكية  قرية  اأهايل  نحن 

احل�شرية  باملبيدات  قريتنا  ر�ّس  يتم  حتى  ال�شحة 

لهجوم  نتعّر�س  فنحن  البعو�س،  انت�شار  ملنع 

يف  كبري  ب�شكل  تتكاثر  كونها  البعو�س  من  �شر�س 

الفرتة الأخرية نتيجة هطول اأمطار اخلري، كما اأن 

القوار�س تنت�شر بكرثة مبختلف املزارع واملجاري 

الوزارة  مع  بالتوا�شل  قمنا  وقد   ،- اهلل  اأكرمكم   -

عدة مرات ومل نح�شل اإل على الوعود.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأ�صراب بعو�ض 

ته�جم اأه�يل امل�لكية

�صدارة البحرين

 يف احلو�صبة ال�صح�بية

جًدا  �شائًعا  ال�شحابية  احلو�شبة  م�شطلح  اأ�شبح 

الأفكار  كبرية يف  نقلة  من  اأحدثته  ملا  يف جمتمعاتنا 

�شلطنا  واإن  الإبداعية،  الرقمية  والتطبيقات  املبتكرة 

ال�شوء على ال�شعيد املحلي جند باأن مملكة البحرين 

كانت من اأوىل الدول التي ا�شتفادت من التكنولوجيا 

جمال  يف  �شباقة  تزال  ول  كبرية  ب�شورة  الرقمية 

املعامالت  لكافة  التقني  اجلانب  وتنمية  تطوير 

اخلدماتية التي ت�شهل عملية اإجناز املعامالت ب�شورة 

فردية وب�شكل متاح لكافة املواطنني.

تتخذ  حكومة  اأول  ُتعد  البحرين  حكومة  واإن 

ومت  وطني  م�شتوى  على  ال�شحابية  احلو�شبة  قرار 

الوزارات، والتي  ال�شيا�شة من قبل جميع  تبني هذه 

اعتمدت توجًها ا�شرتاتيجيًا من اأجل تقليل وقت تقدمي 

اخلدمات وتطويرها باأقل ما ميكن من اجلهد والوقت 

اأعلى م�شتويات الأمان واإمكانية الو�شول  مع توفري 

اأي وقت وزمان ب�شكل  البيانات يف  واحل�شول على 

مرن، ما اأ�شهم يف زيادة م�شتويات اجلودة والكفاءة 

والإنتاجية يف العمل.

ومن مكت�شبات هذا التقدم والهتمام، فقد جنحت 

احلو�شبة  �شيا�شة  واعتماد  تبني  يف  البحرين  مملكة 

من  �شل�شلة  عرب  احلكومي  امل�شتوى  على  ال�شحابية 

الإجنازات املتميزة يف جمال البنية التحتية للخدمات 

العام  يف  بكفاءة  حتقيقها  مت  والتي  ال�شحابية، 

الأهداف  من  العديد  ومن خاللها مت حتقيق  املا�شي 

ُيعد  الذي  البتكار  وترية  وت�شريع  النفقات  كرت�شيد 

جزًءا ل يتجزاأ من منظومة التطوير والتقدم وتعزيز 

م�شتوى الأمن ال�شيرباين واملرونة يف احل�شول على 

البيانات اإىل جانب الأمتتة وزيادة املعرفة يف املجال 

التكنولوجي.

اأول  ُتعد  البحرين  فاإن  العاملي  ال�شعيد  وعلى 

دولة يف ال�شرق الأو�شط ومن اأوىل الدول يف العامل 

�شك  ول  ال�شحابية،  احلو�شبة  �شيا�شة  تبنت  التي 

باأننا ما�شون على هذا النهج نحو مواكبة التطورات 

وتعزيز  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  العاملية 

يتم  التي  احلديثة  الفرتا�شية  التقنية  ا�شتخدامات 

توطينها خدماتيًا يف جميع املجالت من خالل مراقبة 

من  املتجددة  التقنية  التطورات  مواطن  وا�شتك�شاف 

والتناف�شية  الكفاءة  وزيادة  الإجنازات  حتقيق  اأجل 

ب�شورة م�شتدامة.

اأطف�يل �صي�صبحون غري ق�درين على

احلركة وعالجهم غري موجود يف البحرين

تعاىل  اهلل  رزقني  ب�شيط،  بحريني  مواطن  اأنا 

بثالثة اأطفال؛ ولد وبنتان، ويف عام 2015 لحظت 

حتى  اأو  امل�شي  اأثناء  يف  ال�شقوط  كثري  ابني  باأن 

الوقوف، بالإ�شافة لختالف وا�شح يف طريقة م�شيه، 

ومن ثم حتول ذلك مع مرور الوقت ل�شعف ع�شلي 

يف جميع اأطرافه، وبعد الك�شف عليه من قبل الأطباء 

م�شاب مبر�س  باأنه  ات�شح  حمد  امللك  م�شت�شفى  يف 

ال�شوكي(  الع�شالت  )�شمور  ي�شمى  نادر  جيني 

ال�شلمانية  مل�شت�شفى  حتويلي  ومت  الثالث،  النوع 

التحاليل  عمل  طلب  بدوره  والذي  هناك  لأخ�شائي 

املر�س،  بنف�س  اإ�شابتهن  وات�شحت  لبناتي  الالزمة 

على  ظهرت  قد  الأعرا�س  تكن  مل  الفرتة  تلك  ويف 

بناتي، واأخربين الطبيب باأن هذا املر�س ل يتوافر له 

عالج يف مملكة البحرين.

وكان  اخلارج  يف  العالج  ا�شتمارة  مبلء  وقمت 

�شخ�شية  مقابلة  بطلب  وقمت   ،2019 عام  يف  ذلك 

عالج  �شيتم  باأنه  اأخربين  الذي  امل�شوؤولني  اأحد  مع 

اأبنائي يف اخلارج باإذن اهلل، ومع بداية عام 2020 

�شربت جائحة كورونا العامل ومت حظر ال�شفر لفرتة 

وزارة  مبراجعة  وقمت  احلظر  رفع  مت  فرتة  وبعد 

باأنه مت  العالج يف اخلارج واأخربوين  ال�شحة ق�شم 

رف�س طلب عالج اأبنائي يف اخلارج دون اإعطائي اأي 

مربرات.

ال�شحة لالطالع  مراجعة وزارة  مراًرا  وحاولت 

مل  حيث  جدوى،  دون  ولكن  الأمر  م�شتجدات  على 

مقابلة  كذلك  اأ�شئلتي، وحاولت  على  يجيب  من  اأجد 

ا دون جدوى،  الدكتور امل�شوؤول مرة اأخرى ولكن اأي�شً

ويف �شيف 2021 علمت بوجود م�شت�شفى خمت�س 

بهذا املر�س يف دولة الإمارات العربية املتحدة - دبي 

ف�شافرت  لالأطفال(  التخ�ش�شي  اجلليلة  )م�شت�شفى 

مب�شاعدة اأهل اخلري ومت فح�س اأبنائي من قبل اأطباء 

خمت�شني واأخربين الأطباء هناك بوجود عالج موؤقت 

عبارة عن اإبر يتم حقنها للم�شاب كل 4 اأ�شهر وتكلفة 

بحريني،  دينار  األف   50 يقارب  ما  الواحدة  الإبرة 

اأطفايل  تلقي  �شرعة  ب�شرورة  الأطباء  اأخربين  كما 

اإذ  اأكرث  ال�شحية  حالتهم  تتدهور  ل  حتى  العالج 

امل�شي،  على  القدرة  وفقدان  للعجز  معر�شون  اإنهم 

علًما باأن حالة اأطفايل وخا�شة البنات تدهورت جًدا، 

اإل ب�شعوبة مع  امل�شي  ت�شتطيعان  اأ�شبحتا ل  حيث 

كرثة ال�شقوط والتعرث ب�شبب عدم قدرتهم على حمل 

ل  اأ�شبحتا  كما  �شليمة،  ب�شورة  وحتريكها  اأقدامهن 

ت�شتطيعان النهو�س عند ال�شقوط اإل مب�شاعدة اأحد، 

وحتى اأب�شط الأ�شياء ل ي�شتطيعون فعلها مثل لب�س 

اأو  الأ�شياء  وم�شك  املياه  دورات  وا�شتخدام  املالب�س 

حملها.

املعالج  الطبيب  مبراجعة  قمت  عودتي  وعند 

من  باأخذها  قمت  التي  الطبية  بالتقارير  وتزويده 

�شيقوم  باأنه  واأخربين  دبي،  يف  املخت�شني  الأطباء 

برفع تقرير للوزارة وطلب جلب الدواء ب�شكل عاجل، 

برفع  قام  باأنه  فاأخربين  بعد فرتة مبراجعته  وقمت 

التقرير للوزارة وكان ذلك من حوايل 3 اأ�شهر، ومنذ 

ذلك الوقت اأقوم مبراجعة وزارة ال�شحة ولكن دون 

جدوى، فلم اأجد حتى من يخربين باأنه متت املوافقة 

على طلب جلب الدواء اأم ل.

واأنا من هذا املنرب اأنا�شد حكومتنا املوقرة بقيادة 

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

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل للتكفل بعالج 

تدهور  يف  ال�شحية  حالتهم  مازالت  الذين  اأطفايل، 

م�شتمر ويعانون ب�شدة - معنوًيا وج�شدًيا - ب�شبب 

خمتلفون  اإنهم  ا�شتيعابهم  وبداية  ال�شحي  و�شعهم 

اأ�شعف منهم وعدم قدرتهم حتى  اأقرانهم واإنهم  عن 

على اللعب مع زمالئهم واأقرانهم.

البي�ن�ت لدى املحرر

هطل املطر وانك�صف امل�صتور

تنطبق  املقولة  هذه  امل�شتور«،  وانك�شف  املطر  »هطل 

على  الواقعة  امل�شفلتة  والأزقة  والطرقات  �شوارعنا  على 

طريق 3137 مبجمع 231 يف الدير. يف الواقع بح �شوتنا 

ونحن ننادي الأخوة يف وزارة الأ�شغال والبلديات والبيئة 

عرب ال�شحف املحلية وو�شائل التوا�شل الجتماعي، نتمنى 

املبا�شرين  امل�شوؤولني  اأحد  قبل  من  الطريق  هذا  يزار  اأن 

تتواجد  حيث  اأعينهم،  اأمام  وجلًيا  وا�شًحا  الأمر  ليكن 

حفر عميقة ووا�شعة متت تغطيتها بالرمال وعمل بع�س 

الرتقيعات بدلً من اإعادة ر�شف ال�شارع املذكور، اإذ ك�شف 

يطاق  ل  الطريق  واأ�شبح  ال�شارع  يف  العيوب  هذه  املطر 

ل�شعوبة مرور ال�شيارات عليه وحتى املارة ُي�شكل خطًرا 

عليهم وخا�شة يف الفرتة امل�شائية، فخطابنا موجه لإخوتنا 

الأفا�شل يف الوزارة؛ لأن و�شع الطريق ل يحتمل التاأخري، 

فال�شياقة عليه باتت موؤملة ومزعجة وتهدد امل�شاة.

البي�ن�ت لدى املحرر

مع�ن�تن� م�صتمرة مع الكالب ال�ص�لة

نعاين نحن �شكان املحافظة ال�شمالية من وجود الكالب ال�شالة ب�شكل كبري ومن املمكن اأن يكون 

والبلديات  الأ�شغال  بالتوا�شل مع وزارة  اأنا �شخ�شًيا  اململكة، وقمت  الأخرى يف  املحافظات  اأكرب من 

اأو  املنازل  من  واخلروج  الدخول  ن�شتطيع  ل  فنحن  معهم،  املنا�شب  الجراء  اتخاذ  يتم  والبيئة حتى 

قيادة ال�شيارات ب�شبب وجود هذه الكالب، واأخربوين باأنه يجب اأن اأتوا�شل مع ال�شركة املعينة من قبل 

الوزارة حتى يتم اتخاذ الإجراء املنا�شب ولكن ال�شركة مل تتحرك، فقمت بتحرير ال�شكوى عرب تطبيق 

»توا�شل« ولكن يف كل مرة يتم اإغالق ال�شكوى من دون اإيجاد حل لنا، ومعاناتنا ل زالت م�شتمرة مع 

الكالب ال�شالة.

