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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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الــفــريــق طبيب  اســتــقــبــل 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عـــبـــداهلل 
المجلس  رئــيــس  خــلــيــفــة  آل 
األعـــــــــلـــــــــى لـــــلـــــصـــــحـــــة وفـــــًدا 
جــمــعــيــة  إدارة  مـــجـــلـــس  مــــن 
يضم  البحرينية  الــتــمــريــض 
ــلـــة جـــاســـم  ــيـ الـــــدكـــــتـــــورة جـــمـ
مــخــيــمــر رئـــيـــســـة الــجــمــعــيــة، 
نائب  زيــنــل  محبوبة  بحضور 

الرئيس.
وفي مستهل اللقاء رحب 
ــلــــس األعــــلــــى  رئـــــيـــــس الــــمــــجــ
لـــلـــصـــحـــة بــــوفــــد الـــجـــمـــعـــيـــة، 
العاملين  بــعــطــاءات  مــشــيــًدا 
ودورهــم  التمريض  قطاع  فــي 
ــز صــحــة  ــزيــ ــعــ الـــكـــبـــيـــر فـــــي تــ

أفــــــراد الــمــجــتــمــع ووقــايــتــهــم 
ــن األمـــــــــراض وتـــقـــديـــم كــل  مــ
ــيـــة  ــــل الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـ ــبـ ــ سـ
بمختلف  المالئمة  والوقائية 
مستوياتها، وما يقدمونه من 
التغطية  في  فاعلة  إسهامات 

الصحية الشاملة.
المتميز  الدور  إلى  وأشار 
الــــــذي تــضــطــلــع بــــه جــمــعــيــة 
التمريض البحرينية في رفع 
للعاملين  الــمــهــنــيــة  الــكــفــاءة 
للقيام  الــتــمــريــض  قــطــاع  فــي 
المجتمع  خدمة  في  بدورهم 
الــبــحــريــنــي عــلــى أكــمــل وجـــه، 
مؤكًدا في الوقت ذاته اهتمام 
ورعاية المملكة لكل منظمات 
المهنية  الــمــدنــي  الــمــجــتــمــع 
والــتــخــصــصــيــة، ودورهــــــــا فــي 
تـــعـــزيـــز الـــمـــســـيـــرة الــتــنــمــويــة 
البالد  التي تشهدها  الشاملة 
في ظل العهد الزاهر لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد 
عاهل  خليفة  آل  عــيــســى  بــن 
البالد المفدى، ودعم ومؤازرة 
ــة صــاحــب  ــاسـ ــرئـ الـــحـــكـــومـــة بـ
السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
ــبـــيـــر  ونــــــــــوه بـــــــالـــــــدور الـــكـ
ــي قـــطـــاع  ــ ــيـــن فـ ــلـ ــامـ ــعـ لـــكـــل الـ
ــات  ــيـ ــتـــضـــحـ الــــتــــمــــريــــض، والـ
ــوم بــهــا  ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــام الـ ــ ــسـ ــ ــــجـ الـ
التمريضية وخاصة  الطواقم 
في ظل التعاطي مع تداعيات 
العالمية  األزمــة  ومستجدات 
لــمــكــافــحــة جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

كورونا )كوفيد-19(، ومواجهة 
كـــل الــصــعــوبــات والــتــحــديــات 
وظـــــــــروف الـــعـــمـــل الـــمـــرهـــقـــة 
وســــاعــــات الـــعـــمـــل الــطــويــلــة، 
التمريضية  الــطــواقــم  أن  إال 
بـــــرهـــــنـــــت عـــــلـــــى إخــــالصــــهــــا 
اإلنساني  وعطائها  وتفانيها 
المستدام من جميع المواقع 
لمحاربة  األمامية  والصفوف 
هـــــذا الــــفــــيــــروس، مــــن خـــالل 
واالهتمام  للمرضى  رعايتهم 
السبل  مختلف  وتقديم  بهم 
ــة بــــوقــــايــــتــــهــــم مـــن  ــلــ ــيــ ــفــ ــكــ الــ
إلى  مضاعفات المرض جنًبا 
جنب مع صفوف األطباء في 

خط الدفاع األول.
ــيــــة  ــعــ ــمــ وأطـــــــلـــــــعـــــــت الــــجــ
على  للصحة  األعــلــى  رئــيــس 
المؤتمر  أعــمــال  مــســتــجــدات 
والقبالة  للتمريض  العالمي 
يــقــام  الـــمـــقـــرر أن  ــذي مــــن  ــ الــ
تـــحـــت رعـــايـــتـــه الـــكـــريـــمـــة فــي 
عنوان  تحت  المقبل  ديسمبر 
»اســتــثــمــر فــي الــتــمــريــض من 
أجـــل األمـــن الــصــحــي«، حيث 
من المؤمل أن تجتذب أعمال 
الــمــؤتــمــر مــشــاركــة عـــدد كبير 
والمتحدثين  الباحثين  مــن 
الصحية  الــرعــايــة  ومــســؤولــي 
والكوادر التمريضية والقبالة 
المحلية واإلقليمية والدولية 
لتقديم البحوث المتخصصة 
العمل  وورش  الــعــمــل  وأوراق 
أحدث  تواكب  التي  التدريبية 
في  والــتــطــورات  المستجدات 

هذا الجانب. 
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الـــركـــن ســمــو الــشــيــخ  الــفــريــق أول  افــتــتــح 
مــحــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة رئــيــس الــحــرس 
الوطني مبنى العيادات الخارجية التابع لوحدة 
وذلك صباح  الوطني،  بالحرس  الطّبي  اإلسناد 
أمس الثالثاء )22 فبراير( في منطقة الصخير.

ولدى وصول سمو رئيس الحرس الوطني، 
يــرافــقــه الــفــريــق الــركــن الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز بن 
الوطني،  الحرس  أركــان  مدير  آل خليفة  سعود 
كـــان فــي اســتــقــبــال ســمــوه كــبــار ضــبــاط الــحــرس 
الستار  بــإزاحــة  ســمــوه  تفضل  بعدها  الــوطــنــي. 
عن لوحة االفتتاح إيذانا ببدء العمل في مبنى 
العيادات الخارجية بكامل طاقته االستيعابية. 
المبنى،  مرافق  في  بجولة  سمّوه  قــام  كما 
واإلمكانيات  التجهيزات  حول  إليجاز  مستمعًا 
المتطّورة التي يضمها، والتي تمثل نقلة نوعية 

فــي الــقــطــاع الطبي بــالــحــرس الــوطــنــي، وتــقــّدم 
أفضل سبل الرعاية الصّحية لمنتسبي الحرس 

الوطني.
ــادات الــطــب  ــيـ ويــضــم الــمــبــنــى عــــددا مـــن عـ
العام واألنف واألذن والحنجرة ومركزًا متكاماًل 
مجهز  وهــو  األســنــان،  طــب  تخصصات  لجميع 
الــتــي تمّكن  الــمــخــتــبــريــة  بـــأحـــدث اإلمــكــانــيــات 
الرعاية  على  الــحــصــول  مــن  الــحــرس  منتسبي 
األشعة  جــهــاز  إلــى  بــاإلضــافــة  الكاملة،  الطّبية 
الثالثية األبعاد الذي يعتبر نقلة نوعية وتطورًا 
وعظام  األســنــان  جـــذور  فحص  فــي  تكنولوجيًا 
كاميرا  وبــواســطــة  األبــعــاد  ثــالثــي  الــفــك بشكل 
استخدام  إلى  الحاجة  دون  من  الجودة،  عالية 
معجون الطبعات والطرق التقليدية، من خالل 
أخذ مقاس وطبعات األسنان، ويؤمن للمرضى 

قياسات أكثر دقة وبشكل آني.
ــى يــضــم  ــنـ ــبـ ــمـ ــإن الـ ــ ــ ــى جــــانــــب ذلــــــــك، فـ ــ ــ إلـ
االحــتــيــاجــات  كــافــة  لتغطية  مــجــّهــزة  صــيــدلــيــة 
الــدوائــيــة لــلــعــيــادات الــخــارجــيــة، بــاإلضــافــة إلى 
وسحب  واإلنــعــاش  والفحص  للمالحظة  غــرف 
مخصصة  تعقيم  وغرفة  الّسمع،  واختبار  الــدم 
ــول غــرفــة  ــ لــتــحــضــيــر الــطــاقــم الــطــبــي قــبــل دخـ
الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة الــبــســيــطــة الـــمـــوجـــودة 
الفريق  أكــد  االفــتــتــاح،  هــامــش  وعــلــى  بالمبنى. 
آل  بــن عيسى  الــشــيــخ محمد  ســمــو  الــركــن  أول 
والتطوير  التحديث  بمستويات  اعتزازه  خليفة 
الوطني،  الحرس  صرح  يشهدها  التي  الشاملة 
وتــطــلــعــات حــضــرة صاحب  تــتــرجــم رؤى  والــتــي 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى القائد األعلى، في تعزيز قدرات 

البناء  عملية  في  للمساهمة  الوطني  الحرس 
واالزدهار التي تشهدها مملكة البحرين.

كما أكد سموه أن مبنى العيادات الخارجية 
بالحرس الوطني يأتي ضمن مشاريع التطوير 
والــتــحــديــث الــمــنــضــويــة تــحــت مــظــلــة الخطط 
مختلف  كفاءة  لرفع  االستراتيجية،  الخمسية 
قطاعات الحرس الوطني، وخاصًة قدرات وحدة 
المشروعات  تنفيذ  خــالل  من  الطبي،  اإلســنــاد 
لمنتسبي  الصّحية  الرعاية  لتأمين  المتكاملة 
ــن شـــكـــره  ــ ــوه عـ ــمــ ــــرس الــــوطــــنــــي.وعــــّبــــر ســ ــحـ ــ الـ
الحرس  منتسبي  مــن  الطبي  لــلــكــادر  وتــقــديــره 
جاهزية  رفع  في  وتفانيهم  لجهودهم  الوطني، 
الكفاءة  يوازي مستويات  الطّبية، وبما  الحرس 
والــــجــــاهــــزيــــة الــــتــــي يــتــمــيــز بـــهـــا هـــــذا الـــصـــرح 

العسكري.

} سمو رئيس الحرس الوطني خالل افتتاحه مبنى العيادات الخارجية.

رئي�س الحر�س الوطني يفتتح مبنى العيادات الخارجية لوحدة الإ�سناد الطبي بالحر�س
ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث ي���اأت���ي ���ش��م��ن م�����ش��اري��ع  ال���ع���ي���ادات  اأن م��ب��ن��ى  ي���وؤك���د  ���ش��م��وه 

شارك عبدالرحمن محمد جمشير، 
البرلمان  عضو  الــشــورى  مجلس  عضو 
الــعــربــي، فــي االجــتــمــاع الــثــالــث للجنة 
واألمــن  والــخــارجــيــة  السياسية  الــشــؤون 
ــربــــي، وذلــــك  ــعــ الـــقـــومـــي بـــالـــبـــرلـــمـــان الــ
الحويلة،  هادي  محمد  الدكتور  برئاسة 
ــمــــن أعـــــمـــــال الــجــلــســة  والـــمـــنـــعـــقـــد ضــ
الثاني للفصل  الثالثة من دور االنعقاد 
الــتــشــريــعــي الــثــالــث لــلــبــرلــمــان الــعــربــي 
2022م  فـــبـــرايـــر   23-20 الـــفـــتـــرة  خــــالل 
برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي 

رئيس البرلمان العربي.
ــــالل  واســــــتــــــعــــــرضــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة خــ
االجـــتـــمـــاع تـــقـــريـــًرا مــفــصــال لــلــتــطــورات 
ــالــــم  ــعــ ــة فــــــي الــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــة واألمــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ

ذات  القضايا  أهــم  والمتضمن  العربي، 
االهـــتـــمـــام الـــعـــربـــي الــمــشــتــرك ومــوقــف 
ــبــــرلــــمــــان الـــعـــربـــي  الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والــ
األولــيــة  الــمــســودة  ناقشت  فيما  إزاءهــــا، 
العالم  فــي  السياسية  الــحــالــة  للتقرير 
مــذكــرة  وبــحــثــت  2021م،  لـــعـــام  الــعــربــي 
اللجنة  بــشــأن مــســتــجــدات خــطــة عــمــل 
الفصل  مــن  الثاني  االنــعــقــاد  دور  خــالل 
التشريعي الثالث 2021-2022. وواصلت 
ذاتــه بحث محاور  االجتماع  في  اللجنة 
إعــــداد قــانــون اســتــرشــادي حـــول تقنين 
استخدام الطائرات بدون طيار »الدرونز« 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، والــمــتــضــمــن وضــع 
ضوابط وقواعد قانونية تقنن استخدام 
هــذا الــنــوع مــن الــطــائــرات داخـــل الــدول 

األمنية  مخاطرها  من  والحد  العربية، 
ــدة فـــي ظـــل اســتــخــدامــهــا كــــأداة  ــديـ ــعـ الـ
ــة وإجـــرامـــيـــة  ــيـ ــابـ لــتــنــفــيــذ هــجــمــات إرهـ
والمدنية  الحيوية  المناطق  تستهدف 
على بعض البلدان العربية، مشيرًة إلى 
أهمية وجود إطار قانون ينظم استيراد 
أو حيازة  تــداول  أو  أو تجميع  أو تصنيع 
الطائرات،  هــذه  استخدام  أو  االتجار  أو 
وكذلك اختصاصات الجهات المختصة 
بــالــدولــة فـــي الــتــصــريــح بــذلــك وإحــكــام 

الرقابة عليها.
محضر  عــلــى  اللجنة  صــادقــت  كــمــا 
االنـــعـــقـــاد  دور  مــــن  الـــثـــانـــي  اجــتــمــاعــهــا 
ــانـــي لــلــفــصــل الــتــشــريــعــي الـــثـــالـــث،  ــثـ الـ
توصيات  تنفيذ  مــتــابــعــات  أن واســتــعــرضــت  قبل  السابق،  اجتماعها  فــي  اللجنة 

بيانات  عـــدة  بــاعــتــمــاد  اجتماعها  تنهي 
والصومالي  والليبي  اليمني  الشأن  في 

والسوداني.

»خارجي�ة« البرلم�ان العرب�ي تبح�ث قانونا ا�ستر�س�اديا يقنن ا�س�تخدام طائ�رات »الدرونز«

} جمشير خالل مشاركته في االجتماع.

} رئيس المجلس األعلى للصحة يستقبل مجلس إدارة جمعية التمريض.

بالجه��ود  ي�س��يد  لل�سح��ة«  »الأعل��ى  رئي���س 
ال�ستثنائية للطواقم التمري�سية خالل الجائحة

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16042/pdf/1-Supplime/16042.pdf?fixed3232
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 ´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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الــفــريــق طبيب  اســتــقــبــل 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عـــبـــداهلل 
المجلس  رئــيــس  خــلــيــفــة  آل 
األعـــــــــلـــــــــى لـــــلـــــصـــــحـــــة وفـــــًدا 
جــمــعــيــة  إدارة  مـــجـــلـــس  مــــن 
يضم  البحرينية  الــتــمــريــض 
ــلـــة جـــاســـم  ــيـ الـــــدكـــــتـــــورة جـــمـ
مــخــيــمــر رئـــيـــســـة الــجــمــعــيــة، 
نائب  زيــنــل  محبوبة  بحضور 

الرئيس.
وفي مستهل اللقاء رحب 
ــلــــس األعــــلــــى  رئـــــيـــــس الــــمــــجــ
لـــلـــصـــحـــة بــــوفــــد الـــجـــمـــعـــيـــة، 
العاملين  بــعــطــاءات  مــشــيــًدا 
ودورهــم  التمريض  قطاع  فــي 
ــز صــحــة  ــزيــ ــعــ الـــكـــبـــيـــر فـــــي تــ

أفــــــراد الــمــجــتــمــع ووقــايــتــهــم 
ــن األمـــــــــراض وتـــقـــديـــم كــل  مــ
ــيـــة  ــــل الــــــرعــــــايــــــة الـــصـــحـ ــبـ ــ سـ
بمختلف  المالئمة  والوقائية 
مستوياتها، وما يقدمونه من 
التغطية  في  فاعلة  إسهامات 

الصحية الشاملة.
المتميز  الدور  إلى  وأشار 
الــــــذي تــضــطــلــع بــــه جــمــعــيــة 
التمريض البحرينية في رفع 
للعاملين  الــمــهــنــيــة  الــكــفــاءة 
للقيام  الــتــمــريــض  قــطــاع  فــي 
المجتمع  خدمة  في  بدورهم 
الــبــحــريــنــي عــلــى أكــمــل وجـــه، 
مؤكًدا في الوقت ذاته اهتمام 
ورعاية المملكة لكل منظمات 
المهنية  الــمــدنــي  الــمــجــتــمــع 
والــتــخــصــصــيــة، ودورهــــــــا فــي 
تـــعـــزيـــز الـــمـــســـيـــرة الــتــنــمــويــة 
البالد  التي تشهدها  الشاملة 
في ظل العهد الزاهر لحضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد 
عاهل  خليفة  آل  عــيــســى  بــن 
البالد المفدى، ودعم ومؤازرة 
ــة صــاحــب  ــاسـ ــرئـ الـــحـــكـــومـــة بـ
السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
ــبـــيـــر  ونــــــــــوه بـــــــالـــــــدور الـــكـ
ــي قـــطـــاع  ــ ــيـــن فـ ــلـ ــامـ ــعـ لـــكـــل الـ
ــات  ــيـ ــتـــضـــحـ الــــتــــمــــريــــض، والـ
ــوم بــهــا  ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــام الـ ــ ــسـ ــ ــــجـ الـ
التمريضية وخاصة  الطواقم 
في ظل التعاطي مع تداعيات 
العالمية  األزمــة  ومستجدات 
لــمــكــافــحــة جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

كورونا )كوفيد-19(، ومواجهة 
كـــل الــصــعــوبــات والــتــحــديــات 
وظـــــــــروف الـــعـــمـــل الـــمـــرهـــقـــة 
وســــاعــــات الـــعـــمـــل الــطــويــلــة، 
التمريضية  الــطــواقــم  أن  إال 
بـــــرهـــــنـــــت عـــــلـــــى إخــــالصــــهــــا 
اإلنساني  وعطائها  وتفانيها 
المستدام من جميع المواقع 
لمحاربة  األمامية  والصفوف 
هـــــذا الــــفــــيــــروس، مــــن خـــالل 
واالهتمام  للمرضى  رعايتهم 
السبل  مختلف  وتقديم  بهم 
ــة بــــوقــــايــــتــــهــــم مـــن  ــلــ ــيــ ــفــ ــكــ الــ
إلى  مضاعفات المرض جنًبا 
جنب مع صفوف األطباء في 

خط الدفاع األول.
ــيــــة  ــعــ ــمــ وأطـــــــلـــــــعـــــــت الــــجــ
على  للصحة  األعــلــى  رئــيــس 
المؤتمر  أعــمــال  مــســتــجــدات 
والقبالة  للتمريض  العالمي 
يــقــام  الـــمـــقـــرر أن  ــذي مــــن  ــ الــ
تـــحـــت رعـــايـــتـــه الـــكـــريـــمـــة فــي 
عنوان  تحت  المقبل  ديسمبر 
»اســتــثــمــر فــي الــتــمــريــض من 
أجـــل األمـــن الــصــحــي«، حيث 
من المؤمل أن تجتذب أعمال 
الــمــؤتــمــر مــشــاركــة عـــدد كبير 
والمتحدثين  الباحثين  مــن 
الصحية  الــرعــايــة  ومــســؤولــي 
والكوادر التمريضية والقبالة 
المحلية واإلقليمية والدولية 
لتقديم البحوث المتخصصة 
العمل  وورش  الــعــمــل  وأوراق 
أحدث  تواكب  التي  التدريبية 
في  والــتــطــورات  المستجدات 

هذا الجانب. 
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الـــركـــن ســمــو الــشــيــخ  الــفــريــق أول  افــتــتــح 
مــحــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة رئــيــس الــحــرس 
الوطني مبنى العيادات الخارجية التابع لوحدة 
وذلك صباح  الوطني،  بالحرس  الطّبي  اإلسناد 
أمس الثالثاء )22 فبراير( في منطقة الصخير.

ولدى وصول سمو رئيس الحرس الوطني، 
يــرافــقــه الــفــريــق الــركــن الــشــيــخ عــبــدالــعــزيــز بن 
الوطني،  الحرس  أركــان  مدير  آل خليفة  سعود 
كـــان فــي اســتــقــبــال ســمــوه كــبــار ضــبــاط الــحــرس 
الستار  بــإزاحــة  ســمــوه  تفضل  بعدها  الــوطــنــي. 
عن لوحة االفتتاح إيذانا ببدء العمل في مبنى 
العيادات الخارجية بكامل طاقته االستيعابية. 

