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جرت في قصر الصخير أمس مراسم أداء 
الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام حضرة 
آل  عيسى  بــن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
استقبل  حيث  المعظم،  الــبــالد  ملك  خليفة 
جاللته، صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
إلـــى جاللته  قـــدم  الـــذي  اهلل،  ــوزراء حفظه  ــ الـ
المرسوم  أعضاء الحكومة الجدد بعد صدور 

الملكي السامي بتعيينهم.
وأدى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
الـــيـــمـــيـــن الـــدســـتـــوريـــة أمــــــام جـــاللـــة الــمــلــك 

المعظم.
ــلــــك الـــمـــعـــظـــم  ــمــ ــة الــ ــ ــــاللـ وقـــــــد رحـــــــب جـ
الشكر  جــزيــل  عــن  جــاللــتــه  مــعــربــا  بالجميع 
لــصــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء، مــثــنــيــًا عــلــى جـــهـــود ســمــوه 
الــمــتــواصــلــة فـــي خـــدمـــة الــمــمــلــكــة، والــســعــي 
الــمــســتــمــر إلــــى االرتــــقــــاء بــمــنــظــومــة الــعــمــل 
المزيد  تحقيق  بهدف  وتطويرها  الحكومي 

من المكتسبات لصالح الوطن والمواطن.

مناصبهم  توليهم  على  جاللته  وهنأهم 
والسداد  النجاح  دوام  لهم  متمنيًا  الجديدة، 
في أداء مهامهم على الوجه األكمل بعون اهلل 
تعالى وتوفيقه، مشيدا جاللته بهذه الكفاءات 
وتحملهم  البحرين  وبــنــات  أبــنــاء  مــن  الشابة 
ــار  هـــذه الــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة مـــن أجـــل ازدهــ

وتقدم مملكة البحرين.
وأكد جاللة الملك المعظم الدور المهم 
خدمة  في  لتسهم  الشابة  والعناصر  للشباب 
الــوطــن وتــقــدمــه مــع كــل االحـــتـــرام والتقدير 
المسؤوليات  هذه  تحمل  في  سبقوهم  للذين 
ــيـــوم مــحــل الــتــقــديــر والـــعـــرفـــان،  ــى الـ ــم إلــ وهــ
الــمــعــظــم أن حكومة  الــمــلــك  ــاف جــاللــة  وأضــ
الــبــحــريــن لــهــا تــاريــخ عــريــق وإنـــجـــازات كبيرة 
عــلــى كـــل الــمــســتــويــات ومــخــتــلــف الــمــجــاالت 
والتي هدفها األول خدمة المواطنين الكرام، 
وحثهم جاللته على مضاعفة الجهود والعمل 
الــبــنــاء على  الــواحــد لمواصلة  الــفــريــق  بـــروح 
إنجازات من أجل تعزيز مكانة  ما تحقق من 
ورفعة  وازدهـــارهـــا  تقدمها  وضــمــان  البحرين 

شعبها العزيز.
لنواب  وأعرب جاللته عن شكره وتقديره 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء والـــــــوزراء الــســابــقــيــن 
عــلــى مـــا قـــدمـــوه مـــن جــهــود طــيــبــة وخــدمــات 

ذاكــرة  في  الــدوام  على  راسخة  جليلة ستبقى 
الوطن وتاريخه الحديث، وستكون إنجازاتهم 
وإســهــامــاتــهــم فـــي نــهــضــة الــمــمــلــكــة نــمــوذجــًا 
والنجاح  والعطاء  اإلخـــالص  فــي  بــه  يحتذى 

في مختلف مجاالت العمل الوطني.
وأكد جاللة الملك المعظم أن المواطن 
األساسية  الــركــيــزة  دائــمــًا  سيبقى  البحريني 
لنهضة الوطن وعماد تطوره وازدهاره، موجهًا 

جــاللــتــه الــحــكــومــة إلـــى تــقــديــم أفــضــل وأرقـــى 
الكريمة  الحياة  مقومات  وتعزيز  الــخــدمــات 
دوام  للجميع  جــاللــتــه  وتــمــنــى  لــلــمــواطــنــيــن، 

التوفيق والسداد.

ال��وزراء الج��دد ي��وؤدون اليمي��ن الد�س��تورية اأم��ام جالل��ة المل��ك
المملكة خ��دم��ة  ف���ي  ال������وزراء  رئ��ي�����س  ال��ع��ه��د  ول���ي  ج��ه��ود  ع��ل��ى  ي��ث��ن��ي  ج��ال��ت��ه 

الإ�س���ادة بالكف���اءات ال�س���ابة م���ن اأبن���اء وبن���ات البحري���ن وتحمله���م الم�س���وؤولية الوطني���ة

} د. محمد بن دينه

وزير النفط والبيئة.

} د. جليلة بنت ال�سيد جواد

وزيرة ال�صحة.

} اإبراهيم بن ح�صن الحواج

وزير الأ�سغال.

}  ال�سيخ خالد بن عبدالله نائب 

رئي�س مجل�س الوزراء وزير البنية التحتية.

} حمد المالكي 

وزير �سوؤون مجل�س الوزراء.

} اأ�سامة الع�سفور

وزير التنمية الجتماعية.

} زايد الزياني

وزير ال�سناعة والتجارة.

} نور بنت علي الخليف

وزيرة التنمية الم�صتدامة.

} محمد بن ثامر الكعبي

وزير الموا�سالت والت�سالت.

} نواف المعاودة

وزير العدل وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف.

} يو�سف بن عبدالح�سين خلف

وزيرال�سوؤون القانونية.

} جميل حميدان

 وزير العمل.

} اآمنة بنت اأحمد الرميحي

وزيرة الإ�سكان والتخطيط العمراني.

} يا�سر حميدان

وزير �سوؤون الكهرباء والماء.

} وائل بن نا�سر المبارك 

وزير �سوؤون البلديات والزراعة.

} د. رمزان النعيمي

وزير �سوؤون الإعالم.

حكوم��ة البحري��ن له��ا تاري��خ عري��ق واإنج��ازات كبي��رة عل��ى كل الم�س��تويات
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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
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 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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 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’
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ت�شكيل  ب����اإع����ادة  اأم������را  ي�����ش��در  ال��م��ل��ك 

ال��م��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل��ل�����ش���ؤون الإ���ش��ام��ي��ة

حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  عن  صــدر 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعّظم أمر ملكي 
رقم )17( لسنة 2022 بإعادة تشكيل المجلس األعلى 

للشؤون اإلسالمية، جاء فيه:
المادة األولى

ُيعاد تشكيل المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية 
آل  راشــد  بن  محمد  بن  عبدالرحمن  الشيخ  برئاسة 

خليفة، وعضوية كل من:
العصفور  خلف  عبدالحسين  الشيخ  فضيلة   .1

نائبا للرئيس.
محمود  عبداللطيف  الدكتور  الشيخ  فضيلة   .2

المحمود.
3. فضيلة الشيخ الدكتور فريد يعقوب المفتاح.

4. فضيلة الشيخ عدنان عبداهلل القطان.
علي  حسن  أحمد  مال  محمد  الشيخ  فضيلة   .5

التوبالني.
6. فضيلة الشيخ منصور علي حمادة.

7. فــضــيــلــة الــشــيــخ مــحــمــد حــســن عــبــدالــمــهــدي 

الشيخ.
الشيخ  بــن  سليمان  الــدكــتــور  الــشــيــخ  فضيلة   .8

منصور الستري.
حسن  إبراهيم  محمد  جميل  الشيخ  فضيلة   .9

القصاب.
ــاق  إســـحـ مـــحـــمـــد  ــام  عــــصــ ــيـــخ  الـــشـ فــضــيــلــة   .10

العباسي.
11. فضيلة الشيخ جواد عبداهلل عباس حسين.

مــحــمــد  جـــعـــفـــر  مـــحـــمـــد  الـــشـــيـــخ  فـــضـــيـــلـــة   .12
الجفيري.

13. فضيلة الشيخ راشد حسن أحمد البوعينين.
راشــــد  إبـــراهـــيـــم  الـــدكـــتـــور  الـــشـــيـــخ  14. فــضــيــلــة 

المريخي.
15. فضيلة الشيخ عبدالرحمن ضرار الشاعر.

وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات.
المادة الثانية

في  وُينشر  صـــدوره،  تاريخ  من  األمــر  بهذا  ُيعمل 
الجريدة الرسمية.

ــرة صـــاحـــب  ــ ــضـ ــ ــن حـ ــ صـــــــدر عــ
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
أمر  المعّظم  الــبــالد  ملك  خليفة 
ملكي رقم )18( لسنة 2022، بإعادة 
تشكيل مجلس أمناء جائزة عيسى 

لخدمة اإلنسانية، جاء فيه:
المادة األولى:

ُيـــعـــاد تــشــكــيــل مــجــلــس أمــنــاء 
اإلنسانية  لخدمة  عيسى  جــائــزة 
بــرئــاســة ســمــو الــشــيــخ مــحــمــد بن 
مـــبـــارك آل خــلــيــفــة، وعــضــويــة كل 

من:
1- الشيخ خالد بن عبداهلل آل 

خليفة نائبًا أول للرئيس.
مــحــمــد  تــــقــــي  األســـــــتـــــــاذ   -2

البحارنة نائبًا ثانيًا للرئيس.
3- الشيخ خالد بن أحمد بن 

محمد آل خليفة.
محمد  بنت  مــي  الشيخة   -4

آل خليفة.
عــــبــــداهلل  عــــلــــي  الــــســــيــــد   -5

العرادي.

عــلــي  مـــحـــمـــد  ــور  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ  -6
الخزاعي.

عــــبــــداهلل  عــــلــــي  األســــــتــــــاذ   -7
خليفة.

ــدة عــضــويــتــهــم أربـــع  وتـــكـــون مـ
ســنــوات اعــتــبــارًا مــن تــاريــخ صــدور 

هذا األمر.
 المادة الثانية

ــر مــن تــاريــخ  ُيــعــمــل بــهــذا األمـ
ــدة  ــريـ ــــنــــشــــر فــــي الـــجـ صــــــــــدوره، وُي

الرسمية.

مجل�س  ت�����ش��ك��ي��ل  ب����اإع����ادة  م��ل��ك��ي  اأم�����ر 

الإن�����ش��ان��ي��ة ل��خ��دم��ة  عي�شى  ج��ائ��زة  اأم���ن���اء 

صـــدر عــن حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن 
 )27( رقــم  مــرســوم  المعظم  الــبــالد  ملك  آل خليفة  عيسى 
لسنة 2022 بتعيين مدير عام لمكتب رئيس مجلس الوزراء 

جاء فيه:
المادة االولى:

يــعــيــن الــســيــد حــمــد يــعــقــوب الــمــحــمــيــد مـــديـــرا عــامــا 
لمكتب رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل 

به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية. 

م����ر�����ش�����م ب���ت���ع���ي���ي���ن م����دي����ر ع���ام 

ل��م��ك��ت��ب رئ���ي�������س م��ج��ل�����س ال��������زراء

صـــادق حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة مـــلـــك الـــبـــالد  حـــمـــد بــ
 2022 لسنة   )22( رقـــم  قــانــون  عــلــى  الــمــعــّظــم 
إلى  مكررًا(   318( برقم  جديدة  مــادة  بإضافة 
قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

الشورى  إقــرار مجلسي  )15( لسنة 1976 بعد 
والنواب، وأصدره.
المادة األولى

ــى الــفــصــل الــثــانــي مـــن الــبــاب  ُتـــضـــاف إلــ
السابع –القسم الخاص– من قانون العقوبات 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم )15( لسنة 1976 
مـادة جديدة بـرقم )318 مكررا(، نصها اآلتي:

امتنع  من  بالغرامة  أو  بالحبس  »يعاقب 
بدون عذر عن تمكين مستحق زيارة المحضون 

من زيارته«.

المادة الثانية
على رئيس مجلس الــوزراء والــوزراء –كلٌّ 
به  وُيعمل  القانون،  تنفيذ هذا  فيما يخصه– 
مــن الــيــوم الــتــالــي لــتــاريــخ نــشــره فــي الجريدة 

الرسمية. 

صادق حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البالد المعظم على قانون رقم )23( لسنة 
2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )18( لسنة 
الصيدلية  والمراكز  الصيدلة  مهنة  تنظيم  شأن  في   1997

بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.
المادة األولى

ُيستبدل بتعريف )مجلس اإلدارة( الوارد في المادة )1( 
من المرسوم بقانون رقم )18( لسنة 1997 في شأن تنظيم 

مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، التعريف اآلتي:
المجلس: المجلس األعلى للصحة

المادة الثانية
تستبدل كلمة )المجلس( بعبارة )مجلس اإلدارة( أينما 
شأن  في   1997 لسنة   )18( رقــم  بقانون  المرسوم  في  وردت 

تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية.
المادة الثالثة

ُيستبدل بنصوص المواد )79 فقرة أولى( و)80( و)81( 
و)93( و)94( و)95( و)96( و)99( و)99 مكررًا( من المرسوم 
بقانون رقم )18( لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة 

والمراكز الصيدلية، النصوص اآلتية:
مادة )79( فقرة أولى:

الصيدلية  والمستحضرات  البسيطة  األدوية  فيما عدا 
بتحديدهما  يصدر  والتي  طبية  وصفة  بــدون  تصرف  التي 
من  الطبية  الوصفات  تصدر  أن  يجب  المجلس،  مــن  قــرار 
طــبــيــب ُمــصــرح لــه بــمــزاولــة مــهــنــة الــطــب الــبــشــري أو طب 
ــنـــان فـــي الــمــمــلــكــة، عــلــى أن تــتــضــمــن اســمــه وعــنــوانــه  األسـ

وتوقيعه وتاريخ تحريرها.
مادة )80(:

ُيــحــظــر صـــرف أيـــة وصــفــة طــبــيــة تــحــتــوي عــلــى أدويـــة 
خاصة  وصــفــات  على  مكتوبة  تكن  لــم  مــا  للرقابة  خاضعة 
ــادة )23(  ــمـ مــســتــوفــاة لــلــشــروط الــمــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي الـ
المخدرة  الــمــواد  بشأن   2007 لسنة   )15( رقــم  القانون  مــن 

والمؤثرات العقلية.
أدوية  على  تحتوي  أي وصفة طبية  ُيحظر صرف  كما 
خاضعة للرقابة الجزئية، ما لم تكن مكتوبة على وصفات 

خاصة ُتصدرها وُتحدد بياناتها الهيئة.
وال يجوز لغير الصيدلي القانوني التدخل في تحضير 
الوصفات الطبية التي تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة أو 

الرقابة الجزئية أو صرفها أو في بيعها للجمهور.
مادة )81(:

األدويـــة  أو  للرقابة  الخاضعة  األدويــــة  صــرف  يــجــوز  ال 
قانوني،  صيدلي  ِقــَبــل  مــن  إال  الجزئية  للرقابة  الخاضعة 
على  المجلس،  يحددها  التي  واإلجــــراءات  للشروط  وفــقــًا 
الكميات  لقيد  الــصــيــدلــي ســجــل  الــمــركــز  فــي  ــص  ُيــخــصَّ أن 
الواردة والمنصرفة وتاريخ صرفها واسم الطبيب الذي حرر 
التي تتضمن هذه األدويــة، مع االحتفاظ  الطبية  الوصفة 
بــهــذه الــوصــفــة لــمــدة خــمــس ســنــوات بــعــد الــقــيــام بصرفها 
عليها  الصيدلي  وتوقيع  الــصــرف  بتاريخ  عليها  والتأشير 

وختمها بخاتم الصيدلية.
مادة )93(:

أ- ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل 
عن خمسة آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، وغلق المحل الذي وقعت فيه المخالفة 

ومصادرة ما يكون فيه من مواد وتجهيزات، كل من:
لــبــيــع  ــاًل  مــــحــ أو  ــًا  ــيـ ــيـــدلـ صـ ــزًا  ــ ـــركـ مــ أدار  أو  ــأ  أنــــشــ  -1
قام  أو  أنــشــأ  أو  ترخيص،  بـــدون  الصيدلية  المستحضرات 
دون  الصيدلية  والمستحضرات  لــأدويــة  مصنع  بتشغيل 
الحصول على الشهادة المشار إليها في المادة )45( من هذا 

القانون سارية المفعول.
غير  طــرق  إلــى  التجأ  أو  صحيحة  غير  بيانات  2-قـــدم 
الــحــصــول على  ــه حــق  دون وجـ مــن  تــرتــب عليها  مــشــروعــة 
األدويــة  لتخزين  مكان  أو  مركز صيدلي  بإنشاء  الترخيص 
أو  الــصــيــدلــي  الــمــركــز  خـــارج  الصيدلية  الــمــســتــحــضــرات  أو 
من   )45( الــمــادة  في  إليها  المشار  الشهادة  على  الحصول 

هذا القانون.
خــارج  صيدلية  مستحضرات  أو  أدويـــة  بتخزين  3-قـــام 

مركز صيدلي في مكان غير مرخص.
4-قام ببيع أو عرض للبيع دواء أو مستحضرًا صيدليًا 

منتهي الصالحية.
هذا  )53( من  الــمــادة  ُيخالف حكم  َمــن  كل  ُيعاَقب  ب- 
القانون بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن 
بإحدى  أو  دينار  آالف  عشرة  تجاوز  وال  دينار  آالف  خمسة 
هاتين العقوبتين، وللمحكمة أن تقضي بغلق المحل الذي 
وقــعــت فــيــه الــمــخــالــفــة ومـــصـــادرة مـــا يــكــون فــيــه مـــن مـــواد 

وتجهيزات.
ج- وفي جميع الحاالت يجب على الهيئة غلق المحل 
الذي وقعت فيه المخالفة إداريًا لحين الفصل في الدعوى 

الجنائية.
مادة )94(:

تقل  وبغرامة ال  تقل عن سنة  بالحبس مدة ال  ُيعاقب 
عن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى 

هاتين العقوبتين، كل من:
الــقــانــون  هــــذا  يــتــطــلــب  تــرخــيــص  بـــــدون  مــهــنــة  1زاول 

ترخيصًا لمزاولتها.
إلــى طــرق غير  التجأ  أو  بيانات غير صحيحة  قــدم   -2
مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصًا لمزاولة إحدى المهن 

المنصوص عليها في هذا القانون من دون وجه حق.
3- كل صيدلي سمح لشخص غير مرخص له بمزاولة 

مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه.
ب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الهيئة أو أيِّ  4تسبَّ

تحقيق تكون الهيئة بصدد إجرائه.
الصيدلية  المستحضرات  أو  باألدوية  باالتجار  قام   -5

من دون ترخيص.
مادة )95(:

تقل  وبغرامة ال  تقل عن سنة  بالحبس مدة ال  ُيعاقب 
أو  دينار  آالف  عشرة  على  تزيد  وال  دينار  آالف  خمسة  عن 

بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
مستحضرات  أو  أدويـــة  البيع  بقصد  عــرض  أو  حــاز   -1

صيدلية غير مسجلة بدفاتر وسجالت الهيئة.
2- باع أدوية أو مستحضرات صيدلية بسعر يزيد على 

األسعار الرسمية المقررة لها.
أدويــــة خاضعة  حـــاز  أو  بـــاع  أو  الــبــيــع  عـــرض بقصد   -3

للرقابة الجزئية من دون الحصول على ترخيص.
4- قام بوصف أو صرف أدوية خاضعة للرقابة الجزئية 

بالمخالفة للشروط واإلجراءات التي يحددها المجلس.
مادة )96(:

تزيد  دينار وال  بغرامة ال تقل عن خمسة آالف  ُيعاقب 
على عشرة آالف دينار، كل من:

1- احتفظ في المركز الصيدلي أو في المحالت بأدوية 
مرخص  غير  صحية،  أغــذيــة  أو  صيدلية  مستحضرات  أو 
ــدود الــرخــصــة الــمــمــنــوحــة لــه طبقًا  بــاالتــجــار فــيــهــا فــي حــ

ألحكام هذا القانون.
مجانًا  صيدلية  مستحضرات  أو  أدويــة  بتوزيع  قــام   -2

بالمخالفة ألحكام هذا القانون.
بالمخالفة  صيدلية  مستحضرات  أو  أدويــة  استورد   -3

لحكم المادة )57( من هذا القانون.
4- امــتــنــع عــن تــزويــد الــهــيــئــة بـــأي بــيــانــات أو قـــدم لها 
المستحضرات  توزيع  أو  ببيع  تتعلق  صحيحة  غير  بيانات 

الصيدلية، عند طلبها.
5- خالف حكم المادة )76( من هذا القانون.