البي�ن�ت لدى املحرر

اأ�صرتي تتكون من 9 اأفراد ونعي�ض يف غرفة واحدة.. 

مع وجود ابنني من ذوي االحتي�ج�ت اخل��صة

من  مكونة  اأ�شرة  اأعيل  بحريني  مواطن  اأنا 

بغرفة  القدمي  والدي  منزل  يف  واأعي�س  اأفراد   9

واحدة مع اأ�شرتي، ويل اثنان من اأبنائي من ذوي 

ذهنية  باإعاقة  م�شابان  اخلا�شة  الحتياجات 

حتى  اأملك  ل  واأنا  خا�شة،  لرعاية  ويحتاجان 

اإذ  امل�شت�شفى،  يف  ملواعيدهم  بهم  للذهاب  �شيارة 

اإن طلبي ال�شكاين منذ العام 2008 ومنذ حينها 

واأنا اأراجع وزارة الإ�شكان واأخربهم بو�شعي مع 

عائلتي لكن دون فائدة تذكر.

 اأنا ل اأ�شتطيع دفع اإيجار �شقة اأو بيت ب�شبب 

طويلة  ل�شاعات  العمل  اأ�شتطيع  ول  الديون، 

ال�شكر  من  اأعاين  كوين  ال�شحية  حالتي  ب�شبب 

اأعمل  اأن و�شعي يف ال�شركة التي  وال�شغط، كما 

لديهم  عمل  وجود  عدم  ب�شبب  مطمئن  غري  بها 

فهم ي�شتغنون عن البحرينيني ب�شورة م�شتمرة، 

وذهبت للنائب يف منطقتي ولكنه تعذر يل بعدم 

ا�شتطاعته عمل اأي �شيء مل�شكلتي، وطرقت جميع 

الأبواب للمحافظة على ماء وجهي ومل تكن هناك 

اأي ا�شتجابة، والآن اأنا اأطرق باب �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

كلي  و  ورعاه  اهلل  حفظه  الوزراء  جمل�س  رئي�س 

الوزارة  يوجه  حتى  الكرمي  ب�شموه  ثم  باهلل  ثقة 

مل�شاعدتي حتى اأعي�س واأ�شرتي بكرامة على اأر�س 

اخلري والعز يف دار اأبي �شلمان حفظه اهلل.

 البي�ن�ت لدى املحرر
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https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/945192/News.html
https://alwatannews.net/article/987639
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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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تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

املراسالت: ص.ب: 3232 املنامة ـ مملكة البحرين

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744

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

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

تصدر عن مؤسسة »األيام« للنرش.

  GAYM 100 طبعت مبطابع »األيام« للنرش - رقم التسجيل

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

اإلدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاكس: 17617111.

التوزيع:     هاتف: 17617733 - فاكس: 17617744.

االشرتاكات: هاتف: 17617722 - فاكس: 17617744.

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

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

ت�شدر عن م�ؤ�ش�شة »الأيام« للن�شر.

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

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

الإدارة والتحرير: هاتف: 17617777 فاك�ص: 17617111

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

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

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

بعد ال�شاعة ال�شابعة م�شاًء واأيام الإجازات يرجى الت�شال على هاتف: 36055472/  36055480
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�أمام  �أبو�بها  �ملرور  �إد�رة  تغلق  �أن  يعقل  هل 

مدينة  يف  مبقرها  �لفح�ص  ملركز  �ملتجهة  �ملركبات 

عي�شى قبل �حلادية ع�شرة ظهر�؟

�لقدرة  يفقد  �ملا�شي  يف  حا�شره  يعي�ص  من 

على �لدخول يف �مل�شتقبل!!

Wednesday 2nd February 2022 - No. 11988 www.alayam.com@alayam 38880565 alayamnetalayamnewspaper Facebook.com/alayam

ال�سني حتتفل بعام النمر يف ال�سنة اجلديدة
ال�شنة  بداية  الثالثاء،  اأم�ص  ي�م  وافق 

ال�شينية اجلديدة اأو عيد الربيع، والتي ُتعرف 

حدث  يف  اجلديدة،  القمرية  بال�شنة  ا  اأي�شً

�شن�ي يحتفل به ال�شيني�ن يف خمتلف اأنحاء 

العامل.

ويبداأ الحتفال مع بداية اأول �شهر قمري يف 

ال�شنة ال�شينية، والذي يتم حتديده مع بزوغ 

القمر اجلديد الثاين بعد النقالب ال�شت�ي )21 

دي�شمرب(، وينتهي يف الي�م اخلام�ص ع�شر من 

ذلك ال�شهر.

ويختلف م�عد الحتفال من عام اإىل اآخر، 

ومنت�شف  يناير  اأواخــر  بني  دائًما  يقع  لكنه 

للتق�مي  وفًقا  العام 4720  هذا  ويعد  فرباير؛ 

ال�شيني.

وت�شّمى الأع�ام ال�شينية باأ�شماء حي�انات؛ 

لأن الأبراج ال�شينية تنق�شم اإىل 12 برًجا متثل 

12 حي�اًنا، وت�شكل دورة من 12 عاًما.

وهذا العام ه� عام النمر، ووفًقا للفلكل�ر 

هذا  يف  امل�ل�دون  الأطفال  يكت�شب  ال�شيني، 

قادة  �شيك�ن�ن  حيث  النمر،  �شفات  العام 

وال�شجاعة،  بــالحــرتام  يتمتع�ن  حازمني 

وم�شتعدون  واملناف�شة  التحدي  ويحب�ن 

لتحمل املخاطر.

التاريخية  الدللت  بع�ص  وج�د  ورغم 

القرن  منذ  العيد  بهذا  ال�شينيني  احتفال  على 

اأ�شرة  حكمت  عندما  امليالد  قبل  ع�شر  الرابع 

العام  ببداية  لالحتفال  ذكر  اأول  فاإن  �شانغ، 

ال�شرقية  هان  اأ�شرة  عهد  خالل  كان  اجلديد 

)202 ق.م - 220 م(، حيث مت ت�شجيله يف 

التق�مي الزراعي الذي كتبه للفالحني املهند�ص 

الزراعي ال�شهري �شي �شنغهان.

وزارة  ــت  ــن ــل اأع

ال�شحة، الي�م الثالثاء 

التي  الفح��شات  اأن 

 ،28546 عددها  بلغ 

ت�شجيل  ـــرت  ـــه اأظ

قائمة  حالة   8173

تعافت  كما  جــديــدة، 

اإ�شافية  حالة   4176

الإجمايل  العدد  لي�شل 

اإىل  املتعافية  للحالت 

.333174

ـــغ الـــعـــدد  ـــل وب

للحالت  الجــمــايل 

 48166 ــقــائــمــة  ال

 120 منها  ــة،  ــال ح

للعالج  تخ�شع  حالة 

و17  بامل�شت�شفى 

حالت حتت العناية.

البحرين ت�سجل اأكرث من 8 اآالف اإ�سابة 

جديدة بكورونا وتعايف 4176 حالة

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11988/pdf/INAF_20220202011616134.pdf
https://img.alayam.com/upload/issue/2022/11987/pdf/20.pdf
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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
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»العدل« ترخص 23 حملة عمرة في 2021

 انقسام »الصغيرة« يقّوض 
حظوظها في انتخابات »الغرفة«

األسواق بال روبيان حتى يوليو المقبل
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 »النواب« يقترح على الحكومة العمل عن
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متوسط عمر الطعون المحسومة أقل من 4 أشهر

 »األعلى للقضاء«: انخفاض 
التراكم السنوي للقضايا بنسبة ٪16.5
70 ألف دعوى في 2021 بمتوسط حسم 5 أشهر

أيمن شكل «

أعل��ن نائ��ب رئيس المجل��س األعل��ى للقضاء 
رئيس محكمة التمييز عب��داهلل البوعينين، عن 
انخف��اض معدل التراكم الس��نوي للقضايا من 
40 أل��ف قضي��ة ع��ام 2017 إل��ى 10 آالف في 
2021، فيما سجلت مؤشرات أداء المحاكم لعام 
2021، انخفاضًا بنسبة التراكم السنوي بمعدل 
16.5%، ليبل��غ ع��دد القضاي��ا الجاري��ة في أول 
الع��ام الحالي 10478 مقارنة ب���12547 العام 

السابق. 
وأكد ف��ي مؤتم��ر صحفي أم��س، لإلعالن عن 
إحصائي��ات المجل��س األعل��ى للقض��اء خ��الل 
العام الماض��ي، أن المحاكم المدنية والجنائية 
والشرعية بجميع درجاتها نظرت العام الماضي 
73517 دع��وى متضمنة 60970 دعوى جديدة 
س��جلت ف��ي 2021 بع��دد قضاي��ا 46436 في 
أول درجة و11800 في االس��تئناف، و2734 في 
التمييز، وبلغ عدد القضايا المحس��ومة منها ما 

مجموعه 63039 دعوى.
وكشف أن متوس��ط عمر الدعوى الجارية أصبح 
أقل من 5 أشهر في الدرجة القضائية الواحدة، 
كما حقق مؤش��ر سرعة حس��م الدعاوى تقدمًا 

على مستوى أداء المحاكم العام، بمعدل حسم 
س��نوي 104%، وبذلك تكون 90% من الدعاوى 
حسمت في أقل من 6 أشهر و73% منها حسمت 

في أقل من 3 أشهر.

»التنسيقية« تناقش التعداد 
السكاني ومؤشرات االقتصاد

ترأس صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ول��ي العهد رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة التنس��يقية، 
414 وال��ذي عقد عن بعد. وناقش��ت اللجنة التنس��يقية، آخر 

مستجدات قانون حماية البيانات الشخصية.
كم��ا اس��تعرضت اللجن��ة التع��داد الس��كاني للع��ام 2021، 

وملخص أداء المؤشرات االقتصادية للعام 2021.
وناقش��ت آخر مس��تجدات التعامل مع فيروس كورونا )كوفيد 

19( واإلجراءات المتعلقة بذلك.

 »التربية«: ترقية 374 معلمًا 
و22 مديرًا مساعدًا

كش��ف المدير العام لشؤون المدارس بوزارة التربية والتعليم 
الدكت��ور محمد مبارك، عن اعتماد ترقيات 421 من منتس��بي 
المؤسسات المدرسية الحكومية لشهر فبراير، من بينهم 374 
معلم��ًا ومعلمًا أول تم��ت ترقيتهم وف��ق المعايير المطورة، 
و22 مديرًا مس��اعدًا، في حين ش��ملت بقي��ة الترقيات مختلف 

الموظفين اإلداريين.

 انتهاء المرحلة األخيرة من 
مبنى المسافرين بالربع الثاني 

ال إلغاء لطلب الخدمة اإلسكانية بعد مرور 15 سنة.. »النواب«:

إيقاف استقطاع 1٪ بدل التعطل من الموظفين
مريم بوجيري ومحمد رشاد «

وافق مجلس النواب على مش��روع قانون بإلغاء نسبة 1% من األجر الذي 
يدفع��ه المؤم��ن عليه لحس��ابات التأمين ض��د التعط��ل، وإحالته إلى 

مجلس الشورى. 
وطالب النائب األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، باالستفادة 
من صن��دوق التعطل في دع��م برامج تأهيل البحرينيي��ن وطرح خيارات 

لالستفادة من الصندوق وتوظيفه في مصلحة العاطلين.
وأكد س��لمان أثناء مناقش��ة مجلس النواب لمش��روع القان��ون أن وجود 
الصن��دوق فك��رة رائ��دة ويجب أن تس��تمر خصوص��ًا أنه أس��س لفكرة 
التكام��ل بين أط��راف العمل الثالثة وم��ا زال هذا الصندوق به س��يولة 

كافية لتغطية أمور أخرى.
في األثناء تقدم المجلس باقتراح برغبة بصفة االستعجال بشأن دراسة 
العدول عن إلغاء طلب الخدمة اإلس��كانية إذا مضت على الطلب 15سنة 
من تاريخ تقديمه. كما تقدم باقتراح بصفة االستعجال لقيام الحكومة 
بتوجيه القطاع العام والخاص بالعمل عن بعد بنس��بة ال تقل عن %50 

في ظل تزايد حاالت اإلصابة بكورونا.