المبنى،  مرافق  في  بجولة  سمّوه  قــام  كما 
واإلمكانيات  التجهيزات  حول  إليجاز  مستمعًا 
المتطّورة التي يضمها، والتي تمثل نقلة نوعية 

فــي الــقــطــاع الطبي بــالــحــرس الــوطــنــي، وتــقــّدم 
أفضل سبل الرعاية الصّحية لمنتسبي الحرس 

الوطني.
ــادات الــطــب  ــيـ ويــضــم الــمــبــنــى عــــددا مـــن عـ
العام واألنف واألذن والحنجرة ومركزًا متكاماًل 
مجهز  وهــو  األســنــان،  طــب  تخصصات  لجميع 
الــتــي تمّكن  الــمــخــتــبــريــة  بـــأحـــدث اإلمــكــانــيــات 
الرعاية  على  الــحــصــول  مــن  الــحــرس  منتسبي 
األشعة  جــهــاز  إلــى  بــاإلضــافــة  الكاملة،  الطّبية 
الثالثية األبعاد الذي يعتبر نقلة نوعية وتطورًا 
وعظام  األســنــان  جـــذور  فحص  فــي  تكنولوجيًا 
كاميرا  وبــواســطــة  األبــعــاد  ثــالثــي  الــفــك بشكل 
استخدام  إلى  الحاجة  دون  من  الجودة،  عالية 
معجون الطبعات والطرق التقليدية، من خالل 
أخذ مقاس وطبعات األسنان، ويؤمن للمرضى 

قياسات أكثر دقة وبشكل آني.
ــى يــضــم  ــنـ ــبـ ــمـ ــإن الـ ــ ــ ــى جــــانــــب ذلــــــــك، فـ ــ ــ إلـ
االحــتــيــاجــات  كــافــة  لتغطية  مــجــّهــزة  صــيــدلــيــة 
الــدوائــيــة لــلــعــيــادات الــخــارجــيــة، بــاإلضــافــة إلى 
وسحب  واإلنــعــاش  والفحص  للمالحظة  غــرف 
مخصصة  تعقيم  وغرفة  الّسمع،  واختبار  الــدم 
ــول غــرفــة  ــ لــتــحــضــيــر الــطــاقــم الــطــبــي قــبــل دخـ
الــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة الــبــســيــطــة الـــمـــوجـــودة 
الفريق  أكــد  االفــتــتــاح،  هــامــش  وعــلــى  بالمبنى. 
آل  بــن عيسى  الــشــيــخ محمد  ســمــو  الــركــن  أول 
والتطوير  التحديث  بمستويات  اعتزازه  خليفة 
الوطني،  الحرس  صرح  يشهدها  التي  الشاملة 
وتــطــلــعــات حــضــرة صاحب  تــتــرجــم رؤى  والــتــي 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى القائد األعلى، في تعزيز قدرات 

البناء  عملية  في  للمساهمة  الوطني  الحرس 
واالزدهار التي تشهدها مملكة البحرين.

كما أكد سموه أن مبنى العيادات الخارجية 
بالحرس الوطني يأتي ضمن مشاريع التطوير 
والــتــحــديــث الــمــنــضــويــة تــحــت مــظــلــة الخطط 
مختلف  كفاءة  لرفع  االستراتيجية،  الخمسية 
قطاعات الحرس الوطني، وخاصًة قدرات وحدة 
المشروعات  تنفيذ  خــالل  من  الطبي،  اإلســنــاد 
لمنتسبي  الصّحية  الرعاية  لتأمين  المتكاملة 
ــن شـــكـــره  ــ ــوه عـ ــمــ ــــرس الــــوطــــنــــي.وعــــّبــــر ســ ــحـ ــ الـ
الحرس  منتسبي  مــن  الطبي  لــلــكــادر  وتــقــديــره 
جاهزية  رفع  في  وتفانيهم  لجهودهم  الوطني، 
الكفاءة  يوازي مستويات  الطّبية، وبما  الحرس 
والــــجــــاهــــزيــــة الــــتــــي يــتــمــيــز بـــهـــا هـــــذا الـــصـــرح 

العسكري.

} سمو رئيس الحرس الوطني خالل افتتاحه مبنى العيادات الخارجية.

رئي�س الحر�س الوطني يفتتح مبنى العيادات الخارجية لوحدة الإ�سناد الطبي بالحر�س
ال��ت��ط��وي��ر وال��ت��ح��دي��ث ي���اأت���ي ���ش��م��ن م�����ش��اري��ع  ال���ع���ي���ادات  اأن م��ب��ن��ى  ي���وؤك���د  ���ش��م��وه 

شارك عبدالرحمن محمد جمشير، 
البرلمان  عضو  الــشــورى  مجلس  عضو 
الــعــربــي، فــي االجــتــمــاع الــثــالــث للجنة 
واألمــن  والــخــارجــيــة  السياسية  الــشــؤون 
ــربــــي، وذلــــك  ــعــ الـــقـــومـــي بـــالـــبـــرلـــمـــان الــ
الحويلة،  هادي  محمد  الدكتور  برئاسة 
ــمــــن أعـــــمـــــال الــجــلــســة  والـــمـــنـــعـــقـــد ضــ
الثاني للفصل  الثالثة من دور االنعقاد 
الــتــشــريــعــي الــثــالــث لــلــبــرلــمــان الــعــربــي 
2022م  فـــبـــرايـــر   23-20 الـــفـــتـــرة  خــــالل 
برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي 

رئيس البرلمان العربي.
ــــالل  واســــــتــــــعــــــرضــــــت الـــــلـــــجـــــنـــــة خــ
االجـــتـــمـــاع تـــقـــريـــًرا مــفــصــال لــلــتــطــورات 
ــالــــم  ــعــ ــة فــــــي الــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــة واألمــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ

ذات  القضايا  أهــم  والمتضمن  العربي، 
االهـــتـــمـــام الـــعـــربـــي الــمــشــتــرك ومــوقــف 
ــبــــرلــــمــــان الـــعـــربـــي  الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة والــ
األولــيــة  الــمــســودة  ناقشت  فيما  إزاءهــــا، 
العالم  فــي  السياسية  الــحــالــة  للتقرير 
مــذكــرة  وبــحــثــت  2021م،  لـــعـــام  الــعــربــي 
اللجنة  بــشــأن مــســتــجــدات خــطــة عــمــل 
الفصل  مــن  الثاني  االنــعــقــاد  دور  خــالل 
التشريعي الثالث 2021-2022. وواصلت 
ذاتــه بحث محاور  االجتماع  في  اللجنة 
إعــــداد قــانــون اســتــرشــادي حـــول تقنين 
استخدام الطائرات بدون طيار »الدرونز« 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، والــمــتــضــمــن وضــع 
ضوابط وقواعد قانونية تقنن استخدام 
هــذا الــنــوع مــن الــطــائــرات داخـــل الــدول 

األمنية  مخاطرها  من  والحد  العربية، 
ــدة فـــي ظـــل اســتــخــدامــهــا كــــأداة  ــديـ ــعـ الـ
ــة وإجـــرامـــيـــة  ــيـ ــابـ لــتــنــفــيــذ هــجــمــات إرهـ
والمدنية  الحيوية  المناطق  تستهدف 
على بعض البلدان العربية، مشيرًة إلى 
أهمية وجود إطار قانون ينظم استيراد 
أو حيازة  تــداول  أو  أو تجميع  أو تصنيع 
الطائرات،  هــذه  استخدام  أو  االتجار  أو 
وكذلك اختصاصات الجهات المختصة 
بــالــدولــة فـــي الــتــصــريــح بــذلــك وإحــكــام 

الرقابة عليها.
محضر  عــلــى  اللجنة  صــادقــت  كــمــا 
االنـــعـــقـــاد  دور  مــــن  الـــثـــانـــي  اجــتــمــاعــهــا 
ــانـــي لــلــفــصــل الــتــشــريــعــي الـــثـــالـــث،  ــثـ الـ
توصيات  تنفيذ  مــتــابــعــات  أن واســتــعــرضــت  قبل  السابق،  اجتماعها  فــي  اللجنة 

بيانات  عـــدة  بــاعــتــمــاد  اجتماعها  تنهي 
والصومالي  والليبي  اليمني  الشأن  في 

والسوداني.

»خارجي�ة« البرلم�ان العرب�ي تبح�ث قانونا ا�ستر�س�اديا يقنن ا�س�تخدام طائ�رات »الدرونز«

} جمشير خالل مشاركته في االجتماع.

} رئيس المجلس األعلى للصحة يستقبل مجلس إدارة جمعية التمريض.

بالجه��ود  ي�س��يد  لل�سح��ة«  »الأعل��ى  رئي���س 
ال�ستثنائية للطواقم التمري�سية خالل الجائحة
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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
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بنت  دينا  الشيخة  وأوضــحــت 
األمــيــن  مــســاعــد  آل خليفة  ــد  راشـ
الـــمـــخـــتـــص  الــــفــــريــــق  أن  ــام  ــ ــعــ ــ الــ
باألمانة العامة الذي يعكف حاليًا 
المشاورات  من  سلسلة  عقد  على 
األطراف  مع  التركيز  ومجموعات 
ــة من  ــدولـ الــمــعــنــيــة بــمــؤســســات الـ
ــات قـــــد أتـــــاح  ــاعــ ــطــ ــقــ مـــخـــتـــلـــف الــ
على  للتسهيل  إلكترونية  استمارة 
مقترحاتهم  لــتــقــديــم  المهتمين 
باستدامة  الصلة  ذات  ومرئياتهم 
وضمان  البحرينية  الــمــرأة  تــقــدم 
التنمية  في  الفاعلة  مساهمتهما 

الوطنية.
العام  األمــيــن  مساعد  وقــالــت 
إن خــاصــيــة تــقــديــم الــمــقــتــرحــات، 
التي بدأت الثالثاء، ستكون متاحة 
نــهــايــة شــهــر مــــارس المقبل  حــتــى 

ــب نـــســـخـــة الـــكـــتـــرونـــيـــة  ــانــ إلــــــى جــ
لتسهيل  وذلــك  الوطنية،  للخطة 
الــمــهــمــة عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــيـــن عــنــد 
المجاالت  حول  مرئياتهم  تقديم 
لتقدم  الوطنية  للخطة  الخمسة 
استقرار  وهــي  البحرينية،  الــمــرأة 
والتعلم  الــفــرص  وتــكــافــؤ  األســــرة 
وبيت  الحياة  وجــودة  الحياة  مدى 

الخبرة. 
كــمــا أوضـــحـــت الــشــيــخــة ديــنــا 
أنه ُيفضل عند تقديم  راشــد  بنت 
تـــوضـــيـــح  يــــتــــم  أن  الــــمــــقــــتــــرحــــات 
مــبــرراتــهــا، وتــفــاصــيــلــهــا، واآللــيــات 
الــمــقــتــرحــة لــتــنــفــيــذهــا، والــفــئــة 
الـــمـــســـتـــفـــيـــدة  أو  الـــمـــســـتـــهـــدفـــة 
الفريق  ذلـــك  بــعــد  ليتولى  مــنــهــا، 
ــلـــس تــقــيــيــم  ــمـــجـ ــالـ الـــمـــخـــتـــص بـ
تضمينًا  لتضمينها  المقترحات 

ــة الــوطــنــيــة  ــًا فــــي الـــخـــطـ ــبـ ــاسـ ــنـ مـ
للمرحلة القادمة.

العام  وأشــارت مساعد األمين 
إلى أن ما يتبعه المجلس في هذا 
نــابــعــًا مــن منهجية  يــأتــي  اإلطــــار 
عمله التي تعتمد على تبادل وإدارة 
المصادر  تلك  بين  ومن  المعرفة، 
المواطنين  من خبرات  االستفادة 
وفتح المجال أمامهم للتعبير عن 
ما  لــكــل  المستقبلية  تــطــلــعــاتــهــم 
من شأنه أن يعزز من المكتسبات 
الــمــتــحــقــقــة لـــلـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة 
وإدمــــــاج احــتــيــاجــاتــهــا فـــي بــرامــج 
من  مــزيــد  على  لــلــوقــوف  التنمية 
فرص التحسين، وللخروج بآليات 
لــتــطــويــر الــســيــاســات والــخــدمــات 
المقدمة للمرأة، إضافة إلى تعزيز 
المجتمعي  الــوعــي  مستوى  ورفـــع 

حول هذه الخطة. 
وبـــنـــاء عــلــى نــتــائــج الــتــفــاعــل، 
للمجلس  العامة  األمانة  ستنظم 
جلسة حوارية وخاصة مع أصحاب 
ذات  والمرئيات  المتميزة  األفــكــار 
ــعـــالقـــة بــصــمــيــم عـــمـــل الــخــطــة  الـ
الــوطــنــيــة لـــالطـــالع عــلــى الــمــزيــد 
قنوات  يفتح  وبما  التفاصيل،  من 
ــة مــــــع شــــــركــــــاء الـــخـــطـــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ إضـ
المجلس  يــحــرص  الــتــي  الوطنية 
الفكرية  ملكيتها  تــكــون  أن  عــلــى 
تطويرها  فضل  يعود  وأن  وطنية، 
وتـــجـــويـــد مــضــمــونــهــا وتــطــلــعــاتــهــا 

للمجتمع البحريني بأسره.

كتبت: فاطمة علي
للتصدي  الوطني  الطبي  الفريق  يــقــدم 
ــا 3 عــقــاقــيــر طــبــيــة لمرضى  ــورونـ كـ لــفــيــروس 
»كوفيد 19«  ممن لديهم أعراض، اثنان منها 
تؤخذ على هيئة حقن طبية في مراكز العالج 
ويـــصـــرف الــثــالــث عــلــى شــكــل أقـــــراص تــؤخــذ 
عــن طــريــق الــفــم، كــشــف عــن ذلـــك اســتــشــاري 
األمراض المعدية في المستشفى العسكري، 
عضو الفريق الوطني الطبي، المقدم طبيب 
لعالج  متوفرة  األدويــة  بــأن  القحطاني  مناف 

مرضى »كوفيد 19«.
وأشار القحطاني في تغريدة عبر حسابه 
تعطي  التي  األدويـــة  أن  الــى  »تويتر«  الرسمي 
وتأتي على شكل حقن طبية هما  للمصابين 
وتعطي   »sotrovimab« سوتروفيماب  دواء 
الشامل  واحــدة فقط في مركز  للمصاب مرة 
لــلــعــالج، بــيــنــمــا تــعــطــى حــقــن ريــمــديــســيــفــيــر 
»remdesivir« للمصابين في مراكز العالج 
من 3 - 5 أيام حسب الحالة وشدة األعراض.

الوطني  الفريق  ان  إلــى  القحطاني  ونــوه 
 »19 »كوفيد  كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي 
المصنع   »بــاكــســولــوفــيــد«   دواء   حــديــثــا  أدرج 
ــن قــبــل شـــركـــة »فــــايــــزر« األمـــريـــكـــيـــة، ضمن  مـ

البروتوكول العالجي لمرضى »كوفيد 19«  في 
البحرين، كأول وأحدث دواء يؤخذ عن طريق 
القائمة  الـــحـــاالت  لــعــالج  أيــــام  لــمــدة 5  الــفــم 
للفيروس، وهو مصنوع من مزيج من نوعين 
ــة الــمــضــادة لــلــفــيــروســات  ويصرف  مــن األدويــ

على شكل أقراص. 
ــن ســلــســلــة  ــمــ ــانــــي ضــ وعـــــــــرض الــــقــــحــــطــ
الطبية  ــادات  اإلرشــ يوضح  منشورا  تغريداته 
عند تناول دواء  »باكسولوفيد« والذي يصرف  

فــريــق طــبــي مختص فــي مبنى 7  مــن خـــالل 
بــمــركــز الــشــامــل الــطــبــي، مــوضــحــا آلــيــة عمل 
األعـــراض  تخفيف  على  يعمل  الـــذي  ــدواء  الــ
للفيروس  المضاعفات الصحية  ويقلل خطر 
عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل بــمــا فـــي ذلــــك الــعــالج 
بالمستشفى أو الوفاة، كما شدد المنشور علي 
الصحية  الرعاية  مقدم  الي  التحدث  ضــرورة 
فــي 3 حـــاالت األولــــى عــنــدمــا يــأخــذ المصاب 
جرعة إضافية أو قرر التوقف عن أخذ الدواء 
لـــم يشعر  إذا  الــطــبــيــب  مــراجــعــة  يــجــب  كــمــا 
عليه  أو ظهرت  أيــام   5 بعد  بتحسن  المصاب 
لوحدة  التوجه  ضـــرورة  مــع  جانبية،  أعـــراض 
لــلــحــاالت  الـــدولـــي  المستشفى  فــي  الـــطـــوارئ 

الطارئة.
تـــنـــاول دواء  الــمــنــشــور طــريــقــة  وأوضــــــح 
»بــاكــســولــوفــيــد« حــيــث يــتــم أخـــذ قــرصــيــن من 
النيرماتريلفير »وردي اللون« مع قرص واحد 
الفم  اللون« عن طريق  »ابيض  ريتونافير  من 
مــرتــيــن يــومــيــا »فـــي الــصــبــاح والــمــســاء« لمدة 
ــام، بــحــيــث تــكــون جــرعــة عـــبـــارة عـــن  » 3  ــ 5 أيـ
الــوقــت، مؤكدا على  أقـــراص« تؤخذ في نفس 
اذا  المختص  الطبي  الفريق  إخــطــار  ضـــرورة 
ــراض الــكــبــد أو  ــ كـــان الــمــريــض يــعــانــي مـــن أمـ

الكلى فربما يحتاج إلى جرعات مختلفة.

ف���ت���ح ال����ب����اب لإ�������ش������راك ال���م���واط���ن���ي���ن ف����ي ت���وج���ه���ات 
ال��خ��ط��ة ال��وط��ن��ي��ة ال���ق���ادم���ة ل��ت��ق��دم ال����م����راأة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة 

} صورة أرشيفية.

تجويدًا  األفــكــار  وطــرح  الــرأي  إلبــداء  الجنسين(  )مــن  المواطنين  تجربة سابقة إلشــراك  بناًء على 
االستراتيجية  الخطة  إعــداد  عند  وذلــك  البحرينية،  المرأة  وتقدم  لنهوض  الوطنية  الخطة  لمضمون 
)2019-2022( والمبادرة الوطنية للتوازن بين الجنسين في علوم المستقبل، التي حصدت حينها تفاعال 
كبيرا من مواطنين ومواطنات بتخصصات واهتمامات متنوعة، يعلن المجلس األعلى للمرأة فتح الباب، 
المجتمع  في  االختصاص  وأصحاب  المهتمين  لتفاعل جميع  للمجلس،  االلكتروني  الموقع  من خالل 
للمشاركة بأفكارهم ومرئياتهم استعدادًا لطرح الخطة الوطنية في ثوبها الجديد للفترة الزمنية )2023-

 .)2030

} الشيخة دينا آل خليفة.

المقدم طبيب مناف القحطاني: 

3 اأدوية �شمن البروتوكول العالجي لمر�شى »كوفيد 19« في البحرين

} د. مناف القحطاني.

} الوفد األمريكي خالل زيارة مجلس النواب.

ــواب،  ــ ــنـ ــ اســـتـــقـــبـــل مـــجـــلـــس الـ
أمس، وفدا من موظفي مجلسي 
الــــــنــــــواب والــــشــــيــــوخ بــــالــــواليــــات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة الــصــديــقــة، 
ــد  ــوفـ ــا الـ ــهـ ــوم بـ ــقــ ــمـــن زيــــــــارة يــ ضـ
لــمــمــلــكــة الــبــحــريــن، حــيــث اطــلــع 
التشريعية  التجربة  على  الــوفــد 
والبرلمانية البحرينية من خالل 
ــو تـــعـــريـــفـــي حــــول  ــيــــديــ عـــــــرض فــ
إنجازات مجلس النواب وخدماته 
الــــمــــقــــدمــــة فــــــي ظــــــل الـــنـــهـــضـــة 
المملكة  تشهدها  التي  التنموية 
فـــي مختلف  اإليـــجـــابـــي  ــا  وأثــــرهــ

التشريعية  سيما  وال  الــمــجــاالت 
والرقابية.