6- أي صيدلي قانوني خالف حكم المادة )84( من هذا 
القانون.

كــمــا يــعــاقــب بــغــرامــة ال تــزيــد عــلــى مــائــة ديــنــار كــل من 
لحكم  بالمخالفة  صيدلية  مستحضرات  أو  أدويــة  اســتــورد 

المادة )58( من هذا القانون.
مادة )99(:

المدنية،  أو  الجنائية  بالمسؤولية  اإلخـــالل  عــدم  مــع 
حالة  في  التالية  التأديبية  الــجــزاءات  توقيع  للجنة  يجوز 
مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له 

أو أصول ومقتضيات آداب المهنة، وهي كاآلتي:
1- اإلنذار.

2- اإليقاف عن العمل مدة ال تتجاوز سنة واحدة.
3- إلـــغـــاء الــتــرخــيــص بـــمـــزاولـــة الــمــهــنــة وشـــطـــب اســم 

المخالف من سجل الهيئة.
مادة )99( مكررا:

المدنية،  أو  الجنائية  بالمسؤولية  اإلخـــالل  عــدم  مــع 
وبمراعاة حكم المادتين )98( و)99( من هذا القانون، يكون 
الصيدلية  الــمــراكــز  على  التالية  الــجــزاءات  توقيع  للجنة 
والـــمـــنـــشـــأة الـــدوائـــيـــة والـــمـــصـــانـــع والـــمـــخـــازن الـــتـــي تثبت 
تنفيذًا  الصادرة  والقرارات  القانون  هذا  ألحكام  مخالفتها 

له:
1- اإلنذار.

ديــنــار وال  ألــفــي  الــتــي ال تقل عــن  المالية  الــغــرامــة   -2
تجاوز عشرة آالف دينار.

3- الغلق مدة ال تجاوز سنة واحدة.
الــمــنــشــأة الــدوائــيــة  إلـــغـــاء تــرخــيــص الــصــيــدلــيــة أو   -4
والمصانع والمخازن نهائيًا وشطب االسم من سجل الهيئة.
ن عند تقدير الغرامة مراعاة َجسامة المخالفة،  ويتعيَّ
والــعــَنــت الـــذي بــدا مــن الــمــخــاِلــف، والــمــنــافــع الــتــي جناها، 

َرر الذي أصاب الغير نتيجًة لذلك. والضَّ
المادة الرابعة

 )18( رقــم  بقانون  المرسوم  من   )1( المادة  إلــى  ُتضاف 
ــأن تــنــظــيــم مــهــنــة الــصــيــدلــة والــمــراكــز  لــســنــة 1997 فـــي شــ

الصيدلية، التعريفات اآلتية:
المستحضرات الصيدلية: أي دواء أو مستحضر صحي 
يحتوي على مادة فعالة أو أكثر من مصدر عشبي أو طبيعي 
أو كيميائي لتحسين أو المحافظة على الوظائف الحيوية 
لــلــجــســم مـــن دون أن يــكــون مــقــصــودًا مــنــه عـــالج مـــرض أو 

الوقاية منه، أو ُمركب يخضع للتنظيم.
على  تحتوي  التي  األدويــة  للرقابة:  الخاضعة  األدويــة 
أو  العقلية  المؤثرات  أو  المخدرة  الــمــواد  من  أكثر  أو  مــادة 
رقم  بالقانون  المرفقة  الجداول  في  الــواردة  األولية  المواد 
)15( لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
ال  الــتــي  األدويــــة  الجزئية:  للرقابة  الخاضعة  األدويــــة 
تــحــتــوي عــلــى أي مـــادة مــن الــمــواد الــمــخــدرة أو الــمــؤثــرات 
المرفقة  الــجــداول  فــي  الــــواردة  األولــيــة  الــمــواد  أو  العقلية 
الــمــخــدرة  الـــمـــواد  بــشــأن  لــســنــة 2007  ــم )15(  رقـ بــالــقــانــون 
والمؤثرات العقلية ويمكن إساءة استخدامها لغير األغراض 
التي صنعت من أجلها، ويصدر بتحديدها قرار من الهيئة.

المادة الخامسة
والــوزراء-كــٌل فيما يخصه-  الــوزراء  على رئيس مجلس 
تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

تنظيم  ����ش���اأن  ف���ي  ق���ان����ن  ع��ل��ى  ي�������ش���ادق  ال��م��ل��ك 

م���ه���ن���ة ال�������ش���ي���دل���ة وال�����م�����راك�����ز ال�����ش��ي��دل��ي��ة

} جاللة الملك المعظم.

اإلى قان�ن  باإ�شافة مادة جديدة برقم )318 مكررا(   2022 ل�شنة  الملك ي�شادق على قان�ن رقم )22( 

العق�بات ال�شادر بالمر�ش�م بقان�ن رقم )15( ل�شنة 1976 بعد اإقرار مجل�شي ال�ش�رى والن�اب وي�شدره

 صــــــــادق حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
ــم )29(  ــانـــون رقــ ــبـــالد الــمــعــظــم عــلــى قـ الـ
من  الــثــانــيــة  الــمــادة  بتعديل   2022 لسنة 
 2015 لسنة   )25( رقــم  بــقــانــون  الــمــرســوم 
بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية 

إقــرار  بعد  التعمير  مناطق  فــي  التحتية 
مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.

 المادة األولى
ــادة الـــثـــانـــيـــة مــن  ــ ــمــ ــ ــاف إلــــــى الــ ــ ــضـ ــ ُتـ
 2015 لسنة   )25( رقــم  بــقــانــون  الــمــرســوم 
بشأن تحصيل كلفة إنشاء وتطوير البنية 

التحتية في مناطق التعمير فقرة ثانية، 
نصها اآلتي:

هذا  أحكام  تطبيق  يستثنى من  »كما 
القانون أي مشروع يقوم فيه مالك العقار، 
بحريني الجنسية، بهدم وإعادة البناء في 
له  السكنية  لأغراض  المخصص  عقاره 

وألقربائه حتى الدرجة األولى«.
 المادة الثانية

ــوزراء  والـ الــــوزراء  مجلس  رئيس  على 
ــلٌّ فــيــمــا يــخــصــه- تــنــفــيــذ أحـــكـــام هــذا  ــ -كـ
ــيـــوم الــتــالــي  ــانـــون، وُيــعــمــل بـــه مـــن الـ ــقـ الـ

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ــادق حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الــمــلــك حــمــد بن  صــ
رقم  قانون  المعظم على  البالد  آل خليفة ملك  عيسى 
رقــم  الــقــانــون  أحــكــام  بــعــض  بتعديل   2022 لسنة   )26(
)51( لسنة 2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين 
األسلحة  تلك  وتدمير  الكيميائية  األسلحة  واستعمال 

بعد إقرار مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.
المادة األولى

ُيستبَدل بتعريفي »اللجنة الوطنية« و»الجدول رقم 
القانون  المادة )1( من  الواردين في  أو )3(«  أو )2(   )1(
وإنــتــاج  اســتــحــداث  حــظــر  بــشــأن   2009 لسنة   )51( رقـــم 
تلك  وتدمير  الكيميائية  األسلحة  واستعمال  وتخزين 

األسلحة، التعريفان اآلتيان:
مادة )1(:

بحظر  المعنية  الوطنية  اللجنة  الوطنية:  اللجنة 
أسلحة الدمار الشامل، المنشأة طبقًا لحكم المادة )2( 

من هذا القانون.
الــمــواد  جــــدول   :)3( أو   )2( أو   )1( رقــــم  الـــجـــدول 
لالتفاقية  المرافق   )3( أو   )2( أو   )1( رقــم  الكيميائية 
الــقــانــون، وأي  ــزءًا ال يــتــجــزأ مــن هـــذا  والــــذي يعتبر جــ
بناًء  الــــوزراء  بــقــرار مــن مجلس  تــصــدر عليه  تــعــديــالت 

على اقتراح اللجنة الوطنية، وذلك وفقًا لما يطرأ على 
الجدول المرافق لالتفاقية من تعديالت.

 المادة الثانية
من  و)15(  و)5(   )2( الـــمـــواد  بــنــصــوص  ُيــســتــبــَدل 
استحداث  حظر  بشأن   2009 لسنة   )51( رقــم  الــقــانــون 
وإنتاج وتخزين واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير 

تلك األسلحة، النصوص اآلتية:
مادة )2(:

ُتنشأ لجنة تسمى »اللجنة الوطنية المعنية بحظر 
ويصدر  الخارجية،  وزيــر  تتبع  الشامل«  الــدمــار  أسلحة 
بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء.
ــرة الـــمـــهـــام  ــاشـ ــبـ ــمـ ــة بـ ــيـ ــنـ ــوطـ ــتـــص الـــلـــجـــنـــة الـ ــخـ وتـ
وفي  القانون  هــذا  في  عليها  المنصوص  والصالحيات 
ومتابعة  االتفاقية،  من  السابعة  المادة  من   )4( الفقرة 
والــبــروتــوكــوالت  والــمــعــاهــدات  كــافــة االتــفــاقــيــات  تنفيذ 
وقــرارات مجلس األمن ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة 
ــوزراء  الــ إيــصــالــهــا. ولمجلس  الــشــامــل ووســائــل  الــدمــار 
القرار  فــي  الوطنية  للجنة  أخــرى  اختصاصات  إضــافــة 

الصادر بتشكيلها وتحديد نظام عملها.
ـــة االســــتــــعــــانــــة فــــــي مـــمـــارســـة  ــيـ ــنــ ــوطــ ــنــــة الــ ــلــــجــ ولــ

مع  بالتنسيق  فيها  الممثلة  بالجهات  اختصاصاتها 
تلك  وعــلــى  حكمه،  فــي  مــن  أو  بالجهة  المعني  الــوزيــر 
الوطنية في سبيل قيامها  اللجنة  التعاون مع  الجهات 

بمهامها.
مادة )5(:

ــواد  ــمــ الــ ــن  ــ مـ أي  نـــقـــل  شـــخـــص  أي  عـــلـــى  ُيـــحـــظـــر 
الكيميائية المدرجة في الجدول رقم )2( من أو إلى أو 

عبر دولة ليست طرفًا في االتفاقية.
مادة )15(:

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون 
العقوبات أو أي قانون آخر، تسري العقوبات المنصوص 
فيها،  المحددة  الجرائم  على  التالية  المواد  في  عليها 
سواًء ارتكبت داخل إقليم مملكة البحرين أو من مواطن 
أجنبي  مــن  أو  البحرين،  مملكة  إقليم  خـــارج  بحريني 
داخل إقليم مملكة البحرين كان قد ارتكب أي من تلك 

الجرائم في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد ُقِبل. 
المادة الثالثة

عــلــى رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء والـــــــوزراء -ُكـــــلٌّ فيما 
يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل به من اليوم 

التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ال��م��ل��ك ي�����ش��ادق ع��ل��ى ق���ان����ن ب��ت��ع��دي��ل ب��ع�����س اأح���ك���ام ال���ق���ان����ن ب�����ش��اأن 

الكيميائية الأ���ش��ل��ح��ة  وا���ش��ت��ع��م��ال  وت��خ��زي��ن  واإن���ت���اج  ا���ش��ت��ح��داث  ح��ظ��ر 

ال��م��ل��ك ي�����ش��ادق ع��ل��ى ق���ان����ن ب��ت��ع��دي��ل ال���م���ادة ال��ث��ان��ي��ة م���ن ال��م��ر���ش���م ب��ق��ان���ن 

التعمير م��ن��اط��ق  ف���ي  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  وت��ط���ي��ر  اإن�������ش���اء  ك��ل��ف��ة  ت��ح�����ش��ي��ل  ب�����ش��اأن 

ال���م���ل���ك ي�������ش���ادق ع���ل���ى ق����ان�����ن ب��ت��ع��دي��ل 

ب��ع�����س اأح���ك���ام ال��م��ر���ش���م ف��ي ���ش��اأن الأو���ش��م��ة
صــــــــــادق حـــــضـــــرة صـــاحـــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة ملك البالد المعّظم 
لسنة   )24( رقــــم  قـــانـــون  عــلــى 
أحـــكـــام  بـــعـــض  بــتــعــديــل   2022
 )19( ــم  ــ رقـ ــانـــون  بـــقـ الـــمـــرســـوم 
األوســمــة  شــأن  فــي   1976 لسنة 
بــعــد إقــــــرار مــجــلــســي الـــشـــورى 

والنواب، وأصدره.
المادة األولى

ــان جــــديــــدان  ــ ــامـ ــ ــنـــشـــأ وسـ ُيـ
بــــاســــمــــي )الــــــــوســــــــام الـــمـــلـــكـــي 
لـــلـــشـــرطـــة( و)وســـــــــام الــخــدمــة 
إلى  ُيضافان  المميزة(  األمنية 
المنصوص عليها في  األوسمة 
المادة )1( من المرسوم بقانون 
في شأن   1976 لسنة   )19( رقــم 
األوسمة، ويكون ترتيبهما على 
ــتــــوالــــي بـــعـــد )وســــــــام الــعــمــل  الــ

الوطني(.

المادة الثانية
ــان جــديــدتــان  ــادتـ ُتـــضـــاف مـ
و)6(   )5( مــــكــــررًا   )6( بــرقــمــي 
مكررًا )6(، إلى المرسوم بقانون 
في شأن   1976 لسنة   )19( رقــم 

األوسمة، نصاهما اآلتيان:
مادة )6( مكررًا )5(:

ــنــــح الـــــوســـــام الــمــلــكــي  ــــمــ »ُي
لـــلـــشـــرطـــة لـــلـــضـــبـــاط وضـــبـــاط 
الــــصــــف وأفــــــــــراد قـــــــوات األمــــن 
الـــــعـــــام مـــمـــن قـــــدمـــــوا أعــــمــــااًل 
فيها  أظــهــروا  استثنائية  أمنية 

الشجاعة والبسالة.
ــذا الــــوســــام من  ويـــتـــألـــف هــ
ــيــــن، ُتـــخـــصـــص الـــدرجـــة  ــتــ درجــ
ــبـــاط والـــــدرجـــــة  ــلـــضـ األولـــــــــى لـ
ــصــــف  الـــــثـــــانـــــيـــــة لـــــضـــــبـــــاط الــ

واألفراد«.
مادة )6( مكررًا )6(:

ــــح وســـــــــام الـــخـــدمـــة  ــنـ ــ ــمـ ــ »ُيـ

ــزة لــلــضــبــاط  ــيـ ــمـ ــمـ األمـــنـــيـــة الـ
وضـــبـــاط الــصــف وأفــــــراد قـــوات 
ــيــــن  ــيــ ــدنــ ــمــ األمـــــــــــن الـــــــعـــــــام والــ
الداخلية،  وزارة  فــي  العاملين 
خمس  العمل  في  أمضوا  ممن 
ــل، وأدوا  ــ عــشــرة ســنــة عــلــى األقـ

أعمالهم بأمانة وإخالص.
ــذا الــــوســــام من  ويـــتـــألـــف هــ
ــيــــن، ُتـــخـــصـــص الـــدرجـــة  ــتــ درجــ
ُيعادلهم  ومن  للضباط  األولــى 
من المدنيين، والدرجة الثانية 
ــراد ومــن  ــ لــضــبــاط الــصــف واألفـ

ُيعادلهم من المدنيين«.
 المادة الثالثة

الوزراء  رئيس مجلس  على 
فــيــمــا يخصه  كــــٌل   – والـــــــــوزراء 
الــقــانــون،  أحــكــام هــذا  – تنفيذ 
وُيـــعـــمـــل بـــه مـــن الـــيـــوم الــتــالــي 
ــريـــدة  لـــتـــاريـــخ نــــشــــره فــــي الـــجـ

الرسمية.

ال��م��ل��ك ي�������ش���ادق ع��ل��ى ق���ان����ن ب��ال��ت�����ش��دي��ق 

ع��ل��ى ات��ف��اق��ي��ة ال��ت��ع��اون ال��ج��م��رك��ي ال��ع��رب��ي

الملك حمد  صادق حضرة صاحب الجاللة 
على  المعّظم  البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن 
لــســنــة 2022 بــالــتــصــديــق على  رقـــم )28(  قــانــون 
اتــفــاقــيــة الــتــعــاون الــجــمــركــي الــعــربــي بــعــد إقـــرار 

مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.
المادة األولى

ُصودق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي 
رجــب 1436ه   16 فــي  الــريــاض  بمدينة  الــمــحــررة 

مملكة  وقعتها  والــتــي  2015م،  مــايــو   5 الــمــوافــق 
الموافق 18  البحرين في 28 ذي الحجة 1441ه 

أغسطس 2020م، والمرافقة لهذا القانون.?
 المادة الثانية

عـــلـــى رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء والــــــــــوزراء - 
القانون،  هــذا  أحــكــام  تنفيذ  يخصه-  كٌل?فيما 
وُيــعــمــل بــه مــن الــيــوم الــتــالــي لــتــاريــخ نــشــره في 

الجريدة الرسمية.