 األزيمع: 414 طائرة مفخخة 
أطلقها الحوثي على أعيان مدنية

الق��وات  قائ��د  اته��م 
اليم��ن  ف��ي  المش��تركة 
الفريق األول الركن، مطلق 
بن س��الم األزيمع، جماعة 
كل  بمقابل��ة  الحوث��ي 
ومحاوالت  السالم  مبادرات 
بانته��اكات  التهدئ��ة 
عن��ه  ونقل��ت  »صارخ��ة«. 

وكالة األنباء السعودية، الثالثاء، القول خالل زيارته لوحدات على الحدود 
الجنوبية للمملكة من القوات المسلحة السعودية والقوات المشاركة في 
تحالف دعم الش��رعية ف��ي اليمن إن الجماعة المس��لحة أطلقت أكثر من 
100 ص��اروخ على أعي��ان مدنية ومدنيين، و414 طائرة مس��ّيرة مفخخة 
عل��ى األعيان المدنية والمدنيين، وكذلك 52 زورقًا مفخخًا، إضافة لزراعة 
110 ألغ��ام بحرية بطريقة عش��وائية بجنوب البح��ر األحمر ومضيق باب 

المندب.

8173 إصابة بـ»أوميكرون« في 24 ساعة

 »فحص كورونا سريع« يختفي
من الصيدليات.. و»نهرا«: وصول دفعات قريبًا

ثامر طيفور  «

نفذت أجهزة الفحص الس��ريع المس��تخدمة للكش��ف عن إصابات كورونا م��ن الصيدليات مع تزايد 
اإلصاب��ة بالفي��روس التي بلغت أمس 8173 إصابة، فيما أكد الرئي��س التنفيذي لصيدليات الخليج 
ومؤسس��ة الخليج للتكنولوجيا الدكتور خالد العوضي أن مليون جهاز لم تصل البحرين من الشركة 
المصنع��ة. إلى ذلك قالت الرئيس��ة التنفيذية للهيئة الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
»نهرا« الدكتورة مريم الجالهمة إن الهيئة تتابع توفير الكميات المطلوبة من جهاز االختبار السريع 
لألسواق، حيث قامت الهيئة بالتحقق من توافر الكميات في األسواق، والتواصل مع الموردين الذين 

أكدوا توفير الشحنات المطلوبة للمملكة على دفعات الشهر الجاري.

صاروخ

طائرة مسيرة مفخخة

زورقًا مفخخًا

ألغام بحرية

100
 414

52
110

إيران تقر بإنتاج أجهزة طرد متطورة وترفض تفتيش منشأة نووية جديدة

 »البنتاغون«: مناورات بالخليج 
مع خطر إيران المتزايد بالمنطقة 

قال المتحدث باس��م وزارة الدفاع األمريكي��ة »البنتاغون« جون كيربي 
الثالث��اء، إن مناورات الواليات المتح��دة األمريكية البحرية الجارية في 
الخليج العربي ال تأتي من عدم. موضحًا أن خطر إيران يتزايد بالمنطقة 
وأن أمريكا تعمل على زيادة التعاون مع شركائها لمواجهته. وانطلق 
أم��س األول ف��ي البحرين »أكب��ر تمرين بح��ري« في منطقة الش��رق 
األوس��ط، على األنظمة »غير المأهولة« )المس��يرة( والذي يستمر 18 
يومًا. وأعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية األمريكية، عن انطالق 
تمرين »IMX / CE 2022« في البحرين، بمش��اركة 9000 عنصر و50 
س��فينة، من نحو 60 دولة ومنظمة دولية، وفقًا لمنش��ور للقيادة على 

تويتر.

 انطالق أكبر تمرين بحري بالشرق
 األوسط في البحرين لـ 60 دولة ومنظمة

 »تمكين«: إطالق »مهارات 
البحرين« للمهن االحترافية قريبًا

أعلن صندوق العمل »تمكين«، أن العمل جاٍر على قدم وس��اق من أجل إطالق مش��روع مهارات البحرين بحس��ب 
توجيهات المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاس��ة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس 

مجلس الوزراء الذي ناقش في اجتماعه األخير آخر مستجدات المشروع.
ويعتبر »مهارات البحرين«، أول مبادرة وطنية متكاملة تعمل على وضع معايير مهنية احترافية لمزاولة الوظائف 
والمهن في البحرين، وتلبية الحاجة المتزايدة للقوة العاملة من الكوادر الوطنية الماهرة في مختلف القطاعات.

وأضاف أنه تم بدء العمل مع قطاعي الخدمات المصرفية واالتصاالت على اعتبارهما من القطاعات األساسية في 
 05سوق العمل، وسيتم إضافة قطاعات جديدة مستقباًل وصواًل إلى جميع القطاعات.
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 »الجعفرية« تحقق بسقوط 
»سقف مؤقت« في صالة لمأتم الهملة

أكد مدير إدارة األوقاف الجعفرية محمد الحس��يني 
أن اإلدارة باش��رت التحقي��ق ف��ي أس��باب س��قوط 
س��قف الصالة الجانبية في مأت��م الهملة بالكائن 

المحافظة الشمالية فور وقوع الحادث.
وأوضح أّن اإلدارة - ومنذ س��قوط السقف بالتزامن 

م��ع موجة األمطار الكبيرة التي ش��هدتها المملكة 
مع بداية الع��ام الجاري - بادرت إل��ى زيارة المأتم 
ومعاين��ة الموقع وب��دأت في إعداد مل��ف متكامل 
عن الح��ادث الذي لم يس��فر عن أي��ة إصابات وهلل 
الحمد، حيث إن الس��قف كان عبارة عن صفائح من 

األلمني��وم، كم��ا أن القائمين على المأت��م بادروا 
بإزالة المخلفات بعد الحادثة مباش��رة. وأش��ار إلى 
أن��ه انطاقًا من الح��رص الدائم على س��امة دور 
العب��ادة ومرتاديها، س��تبادر اإلدارة بإعداد تقرير 

شامل عن الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 »كاف اإلنسانية« تطلق مبادرة 
»ديرة الخير« إلسعاد األسر البحرينية

أطلق��ت »كاف اإلنس��انية« بجمعية اإلصاح، مب��ادرة »ديرة 
الخي��ر« من خال تنفيذ سلس��لة م��ن المب��ادرات التي ترمي 
إلس��عاد األس��ر البحرينية وبدعم منقطع النظي��ر من أصحاب 

األيادي البيضاء من أهل الخير والبر واإلحسان في البحرين.
ج��اءت تلك المب��ادرة، تزامنًا م��ع احتفاالت البحري��ن باليوم 
الوطني، وتماش��يًا مع أجواء الفرحة والس��عادة بهذه الذكرى 

الغالية على قلوب الجميع.
وكان��ت »كاف اإلنس��انية« إلس��عاد أس��رة بوعل��ي بتوفي��ر 
كرس��ي متح��رك متطور له واس��تئجار ش��قة بال��دور األرضي 
وتجهي��ز مدخلها لتس��هيل عملي��ة خروجه ودخول��ه، وكانت 
المب��ادرة الثانية بالتعاون مع فريق »صيت« إلس��عاد أس��رة 
بوعبدالرحمن حيث ت��م التكفل بتكاليف إجراء عملية جراحية 
بعينه التي لحق��ت بها إصابة عمل أدت إلى فْقِد إحدى عينيه 
الق��درة على اإلبصار بها، إضافة إل��ى توفير أجهزة إلكترونية 
راسين في مراحل تعليمية مختلفة، والتبرع بقيمة  ألبنائه الدَّ
3 أجه��زة تكيي��ف للمنزل الجديد الذي س��ينتقلون إليه قريبًا.  
أما المبادرة الثالثة فتمت بالتعاون مع فريق »زاد« إلس��عاد 
أسرة بوعبدالرزاق، حيث قام الفريق خال 4 أيام بتأثيث منزل 
األس��رة وتزويده بمس��تلزمات ش��تى على نحو أدخل الفرحة 

والسرور على قلوب أفراد األسرة جميعها.

 نفاد فحص »كورونا« السريع من
الصيدليات.. والعوضي: ننتظر مليون جهاز

ثامر طيفور  «

ش��هدت صيدلي��ات البحرين أمس، نف��اد أجهزة 
ع��ن  للكش��ف  المس��تخدمة  الس��ريع  الفح��ص 

اإلصابات بفيروس كورونا.
وأك��د الرئي��س التنفي��ذي لصيدلي��ات الخلي��ج 
ومؤسس��ة الخلي��ج للتكنولوجي��ا الدكت��ور خالد 
العوضي، أن س��بب نفاد الكميات الموجودة في 
الس��وق يرجع إل��ى مب��دأ العرض والطل��ب، وأن 

المشكلة تتعدى البحرين إلى العالمية.
وكش��ف العوضي ل�»الوط��ن«، أن ملي��ون جهاز 

ل��م تصل البحرين من ش��ركة أبوت على س��بيل 
المثال وهي أكبر شركة مختصة في إنتاج أجهزة 
الفحص الس��ريع ومتص��درة في إنتاج��ه، وذلك 

بسبب الضغط الكبير على الشركة.
وبي��ن، أن الطل��ب العالم��ي ازداد م��رة واح��دة 
وبشكل غير مس��بوق، خصوصًا مع انتشار متحور 
»أوميكرون«، األمر الذي أدى إلى موجة ارتفاعات 

جديدة بأعداد اإلصابات عالميًا.
وأك��د أن التجار بش��كل ع��ام يميل��ون إلى عدم 
ش��راء أجهزة الفح��ص بكميات كبيرة، لس��ببين 
أساسيين، أولهما أن السوق متغير وقد يخترعون 

بأي وقت طريقة جديدة للكشف، كما أن الكميات 
محدودة عالميًا وغير متوفرة.

وقال العوضي: »نتابع بش��كل كبي��ر مع الجهات 
المختصة توفير األدوات الازمة للبحرين، وهناك 
كمي��ات تصل إل��ى البحرين يتم توزيعه��ا فورًا، 

ونحن مؤمنون بقدرة فريق البحرين الطبي«.
من جانب آخر، قال مواطنون على مواقع التواصل 
االجتماع��ي: »إن معظم الصيدليات اآلن ال يوجد 
فيها أية أجهزة«، عازين السبب إلى ازدياد نسبة 
اإلصابات بالفي��روس هذه األي��ام، وما يصاحبه 

من كثرة المخالطين.

 الجالهمة: توفير الشحنات المطلوبة 
من »االختبار السريع لكورونا« على دفعات

قالت الرئيس��ة التنفيذي��ة للهيئة الوطنية لتنظيم المه��ن والخدمات الصحية 
الدكت��ورة مريم عذبي الجاهمة بأن الهيئة تتابع مع الوكاء والموردين توفير 
الكمي��ات المطلوبة من جه��از االختبار الس��ريع لفيروس كورون��ا )كوفيد�19( 
لألس��واق المحلية، حيث قامت الهيئة بالتحقق من توافر الكميات في األسواق 
المحلي��ة، والتواصل مع الوكاء والموردين لتوفير الكميات الازمة والتأكد من 
مواعيد تسليم الشحنات للمملكة، وقد أكدوا أن العمل جار على توفير الشحنات 

المطلوبة للمملكة على دفعات خال شهر فبراير الجاري.

وأشارت الجاهمة إلى أن الهيئة تتابع عملية الطلب على جهاز االختبار السريع 
لفي��روس كورون��ا )كوفيد�19( في مختل��ف الصيدليات المرخص��ة، مؤكدة أنه 
بإمكان الوكاء المحليين المصرح لهم الس��تيراد الجهاز التواصل مباش��رة مع 

الموردين، لتوفير الكميات المطلوبة لألسواق المحلية.
وأش��ارت إلى أن الهيئة حريصة على التنس��يق والتعاون المس��تمر وممارس��ة 
اختصاصاتها وفق المهام المنوطة بها بما يس��هم في تحقيق جودة الخدمات 

الصحية وتعزيز استدامتها.