وعـــقـــد مــوظــفــو الــكــونــجــرس 
األمريكي لقاًء مع كل من: النائب 
لجنة  رئيس  نائب  العامر  أحمد 
الـــشـــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة، 
ــائــــب فـــاطـــمـــة عـــبـــاس عــضــو  ــنــ والــ

لجنة المرافق العامة والبيئة.
 وقد اطلع الوفد على عرض 
ــن مـــجـــلـــس الــــنــــواب  ــ ــفـــي عـ ــريـ ــعـ تـ
والمسيرة  البرلمانية  والتجربة 
الــديــمــقــراطــيــة وأبــــرز االنـــجـــازات 
الــــبــــرلــــمــــانــــيــــة فــــــي الــــمــــجــــاالت 

والحقوقية  والرقابية  التشريعية 
ــه الــــمــــقــــدمــــة فـــــي ظــل  ــ ــاتـ ــ ــــدمـ وخـ
التي  الشاملة  التنموية  النهضة 
وأثرها  البحرين  مملكة  تشهدها 
اإليجابي على مختلف األصعدة، 
ــة على  ــابـ ــاإلجـ ــواب بـ ــنــ ثـــم قــــام الــ
ــتـــفـــســـارات الـــوفـــد عن  جــمــيــع اسـ
واألدوات  الــتــشــريــعــيــة  الــعــمــلــيــة 

البرلمانية.   
إبــراز جهود  اللقاء  كما شهد 
وحكومة  قيادة  البحرين،  مملكة 
وشــعــبــًا، فـــي نــشــر ثــقــافــة الــحــوار 
وتـــعـــزيـــز قــيــم الــتــســامــح الــديــنــي 

مختلف  بين  السلمي  والتعايش 
ــان، وهــو ما ظهر  واألديـ الطوائف 
فـــي تــدشــيــن مــركــز الــمــلــك حمد 
في  األديــان  بين  للحوار  العالمي 
األمريكية،  أنجلوس  لوس  مدينة 
المركز  انطالق  أن  على  والتأكيد 
المتحدة األمريكية  الواليات  من 
يـــعـــكـــس الـــثـــقـــة الـــمـــتـــبـــادلـــة بــيــن 
الــقــدرة  فــي  الصديقين  الــبــلــديــن 
عــلــى الــعــمــل الــمــشــتــرك مــن أجــل 
نــشــر ثــقــافــة الـــحـــوار والــتــعــدديــة 
ــرف  ــطـ ــتـ ــة الـ ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ ــة ومـ ــيــ ــنــ ــديــ الــ

والعنف بكل بصوره وأشكاله. 

مجل��س الن�واب ي�ش�تقبل وف�دا م�ن موظف�ي الكونجر��س الأمريك�ي

الحمر: 166 طلبا من التوزيعات 

الأخيرة كانت لدائرة النائب

عبدالأمير: الإ�سكان تعاقب نوابا ب�سبب مواقفهم
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كتب وليد دياب:
تصوير عبداألمير السالطنة:

النواب  مجلس  رئيسة  برئاسة  أمــس  الــنــواب  مجلس  جلسة  شهدت 
بشأن  بقانون  مشروع  مناقشة  خــالل  الــنــواب  بين  انقساما  زينل,  فوزية 
مــن شركة  المتحققة  ــاح  األربــ مــن صــافــي   %50 عــن  تقل  ال  نسبة  إيـــداع 
ممتلكات البحرين القابضة والشركة القابضة للنفط والغاز, في الحساب 
تقليص  في  سيفيد  انه  للقانون  المؤيدون  رأى  حيث  للدولة،  العمومي 
عجز الميزانية, فيما رأى المعارضون أن هناك قانونا آخر لدى مجلس 
أرباح هاتين الشركتين ويجب التمسك  بــإدراج 100% من صافي  الشورى 
واالقتصادية  المالية  اللجنة  رئيس  السلوم  أحمد  النائب  قام  فيما  به، 
على  االنقسام  هذا  كل  وجد  أن  بعد  تكتيكي  بانسحاب  النواب  بمجلس 

القانون وقام بسحب التقرير لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.
وقال النائب عبدالرزاق حطاب إن ممتلكات والقابضة للنفط والغاز 
هما بمثابة صناديق سيادية للدولة تتطلب الرقابة عليها من البرلمان 
بدوره  األمــوال،  لتلك  الشفافية  مبدأ  وتعزيز  االستثمار  تعزيز  أجل  من 
الحكومة  إيــرادات  كافة  إننا نسعى إلدخــال  العباسي  النائب محمد  قال 
رفضت  لــمــاذا  متسائال  كــبــيــرة،  عــجــوزات  مــن  تعانيه  لما  الميزانية  فــي 
مالية النواب فيما قبل إدخال إيرادات هيئة السياحة، واآلن توافق على 
إدخال شركتي ممتلكات والنفط والغاز، ولماذا هاتان الشركتان دون باقي 
قانونا  هناك  أن  مضيفا  الشركتين,  أربــاح  هي  وما  الحكومية،  الشركات 
الشركات  أربــاح  الــشــورى لضم 100% من صافي  أعــم موجود في مجلس 

الحكومية.
المالية  اللجنة  قبول  عدم  إن  البحراني  محمود  النائب  قال  بــدوره 
لضم أرباح السياحة في الميزانية حتى يتأكد أن لدى السلطة التشريعية 

المرونة الكافية للموافقة على تمويل المشاريع والتوسع فيها، وخاصة 
تنفيذ مشاريع  أجـــل  مــن  وقــــروض  الــتــزامــات  لــديــهــا  الــســيــاحــة  هيئة  أن 
من  نسبة  ضخ  عبر  المشاريع،  تلك  تعطيل  المجلس  يــرد  لم  وبالتالي 

األرباح في الميزانية.
المشروع  هذا  تقديم  إن سبب  السلوم  أحمد  النائب  قال  من جهته 
بقانون نظرا إلى أنه قد سبقته مشاريع سابقة بهدف إدراج أرباح شركات 
لها  يكتب  لم  السابقة  المحاوالت  ولكن جميع  الميزانية،  في  الحكومة 
أربــاح  صافي  من   %50 عن  يقل  ال  ما  إدراج  يتم  أن  رأينا  لذلك  النجاح، 
وظائف  وتــوفــر  ناجحة  حكومية  شــركــات  هــنــاك  أن  مضيفا  الشركتين، 
التي  أن األموال  إلى  الوطني، الفتا  للمواطنين وتحقق نموا لالقتصاد 
تضخ حاليا من الشركات الحكومية في الميزانية أقل بكثير مما تحققه 

من أرباح.
ــار الــســلــوم إلـــى أن الــهــدف مــن هـــذا الــمــشــروع بــقــانــون أن يكون  وأشــ
إدراجها  يجب  التي  المبالغ  حجم  قياس  اجــل  من  بيانات  قاعدة  لدينا 
الشركات  لتلك  المالية  النتائج  أساس  على  مبنية  وتكون  الميزانية  في 
وأال يكون األمر مجرد مبلغ تحدده تلك الشركات إلدراجه في الميزانية.

ــداف تــلــك الــشــركــات هـــو إدراج جـــزء مـــن أربــاحــهــا  ــ وقــــال إن مـــن أهـ
للميزانية وهذا القانون به من المرونة في أن يصل بنسبة إدراج صافي 

أرباح الشركات إلى %100.
النفط  وزيــر  آل خليفة  الشيخ محمد بن خليفة  أشــار  من جانبه 
إلى أن الغاية المرجوة من القانون من الصعب تحقيقها ألن الشركات 
ــاح إمـــا بــســبــب الــخــســارة وإمــــا بــســبــب إعـــادة  ــ تــتــأخــر عــلــى تـــوزيـــع األربــ
الميزانية،  إقرار  األرباح وقت  االستثمار، لذلك يصعب تحديد صافي 
دوالر  مــلــيــارات   4.5 بــأصــول  تأسست  والــغــاز  النفط  شــركــة  أن  مضيفا 

ووصلت اليوم إلى أكثر من 12 مليارا نتيجة زيادة االستثمار.
بدوره قال النائب يوسف زينل إن هذا القانون سيحقق الكثير من 

المستمر،  الميزانية  بعجز  يتعلق  فيما  وخاصة  المرجوة  النتائج 
نسبة  باستقطاع  الشركات  جميع  يلزم  تشريع  إلــى  بحاجة  وأننا 

مــن أربــاحــهــا لــصــالــح الــمــيــزانــيــة، ولــيــس شــركــتــيــن فــقــط، فيما 
العجلة  تحرك  الحكومية  الشركات  أن  قمبر  عمار  النائب  رأى 
للميزانية  أرباحها  مــن  نسبة  فــرض  وأن  للدولة  االقتصادية 

سيؤثر على تلك الشركات وخططها المستقبلية.
مــن جــهــتــه اعــتــبــر الــنــائــب إبــراهــيــم الــنــفــيــعــي أن نجاح 
الــعــامــة سيكون  الميزانية  فــي  ديــنــار  أي  ــال  إدخـ فــي  الــنــواب 

حكومية  شركات  هناك  أن  وخاصة  جيدا،  أمــرا 
نسب البحرنة فيها منخفضة وتحقق خسائر 
وبــعــد ذلـــك يــتــم دعــمــهــا، واتــفــقــت الــنــائــب د. 
اليد  في  قائلة عصفور  النفيعي  مع  معصومة 

خير من عشرة على الشجرة، فعلى األقل 
الشركتين  أربــاح  من  بـ%50  نطالب  لو 

أن  بــدون   %100 مــن  أفضل  وتتحقق 
تتحقق.

مـــن جــانــبــه قـــال الــنــائــب أحــمــد 
اللجنة  مـــع  تــوافــقــا  هــنــاك  إن  الــعــامــر 

إقــرار  على  الــشــورى  مجلس  فــي  المالية 
األربــاح  مــن صافي   %50 عــن  يقل  وإدراج ال  القانون  هــذا 

يوجد  »ال  قائال  بوعنق  النائب خالد  عليه  رد  في حين  للشركتين، 
الكثير من  الـــشـــورى، وهــنــاك  الــمــواطــن ومــــرره مجلس  يــهــم  شـــيء 
كما  فيها«،  قـــرار  اتــخــاذ  دون  مــن  الــشــورى  لــدى  مــوجــودة  القوانين 
شكك النائب عمار قمبر في مسألة التنسيق مع الشورى, قائال إنه 
الذي  القانون  الشورى فيعدلون على  توافق مع مجلس  لو هناك 

لديهم ويعيدونه إلى مجلس النواب.

انق�شام على ن�شب م�شاهمة �شركات حكومية في الميزانية
نواب متم�سكون بن�سبة 100% واآخرون يرون 50% اأف�شل من ال �شيء

تغليظ عقوبة الطبيب المت�شتر على �شبهات الجرائم عند الك�شف

ال�شلوم: القانون اأكثر مرونة عن �شابقيه.. العامر: ن�شقنا مع ال�شورى على تمريره

بــشــأن  ــر اإلســـكـــان  وزيــ إجـــابـــة  عــلــى  فـــي تعليقها 
الــســابــعــة بمحافظة  لــلــدائــرة  اإلســكــانــيــة  الــطــلــبــات 
الــعــاصــمــة ادعــــت الــنــائــب زيــنــب عــبــداألمــيــر أنـــه تم 
حــرمــان أهــالــي دوائــــر بــعــض الـــنـــواب مــن تــوزيــعــات 
الدفعة األولى من الوحدات السكنية وانتقاء نوابا 
يسلمونهم  وهم  ناخبيهم  مع  وتصويرهم  آخرين 
مفاتيح الوحدات، والسبب في ذلك موقف النواب 
»ولكننا  مضيفة  الــمــضــافــة،  الــقــيــمــة  قــانــون  مــن 
وضعها  إلــى  البوصلة  أعــادت  حكيمة  قيادة  لدينا 
الصحيح، وتم توزيع الوحدات في الدفعة الثانية«.

بتقديم  اإلســـكـــان  وزارة  عــبــداألمــيــر  وطــالــبــت 
خـــدمـــاتـــهـــا بـــعـــيـــدا عــــن أي تـــجـــاذبـــات انــتــخــابــيــة، 

وبتشكيل لجنة تحقيق بشأن توزيعات الدفعة األولى، 
الـــوزراء،  رئــيــس  العهد  ولــي  بتوزيعها سمو  أمــر  الــتــي 

مؤكدة انتهاء جميع طلبات 2001 في دائرتها.
الــنــائــب زينب  وزيـــر اإلســكــان علق على مــداخــلــة 
مداخالتها  فــي  تبتعد  النائب  ان  قــائــال  عبداألمير, 
وراء  الهدف من  تراجع  أن  وأرجــو  عن صلب سؤالها, 
تلك المداخالت, مضيفا »نعي دورنا ونحن مساءلين 
المالية واإلداريــة  الرقابة  من عدة جهات مثل ديوان 
فلماذا  البرلمان,  ومــراقــبــة  ـــوزراء،  الــ مجلس  وأيــضــا 
التشكيك والتشويه في مسيرتنا, فلترجع النائب إلى 
التوزيعات سترى أنها تمت بدون أي تمييز أو تباطؤ، 
وفي التوزيعات األخيرة شملتها دائرتها 166 طلبا«.

النفيعي: االأولوية الأ�شحاب الطلبات االإ�شكانية القديمة

الع�شيري يتمنـى زيــادة عــدد الق�شائــم
قال النائب د. هشام العشيري في تعليقه 
ــاب طــلــبــات  ــ ــحـ ــ ــه حــــــول عــــــدد أصـ ــ ــؤالـ ــ عـــلـــى سـ
تحويل  مع  المستفيدين  اإلسكانية  الوحدات 
طــلــب الـــوحـــدة إلـــى قــســيــمــة ســكــنــيــة، أن تلك 
المبادرة من وزارة اإلسكان من المبادرات الرائدة 
ضرورة  متمنيا  االنتظار  قوائم  من  ستقلل  التي 

التوسع أكثر في هذه المبادرة.
ــكـــان مـــؤكـــدا أن هـــدف الــــــوزارة ســرعــة  وعــلــق وزيــــر اإلسـ
حــصــول الــمــواطــن على الــخــدمــة اإلســكــانــيــة، والــســعــي إلى 
ومنح  الــخــاص  القطاع  مــع  الــشــراكــة  عبر  الــخــيــارات  تنويع 
حلول تمويلية حتى يحصل المواطن على خدمة فورية وأن 

الوزارة مستمرة في إيجاد مبادرات جديدة. 

تعليق  على  تعقيبه  الحمر خــالل  باسم  اإلســكــان  وزيــر  أكــد 
الدائرة  النفيعي بشأن سؤاله عن طلبات أهالي  إبراهيم  النائب 
الثانية بمحافظة المحرق، أن الطلبات القديمة في تلك الدائرة 
تنحصر في 56 طلبا. وقال إن بعض المواطنين تعرض عليهم 
الوزارة الخدمات السكنية إال أنهم يفضلون البقاء في منطقتهم 
يكون هناك مشروع  أن  أمــال  أخــرى  إلــى مناطق  االنتقال  وعــدم 
مستقبلي في دائرتهم، مشير إلى أنه من خالل أوامر التوزيعات 

للوحدات السكنية مؤخرا قللت من قوائم االنتظار.
بدوره طالب النائب إبراهيم النفيعي بضرورة توزيع وحدات 
سكنية على أصحاب الطلبات القديمة منذ 2001 و2002، مضيفا 

أنــــه البــــد الــتــركــيــز عــلــى تــلــك الــطــلــبــات، 
وخاصة أن منها حاالت إنسانية، مضيفا 
الطلبات عمره  أصــحــاب  أحــد  هــنــاك  أن 
70 ســنــة وهـــنـــاك أمــــر بـــإخـــالء مــنــزلــه. 
ــار إلـــى أن دائــرتــه لــيــس بــهــا امــتــداد  وأشــ
ال  اإلسكانية  الطلبات  وأصحاب  إسكاني 

يمانعون من استالم وحدات سكنية خارج 
من  رفضه  يتم  مــا  أن  إلــى  مشيرا  المحرق، 

من  بــدال  سكنية  شقق  استالم  هو  المواطنين 
وحدات سكنية.

بــنــاء على  قــانــون )مــصــاغ  وافـــق المجلس على مــشــروع 
قانون  بتعديل  الــنــواب(  مجلس  مــن  مــقــدم  بقانون  اقــتــراح 

الممتنع  الــعــقــوبــة عــلــى  تــغــلــيــظ  بــهــدف  الــعــقــوبــات، 
اإلبــالغ  عــن  الطبية  المهن  فــي  العاملين  مــن 

عـــن شــبــهــات الــجــرائــم عــنــد الــكــشــف على 
والــغــرامــة،  )الحبس  لتصبح  الــمــرضــى، 

بدال  العقوبتين(،  هاتين  بــإحــدى  أو 
مــن )الــغــرامــة التي ال تــجــاوز عشرة 
دنــانــيــر( فــي الــقــانــون الــنــافــذ، وقــرر 
الـــمـــجـــلـــس إحـــالـــتـــه إلـــــى مــجــلــس 

الشورى.
وأشـــــــــــــــارت الـــــنـــــائـــــب فـــاطـــمـــة 
القطري أحد مقدمي االقتراح إلى 

أن الهدف من هذا المشروع هو وضع 
عقوبة تتالءم وطبيعة الفعل المجرم 

ــون الـــعـــقـــوبـــات،  ــانــ الـــتـــي نــــص عــلــيــهــا قــ
والخاصة باالمتناع عن التبليغ عن شبهات 

الجرائم من ممارسي المهن الطبية.
ال  بغرامة  والمقررة  النافذة  العقوبة  أن  وأضافت 

المطلوب،  الـــردع  تحقق  أن  يمكن  ال  دنانير  عشرة  تتجاوز 
فيها  المقررة  والعقوبة  الــمــادة  فاعلية  انتفاء  يعني  وذلــك 
أن تحقق  أجــل  إال من  العقوبات ما وضعت  أن  أســاس  على 
الردع عن الفعل المؤثم، وهو ما يمنح القانون قوته ويحقق 

غاياته.
متعلقة  تكون  قد  حــوادث  نتحدث عن  أننا  إلــى  ولفتت 
بوفاة أشخاص أو تعرضهم لعنف جسدي يخلف 
عــاهــات  أو  بــدنــيــة جسيمة  ــرارًا  ــ أضـ لــديــهــم 
الظروف  بعض  تمنع  وقــد  مستديمة، 
الـــشـــخـــص مــــن الــتــبــلــيــغ عــــن هـــذه 
من  العدالة  يمنع  مما  الجريمة، 
أن تأخذ مجراها في االقتصاص 
مـــن الــمــجــرم إمــــا لــخــوف وإمـــا 
لجهل المجني عليه أو لتواطؤ 
بــيــن الــجــانــي والــطــبــيــب بهدف 

إخفاء آثار الجريمة.
ممارسي  دور  يأتي  ولــذلــك 
خبرتهم  بحكم  الــطــبــيــة  الــمــهــن 
ومسؤوليتهم  ومهنتهم  ومعرفتهم 
ــة لــتــســهــل  ــ ــيـ ــ ــالقـ ــ ــة واألخـ ــيــ ــانــ اإلنــــســ
ــة والــقــضــائــيــة  ــيـ ــنـ ــات األمـ ــهـ ــجـ عـــلـــى الـ
المجرم  إلـــى  والـــوصـــول  مــســؤولــيــاتــهــا  أداء 
تشكيل  فــي  ذلــك  يساهم  كما  للعدالة  وتقديمه 
المنافذ  ســد  عبر  الجريمة  ارتــكــاب  مــن  المجرم  أمــام  رادع 
التي يمكن أن تشجعه على ارتكاب الجرم من خالل تجريم 
التستر على الجريمة من قبل ممارسي المهن الطبية مما 
ال يترك للمجرم مجاال إلخفاء جريمته والتغطية عليها. 

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16042/pdf/1-Supplime/16042.pdf?fixed3232
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1286158
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1285728


العدد:  12009

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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ا�ستقبل وفًدا من جمعية التمري�ض البحرينية

رئي�ض »االأعلى لل�سحة« ي�سيد باجلهود اال�ستثنائية للطواقم التمري�سية

»تن�سيقي اجلنوبية« يبحث م�ساريع البنية التحتية يف الرفاع ومدينة عي�سى

حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق  ا�شتقبل 

بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س الأعلى 

جمعية  اإدارة  جمل�س  من  وفًدا  لل�شحة 

الدكتورة  ي�شم  البحرينية،  التمري�س 

اجلمعية،  رئي�س  خميمر  جا�شم  جميلة 

وبح�شور حمبوبة زينل نائب الرئي�س.

رئي�س  رّحــب  اللقاء،  م�شتهل  ويف 

اجلمعية،  بوفد  لل�شحة  الأعلى  املجل�س 

قطاع  يف  العاملني  بعطاءات  م�شيًدا 

تعزيز  يف  الكبري  ــم  ودوره التمري�س 

من  ووقايتهم  املجتمع  اأفـــراد  �شحة 

الرعاية  �شبل  كل  وتقدمي  ــس  ــرا� الأم

مبختلف  املالئمة  والوقائية  ال�شحية 

اإ�شهامات  من  يقدمونه  وما  م�شتوياتها، 

فاعلة يف التغطية ال�شحية ال�شاملة.