الملك ي�شادق على قان�ن بالت�شديق على اتفاقيتي القر�س وال�شمان لم�شروع 

اإن�شاء مركز التحكم الجديد للمراقبة والتحكم في �شبكات الكهرباء والماء 

والجتماعي القت�شادي  لاإنماء  العربي  وال�شندوق  البحرين  حك�مة  بين 

ــــب  ــاحـ ــ صــــــــــــــادق حـــــــضـــــــرة صـ
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المعّظم  الــبــالد  ملك  خليفة  آل 
لــســنــة   )25( رقــــــم  ــون  ــ ــانـ ــ قـ عـــلـــى 
اتفاقيتي  على  بالتصديق   2022
إنشاء  والضمان لمشروع  القرض 
للمراقبة  الجديد  التحكم  مركز 
والــتــحــكــم فـــي شــبــكــات الــكــهــربــاء 
ــكــــومــــة مــمــلــكــة  ــيــــن حــ والــــــمــــــاء بــ
ــدوق الــعــربــي  ــنــ ــصــ الـــبـــحـــريـــن والــ

واالجتماعي  االقتصادي  لإلنماء 
بـــعـــد إقـــــــــرار مـــجـــلـــســـي الــــشــــورى 

والنواب، وأصدره.
المادة األولى

ــى اتـــفـــاقـــيـــتـــي  ــ ــلـ ــ ُصـــــــــــــودق عـ
إنشاء  والضمان لمشروع  القرض 
للمراقبة  الجديد  التحكم  مركز 
والــتــحــكــم فـــي شــبــكــات الــكــهــربــاء 
ــكــــومــــة مــمــلــكــة  ــيــــن حــ والــــــمــــــاء بــ
ــدوق الــعــربــي  ــنــ ــصــ الـــبـــحـــريـــن والــ

لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، 
المنامة  مــديــنــة  فــي  الموقعتين 
 ،2021 ــر  ــبــ ــمــ ــوفــ نــ  22 بـــــتـــــاريـــــخ 

والمرافقتين لهذا القانون.
المادة الثانية

عــلــى رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
والـــــــــوزراء - كــــلٌّ فــيــمــا يــخــصــه - 
تنفيذ أحكام هذا القانون، وُيعمل 
لتاريخ نشره  التالي  اليوم  به من 

في الجريدة الرسمية.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16155/pdf/1-Supplime/16155.pdf?fixed7623
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1298885
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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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البرقية  في  الوزيرة  وأعربت 
عن خالص اعتزازها لما تحظى 
بــه الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة مــن دعــم 
واهــتــمــام مــن سموها، مــؤكــدة أن 
الــثــقــة الــمــلــكــيــة الــســامــيــة الــتــي 
أوالهــــــــا إيــــاهــــا حــــضــــرة صــاحــب 
محل  المعظم،  الملك  الجاللة 
فـــخـــر كـــبـــيـــر وعـــــرفـــــان خـــالـــص، 
وتستنهض الهمة لتحقيق الرؤى 
الــمــلــكــيــة الــنــيــرة والــســديــدة من 
المخلص  الوطني  العمل  خالل 
الذي تعكف عليه حكومة مملكة 
البحرين، برئاسة صاحب السمو 
حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ــي  ــ ولـ آل خــلــيــفــة 
مجلس الوزراء، إنفاذًا للتطلعات 
تنموية  نهضة  لتحقيق  الملكية 
وألبنائه  العزيز  لوطننا  شاملة 
األوفـــيـــاء، ال ســيــمــا فــي الــقــطــاع 

الصحي.
وثمنت وزيرة الصحة الدعم 
الـــمـــتـــواصـــل الـــــــذي تـــحـــظـــى بــه 
الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة مـــن الــمــقــام 
المعظم،  الــبــالد  لملك  السامي 

مـــمـــا جــعــلــهــا تــتــخــطــى مــرحــلــة 
التمكين إلى مرحلة التقدم، بما 
يــعــكــس االهــتــمــام الــكــبــيــر الـــذي 
البحرين  مملكة  حكومة  توليه 
لـــلـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة والــتــقــديــر 
شريكًا  األســاســي  لــدورهــا  الكبير 
ــاعـــي الــتــطــويــر  فــــاعــــاًل فــــي مـــسـ

والتنمية.
بالمساعي  الــوزيــرة  وأشـــادت 
المباركة لصاحبة السمو الملكي 
آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة 
خــلــيــفــة فـــي دعــــم تـــقـــدم الـــمـــرأة 
البحرينية على الصعد كافة من 
النوعية،  سموها  مبادرات  خالل 
لجميع  الــمــســتــمــرة  والــمــتــابــعــة 
الجهود التي ترسخ عطاء المرأة 
الــبــحــريــنــيــة، والـــتـــي لــهــا الــــدور 
من  الــعــديــد  تحقيق  فــي  الكبير 
للمرأة  والمكتسبات  اإلنــجــازات 
القطاع  فــي  وخــاصــة  البحرينية 
ــات  ــ ــبـ ــ ــا وإثـ ــهــ ــقــــدمــ الــــصــــحــــي، وتــ
المنتجة  المشاركة  في  قدراتها 
في مختلف المجاالت، إذ حققت 
مملكة البحرين إنجازات عديدة 

عزم  بفضل  بالبنان  إليها  يــشــار 
وإســهــامــاتــهــا  البحرينية  الـــمـــرأة 

العديدة.
ــت وزيــــــــــرة الـــصـــحـــة  ــدمــ ــقــ وتــ
على  لسموها  والعرفان  بالشكر 
سموها  ودعــم  الكريمة،  التهنئة 
ــر، والـــــــحـــــــرص عــلــى  ــمــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
البحرينية  المرأة  مواصلة تقدم 
ــاالت، مـــعـــاهـــدًة  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــل الـ ــ ــي كـ ــ فـ
بكل  قدمًا  المضي  على  سموها 
عــــزم وعـــزيـــمـــة وبـــجـــد وإخــــالص 
لــتــحــقــيــق األهـــــــداف الــمــنــشــودة 
ــا يــعــود  ــمـ لــلــقــطــاع الـــصـــحـــي، وبـ
والــمــواطــن  الــوطــن  على  بالنفع 
ويــحــقــق الــمــزيــد مــن اإلنــجــازات 
الوطنية الرائدة محليًا وإقليميًا 
ــًا فـــي ظـــل الــعــهــد الـــزاهـــر  ــيــ ودولــ
لــحــضــرة صــاحــب الــجــاللــة ملك 
الــبــالد الــمــعــظــم، داعــيــة اهلل عز 
وجـــل أن يــحــفــظ ســمــوهــا ذخـــًرا 
ولجميع  الغالي،  للوطن  وسنًدا 

أبناء البحرين الكرام.
كــمــا تــلــقــت صــاحــبــة الــســمــو 
الــمــلــكــي األمــــيــــرة ســبــيــكــة بــنــت 
ملك  قرينة  خليفة،  آل  إبراهيم 
المجلس  رئيسة  المعظم  البالد 
ــة شــكــر  ــيـ ــرقـ األعــــلــــى لــــلــــمــــرأة، بـ
بنت  فاطمة  السيدة  جوابية من 
السياحة  وزيرة  الصيرفي  جعفر 
الــتــي  الــتــهــنــئــة  بــرقــيــة  عــلــى  ردًا 
بمناسبة  إلــيــهــا  ســمــوهــا  بعثتها 
تعيينها وزيرًة للسياحة بمرسوم 
التعديل الوزاري الصادر من لدن 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 

البالد المعظم.

وأعربت الوزيرة عن اعتزازها 
ــلــــكــــيــــة الـــســـامـــيـــة  ــة الــــمــ ــقــ ــثــ ــالــ بــ
بـــالـــكـــوادر الــوطــنــيــة الــتــي تــدفــع 
فــريــق الــبــحــريــن بــقــيــادة صاحب 
األمـــيـــر سلمان  الــمــلــكــي  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
إلــى بذل  الـــوزراء،  رئيس مجلس 
العطاء  في  الجهود  من  المزيد 
لــلــوطــن الــغــالــي، وذلــــك تــنــفــيــذًا 
ــات الــمــلــكــيــة  ــعـ ــلـ ــتـــطـ لــــلــــرؤى والـ
شاملة  تنموية  نهضة  لتحقيق 

في المملكة.
ــنــــت وزيــــــــــرة الـــســـيـــاحـــة  وثــــمــ
مـــا تــحــّقــق لـــلـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة 

مـــن مــكــتــســبــات فـــي ظـــل الــدعــم 
السامي  المقام  من  الالمحدود 
وحــرص  المعظم،  الــبــالد  لملك 
الــــحــــكــــومــــة بـــــرئـــــاســـــة صـــاحـــب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــــــــوزراء، عـــلـــى تــنــفــيــذ 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــات والـــخـــطـــط 
التي تصب في توحيد  والبرامج 
مكانة  لتعزيز  الوطنية  الجهود 
الــــــمــــــرأة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة، وتـــكـــفـــل 
ــى الـــمـــيـــاديـــن  ــتـ تـــقـــدمـــهـــا فــــي شـ
لــمــواصــلــة مــســاهــمــتــهــا فـــي بــنــاء 
الوطن الغالي ونهضته الحديثة.
جــهــود  أن  الـــــوزيـــــرة  وأكـــــــدت 

ومبادرات سمو قرينة ملك البالد 
المعظم رئيسة المجلس األعلى 
لـــلـــمـــرأة فـــي دعــــم تـــقـــّدم الـــمـــرأة 
الصعد  جميع  على  البحرينية 
وبــمــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت لــتــعــزيــز 
ــي تــحــقــيــق  دورهـــــــا الـــمـــحـــوري فــ
الوطنية  اإلنــجــازات  من  المزيد 
الــــرائــــدة والــمــســاهــمــة الــفــّعــالــة 
المباركة  النهضة  فــي  والمثمرة 
لمملكة البحرين وشعبها الوفي.

معربة عن شكرها وتقديرها 
ســمــوهــا،  مـــن  الــكــريــمــة  للتهنئة 
الجهود  تكثيف  عــلــى  ومــعــاهــدة 
نحو تحقيق األهداف المنشودة 
لـــلـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي بـــمـــا يــعــود 
الجميع،  عــلــى  والــنــمــاء  بــالــنــفــع 
أن يحفظ  وجـــل  عــز  اهلل  داعــيــة 
ــًدا لــلــوطــن  ــنــ ســمــوهــا ذخــــــًرا وســ
البحرين  أبناء  ولجميع  الغالي، 

الكرام.
الـــســـمـــو  ــبــــة  ــقـــت صــــاحــ ــلـ تـ و 
الــمــلــكــي األمــــيــــرة ســبــيــكــة بــنــت 
ملك  قرينة  خليفة،  آل  إبراهيم 
البالد المعظم، رئيسة المجلس 
ــة شــكــر  ــيـ ــرقـ ــرأة، بـ األعــــلــــى لــــلــــمــ
جـــوابـــيـــة مـــن الـــســـيـــدة نــــور بنت 
عــلــي الــخــلــيــف وزيــــــرة الــتــنــمــيــة 
بــرقــيــة  ــلـــى  عـ ردًا  ــة  ــتـــدامـ ــمـــسـ الـ
الــتــهــنــئــة الـــتـــي بــعــثــتــهــا ســمــوهــا 
ــرًة  وزيــ تعيينها  بــمــنــاســبــة  إلــيــهــا 
لــلــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة بــمــرســوم 
التعديل الوزاري الصادر من لدن 
الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة ملك 

البالد المعظم.
ــرة عـــن بــالــغ  ــوزيــ وأعــــربــــت الــ

الـــســـرور واالعــــتــــزاز لــمــا تــشــهــده 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة مـــن رعــايــة  ــمــ الــ
ودعٍم مستمر من حضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى 
المعّظم،  البالد  آل خليفة ملك 
ــا تـــولـــيـــه الـــحـــكـــومـــة بــرئــاســة  ــ ومـ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
خــلــيــفــة  آل  حـــمـــد  ــن  ــ بـ ســـلـــمـــان 
ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الـــــــــــــوزراء مـــــن رعــــــايــــــٍة وحـــــــرٍص 
المنشود  الــتــقــدم  تحقيق  عــلــى 
مختلف  فــي  البحرينية  لــلــمــرأة 

القطاعات.
وتــقــدمــت لــصــاحــبــة الــســمــو 
ــكـــي قـــريـــنـــة مـــلـــك الـــبـــالد  ــلـ ــمـ الـ
المعظم رئيسة المجلس األعلى 
واالمتنان  الشكر  ببالغ  للمرأة، 
سموها  برقية  تضمنته  مــا  على 
ــن مـــشـــاعـــر صـــادقـــة  الــمــهــنــئــة مــ
تــفــخــر وتــعــتــز بــهــا، والـــتـــي تــأتــي 
ورعايتها  سموها  لدعم  امــتــداًدا 
الــمــســتــمــرة لــلــمــرأة الــبــحــريــنــيــة 
رئيًسا  الــيــوم شــريــًكــا  غــدت  حتى 
في مسيرة التنمية والتقدم على 
كـــل صــعــيــد، داعـــيـــًة الــمــولــى عز 
ويديم  سموها  يحفظ  أن  وجــل 
والسعادة  الصحة  مــوفــور  عليها 
على  يــســدد  وأن  الــعــمــر،  وطــــول 

طريق الخير خطاها.
كــمــا تــلــقــت صــاحــبــة الــســمــو 
الــمــلــكــي األمــــيــــرة ســبــيــكــة بــنــت 
ملك  قرينة  خليفة،  آل  إبراهيم 
البالد المعظم، رئيسة المجلس 
ــة شــكــر  ــيـ ــرقـ األعــــلــــى لــــلــــمــــرأة، بـ
جــوابــيــة مـــن الــســيــدة آمــنــة بنت 
اإلسكان  وزيـــرة  الرميحي  أحمد 

على  ردًا  العمراني،  والتخطيط 
بـــرقـــيـــة الــتــهــنــئــة الـــتـــي بــعــثــتــهــا 
تعيينها  بمناسبة  إليها  سموها 
وزيـــــــــرًة لـــإســـكـــان والــتــخــطــيــط 
ــي بـــمـــرســـوم الــتــعــديــل  ــرانـ ــمـ ــعـ الـ
الصادر من لدن حضرة  الــوزاري 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــالد 

المعظم.
البرقية  في  الوزيرة  وأعربت 
عن خالص اعتزازها بما تحظى 
بــه الـــمـــرأة الــبــحــريــنــيــة مــن دعــٍم 
ــن حـــضـــرة صــاحــب  ــل مــ ــواصـ ــتـ مـ
ــد بـــن  ــ ــمـ ــ ــــك حـ ــلـ ــ ــمـ ــ الـــــجـــــاللـــــة الـ
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــالد 
الحكومة  تــولــيــه  ــا  ومـ الــمــعــّظــم، 
ــام بـــرئـــاســـة  ــمــ ــتــ ــــرص واهــ مــــن حــ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  آل خليفة  بن حمد  سلمان 
العهد رئيس مجلس الوزراء على 
للمرأة  المنشود  التقدم  تحقيق 

البحرينية في المجاالت كافة.
ــات  كــمــا تــقــدمــت بــأســمــى آيـ
ــر والــــتــــقــــديــــر لـــصـــاحـــبـــة  ــكــ ــشــ الــ
ــة مــلــك  ــنـ ــريـ ــو الـــمـــلـــكـــي قـ ــمـ ــسـ الـ
المجلس  رئيسة  المعظم  البالد 
تضمنته  ما  على  للمرأة  األعلى 
مشاعر طيبة  من  برقية سموها 
ــتــــزاز،  بــاعــثــة عــلــى الــفــخــر واالعــ
إذ جــــاءت لــتــؤكــد مـــا تــحــظــى به 
ــرأة الــبــحــريــنــيــة مـــن مــكــانــة  ــمــ الــ
ــا تــحــقــق لها  مــتــمــيــزة بــفــضــل مـ
بــتــوجــيــهــات ســـمـــوهـــا ورعــايــتــهــا 
والتي  ونماء،  تقدم  من  الكريمة 
هــي محل عــرفــان وامــتــنــان دائــم 

من الجميع.
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} سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم.

بن  عبداللطيف  الدكتور  أكد 
أن  الخارجية  وزيــر  الزياني  راشــد 
النهج  بــفــضــل  الــبــحــريــن  مــمــلــكــة 
الحكيم لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم، والـــرؤيـــة 
لصاحب  الطموحة  االستشرافية 
األمير سلمان بن  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
بعزيمة  ماضية  ــوزراء،  الــ مجلس 
الــجــمــاعــي  الــعــمــل  وروح  صـــادقـــة 
ــا  ــهـ ــازاتـ ــرة إنـــجـ ــيـ ــسـ ــز مـ ــزيـ ــعـ فــــي تـ
الشاملة  والــحــضــاريــة  الــتــنــمــويــة 

والمستدامة.
ــمــــى آيــــات  ورفـــــــع الـــــوزيـــــر أســ
الشكر والتقدير إلى مقام حضرة 
المعظم  الملك  الجاللة  صاحب 
الملكي ولي  السمو  وإلى صاحب 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
التعديل  مرسوم  صــدور  بمناسبة 
الـــــوزاري، بــاعــتــبــاره دفــعــة جــديــدة 
بإبداع  الحكومي  العمل  لتطوير 
وكفاءة وفاعلية في إطار التعاون 
التشريعية  السلطات  بين  البناء 
والتنفيذية والقضائية، والشراكة 
والمجتمع  الــخــاص  الــقــطــاع  مــع 
الـــمـــدنـــي، بــمــا يــســتــهــدف تــقــديــم 
أفـــضـــل الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــيــن، 
وتــلــبــيــة تــطــلــعــاتــهــم فـــي الــمــزيــد 
مــــن األمــــــن والـــتـــقـــدم والــــرخــــاء، 
ــيـــرة  ــور الـــمـــسـ ــ ــحـ ــ ــم مـ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ

التنموية الشاملة وغايتها.

وزير املالية

كــمــا رفـــع الــشــيــخ ســلــمــان بن 
المالية  ــر  وزيـ خليفة  آل  خليفة 
واالقــتــصــاد الــوطــنــي أســمــى آيــات 
المقام  إلــى  والتبريكات  التهاني 
السامي لحضرة صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بمناسبة  الــمــعــّظــم،  الــبــالد  مــلــك 
الــمــرســوم رقــم )25( لسنة  صــدور 

.2022
وأعــــــــرب عــــن خــــالــــص شــكــره 
وتقديره لجاللة الملك المعّظم، 
األمير  الملكي  السمو  ولصاحب 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــعــهــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء، 
ــؤكــــدًا  ــة الـــكـــريـــمـــة، مــ ــقـ ــثـ ــلـــى الـ عـ
بكّل عزم  الجهود  أهمية مواصلة 
ــواحــــد إلثــــراء  وبــــــروح الـــفـــريـــق الــ
الحكومي من خالل طرح  العمل 
المبادرات وتبني األفكار المبتكرة 
ــادة مــعــدالت  ــ الـــتـــي تــســهــم فـــي زيــ
بــمــا ينعكس  الــنــمــو االقــتــصــادي، 

المعيشي  المستوى  تعزيز  على 
للمواطنين.