70 ألف دعوى في2021 بمتوسط حسم 5 أشهر.. نائب رئيس األعلى للقضاء:

 انخفاض معدل التراكم السنوي للقضايا إلى الربع منذ 2017
أيمن شكل «

أعلن نائب رئيس المجل��س األعلى للقضاء 
رئيس محكم��ة التمييز المستش��ار عبداهلل 
البوعيني��ن، ع��ن انخفاض مع��دل التراكم 
الس��نوي للقضاي��ا م��ن 40 أل��ف قضية في 
ع��ام 2017 إل��ى 10 آالف ف��ي 2021، فيما 
سجلت مؤش��رات أداء المحاكم لعام 2021، 
انخفاض��ًا بنس��بة التراكم الس��نوي بمعدل 
16.5%، ليبلغ ع��دد القضايا الجارية في أول 
العام الحال��ي 10478 مقارن��ة مع 12547 

العام السابق. 
وأك��د خ��ال مؤتم��ر صحفي عق��ده أمس، 
لإلعان ع��ن إحصائي��ات المجل��س األعلى 
للقضاء خ��ال العام الماض��ي، أن المحاكم 
بجمي��ع  والش��رعية  والجنائي��ة  المدني��ة 
درجاته��ا نظ��رت الع��ام الماض��ي 73517 
دع��وى متضمن��ة 60970 دع��وى جدي��دة 
س��جلت في 2021 بعدد قضايا 46436 في 
أول درجة و11800 في االس��تئناف، و2734 
في التمييز، وبلغ عدد القضايا المحس��ومة 

منها ما مجموعه 63039 دعوى.
وكش��ف أن متوس��ط عمر الدع��وى الجارية 
أصبح أقل من 5 أشهر في الدرجة القضائية 
الواح��دة، كما حقق مؤش��ر س��رعة حس��م 
الدع��اوى تقدمًا على مس��توى أداء المحاكم 
العام، بمعدل حس��م س��نوي 104%، وقال: 
بذل��ك تكون 90% من الدعاوى قد حس��مت 
في أقل من 6 أشهر و 73% منها حسمت أقل 

من 3 أشهر. 

وحول الطعون على األحكام أوضح البوعينين 
أن نس��بة الطع��ن باالس��تئناف بلغت %24 
ونس��بة الطع��ن بالتميي��ز 22%، الفتًا إلى 
أن متوس��ط عمر الطعون المحسومة أمام 
محكمة التمييز كان أقل من 4 أش��هر وذلك 

بمعدل حسم %103.
وأكد نائب رئي��س المجلس األعلى للقضاء، 
أن محاك��م التنفي��ذ أنجزت كاف��ة الطلبات 
التي قدمت إليها خال العام الماضي، بعدد 
تج��اوز 637 ألف طلب صدر بش��أنها جميعًا 
ق��رارات قضائية، كان متوس��ط إنجاز %93 
منها خا 5 أيام عمل، و 82% منها خال يوم 

واحد فقط.
وأك��د البوعينين، حرص المجلس على س��ير 
مرف��ق القضاء خال جائح��ة كورونا بفضل 

ميكن��ة العم��ل القضائ��ي ورف��ع الدع��اوى 
وتقديم المرافعات ومتابعة الجلس��ات عن 

بعد.
ولفت إلى مبادرة إتاحة اللغة اإلنجليزية في 
نظر الدعاوى بحس��ب طلب األط��راف والتي 
تتيح للمؤسسات والبنوك التقاضي بحسب 
اللغة المرغوبة، مؤكدًا على وجود وس��طاء 
قانونيين على أعلى مس��توى م��ن التدريب 

ينجزون أي نوع من القضايا.
وف��ي إجابته على س��ؤال »الوطن« بش��أن 
تأث��ر ج��ودة األح��كام بس��بب قص��ر زم��ن 
الفصل في الدعاوى، أك��د أن جودة األحكام 
مرهونة بعدد من المعايير وأهمها نس��بة 
األحكام المستأنفة بكونه مؤشرًا على قبول 

األطراف للحكم من عدمه.

وش��دد على أن الس��رعة مطلوبة في اإلنجاز 
دون التأثي��ر عل��ى ج��ودة العم��ل كم��ا أن 
التأخير غير المبرر ال يخدم العدالة الناجزة.

وأشار إلى أن أعمال الخبرة كانت أحد أسباب 
إطال��ة أمد التقاض��ي، بينما أتي��ح لألطراف 
الي��وم االتف��اق فيما بينهم عل��ى خبير قبل 
رفع الدعوى على اعتبار أن تقرير الخبير أحد 
مستندات اإلثبات، وعند الحاجة لخبير فيصل 

يكون ذلك أيضًا باالتفاق بين األطراف. 
وفيم��ا يتعل��ق بالموقع اإللكتروني ونش��ر 
األحكام، أكد أن أحكام التمييز يتم نش��رها 
بمجرد صدورها ومراجعتها مؤكدًا أن باقي 

المحاكم ستشهد تطويرًا في وقت قريب. 
ولف��ت إل��ى تعيين قض��اة أجان��ب مؤخرًا، 
مؤك��دًا أنهم رافد للقض��اء البحريني خاصة 
م��ع إتاح��ة اللغ��ة اإلنجليزي��ة ف��ي بعض 
القضايا بحس��ب طلب األطراف، ووصف ذلك 
النظام بنظام العمل الجزئي والشبيه بنظام 

عمل غرفة تسوية المنازعات.
وحول إش��كالية التنفيذ أوض��ح، أن التنفيذ 
مكفول بماءة المنفذ ضده وإذا ما لم يكن 
هناك أم��وال فمن الصعب وص��ول الحقوق 
ألصحابه��ا، وق��ال: »على الن��اس أن تتأكد 
من ماءة المنفذ ضده قبل الدخول في عقد 

اتفاقيات«. 
م��ن جانب��ه أوض��ح رئي��س إدارة التفتيش 
القضائي عبدالرحمن السيد، أنه تم التعامل 
م��ع 331 ش��كوى وردت م��ن المتقاضي��ن 
والمراجعين، حيث أصدرت اإلدارة 52 تقريرًا 
عل��ى مختل��ف دوائ��ر المحاكم خ��ال العام 

الماضي.
وكش��ف عن إطاق المجلس األعلى للقضاء 
النسخة الرابعة من مشروع قضاة المستقبل 
2021-2022، وبل��غ مجم��وع الطلبات التي 
تلقته��ا األمان��ة العام��ة للمجل��س األعلى 
للقضاء لالتحاق بالمش��روع 725 طلبًا وتم 
قب��ول 585 منهم، فيما تظلم 39 وتم قبول 

12 طلبًا منهم.
وأوض��ح، أن 33 مترش��حًا اجت��ازوا مرحل��ة 
المقابل��ة الش��خصية »27 رجًا و6 نس��اء« 
وانتقلوا إلى مرحل��ة التدريب التي يجب أن 
يجتازها المرش��حون لتعيينهم في الس��لك 

القضائي. 
وأش��ار إلى تنفيذ األمان��ة العامة للمجلس 
األعلى للقض��اء برامج تدريبي��ة متخصصة 
ل�117 قاٍض من مختلف المحاكم – المدنية 
والجنائية والشرعية ضمن برنامج التدريب 
المس��تمر، بالتع��اون مع معهد الدراس��ات 
القضائية والقانونية حيث بلغ عدد الساعات 
التدريبية 896 س��اعة، حض��ر منها القضاة 
512 ساعة بالمحاكم المدنية، و 288 ساعة 
بالمحاكم الجنائية، و96 ساعة في المحاكم 
الش��رعية. ونوه الس��يد إل��ى اتفاقية تنفيذ 
األح��كام بين دول مجلس التعاون الخليجي، 
حي��ث يتم التنفي��ذ في دول��ة المنفذ ضده 
وف��ي حال وجود مطالب��ات مالية يتم اتخاذ 
إجراءات التنفي��ذ على األموال الموجودة في 
البحرين، مش��يرًا إلى وج��ود المنفذ الخاص 
سيؤدي إلى تسريع اإلجراءات اإلدارية خاصة 

في بيوع المزاد وغيرها.

 النادي السوداني يزدان 
بجدارية الحضارة السودانية

ازدانت جدران النادي السوداني في البحرين، ب�»جدارية الحضارة 
الس��ودانية«، الت��ي نفذه��ا أعض��اء المجموعة التش��كيلية في 
النادي بقيادة الفنان التش��كيلي عمر المكي، وبمشاركة كل من 
التش��كيليين منى الروبي، محمد حس��ن محمد، عبد الهادي عبد 

الوهاب، نادر عبد الحميد، محمد مختار، والسموأل أبوسن.
وتم إنج��از الجدارية على ع��دة مراحل اس��تغرق تنفيذها حوالي 
5 أس��ابيع، حيث ق��دم الفنان المكي تجرب��ة متميزة وفريدة من 
نوعه��ا، خصوص��ًا مع معالج��ة األل��وان، لتعبر اللوح��ة عن ثراء 

وثقافة وإرث السودان الحضاري الخالد.
يذك��ر أن ه��ذه المجموعة الفني��ة، قدمت عددًا م��ن الفعاليات 
الفني��ة، كان��ت أبرزها ورش��ة أل��وان الم��اء التي قدمه��ا الفنان 
التشكيلي الكبير عبد الرحمن التكينة، وجدارية النادي السوداني 
ضمن االحتفاالت بأعياد االس��تقال في السودان والعيد الوطني 
لمملكة البحرين. يش��ار إل��ى أن المجموعة اس��تضافت، الفنان 
التشكيلي الكبير راشد دياب في محاضرة بالنادي السوداني على 
هامش المعرض التشكيلي للفنان دياب في البحرين قبل حوالى 
العامين. وقدم أعضاء النادي، ش��كرهم إلى كافة القائمين على 
ه��ذه الجدارية، معرب��ًا عن تقديره لرئيس مجل��س إدارة النادي 
حم��زة محمد نور عل��ى دعمه المتواصل للمجموعة ومس��اندته 
المش��روع حضورًا ومش��اركة ومتابعة، كما أعرب عن شكره إلى 

السموأل أبوسن نظير التنظيم المتميز.
كما ثمن النادي، جهود عرابي ش��ريف في متابعة إكمال مشروع 
المس��رح الصيف��ي، الذي سيش��كل المرحلة الثانية من مش��روع 

تأهيل مرفق النادي الجتذاب المبدعين في كافة المجاالت.

 الدوسري: »فساد علني ومكشوف.. 
سبب انهيار سقف مأتم الهملة الكبير«

كش��ف العض��و البل��دي ممث��ل الدائ��رة الثالث��ة 
بالش��مالية محمد سعد الدوس��ري عن وجود مافيا 
بي��ن أطراف متع��ددة داخل مأتم الهمل��ة الكبير، 
وموظفي��ن ف��ي إدارة األوقاف الجعفرية، س��هلت 
عملي��ة البن��اء المخالف، مش��يرًا إلى أن��ه تم دون 
عل��م األجهزة المختصة الرس��مية وبدون إش��راف 
هندس��ي معتم��د بل وم��ن غير موافقات رس��مية 

للبناء والتش��ييد، مما أدى الى انهيار سقف الصالة 
الخارجية لمأتم الهملة الكبير.

وش��دد الدوس��ري على ضرورة قي��ام كل من وزارة 
الع��دل وإدارة األوقاف الجعفري��ة والنيابة العامة 
الش��مالية  المنطق��ة  المدن��ي وبلدي��ة  والدف��اع 
بالتحقي��ق الف��وري جراء ه��ذه الجريم��ة لمعرفة 
مس��ببها وتقديمه للعدالة لينال جزاءه نتيجة هذا 

الفساد العلني المكشوف.
وطالب الجهات المعنية -كٌل فيما يخصه- بالبحث 
عن أس��باب هذا االنهيار المفاج��ئ وتقديم الجناة 
للعدال��ة لينالوا جزاء فعلتهم الش��نيعة التي تعّبر 
عن قمة االستهتار بأرواح المواطنين وتجاوز جميع 
األع��راف والقوانين المرعية في البلد، والذي كادت 

أن ُتزهق أرواح مواطنين بسببه لوال لطف اهلل.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/02/watan-20220202.pdf?1643776641
https://alwatannews.net/article/988001
https://alwatannews.net/article/988001
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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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 10 آالف بحريني تدربوا 
ضمن »المهارات الوظيفية« في 2021

مريم بوجيري «

كش��ف وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية جميل 
حمي��دان أن اجمال��ي المس��تفيدين من برنامج 
المهارات الوظيفية بالتعاون مع »تمكين« خالل 
2021، بل��غ أكثر من 10 آالف ممن تم تدريبهم 
في تل��ك الفترة، وأكد أن النس��خة الجديدة من 
برنام��ج »فرص« تعد في المرحل��ة األخيرة من 
تصمي��م اإلجراءات والمكافآت لتدريب الش��باب 
عل��ى رأس العمل في أكثر الش��ركات الحكومية 
والقطاع الخاص بصورة أكثر شمولية وتسهيالت 

وحوافز يتم اإلعالن عنها قريبًا.