واأ�شار اإىل الدور املتميز الذي ت�شطلع 

يف  البحرينية  التمري�س  جمعية  به 

قطاع  يف  للعاملني  املهنية  الكفاءة  رفع 

خدمة  يف  بــدورهــم  للقيام  التمري�س 

وجه،  اأكمل  على  البحريني  املجتمع 

ورعاية  اهتمام  ذاته  الوقت  يف  موؤكًدا 

اململكة لكل منظمات املجتمع املدين املهنية 

والتخ�ش�شية، ودورها يف تعزيز امل�شرية 

التنموية ال�شاملة التي ت�شهدها البالد يف 

ظل العهد الزاهر حل�شرة �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه، ودعم وموؤزارة 

احلكومة الر�شيدة برئا�شة �شاحب ال�شمو 

امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

العاملني  لكافة  الكبري  بالدور  ونّوه 

يف قطاع التمري�س، والت�شحيات اجل�شام 

التي تقوم بها الطواقم التمري�شية خا�شة 

يف ظل التعاطي مع تداعيات وم�شتجدات 

فريو�س  جائحة  ملكافحة  العاملية  الأزمة 

كل  ومواجهة  )كوفيد-19(،  الكورونا 

العمل  وظروف  والتحديات  ال�شعوبات 

اأن  اإل  الطويلة،  العمل  و�شاعات  املرهقة 

الطواقم التمري�شية برهنت على اإخال�شها 

امل�شتدام  الإن�شاين  وعطائها  وتفانيها 

الأمامية  وال�شفوف  املواقع  جميع  من 

ملحاربة هذا الفريو�س، من خالل رعايتهم 

خمتلف  وتقدمي  بهم  والهتمام  للمر�شى 

م�شاعفات  من  بوقايتهم  الكفيلة  ال�شبل 

املر�س جنًبا اإىل جنب مع �شفوف الأطباء 

يف خط الدفاع الأول.

بن علي  ال�شيخ خليفة  �شمو  تراأ�س 

املحافظة  حمافظ  خليفة  اآل  خليفة  بن 

التن�شيقي  املجل�س  رئي�س  اجلنوبية 

يف  الثاين  التن�شيقي  املجل�س  اجتماع 

دورته الثالثة للعام 2022، عرب تقنية 

العميد  بح�شور  وذلك  املرئي،  الت�شال 

املحافظ،  نائب  الدو�شري  ثامر  عي�شى 

ومب�شاركة عدد من الأع�شاء من ممثلي 

اجلهات احلكومية املختلفة.

�شمو  رّحب  الجتماع  م�شتهل  ويف 

بال�شراكة  م�شيًدا  باحل�شور،  املحافظ 

لتحقيق  امل�شرتك  والتن�شيق  والتعاون 

امل�شاريع  ومتابعة  ال�شاملة  التنمية 

اخلدمية والتنموية التي تلبي احتياجات 

وتطلعات الأهايل يف املحافظة اجلنوبية، 

حل�شرة  ال�شديدة  للتوجيهات  تنفيًذا 

عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل  خليفة  اآل 

امللكي  ال�شمو  �شاحب  ومتابعة  ورعاه، 

الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

رئي�س  املحافظ  �شمو  اطلع  وقد 

املجل�س على عر�س مرئي �شامل قدمته 

البلديات  و�شوؤون  الأ�شغال  وزارة 

اإن�شاء  حول  العمراين  والتخطيط 

التحتية  البنية  م�شاريع  وتطوير 

واإقامة  و�شيانتها  الطرق  ور�شف 

يقارب  مبا  ال�شحي،  ال�شرف  �شبكات 

الرفاع ومدينة  20 م�شروًعا يف مدينة 

عي�شى.

وزير العدل ي�ستقبل وفًدا من موظفي

جمل�سي النواب وال�سيوخ باأمريكا

العدل  وزير  خليفة  اآل  علي  بن  خالد  ال�شيخ  ا�شتقبل 

من  وفًدا  الثالثاء،  اأم�س  والأوقاف،  الإ�شالمية  وال�شوؤون 

املتحدة  بالوليات  وال�شيوخ  النواب  جمل�شي  موظفي 

الأمريكية، مبنا�شبة الزيارة الر�شمية التي يقوم بها الوفد 

ململكة البحرين.

ورّحب وزير العدل بالوفد الأمريكي، م�شيًدا مب�شتوى 

وال�شعبني  البلدين  بني  جتمع  التي  ال�شداقة  عالقات 

ال�شديقني، وما ت�شهده من تطور وتقدم م�شتمر يف �شائر 

املجالت.

حميدان يبحث تعزيز التعاون بني 

الوزارة وال�سلطة الت�سريعية

التقى وزير العمل والتنمية الجتماعية رئي�س جمل�س 

علي  حممد  بن  جميل  العمل  �شوق  تنظيم  هيئة  اإدارة 

اإ�شماعيل  ب�شام  الدكتور  ال�شورى  جمل�س  ع�شو  حميدان، 

البنمحمد،

وخالل اللقاء مت بحث �ُشبل تعزيز التعاون بني الوزارة 

وممثلي ال�شلطة الت�شريعية.

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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�أهلية خالفات حادة  �شهدت عدة جمعيات و�أطر 

تنظم  �أن  �ل�شروري  من  بات  فهل  �أع�شائها،  بني 

ب�شاأن  متخ�ش�شة  دور�ت  �الجتماعية«  »�لتنمية 

مهار�ت �إد�رة �خلالف يف �لعمل �الأهلي؟

امل�ؤ�ش�شني  �شرية  ن�شتذكر  ي�م-التاأ�شي�ص  يف 

الدولة  قيام  منذ  املباركة  وم�شريتهم  اجلليلة 

ال�شع�دية الأوىل على يد الإمام -حممد-بن-�شع�د 

عام 1744م وقيام الدولة البحرينية يف عهد امل�ؤ�ش�ص 

اأحمد-الفاحت عام 1783م وما حتقق من اإجنازات يف حتقيق العدل 

وجمع الكلمة ووحدة ال�شف واإر�شاء دعائم الأمن وال�شتقرار
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حممد بن را�سد يفتتح متحف »امل�ستقبل« يف دبي

را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  افتتح 

دولة  رئي�ص  نائب  مكت�م،  اآل 

ال�زراء،  جمل�ص  رئي�ص  الإمارات، 

الثالثاء،  اأم�ص  ي�م  دبي،  حاكم 

قائال  دبي،  يف  امل�شتقبل  متحف 

ت�شكل  الهند�شية  التحفة  هذه  اإن 

ر�شالة اأمل.

را�شد،  بن  حممد  ال�شيخ  وقال 

»ت�يرت«،  م�قع  على  تغريدة  يف 

معلماً  بحمداهلل  الي�م  »اأطلقنا 

متحف  عاملياً…  ومعرفياً  علمياً 

يف  العامل  يف  الأجمل  امل�شتقبل.. 

ل�شت�شراف  اأداة  واملبنى..  املعني 

لأفكار  وحا�شنة  م�شتقبلنا.. 

لرت�شيخ  وم�ؤ�ش�شة  �شبابنا.. 

اأثره  �شيتعدى  �شرح  معارفنا.. 

الإمارات واملنطقة باإذن اهلل ل�شن�ات 

عديدة قادمة«.

الإعالمي  املكتب  وبح�شب 

حممد  ال�شيخ  قال  دبي،  حلك�مة 

امل�شتقبل  متحف  اإن  را�شد  بن 

علمية  ومن�شة  تغيري..  »اأداة 

متكاملة  م�ؤ�ش�شية  واآلية  عاملية.. 

لنا  اأف�شل  م�شتقبل  ل�شت�شراف 

جميعاً«.

رحيل امل�سور الريا�سي 

والفنان حمزة حممد

14

ببالغ احلزن والأ�شى نعى م�شرح ال�ش�اري 

حممد،  حمزة  الكبري  امل�شرحي  الفنان  املرح�م 

الذي انتقل اإىل ج�ار ربه ي�م اأم�ص، وبذلك فقد 

ال��شط الفني امل�شرحي اأحد اأعمدته املميزين.

 »ال�سحة«: ت�سجيل 4 حاالت وفاة 

و3425 اإ�سابة جديدة بفريو�س »كورونا«

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها 

ت�شجيل  اأظهرت   ،2022 فرباير   22 ي�م  يف   12433

حالة   4823 تعافت  كما  جديدة،  قائمة  حالة   3425

اإىل  املتعافية  للحالت  الإجمايل  العدد  لي�شل  اإ�شافية 

465393، و4 حالت وفاة. 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12009/pdf/INAF_20220223011042899.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/online/local/948830/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/948872/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

العدد:  5919
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العريض: تنمية العالقات 
الطيبة بين البحرين وأمريكا

اس��تقبل نائ��ب رئيس مجل��س الوزراء ج��واد العريض، 
أم��س، بمكتب��ه، الس��فير األمريك��ي س��تيفن بوندي، 

بمناسبة تعيينه سفيرًا لبالده لدى المملكة.
وخالل اللقاء رحب نائب رئيس مجلس الوزراء بالس��فير 
وق��دم له الش��كر والتقدي��ر على ما يقوم ب��ه من خالل 
عمله الدبلوماس��ي في تعزيز وتنمية العالقات الطيبة 
التي تجمع البلدين على األصعدة كافة ورعاية المصالح 
المش��تركة، متمني��ًا ل��ه التوفي��ق والنج��اح بمهمت��ه 
الدبلوماس��ية الموكلة إليه من قبل بالده وس��يلقى كل 
تعاون لتس��هيل مهامه الدبلوماس��ية م��ن قبل جميع 

المسؤولين في المملكة.
من جانبه، قدم السفير الشكر والتقدير لجواد العريض 
وحكوم��ة مملك��ة البحري��ن على م��ا لقيه م��ن تجاوب 
وتع��اون م��ن كاف��ة المس��ؤولين بالمملك��ة، متمنيًا 
لمملك��ة البحرين وش��عبها الكريم مزيدًا م��ن التقدم 

واالزدهار.

الملك يهنئ رئيس غيانا 
التعاونية بذكرى االستقالل

بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل الب��الد المفدى، حفظ��ه اهلل ورعاه، برقي��ة تهنئة إلى 
فخام��ة الرئي�س محمد عرفان عل��ي رئي�س جمهوري�ة غيان�ا 
التعاوني��ة، وذل��ك بمناس��بة ذكرى اس��تقالل ب��الده، أعرب 
جاللت��ه في البرقي��ة عن أطيب تهاني��ه وتمنياته له بموفور 

الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

 الملك وولي العهد رئيس الوزراء يهنئان 
سلطان بروناي دار السالم بذكرى العيد الوطني

بع��ث حض��رة صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل 
ورعاه، برقية تهنئة إلى صاحب الجاللة السلطان 
الحاج حس��ن البلقية س��لطان بروناي دار السالم، 
وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبالده، أعرب 
جاللته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته له 
بموفور الصحة والسعادة ولشعب سلطنة بروناي 

دار السالم تحقيق المزيد من التقدم واالزدهار.
كما بعث صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئي��س مجلس 
الوزراء، برقية تهنئة إلى صاحب الجاللة السلطان 
الحاج حس��ن البلقية س��لطان بروناي دار السالم، 
وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبالده، أعرب 
س��موه في البرقية عن خال��ص تهانيه وتمنياته 

له بموفور الصحة والس��عادة، ولش��عب سلطنة 
برون��اي دار الس��الم تحقي��ق المزيد م��ن النماء 

والتقدم.
كم��ا بعث صاح��ب الس��مو الملكي ول��ي العهد 
رئي��س مجلس الوزراء، برقي��ة تهنئة مماثلة إلى 
س��مو األمي��ر المهتدي ب��اهلل البلقي��ة ولي عهد 

سلطنة بروناي.

الملك وولي العهد رئيس 
 الوزراء يهنئان إمبراطور 

اليابان بعيد ميالده
بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى، برقية تهنئ��ة إلى اإلمبراطور ناروهيتو 
إمبراطور اليابان، وذلك بمناس��بة ذكرى عي��د ميالد جاللته، 
أع��رب جاللته ف��ي البرقية عن أطي��ب تهاني��ه وتمنياته له 

بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة.
 كم��ا بع��ث صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد 
آل خليف��ة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى 
اإلمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، وذلك بمناس��بة ذكرى 
عيد ميالد جاللته، أعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه 

وتمنياته له بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة.

مجّهز باإلمكانات الطبية لتغطية كافة االحتياجات

 محمد بن عيسى يفتتح 
مبنى العيادات الخارجية بالحرس الوطني

افتتح رئيس الحرس الوطن��ي الفريق أول الركن 
سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أمس في 
منطقة الصخير، مبن��ى العيادات الخارجية التابع 

لوحدة اإلسناد الطّبي بالحرس الوطني.
ولدى وصول سمو رئيس الحرس الوطني، يرافقه 
مدير أركان الحرس الوطني الفريق الركن الشيخ 
عبدالعزيز بن سعود آل خليفة، كان في استقبال 
س��موه كبار ضباط الحرس الوطن��ي، بعدها أزاح 
س��موه الس��تار عن لوح��ة االفتتاح إيذان��ًا ببدء 
العمل في مبنى العيادات الخارجية بكامل طاقته 

االستيعابية.
كم��ا ق��ام س��مّوه بجول��ة ف��ي مراف��ق المبنى، 
مس��تمعًا إليجاز ح��ول التجهي��زات واإلمكانيات 
المتطّورة التي يضمها، والتي تمثل نقلة نوعية 
ف��ي القط��اع الطبي بالح��رس الوطن��ي، وتقّدم 
أفضل س��بل الرعاية الصّحية لمنتس��بي الحرس 

الوطني.
ويض��م المبن��ى عددًا م��ن عيادات الط��ب العام 
متكام��اًل  ومرك��زًا  والحنج��رة  واألذن  واألن��ف 

لجمي��ع تخصصات طب األس��نان، ومجهز بأحدث 
اإلمكاني��ات المختبري��ة الت��ي تمّكن منتس��بي 
الحرس من الحصول على الرعاية الطّبية الكاملة، 
باإلضافة إلى جهاز األش��عة ثالثية األبعاد الذي 
يعتبر نقل��ة نوعية وتطورًا تكنولوجيًا في فحص 
جذور األس��نان وعظام الفك بشكل ثالثي األبعاد 
وبواس��طة كامي��را عالي��ة الج��ودة، دون الحاجة 
الس��تخدام معجون الطبعات والطرق التقليدية، 
من خ��الل أخذ مقاس وطبعات األس��نان ويؤمن 

للمرضى قياسات أكثر دقة وبشكل آني.
إل��ى جان��ب ذلك، ف��إن المبن��ى يض��م صيدلية 
مجّه��زة لتغطي��ة كاف��ة االحتياج��ات الدوائي��ة 
للعيادات الخارجية، باإلضافة إلى غرف للمالحظة 
والفحص واإلنعاش وسحب الدّم واختبار الّسمع، 
وغرفة تعقي��م مخصصة لتحضير الطاقم الطبي 
قبل الدخول لغرفة العمليات الجراحية البسيطة 

الموجودة بالمبنى.
وأكد الفريق أول الركن س��مو الش��يخ محمد بن 
عيس��ى آل خليفة، اعتزازه بمس��تويات التحديث 

والتطوير الش��املة التي يش��هدها صرح الحرس 
الوطن��ي، والتي تترج��م رؤى وتطلع��ات حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المفدى القائد األعل��ى، في تعزيز 
ق��درات الحرس الوطني للمس��اهمة ف��ي عملية 

البناء واالزدهار التي تشهدها البحرين.
وأكد سموه، أن مبنى العيادات الخارجية بالحرس 
الوطني، يأتي ضمن مشاريع التطوير والتحديث 
الخمس��ية  الخط��ط  مظل��ة  تح��ت  المنضوي��ة 
االس��تراتيجية، لرف��ع كف��اءة مختل��ف قطاعات 
الح��رس الوطن��ي، وخاصًة قدرات وحدة اإلس��ناد 
الطبي، من خالل تنفيذ المش��روعات المتكاملة 
لتأمي��ن الرعاي��ة الصّحي��ة لمنتس��بي الح��رس 

الوطني.
وعبر سموه عن شكره وتقديره للكادر الطبي من 
منتس��بي الحرس الوطني، لجهودهم وتفانيهم 
ف��ي رفع جاهزي��ة الح��رس الطّبية، وبم��ا يوازي 
مستويات الكفاءة والجاهزية التي يتميز بها هذا 

الصرح العسكري.

سفيرة البحرين ببانكوك تبحث 
تعزيز التعاون مع جامعة سونجكال

عقدت س��فير مملكة البحرين ل��دى مملكة تايلند منى رضي، 
اجتماعًا أمس، بمقر السفارة في بانكوك، مع وفد من جامعة 
 Niwat األمير س��ونجكال بمملكة تايلند، ضم رئيس الجامعة

Keawpradub، وعدد من المسؤولين بالجامعة.
وأش��ادت الس��فير بعالقات الصداقة والتعاون الوطيدة التي 
ترب��ط بين مملكة البحرين ومملكة تايلند وما تش��هده من 
تطور وتقدم مستمرين، معربة عن تطلعها إلى تعزيز زيارات 
الوفود المتبادلة بين البلدين الس��يما بي��ن جامعة البحرين 
وجامعة األمير س��ونجكال من أجل فت��ح آفاق جديدة للتعاون 

الثنائي في المجاالت األكاديمية والتعليمية والتربوية.
بدوره، ثمن رئي��س الجامعة والوفد المرافق التعاون القائم 
بين جامع��ة البحرين وجامع��ة األمير س��ونجكال، معربًا عن 

تطلعه لمزيد من التعاون في مختلف المجاالت.

 بحث تعزيز التعاون 
مع أمريكا في المجالين 

العدلي والقانوني
استقبل وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة، أمس، وفدًا من موظفي مجلسي النواب والشيوخ 
بالواليات المتحدة األمريكية، بمناس��بة الزيارة الرس��مية التي 

يقوم بها الوفد لمملكة البحرين.
ورح��ب وزير العدل بالوفد، مش��يدًا بمس��توى عالقات الصداقة 
الت��ي تجمع بي��ن البلدين والش��عبين، وما تش��هده من تطور 

وتقدم مستمر في سائر المجاالت.
وج��رى خالل اللق��اء بحث تعزي��ز التعاون القائم ف��ي المجالين 

العدلي والقانوني.

 بحث تطوير التعاون المشترك 
بين البحرين ووكاالت األمم المتحدة

عقدت لجنة التنسيق والمتابعة بين 
البحري��ن ووكاالت  حكوم��ة مملك��ة 
األم��م المتح��دة، أم��س، اجتماعه��ا 
األول في العام الجاري، برئاسة وكيل 
وزارة الخارجي��ة للش��ؤون السياس��ية 
الش��يخ عب��داهلل بن أحم��د آل خليفة، 
وبحض��ور المنس��ق المقيم ألنش��طة 
محم��د  باإلناب��ة  المتح��دة  األم��م 
الزرقاني، وأعض��اء اللجنة من ممثلي 
الوزارات والجهات الحكومية المعنية، 
إلى جانب ممثلي 21 منظمة ووكالة 

تابعة لألمم المتحدة.
وف��ي بداي��ة االجتماع، رحب الش��يخ 
عب��داهلل بن أحم��د آل خليفة بأعضاء 

اللجن��ة، مؤكدًا عل��ى أهمية حوكمة 
مملك��ة  بي��ن  المتمي��زة  الش��راكة 
البحرين ووكاالت األمم المتحدة، بما 
يتوافق مع األولويات الوطنية ويسهم 

في تحقيق رؤية البحرين االقتصادية 
.2030

ون��وه بالجه��ود التي تبذله��ا اللجنة 
كمنس��ق وطن��ي ف��ي إطار الش��راكة 

االس��تراتيجي للتنمي��ة المس��تدامة 
بي��ن الجانبين، وال��ذي يمثل نموذجًا 
دولي��ًا ف��ي تقدي��م أفض��ل التجارب 
س��عادته  مش��يدًا  والمب��ادرات، 
والحضاري��ة  التنموي��ة  بالنجاح��ات 
المتوالي��ة لمملك��ة البحري��ن وفق��ًا 

للمؤشرات الدولية.
ومن جهته، ثم��ن الزرقاني التعاون 
المثم��ر بين مملك��ة البحرين واألمم 
المتح��دة، مبينًا أن االجتماع يؤش��ر 
إلى م��دى االلتزام المش��ترك بتنفيذ 
أه��داف التنمية المس��تدامة باعتبار 
مملكة البحرين من الدول الرائدة في 

هذا المجال.