العمل  مواصلة  أهمية  واكــد 
مساعي  لتعزيز  والحثيث  الجاد 
االســتــدامــة الــمــالــيــة واالســتــقــرار 
ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــادي، واالسـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
البحرين  مملكة  مــكــانــة  تــرســيــخ 
واالقتصادي  المالي  بالقطاعين 
بــمــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق أهــــداف 
الـــمـــســـيـــرة الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة، 
بــكــّل جد  بــضــرورة العمل  مــنــوهــًا 
واجتهاد خالل المرحلة المقبلة، 
اإلنــجــازات  مسيرة  تــتــوالــى  حتى 
وتـــحـــقـــيـــق الـــــــــرؤى والـــتـــطـــلـــعـــات 

المنشودة.
كــمــا أّكــــد أهــمــيــة االســتــثــمــار 
باعتباره  البشري  المال  رأس  في 
مــحــركــًا أســاســيــًا وعــنــصــرًا مهما 
فـــي عــمــلــيــة الــنــمــو االقـــتـــصـــادي، 
المبادرات  إلى جانب أهمية دعم 
واالبــتــكــارات واألفــكــار اإلبــداعــيــة 
ــًا إلـــى  ــتــ ــبــــشــــري، الفــ لــلــعــنــصــر الــ
ــود الـــتـــي تــبــذلــهــا مــمــلــكــة  ــهـ ــجـ الـ
ــي هـــــــذا الـــمـــجـــال  ــ ــن فــ ــريــ ــحــ ــبــ الــ
والـــــتـــــي تـــشـــكـــل بــــــدورهــــــا قــيــمــة 
التنمية  بعجلة  للدفع  أســاســيــة 
ــٍد مــن  ــ ــزيـ ــ االقــــتــــصــــاديــــة نـــحـــو مـ
عــلــى مختلف  والـــنـــمـــاء  الــتــطــور 

المستويات.
المالية  وزارة  أن  إلــى  وأشـــار 
في  مستمّرة  الوطني  واالقتصاد 
تــحــقــيــق كـــل الــبــرامــج والــخــطــط 
الــبــّنــاءة الــتــي تــهــدف إلــى تطوير 
اإلجــــــــــراءات الـــمـــالـــيـــة وتــحــســيــن 
جــودتــهــا وتــعــزيــز كــفــاءة االنــفــاق 
ــي لــتــحــقــيــق  ــعــ ــســ ومـــــواصـــــلـــــة الــ
ــالــــي بــمــا  ــمــ أهـــــــــداف الــــــتــــــوازن الــ
يــدعــم مــســيــرة الــخــيــر واالزدهـــــار 
أهمية  مؤكدًا  البحرين،  لمملكة 
االستمرار نحو تحقيق مزيد من 
البحرين  النجاحات ضمن فريق 
ــا يــــدعــــم مــــســــارات  ــد وبــــمــ ــ ــواحـ ــ الـ

التنمية المختلفة.

وزير العمل

وأعــــــــرب جــمــيــل بــــن مــحــمــد 
عــلــي حــمــيــدان وزيــــر الــعــمــل عن 
الملكية  بالثقة  اعـــتـــزازه  عظيم 
ــة شـــرف  ــانــ الـــســـامـــيـــة بــحــمــلــه أمــ
خـــدمـــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن تحت 
قـــيـــادة حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
وحكومته  المعظم،  الــبــالد  ملك 
الملكي  الــســمــو  بــرئــاســة صــاحــب 
ــمــــد آل  ــان بـــــن حــ ــمــ ــلــ األمـــــيـــــر ســ

خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الـــوزراء، مــؤكــدًا أن هــذا التكليف 
ــا غـــالـــيـــا ومــســؤولــيــة  ــامــ يـــعـــد وســ
بعزيمة  أدائــهــا  إلــى  نسعى  كبيرة 
وإصـــــــــــرار لـــلـــمـــضـــي قــــدمــــا نــحــو 
المتحققة  الــمــكــتــســبــات  تــعــزيــز 
عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي، 
وخـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــجــهــود 
الــالئــق  الــعــمــل  لتوفير  الحثيثة 
لــلــمــواطــنــيــن ومــــد ســــوق الــعــمــل 
بـــالـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة الــمــؤهــلــة 
لالندماج في مختلف القطاعات 
اإلنتاجية لتسهم بكل اقتدار في 
هذه المسيرة التنموية والنهضة 

الشاملة لمملكة البحرين.
ــدان إلــــــــى أن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وأشـــــــــــار حـ
مزيدًا  تتطلب  القادمة  المرحلة 
مـــن الـــجـــهـــود الــحــثــيــثــة لــتــعــزيــز 
ورفــع  التنافسي  البحرين  موقع 
والعمل  االقــتــصــاديــة  مــؤشــراتــهــا 
ــــالص الســتــدامــة  بــكــل جــهــد وإخـ
ــرار ونــــمــــو ســـــــوق الـــعـــمـــل  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
اإلنــجــازات  مــن  المزيد  لتحقيق 
الالزمة الستمرار  األرضية  وبناء 
ــارات الـــمـــولـــدة  ــمــ ــثــ ــتــ تــــدفــــق االســ

للوظائف،.

وزير شؤون 
مجلسي الشورى والنواب

كـــمـــا رفـــــع الـــســـيـــد غـــانـــم بــن 
فـــضـــل الــبــوعــيــنــيــن وزيــــــر شــــؤون 
أسمى  والنواب  الشورى  مجلسي 
مقام  إلــى  والتقدير  الشكر  آيــات 
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
آل خليفة ملك  بن عيسى  حمد 
صدور  بمناسبة  المعظم،  البالد 

المرسوم رقم )25( لسنة 2022.
القيادة  أن  البوعينين  وأكـــد 
الملهمة لصاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 

لــفــريــق الــبــحــريــن، تــشــّكــل مبعث 
فخر واعتزاز للجميع، وتزيد من 
الجهود  بــذل  لمواصلة  العزيمة 

تحقيقًا لألهداف المنشودة.
ــهــــود  الــــجــ أن  عــــلــــى  وشــــــــــدد 
ــد  ــواعــ ــي إرســـــــــــاء قــ ــ ســـتـــســـتـــمـــر فــ
السلطتين  بين  المثمر  التعاون 
وتعزيز  والتشريعية،  التنفيذية 
الوطنية  التشريعية  المنظومة 
واإلسهام في تطويرها من خالل 
متطلعًا  القوانين،  وإقــرار  دراســة 
الــمــقــبــلــة  الـــمـــرحـــلـــة  تــشــهــد  ألن 
مزيدًا من النجاحات واإلنجازات 
على الصعيد التشريعي بما ُيعّزز 
مـــا تـــزخـــر بـــه مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
تاريخ عريق ومسيرة مشرقة  من 
حــقــقــت نـــقـــالت نــوعــيــة وتـــطـــورًا 
التنموية  المسيرة  كبيرًا في ظل 
الشاملة لجاللة الملك المعظم.

وزير الصناعة والتجارة
ــع وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة  ــ ــ كــــمــــا رفـ
الزياني  راشــد  بن  زايــد  والتجارة 
إلى  والتقدير  الشكر  آيات  أسمى 
مـــقـــام حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
ــن عـــيـــســـى آل  ــ ــد بــ ــمــ ــلــــك حــ ــمــ الــ
خــلــيــفــة مــلــك الـــبـــالد الــمــعــظــم؛ 
الملكية  الثقة  تجديد  بمناسبة 
ــدور الــمــرســوم رقــم  الــســامــيــة وصــ
تعيينه  وإعــــــادة   2022 لــســنــة   25
مؤكدًا  والتجارة،  للصناعة  وزيــرًا 
االعتزاز بالثقة الملكية السامية 
ــلـــة الــعــمــل  والــــمــــعــــاهــــدة بـــمـــواصـ

وتكثيف الجهود.
ــر هـــــذه الــثــقــة  ــ ــوزيـ ــ وثــــمــــن الـ
ــة مـــــن لــــدن  ــيــ ــامــ ــســ ــة الــ ــيـ ــكـ ــلـ ــمـ الـ
حــضــرة صــاحــب الــجــاللــة الملك 
آل خليفة ملك  بن عيسى  حمد 
الـــبـــالد الــمــعــظــم، والـــعـــمـــل على 
النجاحات  مــن  الــمــزيــد  تحقيق 
واالهــداف  الغايات  إلــى  للوصول 
الخير  مسيرة  ضمن  الطموحة 
رســـم مالمحها  الــتــي  والــتــطــويــر 

جــاللــة الــمــلــك الــمــعــظــم، ورؤيـــة 
ــــن صـــاحـــب  ــيـــذ مـــســـتـــمـــر مـ ــنـــفـ وتـ
السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
مــجــلــس الــــــوزراء مـــن أجـــل رفــعــة 
البحرين وشعبها  وازدهار مملكة 

الكريم.

وزير شؤون 
الشباب والرياضة

ورفع أيمن بن توفيق المؤيد 
وزيــــر شــــؤون الــشــبــاب والــريــاضــة 
إلى  والتقدير  الشكر  آيات  أسمى 
مـــقـــام حـــضـــرة صـــاحـــب الــجــاللــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بمناسبة  الــمــعــظــم،  الــبــالد  مــلــك 
لسنة   )25( رقــم  المرسوم  صــدور 

.2022
ــؤون الــشــبــاب  ــ ــر شــ ــ ــال وزيــ ــ وقــ
الــمــلــكــيــة  الـــثـــقـــة  إن  ــة  ــاضــ ــريــ والــ
الــســامــيــة تــمــثــل الــــدافــــع األكــبــر 
لبذل المزيد من الجهود لتطوير 
والــريــاضــي،  الشبابي  القطاعين 
حضرة  دعائمهما  أرســـى  اللذين 
صـــاحـــب الـــجـــاللـــة مـــلـــك الـــبـــالد 
ــي عــهــد  ــ الـــمـــعـــظـــم، لــتــتــحــقــق فـ
ــارزة  ــازات بــ جــاللــتــه الـــزاهـــر إنــــجــ
على المستوى اإلقليمي والقاري 
ــي تـــأتـــي نــتــاًجــا  ــتـ والـــعـــالـــمـــي، والـ
ــم جـــاللـــتـــه لــكــل  ــدعــ حـــقـــيـــقـــًيـــا لــ
مــنــتــســبــي الــقــطــاعــيــن الــشــبــابــي 

والرياضي. 
الــشــبــاب  أن  الـــمـــؤيـــد  وتــــابــــع 
الــبــحــريــنــي يــحــظــى بــكــل الــدعــم 
السمو  مـــن صــاحــب  والــمــســانــدة 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 
الــــــــــوزراء، حـــيـــث يـــحـــرص ســمــوه 
الحكومة  بــرنــامــج  تضمين  على 
المتميزة  المبادرات  من  للعديد 
التي تنعكس إيجابًا على الشباب 

ــوا الـــعـــنـــصـــر  ــونــ ــكــ ــيــ ــم لــ ــهــ ــعــ وتــــدفــ
األســــاســــي فــــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة 
البحرين  مملكة  تشهدها  الــتــي 
مضيفًا  الــمــجــاالت،  مختلف  فــي 
القطاعين  لهذين  دعم سموه  أن 
المحافظة  من  منتسبيهما  مكن 
على اإلنجازات الرائدة وتعزيزها 

في مختلف المواقع. 

وزير شؤون البلديات 
والزراعة يتسلم مهام عمله

ــهــــة أخــــــــرى الـــتـــقـــى  ومـــــــن جــ
ــــدس وائـــــــــــل بـــــــن نــــاصــــر  ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـ
البلديات  ــؤون  شـ ــر  وزيـ الــمــبــارك، 
بن  عــصــام  بالمهندس  والـــزراعـــة، 
عبداهلل خلف، وذلك لتسلم مهام 
ــة بعد  ــزراعــ شــــؤون الــبــلــديــات والــ
الــبــلــديــات  شــــؤون  بـــــوزارة  تكليفه 

والزراعة.
وأكـــــد الــــوزيــــر خــــالل الــلــقــاء 
حـــرصـــه عــلــى مـــواصـــلـــة الــجــهــود 
ــادرات  ــبـ ــمـ الـــمـــبـــذولـــة وتـــطـــويـــر الـ
المشاريع  صعيد  عــلــى  الــنــوعــيــة 
واالســــتــــراتــــيــــجــــيــــات فـــــي قـــطـــاع 
الــبــلــديــات والـــزراعـــة، بــمــا يحقق 
ــرة الـــتـــنـــمـــويـــة  ــيــ ــســ ــمــ أهــــــــــداف الــ
صاحب  حــضــرة  بــقــيــادة  الشاملة 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة 
المعظم،  البالد  آل خليفة، ملك 
الملكي  السمو  صاحب  ومتابعة 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشـــــــاد الـــمـــبـــارك بــالــجــهــود 
الــطــيــبــة الــتــي بــذلــهــا الــمــهــنــدس 
الــوزارة  توليه  أثناء  خلف  عصام 
ــة،  ــيــ ــمــــاضــ طــــــــــوال الـــــســـــنـــــوات الــ
الــمــبــادرات  مــن  للعديد  وتنفيذه 
التي ساهمت في تطوير منظومة 
العمل البلدي والزراعي وتحسين 
ــا عـــــلـــــى مـــخـــتـــلـــف  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ مـ

المستويات.

وزير العدل 
يتسلم مهام عمله

بن  نـــواف  السيد  التقى  كما 
مــحــمــد الــــمــــعــــاودة، وزيـــــر الــعــدل 
ــؤون اإلســالمــيــة واألوقـــــاف،  ــشـ والـ
بالشيخ خالد بن علي آل خليفة 

وذلك لتسّلم مهام الوزارة.
ــاد الــوزيــر  وخــــالل الــلــقــاء أشــ
بذلها  الــتــي  المخلصة  بالجهود 
خليفة  آل  علي  بن  خالد  الشيخ 
أثـــنـــاء تــولــيــه الــــــوزارة فـــي الــفــتــرة 
ــة، وتـــنـــفـــيـــذه لــلــعــديــد  ــيــ ــاضــ ــمــ الــ
ــتــــي ســاهــمــت  مــــن الـــمـــشـــاريـــع الــ
العدلية،  المنظومة  تــطــويــر  فــي 
وجـــودة  األداء  بــكــفــاءة  واالرتـــقـــاء 
للمواطنين  المقدمة  الــخــدمــات 

والمقيمين.
الــحــرص على مواصلة  وأّكـــد 
الجهود على ما تحّقق من تقدم 
ــد،  ــواحــ ــق الــ ــريـ ــفـ ــاء بــــــروح الـ ــمــ ونــ
ــالـــح الـــوطـــن  ــا يـــصـــب فــــي صـ ــمـ وبـ
على  بالبناء  وذلــك  والمواطنين، 
مــــا تـــحـــقـــق مــــن مـــنـــجـــزات بــهــذا 
القطاع الحيوي في ظّل المسيرة 
حضرة  بقيادة  الشاملة  التنموية 
صــاحــب الــجــاللــة  الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك البالد 
السمو  صاحب  وبــدعــم  المعظم، 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء.
ــه؛ أعـــــــرب الــشــيــخ  ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
ــد بــــن عـــلـــي آل خــلــيــفــة عــن  ــالـ خـ
بالثقة  لــلــوزيــر  الــتــهــانــي  خــالــص 
الــبــالد  لــمــلــك  الــســامــيــة  الملكية 
للعدل  وزيــــرًا  بتعيينه  الــمــعــظــم، 
ــؤون اإلســالمــيــة واألوقـــــاف،  ــشـ والـ
للعاملين  وتقديره  شكره  مقدمًا 
فـــي الـــــــوزارة عــلــى الـــجـــهـــود الــتــي 
الماضية  الــفــتــرة  طـــوال  بــذلــوهــا 

للنهوض بجودة وكفاءة الخدمات 
المقدمة.

وزير النفط والبيئة

ومـــــن جــهــتــه ثـــمـــن الـــدكـــتـــور 
وزير  دينه،  بن  مبارك  بن  محمد 
الملكية  الــثــقــة  والــبــيــئــة،  الــنــفــط 
السامية بصدور المرسوم الملكي 
حضرة  عــن   2022 لسنة   25 رقـــم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة، مــلــك الــبــالد 
للنفط  ــرا  وزيـ بتعيينه  المعظم، 

والبيئة.
وأعـــــرب عـــن عــظــيــم امــتــنــانــه 
ــهــــذه الــثــقــة  ــره لــ ــديــ ــقــ وشــــكــــره وتــ
من  المزيد  بــذل  مــؤكــدًا  الغالية، 
الـــجـــهـــود الــمــخــلــصــة والــحــثــيــثــة 
ــاء  ــركــ ــشــ ــع جـــمـــيـــع الــ ــ ــمـــل مــ ــعـ ــلـ لـ
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــيـــن فــــي مــخــتــلــف 
والخاصة  الحكومية  القطاعات 
ــو واالزدهــــــــــــار،  ــمــ ــنــ لــــالرتــــقــــاء والــ
العديد  خلق  فــي  قدما  والمضي 
الواعدة  والــمــبــادرات  الفرص  من 
فـــي ظـــل الـــدعـــم الـــالمـــحـــدود من 
لـــــدن حــــضــــرة صــــاحــــب الـــجـــاللـــة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وصاحب  المعظم،  الــبــالد  عــاهــل 
بن  األمير سلمان  الملكي  السمو 
حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء. 
الذي يقوم به  بالدور  مشيدا 
برئاسة  للبيئة،  األعلى  المجلس 
ســمــو الــشــيــخ عـــبـــداهلل بـــن حمد 
الــشــخــصــي  الــمــمــثــل  آل خــلــيــفــة، 
لــجــاللــة الــمــلــك الــمــعــظــم رئيس 

المجلس األعلى للبيئة.
ــر تــوجــيــهــات  ــوزيـ كــمــا ثــمــن الـ
ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حــمــد آل 
خــلــيــفــة، مــمــثــل جـــاللـــة الــمــلــك 

ثمنوا الثقة الملكية بتعينهم..

ال���وزراء: التعدي���ل ال���وزاري دفع���ة لم�ش���يرة الإنج���ازات التنموي���ة
اأك����������دوا م���وا����ص���ل���ة ال����ج����ه����ود ل���م���ا ت���ح���ق���ق م�����ن ت����ق����دم ون�����م�����اء ب�������روح ال����ف����ري����ق ال����واح����د

} وزير ال�ضباب والريا�ضة.} وزير مجل�شي ال�شورى والنواب.} وزير العمل.} وزير المالية.} وزير الخارجية. } وزير ال�ضناعة.

تــلــقــت صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمـــيـــرة ســبــيــكــة بنت 
رئيسة  الــمــعــظــم،  الــبــالد  مــلــك  قــريــنــة  آل خليفة  إبــراهــيــم 
الدكتورة  برقية شكر جوابية من  للمرأة،  المجلس األعلى 
على  ردا  الــصــحــة،  وزيـــرة  حــســن،  جـــواد  السيد  بنت  جليلة 
برقية التهنئة التي بعثتها سموها إليها بمناسبة تعيينها 
لدن  الصادر من  الــوزاري  التعديل  بمرسوم  للصحة  وزيــرًة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

ملك البالد المعظم.
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لــــأعــــمــــال اإلنــــســــانــــيــــة وشـــــــؤون 
إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ ــبــــاب  الــــشــ
والغاز،  للنفط  القابضة  الشركة 
في دعم المسيرة االقتصادية في 

مملكة البحرين. 