وأكد ف��ي مداخلته خالل جلس��ة مجلس النواب، 
أن التدري��ب عنص��ر أساس��ي في تأهي��ل برامج 
التوظي��ف ال��ي تتم بص��ورة مس��تمرة، وهناك 
ضمان��ات بزي��ادة كف��اءة برامج التدري��ب التي 
تعرض على المواطنين لتمكينها أكثر من تلبية 
احتياجات الباحثين عن عمل وتسهيل إجراءاتهم 
ف��ي الوظائف المختلف��ة، فالتدريب كان وال زال 
مستقاًل بذاته وليس شرطًا للتوظيف ولكن يزيد 
م��ن قدرة الباحث عن عمل في االندماج بس��وق 

العمل.
وبين الوزير أنه يتم تقييم عملية التوظيف على 
ضوء االستفادة من برامج التدريب، ويتم تخريج 

دفع��ات بالتدري��ج ويتوظفون، وق��ال: »أطلقنا 
بش��كل مطور مش��روع »ضمان« الذي تلتزم به 
المعاه��د، من خالل التدري��ب بضمان التوظيف 
ويتم زيادة المكافآت المخصصة للمعهد وهناك 
تركيز خاص عل��ى المهن والحرف اليدويه، حيث 
تم رف��ع المكافاة لها إل��ى 1500 دينار بداًل من 
500 حسب التصنيفات المقررة لبرامج التدريب 
لتش��جيع البحرينيي��ن للذهاب للمه��ن الحرفية 
المطلوبة في س��وق العمل، عملي��ة التطوير ال 
تنتهي وإنما مستمرة ويبقى التدريب والتعليم 
أهم مص��در إلنجاح برامج التوظي��ف التي تقوم 

بها الدولة«.

حميدان: التأمين ضد التعطل »مفخرة وطنية«.. 
و»تمكين« تسدد اشتراكات التجار

مريم بوجيري «

أك��د وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان، أن نظام التأمين ضد 
التعطل »مفخ��رة وطنية« حيث قام النظام بحماي��ة العمالة البحرينية في 
فترة صعبة، ويعتبر المواطن البحريني هو المس��تفيد األول من الصندوق، 
والداخلين البحرينيين الجدد لس��وق العمل الذين لم يدفعوا اشتراكات هم 

العدد األكبر المستفيد من التأمين ضد التعطل.
وشدد الوزير على أن وجود الصندوق ليس هدفه االنتقاص من حق المواطن، 
ف��ي حي��ن أن األجانب يدفع��ون الجزء األكب��ر وفي ح��االت وضوابط معينة 

الستفادتهم منه، مؤكدًا أن »تمكين« تدفع عن أصحاب األعمال حاليًا نظرًا 
لدراس��ة تم عملها مسبقًا وجدنا فيها إمكانية تغطية تلك االشتراكات من 
نس��بة رسوم تصاريح العمل التي تدفعها تلك الشركات كنوع من الموازنة 
وبذلك تكون في األصل مدفوعة منهم، مشيرًا أن هناك كثيرًا من الشركات 

تدفع حصة العمال واألقل دخاًل واألقل حاجة هم األكثر استفادة.
يأتي ذلك بينما ناقش مجلس النواب مش��روعًا بقانون الغاء نس��بة 1% من 
األج��ر الذي يدفعه المؤمن عليه لحس��ابات التأمين ضد التعطل، في حين 
وجه بع��ض النواب اتهامات بوجود ش��ركات ال تدف��ع حصتها في صندوق 

التأمين ضد التعطل.

 26 ألف وظيفة
في 2021 بزيادة 37٪ عن العام الماضي

محمد رشاد  «

كش��ف وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية جميل 
جمدان، أن عدد عملي��ات التوظيف خالل 2021 
تجاوزت ال� 26 ألف وظيف��ة بزيادة قدرها %37، 
عن ع��ام  2020 الذي بلغ في��ه معدل التوظيف 
نحو 19 أل��ف وظيفة، منوهًا بارتفاع متوس��ط 
أج��ور المهن إلى نحو 494 دينارًا مقارنة ب� 413 

في 2020. 
وأوض��ح، أن ع��دد الموظفين للم��رة األولى في 
القط��اع الخاص بل��غ نح��و 8 آالف موظف جديد 

في سوق العمل، بينما أن هناك 18 ألف شخص 
سبق له العمل ومس��جلين لدى الوزارة، مضيفًا 
أن انخف��اض أعداد العاطلي��ن أو زيادتهم ليس 
مرتبط��ًا فقط بالذين تم توظيفهم، بل يخضع 
لعملي��ة ديناميكي��ة داخ��ل ال��وزارة  تعند على 
أعداد الداخلين الجدد لسوق العمل بالتوازي مع 

أعداد الخارجين للتوظيف الحكومي.
وقال الوزي��ر: »مخطئ من يظن أن الوزارة تضع 
أرقامًا وتصدق علها الحكوم��ة، فهناك إجراءات 
تتخذها الوزارة لتوثيق صحة وسالمة التوظيف 
م��ن خالل التأمين��ات االجتماعية«، مش��يرًا إلى 

أن من��ح التوازن بين المتقدمي��ن الباحثين عن 
العمل وهناك معايير للجدية مبينة في قوانين 

العمل وقوانين التأمين االجتماعي. 
وحول زيادة الف��رص للباحثين عن العمل، بين 
الوزير أن الوزارة من خ��الل نظامها اإللكتروني 
منحت الباحثين عن العم��ل في الزيارة الواحدة 
الصالحي��ة باالطالع عل��ى مجموعة من الفرص 
الالئق��ة والمناس��بة لمؤهالت��ه، مش��ددًا على 
أن هن��اك اس��تقاللية للباحثين ع��ن العمل في 
الدخول لنظامها اإللكتروني��ة إلثبات مراجعته 

من أجل تحقيق مبدأ الجدية وفقًا للقانون.

 سلمان: صندوق التعطل 
يجب تطويره ال إلغاؤه

 الصالح يطيح 
بمخالفة الباعة الجائلين 

مريم بوجيري «

طال��ب النائب األول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي س��لمان، 
باالس��تفادة م��ن صن��دوق التعطل ف��ي دعم برام��ج تأهيل 
البحرينيين وطرح خيارات لالس��تفادة من الصندوق وتوظيفه 
ف��ي مصلح��ة العاطلين، مؤك��دًا أنه بفضل الصن��دوق تفخر 
البحرين أم��ام العالم بالحف��اظ على اس��تقرارها االقتصادي 

خالل الفترة الماضية.
وأكد أثناء مناقش��ة مجلس النواب لمشروع قانون إلغاء نسبة 
1% م��ن األجر ال��ذي يدفعه المؤمن عليه لحس��ابات التأمين 
ضد التعطل، أن وجود الصندوق فكرة رائدة ويجب أن تستمر 
خصوصًا أنه أس��س لفكرة التكامل بين أطراف العمل الثالثة 

وال زال هذا الصندوق به سيولة كافية لتغطية أمور أخرى.

مريم بوجيري «

اتف��ق أعضاء مجلس النواب على رف��ض مقترح بقانون تقدمت 
به النائب سوس��ن كمال لمخالفات الباعة الجائلين من إشغال 
الطرق العامة، حيث رفض النائب ممدوح الصالح فكرة المقترح 
واعتبرها معاقبة للبائع البحريني البس��يط الذي يشغل الطريق 
باحثًا عن رزقه، في حين أيده النائب عمار البناي. وكان المقترح 
ال��ذي تم رفض��ه ينص على ف��رض غرامة ال تقل عن عش��رين 
دينارًا وال تجاوز خمسمائة دينار للمخالفين وبمضاعفة الغرامة 
المق��ررة في كل مرة يتم فيها تك��رار المخالفة، وأن يحكم على 
المخالف بأداء ضعف رس��م اإلش��غال فضاًل عن مصروفات إزالة 

اإلشغال المخالف.

 البناي: مخالفات بـ »الفاتح« 
منذ 3 سنوات دون تجاوب من »األشغال«

مريم بوجيري «

أكد النائب عمار البناي انتش��ار »صنادق« تشغل 
الطريق ف��ي ضاحية الفاتح ك�»مبي��ت« للعمالة 
الس��ائبة رغم أن المنطق��ة تعد من أرقى مناطق 

المملكة وهي وجهة سياحية، في ظل صمت تام 
من وزير األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي ووكالء ال��وزارة والمس��ؤولين، رغ��م 
زيارته��م للمنطق��ة والوق��وف عل��ى المخالفات 
على ح��د تعبيره. وتس��اءل البناي: »لم��اذا تكثر 

مخالفات أشغال الطريق في محافظة العاصمة.. 
ه��ل ألن��ه ال يوج��د هن��اك مجلس بل��دي؟ هناك 
بع��ض المخالفات الت��ي رصدت بحض��ور الوزير 
والوكالء في الوزارة وال جدوى، إلى من نش��تكي؟ 

فالمخالفات ال تزال موجوده منذ 3 سنوات«.

 بوحمود: أين مكافآت
مغّسلي وفيات »كورونا«؟

مريم بوجيري «

طالب النائب محمد بوحمود بضرورة حصول المتطّوعين 
مغّس��لي المتوفين جراء جائحة كورونا على مكافآت نظير 
تعّرضهم المس��تمر للخطر المباش��ر، إل��ى جانب أهمية 
النظ��ر ف��ي تكريمه��م بوس��ام األمير س��لمان ب��ن حمد 

لالستحقاق الطبي.
وأك��د، قب��ل موافقة مجل��س الن��واب على اقت��راح برغبة 
مستعجل لش��مول المتطّوعين لمغّس��لي المتوفين من 
جائح��ة كورونا بمكافأة ووس��ام األمير س��لمان بن حمد 
لالس��تحقاق الطب��ي، أنهم ل��م يحصلوا عل��ى مكافآت أو 
أوس��مة وهم يتعّرضون للخطر بش��كل مباشر، وعددهم 
15 شخصًا قاموا برفع تظلم لألوقاف ولم يتم الرد عليهم 

حتى اآلن.

مقترحات أحيلت للحكومة

 شمول المتطوعين من مغسلي المتوفين من جائحة »كورونا«
بالمكافأة المالية لسمو ولي العهد رئيس الوزراء ووسام األمير سلمان للمتطوعين. 

التعجيل في إعادة بناء جامع المهزع في المنامة. 

 دراسة العدول عن إلغاء طلب الخدمة اإلسكانية
إذا مضت على الطلب 15 سنة من تاريخ تقديمه. 

 توجيه الحكومة القطاع العام والخاص بالعمل عن بعد
بنسبة ال تقل عن 50٪ في ظل تزايد حاالت اإلصابة بـ»كورونا«.

 السهلي: مظالت الوحدات 
السكنية إشغال للطريق العام

مريم بوجيري «

كش��ف مدير عام أمانة العاصمة 
إش��غال  أن  الس��هلي،  محم��د 
الطرق تش��مل مظ��الت الوحدات 
القانون  لن��ص  اإلس��كانية، وفقًا 
باإلش��غال بم��واد ثابت��ة ت��دوم 
لمدة تطول عن 24 س��اعه ويجب 

إزالتها.
ج��اء ذلك، ف��ي رده على تس��اؤل 
للنائ��ب حم��د الكوهج��ي بش��أن 
تلك المظالت ليتم أخذ القرار في 
تمري��ر قان��ون مضاعف��ة عقوبة 
إش��غال الطري��ق م��ن عدمه في 
حالة تأثيرها عل��ى المواطن، في 

حين تم رفض المقترح المذكور.
أن  الس��هلي  أك��د  جانب��ه،  م��ن 
إش��غال  قان��ون  ف��ي  الغرام��ات 
الطرق أصبحت غير رادعة، معتبرًا 

رادع  لي��س  دين��ارًا   20 مبل��غ  أن 
والقان��ون يحوي صالحي��ة اإلزالة 
»األش��غال«  ويعط��ي  اإلداري��ة 
»ف��ي  وق��ال:  الصالحي��ة.  ه��ذه 
الوق��ت الحالي ج��ار االعتماد على 
صالحية اإلزال��ة اإلدارية وأصبحت 
إن  حي��ث  متفاوت��ة،  جدواه��ا 
بعض اإلش��غاالت يتم االستفادة 
منها قب��ل اإلزال��ة، والغرض من 
اإلش��غال أصب��ح متحقق��ًا ويجب 
تعدي��ل الغرام��ات من ب��اب ردع 
ه��ذه المخالفات، والتش��ديد في 
حال تك��رار المخالفة ما يس��اهم 
في ضبط عملية إش��غال الطرق. 
وأوضح، أن الصالحي��ة التقديرية 
موج��ودة لدى اإلدارة المس��ؤولة 
إلزال��ة المخالفات، كم��ا أن تكرار 
ال  عليه��ا  واإلص��رار  المخالف��ة 

محمد السهليمخالفة له حاليًا.