العلوي: ال تؤثر على العالقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل

 هشام بن عبدالرحمن:
577 طلبًا منذ تدشين اإلقامة الذهبية

أك��د كيل وزارة الداخلية لش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة، الش��يخ 
هش��ام بن عبدالرحمن آل خليفة، أن اإلدارة تلقت 577 طلبًا منذ تدشين 

اإلقامة الذهبية حتى اآلن.
وأكد أن هذا اإلقبال الكبير دليل على نجاح مملكة البحرين في اس��تقطاب 
العديد م��ن الموظفين والمتقاعدي��ن والمس��تثمرين والموهوبين من 
مختلف دول العالم لالس��تفادة من خدمة اإلقامة الذهبية، واعتبارها من 

الدول المفضلة لديهم لإلقامة.
ج��اء ذلك، خالل اس��تقباله، أوائ��ل الحاصلين على اإلقام��ة الذهبية في 
البحرين، حيث هنأ المستفيدين من هذه الخدمة، مشيرًا إلى أنها تعتبر 
نقلة نوعية ف��ي تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، ما س��ينعكس 

عل��ى دعم االقتص��اد الوطني وفق��ًا لتطلعات الحكومة ورؤي��ة البحرين 
االقتصادية 2030.

م��ن جانب��ه، أوضح رئيس هيئة تنظيم س��وق العمل جم��ال العلوي، أن 
اإلقام��ة الذهبية ال تؤث��ر على تصريح العمل الصادر وس��اري الصالحية 
بش��أن العام��ل األجنب��ي للعمل ل��دى صاح��ب العمل مع تحم��ل األخير 
االلتزامات المقررة بموجب تلك التصاريح بما يتوافق مع أحكام القانون 

19 لسنه 2006 والقرارات التنفيذية بشأنه.
ودعت ش��ؤون الجنس��ية والجوازات واإلقامة الراغبين في التقدم للحصول 
على اإلقامة الذهبية إلى زيارة الموقع االلكتروني للبوابة الوطنية للحكومة 

.www.bahrain.bh/Goldenresidency اإللكترونية على الرابط
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استقبل رئيس هيئة أركان القوات الجوية.. القائد العام:

تطوير التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي مع باكستان

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة بالقيادة العامة أمس، 
رئيس هيئة األركان للقوات الجوية الباكستانية الفريق 
أول طيار زهير س��يدو والوفد المرافق له، وذلك بحضور 
وزي��ر ش��ؤون الدفاع الفري��ق الركن عب��داهلل النعيمي 

ورئيس هيئة األركان الفريق الركن ذياب النعيمي.

ورح��ب القائ��د الع��ام برئي��س هيئ��ة األركان للقوات 
الجوية الباكس��تانية والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق 
العالقات المتميزة التي تربط البلدين وسبل تطويرها 
على مختل��ف األصع��دة، خاصة بما يتعلق بالتنس��يق 
العس��كري والتع��اون الدفاع��ي بم��ا يحق��ق المصالح 

المشتركة للبلدين والشعبين.

 رئيس أركان القوات الجوية 
بباكستان يزور سالح الجو الملكي

قام رئي��س هيئ��ة األركان للق��وات الجوية 
ف��ي جمهورية باكس��تان الفري��ق أول طيار 
زهير س��يدو والوفد المراف��ق، أمس، بزيارة 
لس��الح الجو الملكي البحريني، حيث كان في 
اس��تقباله قائد سالح الجو الملكي البحريني 
اللواء الركن طيار الش��يخ حم��د بن عبد اهلل 
آل خليفة وع��دد من الضباط. وخالل الزيارة 
قام رئي��س هيئ��ة األركان للق��وات الجوية 
في جمهورية باكس��تان بجول��ة اطلع فيها 
على عدد من أس��لحة ومنظومات سالح الجو 
الملكي البحريني، كما أس��تمع إلى إيجاز عن 
تنظي��م وواجبات الس��الح ومراحل تش��كيله 
وتطوره ومنظوم��ات األس��لحة العاملة في 

السالح.

تعزيز المحاسبة والمسؤولية لصون المال العام

 ولي العهد رئيس الوزراء يوجه 
بإحالة مخالفات نادي السرعة »الدراغ« للنيابة العامة

وجه صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء بإحالة المخالفات المرصودة بشأن 
بع��ض أعمال ن��ادي الس��رعة »ال��دراغ« 
الرياض��ي والثقاف��ي إل��ى النياب��ة العامة 
التخاذ الالزم بشأنها، وذلك في ضوء تقرير 
التدقيق االستقصائي المرفوع إلى سموه 
من ديوان الرقاب��ة المالية واإلدارية بهذا 
الش��أن، والذي أظهر وج��ود عدة مخالفات 
وأوجه قصور تس��توجب اتخ��اذ اإلجراءات 

القانونية بشأنها.
تعزي��ز  مواصل��ة  أهمي��ة  س��موه  وأك��د 
المحاس��بة والمس��ؤولية وترس��يخ مبادئ 
النزاه��ة والمهنية لص��ون الم��ال العام، 
منوهًا بدور ديوان الرقابة المالية واإلدارية 
عبر أدواته��ا الرقابية المختلفة في تعزيز 

أفضل الممارسات الصحيحة.

 تعزيز التعاون التدريبي بين مستشفى 
الملك حمد التعليمي وجامعة الخليج العربي

المح��اكاة  مرك��ز  مدي��ر  اس��تقبل 
والمهارات الطبية في جامعة الخليج 
العرب��ي تيس��ير جرادة، مدير قس��م 
الطوارئ في مستش��فى الملك حمد 
التعليم��ي ف��راس أبوزي��اد، لبح��ث 
تعزي��ز آف��اق التع��اون ف��ي مج��ال 
التدريب الطبي لألطباء والممرضات 
في مستشفى الملك حمد التعليمي 
عن طريق ورش اإلس��عافات األولية 
األمريكية  الجمعي��ة  المعتمدة من 
للقل��ب، وإقام��ة ال��ورش العملي��ة 
للتدري��ب والمح��اكاة الطبية والتي 
التعلي��م  دور  تعزي��ز  ش��أنها  م��ن 

والتدريب الطبي في البحرين.
وخ��الل الجول��ة تع��ّرف أبوزياد على 
الخدمات الطبية التي يقدمها مركز 
المح��اكات لطلبة الط��ب والباحثين 
وللمتدربي��ن العاملين ف��ي القطاع 
الصحي ف��ي البحري��ن ودول مجلس 
العربي��ة،  الخلي��ج  ل��دول  التع��اون 
وتم��ت معاين��ة األجه��زة الطبي��ة 
المتقدم��ة ف��ي المرك��ز والخدمات 
المقدمة لطلب��ة الطب في المرحلة 
الطبية الخامس��ة والسادسة وطلبة 
ماجس��تير ط��ب العائل��ة والطواقم 

التدريبي��ة الطبية في المركز، واطلع 
عل��ى المناهج الطبي��ة القائمة على 
الذكاء االصطناعي حيث الدمى التي 
تحاكي الواقع الطبي لتجسد مختلف 
األم��راض تمامًا كما ل��و كان طالب 

الطب في المستشفى الواقعي.
وأش��اد فراس ب��دور وأهمي��ة مركز 
المحاكاة في تعزيز المهارات الطبية 
ل��دى الطلبة ع��ن طري��ق المحاكاة 
الطبي��ة والتدري��ب العمل��ي، معبرًا 
ع��ن إعجاب��ه بالمس��توى العلم��ي 
الراقي في مركز المحاكاة والمهارات 
الطبي��ة، وبالتجهيزات ف��ي المركز، 
وبالطاقم التدريس��ي في��ه، وأجهزة 
المح��اكاة، وطريق��ة التدري��ب، كما 

وأثن��ى عل��ى الجه��د المتمي��ز الذي 
يبذله القائمون على مركز المحاكاة 
والمه��ارات الطبي��ة، وحرصهم على 
لألطب��اء  تأهيلي��ة  دورات  تنظي��م 
بش��كل مستمر بالتعاون مع مختلف 
الجه��ات الطبية في مملكة البحرين 

وخارجها.
وخالل اللقاء، أكد ج��رادة أن جامعة 
الخلي��ج العرب��ي قررت إنش��اء مركز 
الطب��ي  لرف��د منهجه��ا  المح��اكاة 
القائم على ح��ل المعضالت الطبية 
بتطبيقات س��ريرية تمك��ن الطلبة 
الس��يناريوهات  اختب��ار نج��اح  م��ن 
الطبية الت��ي توصلوا إليها للتعامل 

مع الحاالت المعقدة.

سمو ولي العهد رئيس الوزراء

في ضوء المخالفات المرصودة بشأن بعض أعمال النادي 
خالد بن حمد يصدر قرارًا بحل نادي »الدراغ« الرياضي

أصدر س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة النائ��ب األول لرئيس 
المجلس األعلى للش��باب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة 
رئيس اللجنة االولمبية البحرينية، قرارا بحل نادي السرعة »الدراغ« 

الرياضي والثقافي.
ويأت��ي ذلك في ض��وء المخالفات المرصودة بش��أن بعض أعمال 
نادي الس��رعة »ال��دراغ« الرياضي والثقافي الت��ي تضمنها تقرير 
التدقيق االس��تقصائي المرفوع إلى صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل من دي��وان الرقابة المالية واإلدارية وتوجيه س��موه بإحالتها 

إلى النيابة العامة التخاذ ما يلزم بشأنها.
 وجاء في القرار، »أن��ه بعد االطالع على قانون الجمعيات واألندية 
االجتماعي��ة والثقافي��ة والهيئ��ات العامل��ة ف��ي ميدان الش��باب 
والرياضة والمؤسس��ات الخاصة، وعلى  الالئحة النموذجية للنظام 
األساس��ي لألندية الخاضعة إلش��راف الهيئة العامة للرياضة فقد 
تقرر، حل نادي الس��رعة »الدراغ« الرياضي والثقافي المسجل تحت 
قيد رقم »52« بالهيئ��ة العامة للرياضة بموجب القرار رقم »31« 
لس��نة 2004. وعل��ى الرئيس التنفي��ذي للهيئة العام��ة للرياضة 

تنفيذ هذا القرار وُينشر بالجريدة الرسمية«.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/23/watan-20220223.pdf?1645590622
https://alwatannews.net/article/991845
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/991872
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي

Link
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السواد: الفنادق »تموت إكلينيكيًا« واإلشغال اليتعدى 12٪.. نواب:

 »هيئة السياحة« فشلت في مجاراة برامج دول الجوار
محمد رشاد  «

شن النواب هجوما شديدًا على هيئة البحرين 
للس��ياحة والمع��ارض بس��بب م��ا وصفوه 
الس��ياحية،  بضع��ف برامجه��ا وسياس��تها 
مضيفين خالل مناقش��اتهم للمقترح برغبة 
بش��أن اس��تبدال القانون الجديد للس��ياحة 
بقان��ون قديم وال��ذي أحال��ه المجلس بعد 
الموافق��ة عليه إل��ى الحكوم��ة لوضعه في 
صيغة مش��روع قانون أن الهيئة فشلت فى 

مجاراة الهيئات األخرى بدول الجوار. 
ووصفه��ا النائ��ب إبراهيم النفيع��ي بأنها 
فى س��بات عميق حي��ث ال توجد فى البحرين 
برامج س��ياحية تنافس الدول المجاورة على 
الرغ��م من المقومات الس��ياحية التي تمتاز 
به��ا مملكة البحرين، منتق��دًا ردود الجهات 
المعنية بأنها تقوم بالتسويق للسياحة فى 
البحري��ن بالقول ال يوجد لدينا ما نس��وق له 

فى الخارج باستثناء الفورموال وان. 
وق��ال النائ��ب باس��م المالك��ي إن قان��ون 
الس��ياحة قديم ومر عليه نح��و 35 عامًا بما 
ال يواكب توجه��ات مملكة البحرين ورؤيتها 
االقتصادي��ة 2030، وكذل��ك خطة التعافي 
االقتص��ادي وتنوي��ع مصادر الدخ��ل لتكون 
السياحة أحد مصادر الدخل الرئيسية السيما 
في ظل النهضة الس��ياحية للدول الشقيقية 
بم��ا يمث��ل تحديا كبي��را يس��توجب العمل 
علي��ه من خ��الل تطوي��ر البرام��ج والخطط 
الس��ياحية، مش��يرًا إلى أن القطاع السياحي 
ف��ى البحرين فى حاجة للتن��وع وأن التطوير 
ليس فقط ماهو معمول به حاليًا لكن يجب 
مواكبة توجهات ال��دول األخرى التى عملت 
على تطوير الس��ياحة الترفيهية والتعليمية 

والعالجية. 
ورأى النائ��ب أحم��د األنصاري أن الس��ياحة 
القائمة حاليًا فى البحرين تعتمد فقط على 

إنشاء الفنادق والمجمعات التجارية وبعض 
بتنش��يط  مطالب��ًا  الخاص��ة،  المنتجع��ات 
الس��ياحة العائلية التى تشجع العوائل على 
قض��اء إجازاتهم ف��ى البحري��ن، منوهًا بأنه 

انطالقًا من ذلك نعمل على تنظيم السياحة 
بقان��ون جديد متكامل يراع��ي جميع نواحي 
السياحة ويراعي المتطلبات األخرى من أنواع 
الس��ياحة التي يجب اس��تغاللها كالعالجية 

والتعليمي��ة عبر اس��تقطاب المستش��فيات 
والجامع��ات العالمي��ة لفتح ف��روع لها في 

البحرين. 
ولف��ت النائب محم��د بوحمود إل��ى أن أهل 

البحرين مارس��وا وصنعوا العمل الس��ياحي 
قبل أن تكون هناك هيئة للس��ياحة، مش��يرًا 
إلى أنه وغيره من الكثير من أبناء جيله عمل 
فى ه��ذا المجال قب��ل 25 عام��ًا حيث كانت 
هناك جزي��رة تس��مى »النبيه صال��ح« كان 
ينقل إليها السياح عبر قوارب بسيطة، واليوم 
وفي ظل وجود هيئة للسياحة لم نتمكن من 

القيام بمثل هذه األشياء التاريخية. 
و أضاف »اليوم وفى ظل وجود هيئة للسياحة 
نخطو بخطوات السلحفاة لتحريك السياحية 
الشاطئية، مطالبًا باالستفادة من المناطق 

السياحية بالعودة إلى تاريخ البحرين«.
وقال النائب علي إسحاقي إن العمل السياحي 
فى البحرين أصبح اجتهادات شخصية وسط 
غياب ت��ام لهيئ��ة الس��ياحية وسياس��تها، 
متس��ائاًل ما هو دور هيئة الس��ياحة السيما 
في ظل الجهود التى تبذلها الهيئات األخرى 
ف��ى دول الج��وار مقارن��ة بما تفعل��ه هيئة 

السياحة فى البحرين. 
ولفت إل��ى أن هيئة الس��ياحة الي��وم تقوم 
فق��ط بمنافس��ة إدامة فى إنش��اء المحالت 
والمالع��ب، مؤك��دًا أن الهيئة لي��س لديها 
سياس��ة وخطط واضح��ة لتطوير القطاعات 
الس��ياحية لرفد االقتصاد الوطني، وتس��اءل 
كيف يمكن للهيئة فى ظل هذا الوضع جذب 
ال��زوار األجان��ب بخططها الغريب��ة البعيدة 
كل البعد ع��ن المهام المن��وط بها كهيئة 

للسياحة. 
وبدوره ش��ن النائ��ب فاضل الس��واد هجومًا 
الذعًا على الهيئة بسبب ما وصفه بالضعف 
أن  إل��ى  مش��يرًا  الس��ياحية،  البرام��ج  ف��ى 
اإلشغاالت الفندقية اليوم نسبتها ال تتجاوز 
ال� 12% بما يعد مؤش��را خطيرا يهدد قطاع 
الفن��ادق باإلغ��الق إن لم يتم إس��عافه فورًا 

وهو ينازع الحياة.

الذوادي: قانون السياحة 
الجديد يتناسب مع المتغيرات

الدكتور عبداهلل  النائب  قال 
الذوادي إن المقترح بقانون 
جديد للس��ياحة الذي تقدم 
ب��ه مجل��س الن��واب ووافق 
عل��ى  يع��ود  س��وف  علي��ه 
االقتص��اد الوطن��ي وتنويع 
وتقلي��ل  الدخ��ل  مص��ادر 
النف��ط  عل��ى  االعتم��اد 
للدخ��ل.  رئيس��ي  كمص��در 
وأشار إلى أن قانون السياحة 
تطلع��ات  يحق��ق  الجدي��د 
لج��ذب  الن��واب  مجل��س 
الس��ياحية  االس��تثمارات 

وإقامة المش��اريع التي تطور من موقع البحرين سياحيًا في ظل 
التنافسية العالية في المنطقة. وأضاف قائاًل: »نتفق مع وزارة 
الصناعة والسياحة على ضرورة وضع خطط إستراتيجية للسياحة 
في المملكة، وبإمكان الحكومة التعديل على المشروع بقانون 
بالتوافق مع مجلس النواب ليحقق المصلحة العليا للبحرين في 
مجال الس��ياحة؛ فنحن سلطتان نعمل على مسافة واحدة وهذا 
ما اعتدنا عليه من الس��لطة التنفيذية برئاس��ة صاحب السمو 
الملكي ول��ي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، وال أعتقد أن هناك 
عقبة في االس��تفادة من أهداف هذا القانون وإضافة ما يحقق 
المصلحة الوطنية. وبودي أن أتقدم بالشكر لغرفة التجارة على 

تجاوبها وطرح مرئياتها«.

د. عبداهلل الذوادي

قائدي: 50 اتفاقية مع شركات 
سياحية للترويج للبحرين

محمد رشاد  «

أك��د الرئي��س التنفي��ذي لهيئة البحري��ن للس��ياحة والمعارض 
الدكت��ور ناصر قائ��دي أن الهيئ��ة وقعت أكثر م��ن 50 اتفاقية 
مع ش��ركات س��ياحية إقليمية ودولية للتروي��ج للبحرين كوجهة 
س��ياحية، مش��يرًا في مداخلة بمجلس النواب إلى أن إستراتيجية 
القطاع السياحي ليست إستراتيحة الهيئة وإنما هي إستراتيجية 
الحكومة. وأشار إلى أنه أصبح من المهم والضرورى اليوم تطوير 
القواني��ن واألنظمة المتعلقة بالقطاع الس��ياحي، منوهًا إلى أن 
الهيئة أعلنت إس��تراتيجية عام 2022 إل��ى 2026 وتطمح بدعم 
الحكومة والس��لطة التش��ريعية لمضاعفة الدخل الس��ياحي في 

الناتج القومي للمملكة. 
وأوض��ح أن الهيئ��ة وضع��ت مس��ودة قان��ون جديدة ب��داًل من 
القان��ون الحال��ي وعلى المجل��س التريث إلى حي��ن أخذ مرئيات 
الجهات المعنية، حيث تم عقد لقاءات تشاورية مع العاملين في 
القطاع الس��ياحي للوصول إلى صيغة مناسبة وتم االنتهاء منها 
في ديس��مبر 2021، والهيئة مس��تعدة لتزويد اللجنة والمجلس 

النيابي بالمرئيات حول ذلك.

للتصدي لظاهرة تزوير الشهادات

 »النواب«: معادلة شهادة 
األجنبي الجامعية شرط لتصريح العمل

مريم بوجيري «

انته��ى مجلس النواب إلى الموافقة على اش��تراط معادلة الش��هادة الجامعية 
لغي��ر البحرينيين ضمن ش��روط وإج��راءات تصري��ح العمل للتص��دي لظاهرة 

الشهادات الجامعية المزورة.

وقال النائب باسم المالكي إن وجود وجود طبيب أو مدرس بشهادة مزورة يعتبر 
كارثة ومعادلة ش��هادة العامل األجنبي ضرورة للتص��دي لظاهرة التزوير، في 
حين أكد النائب فالح هاش��م أنه ورد إلى علمه شهادة مزورة ألحد المهندسين 
واعتمدت وانتظم بالعمل فترة طويلة، في حين قال النائب عبداهلل الدوسري إن 

جودة الخدمات في القطاع الخاص تأثرت والسبب تزوير الشهادات الجامعية.
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األنصاري: »هيئة السياحة« تعتمد على الفنادق والمجمعات التجارية فقط

إسحاقي: »هيئة السياحة« دون خطط أو برامج وبعيدة عن مهامها

النفيعي: »هيئة السياحة« في سبات عميق والبرامج تنافسية

المالكي: القطاع السياحي بحاجة للتنوع ومواكبة توجهات الدول األخرى

بوحمود: نسير بخطى السلحفاة لتطوير قطاع السياحة

 حبس سنة وغرامة 2000 دينار 
للتستر على الجرائم الطبية

مريم بوجيري «

انتهى مجلس النواب بالموافقة على تغليظ 
العقوب��ة لجريم��ة االمتن��اع م��ن العاملين 
ف��ي المه��ن الطبية عن اإلبالغ عن ش��بهات 
الجرائ��م الطبية لتصبح الحب��س مدة ال تقل 
ع��ن س��نة، وبالغرامة الت��ي ال تقل عن 200 

دينار، وال تجاوز 2000 دينار أو بإحدى هاتين 
العقوبتي��ن بع��د أن كان��ت مقتص��رة على 
الغرام��ة التي ال تجاوز 10 دنانير في القانون 

النافذ.
وأفاد رئيس هيئة مستش��اري مجلس النواب 
صالح الغثيث، أن إجراء اللجنة بالتعديل على 
مشروع القانون دون اللجوء للجنة التشريعية 

جائز وف��ق نص القانون، وذلك بعد اعتراض 
النائ��ب فاض��ل الس��واد على تعدي��ل اللجنة 
»الجوه��ري« عل��ى ح��د تعبي��ره دون اللجوء 
للجنت��ه ف��ي ذلك، ف��ي حين رد رئي��س لجنة 
الش��ؤون الخارجية محمد السيسي أن اإلجراء 
صحي��ح وال داعي للرج��وع للتش��ريعية داعيًا 

للموافقة على مشروع القانون.