وزير املواصالت

ــد مـــحـــمـــد بــن  ــيــ ــســ ورفـــــــــع الــ
ــر الــمــواصــات  ثــامــر الــكــعــبــي، وزيـ
واالتـــصـــاالت، أســمــى آيـــات الشكر 
والــتــقــديــر إلــــى الــمــقــام الــســامــي 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
حمد بن عيسى آل خليفة، ملك 
صــدور  بمناسبة  المعظم،  الــبــاد 

المرسوم رقم )25( لسنة 2022.
ــرب الـــوزيـــر الــكــعــبــي عن  ــ وأعــ
خــالــص تــقــديــره وامــتــنــانــه لــهــذه 
الــثــقــة الــمــلــكــيــة الــكــريــمــة الــتــي 
معاهدًا  صـــدره،  على  وســامــًا  تعد 
ــلـــك الـــمـــعـــظـــم عــلــى  ــمـ ــة الـ جــــالــ
وتكثيف  الــجــاد  الــعــمــل  مــواصــلــة 
التنمية  أهداف  الجهود لتحقيق 
ــر الـــخـــدمـــات  ــويـ ــنـــشـــودة وتـــطـ الـــمـ
واالتــصــاالت  الــمــواصــات  بقطاع 
ــات  ــعـ ــلـ ــطـ بــــمــــا يـــحـــقـــق آمـــــــــال وتـ
المواطنين الكرام، عبر االستمرار 
في العمل بإخاص وبروح الفريق 
الــــواحــــد ضــمــن فـــريـــق الــبــحــريــن 
لرفع اسم مملكة البحرين عاليًا 

في مختلف المحافل.

وزير األشغال
 يتسلم مهام عمله

كما التقى المهندس إبراهيم 
بــن حسن الــحــواج وزيـــر األشــغــال 
بــالــمــهــنــدس عــصــام بـــن عــبــد اهلل 
وزارة  مــهــام  لتسّلم  وذلـــك  خــلــف، 

األشغال.
ــر  وخــــــال الـــلـــقـــاء أشــــــاد وزيــ
األشـــغـــال بــالــجــهــود الـــتـــي بــذلــهــا 
ــبـــداهلل  الـــمـــهـــنـــدس عــــصــــام بــــن عـ
خــلــف خـــال تــولــيــه الــــــوزارة، ومــا 
التحتية  البنية  مشاريع  شهدته 
ــقـــدم  الـــحـــكـــومـــيـــة مــــن إنــــجــــاز وتـ
كــشــفــت عــن احــتــرافــيــة وإخـــاص 

في األداء والتنفيذ.
ــر حــــرصــــه عــلــى  ــ ــوزيـ ــ وأكـــــــد الـ
ــا تـــحـــقـــق، والـــبـــنـــاء  ــ ــة مـ ــلــ ــواصــ مــ
بما  المقبلة  الفترة  خــال  عليه 
االستراتيجية،  األهــــداف  يحقق 
ــكـــة فـــــي ظــــّل  ــلـ ــعــــات الـــمـــمـ ــلــ وتــــطــ
ــرة الـــتـــنـــمـــويـــة الــشــامــلــة  ــيـ ــسـ ــمـ الـ
الجالة  بــقــيــادة حــضــرة صــاحــب 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
مــلــك الـــبـــاد الــمــعــظــم، ومــتــابــعــة 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 

العهد رئيس مجلس الوزراء.

وزير الشؤون القانونية

كــمــا ثــّمــن الــســيــد يــوســف بن 
الشؤون  وزيــر  خلف  عبدالحسين 
القانونية الثقة الملكية السامية 
لسنة   )25( رقم  المرسوم  بصدور 
2022 عن حضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك الباد المعّظم، معربًا بهذه 
ــالــــص شـــكـــره  ــن خــ ــ ــبـــة عـ ــاسـ ــنـ ــمـ الـ
المعّظم  الملك  وتقديره لجالة 
والتي  الغالية،  جالته  ثقة  على 
كبيرة،  وطنية  مسؤولية  ُتحّمله 
تطلعات  تحقيق  أن  إلـــى  مــشــيــًرا 
وتوجيهات صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
الوزراء  العهد رئيس مجلس  ولي 

وإخـــــاص سيشكل  عــزيــمــة  بـــكـــّل 
بمواصلة  لــلــدفــع  أســاســيــة  ركــيــزًة 
وتسريع  الحكومي،  األداء  تطوير 
خــطــى مــســيــرة اإلنــجــاز الــوطــنــي، 
لما فيه نماء المملكة وازدهارها. 

وأّكـــــــد خـــلـــف الــــحــــرص عــلــى 
تعزيز كل مسارات العمل القانوني 
النحو  على  البحرين  مملكة  في 
البيئة  تــطــويــر  فـــي  يــســهــم  الــــذي 
يـــواكـــب تحقيق  بــمــا  الــتــشــريــعــيــة 
المختلفة،  التنموية  التطلعات 
الفًتا إلى أن رؤى صاحب الجالة 
ــم، وتـــوجـــيـــهـــات  ــظـ ــعـ ــمـ ــلـــك الـ ــمـ الـ
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء ســتــكــون 
نبراس العمل ونصب أعين الوزارة 
فـــي كـــل مـــا ســـتـــتـــواله مـــن مــهــام، 
لتكون األطر القانونية رافًدا من 
روافد التطوير والتحديث وداعًما 
لــكــل جــهــود فــريــق الــبــحــريــن في 
كل القطاعات، ليسهم في إضافة 
الـــمـــزيـــد مــــن الـــمـــكـــتـــســـبـــات إلـــى 
ســجــل الــوطــن الــحــافــل بــاإلنــجــاز 
التشريعية  البنية  مستوى  على 

والقانونية. 

وزير التنمية اإلجتماعية

كــمــا ثــمــن أســـامـــة بـــن أحــمــد 
خــلــف الــعــصــفــور وزيـــــر الــتــنــمــيــة 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــثـــقـــة الــمــلــكــيــة 
الــســامــيــة بـــصـــدور الــمــرســوم رقــم 
حــضــرة  ــن  عــ  2022 لــســنــة   )25(
صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد 

المعظم.
العصفور عن  الــوزيــر  وأعـــرب 
وتــقــديــره لجالة  خــالــص شــكــره 
الملك المعظم على ثقة جالته 
الــعــزم على بذل  الــغــالــيــة، مــؤكــدًا 
كل الجهود ألداء هذه المسؤولية 
والعمل  وجه  أكمل  على  الوطنية 
ــح الـــوطـــن  ــالــ لـــمـــا فـــيـــه خـــيـــر وصــ
والـــمـــواطـــن، عــبــر تــوفــيــر خــدمــات 
اجــتــمــاعــيــة مــتــمــيــزة، وفـــق أحــدث 

المعايير العالمية المتبعة. 
ــيــــة  ــنــــمــ ــتــ وتــــــــقــــــــدم وزيـــــــــــــر الــ
ــالـــص الــشــكــر  ــة بـــخـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
ــى صـــاحـــب الــســمــو  ــان إلــ ــنـ ــتـ واالمـ

حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
رئــيــس  الـــعـــهـــد  ولـــــي  آل خــلــيــفــة 
الثقة  هــذه  على  الــــوزراء  مجلس 
الكريمة، منوهًا بدعم وتوجيهات 
سموه المستمرة، لتوفير خدمات 
عــالــيــة  جـــــــودة  ذات  ــيـــة  ــتـــمـــاعـ اجـ
ــــال تــنــفــيــذ  لــلــمــواطــنــيــن مــــن خـ
ــج والـــــمـــــبـــــادرات وتـــعـــزيـــز  ــرامــ ــبــ الــ
الــــشــــراكــــات عـــبـــر االســـتـــثـــمـــار فــي 
الكوادر الوطنية الشابة وتنميتها 
ــول بها  ــوصـ وتــعــزيــز قـــدراتـــهـــا، والـ
تنعكس  احترافية  مستويات  إلــى 
التنمية  قــطــاعــات  مختلف  عــلــى 
واإلنـــــتـــــاج، وتــحــقــيــق الــتــطــلــعــات 
ــة، وبـــمـــا  ــوعــ ــوضــ ــمــ واألهـــــــــــداف الــ
يحقق رؤية البحرين االقتصادية 
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وزير شؤون الكهرباء واملاء

وثـــــّمـــــن الــــســــّيــــد يــــاســــر بــن 
ــر شـــؤون  ــ إبـــراهـــيـــم حــمــيــدان وزيـ
الملكية  الثقة  والــمــاء  الكهرباء 
رقم  الــمــرســوم  بــصــدور  السامية 
حــضــرة  عـــن   2022 لــســنــة   )25(
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 

المعّظم.
الملكية  الثقة  إّن هذه  وقال 
ــزًا لــبــذل  ــافــ الــســامــيــة تــشــّكــل حــ
الــمــســؤولــيــة  ألداء  الــجــهــود  كـــل 
الــوطــنــيــة عــلــى أكــمــل وجـــه، عبر 
والحثيث  الجاد  العمل  مواصلة 
بــتــطــويــر الـــخـــدمـــات الــمــقــّدمــة 
لكل المواطنين والمقيمين بما 
يحقق أهداف المسيرة التنموية 
الشاملة، وذلك نظرًا لما يُمّثله 
قطاع الكهرباء والماء من ركيزة 
ودعــم  التنمية  ركــائــز  مــن  مهمة 
عــجــلــة الــتــطــور واالقـــتـــصـــاد في 

مملكة البحرين.
تقّدم حميدان بخالص  كما 
ــى صــاحــب  ــان إلــ ــرفـ ــعـ الــشــكــر والـ
الــمــلــكــي األمـــيـــر سلمان  الــســمــو 
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
رئيس مجلس الوزراء، على هذه 
الــثــقــة الــكــريــمــة، مــنــوهــًا بــدعــم 
ــيـــهـــات ســـمـــوه الــمــســتــمــرة  وتـــوجـ
الخدمات  أداء  مستوى  لتطوير 

الحكومية.
وتابع بأّنه سيتم العمل على 
رفع كفاءة قطاع الكهرباء والماء 
لإلجراءات  المستدام  والتطوير 
ــيــــا  ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ واســـــــتـــــــخـــــــدام الــ
الحديثة وفق أفضل الممارسات 
الـــعـــالـــمـــيـــة، ومـــواصـــلـــة تــحــقــيــق 
ــداف الــتــنــمــويــة الــمــنــشــودة،  ــ األهـ
بــــمــــا يـــنـــعـــكـــس إيــــــجــــــابــــــًا عــلــى 
استقطاب رؤوس األموال وجذب 
االســــــتــــــثــــــمــــــارات ضــــمــــن خــطــة 
ــتــــصــــادي وتــعــزيــز  الـــتـــعـــافـــي االقــ
التنمية العمرانية واالقتصادية، 
وبما يتماشى مع رؤية البحرين 

االقتصادية 2030.

وزيرة الصحة

وثّمنت الدكتورة جليلة بنت 
السيد جواد السيد حسن، وزيرة 
الصحة، الثقة الملكية السامية 
 )25( رقــــــم  الــــمــــرســــوم  ــــدور  ــــصـ بـ
صاحب  حضرة  عــن   2022 لسنة 
الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، ملك الباد المعظم.

ــهــــذه الــمــنــاســبــة  ــت بــ ــ ــربـ ــ وأعـ
عـــن خــالــص شــكــرهــا وتــقــديــرهــا 
لــجــالــة الــمــلــك الــمــعــظــم على 
ثــقــة جــالــتــه الـــغـــالـــيـــة، مــؤكــدة 
بأنها ستبذل كافة الجهود ألداء 
هـــذه الــمــســؤولــيــة الــوطــنــيــة على 
أكمل وجه والعمل لما فيه خير 
ــــذا الــــوطــــن وأبـــنـــائـــه،  وصــــالــــح هـ
وتــعــزيــز الــتــعــاون والـــشـــراكـــة مع 
لــتــعــزيــز  الـــعـــاقـــة  ذات  الـــجـــهـــات 
متمّيز  بشكل  الصحي  الــقــطــاع 

ومستدام.
أتقدم  أن  »يشرفني  وقــالــت: 
بــخــالــص الــشــكــر والـــعـــرفـــان إلــى 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
آل خــلــيــفــة  حـــمـــد  ــــن  بـ ســـلـــمـــان 
ولــــــــي الــــعــــهــــد رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــــــــوزراء حــفــظــه اهلل عــلــى هــذه 
الــثــقــة الــكــريــمــة، مــنــوهــة بــدعــم 
ــيـــهـــات ســـمـــوه الــمــســتــمــرة  وتـــوجـ
لــلــقــطــاع الــصــحــي والــطــبــي في 
الظروف السّيما خال  مختلف 
االنــــتــــشــــار الـــعـــالـــمـــي لــجــائــحــة 
ــد-19(  ــيــ ــوفــ ــا )كــ ــ ــورونـ ــ ــروس كـ ــيــ فــ

مملكة  خــالــهــا  تــمــيــزت  ــي  ــتـ والـ
الـــبـــحـــريـــن فــــي االســـتـــجـــابـــة مــع 
الجائحة بالشكل األمثل حفاظًا 

على صحة وسامة الجميع«.

وزير شؤون مجلس الوزراء

كــمــا ثــمــن الــســيــد حــمــد بن 
ــر شــــؤون  ــ فــيــصــل الـــمـــالـــكـــي، وزيــ
الملكية  الثقة  ــوزراء،  الــ مجلس 
رقم  الــمــرســوم  بــصــدور  السامية 
حــضــرة  عـــن   2022 لــســنــة   )25(
صــاحــب الــجــالــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد 

المعظم.
ورفــــع الـــوزيـــر الــمــالــكــي بهذه 
الــمــنــاســبــة إلـــى الــمــقــام الــســامــي 
الملك  الجالة  صاحب  لحضرة 
خــلــيــفــة،  آل  ــيـــســـى  عـ بـــــن  حــــمــــد 
مــلــك الـــبـــاد الــمــعــظــم، خــالــص 
الــشــكــر وتـــقـــديـــره لــثــقــة جــالــتــه 
ــحـــرص على  الـــغـــالـــيـــة، مــــؤكــــدًا الـ
هـــذه  ألداء  ــهـــود  الـــجـ كـــافـــة  بـــــذل 
وجه،  بأكمل  الوطنية  المسؤولية 
من  المزيد  تحقيق  على  والعمل 
الغايات  إلى  للوصول  النجاحات 
واألهداف الطموحة لما فيه خير 
وصــالــح الــوطــن والــمــواطــن، وبما 
التنموية  المسيرة  أهداف  يحقق 
الــشــامــلــة الـــتـــي أرســـــى دعــائــمــهــا 

جالة الملك المعظم.
بخالص  المالكي  تــقــدم  كما 
ــى صــاحــب  ــ ــان إلـ ــرفــ ــعــ الـــشـــكـــر والــ
ــر ســلــمــان  ــيـ الــســمــو الــمــلــكــي األمـ
العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد  بــن 
رئيس مجلس الوزراء، لهذه الثقة 
الكريمة، منوهًا بدعم وتوجيهات 
ــتـــحـــويـــل  ســـــمـــــوه الــــمــــســــتــــمــــرة لـ
الــتــحــديــات إلــى فـــرص، والــفــرص 
ــاز لـــمـــواصـــلـــة الـــبـــنـــاء  ــ ــجـ ــ إلــــــى إنـ
والـــنـــهـــضـــة الـــوطـــنـــيـــة والــتــنــمــيــة 
المستدامة لجميع أبناء الوطن.

وزيرة اإلسكان
 تتسلم مهام عملها

من جهة أخرى التقت السيدة 
وزيرة  الرميحي،  آمنة بنت أحمد 
العمراني،  والتخطيط  اإلســكــان 

بــالــمــهــنــدس عـــصـــام بـــن عــبــداهلل 
ــم مـــهـــام  ــ ــّل ــســ ــتــ خـــــلـــــف، وذلــــــــــك لــ
التخطيط العمراني بعد تكليفها 
بــــــــــوزارة اإلســـــكـــــان والــتــخــطــيــط 

العمراني.
وأكـــــــدت الـــــوزيـــــرة الــرمــيــحــي 
عـــزمـــهـــا عـــلـــى مـــواصـــلـــة الــجــهــود 
الــمــنــصــبــة نــحــو الــتــقــدم والــنــمــاء 
يعود  وبما  الــواحــد،  الفريق  بــروح 
بالنفع على الوطن والمواطنين، 
مستندًة في ذلك على المنجزات 
المتحققة بهذا القطاع الحيوي، 
ــيــــرة الـــتـــنـــمـــويـــة  ــمــــســ فـــــي ظـــــل الــ
الــشــامــلــة بــقــيــادة حــضــرة صاحب 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
المعظم،  الباد  ملك  آل خليفة، 
وبــدعــم ومــتــابــعــة صــاحــب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، ولي العهد رئيس مجلس 
ــيـــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا  الـــــــــوزراء رئـ

للتخطيط العمراني.
وأعـــــــــرب الـــمـــهـــنـــدس عـــصـــام 
ــبــــداهلل خـــلـــف عــــن خــالــص  ــن عــ بــ
ــانــــي لـــلـــســـيـــدة آمــــنــــة بــنــت  ــهــ ــتــ الــ
اإلسكان  وزيـــرة  الرميحي،  أحمد 
بمناسبة  العمراني،  والتخطيط 
حــصــولــهــا عــلــى الــثــقــة الــمــلــكــيــة 
ــرة صـــاحـــب  ــــن حــــضــ الـــســـامـــيـــة مـ
الــجــالــة مــلــك الـــبـــاد الــمــعــظــم، 
العاملين  لكافة  شكره  عن  معربًا 
فــي هــيــئــة الــتــخــطــيــط الــعــمــرانــي 
طوال  بذلوها  التي  الجهود  على 
الفترة الماضية في تحقيق أعلى 
درجـــــــات الــمــهــنــيــة واالحـــتـــرافـــيـــة 
وكفاءة  بجودة  والنهوض  بالعمل 
يلّبي  بــمــا  الــمــقــدمــة،  الــخــدمــات 

احتياجات وتطلعات الجميع.

وزيرة التنمية املستدامة

ــت نـــــــــــــور بــــنــــت  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــّمـ ــ ــ ــا ثـ ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
عـــلـــي الـــخـــلـــيـــف وزيـــــــرة الــتــنــمــيــة 
ــثــــقــــة الــمــلــكــيــة  ــتــــدامــــة الــ الــــمــــســ
الــســامــيــة بـــصـــدور الــمــرســوم رقــم 
حــضــرة  ــن  عــ  2022 لــســنــة   )25(
صـــاحـــب الـــجـــالـــة الــمــلــك حمد 
بن عيسى آل خليفة ملك الباد 

المعظم.
عن  المناسبة  بهذه  وأعــربــت 

خالص شكرها وتقديرها لجالة 
الملك المعظم على ثقة جالته 
الغالية، مؤكدة الحرص على بذل 
كل الجهود ألداء هذه المسؤولية 
والعمل  وجه  أكمل  على  الوطنية 
ــح الـــوطـــن  ــالــ لـــمـــا فـــيـــه خـــيـــر وصــ
والــمــواطــن، عــبــر تــعــزيــز الــتــعــاون 
والشراكة مع الجهات ذات العاقة 
من أجل تحقيق مستقبل مزدهر 

وأكثر استدامة للجميع.
ــلــــيــــف  كـــــمـــــا تــــــقــــــّدمــــــت الــــخــ
ــان إلــى  ــرفـ ــعـ بــخــالــص الــشــكــر والـ
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الـــعـــهـــد رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
منوهة  الكريمة،  الثقة  هذه  على 
بدعم وتوجيهات سموه المستمرة 
لــتــعــزيــز اإلســـهـــامـــات فـــي مــســيــرة 
التنمية الشاملة وصياغة الحلول 
المبتكرة، بما يرّسخ ريادة مملكة 
ــال تــحــقــيــق  ــجــ ــــي مــ الـــبـــحـــريـــن فـ

أهداف التنمية المستدامة.