معصومة عبدالرحيم: 
 »العقوبات البديلة« يواكب 
أحدث الممارسات الدولية

ثمن��ت النائ��ب معصوم��ة عبدالرحي��م توجيه��ات صاح��ب 
السمو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، بالتوس��ع في تطبيق قانون العقوبات 
والتدابي��ر البديلة وتنفيذ برنامج الس��جون المفتوحة، األمر 
الذي س��يعمل على إعط��اء المزيد من الف��رص للمحكومين 
باالس��تفادة من ه��ذا القانون وال��ذي يأت��ي ليواكب أحدث 

الممارسات الدولية.
كما أعربت عن بالغ ش��كرها وتقديرها للجهود التي تبذلها 
وزارة الداخلية برئاسة الفريق أول الشيخ راشد بن عبداهلل آل 

خليفة وجهوده المستمرة.
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 إعفاء خريجي »البحرين الطبية« 
من امتحانات مزاولة الطب بالمملكة المتحدة

حصل خريجو كلية الطب من الكلية 
الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي أيرلندا - 
 RCSI( جامع��ة البحري��ن الطبي��ة
Bahrain(، عل��ى موافق��ة المجلس 
الطب��ي العام في المملكة المتحدة 
بالتق��دم  له��م  للس��ماح   )GMC(
المهن��ة في  للتس��جيل لممارس��ة 
للخض��وع  الحاج��ة  دون  المملك��ة 
التقييم��ات  مجل��س  المتحان��ات 
المهنية واللغوي��ة )PLAB(، والتي 
يجريه��ا المجل��س للتأك��د من أن 
األطباء الحاصلي��ن على مؤهالتهم 
المس��توى  لديه��م  الخ��ارج  م��ن 
المطلوب م��ن المعرفة والمهارات 
المملك��ة  ف��ي  الط��ب  لممارس��ة 

المتحدة.

بإمكان  أصب��ح  الموافق��ة  وبه��ذه 
خريج��ي جامع��ة البحري��ن الطبية 
)RCSI Bahrain( التق��دم بطلبات 
التس��جيل ل��دى المجل��س الطب��ي 
الع��ام من خ��الل مس��ار المؤهالت 
األوروبية )REQ( بفضل الش��هادة 
الطبي��ة الت��ي حصل��وا عليه��ا من 
الجامعة الت��ي تتبع الكلية الملكية 
للجراحي��ن ف��ي أيرلندا. وسيس��هل 
ه��ذا اإلنج��از الكبي��ر ال��ذي حققته 
عل��ى  الطبي��ة  البحري��ن  جامع��ة 
الخريجي��ن التق��دم للحص��ول على 
فرص التدري��ب والدراس��ات العليا 
في المملك��ة المتحدة بغض النظر 
عن جنس��يتهم. ويوج��د حاليًا 170 
ف��ي  ويتدرب��ون  يعمل��ون  خريج��ًا 

المملك��ة المتحدة وفق��ًا للمعايير 
العالمي��ة ويس��تفيدون من فرص 

التعلم الواسعة.

وبه��ذه المناس��بة، أك��دت األمين 
الع��ام لمجل��س التعلي��م العال��ي 
ونائب رئي��س مجلس أمناء مجلس 
التعلي��م العال��ي الش��يخة رنا بنت 
عيس��ى ب��ن دعي��ج آل خليف��ة على 
أن موافق��ة المجل��س الطبي العام 
ف��ي المملكة المتح��دة على إتاحة 
الف��رص لخريجي كلي��ة الطب من 
بمزاولة  الطبي��ة  البحرين  جامع��ة 
المهنة ف��ي المملكة المتحدة دون 
الحاج��ة إلج��راء اختب��ارات تقيي��م، 
يعتبر اعترافًا عالميًا بجودة التعليم 
العالي ف��ي مملكة البحرين بفضل 
م��ا يحظى من اهتم��ام وعناية من 
المل��ك  الجالل��ة  صاح��ب  حض��رة 
حم��د بن عيس��ى آل خليف��ة عاهل 

الب��الد المف��دى، وم��ن توجيه��ات 
ودعم م��ن صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
وفي ظ��ل سياس��ات مجل��س أمناء 
مجل��س التعليم العالي في االرتقاء 
بمخرجات التعليم العالي وتش��جيع 
المؤسسات للحصول على اعتمادات 
وذلك  األكاديمية  لبرامجه��ا  دولية 
االس��تراتيجية  لمب��ادرات  تحقيق��ًا 

الوطنية للتعليم العالي.
وم��ن جانب��ه ق��ال رئي��س الكلية 
الملكي��ة للجراحي��ن ف��ي أيرلن��دا-
جامع��ة البحري��ن الطبي��ة س��مير 
العتوم: »إن تمكين خريجي جامعة 
البحرين الطبية من العمل والتدرب 

في المملكة المتحدة بش��كل أسرع 
س��يعود بالعديد م��ن الفوائد على 
طالبن��ا وخريجين��ا وجميع منش��آت 
الرعاي��ة الصحية ف��ي دول مجلس 
دول التعاون الخليج��ي. وعلى مدار 
الس��نوات، عاد عدد م��ن الخريجين 
إلى أوطانهم حاملين معهم خبرات 
ال مثيل لها، وحققوا خطوات كبيرة 
في مج��االت خبرتهم. والش��ك في 
أن تأهيل مجموعة م��ن المهنيين 
المدربي��ن عالميًا ف��ي مجال الطب 
والبحث  المعرف��ة  س��يعزز قاع��دة 
ويرفع من ج��ودة خدم��ات الرعاية 
الطبية، بما يعود بالنفع على جميع 
المرضى ف��ي دول مجلس التعاون 

الخليجي«.

د. سمير العتوم

 علي الشغل يفوز بسيارة
 »لكزس آر سي 350« من »السيف«

أجرت مؤخرًا شركة عقارات الس��يف، إحدى الشركات الرائدة 
ف��ي مجال التطوي��ر العقاري ف��ي مملكة البحرين، مراس��م 
الس��حب على رابع جوائ��ز حملة »تخّيل واربح« للمتس��وقين 
في كل من مجمع الس��يف – ضاحية الس��يف ومجمع السيف – 
مدينة عيسى، حيث فاز علي سلمان الشغل بسيارة لكزس آر 

سي 350 الفاخرة. 
وجرت مراسم الس��حب في مقر الشركة بحضور ممثلين عن 

الشركة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وكانت ش��ركة عقارات الس��يف، أطلقت حملة »تخّيل واربح« 
في كل من مجمعي الس��يف، اعتبارًا م��ن 20 أبريل الماضي 
واس��تمرت حت��ى 15 يناي��ر الماض��ي، لتقدم لجمي��ع الزوار 
والمتس��وقين تجربة تسّوق استثنائية وفرصة الفوز بجوائز 
شهرية قّيمة. وحصل المتسوقون الذين أنفقوا 30 دينارًا أو 
أكثر في متاجر مجمع السيف، على فرصة الدخول في السحب 

على جوائز مميزة.
وق��ال مدي��ر أول - إدارة العقارات بش��ركة عقارات الس��يف 
محمد القائد: »يسعدنا اإلعالن عن الفائز في السحب الرابع 
واألخي��ر عل��ى جوائز الحملة الت��ي قدمت لجمه��ور عمالئنا 
تجرب��ة تس��وق اس��تثنائية م��ع مكافأتهم عل��ى اخالصهم 
وحرصهم على التس��وق في مجمعات السيف. وسنواصل في 

العام 2022 تقديم كل ما هو جديد في عالم التس��وق لكي 
نضم��ن اجواء تس��وقية ال مثيل لها للزوار م��ن داخل وخارج 

المملكة«.
من جانبه، أعرب الش��غل، عن سعادته بفوزه بسيارة لكزس 
الفاخرة من مجمع الس��يف، مبديًا إعجابه بما تقدمه شركة 
عقارات الس��يف من حمالت ترويجية مميزة قل نظيرها على 
مس��توى المملكة. وأكد أن مجمع الس��يف بالنس��بة له خيار 

التسوق المفضل.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/02/watan-20220202.pdf?1643776641
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/987876
https://alwatannews.net/article/988013
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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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استأنف إكس��بو 2020 دبي، فعاليات 
الزيارات م��ن مدارس دب��ي وبرنامج 
فرص��ًا  مقدم��ًا  المس��تقبل،  نج��وم 
اس��تثنائية للتعلم والترفيه في أكبر 
تجمع عالمي، حيث وصل عدد زيارات 
إكس��بو 2020 دبي إلى 11,608,240 

زيارة حتى 31 يناير.

وش��هد الزوار العديد م��ن الفعاليات 
بينه��ا  كان  الممي��زة  والبرام��ج 
العالمية وأس��بوع  أس��بوع األه��داف 
النجوم  ومش��اركات  واللياقة،  الصحة 
الموس��يقية  والحف��ات  والمش��اهير 
ت والتي أحياها باك آيد  التي ال ُتف��وَّ
بي��ز، وبلقي��س، وغوادالوب��ي بينيدا، 

وجاكوب كولير، باإلضافة إلى انطاق 
المسرحية الموس��يقية »لماذا؟« من 
إخراج ش��يكار كاب��ور وألح��ان إيه. آر. 

رحمان.
ومع تبقي ش��هرين فقط على موعد 
إس��دال الس��تار على فعاليات إكسبو 
2020 دب��ي، ارتف��ع ع��دد الزي��ارات 
المتك��ررة إلى 57 % في ش��هر يناير، 
حيث اغتنم الزوار الفرصة لاستمتاع 
ب��كل ما يقدم��ه هذا الح��دث الدولي 

قبل نفاد الوقت.
وج��اء ُثل��ث إجمالي أعداد ال��زوار من 

م��ن   %10 بنس��بة  اإلم��ارات،  خ��ارج 
كل م��ن الهن��د والمملك��ة العربي��ة 
الس��عودية، و6% من ألمانيا و5% من 

روسيا.
وقالت وزيرة الدولة اإلماراتية لشؤون 
التعاون الدولي، المدير العام إلكسبو 
2020 دب��ي ري��م الهاش��مي: »تمثل 
ه��ذه النس��خة م��ن إكس��بو الدول��ي 
احتف��ااًل بالتعاون الدول��ي، وتبرهن 
فعليًا عل��ى ما يمك��ن تحقيقه إذا ما 
اجتمعنا معًا اليوم لنعمل على إعادة 

تشكيل عالم الغد«.

s.alshaeer@gmail.com

@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

كلمة أخيرة

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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جهود المــرأة البحرينيــة تؤكد أن التوجيهــات الملكية 
البنــاء  فــي  الحثيثــة  المشــاركة  وراء  كانــت  الســامية 

والتنمية لتشكل محورًا رئيسًا في نهضة المجتمع.