 »النواب«: يوم تأسيس السعودية 
ذكرى مضيئة حاضرًا ومستقباًل

تقدم مجلس النواب بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات، إلى المملكة 
العربية السعودية، بمناسبة يوم 
باعتباره  الس��عودي،  التأس��يس 
مرحل��ة مضيئ��ة لتاري��خ وحاضر 
ومستقبل المنطقة، مؤكدًا عمق 
الس��عودية،  البحرينية  العالقات 
التاريخي��ة العريق��ة، والرواب��ط 
األخوية الرفيع��ة، بقيادة حضرة 
صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل البالد 
ورع��اه،  اهلل  حفظ��ه  المف��دى 
وأخيه خادم الحرمين الش��ريفين 
عبدالعزيز  ب��ن   المل��ك س��لمان 
آل سعود عاهل المملكة العربية 

السعودية حفظه اهلل ورعاه.
وأعرب المجلس عن فخره واعتزازه 
البحرينية  بما تش��هده العالقات 
السعودية االستراتيجية، الثنائية 

الوطي��دة، من تنس��يق وتكامل، 
وتعاون بارز في كافة المس��ارات 
التنموية، ف��ي ظل جهود صاحب 
الس��مو الملكي األمير سلمان بن 

حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مجلس ال��وزراء حفظه اهلل، وأخيه 
صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر 
محمد بن س��لمان آل سعود ولي 

العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع حفظه اهلل.

وأش��اد بالدور الري��ادي للمملكة 
الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة 
والمسلمين،  اإلس��الم  في خدمة 
ف��ي  واالس��تقرار  األم��ن  ودع��م 
الدولي��ة  والمكان��ة  المنطق��ة، 
الرفيعة، واإلس��هامات اإلنسانية 

والحضارية.
كما أكد تعزي��ز وتطوير التعاون 
الش��ورى  البرلمان��ي م��ع مجلس 
التع��اون  لدع��م  الس��عودي، 
المشترك بين البلدين والشعبين، 
س��ائاًل المولى عز وج��ل أن ُيعيد 
الوطني��ة عل��ى  المناس��بة  ه��ذه 
الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة 
التق��دم  وش��عبها، بمزي��د م��ن 

واالزدهار.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/02/23/watan-20220223.pdf?1645590622
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المشير يشيد بالتنسيق العسكري والتعاون الدفاعي مع باكستان
تأكيد عمق العالقات المتميزة بين البلدين

دفـــاع  لقـــوة  العـــام  القائـــد  اســـتقبل 
البحرين المشـــير الركن الشـــيخ خليفة 
بـــن أحمـــد آل خليفـــة، بالقيـــادة العامة 
امـــس الثالثـــاء، رئيـــس هيئـــة األركان 
للقوات الجوية في جمهورية باكستان 
اإلســـالمية الشـــقيقة الفريق أول طيار 
زهير أحمد بابر ســـيدو والوفد المرافق 
له، وذلك بحضور وزير شـــؤون الدفاع 
الفريـــق الركن عبدهللا النعيمي ورئيس 
ذيـــاب  الركـــن  الفريـــق  األركان  هيئـــة 

النعيمي.
ورحب القائد العام لقوة دفاع البحرين 
برئيـــس هيئـــة األركان للقـــوات الجوية 
اإلســـالمية  باكســـتان  جمهوريـــة  فـــي 
الشـــقيقة والوفـــد المرافـــق له، مشـــيًدا 

بعمـــق العالقـــات المتميـــزة التـــي تربط 
مملكـــة البحريـــن وجمهورية باكســـتان 
اإلســـالمية الشـــقيقة وســـبل تطويرها، 
خاصة فيما يتعلق بالتنسيق العسكري 
والتعـــاون الدفاعي بما يحقق المصالح 
المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وحضر اللقاء اللواء الركن الشيخ أحمد 

بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع، 
واللواء الركن حســـن محمد سعد مدير 
ديـــوان القيـــادة العامة، واللـــواء الركن 
بحـــري يوســـف أحمد مال هللا مســـاعد 
رئيس هيئة األركان لإلمداد والتموين، 
واللواء الركن طيار احمد علي الســـادة 
قائـــد قاعـــدة الرفـــاع الجويـــة، واللواء 

الركن بحري أنور عبدهللا الجودر مدير 
الصيانة والتزويد الفني، واللواء الركن 
بحري محمد يوسف العسم قائد سالح 
البحريـــة الملكـــي البحرينـــي، واللـــواء 
الركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل 
خليفة مدير التعاون العســـكري، وعدد 

من كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

المنامة - بنا

إدراج منتسبي الحرس الوطني تحت مظلة التأمين الصحي
جهاز ثالثي األبعاد لفحص األسنان في مبنى العيادات الخارجية... محمد بن عيسى:

افتتح رئيـــس الحرس الوطنـــي الفريق 
أول الركن سمو الشيخ محمد بن عيسى 
آل خليفـــة، مبنـــى العيـــادات الخارجيـــة 
التابـــع لوحدة اإلســـناد الطّبـــي بالحرس 
الوطني، وذلك صباح أمس الثالثاء في 

منطقة الصخير.
الحـــرس  رئيـــس  ولـــدى وصـــول ســـمو 
الوطنـــي، يرافقـــه معالي الفريـــق الركن 
الشـــيخ عبدالعزيز بن ســـعود آل خليفة 
مديـــر أركان الحرس الوطنـــي، كان في 
اســـتقبال ســـموه كبـــار ضبـــاط الحـــرس 
الوطنـــي، بعدهـــا تفضـــل ســـموه بإزاحة 
الســـتار عن لوحة االفتتـــاح إيذانا ببدء 
العمـــل فـــي مبنـــى العيـــادات الخارجية 

بكامل طاقته االستيعابية.
كما قام سمّوه بجولة في مرافق المبنى، 
التجهيـــزات  حـــول  إليجـــاز  مســـتمعًا 
واإلمكانيـــات المتطـــّورة التـــي يضمهـــا، 
والتـــي تمثـــل نقلـــة نوعيـــة فـــي القطاع 
الطبي بالحـــرس الوطني، وتقّدم أفضل 
سبل الرعاية الصّحية لمنتسبي الحرس 

الوطني.
ويضـــم المبنى عدًدا مـــن عيادات الطب 
العـــام واألنف واألذن والحنجرة ومركًزا 
طـــب  تخصصـــات  لجميـــع  متكامـــاًل 
األســـنان، ومجهـــًزا بأحـــدث اإلمكانيات 
المختبرية التي تمّكن منتسبي الحرس 

الطّبيـــة  الرعايـــة  علـــى  الحصـــول  مـــن 
الكاملـــة، باإلضافـــة إلـــى جهـــاز األشـــعة 
ثالثيـــة األبعـــاد الذي يعتبـــر نقلة نوعية 
ـــا فـــي فحص جذور  وتطـــوًرا تكنولوجيًّ
األســـنان وعظـــام الفـــك بشـــكل ثالثـــي 
األبعاد وبواســـطة كاميرا عالية الجودة، 
معجـــون  الســـتخدام  الحاجـــة  دون 
الطبعـــات والطـــرق التقليدية، من خالل 
أخـــذ مقـــاس وطبعات األســـنان ويؤمن 
للمرضى قياسات أكثر دقة وبشكل آني.
إلـــى جانـــب ذلـــك، فـــإن المبنـــى يضـــم 
كافـــة  لتغطيـــة  مجّهـــزة  صيدليـــة 
للعيـــادات  الدوائيـــة  االحتياجـــات 
غـــرف  إلـــى  باإلضافـــة  الخارجيـــة، 
للمالحظة والفحص واإلنعاش وســـحب 

الـــدّم واختبـــار الّســـمع، وغرفـــة تعقيـــم 
مخصصـــة لتحضير الطاقـــم الطبي قبل 
الجراحيـــة  العمليـــات  لغرفـــة  الدخـــول 

البسيطة الموجودة بالمبنى.
وعلى هامش االفتتاح، أكد الفريق أول 
الركن ســـمو الشيخ محمد بن عيسى آل 
خليفـــة، اعتـــزازه بمســـتويات التحديث 
والتطوير الشـــاملة التي يشـــهدها صرح 
الحـــرس الوطنـــي، والتـــي تترجـــم رؤى 
وتطلعـــات عاهـــل البـــالد القائـــد األعلى 
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، فـــي تعزيز قـــدرات الحرس 
الوطنـــي للمســـاهمة فـــي عمليـــة البنـــاء 
واالزدهار التي تشهدها مملكة البحرين.
العيـــادات  مبنـــى  أن  ســـموه،  أكـــد  كمـــا 

الخارجية بالحرس الوطني، يأتي ضمن 
مشـــاريع التطوير والتحديث المنضوية 
الخمســـية  الخطـــط  مظلـــة  تحـــت 
لرفـــع كفـــاءة مختلـــف  االســـتراتيجية، 
وخاصـــًة  الوطنـــي،  الحـــرس  قطاعـــات 
قدرات وحدة اإلسناد الطبي، من خالل 
تنفيـــذ المشـــروعات المتكاملـــة لتأميـــن 
الحـــرس  لمنتســـبي  الصّحيـــة  الرعايـــة 

الوطني.
وعبر ســـموه عن شـــكره وتقديره للكادر 
الطبـــي من منتســـبي الحـــرس الوطني، 
لجهودهـــم وتفانيهـــم في رفـــع جاهزية 
الحرس الطّبية، وبما يوازي مســـتويات 
الكفـــاءة والجاهزية التي يتميز بها هذا 

الصرح العسكري.

الحرس الوطني

المنامة- بنا

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة 
مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  وولـــي 
الملكـــي  الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
برقيتـــي تهنئة إلى ســـلطان بروناي 
دار الســـالم الحـــاج حســـن البلقية، 
وذلك بمناسبة ذكرى العيد الوطني 
أطيـــب  عـــن  فيهـــا  أعربـــا  لبـــالده، 

بموفـــور  لـــه  وتمنياتهمـــا  تهانيهمـــا 
الصحة والســـعادة ولشعب سلطنة 
برونـــاي دار الســـالم تحقيق المزيد 

من التقدم واالزدهار.
كمـــا بعـــث صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء 
ولـــي  إلـــى  مماثلـــة  تهنئـــة  برقيـــة 
عهـــد ســـلطنة برونـــاي ســـمو األمير 

المهتدي بالله البلقية.

البحرين تهنئ بروناي بالعيد الوطني

المنامة- بنا

بعـــث عاهل البـــالد صاحب الجاللة 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة 
وولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة، برقية تهنئة إلى 

إمبراطور اليابـــان ناروهيتو، وذلك 
بمناســـبة ذكرى عيد ميالد جاللته، 
أعربـــا فيهـــا عـــن أطيـــب تهانيهمـــا 
الصحـــة  بموفـــور  لـــه  وتمنياتهمـــا 

والسعادة بهذه المناسبة.

البحرين تهنئ إمبراطور اليابان

المنامة- بنا

صاحـــب  البـــالد  عاهـــل  بعـــث 
الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة إلـــى 
غيانــــا  جمهوريــــة  رئيــــس 
التعاونيـــة محمد عرفـــان علي، 

وذلك بمناســـبة ذكرى استقالل 
بالده، أعرب جاللته في البرقية 
عن أطيـــب تهانيـــه وتمنياته له 
بموفور الصحة والســـعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

جاللة الملك يهنئ رئيس غيانا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل قائد خفر السواحل العميد 
جاســـم محمـــد الغتم، صبـــاح امس 
قائد قوة الواجب )150( العميد وقار 
محمـــد والوفد المرافـــق له، ورحب 
قـــوة  بقائـــد  الســـواحل  قائـــد خفـــر 
الواجـــب )150(، مشـــيدا بـــدور هذه 

القـــوة فـــي تعزيـــز األمن والســـالمة 
البحريـــة فـــي المنطقـــة. وتـــم أثناء 
المبذولـــة  الجهـــود  بحـــث  اللقـــاء، 
لتطوير التعاون والتنســـيق األمني، 
إضافـــة إلـــى عدد مـــن الموضوعات 

ذات االهتمام المشترك.

تنسيق أمني مع قوة الواجب “150”

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

المنامة - بنا

اســـتقبلت رئيســـة هيئـــة البحريـــن 
للثقافـــة واآلثار الشـــيخة مـــّي بنت 
محمد آل خليفة، الرئيس التنفيذي 
لالســـتثمارات  العربيـــة  للشـــركة 
البترولية )أبيكـــورب( أحمد عتيقة، 
حيث بحث الطرفان ســـبل التعاون 

المشترك ما بين الجهتين.
وخالل االجتماع، أطلعت الشـــيخة 
مـــي، عتيقـــة على آخر مســـتجدات 
النشاط الثقافي في المملكة والذي 

ربيـــع  انطالقـــة مهرجـــان  يتضّمـــن 
الثقافـــي يوم 25 فبراير الجاري مع 
عـــرض “إخناتون، غبـــار النور” على 
خشـــبة مســـرح البحريـــن الوطني، 
وعدد من الفعاليات في أماكن عّدة 
يحتضنهـــا المهرجـــان. كمـــا أّكـــدت 
حرص الثقافة على إشـــراك القطاع 
بالحـــراك  االرتقـــاء  فـــي  الخـــاص 
الثقافـــي والبنيـــة التحتية الثقافية 

للمملكة.

أقـــام رئيـــس هيئـــة األركان الفريق 
الركن ذياب النعيمي امس الثالثاء، 
مأدبة غـــداء لرئيس هيئـــة األركان 
جمهوريـــة  فـــي  الجويـــة  للقـــوات 
الشـــقيقة  اإلســـالمية  باكســـتان 
الفريـــق أول طيار زهيـــر أحمد بابر 
ســـيدووالوفد المرافـــق لـــه، بنـــادي 
ضباط قـــوة دفاع البحريـــن، وذلك 

بمناسبة زيارته للبالد.

رئيـــس  رّحـــب  المناســـبة،  وبهـــذه 
هيئـــة األركان برئيس هيئة األركان 
جمهوريـــة  فـــي  الجويـــة  للقـــوات 
الشـــقيقة  اإلســـالمية  باكســـتان 
والوفـــد المرافـــق له، مشـــيًدا بعمق 
والتاريخيـــة  الوطيـــدة  العالقـــات 

القائمة بين البلدين الشقيقين.
حضـــر مأدبـــة الغداء عـــدد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

“أبيكورب”: مستعدون لدعم “ربيع الثقافة”

رئيس األركان يقيم مأدبة غداء لرئيس 
أركان القوات الجوية الباكستانية

ا أو عن بعد طرح خيار االمتحانات لجميع الطلبة حضوريًّ

تلقي 577 طلبًا للحصول على اإلقامة الذهبية

3 مارس آخر موعد لتحديد نظام التعلم... “التربية”:

أكـــد المدير العام لشـــئون المدارس بوزارة 
التربيـــة والتعليـــم محمد مبارك أن نســـبة 
المرحلـــة  فـــي  الحضـــوري  الطلبـــة  دوام 
الثانويـــة قـــد ارتفعـــت إلـــى 72 %مقارنـــة 
باليوم األول لبدء الدراســـة بواقع خمســـة 
أيـــام حيـــث كانـــت 50 %، مشـــيرًا إلى أن 
اإلقبـــال كبيـــر علـــى االنتقـــال إلـــى النظام 
الحضوري من قبل الطلبة وأولياء األمور، 
مع اســـتمرار طرح خيار التعلم الكامل عن 

بعد لمن يرغب.
المـــدارس  لشـــئون  العـــام  المديـــر  وبيـــن 
أن نســـب الـــدوام الحضـــوري للمرحلتيـــن 
االبتدائيـــة واإلعدادية ثابتة لم تتغير عند 

82 %لالبتدائي، و60 % لإلعدادي.

)أو  االمتحانـــات  نظـــام  يخـــص  وفيمـــا 
التطبيقات الشـــاملة( فإن الخيار ســـيكون 
مطروحـــًا لجميع الطلبة وأوليـــاء أمورهم 
فـــي االختيـــار بيـــن إجرائهـــا عـــن بعـــد أو 
عبـــر الحضـــور الفعلـــي، وأن قطاع شـــئون 
الالزمـــة  التعليمـــات  ســـيصدر  المـــدارس 
بشـــأن ذلـــك إلـــى المـــدارس خـــالل األيـــام 

المقبلة.
وأشـــار مبـــارك إلـــى أن قطـــاع التعليـــم قد 
تعامـــل بشـــكل جدي مـــع ما تم نشـــره عبر 
بعض وسائل اإلعالم، ولم تتم مالحظة أو 
رصد أي سلوك من قبل منتسبي المدارس 
بحـــثِّ وتشـــجيِع الطلبـــة على العـــودة إلى 
نظام التعلم عن بعد، وذلك نظرًا إلى كون 

نســـب الـــدوام الحضـــوري تشـــهد ارتفاعـــًا 
بشـــكل يومي وليـــس العكس، مؤكـــدًا أنه 
فـــي حـــال وجـــود حـــاالت مثل هـــذه فإنه 
يرجـــى مـــن أوليـــاء األمـــور اإلبـــالغ عنهـــا 

عبر البريـــد اإللكترونـــي المخصص لتلقي 
estafser@( :مثـــل هـــذه البالغـــات وهـــو

moe.gov.bh( حيـــث ســـيتم تلقي جميع 
البالغـــات عـــن أي ســـلوك مـــن هـــذا النوع 

التخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.
ولفـــت المدير العام لشـــئون المدارس إلى 
أن بـــاب االنتقال من نظـــام التعلم عن بعد 
إلـــى النظـــام الحضوري أو العكس ســـوف 
مـــارس   3 تاريـــخ  لغايـــة  مفتوحـــًا  يبقـــى 
2022، حيث سيتم بعد ذلك إغالق عملية 
التنقـــالت بشـــكل نهائـــي، مؤكـــدًا ضرورة 
اإلســـراع فـــي التواصـــل مع المـــدارس من 
قبـــل أوليـــاء األمـــور فـــي حال رغبـــوا في 

تغيير نظام التعليم المتبع ألبنائهم.

اســـتقبل وكيل وزارة الداخلية لشـــئون 
الجنســـية والجوازات واإلقامة الشيخ 
هشـــام بن عبدالرحمن آل خليفة  أوائل 
الحاصليـــن علـــى اإلقامـــة الذهبية في 

مملكة البحرين.
وخـــالل اللقـــاء، هنـــأ  المســـتفيدين من 
هـــذه الخدمـــة، مشـــيرًا إلى أنهـــا تعتبر 
نقلـــة نوعيـــة في تعزيز جـــودة وكفاءة 
الخدمات المقدمة، مما سينعكس على 
دعم االقتصاد الوطنـــي وفقًا لتطلعات 
الحكومة ورؤيـــة البحرين االقتصادية 

.2030
وفـــي ذات الســـياق، أشـــار وكيل وزارة 
الداخلية لشـــئون الجنسية والجوازات 
واإلقامة إلى أن اإلدارة تلقت 577 طلبًا 
منذ تدشين اإلقامة الذهبية حتى اآلن، 

مؤكدًا أن هذا اإلقبال الكبير دليل على 
نجـــاح مملكـــة البحرين في اســـتقطاب 
العديـــد من الموظفيـــن والمتقاعدين و 

المســـتثمرين والموهوبين من مختلف 
خدمـــة  مـــن  لالســـتفادة  العالـــم  دول 
اإلقامة الذهبيـــة، واعتبارها من الدول 

المفضلة لديهم لإلقامة.
مـــن جانبه ، أوضح رئيس هيئة تنظيم 
ســـوق العمل جمال العلوي بأن اإلقامة 
الذهبيـــة ال تؤثـــر علـــى تصريـــح العمل 
الصادر وساري الصالحية بشأن العامل 
األجنبـــي للعمـــل لـــدى صاحـــب العمـــل 
مـــع تحمل األخيـــر االلتزامـــات المقررة 
بموجـــب تلـــك التصاريـــح بمـــا يتوافق 
 2006 لســـنه   19 القانـــون  أحـــكام  مـــع 

والقرارات التنفيذية بشأنه.
الجنســـية  شـــئون  وتدعـــو  هـــذا 
والجـــوازات واإلقامـــة الراغبيـــن فـــي 
التقدم للحصول على اإلقامة الذهبية 
إلى زيارة الموقـــع االلكتروني للبوابة 
الوطنيـــة للحكومـــة االلكترونية على 

الرابط
. www.bahrain.bh/Goldenresidency

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

المنامة-بنا
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.