وزيرة السياحة
وثــّمــنــت فــاطــمــة بــنــت جعفر 
الثقة  السياحة  وزيـــرة  الصيرفي 
الملكية السامية بصدور المرسوم 
رقم )25( لسنة 2022 عن حضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن 
عــيــســى آل خــلــيــفــة مــلــك الــبــاد 

المعظم.
وأعربت الوزيرة الصيرفي عن 
خالص شكرها وتقديرها لجالة 
الملك المعظم على ثقة جالته 
مسؤولية  تحّملها  التي  الغالية، 
وطنية كبيرة ستسعى بمشيئة اهلل 
بكل عزم وإخاص،  بها  للنهوض 
وتوجيهات  تطلعات  يحقق  وبما 
صــاحــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 
الــوزراء، في  العهد رئيس مجلس 
الحكومي  األداء  تطوير  مواصلة 
وتــســريــع خــطــى مــســيــرة اإلنــجــاز 

الوطني.
وأكــــــــــــدت وزيــــــــــــرة الـــســـيـــاحـــة 
تشكيل  ألهــمــيــة  العميق  إدراكـــهـــا 
وزارة قائمة بذاتها، والذي يعكس 
ــاع الـــســـيـــاحـــي فــي  ــطـ ــقـ أهـــمـــيـــة الـ
تــنــويــع مـــصـــادر الـــدخـــل وتــوفــيــر 

ــفــــرص الـــنـــوعـــيـــة لــلــمــواطــنــيــن  الــ
لمملكة  الوطني  االقتصاد  ودعــم 
البحرين، وقالت: با شك يوجد 
ينتظرنا،  الــذي  العمل  مــن  كثير 
لــكــنــنــا ســنــحــقــق الـــنـــجـــاح بــدعــم 
صاحب السمو الملكي ولي العهد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــــوزراء، ونــهــج 
ســمــوه فــي حــب الــتــحــدي وعشق 

اإلنجاز.
وزير اإلعالم

 يتسلم مهام عمله

ــة أخـــــــــرى الـــتـــقـــى  ــهــ ومـــــــن جــ
الـــــدكـــــتـــــور رمـــــــــــزان بــــــن عــــبــــداهلل 
ــام،  ــ ــؤون اإلعـ ــ ــر شـ ــ الــنــعــيــمــي، وزيـ
بالسيد علي بن محمد الرميحي، 

وذلك لتسلم مهام الوزارة.
وخـــــــال الـــلـــقـــاء أشـــــــاد وزيــــر 
شــــــؤون اإلعـــــــام بـــالـــجـــهـــود الــتــي 
بـــذلـــهـــا الـــســـيـــد عـــلـــي بــــن مــحــمــد 
ــوزارة،  ــ الــرمــيــحــي خـــال تــولــيــه الــ
البحريني من  اإلعــام  وما شهده 
تطور ومواكبة لكافة المستجدات 
ــي هـــــذا الـــمـــجـــال،  والــــتــــطــــورات فــ
مــنــوهــًا بــمــا تــحــقــق مـــن إنـــجـــازات 
ــي تـــطـــويـــر الـــعـــديـــد مــن  الفـــتـــة فــ
الـــمـــشـــاريـــع اإلعـــامـــيـــة بــــالــــوزارة 

بمختلف قطاعاتها األساسية.
ــه عــلــى  وأكـــــــد الـــــوزيـــــر حــــرصــ
ــن جــهــود  ــا تــحــقــق مــ ــة مــ ــلـ ــواصـ مـ
ــد، وبـــمـــا  ــ ــ ــواحـ ــ ــ ــق الـ ــريــ ــفــ بــــــــروح الــ
يــحــقــق األهـــــداف االســتــراتــيــجــيــة 
ــي تـــطـــلـــعـــات  ــبــ ــلــ ــة، ويــ ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــرة  ــيـ ــسـ ــمـ الـــمـــمـــلـــكـــة فــــــي ظــــــــّل الـ
حضرة  بقيادة  الشاملة  التنموية 
بن  الملك حمد  الجالة  صاحب 
عــيــســى آل خــلــيــفــة، مــلــك الــبــاد 
ــام ومـــتـــابـــعـــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــمــــعــــظــــم، واهـ
صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــر 
ولي  خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان 

العهد رئيس مجلس الوزراء.
من جهته؛ أعرب السيد علي 
خالص  عن  الرميحي  محمد  بن 
التهاني للدكتور رمزان بن عبداهلل 
على  حصوله  بمناسبة  النعيمي 
الثقة الملكية السامية، معربًا عن 
وزارة  فــي  العاملين  لــكــافــة  شــكــره 
التي  شــؤون اإلعــام على الجهود 

بذلوها طوال الفترة الماضية.

} وزير البلديات.

} وزيرة ال�صحة.

} وزير النفط والبيئة.

} وزير العدل.

} وزير الموا�صالت واالت�صاالت.

} وزير �صوؤون مجل�س الوزراء.

} وزير ال�صوؤون القانونية.

} وزيرة التنمية الم�صتدامة.

} وزير الكهرباء والماء.

} وزير االإعالم.

} وزير االأ�صغال.

} وزيرة االإ�صكان.

} وزير التنمية االجتماعية.

} وزيرة ال�صياحة.

استقبل الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة 
تشاكيل  ايسن  السيدة  العاصمة،  محافظة  محافظ 
البحرين،  مملكة  لــدى  التركية  الجمهورية  سفيرة 
بحضور الشيخ عيسى بن علي آل خليفة مدير إدارة 
بالمحافظة،  المجتمع  وشؤون  االجتماعية  البرامج 
حيث استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات 
العاقات  بما يسهم في توطيد  المشترك،  االهتمام 
وتعزيزها تحقيقًا لأهداف والمصالح بين البلدين 

الصديقين.
وخال اللقاء، أكد المحافظ الدور البارز الذي 

تقوم به قيادتا البلدين لتعزيز التعاون المشترك بما 
يعود بالنفع على مملكة البحرين وجمهورية تركيا، 
مشيدًا بمتانة العاقات الثنائية التي تربط البلدين 
للسفيرة  تمنياته  عن  معربًا  الصديقين؛  والشعبين 
سفيرة  هنأت  جانبها،  من  والنجاح.  التوفيق  بــدوام 
عبدالرحمن  بــن  راشــد  الشيخ  التركية،  الجمهورية 
بتعيينه  السامية  الملكية  الثقة  بمناسبة  آل خليفة 
الــتــوفــيــق  متمنية  الــعــاصــمــة،  لــمــحــافــظــة  مــحــافــظــًا 
والــنــجــاح فــي مــهــام عــمــلــه، مــنــوهــة بــعــمــق الــعــاقــات 

التاريخية بين مملكة البحرين وجمهورية تركيا.

م���ح���اف���ظ ال���ع���ا����س���م���ة وال�������س���ف���ي���رة

ال��ت��رك��ي��ة ي��ب��ح��ث��ان ال��ت��ع��اون ال��م�����ش��ت��رك

} محافظ العاصمة خال لقاء السفيرة التركية.

كــشــفــت دراســــــة تــقــنــيــة فــي 
جــامــعــة الــبــحــريــن عـــن وجـــود 
فــي متصفحات  أمــنــيــة  ثــغــرات 
ــيــــة:  إنــــتــــرنــــت الــــهــــواتــــف الــــذكــ
غـــــــوغـــــــل، وأوبــــــــــــــــــرا، وأجــــــهــــــزة 
ــره  ســـامـــســـونـــج، ونــــــال عـــلـــى أثــ
جــائــزة فــي مــؤتــمــر متخصص 

أقيم في الواليات المتحدة.
وتــــــوصــــــل الــــبــــحــــث الــــــذي 
ــث  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ قـــــــدمـــــــه مـــــــســـــــاعـــــــد الـ
والــــــتــــــدريــــــس بـــكـــلـــيـــة تــقــنــيــة 
خليفة  عـــبـــداهلل  الــمــعــلــومــات 
الــدكــتــوراه في  الــدوســري لنيل 
جامعة  من  السيبراني،  األمــن 
المتحدة،  بالمملكة  برمنغهام 
إلــى وجـــود ثــاث ثــغــرات تــؤدي 
المستخدم  أمــن  تعريض  إلــى 
لــخــطــر كــبــيــر عـــبـــر االحـــتـــيـــال 
تزييف  خــال  من  اإللكتروني، 
سرقة  أو  اإللكترونية،  المواقع 
الخاصة  والبيانات  المعلومات 

بالمستخدم. 
الـــــــدراســـــــة أن  وأوضــــــحــــــت 
إحـــــــدى هــــــذه الــــثــــغــــرات تـــؤثـــر 

ــتــــصــــفــــحــــات  ــــض مــ ــعــ ــ ــ ــى ب ــ ــلــ ــ عــ
بتقنية  تعمل  الــتــي  اإلنــتــرنــت 
 Google :الــــكــــرومــــيــــوم مـــــنـــــهـــــا
Chrome وMicrosoft Edge و

األخــرى  الثغرة  وتــؤثــر   ،Opera
على أجهزة سامسونج الذكية، 
الدخول  من  المخترق  وتمكن 
إلـــــى مـــلـــفـــات الــمــســتــخــدمــيــن 
إذن  دون  مـــــــن  ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــل ــ ــداخــ ــ الــ

ــدم عــــبــــر تــحــمــيــل  ــخــ ــتــ ــســ ــمــ الــ
وتشغيل برنامج يحوي الثغرة. 
البحث،  نتائج  على  وبــنــاًء 
فــقــد عــمــلــت الــشــركــات الــثــاث 
ــرا(  )غـــوغـــل، وســامــســونــج، وأوبــ

ــرات األمــنــيــة،  ــغـ ــثـ عــلــى ســــدِّ الـ
وأثنت على نتائج البحث. وقال 
الدوسري: »نظرًا لخطورة هذه 
عالميًا  تسجيلها  تمَّ  الثغرات، 
الــذي   ،CVE Mitre موقع فــي 

يـــهـــتـــم بــــرصــــد ثــــغــــرات األمــــن 
السيبراني«.

وأوضـــح الــدوســري أن هذه 
ــغــــرات تـــســـتـــهـــدف مــايــيــن  ــثــ الــ
ــول الــعــالــم  الــمــســتــخــدمــيــن حــ
تطبيقات  استخدام  خال  من 
ــال  ــومـــي. ونـ مـــشـــهـــورة بــشــكــل يـ
الـــــــــدوســـــــــري جـــــــائـــــــزة أفــــضــــل 
بــحــث خـــال مــشــاركــتــه بنتائج 
 ،»MadWeb« فــي ورشــة  البحث 
ــر  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــات مـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ضــــــمــــــن فـ
»NDSS« الـــــــــعـــــــــالـــــــــمـــــــــي ألمـــــن 
الــــــــشــــــــبــــــــكــــــــات واألنــــــــظــــــــمــــــــة 
الموزعة في الواليات المتحدة، 
الفترة مــن 24  فــي  الــذي عقد 

إلى 28 أبريل 2022. 
عــبــداهلل خليفة  والــطــالــب 
ــة  ــدراســ الــــــدوســــــري مـــبـــتـــعـــث لــ
الدكتوراه في األمن السيبراني 
مـــن قــســم عــلــم الــحــاســوب في 
ــلــــومــــات،  ــعــ ــة الــــمــ ــيـ ــنـ ــقـ كـــلـــيـــة تـ
لتعزيز  القسم  خطوات  ضمن 
األمــن  فــي  المحلية  الــخــبــرات 

السيبراني.

نال جائزة اأف�ضل بحث في موؤتمر عالمي بالواليات المتحدة 

اأ����ش���ت���اذ ب��ج��ام��ع��ة ال��ب��ح��ري��ن ي��ك�����ش��ف ث����غ����رات اأم��ن��ي��ة 

ت�����ش��ت��ه��دف ب���ي���ان���ات م�����ش��ت��خ��دم��ي ال����ه����وات����ف ال���ذك���ي���ة 

} عبداهلل الدوسري.

الإنج��ازات  لتحقي��ق   وج��ه  اأكم��ل  عل��ى  الوطني��ة  الم�ش��وؤولية  ب��اأداء  تعاه��دوا 

والنجاح��ات للو�ش��ول اإل��ى الأه��داف الطموح��ة لم��ا في��ه خي��ر للوط��ن والمواط��ن  
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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
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رعى وزير التربية والتعليم 
الـــــوزيـــــر الـــمـــعـــنـــي بــــاإلشــــراف 
ــابــــة عـــلـــى أعــــمــــال كــلــيــة  والــــرقــ
)بوليتكنك  التقنية  البحرين 
بن  مــاجــد  الــدكــتــور  البحرين( 
التخريج  حفل  النعيمي  علي 
-2019 لـــلـــفـــوجـــيـــن  ــع  ــابــ ــســ الــ

والــــذي  و2021-2020،   2020
الــبــحــريــن بمقر  بــقــاعــة  أقــيــم 
البوليتكنك في مدينة عيسى، 
وذلك بحضور عدد من الوزراء 
وعدد من المسؤولين وضيوف 

الحفل.
بـــــهـــــذه  كـــــلـــــمـــــتـــــه  وفـــــــــــــي   
التربية  وزيــر  أعــرب  المناسبة، 
والتعليم عن سعادته بتخريج 
ــذه الــكــوكــبــة الــمــتــمــيــزة من  هــ
طــلــبــة بــولــيــتــكــنــك الــبــحــريــن، 
اإلنـــــجـــــازات  ــذه  ــ هــ أن  مـــــؤكـــــًدا 
شك  ال  البحرين  لبوليتكنك 
أنها نتاج االلتزام بالتوجيهات 
الــمــلــكــيــة الـــســـامـــيـــة لــحــضــرة 
ــلـــك  ــمـ صـــــاحـــــب الـــــجـــــالـــــة الـ
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة  حـــمـــد 
بإعطاء  المعظم  الــبــاد  ملك 
التعليم كل الرعاية واالهتمام، 
وبــدعــم ومــســانــدة مــن صاحب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء لمسيرة 

التعليم وتطوره بالمملكة. 
ــر الــنــعــيــمــي  ــوزيــ وأعــــــرب الــ

ــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة عــــن شــكــره  بــ
لرئيس وأعضاء مجلس أمناء 
الــكــلــيــة والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
بوليتكنك  منتسبي  وجــمــيــع 
الــــبــــحــــريــــن مــــــن الـــهـــيـــئـــتـــيـــن 
ــيـــة واإلداريـــــــــــة، عــلــى  ــمـ ــاديـ األكـ
مــا بــذلــوه مــن جــهــود أسهمت 
والتميز،  اإلنــجــاز  تحقيق  فــي 
مبارًكا للخريجين والخريجات 
ــم فــرحــتــهــم،  ــ ــورهـ ــ وأولـــــيـــــاء أمـ
لخوض  التوفيق  لهم  متمنًيا 
ــاالت الـــعـــمـــل، مـــعـــرًبـــا عن  ــجـ مـ
بأنهم سيكونون  واألمــل  الثقة 
البوليتكنك  يــمــثــل  مـــن  خــيــر 
لبناء  يختارونه  مجال  أي  في 
مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

كلمته  ــي  فـ الــــوزيــــر  وأكـــــد   

والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  أّن 
مــســتــمــرة فـــي عــمــلــهــا إليــجــاد 
المدارس  بين  القوي  الترابط 
الــصــنــاعــيــة ومــعــهــد الــبــحــريــن 
ــة الــتــعــلــيــم  ــيــ ــلــ ــدريــــب وكــ ــتــ ــلــ لــ
البحرين  بجامعة  التطبيقي 
لتوحيد  وذلــك  والبوليتكنك، 
الـــجـــهـــود فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال، 
التعليم  قــطــاع  أّن  وخــصــوصــًا 
من  بإقبال  يحظى  الصناعي 
الطلبة لالتحاق به، إذ وصلت 
االلتحاق  في  الراغبين  نسبة 
بالمدارس الصناعية من طلبة 
المرحلة اإلعدادية إلى حوالي 

.%36
بدوره، ألقى رئيس مجلس 
أمــــنــــاء بــولــيــتــكــنــك الــبــحــريــن 

ــن نـــاصـــر  ــ الـــمـــهـــنـــدس وائـــــــل بـ
ما  أن  فيها  أكد  كلمة  المبارك 
حــقــقــتــه الــكــلــيــة مـــن إنـــجـــازات 
ــوى الـــتـــعـــلـــيـــم فــي  ــتـ ــى مـــسـ عـــلـ
توجيهات  ثــمــرة  هــو  المملكة 
واهـــتـــمـــام الـــحـــكـــومـــة بــرئــاســة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد 
ــلــــى  وجـــــهـــــود الـــمـــجـــلـــس األعــ
لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم والــتــدريــب، 
العنصر  ــدرات  ــ قـ لــبــنــاء  ــك  وذلــ
الـــبـــشـــري الــبــحــريــنــي، لــيــكــون 
فـــي منظومة  األهــــم  الــعــنــصــر 
دعم  مثمنًا  الشاملة،  التنمية 
استراتيجية  لــبــنــاء  المجلس 
ــة، لـــتـــكـــون  ــيــ ــلــ ــكــ ــلــ جـــــــديـــــــدة لــ

مــخــرجــاتــهــا مـــواكـــبـــة ومــلــبــيــة 
الحالية  التنمية  الحتياجات 
والمستقبلية ومتطلبات سوق 
الــعــمــل، والـــتـــوســـع فـــي بــرامــج 
الــكــلــيــة والــتــعــلــيــم الــمــســتــمــر 
لطلبتها،  جــديــدة  آفـــاق  وفــتــح 
مــــوجــــهــــًا الــــشــــكــــر والـــتـــقـــديـــر 
ــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــيــ ــربــ ــتــ لـــــوزيـــــر الــ
الـــــوزيـــــر الـــمـــعـــنـــي بــــاإلشــــراف 
الكلية  أعــمــال  عــلــى  والــرقــابــة 
وحرصه  ودعمه  متابعته  على 
الكلية  تــطــويــر  اســتــمــرار  عــلــى 

ومخرجاتها.
وأشــــــــــــــــــــــــــــاد الــــــــــمــــــــــبــــــــــارك 
بالخريجين الذين لم تقتصر 
الكلية على تزويدهم بالمهارات 
التحليلية والمعرفية فحسب، 

ــم كـــذلـــك بــالــشــغــف  ــهــ بـــل زودتــ
ــة،  ــرفــ ــعــ ــمــ ــلــــم والــ ــتــــعــ وحـــــــب الــ
مواقع  من  بأنهم  ثقته  مؤكدًا 
سيكون  المستقبلية  أعمالهم 
ــي عــلــى  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ لــــهــــم تــــأثــــيــــر إيـ
تــنــمــيــة الــمــمــلــكــة واقــتــصــادهــا 
بناء  فــي  مسهمين  وتــطــورهــا، 
ــي وتـــحـــقـــيـــق  ــ ــالـ ــ ــغـ ــ الــــــوطــــــن الـ
الــمــزيــد مـــن خــيــره ورفــاهــيــتــه 
فــــي ظــــل قـــيـــادتـــه الــحــكــيــمــة، 
ــاء  ــى أعـــضـ ــ ــكــــره إلــ مـــوجـــهـــًا شــ
مـــجـــلـــس األمـــــنـــــاء لــحــرصــهــم 
ــى رســـــــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــلــ عــ
اإلدارة  وإلى  الكلية،  وسياسات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة واألكـــاديـــمـــيـــيـــن 
ــم الســــتــــمــــرار  ــ ــودهـ ــ ــهـ ــ عــــلــــى جـ
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة خـــال 