باألحمر
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والشكـاوى

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد
emohd@a lwatannews .ne t

شـركــة الـوطــــن 
للصحافة والنشر
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»جابوه الرجال« »2«
أحد أخطر العناصر اإلرهابية هكذا وصفت النيابة العامة في بيانها أحمد 
جعفر محمد علي »49 عامًا«، الذي ورد اسمه أول مرة عام 2011 بعد أن 
دله��م عليه المدعو »ح ج« الذي قبض عليه وبحوزته أس��لحة ومتفجرات 
وهو من أخبرهم أن المدعو أحمد جعفر هو من أعطاه تلك األس��لحة بعد 
أن قرر الهرب  من البحرين، فأخبره أن لديه أس��لحة ويريد منه االحتفاظ 

بها وكانت ثاثة رش�اش�ات كاشينكوف ومخازن ذخيرة ومسدسات. 
ث��م تتال��ت القضايا الت��ي يرد فيها اس��م أحمد جعف��ر وجميعها قضايا 
إرهابية نجم عنها مقتل عدد من رجال الشرطة، فكان اسمه يرد في تلك 
القضايا المتفرقة كإدارة لتلك العملية وهو هارب وبعضها جرت إدارتها 
من عل��ى األراضي اإليرانية، فصدرت بحقه ثاث��ة أحكام في ثاث قضايا 
بالسجن المؤبد، والقضية الرابعة حكم فيها بالسجن عشر سنوات غيابيًا. 
وم��ن هناك وم��ن األراض��ي اإليرانية ظل اس��مه يتردد ف��ي العديد من 
التحريات ومسؤوليته عن العديد من الحوادث اإلرهابية التي اعترف فيها 

من قبض عليهم بعاقة المذكور وبإدارته لها. 
ماذا فعلت البحرين؟ 

ب��دأ العمل االحترافي البحرين��ي الدولي منذ تلك الفت��رة، أي بعد صدور 
األحكام مباشرة، منذ عام 2011 وتم تعميم اسمه وإدراجه ضمن النشرة 
الحم��راء  للمطلوبين الخطرين، إنما نظرًا لوجوده في إيران فإن تس��ليم 

إيران له كان مستحيًا وهي من يدربه ويموله.  
ظل المذكور في إيران عشر سنوات ترصده أجهزة األمن البحرينية وتتبعه 
هناك ونضع هنا خطين على تلك الكفاءة، وفجأة -وهنا الحلقة المفقودة- 
ق��رر أحمد مغادرة إي��ران وعدم بقائه في »نعيم« إي��ران الموعود خاصة 
وقد كان مجاورًا ألسياده وأولياء نعمته، لكنه قرر فجأة ترك إيران والسفر 

إلى جمهورية صربيا وطلب اللجوء هناك!! 
لس��وء حظه أو لحس��ن حظ البحرين بعد وصوله لصربيا ألقت الس��لطات 
الصربية عليه القبض هناك لمخالفته لقانون اإلقامة وبقي في الس��جن 
بانتظار ق��رار ترحيله، وهن��ا بدأت التح��ركات البحريني��ة االحترافية فور 
تلقيها هذه المعلومات الهامة، الت��ي كان باإلمكان تجاهلها أو التفكير 
والتأن��ي الذي ممكن أن يضي��ع الفرصة الثمينة، وهن��ا اليقظة واالنتباه 
والوع��ي والمثابرة واإلصرار والروح الوطني��ة التي ال تخفت والتي نحييها 

ونشيد بها. 
عل��ى الفور تم تجديد النش��رة الدولية الحمراء والت��ي تعد مذكرة قبض 
دولية بعد تلك التي مضى عليها عش��ر س��نوات، وعلى الفور تم التواصل 
مع المس��ؤولين في جمهورية صربيا بش��كل رس��مي مباشر بينهم وبين  
الخارجية البحرينية، وبينهم وبي��ن اإلنتربول الدولي، وهكذا نجحت وزارة 
الداخلية في إقناع المس��ؤولين ف��ي جمهورية صربيا وتم التحرك الفوري 
با تردد الس��ترداده بعملية أمني��ة ومعلوماتية احترافي��ة اتبعت فيها 
اإلجراءات القانونية بدقة متناهية في إطار من التعاون الدولي القانوني 

وتحت مظلة اإلنتربول. 
وبموج��ب هذا اإلج��راء القانوني ألقى اإلنتربول ف��ي صربيا القبض عليه 
بع��د التأكد م��ن أنه مازال مطلوب��ًا أمنيًا للبحرين، وغ��ادرت بعثة أمنية 
من وزارة الداخلية وقامت باس��تامه واس��ترداده ومن ثم إحالته للنيابة 

العامة التخاذ اإلجراءات القانونية الازمة. 
وللعلم يحق للمدعو أحمد االس��تئناف إن أراد وقد فعل وهذا ما يؤكد من 

جديد أننا دولة قانون ودولة مؤسسات. 
أخيرًا بقيت بعض األس��ئلة دون إجابة، ِلَم ترك إيران؟ أليس��ت هي الماذ 
والعي��ش تحت ظل قائدها هو النعيم والمرتجى؟ فهل هناك من  الدائرة 
المحيط��ة به من غ��رر به وحثه على الخروج؟ هل هن��اك من أبلغ عنه في 

صربيا؟ تلك األسئلة بقيت معلقة وننتظر من األيام اإلجابة عليها. 
في الختام تلك رواية يسطر فيها رجالنا بطولة وطنية تؤكد أن حق الوطن 
وحق الشهداء ال يضيع وهناك من عاهد اهلل وعاهد مليكه على الذود عنه، 
تلك الرواية تبلغ رس��الة مباش��رة وواضحة لمن تسول له نفسه أن يفكر 
بأي محاولة لإلخال باألمن فإنه سيحاس��ب وإن هرب، وأنه سيحاسب وإن 

طال الزمن، فالبحرين ال تترك حقها وحق شهدائنا أمانة في رقابنا. 
وتؤك��د هذه القص��ة أن مملكة البحري��ن دولة قانون ودولة مؤسس��ات 
تتب��ع كل ما هو مت��اح ضمن األطر القانونية الدولية وأنه مهما اس��تغل 
اإلرهابي��ون تلك الثغ��رات القانونية للهرب والتخف��ي والتظلل بالحماية 

الدولية إال أن عيوننا مفتوحة وستبقى مفتوحة حتى تتحقق العدالة. 
حفظ اهلل البحرين وحفظ أهلها.

 وفاة طفلتين رضيعتين 
جراء الصقيع شمال غرب سوريا

قض��ت طفلت��ان س��وريتان نتيجة الطقس الش��توي 
القاس��ي الذي شهده ش��مال غرب س��وريا، حيث أدت 
الثل��وج واألمطار الغزيرة إل��ى تدمير مئات الخيام في 
مخيم��ات النازحين وتعري��ض القاطنين فيها للخطر، 

حسب ما أفادت األمم المتحدة الثاثاء.
وأوض��ح مكت��ب األم��م المتحدة لتنس��يق الش��ؤون 
اإلنس��انية لوكال��ة »فران��س ب��رس«، أن »طفلتين 
نازحتي��ن من ريف حل��ب الجنوبي إحداهم��ا تبلغ من 
العم��ر 7 أيام والثانية ش��هرين توفيت��ا أمس نتيجة 

البرد والصقيع« في محافظة إدلب.
وأشار مراسل وكالة فرانس برس في المنطقة إلى أن 
الطفلتين ُنقلتا إلى مستشفى الرحمن التخصصي في 
بلدة حربنوش، الذي اس��تقبل كغيره من مستشفيات 
في إدلب عددًا كبيرًا من األطفال المصابين بالتهابات 

القصبات الشعرية نتيجة البرد والصقيع.

 »إكسبو 2020 دبي« يستقبل
11.6 مليون زائر و10 آالف قيادة عالمية

 القبض على 7 آسيويين 
لحيازتهم هيروين بـ14 ألف دينار

تمكنت ش��رطة مكافحة المخدرات ب��اإلدارة العامة للمباحث واألدلة الجنائية، وفي إطار س��عيها لحفظ 
النظ��ام ومكافحة الجريمة، من القبض على 7 آس��يويين في واقعتي��ن منفصلتين وبحوزتهم كمية من 

مادة الهيروين المخدرة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 14400 دينار.
وأوضح��ت اإلدارة بأنه فور ورود معلومات حول القضيتين، تمت مباش��رة أعم��ال البحث والتحري والتي 

أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم.
وأش��ارت إلى أنه تم تحريز المضبوطات، واتخاذ اإلجراءات القانوني��ة الازمة، تمهيدًا إلحالة القضيتين 

للنيابة العامة.

 61٪ من القاصرين يعانون 
الحزن واالكتئاب بسبب »كورونا« 

تش��ير دراس��ة لصندوق األم��م المتحدة إلغاث��ة الطفولة »يونيس��يف«، إل��ى أن 61% من 
القاصرين، الذين شملهم االستطاع الواسع وقامت به مجموعة من االختصاصيين في 34 
دولة، يعانون من ازدياد ملحوظ في مش��اعر الح��زن العميق واالكتئاب والقلق والتوّحد مع 
ارتفاع في معّدل االضطرابات النفس��ية والعقلية بس��بب انقطاعهم الطويل عن األنشطة 
التعليمية الحضورية في المدارس وازدياد حاالت الفقر والتيّتم، فضًا عن ارتفاع محاوالت 

االنتحار، خصوصًا في البلدان الغربية.
وتوضح الدراس��ة، أن اآلثار العميقة لجائحة كورون��ا تتجاوز بكثير البعد الصحي بمفهومه 

التقليدي، واألطفال هم الفئة األشّد تأثرًا بتداعياتها على المديين المتوسط والطويل.
وتفيد الدراسة أن 40% من القاصرين يعتبرون جائحة كورونا هي المصدر الرئيس للقلق، 
بعد أن كانت المدرس��ة تحتل هذه المرتبة لسنوات كثيرة، يضاف إلى ذلك تضاعف حاالت 
الطوارئ النفس��ية عند األطفال، وازدياد خطورة االضطرابات في الس��لوك الغذائي وحاالت 
االكتئاب والوس��واس القهري، فضًا عن إقبال القاصرين على اس��تهاك شبكات التواصل 

االجتماعي بنسبة غير مسبوقة.

 الشامبو قد يسبب السمنة
كشفت دراسة جديدة، عن وجود مواد كيميائية في 
العديد من عبوات المنتجات المس��تخدمة بش��كل 
يومي يمكن أن تتسبب في اإلصابة بالسمنة، وفقًا 
 New York »لما نش��رته صحيفة »نيويورك بوست
Post. وحدد باحثون من الجامعة النرويجية للعلوم 
مس��تخدمة  كيميائي��ة،  م��ادة   11 والتكنولوجي��ا 
ف��ي تصنيع عبوات منتجات ش��ائعة مث��ل زجاجات 
الش��امبو، يمك��ن أن تس��اهم في زي��ادة الوزن عن 

طريق إضعاف عملية التمثيل الغذائي.

ويحت��وي أي نوع من الحاويات الباس��تيكية تقريبًا 
على مثل هذه المواد، والتي يشار إليها في الدراسة 
بالم��واد الكيميائي��ة المعطل��ة لعملي��ة التمثيل 

 .MDC الغذائي
واكتشف الباحثون وجود مواد MDC في حوالي ثلث 
المنتجات التي قاموا بتحليلها، بما يشمل زجاجات 
س��ائل االس��تحمام والش��امبو والبلس��م وأكي��اس 
تجميد األغذية في البراد والقمامة وإسفنج المطبخ 

وزجاجات المياه.

وبحس��ب النتائ��ج، التي ُنش��رت في دوري��ة العلوم 
يك��ون  أن  يمك��ن  فإن��ه  والتكنولوجي��ا،  البيئي��ة 
هن��اك المئات م��ن المركبات الكيميائي��ة الفريدة 
المس��تخدمة في صنع هذه السلع، والكثير منها لم 
تتم دراس��ته عل��ى نطاق واس��ع، أو يمكن أال يكون 
تم دراس��ته على اإلطاق.  وأف��ادت النتائج أنه تم 
اكتش��اف وجود مواد معطل��ة للتمثيل الغذائي في 
عبوات 11 م��ن أصل 34 »منتجًا يومي��ًا« تم إثبات 

ارتباطها بزيادة الوزن في دراسات أخرى.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/02/watan-20220202.pdf?1643776641
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/988002
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.
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بدء حظر صيــد وبيـــع الروبيـــان لمـــدة 6 أشهـــر
أعلن وكيل الزراعة والثروة البحرية 
بوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديات 
إبراهيـــم  العمرانـــي  والتخطيـــط 
الحـــواج عن بـــدء فتـــرة حظر صيد 
أو تـــداول أو بيـــع الروبيـــان، والذي 
دخل حيز التنفيذ بدًءا من 1 فبراير 

الجاري ولغاية 31 يوليو 2022.
وذكـــر أن القـــرار يأتـــي حرًصـــا مـــن 
الـــوزارة ووفقـــا لقـــرار الوزير عصام 
خلف للمحافظة على الثروة البحرية 

بما يســـاهم فـــي تنمية هـــذا القطاع 
وســـعًيا لحمايـــة المخزون الســـمكي 
في مملكة البحرين لتحقيق التنمية 

المستدامة للثروات البحرية.
وأوضـــح أن القـــرار يأتـــي متوافًقـــا 
مع القـــرارات الخليجية فيما يتعلق 
فـــي  الســـمكي  المخـــزون  بحمايـــة 
مملكة البحرين والـــدول الخليجية، 
منوًها إلى أن وكالة الزراعة والثروة 
البحريـــة لن تألوا جهدًا في مواصلة 

الجهود التي تصب في الصالح العام 
للمملكـــة وتحقـــق الحمايـــة الكاملـــة 
للمخزون السمكي ورفع اإلنتاجية. 