ثمن النسخة: السعودية: رياالن - الكويت: 200 فلس - اإلمارات: درهمان - قطر: رياالن - عمان: 200 بيسة - مصر: جنيهان - األردن: 200 فلس - لبنان: 1000 ليرة - المملكة المتحدة: جنيه استرليني - الواليات المتحدة: دوالران - أوروبا : 2 يورو
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا

https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4880/bahrain/746367.html
https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/02/488023015824.pdf
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المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - بنا

اســـتقبل وزير العدل والشـــؤون 
الشـــيخ  واألوقـــاف  اإلســـامية 
خالد بـــن علـــي آل خليفة، أمس 
موظفـــي  مـــن  وفـــًدا  الثاثـــاء، 
والشـــيوخ  النـــواب  مجلســـي 
بالواليـــات المتحـــدة األميركية، 
بمناســـبة الزيارة الرســـمية التي 
يقوم بها الوفد لمملكة البحرين.
بالوفـــد  العـــدل  وزيـــر  ورحـــب 

بمســـتوى  مشـــيًدا  األميركـــي، 
التـــي  الصداقـــة  عاقـــات 
تجمـــع بيـــن البلديـــن والشـــعبين 
مـــن  تشـــهده  ومـــا  الصديقيـــن، 
تطور وتقدم مســـتمر في ســـائر 

المجاالت.
وجـــرى خال اللقاء بحث تعزيز 
التعـــاون القائـــم فـــي المجاليـــن 

العدلي والقانوني.

تعزيـز التعـاون العـدلـي مـع أميـركـا

الجنوبيـــة  المحافظـــة  محافـــظ  تـــرأس 
ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بـــن خليفة 
آل خليفـــة رئيـــس المجلـــس التنســـيقي 
اجتمـــاع المجلس التنســـيقي الثاني في 
دورتـــه الثالثـــة للعـــام 2022، عبـــر تقنية 
االتصـــال المرئـــي، وذلـــك بحضـــور نائب 
المحافظ العميد عيســـى ثامر الدوســـري 
وبمشـــاركة عدد من األعضاء من ممثلي 

الجهات الحكومية المختلفة.
وفـــي مســـتهل االجتمـــاع، رحـــب ســـمو 
المحافـــظ بالحضـــور، مشـــيدًا بالشـــراكة 
والتعـــاون والتنســـيق المشـــترك لتحقيق 
المشـــاريع  ومتابعـــة  الشـــاملة  التنميـــة 
الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات 
المحافظـــة  فـــي  األهالـــي  وتطلعـــات 
الجنوبيـــة، تنفيذًا للتوجيهات الســـديدة 
لعاهـــل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، ومتابعة ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.
رئيـــس  المحافـــظ  ســـمو  اطلـــع  وقـــد 
شـــامل  مرئـــي  عـــرض  علـــى  المجلـــس، 
قدمته وزارة األشغال وشؤون البلديات 
إنشـــاء  بشـــأن  العمرانـــي  والتخطيـــط 
وتطوير مشـــاريع البنية التحتية ورصف 
الطرق وصيانتها وإقامة شبكات الصرف 
الصحـــي، بنحو 20 مشـــروعًا فـــي مدينة 
بالمجمعـــات  عيســـى  ومدينـــة  الرفـــاع 
التاليـــة: مجمـــع 901 و913 و917 و915 
و916 و 805،807،926 ، حيث تلبي هذه 
المشاريع احتياجات األهالي في المجال 
الخدمـــي، من أجـــل االرتقـــاء بالخدمات 
المقدمة والحرص على تنفيذها بالجودة 

للمواطنيـــن  بالنفـــع  يعـــود  بمـــا  العاليـــة 
والمقيمين.

المجلـــس  اطلـــع  آخـــر،  ســـياق  وفـــي 
الحمـــات  نتائـــج  علـــى  التنســـيقي 
التوعوية التي قامت بها مديرية شرطة 
المحافظـــة الجنوبيـــة، والتـــي اشـــتملت 
المبـــادرات  مـــن  سلســـلة  تنفيـــذ  علـــى 
والحمات في المرافق العامة بما يســـهم 

في تعزيز الشـــراكة المجتمعية واألمنية 
الازمة لســـامة المواطنيـــن والمقيمين، 
كمـــا أوصـــى المجلـــس باإلعـــداد الـــازم 
للمناســـبات القادمة التي سوف تقام في 

مختلف مناطق المحافظة.
وخـــال االجتمـــاع، تابع ســـمو المحافظ 
الزيـــارات  نتائـــج  عـــن  مرئيـــًا  عرضـــًا 
لعـــدد  التفقديـــة  والجـــوالت  الميدانيـــة 

مـــن المرافـــق والمنشـــآت منهـــا مشـــروع 
حديقـــة عيـــن أم غويفـــة، باإلضافـــة إلى 
متابعـــة ســـير العمل في تطوير مشـــروع 
ســـوق الرفـــاع المركـــزي، كما تابع ســـموه 
أيضـــًا احتياجـــات أهالـــي مدينـــة الرفاع 
بالتعـــاون  الطـــرق  توســـعة  مـــن ضمنهـــا 
والتنســـيق مع وزارة األشـــغال وشـــؤون 
البلديـــات والتخطيـــط العمراني، كما دعا 

ســـمو المحافظ رئيس المجلـــس لمتابعة 
احتياجات أهالي منطقة إســـكان البحير 
من خال تأهيل البنية التحتية وتركيب 
اإلنارة بالطرق والمداخل، مشـــيدًا سموه 
التنســـيق  فـــي  اإلســـكان  وزارة  بـــدور 

المشترك لمتابعة المتطلبات الخدمية.
مـــن جهتهم، عبـــر األعضاء عن شـــكرهم 
محافـــظ  ســـمو  يوليـــه  لمـــا  وتقديرهـــم 

المجلـــس  الجنوبيـــة رئيـــس  المحافظـــة 
المثمـــر  التعـــاون  علـــى  التنســـيقي 
والتنســـيق المشـــترك فـــي تحقيـــق رؤى 
وتطلعات المواطنيـــن، مثمنين التواصل 
المستمر لمناقشـــة االحتياجات التنموية 
التقـــدم  تحقيـــق  أجـــل  مـــن  والخدميـــة 
والنماء فـــي مختلف مناطـــق المحافظة 

الجنوبية.

اســتقبل رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيب الشــيخ محمد بن 
عبــدهللا آل خليفــة، وفــًدا مــن مجلــس إدارة جمعيــة التمريــض البحرينيــة 
يضم رئيسة الجمعية جميلة مخيمر، وبحضور نائب الرئيس محبوبة زينل.

وفـــي مســـتهل اللقـــاء، رحـــب رئيس 
بوفـــد  للصحـــة  األعلـــى  المجلـــس 
الجمعية، مشـــيًدا بعطاءات العاملين 
في قطـــاع التمريض ودورهم الكبير 
فـــي تعزيـــز صحـــة أفـــراد المجتمـــع 
ووقايتهم من األمراض وتقديم كافة 
ســـبل الرعايـــة الصحيـــة والوقائيـــة 
المائمـــة بمختلـــف مســـتوياتها، وما 
يقدمونـــه مـــن إســـهامات فاعلـــة في 

التغطية الصحية الشاملة.
وأشار إلى الدور المتميز الذي تضطلع 
بـــه جمعية التمريـــض البحرينية في 

رفـــع الكفـــاءة المهنيـــة للعامليـــن في 
بدورهـــم  للقيـــام  التمريـــض  قطـــاع 
في خدمـــة المجتمـــع البحريني على 
أكمل وجـــه، مؤكًدا فـــي الوقت ذاته 
على اهتمـــام ورعايـــة المملكة لكافة 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المهنية 
والتخصصيـــة، ودورهـــا فـــي تعزيـــز 
التـــي  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 
تشـــهدها الباد في ظل العهد الزاهر 
لعاهـــل الباد صاحـــب الجالة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ودعـــم 
ومؤزارة الحكومة الرشـــيدة برئاسة 

ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس الـــوزراء 
صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان 

بن حمد آل خليفة.

ونوه بالدور الكبيـــر لكافة العاملين 
في قطاع التمريـــض، والتضحيات 
الجســـام التـــي تقـــوم بهـــا الطواقم 

التمريضية خاصة في ظل التعاطي 
مـــع تداعيـــات ومســـتجدات األزمة 
العالمية لمكافحـــة جائحة فيروس 
19(، ومواجهـــة  )كوفيـــد  الكورونـــا 
والتحديـــات  الصعوبـــات  كافـــة 
وظـــروف العمل المرهقة وســـاعات 
الطواقـــم  أن  إال  الطويلـــة،  العمـــل 
التمريضيـــة برهنت علـــى إخاصها 
اإلنســـاني  وعطائهـــا  وتفانيهـــا 
المواقـــع  جميـــع  مـــن  المســـتدام 
والصفـــوف األماميـــة لمحاربـــة هذا 
رعايتهـــم  خـــال  مـــن  الفيـــروس، 
للمرضـــى واالهتمـــام بهـــم وتقديـــم 
مختلـــف الســـبل الكفيلـــة بوقايتهم 
مـــن مضاعفـــات المـــرض جنًبـــا إلى 
جنب مـــع صفوف األطباء في خط 

الدفاع األول.

وأطلعـــت الجمعيـــة الشـــيخ محمد 
بن عبدهللا على مســـتجدات أعمال 
المؤتمر العالمـــي للتمريض والقبالة 
والـــذي مـــن المقـــرر أن يقـــام تحت 
رعايته الكريمة في ديسمبر المقبل 
تحت عنوان “استثمر في التمريض 
مـــن أجل األمن الصحي”، حيث من 
المؤمل أن تجتـــذب أعمال المؤتمر 
مشـــاركة عـــدد كبيـــر مـــن الباحثين 
الرعايـــة  والمتحدثيـــن ومســـؤولي 
التمريضيـــة  والكـــوادر  الصحيـــة 
واإلقليميـــة  المحليـــة  والقبالـــة 
البحـــوث  لتقديـــم  والدوليـــة 
المتخصصـــة وأوراق العمل وورش 
تواكـــب  التـــي  التدريبيـــة  العمـــل 
والتطـــورات  المســـتجدات  أحـــدث 

في هذا الجانب.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

سمو محافظ الجنوبية يشيد بالتنسيق المشترك لتحقيق التنمية الشاملة

الممرضون قدموا تضحيات جسام وبرهنوا إخالصهم

متابعة حوالي 20 مشروعاً خدمياً في مدينة الرفاع ومدينة عيسى

مارسوا العمل في الظروف المرهقة ولساعات طويلة... محمد بن عبداهلل:

التجديد لكلية فرنسية لتوفير برامج في جامعة الخليج
رنا بنت عيسى: دعم المتطلبات المستقبلية لسوق العمل

اســـتقبلت األميـــن العـــام لمجلـــس التعليـــم العالي 
نائب رئيس مجلس أمناء التعليم العالي الشـــيخة 
رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة  بمكتبها سفير 
الجمهورية الفرنســـية جيروم كوشارد ومدير عام 
كليـــة الدراســـات العليـــا لاقتصاد وعلـــوم االعمال 
وذلـــك  لـــه،  المرافـــق  والوفـــد  فينـــزي  فينتشـــيزو 
خـــال زيارتهـــم األولى لمملكـــة البحريـــن لتجديد 
توقيع اتفاقيـــة التعاون مع جامعة الخليج العربي 
بمناســـبة الذكرى العاشـــرة للتعاون األكاديمي بين 
الجانبين، والتـــي بموجبها توفر برامج في المعهد 
العربـــي الفرنســـي إلدارة األعمـــال بجامعة الخليج 

العربي.
وخـــال اللقاء، أشـــادت الشـــيخة رنا بنت عيســـى 
بن دعيج آل خليفة بالمســـتوى المتميز والمتنامي 
لعاقـــات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين 
الفرنســـية، مؤكـــدة حـــرص مملكـــة  والجمهوريـــة 
البحريـــن على تعزيز مثل هذا التعاون الثنائي في 

مجالـــي التعليم والبحث العلمـــي وتبادل الخبرات 
العلمية واالكاديمية بما يسهم في دعم المتطلبات 
المستقبلية لسوق العمل واالرتقاء بمسيرة التنمية 

الشاملة.
من جانبه، عبر فينزي عن ســـعادته لما لقاه والوفد 
المرافـــق لـــه من ترحيـــب بالزيارة األولـــى لهم إلى 

مملكـــة البحريـــن واعتـــزازه بلقـــاء األميـــن العـــام 
لمجلـــس التعليـــم العالـــي، وتقديـــره لـــدور وجهود 
مملكـــة البحريـــن فـــي االرتقـــاء بالتعليـــم العالـــي 
وتوفيـــر كل مقومـــات تشـــجيع ونجاح االســـتثمار 
فـــي المنظومة التعليمية، متطلعيـــن إلى مزيد من 

التعاون فيما بين البلدين في هذا المجال.

مدينة عيسى- وزارة التربية والتعليم

البحير إســـكـــان  فـــي  الـــطـــرق  وإنــــــارة  الــتــحــتــيــة  ــبــنــيــة  ال مـــشـــروعـــات  مــتــابــعــة 
المنامة - وزارة الداخلية
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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طلبات 2001
قالت النائب زينب عبداألمير إن 
التوزيعات  مــن  الثانية  الدفعة 
ــر بــهــا ولــي  اإلســكــانــيــة الــتــي أمـ
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة أثمرت 
التي  الطلبات  جميع  انتهاء  عن 
سابعة  فــي   2001 لــلــعــام  تــعــود 
الــعــاصــمــة، وتــلــبــيــة نــحــو نصف 

طلبات العام 2002.

تصوير: رسول الحجيري

تغيير سياسات الشركات الحكومية يبدد “عَرق اآلباء وأحالم األبناء”
قالـــت النائب سوســـن كمـــال إن تقييد الشـــركات 
الوطنيـــة وإرغامهـــا على تغيير سياســـتها المالية 
مزايـــا  مـــن  ســـيخفض  دســـتورية،  غيـــر  بطـــرق 
المواطنيـــن في تلك الشـــركات، وســـيبطئ عملية 
تحســـين مســـتوى المعيشـــة للمواطـــن بعكس ما 
تنشـــده رؤية البحريـــن 2030، مضيفـــة أن “عرق 
اآلبـــاء الموظفيـــن وأحالم األبنـــاء تقف في وجه 
مشـــروع القانون حفاًظا على الكرامة ووقوًفا مع 

العدالة”.
وقال النائب عمار قمبر إن إلزام الشـــركات بنسبة 
محددة سيؤدي إلى إرباك ميزانية هذه الشركات، 
وأن األجـــدر هو طلب رفع الميزانية المدرجة في 
الميزانيـــة كمـــا تـــم إدراج 10 مالييـــن دينـــار مـــن 

إيرادات ممتلكات في الميزانية العامة للدولة.

بداًل من حصرها في غرامة ال تتجاوز 10 دنانير

للمحكمة تقدير عقوبة عدم التبليغ عن الجرائم لممارسي المهن الطبية
وافـــق مجلس النـــواب علـــى مقترح 
يقضي بمنح المحكمة ســـلطة تقدير 
اإلبـــالغ عـــن  عقوبـــة االمتنـــاع عـــن 
شـــبهات الجنايـــات والجنـــح من قبل 
ممارســـي المهـــن الطبيـــة، بـــدالً مـــن 
حصرهـــا فـــي غرامـــة ال تتجـــاوز 10 

دنانير كما هو في النص النافذ.
من جهته، قال مستشار وزارة العدل 
واألوقـــاف  اإلســـالمية  والشـــؤون 
إســـماعيل العصفور إن ترك الســـلطة 
تحديـــد  فـــي  للقاضـــي  التقديريـــة 
مقدار العقوبة سيساهم في مالءمة 

العقوبة مع الفعل المؤثم.
وأشـــارت النائب فاطمة القطري إلى 
أن هذا القانون يســـاهم في تشـــكيل 
ارتـــكاب  مـــن  المجـــرم  أمـــام  رادع 
الجريمة، عبر سد المنافذ التي يمكن 

أن تشـــجعه على ارتـــكاب الجرم، من 
خالل تجريم التســـتر علـــى الجريمة 
مـــن قبـــل ممارســـي المهـــن الطبيـــة، 
ممـــا ال يتـــرك للمجرم مجـــاال إلخفاء 

جريمته والتغطية عليها.
وقـــال النائـــب عيســـى الدوســـري إن 
المشـــروع بقانـــون سيســـاهم بشـــكل 
مباشـــر فـــي عـــدم تهـــاون أصحـــاب 

المهـــن الطبية فـــي اإلبـــالغ عن هذه 
الجرائـــم التي تحدث بســـبب عملهم، 
وذلـــك أن العقوبـــة المطبقـــة لـــم تعد 

تحقق الغرض منها.

قـــال النائـــب إبراهيم النفيعـــي إن عدد 
المســـتفيدين من الخدمات اإلســـكانية 
في الدائـــرة الثانيـــة بمحافظة المحرق 
منـــذ فبرايـــر 2020 حتـــى اآلن بلغ 203 
من الوحدات الســـكنية و13 مســـتفيًدا 
مـــن القســـائم الســـكنية و87 مســـتفيًدا 
عـــن  وتســـاءل  التمليـــك.  شـــقق  مـــن 
أســـباب وجود طلبات إســـكانية قديمة 
فـــي الدائـــرة تعود للعـــام 2001 و2002 
أحدهـــم يبلغ مـــن العمـــر 70 عاًما وآخر 
يبلـــغ مـــن العمـــر 65 عاًما مـــا زالت على 

قوائـــم االنتظـــار، في حيـــن يتم تلبية طلبات إســـكانية فـــي العـــام 2016 من خدمات 
الوحـــدات اإلســـكانية على وجـــه الخصوص. من جهته، أوضح وزير اإلســـكان باســـم 
الحمـــر أن التوزيعات األخيرة شـــملت نحو 113 مواطًنا من الدائـــرة الثانية بمحافظة 
المحرق، منهم أكثر من 45 شخًصا استلموا المفتاح. ولفت إلى أن عدد طلبات الدائرة 
التي تعود لألعوام من 2001 وحتى 2011 بلغت 1027 طلًبا، وأن 791 طلًبا من أبناء 

الدائرة طلباتهم شبه حديثة، في حين أن الطلبات القديمة تنحصر في 56 طلًبا.

النفيعي: سبعيني ينتظر البيت 
والوزارة تلبي طلبات 2016

قائدي: توقيع 50 اتفاقية للترويج للمملكة كوجهة سياحية

ليلة بشاليه بحريني أغلى من تذكرة ألوروبا!
وافق مجلس النـــواب على مقترح 

بقانون بشأن تنظيم السياحة.
هيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
البحرين للسياحة والمعارض ناصر 
قائدي إن الهيئة تعمل على برنامج 
ترويج وتسويق البحرين في عدد 
مـــن الدول، حيث وقعت الهيئة مع 
أكثـــر مـــن 50 اتفاقية مع شـــركات 
ســـياحية إقليمية ودولية للترويج 

للبحرين كوجهة سياحية.
ولفت إلى أن الهيئة أعلنت خطتها 
 2022 لألعـــوام  االســـتراتيجية 
لدعـــم  وتطمـــح   ،2026 وحتـــى 
التشـــريعية  والســـلطة  الحكومـــة 
لمضاعفـــة مســـاهمة الســـياحة في 

الناتج المحلي.
من جهتـــه، قال النائـــب عمار قمبر 
إن البحرين تملك مواقع ســـياحية 
جاذبـــة ال ســـيما التراثـــي منهـــا، إال 

ضعـــف  فـــي  تتمثـــل  المشـــكلة  أن 
التسويق.

النفيعـــي  إبراهيـــم  النائـــب  ولفـــت 
إلـــى أن البحرين تفتقر الســـتغالل 
أن  حتـــى  الســـياحية،  المقومـــات 
تكلفـــة شـــاليهات البحريـــن لليـــوم 
ســـفر  تذكـــرة  مـــن  أغلـــى  الواحـــد 

أسبوع لدولة أوروبية.
وأشار النائب فاضل السواد إلى أن 
الســـياحة تمثل فرصـــة مهمة لرفع 
إيـــرادات الدولـــة، والبحرين تتمتع 
ببيئة ســـياحية مهيئـــة بإمكانها أن 
تخفـــف مـــن االعتماد علـــى النفط، 

واللجوء إلى الضرائب.