فــتــرة الــجــائــحــة، وإلــــى أولــيــاء 
ومساندتهم  لــدعــمــهــم  ــور  األمــ
ألبنائهم الطلبة خال سنوات 
دراســتــهــم فــي الــكــلــيــة.  بعدها 
ألــــقــــى الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ لــــبــــولــــيــــتــــكــــنــــك الـ
الــبــروفــيــســور كـــيـــران أوكـــاهـــون 
كــلــمــة تــقــدم خــالــهــا بــخــالــِص 
الــشــكــِر وجـــزيـــِل الـــعـــرفـــاِن إلــى 
راعـــي الــحــفــل الــدكــتــور ماجد 
بن علي النعيمي وزير التربية 
ــر الــمــعــنــي  ــ ــوزيــ ــ ــم الــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
بـــــــاإلشـــــــراف والـــــرقـــــابـــــة عــلــى 
التقنية  البحرين  كلية  أعمال 
وإلــى  الــبــحــريــن(،  )بوليتكنك 
رئيِس مجلِس أمناِء بوليتكنك 
بن  وائـــل  المهندس  البحرين 

ــدوُر  ــ ــبـــارك، عــلــى الـ ــمـ نـــاصـــر الـ
الكبيُر في إرســاِء رؤيــِة ورسالِة 
ــِم الــبــولــيــتــكــنــك وتــحــقــيــِق  ــَيـ وِقـ
اإلنــــجــــازاِت الــتــي نــفــخــُر بــهــا، 
والشكُر موصوٌل إلى الهيئتيِن 
األكــــاديــــمــــيــــِة واإلداريـــــــــــِة عــلــى 
جهوِدهم المتواصلِة وتفانيهم 
ــلِّ تــلــَك  فـــي ســبــيــِل تــحــقــيــِق كــ
اإلنجازات، مؤكًدا أنه مازال في 
بمجلس  الــبــولــيــتــكــنــك  جــعــبــة 
ــا األكــاديــمــي  ــادرهــ أمــنــائــهــا وكــ
المشاريع  الكثير من  واإلداري 
التي تسعى إلى تنفيذها سواء 
عــلــى الــمــســتــوى األكــاديــمــي أو 
ــي،  ــاتـ ــدمـ ــخـ ــى الـــصـــعـــيـــد الـ ــلـ عـ
من  يــجــعــل  هــــدف  وراء  ســعــًيــا 
تعليمية  مؤسسة  البوليتكنك 
ــتــــوى، يــفــخــر  ــيـــة الــــمــــســ ــالـــمـ عـ
إليها كل ساٍع نحو  باالنضمام 
ــلـــم والـــمـــعـــرفـــة والــتــمــكــن  الـــعـ
الــوظــيــفــي والــمــهــنــي عــلــى حد 
سواء.بعد ذلك ألقت الخريجة 
منال محمد البناء كلمة نيابة 
عن الطلبة الخريجين، ثم تم 
عـــرض فيلم عــن قــصــِة إحــدى 
خريجاِت بوليتكنك البحرين.
بعدها تفضل وزير التربية 
والــتــعــلــيــم بــتــوزيــع الــشــهــادات 
عــــــلــــــى هــــــــــــذه الـــــــدفـــــــعـــــــة مـــن 
استكملوا  الــذيــن  الخريجين 
ــات تــــخــــرجــــهــــم فـــي  ــبــ ــلــ ــطــ ــتــ مــ

مختلف التخصصات.

وزي���ر التربي���ة يرع���ى حف���ل التخ���رج ال�س���ابع لطلب���ة بوليتكن���ك البحري���ن

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

آسيويا  الجنائية  الكبرى  المحكمة  عاقبت 
العقوبة  تنفيذ  عقب  وإبــعــاده  سنة   15 بالسجن 
بــعــد إدانـــتـــه بــتــرويــج مــــادة الــهــيــرويــن الــمــخــدر 
فيما  دينار،  آالف  بتغريمه 10  المحكمة  وأمــرت 
إباحية  مـــواد  لــحــيــازة  ديــنــار  أيــضــا 100  غــرمــتــه 
بداخل هاتفه. كانت معلومات قد وردت إلى إدارة 
مكافحة المخدرات عن قيام شاب آسيوي يحوز 
مــــادة الــهــيــرويــن الــمــخــدرة بــهــدف االتـــجـــار فتم 
السرية  التحريات  من  المزيد  بإجراء  التوجيه 

المخدرة،  الــمــادة  مصدر  إلــى  للتوصل  الــازمــة 
المكثفة  التحريات  بعد  العمل  فــريــق  فتوصل 
البريد  طــريــق  عــن  المتهم  جلب  ثــبــوت  أن  إلــى 
الميت، فتواصل معه هاتفيا مصدر سري مسمع 
وإشــراف رئيس عرفاء وطلب منه شراء 2 جرام 
على  االتفاق  وتم  دينارا   60 مقابل  المخدر  من 
التسليم بمنطقة القضيبية. حيث وصل المتهم 
المبلغ  تسلم  بعدها  الــســري  الــمــصــدر  والــتــقــى 
المصور من المصدر السري وعثر بحوزته على 8 

لفافات من مخدر هيروين، وتم القبض عليهما 
المضبوطة بحوزة  المواد  وثبت معمليًا احتواء 
وأن  )هيروين(  المخدرة  المواد  على  المتهمين 
ــواد الــمــخــدرة  ــمـ عــيــنــة إدرارهــــــم احـــتـــوت عــلــى الـ
النيابة  إذن  وبموجب  العقلية،  والمؤثرات  للكل 
حقيبة  على  عثر  حيث  منزله  إلــى  الــتــوجــه  تــم 
الــمــخــدرة واعترف  الــمــادة  بها كمية مــن  ســـوداء 
طريق  عن  المخدرة  الــمــادة  يتسلم  أنــه  المتهم 
الــبــريــد الــمــيــت مـــن آخـــريـــن بــقــيــمــة 400 ديــنــار 

ويقوم بالترويج بمقابل مادي أو كمية لتعاطيه. 
أنه  األول  المتهم  إلــى  العامة  النيابة  فأسندت 
الــمــواد  أبــريــل 2022 حـــاز بقصد االتــجــار  فــي 3 
التعاطي كما حاز مواد  إلى  باإلضافة  المخدرة 
وتمت  المعلومات،  تقنية  جهاز  بداخل  إباحية 
إحالته إلى المحكمة التي عاقبته بالسجن 15 
سنة لاتجار وغرامة 10 آالف دينار وغرامة 100 
دينار عن تهمة حيازة مواد إباحية وأمرت بإبعاده 

نهائيا عن الباد عقب تنفيذ العقوبة.

8 لفافات هيروين تقود اآ�سيويا اإلى ال�سجن 15 �سنة والإبعاد

لبحرين��ي دين��ار  اآلف   10 رد  اأجنبي��ة  اإل��زام 

ا�ستثماراتها م�ساركتها  بوهم  المبلغ  على  ا�ستولت 
ألزمت المحكمة المدنية 
آالف   10 دفــع  أجنبية  ســيــدة 
ديــــنــــار بـــحـــريـــنـــي لــبــحــريــنــي 
بعد أن استولت على المبلغ 
ــروع تــجــاري  ــشـ بـــوهـــم بــــدء مـ
بمشاركة المدعي إال أنها لم 
تلتزم بتنفيذ المشروع أو برد 

المبلغ الذي تسلمته.
وقــــال وكــيــل الــمــدعــي أن 
ــع الــمــدعــي  مـــوكـــلـــه اتـــفـــق مــ
كشريك  إدخــالــه  على  عليها 
مــعــهــا فـــي مـــشـــروع تـــجـــاري، 
ــاق  ــفــ ــاء عـــلـــى هــــــذا االتــ ــ ــنـ ــ وبـ
مبلغ  بتحويل  الــمــدعــي  قــام 
لــلــمــدعــيــة  ديــــنــــار  آالف   10
الــمــشــروع،  لــفــتــح  كمساهمة 
أخلت  عليها  المدعى  أن  إال 
المشروع  بــإنــشــاء  بالتزامها 
المبالغ  تــلــك  بـــرد  تــقــم  ولـــم 
لــمــوكــلــه، األمــــر الــــذي دفــعــه 

إلى رفع دعواه.
المحكمة  نــظــرت  حــيــث 
ــوى وأمــــــرت بــإحــالــتــهــا  ــدعــ الــ
إلـــــى الــتــحــقــيــق واســتــمــعــت 
إلـــى شــهــود الــواقــعــة وأشـــارت 
اطمأنت  أنها  إلــى  المحكمة 
واستخلصت  شــهــادتــهــم  إلـــى 
مــــن جــمــلــة أقـــــــوال الــشــاهــد 
أن الــمــدعــي قــد أثــبــت وجــود 
عليها  الــمــدعــى  وأن  اتـــفـــاق، 
دينار  تسلمت مبلغ 10 آالف 
بنكي  بتحويل  الــمــدعــي  مــن 
عليها  الـــمـــدعـــى  تــثــبــت  ولــــم 
الدليل  تقم  ولم  ذلك  عكس 
على تنفيذها بفتح المشروع 

التجاري.
عليها  المدعى  إن  وقــال 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن إعــانــهــا  وعـ
لـــم تحضر  أنــهــا  إال  قـــانـــونـــًا 
تدفع  ولــم  التداعي  جلسات 

دفــاع  أو  دفـــع  بثمة  الـــدعـــوى 
دليل  تــقــدم  ولــم  يــنــال منها، 
بــراءة  أو  اللتزامها  تنفيذها 
ذمــتــهــا مــنــه، مــشــيــرا إلـــى أن 
الــقــضــيــة لــهــا شــقــيــن مــدنــي 
ــزم  ــ وجــــنــــائــــي، والــــمــــدنــــي ألـ
المبلغ  بــرد  عليها  الــمــدعــى 
للمدعي، أما الشق الجنائي 
الواقعة  كــون  فــي  فيتلخص 
ــلـــيـــة نــــصــــب واحــــتــــيــــال،  عـــمـ
الــمــدعــي بمنع  وقــــد طــالــب 
السفر  مــن  عليها  الــمــدعــى 
ــا أجـــنـــبـــيـــة الــجــنــســيــة  ــهـ ــونـ كـ
ــيــــث حـــكـــمـــت الـــمـــحـــكـــمـــة  حــ
ــزام الــمــدعــى  ــ ــإلـ ــ الـــمـــدنـــيـــة بـ
آالف   10 الـــــ  بــمــبــلــغ  عــلــيــهــا 
إلزامها  الى  باإلضافة  دينار 
الــــــــرســــــــوم والـــــمـــــصـــــروفـــــات 
أتـــعـــاب  مـــقـــابـــل  ديــــنــــارا  و20 

المحاماة.

ــاقـــش بــــرنــــامــــج »األمـــــــن«  ــنـ يـ
ــده وتــقــدمــه  ــعـ اإلذاعــــــــي الــــــذي تـ
والثقافة  لإلعام  العامة  اإلدارة 
األمنية بوزارة الداخلية بالتعاون 
مـــــع إذاعـــــــــة مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
ــهـــواء مــبــاشــرة كل  ويــبــث عــلــى الـ
 1:30 الــســاعــة  تــمــام  فــي  خميس 

 FM102.3 الــمــوجــة  على  ظــهــرًا 
موضوع الخدمات الصحية التي 
لــنــزالء  الــصــحــة  وزارة  تــقــدمــهــا 
حيث  والتأهيل،  اإلصــاح  مراكز 
يــســتــضــيــف الــبــرنــامــج الــدكــتــورة 
إدارة  مـــديـــر  الـــفـــتـــح  أبـــــو  نـــجـــاة 

الصحة العامة بوزارة الصحة.

كما يتخلل البرنامج تقديم 
ــاور  ــمـــحـ ــن الـــفـــقـــرات والـ عـــــدد مــ
والتوعوية،  والتثقيفية  األمنية 
ويقدم حلقة هذا األسبوع الرائد 
عــلــي نــجــم والـــرائـــد جــاســم عيد 
وكــيــل مـــازم  ــي اإلخـــــراج  آدم، وفـ

ثاني عبد الرحمن البطي.

الأم������ن الإذاع��������ي ي��ن��اق�����ش ال���خ���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة

ال��م��ق��دم��ة ل���ن���زلء م���راك���ز الإ�����س����اح وال��ت��اأه��ي��ل

ر�س���د 34 مخالف���ة �سم���ن الحم���ات التفتي�س���ية للقيم���ة الم�ساف���ة
واصلت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهاز الوطني 
التفتيشية على المحات والمنشآت  لإليرادات تكثيف الحمات 
تعديل  قانون  تطبيق  منذ  المبذولة  للجهود  استمراًرا  التجارية، 
 40 تفتيش  تــم  حيث   ،2022 عــام  مطلع  المضافة  القيمة  نسبة 
البحرين،  مملكة  محافظات  مختلف  في  تجارية  ومنشأة  محًا 
القيمة  لتطبيق  التجارية  المنشآت  امتثال  على  لاطاع  وذلــك 
بــاآللــيــات  الــوعــي  الــمــعــدلــة ونــشــر  الــمــضــافــة بنسبتها األســاســيــة 
المستهلكين  مصلحة  يكفل  الــذي  النحو  على  اتباعها  الــواجــب 
بشكل رئيسي، وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة االعتيادية 

على المنشآت التجارية في المملكة.

وأسفرت الحمات التفتيشية عن رصد 34 مخالفة تستوجب 
فـــرض الـــغـــرامـــات اإلداريـــــــة، الــتــي قـــد تــصــل إلـــى 10 آالف ديــنــار 
بعض  رصد  جانب  إلى  المضافة،  القيمة  لقانون  وفقًا  بحريني، 
المضافة  القيمة  من  التهرب  حــاالت  من  تعد  قد  التي  الــحــاالت 
بعض  غلق  يستوجب  قد  والــذي  المضافة،  القيمة  لقانون  وفًقا 
لــإليــرادات  الوطني  الجهاز  فــإن  عليه  وبــنــاًء  تحفظيًا،  المحات 
المخالفة،  المنشآت  حــيــال  القانونية  اإلجــــراءات  اتــخــاذ  بــصــدد 
وإحالة من يثبت ارتكابه أحد جرائم التهرب من القيمة المضافة، 
إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة  والتي قد تصل عقوبتها 
تعادل ثاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها، إلى الجهات 

المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته. وأكدت وزارة 
الصناعة والتجارة والجهاز الوطني لإليرادات أهمية تضافر جهود 
للتطبيق،  المختلفة  الــمــراحــل  إلنــجــاح  المعنية،  ــراف  األطــ كــل 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  وكـــل  المستهلكين  دعـــوة  عــلــى  وشــــددت 
إلى تقديم الشكاوى عند ماحظة أية مخالفة أو تجاوز لقانون 
األساسية  بنسبتها  المضافة  القيمة  تطبيق  أو  المضافة  القيمة 
الــتــواصــل مــع أحـــد المختصين فــي مركز  الــمــعــدلــة، وذلـــك عــبــر 
أيــام  وطـــوال  الساعة  مــدار  على   80008001 الــرقــم  على  االتــصــال 
البريد  عــلــى  الــمــاحــظــات  أو  ــال االســتــفــســارات  إرســ أو  األســـبـــوع، 

.vat@nbr.gov.bh اإللكتروني

ال���ن���ائ���ب ال����ع����ام ي�����س��ل��م م��ن��ت�����س��ب��ي ال��ن��ي��اب��ة 

و�����س����ام الأم����ي����ر ���س��ل��م��ان ل��ا���س��ت��ح��ق��اق ال��ط��ب��ي
ــلــــي بــن  ــور عــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ أكـــــــد الـ
فضل البوعينين النائب العام 
صـــاحـــب  ــرة  ــضــ حــ اعـــــتـــــزاز  أن 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  الــــجــــالــ
الباد  آل خليفة ملك  عيسى 
الــمــعــظــم ، وتــثــمــيــن صــاحــب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
ولــــي  ــيـــفـــة  ــلـ خـ آل  ــد  ــمــ حــ بـــــن 
ــوزراء  الـ مجلس  رئــيــس  العهد 
المخلصة  الــوطــنــيــة  للجهود 
الصفوف  فــي  الــعــامــلــيــن  لــكــل 
لفيروس  للتصدي  األمــامــيــة 
الــكــوادر الصحية،  كــورونــا مــن 
ووزارة  الــبــحــريــن،  دفــــاع  وقــــوة 
ــة، وكـــــــل الـــجـــهـــات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
ــثــــل دافـــــعـــــًا  الـــــمـــــســـــانـــــدة، يــــمــ
العزم،  بــذات  العمل  لمواصلة 
مشيدًا بجهود موظفي النيابة 
تأدية  على  وحــرصــهــم  الــعــامــة 
الوطنية  وواجــبــاتــهــم  عملهم 
فيه خير  لما  وجــه  أكمل  على 

ونماء مملكة البحرين.
ــد الـــنـــائـــب الــــعــــام أن  ــ ــ  وأكـ
الحفاظ على ما تحقق حتى 
المزيد  بـــذل  يستدعي  الــيــوم 
مــــن الـــجـــهـــود لـــلـــوصـــول إلـــى 
الــنــجــاحــات الــمــنــشــودة، ورفـــع 
عــالــًيــا  الــبــحــريــن  مملكة  اســـم 
فــــي كــــل الـــمـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة. 
جاء ذلك لدى تسليم الدكتور 
ــلـــي بــــن فـــضـــل الــبــوعــيــنــيــن  عـ

ــام  ــ ــــس، »وسـ الـــنـــائـــب الــــعــــام أمــ
األمــــــيــــــر ســــلــــمــــان بــــــن حــمــد 
للكوادر  الطبي«  لاستحقاق 
النيابة  منتسبي  من  الوطنية 
الملكي  لألمر  إنــفــاًذا  العامة، 
الـــســـامـــي وفـــــي إطــــــار تــوجــيــه 
ــو الـــمـــلـــكـــي  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ صــــــاحــــــب الـ
ــيــــس مــجــلــس  ــهـــد رئــ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
المعنية  الجهات  لكل  الـــوزراء 
في  للعاملين  الوسام  بتسليم 
الصفوف األمامية من الكوادر 

الصحية، وقوة دفاع البحرين، 
الجهات  الداخلية، وكل  ووزارة 

المساندة. 
وقـــــد هـــنـــأ الـــنـــائـــب الـــعـــام 
الحاصلين على »وسام األمير 
لاستحقاق  حمد  بن  سلمان 
ــبــــي«، مـــعـــربـــا عــــن شــكــره  الــــطــ
وتــــــقــــــديــــــره لـــــكـــــل مـــنـــتـــســـبـــي 
جهودهم  على  العامة  النيابة 
وإســهــامــاتــهــم الــوطــنــيــة ضمن 
ــيــــة لـــفـــريـــق  ــنــ الــــجــــهــــود الــــوطــ

الـــــبـــــحـــــريـــــن فـــــــي الــــتــــصــــدي 
لجائحة فيروس كورونا.