ونصت المادة األولى من القرار على 
أنـــه يحظر صيد الروبيان في المياه 
اإلقليميـــة لمملكـــة البحريـــن اعتباًرا 
مـــن 1 فبرايـــر ولغايـــة 31 يوليو من 
كل عـــام، فيمـــا نصت المـــادة الثانية 
أنه “يحظر وجود شباك أو أدوات أو 
آالت أو أية وســـيلة لصيـــد الروبيان 

علـــى ظهـــر القـــوارب فـــي المناطـــق 
المحـــددة لصيـــد الروبيـــان، وكذلك 
كان  إذا  القـــوارب  رســـو  مناطـــق 
الغرض مـــن وجودها صيد الروبيان 
خـــال فترة ســـريان الحظر المشـــار 
إليهـــا فـــي المـــادة األولـــى مـــن هـــذا 

القرار”.
وأشـــارت المـــادة الثالثـــة مـــن القرار 
وتـــداول  عـــرض  يحظـــر  أنـــه  إلـــى 
الروبيـــان الطـــازج والمبـــرد والمثلج 

وغير المصنع في األسواق واألماكن 
العامـــة لغـــرض التســـويق أو البيـــع، 
خال فترة ســـريان الحظـــر المقررة 

بموجب أحكام القرار.
وأوضحـــت المادة الرابعة أن كل من 
يخالـــف أحـــكام هـــذا القـــرار يعاقب 
بالعقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي 
المرســـوم بقانـــون رقـــم )20( لســـنة 
2002 بشأن تنظيم صيد واستغال 

وحماية الثروة البحرية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

دعوة أولياء األمور لترسيـــخ القيــم لدى أبنائهـم
التحقيق مع 6 أحداث ألقوا عبوات حارقة على الشرطة... رئيسة نيابة األسرة والطفل:

قالت رئيســة نيابة األســرة والطفل إن النيابة العامة تلقت بالغًا من االدارة األمنية من قيام 
ســتة أطفــال لــم يتجاوزوا الخامســة عشــرة من العمر بإلقــاء زجاجات حارقة علــى الدوريات 
المتمركزة لحراســة مركز شــرطة ســترة، وتضررت نتيجة ذلك ســيارة مدنية تصادف وقوفها 

بالمكان، فيما تبين أنه سبق ارتكاب هؤالء لألطفال وقائع مماثلة.

 وأوضحـــت رئيســـة نيابـــة األســـرة والطفـــل، 
البـــاغ،  فـــي  التحقيـــق،  باشـــرت  النيابـــة  أن 
حيـــث اســـتمعت إلـــى أقـــوال األطفال الســـتة، 
بوصـــف أنهم معرضون إلحدى حـــاالت الخطر 
المنصوص عليها في قانون العدالة االصاحية 

المعاملـــة  ســـوء  مـــن  وحمايتهـــم  لألطفـــال 
بارتكابهـــم جريمة صناعة واســـتخدام عبوات 
قابلة لاشـــتعال والتجمهر والشغب واالعتداء 
على األشـــخاص والممتلكات العامة والخاصة، 
فأقر خمســـة منهـــم وقالوا إن الطفل الســـادس 

كان معهـــم أثناء ارتكاب الواقعة، وتم عرضهم 
علـــى االخصائيـــة االجتماعية لدراســـة حالتهم 
االجتماعية والنفســـية وإعداد التقارير الازمة 
لذلـــك، حيـــث ثبـــت مـــن التقاريـــر االجتماعيـــة 
والنفســـية المودعة وجود ميول عدوانية لدى 
األطفال تجاه المجتمع، وأن تصرفاتهم ناشـــئة 

عن التمرد والامباالة. 
 وقالـــت إنـــه فـــي إطـــار حـــرص النيابـــة العامة 
علـــى تطبيق أحكام قانـــون العدالة االصاحية 
لألطفـــال وفاعلية نفـــاذ أحكامه، وبناًء على ما 
أوصـــت به هذه التقاريـــر بالتحفظ عليهم، فقد 

أمـــرت النيابة بإيداعهم إحدى دور مؤسســـات 
العمـــل  لـــوزارة  التابعـــة  االجتماعيـــة  الرعايـــة 
والتنميـــة االجتماعيـــة، كمـــا تـــم عرضهـــم على 
قاضـــي محكمـــة العدالـــة االصاحيـــة الصغرى 
للطفـــل والـــذي أمر باســـتمرار التحفـــظ عليهم، 
تمهيـــدا إلحالتهم لمحكمـــة العدالة اإلصاحية 

الكبرى للطفل.
 مـــن ناحية أخرى، دعت رئيســـة النيابة أولياء 
األمور إلى االضطاع بمســـئولياتهم في رعاية 
أوالدهـــم واالهتمام بترســـيخ القيـــم والمبادئ 
األخاقيـــة فـــي نفوســـهم وتجنيبهـــم الظروف 

التي تســـمح بتعريضهم للخطر، وأكدت حرص 
النيابـــة العامـــة مـــن جانبها على إعمـــال أحكام 
بـــكل  وإنفاذهـــا  االصاحيـــة  العدالـــة  قانـــون 
فاعلية ومراعاة المصالح الفضلى لألطفال في 
كل إجراءاتهـــا، وتحقيـــق مقاصـــد القانون في 
شأن رعاية وضمان حماية الطفل من التعرض 
للخطـــر والعمل عند ثبوت انحرافه على تقويم 

سلوكه وإعادة تأهيله لاندماج في مجتمعه.

المنامة - بنا
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المنامة - النيابة العامة

صـــرح رئيـــس نيابـــة التنفيذ بـــأن نيابة 
التنفيـــذ أتمـــت إجـــراءات تنفيـــذ حكم 
قضائـــي نهائـــي بإزالـــة أجزاء مـــن عقار 
مخالـــف، وذلـــك دون وجـــود ترخيـــص 
مـــن الجهة اإلدارية المختصة والمملوك 
للمحكـــوم عليه في محافظـــة المحرق. 
وذلـــك بعد صدور حكم جنائي بالغرامة 
1000 دينـــار وإزالـــة األجـــزاء المخالفة 

في العقار.
وباشـــرت نيابة التنفيذ بمخاطبة بلدية 
المحرق بصفتها الجهة اإلدارية المعنية 

بتنفيـــذ الحكـــم الصـــادر بالتنســـيق مـــع 
مديريـــة محافظـــة المحـــرق وبحضـــور 
المحكـــوم عليـــه بعـــد إعانـــه بالحكـــم 

بشخصه.

إزالة أجزاء من عقار مخالف بالمحرق

“الجعفرية” تحقق في سقوط “سقف” بمأتم الهملة
إعداد تقرير شامل عن الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية

الوكالء أكدوا العمل على توفير الشحنات المطلوبة على دفعات في فبراير

األوقـــاف  إدارة  مديـــر  صـــرح 
الجعفريـــة محمـــد الحســـيني بأّن 
فـــي  التحقيـــق  باشـــرت  اإلدارة 
الصالـــة  ســـقف  ســـقوط  أســـباب 
الجانبيـــة في مأتم الهملة بالكائن 
المحافظـــة الشـــمالية فـــور وقوع 

الحادث.
وأوضح أّن اإلدارة ومنذ ســـقوط 
موجـــة  مـــع  بالتزامـــن  الســـقف 
األمطـــار الكبيـــرة التـــي شـــهدتها 
المملكـــة مـــع بداية العـــام الجاري 
بادرت إلى زيـــارة المأتم ومعاينة 
الموقـــع وبـــدأت فـــي إعـــداد ملف 

متكامـــل عـــن الحـــادث الـــذي لـــم 
يسفر عن أية إصابات ولله الحمد، 
حيـــث إن الســـقف كان عبارة عن 
صفائـــح مـــن األلمنيـــوم، كمـــا أن 
القائمين على المأتم بادروا بإزالة 

المخلفات بعد الحادثة مباشرة.
األوقـــاف  إدارة  مديـــر  وأشـــار 
الجعفريـــة إلـــى أنـــه انطاقـــًا من 
ســـامة  علـــى  الدائـــم  الحـــرص 
دور العبـــادة ومرتاديهـــا، ســـتبادر 
اإلدارة إلعـــداد تقرير شـــامل عن 
الحـــادث بالتنســـيق مـــع الجهـــات 

المعنية.

المنامة - األوقاف الجعفرية

يشمل الطازج والمثلج غير المصنع في األسواق... “الزراعة”:

إبراهيم الحواج

القبض على 7 آسيويين بحوزتهم مخدرات بـ 14.4 ألف دينار
تـــمـــكـــنـــت شــــرطــــة مــكــافــحــة 
الـــمـــخـــدرات بـــــــاإلدارة الــعــامــة 
لــلــمــبــاحــث واألدلــــــة الــجــنــائــيــة 
وفي إطار سعيها لحفظ النظام 
القبض  الجريمة من  ومكافحة 
7 آسيويين في واقعتين  على 
كمية  وبــحــوزتــهــم  منفصلتين 
المخدرة،  الهيروين  مــادة  مــن 
بحوالي  قيمتها  تــقــدر  والــتــي 

14400 دينار.
ــه  ــأنـ بـ اإلدارة  وأوضــــــحــــــت 

حــول  ــومــات  مــعــل ورود  فــــور 
أعمال  مباشرة  تم  القضيتين، 
البحث والتحري والتي أسفرت 
المذكورين  هوية  تحديد  عــن 

والقبض عليهم.
الـــعـــامـــة  اإلدارة  وأشــــــــــارت 
إلى  الجنائية  واألدلة  للمباحث 
المضبوطات،  تــحــريــز  تــم  أنـــه 
القانونية  اإلجــــراءات  واتــخــاذ 
الــــــازمــــــة، تـــمـــهـــيـــًدا إلحـــالـــة 

القضيتين للنيابة العامة.

المنامة - وزارة الداخلية

الجالهمة: “نهرا” تتابع وضع مخزون جهاز “االختبار السريع”
للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  صرحـــت 
الوطنيـــة لتنظيـــم المهـــن والخدمـــات 
الصحيـــة )نهـــرا( مريـــم الجاهمة بأن 
الهيئـــة تتابـــع مع الـــوكاء والموردين 
توفيـــر الكميـــات المطلوبة مـــن جهاز 
كورونـــا  لفيـــروس  الســـريع  االختبـــار 
)كوفيد19-( لألســـواق المحلية، حيث 
قامـــت الهيئـــة بالتحقـــق مـــن توافـــر 
المحليـــة،  األســـواق  فـــي  الكميـــات 
والتواصـــل مـــع الـــوكاء والمورديـــن 

لتوفيـــر الكميات الازمـــة والتأكد من 
لمملكـــة  الشـــحنات  تســـليم  مواعيـــد 
العمـــل  أن  أكـــدوا  الذيـــن  البحريـــن، 
جار علـــى توفير الشـــحنات المطلوبة 
لمملكـــة البحريـــن علـــى دفعـــات فـــي 

فبراير الجاري.
الهيئـــة  إلـــى أن  وأشـــارت الجاهمـــة 
جهـــاز  علـــى  الطلـــب  عمليـــة  تتابـــع 
كورونـــا  لفيـــروس  الســـريع  االختبـــار 
فـــي مختلـــف الصيدليـــات المرخصة، 

مؤكدة أنه بإمـــكان الوكاء المحليين 
الجهـــاز  الســـتيراد  لهـــم  المصـــرح 
المورديـــن،  مـــع  مباشـــرة  التواصـــل 
لتوفيـــر الكميـــات المطلوبة لألســـواق 

المحلية.
ولفتـــت إلـــى أن الهيئـــة حريصة على 
التنسيق والتعاون المستمر وممارسة 
اختصاصاتها وفق المهام المنوطة بها 
بما يسهم في تحقيق جودة الخدمات 

الصحية وتعزيز استدامتها.

المنامة - بنا

مريم الجالهمة
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