مجلســـي  شـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
الشـــورى والنواب غانم البوعينين 
الســـياحية  االســـتراتيجية  إن 
حظيـــت بموافقة مجلـــس الوزراء 
مـــن  تنفيذيـــة  خطًطـــا  وتضمنـــت 
شـــأنها أن ترتقـــي بالســـياحة فـــي 

البحرين.

خالد بوعنقناصر قائدي

باسم الحمر 

إسماعيل العصفور فاطمة القطري

الخسائر أو إعادة االستثمار تؤخر اإلعالن عن األرباح

وزير النفط: أصول “نوقا” 12 مليار دوالر
قـــال وزير النفط الشـــيخ محمد بن 
خليفـــة آل خليفة إن شـــركة النفط 
والغاز تأسست بأصول تصل إلى 4 
مليارات دوالر، ونمت هذه األصول، 
وتأخرت الشـــركة عن دفـــع األرباح 
الســـتثمارها فـــي أصـــول جديـــدة، 
مما ساهم في وصول إجمالي هذه 
األصول اليوم إلى 12 مليار دوالر.

منظومـــة  إثقـــال  أن  إلـــى  وأشـــار 
الشـــركات عبر إلزامهـــا بإيداع ما ال 
يقـــل عـــن 50 % مـــن صافـــي أرباح 
شـــركتي ممتلـــكات والنفـــط والغاز 
بالميزانيـــة العامة للدولـــة ال يحقق 

المراد المطلوب منها.
ولفت إلى أن قانـــون الميزانية هي 
األداة األولـــى كمـــا أن هنـــاك وزراء 
الشـــركات  هـــذه  عـــن  مســـؤولين 
ممـــا يفســـح المجـــال أمام الســـلطة 
المســـاءلة  لتحقيـــق  التشـــريعية 

المطلوبة.
وأشـــار إلـــى أن الحســـاب الختامي 
االســـتحقاق  نظـــام  علـــى  يبنـــى 
واألرباح تـــوزع على الوضع النقدي 
للشـــركة، وبالتالي فإن وجود نسبة 

قد تولد إشكالية في المستقبل.
عندمـــا  الشـــركات  أن  إلـــى  ولفـــت 

تتأخـــر في دفع أرباحها، فإنها تقوم 
باســـتثمار األمـــوال بهـــدف تحقيق 
تحويـــل  ويتـــم  إضافيـــة،  أربـــاح 
األمـــوال للحكومـــة فـــي حـــال عدم 

استثمارها.
مـــن  المرجـــوة  الغايـــة  أن  وذكـــر 
المشـــروع ال تتحقـــق بإصـــدار هـــذا 

القانـــون، وذلـــك أن تأخر الشـــركات 
عن توزيـــع األرباح يعود إما لوجود 
خســـارة أو إلعـــادة هـــذه الشـــركات 
مشـــيًرا  األربـــاح،  فـــي  االســـتثمار 
إلـــى أن مســـاءلة الوزير هـــو الخيار 
أهـــداف  يحقـــق  الـــذي  األنســـب 

المشروع.

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أحمد السلوم

وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى مشـــروع 
بقانون يقضي باشـــتراط إدراج شهادة 
فحـــص التربـــة ضمن المســـتندات التي 
يتقدم بها طالبو رخص البناء للحصول 

على الترخيص.
وقال وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
شـــهادة  إدراج  اشـــتراط  إلزاميـــة  إن 
فحـــص التربـــة ضمن المســـتندات التي 
يتقـــدم بها طالبو رخـــص البناء، هو من 
اإلجراءات التي تدعمها الوزارة، والتي 

تطبقها على أرض الواقع.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تحديث قانون المباني الحالي، وهذا التعديل ينسجم 

مع التحديثات التي يتم حاليًا مناقشتها عبر اللجنة الوزارية.
مـــن جهتـــه، قال النائـــب أحمد األنصاري إن هذا المشـــروع يأتي فـــي وقت توجد فيه 
مجموعة من حاالت المباني التي تصدعت أو أوشكت على االنهيار، بسبب بنائها على 

أراض دفنت بمواد غير صالحة للدفن كالنفايات ومخلفات البناء.

قانون ملزم بتقديم شهادة فحص التربة قبل تراخيص البناء

عصام خلف

مشـــروع  علـــى  النـــواب  وافـــق مجلـــس 
بقانـــون يقضي باشـــتراط معادلة مؤهل 

العامل الوافد قبل استقدامه.
وقـــال النائـــب باســـم المالكـــي إن وضـــع 
شـــروط لمعادلة مؤهـــالت العامل الوافد 
ضـــرورة للحفـــاظ على جـــودة مخرجات 
ســـوق العمل، خصوًصا في التخصصات 
الدقيقـــة العلميـــة والطبيـــة والهندســـية، 
فوجـــود أحدهـــم بشـــهادة مـــزورة يعـــد 
كارثـــة كبيـــرة وتهديـــد لســـالمة وصحة 
المواطنين، ويكون له انعكاسات سلبية.

وأشـــار النائـــب إبراهيم النفيعـــي إلى أن 
مـــا يطبق على البحرينـــي ينبغي تطبيقه 
على األجنبي من باب أولى، وذلك بهدف 

حمايـــة العميل الذي سيســـتفيد من هذه 
الخدمات التي يقدمها األجنبي.

وقـــال النائب محمـــد بوحمـــود إنه ليس 
مـــن اإلنصـــاف القبـــول بوضـــع العقبـــات 
والشـــروط أمـــام توظيـــف البحرينييـــن، 
في وقت يرفض فيه هذا المشـــروع من 
قبـــل الحكومـــة تحـــت مبرر أن اشـــتراط 
معادلـــة المؤهـــل ســـيؤثر علـــى جاذبيـــة 

االستثمارات.
ولفـــت النائب خالد بوعنـــق إلى أن واقع 
الحـــال يشـــير إلـــى أن المواطـــن يتعطل 
لســـنوات لمعادلة مؤهالتـــه، في حين أن 
األجنبي يحصل على وظيفته “من الباب 

للمحراب”.

إلزام العامل الوافد بمعادلة المؤهل

إبراهيم النفيعي  زينب عبداألمير

 تغطية الجلسة: 

سيدعلي المحافظة

قمبر: إلزامها بإدراج أرباحها في الميزانية مربك لها... سوسن:

سوسن كمال عمار قمبر 

الحمر: 45 مواطًنا بثانية المحرق استلموا 
المفتاح في التوزيعات األخيرة

األنصاري: مباٍن أوشكت على االنهيار 
لبنائها على أراٍض مدفونة بالمخلفات

بوعنق: األجنبي يأخذ وظيفته “من الباب للمحراب”
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طلبات 2001
قالت النائب زينب عبداألمير إن 
التوزيعات  مــن  الثانية  الدفعة 
ــر بــهــا ولــي  اإلســكــانــيــة الــتــي أمـ
الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
األمــيــر  الملكي  الــســمــو  صــاحــب 
سلمان بن حمد آل خليفة أثمرت 
التي  الطلبات  جميع  انتهاء  عن 
سابعة  فــي   2001 لــلــعــام  تــعــود 
الــعــاصــمــة، وتــلــبــيــة نــحــو نصف 

طلبات العام 2002.

تصوير: رسول الحجيري

تغيير سياسات الشركات الحكومية يبدد “عَرق اآلباء وأحالم األبناء”
قالـــت النائب سوســـن كمـــال إن تقييد الشـــركات 
الوطنيـــة وإرغامهـــا على تغيير سياســـتها المالية 
مزايـــا  مـــن  ســـيخفض  دســـتورية،  غيـــر  بطـــرق 
المواطنيـــن في تلك الشـــركات، وســـيبطئ عملية 
تحســـين مســـتوى المعيشـــة للمواطـــن بعكس ما 
تنشـــده رؤية البحريـــن 2030، مضيفـــة أن “عرق 
اآلبـــاء الموظفيـــن وأحالم األبنـــاء تقف في وجه 
مشـــروع القانون حفاًظا على الكرامة ووقوًفا مع 

العدالة”.
وقال النائب عمار قمبر إن إلزام الشـــركات بنسبة 
محددة سيؤدي إلى إرباك ميزانية هذه الشركات، 
وأن األجـــدر هو طلب رفع الميزانية المدرجة في 
الميزانيـــة كمـــا تـــم إدراج 10 مالييـــن دينـــار مـــن 

إيرادات ممتلكات في الميزانية العامة للدولة.

بداًل من حصرها في غرامة ال تتجاوز 10 دنانير

للمحكمة تقدير عقوبة عدم التبليغ عن الجرائم لممارسي المهن الطبية
وافـــق مجلس النـــواب علـــى مقترح 
يقضي بمنح المحكمة ســـلطة تقدير 
اإلبـــالغ عـــن  عقوبـــة االمتنـــاع عـــن 
شـــبهات الجنايـــات والجنـــح من قبل 
ممارســـي المهـــن الطبيـــة، بـــدالً مـــن 
حصرهـــا فـــي غرامـــة ال تتجـــاوز 10 

دنانير كما هو في النص النافذ.
من جهته، قال مستشار وزارة العدل 
واألوقـــاف  اإلســـالمية  والشـــؤون 
إســـماعيل العصفور إن ترك الســـلطة 
تحديـــد  فـــي  للقاضـــي  التقديريـــة 
مقدار العقوبة سيساهم في مالءمة 

العقوبة مع الفعل المؤثم.
وأشـــارت النائب فاطمة القطري إلى 
أن هذا القانون يســـاهم في تشـــكيل 
ارتـــكاب  مـــن  المجـــرم  أمـــام  رادع 
الجريمة، عبر سد المنافذ التي يمكن 

أن تشـــجعه على ارتـــكاب الجرم، من 
خالل تجريم التســـتر علـــى الجريمة 
مـــن قبـــل ممارســـي المهـــن الطبيـــة، 
ممـــا ال يتـــرك للمجرم مجـــاال إلخفاء 

جريمته والتغطية عليها.
وقـــال النائـــب عيســـى الدوســـري إن 
المشـــروع بقانـــون سيســـاهم بشـــكل 
مباشـــر فـــي عـــدم تهـــاون أصحـــاب 

المهـــن الطبية فـــي اإلبـــالغ عن هذه 
الجرائـــم التي تحدث بســـبب عملهم، 
وذلـــك أن العقوبـــة المطبقـــة لـــم تعد 

تحقق الغرض منها.

قـــال النائـــب إبراهيم النفيعـــي إن عدد 
المســـتفيدين من الخدمات اإلســـكانية 
في الدائـــرة الثانيـــة بمحافظة المحرق 
منـــذ فبرايـــر 2020 حتـــى اآلن بلغ 203 
من الوحدات الســـكنية و13 مســـتفيًدا 
مـــن القســـائم الســـكنية و87 مســـتفيًدا 
عـــن  وتســـاءل  التمليـــك.  شـــقق  مـــن 
أســـباب وجود طلبات إســـكانية قديمة 
فـــي الدائـــرة تعود للعـــام 2001 و2002 
أحدهـــم يبلغ مـــن العمـــر 70 عاًما وآخر 
يبلـــغ مـــن العمـــر 65 عاًما مـــا زالت على 

قوائـــم االنتظـــار، في حيـــن يتم تلبية طلبات إســـكانية فـــي العـــام 2016 من خدمات 
الوحـــدات اإلســـكانية على وجـــه الخصوص. من جهته، أوضح وزير اإلســـكان باســـم 
الحمـــر أن التوزيعات األخيرة شـــملت نحو 113 مواطًنا من الدائـــرة الثانية بمحافظة 
المحرق، منهم أكثر من 45 شخًصا استلموا المفتاح. ولفت إلى أن عدد طلبات الدائرة 
التي تعود لألعوام من 2001 وحتى 2011 بلغت 1027 طلًبا، وأن 791 طلًبا من أبناء 

الدائرة طلباتهم شبه حديثة، في حين أن الطلبات القديمة تنحصر في 56 طلًبا.

النفيعي: سبعيني ينتظر البيت 
والوزارة تلبي طلبات 2016

قائدي: توقيع 50 اتفاقية للترويج للمملكة كوجهة سياحية

ليلة بشاليه بحريني أغلى من تذكرة ألوروبا!
وافق مجلس النـــواب على مقترح 

بقانون بشأن تنظيم السياحة.
هيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
البحرين للسياحة والمعارض ناصر 
قائدي إن الهيئة تعمل على برنامج 
ترويج وتسويق البحرين في عدد 
مـــن الدول، حيث وقعت الهيئة مع 
أكثـــر مـــن 50 اتفاقية مع شـــركات 
ســـياحية إقليمية ودولية للترويج 

للبحرين كوجهة سياحية.
ولفت إلى أن الهيئة أعلنت خطتها 
 2022 لألعـــوام  االســـتراتيجية 
لدعـــم  وتطمـــح   ،2026 وحتـــى 
التشـــريعية  والســـلطة  الحكومـــة 
لمضاعفـــة مســـاهمة الســـياحة في 

الناتج المحلي.
من جهتـــه، قال النائـــب عمار قمبر 
إن البحرين تملك مواقع ســـياحية 
جاذبـــة ال ســـيما التراثـــي منهـــا، إال 

ضعـــف  فـــي  تتمثـــل  المشـــكلة  أن 
التسويق.

النفيعـــي  إبراهيـــم  النائـــب  ولفـــت 
إلـــى أن البحرين تفتقر الســـتغالل 
أن  حتـــى  الســـياحية،  المقومـــات 
تكلفـــة شـــاليهات البحريـــن لليـــوم 
ســـفر  تذكـــرة  مـــن  أغلـــى  الواحـــد 

أسبوع لدولة أوروبية.
وأشار النائب فاضل السواد إلى أن 
الســـياحة تمثل فرصـــة مهمة لرفع 
إيـــرادات الدولـــة، والبحرين تتمتع 
ببيئة ســـياحية مهيئـــة بإمكانها أن 
تخفـــف مـــن االعتماد علـــى النفط، 

واللجوء إلى الضرائب.

مجلســـي  شـــؤون  وزيـــر  وقـــال 
الشـــورى والنواب غانم البوعينين 
الســـياحية  االســـتراتيجية  إن 
حظيـــت بموافقة مجلـــس الوزراء 
مـــن  تنفيذيـــة  خطًطـــا  وتضمنـــت 
شـــأنها أن ترتقـــي بالســـياحة فـــي 

البحرين.

خالد بوعنقناصر قائدي

باسم الحمر 

إسماعيل العصفور فاطمة القطري

الخسائر أو إعادة االستثمار تؤخر اإلعالن عن األرباح

وزير النفط: أصول “نوقا” 12 مليار دوالر
قـــال وزير النفط الشـــيخ محمد بن 
خليفـــة آل خليفة إن شـــركة النفط 
والغاز تأسست بأصول تصل إلى 4 
مليارات دوالر، ونمت هذه األصول، 
وتأخرت الشـــركة عن دفـــع األرباح 
الســـتثمارها فـــي أصـــول جديـــدة، 
مما ساهم في وصول إجمالي هذه 
األصول اليوم إلى 12 مليار دوالر.

منظومـــة  إثقـــال  أن  إلـــى  وأشـــار 
الشـــركات عبر إلزامهـــا بإيداع ما ال 
يقـــل عـــن 50 % مـــن صافـــي أرباح 
شـــركتي ممتلـــكات والنفـــط والغاز 
بالميزانيـــة العامة للدولـــة ال يحقق 

المراد المطلوب منها.
ولفت إلى أن قانـــون الميزانية هي 
األداة األولـــى كمـــا أن هنـــاك وزراء 
الشـــركات  هـــذه  عـــن  مســـؤولين 
ممـــا يفســـح المجـــال أمام الســـلطة 
المســـاءلة  لتحقيـــق  التشـــريعية 

المطلوبة.
وأشـــار إلـــى أن الحســـاب الختامي 
االســـتحقاق  نظـــام  علـــى  يبنـــى 
واألرباح تـــوزع على الوضع النقدي 
للشـــركة، وبالتالي فإن وجود نسبة 

قد تولد إشكالية في المستقبل.
عندمـــا  الشـــركات  أن  إلـــى  ولفـــت 

تتأخـــر في دفع أرباحها، فإنها تقوم 
باســـتثمار األمـــوال بهـــدف تحقيق 
تحويـــل  ويتـــم  إضافيـــة،  أربـــاح 
األمـــوال للحكومـــة فـــي حـــال عدم 

استثمارها.
مـــن  المرجـــوة  الغايـــة  أن  وذكـــر 
المشـــروع ال تتحقـــق بإصـــدار هـــذا 

القانـــون، وذلـــك أن تأخر الشـــركات 
عن توزيـــع األرباح يعود إما لوجود 
خســـارة أو إلعـــادة هـــذه الشـــركات 
مشـــيًرا  األربـــاح،  فـــي  االســـتثمار 
إلـــى أن مســـاءلة الوزير هـــو الخيار 
أهـــداف  يحقـــق  الـــذي  األنســـب 

المشروع.

الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أحمد السلوم

وافـــق مجلـــس النـــواب علـــى مشـــروع 
بقانون يقضي باشـــتراط إدراج شهادة 
فحـــص التربـــة ضمن المســـتندات التي 
يتقدم بها طالبو رخص البناء للحصول 

على الترخيص.
وقال وزير األشـــغال وشؤون البلديات 
خلـــف  عصـــام  العمرانـــي  والتخطيـــط 
شـــهادة  إدراج  اشـــتراط  إلزاميـــة  إن 
فحـــص التربـــة ضمن المســـتندات التي 
يتقـــدم بها طالبو رخـــص البناء، هو من 
اإلجراءات التي تدعمها الوزارة، والتي 

تطبقها على أرض الواقع.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تحديث قانون المباني الحالي، وهذا التعديل ينسجم 

مع التحديثات التي يتم حاليًا مناقشتها عبر اللجنة الوزارية.
مـــن جهتـــه، قال النائـــب أحمد األنصاري إن هذا المشـــروع يأتي فـــي وقت توجد فيه 
مجموعة من حاالت المباني التي تصدعت أو أوشكت على االنهيار، بسبب بنائها على 

أراض دفنت بمواد غير صالحة للدفن كالنفايات ومخلفات البناء.

قانون ملزم بتقديم شهادة فحص التربة قبل تراخيص البناء

عصام خلف

مشـــروع  علـــى  النـــواب  وافـــق مجلـــس 
بقانـــون يقضي باشـــتراط معادلة مؤهل 

العامل الوافد قبل استقدامه.
وقـــال النائـــب باســـم المالكـــي إن وضـــع 
شـــروط لمعادلة مؤهـــالت العامل الوافد 
ضـــرورة للحفـــاظ على جـــودة مخرجات 
ســـوق العمل، خصوًصا في التخصصات 
الدقيقـــة العلميـــة والطبيـــة والهندســـية، 
فوجـــود أحدهـــم بشـــهادة مـــزورة يعـــد 
كارثـــة كبيـــرة وتهديـــد لســـالمة وصحة 
المواطنين، ويكون له انعكاسات سلبية.

وأشـــار النائـــب إبراهيم النفيعـــي إلى أن 
مـــا يطبق على البحرينـــي ينبغي تطبيقه 
على األجنبي من باب أولى، وذلك بهدف 

حمايـــة العميل الذي سيســـتفيد من هذه 
الخدمات التي يقدمها األجنبي.

وقـــال النائب محمـــد بوحمـــود إنه ليس 
مـــن اإلنصـــاف القبـــول بوضـــع العقبـــات 
والشـــروط أمـــام توظيـــف البحرينييـــن، 
في وقت يرفض فيه هذا المشـــروع من 
قبـــل الحكومـــة تحـــت مبرر أن اشـــتراط 
معادلـــة المؤهـــل ســـيؤثر علـــى جاذبيـــة 

االستثمارات.
ولفـــت النائب خالد بوعنـــق إلى أن واقع 
الحـــال يشـــير إلـــى أن المواطـــن يتعطل 
لســـنوات لمعادلة مؤهالتـــه، في حين أن 
األجنبي يحصل على وظيفته “من الباب 

للمحراب”.

إلزام العامل الوافد بمعادلة المؤهل

إبراهيم النفيعي  زينب عبداألمير
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سيدعلي المحافظة

قمبر: إلزامها بإدراج أرباحها في الميزانية مربك لها... سوسن:

سوسن كمال عمار قمبر 

الحمر: 45 مواطًنا بثانية المحرق استلموا 
المفتاح في التوزيعات األخيرة

األنصاري: مباٍن أوشكت على االنهيار 
لبنائها على أراٍض مدفونة بالمخلفات

بوعنق: األجنبي يأخذ وظيفته “من الباب للمحراب”
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