ــم أعــــــــرب  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ومــــــــــن جـ
الذين  العامة  النيابة  منتسبو 
األمــيــر  وســـام  بتسلم  تــشــرفــوا 
لاستحقاق  حمد  بن  سلمان 
بهذا  الفخر  بالغ  عن  الطبي، 
الــتــكــريــم الـــســـامـــي، مــؤكــديــن 
تــشــرفــهــم بــنــيــل الـــوســـام الــذي 
لــمــواصــلــة العمل  يــعــد حــافــزا 

والعطاء خدمة للوطن.

ــن فــضــل  ــ ــم بــ ــ ــانـ ــ  أّكـــــــــد غـ
ــنــــيــــن وزيــــــــــر شــــــؤون  ــيــ ــبــــوعــ الــ
ــورى والـــنـــواب  ــشــ مــجــلــســي الــ
السلطتين  بــيــن  الــتــعــاون  أن 
ــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
طـــيـــلـــة الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي 
أســـهـــم بشكل  قـــد  الـــخـــامـــس 
الــعــديــد من  ــراز  إحــ فــي  كبير 
الكبرى  الوطنية  اإلنـــجـــازات 
عـــلـــى الــصــعــيــد الــتــشــريــعــي، 
المسيرة  أهـــداف  يحقق  بما 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة 
ــب الـــجـــالـــة  ــ ــاحـ ــ ــرة صـ ــ ــضـ ــ حـ
ــد بــــــن عــيــســى  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ الــ
الــــبــــاد  مــــلــــك  خـــلـــيـــفـــة  آل 
المعّظم، وبفضل التوجيهات 
السمو  لــصــاحــب  الــمــســتــمــرة 
ــر ســلــمــان بن  ــيـ الــمــلــكــي األمـ
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 

رئيس مجلس الوزراء.
وفـــيـــمـــا يــتــعــّلــق بــأعــمــال 
ــؤون الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، قـــال  ــ ــشـ ــ الـ
الـــســـلـــطـــة  إّن  الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن 
ــد أقـــــــــّرت 47  ــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة قـ
و70  بــــــقــــــانــــــون،  مــــــرســــــومــــــًا 
ــانــــون مـــقـــدًمـــا  ــقــ مــــشــــروعــــًا بــ

مشروعًا  و18  الحكومة،  مــن 
السلطة  مــن  مــقــّدًمــا  بقانون 
الــتــشــريــعــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
85 اقــتــراحــًا بــقــانــون ُمــحــااًل 
هذه  أّن  وبّين  الحكومة.  إلــى 
قطاعات  غــطــت  الــتــشــريــعــات 
حــيــويــة عــديــدة، ومـــن أبــرزهــا 
الصناديق  اســتــدامــة  قــوانــيــن 
ــتــــقــــاعــــديــــة،  ــة والــ ــيـ ــنـ ــيـ ــأمـ ــتـ الـ
ــون زيــــــادة الــمــســاعــدات  ــانــ وقــ
االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، وقـــــــانـــــــون 
اســــتــــحــــداث وســــــــام لــتــكــريــم 
ــاط  ــبـ ــبــــاط الــــشــــرطــــة وضـ ضــ
الــصــف وأفــــــراد قــــوات األمـــن 
الــذيــن قــدمــوا أعــمــااًل أمنية 
على  والتصديق  استثنائية، 
اتفاقيتين بهدف إنشاء مركز 
ــد لــتــشــغــيــل ومـــراقـــبـــة  ــديــ جــ
والتحّكم في شبكات الكهرباء 
والماء، وغيرها من القوانين 

ذات األهمية.
ــال الـــشـــؤون  ــمــ وحــــــول أعــ
ــة خــــــــال الـــفـــصـــل  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ الـ
الــتــشــريــعــي الـــخـــامـــس، أفـــاد 
تـــّم تقديم  بــأنــه  الــبــوعــيــنــيــن 
773 ســؤااًل، وتشكيل 8 لجان 

ــراء  تــحــقــيــق، إلــــى جـــانـــب إجــ
وتسجيل  عــامــة،  مناقشات   6
بــرغــبــة مــحــااًل  اقــتــراًحــا   533

إلى الحكومة.
ــتــــجــــاوب  وبــــخــــصــــوص الــ
الــحــكــومــي مـــع االقـــتـــراحـــات 
مجلس  من  المقدمة  برغبة 
النواب، قال الوزير البوعينين 
النواب أحال 533  إّن مجلس 
اقتراحًا برغبة خال الفصل 
الـــتـــشـــريـــعـــي الــــخــــامــــس إلـــى 
الحكومة، وقد ردت الحكومة 

بــرغــبــة  ــا  ــراًحــ ــتــ اقــ  427 عـــلـــى 
وفقًا  البقية  على  الــرد  وجــاٍر 

للمهلة الدستورية المقررة.
أوضح  السياق،  ذات  وفــي 
أن الجهات الحكومية حرصت 
عـــلـــى حـــضـــور االجـــتـــمـــاعـــات 
بالردود  المجلسين  ومــوافــاة 
ــن أجــــــل بـــلـــورة  ــ ــيـــة مـ ــابـ ــتـ ــكـ الـ
الـــــــمـــــــوقـــــــف مـــــــــن مـــخـــتـــلـــف 
على  المعروضة  التشريعات 
ــنــــقــــاش بـــالـــلـــجـــان  ــة الــ ــ ــاولـ ــ طـ
ــث تـــســـّلـــم  ــيــ الــــمــــخــــتــــصــــة، حــ
ــورى ومــجــلــس  ــ ــشـ ــ مــجــلــس الـ
بنسبة  كتابية  ردودًا  الــنــواب 
من  الــتــوالــي  على  و%89   %87
الموجهة  الطلبات  إجــمــالــي 
وآراء  وإيــضــاحــات  لمعلومات 
ــال الــتــشــريــعــيــة  ــ ــمــ ــ ــن األعــ ــ عـ
للمجلس، فيما تسّلم مجلس 
بنسبة  كتابية  ردودًا  الــنــواب 
94% من إجمالي الطلبات عن 
أعمال رقابية للمجلس بذات 

الفصل التشريعي.

وزير �شوؤون مجل�شي ال�شورى والنواب:

ال�����ت�����ع�����اون ب����ي����ن ال�������س���ل���ط���ت���ي���ن اأث����م����ر 

ال���ع���دي���د م����ن الإن������ج������ازات ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة

} غانم البوعينين.
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رعى وزير التربية والتعليم 
الـــــوزيـــــر الـــمـــعـــنـــي بــــاإلشــــراف 
ــابــــة عـــلـــى أعــــمــــال كــلــيــة  والــــرقــ
)بوليتكنك  التقنية  البحرين 
بن  مــاجــد  الــدكــتــور  البحرين( 
التخريج  حفل  النعيمي  علي 
-2019 لـــلـــفـــوجـــيـــن  ــع  ــابــ ــســ الــ
والــــذي  و2021-2020،   2020
الــبــحــريــن بمقر  بــقــاعــة  أقــيــم 
البوليتكنك في مدينة عيسى، 
وذلك بحضور عدد من الوزراء 
وعدد من المسؤولين وضيوف 

الحفل.
بـــــهـــــذه  كـــــلـــــمـــــتـــــه  وفـــــــــــــي   
التربية  وزيــر  أعــرب  المناسبة، 
والتعليم عن سعادته بتخريج 
ــذه الــكــوكــبــة الــمــتــمــيــزة من  هــ
طــلــبــة بــولــيــتــكــنــك الــبــحــريــن، 
اإلنـــــجـــــازات  ــذه  ــ هــ أن  مـــــؤكـــــًدا 
شك  ال  البحرين  لبوليتكنك 
أنها نتاج االلتزام بالتوجيهات 
الــمــلــكــيــة الـــســـامـــيـــة لــحــضــرة 
ــلـــك  ــمـ صـــــاحـــــب الـــــجـــــالـــــة الـ
بــــن عــيــســى آل خــلــيــفــة  حـــمـــد 
بإعطاء  المعظم  الــبــاد  ملك 
التعليم كل الرعاية واالهتمام، 
وبــدعــم ومــســانــدة مــن صاحب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء لمسيرة 

التعليم وتطوره بالمملكة. 
ــر الــنــعــيــمــي  ــوزيــ وأعــــــرب الــ

ــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة عــــن شــكــره  بــ
لرئيس وأعضاء مجلس أمناء 
الــكــلــيــة والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
بوليتكنك  منتسبي  وجــمــيــع 
الــــبــــحــــريــــن مــــــن الـــهـــيـــئـــتـــيـــن 
ــيـــة واإلداريـــــــــــة، عــلــى  ــمـ ــاديـ األكـ
مــا بــذلــوه مــن جــهــود أسهمت 
والتميز،  اإلنــجــاز  تحقيق  فــي 
مبارًكا للخريجين والخريجات 
ــم فــرحــتــهــم،  ــ ــورهـ ــ وأولـــــيـــــاء أمـ
لخوض  التوفيق  لهم  متمنًيا 
ــاالت الـــعـــمـــل، مـــعـــرًبـــا عن  ــجـ مـ
بأنهم سيكونون  واألمــل  الثقة 
البوليتكنك  يــمــثــل  مـــن  خــيــر 
لبناء  يختارونه  مجال  أي  في 
مستقبلهم ومستقبل وطنهم.

كلمته  ــي  فـ الــــوزيــــر  وأكـــــد   

والــتــعــلــيــم  الــتــربــيــة  وزارة  أّن 
مــســتــمــرة فـــي عــمــلــهــا إليــجــاد 
المدارس  بين  القوي  الترابط 
الــصــنــاعــيــة ومــعــهــد الــبــحــريــن 
ــة الــتــعــلــيــم  ــيــ ــلــ ــدريــــب وكــ ــتــ ــلــ لــ
البحرين  بجامعة  التطبيقي 
لتوحيد  وذلــك  والبوليتكنك، 
الـــجـــهـــود فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال، 
التعليم  قــطــاع  أّن  وخــصــوصــًا 
من  بإقبال  يحظى  الصناعي 
الطلبة لالتحاق به، إذ وصلت 
االلتحاق  في  الراغبين  نسبة 
بالمدارس الصناعية من طلبة 
المرحلة اإلعدادية إلى حوالي 

.%36
بدوره، ألقى رئيس مجلس 
أمــــنــــاء بــولــيــتــكــنــك الــبــحــريــن 

ــن نـــاصـــر  ــ الـــمـــهـــنـــدس وائـــــــل بـ
ما  أن  فيها  أكد  كلمة  المبارك 
حــقــقــتــه الــكــلــيــة مـــن إنـــجـــازات 
ــوى الـــتـــعـــلـــيـــم فــي  ــتـ ــى مـــسـ عـــلـ
توجيهات  ثــمــرة  هــو  المملكة 
واهـــتـــمـــام الـــحـــكـــومـــة بــرئــاســة 
األمير  الملكي  السمو  صاحب 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الـــوزراء،  مجلس  رئيس  العهد 
ــلــــى  وجـــــهـــــود الـــمـــجـــلـــس األعــ
لــتــطــويــر الــتــعــلــيــم والــتــدريــب، 
العنصر  ــدرات  ــ قـ لــبــنــاء  ــك  وذلــ
الـــبـــشـــري الــبــحــريــنــي، لــيــكــون 
فـــي منظومة  األهــــم  الــعــنــصــر 
دعم  مثمنًا  الشاملة،  التنمية 
استراتيجية  لــبــنــاء  المجلس 
ــة، لـــتـــكـــون  ــيــ ــلــ ــكــ ــلــ جـــــــديـــــــدة لــ

مــخــرجــاتــهــا مـــواكـــبـــة ومــلــبــيــة 
الحالية  التنمية  الحتياجات 
والمستقبلية ومتطلبات سوق 
الــعــمــل، والـــتـــوســـع فـــي بــرامــج 
الــكــلــيــة والــتــعــلــيــم الــمــســتــمــر 
لطلبتها،  جــديــدة  آفـــاق  وفــتــح 
مــــوجــــهــــًا الــــشــــكــــر والـــتـــقـــديـــر 
ــة والـــتـــعـــلـــيـــم  ــيــ ــربــ ــتــ لـــــوزيـــــر الــ
الـــــوزيـــــر الـــمـــعـــنـــي بــــاإلشــــراف 
الكلية  أعــمــال  عــلــى  والــرقــابــة 
وحرصه  ودعمه  متابعته  على 
الكلية  تــطــويــر  اســتــمــرار  عــلــى 

ومخرجاتها.
وأشــــــــــــــــــــــــــــاد الــــــــــمــــــــــبــــــــــارك 
بالخريجين الذين لم تقتصر 
الكلية على تزويدهم بالمهارات 
التحليلية والمعرفية فحسب، 

ــم كـــذلـــك بــالــشــغــف  ــهــ بـــل زودتــ
ــة،  ــرفــ ــعــ ــمــ ــلــــم والــ ــتــــعــ وحـــــــب الــ
مواقع  من  بأنهم  ثقته  مؤكدًا 
سيكون  المستقبلية  أعمالهم 
ــي عــلــى  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ لــــهــــم تــــأثــــيــــر إيـ
تــنــمــيــة الــمــمــلــكــة واقــتــصــادهــا 
بناء  فــي  مسهمين  وتــطــورهــا، 
ــي وتـــحـــقـــيـــق  ــ ــالـ ــ ــغـ ــ الــــــوطــــــن الـ
الــمــزيــد مـــن خــيــره ورفــاهــيــتــه 
فــــي ظــــل قـــيـــادتـــه الــحــكــيــمــة، 
ــاء  ــى أعـــضـ ــ ــكــــره إلــ مـــوجـــهـــًا شــ
مـــجـــلـــس األمـــــنـــــاء لــحــرصــهــم 
ــى رســـــــم اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  ــلــ عــ
اإلدارة  وإلى  الكلية،  وسياسات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة واألكـــاديـــمـــيـــيـــن 
ــم الســــتــــمــــرار  ــ ــودهـ ــ ــهـ ــ عــــلــــى جـ
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة خـــال 

فــتــرة الــجــائــحــة، وإلــــى أولــيــاء 
ومساندتهم  لــدعــمــهــم  ــور  األمــ
ألبنائهم الطلبة خال سنوات 
دراســتــهــم فــي الــكــلــيــة.  بعدها 
ألــــقــــى الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــن  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ لــــبــــولــــيــــتــــكــــنــــك الـ
الــبــروفــيــســور كـــيـــران أوكـــاهـــون 
كــلــمــة تــقــدم خــالــهــا بــخــالــِص 
الــشــكــِر وجـــزيـــِل الـــعـــرفـــاِن إلــى 
راعـــي الــحــفــل الــدكــتــور ماجد 
بن علي النعيمي وزير التربية 
ــر الــمــعــنــي  ــ ــوزيــ ــ ــم الــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والـ
بـــــــاإلشـــــــراف والـــــرقـــــابـــــة عــلــى 
التقنية  البحرين  كلية  أعمال 
وإلــى  الــبــحــريــن(،  )بوليتكنك 
رئيِس مجلِس أمناِء بوليتكنك 
بن  وائـــل  المهندس  البحرين 

ــدوُر  ــ ــبـــارك، عــلــى الـ ــمـ نـــاصـــر الـ
الكبيُر في إرســاِء رؤيــِة ورسالِة 
ــِم الــبــولــيــتــكــنــك وتــحــقــيــِق  ــَيـ وِقـ
اإلنــــجــــازاِت الــتــي نــفــخــُر بــهــا، 
والشكُر موصوٌل إلى الهيئتيِن 
األكــــاديــــمــــيــــِة واإلداريـــــــــــِة عــلــى 
جهوِدهم المتواصلِة وتفانيهم 
ــلِّ تــلــَك  فـــي ســبــيــِل تــحــقــيــِق كــ
اإلنجازات، مؤكًدا أنه مازال في 
بمجلس  الــبــولــيــتــكــنــك  جــعــبــة 
ــا األكــاديــمــي  ــادرهــ أمــنــائــهــا وكــ
المشاريع  الكثير من  واإلداري 
التي تسعى إلى تنفيذها سواء 
عــلــى الــمــســتــوى األكــاديــمــي أو 
ــي،  ــاتـ ــدمـ ــخـ ــى الـــصـــعـــيـــد الـ ــلـ عـ
من  يــجــعــل  هــــدف  وراء  ســعــًيــا 
تعليمية  مؤسسة  البوليتكنك 
ــتــــوى، يــفــخــر  ــيـــة الــــمــــســ ــالـــمـ عـ
إليها كل ساٍع نحو  باالنضمام 
ــلـــم والـــمـــعـــرفـــة والــتــمــكــن  الـــعـ
الــوظــيــفــي والــمــهــنــي عــلــى حد 
سواء.بعد ذلك ألقت الخريجة 
منال محمد البناء كلمة نيابة 
عن الطلبة الخريجين، ثم تم 
عـــرض فيلم عــن قــصــِة إحــدى 
خريجاِت بوليتكنك البحرين.

بعدها تفضل وزير التربية 
والــتــعــلــيــم بــتــوزيــع الــشــهــادات 
عــــــلــــــى هــــــــــــذه الـــــــدفـــــــعـــــــة مـــن 
استكملوا  الــذيــن  الخريجين 
ــات تــــخــــرجــــهــــم فـــي  ــبــ ــلــ ــطــ ــتــ مــ

مختلف التخصصات.

وزي���ر التربي���ة يرع���ى حف���ل التخ���رج ال�س���ابع لطلب���ة بوليتكن���ك البحري���ن

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

آسيويا  الجنائية  الكبرى  المحكمة  عاقبت 
العقوبة  تنفيذ  عقب  وإبــعــاده  سنة   15 بالسجن 
بــعــد إدانـــتـــه بــتــرويــج مــــادة الــهــيــرويــن الــمــخــدر 
فيما  دينار،  آالف  بتغريمه 10  المحكمة  وأمــرت 
إباحية  مـــواد  لــحــيــازة  ديــنــار  أيــضــا 100  غــرمــتــه 
بداخل هاتفه. كانت معلومات قد وردت إلى إدارة 
مكافحة المخدرات عن قيام شاب آسيوي يحوز 
مــــادة الــهــيــرويــن الــمــخــدرة بــهــدف االتـــجـــار فتم 
السرية  التحريات  من  المزيد  بإجراء  التوجيه 

المخدرة،  الــمــادة  مصدر  إلــى  للتوصل  الــازمــة 
المكثفة  التحريات  بعد  العمل  فــريــق  فتوصل 
البريد  طــريــق  عــن  المتهم  جلب  ثــبــوت  أن  إلــى 
الميت، فتواصل معه هاتفيا مصدر سري مسمع 
وإشــراف رئيس عرفاء وطلب منه شراء 2 جرام 
على  االتفاق  وتم  دينارا   60 مقابل  المخدر  من 
التسليم بمنطقة القضيبية. حيث وصل المتهم 
المبلغ  تسلم  بعدها  الــســري  الــمــصــدر  والــتــقــى 
المصور من المصدر السري وعثر بحوزته على 8 

لفافات من مخدر هيروين، وتم القبض عليهما 
المضبوطة بحوزة  المواد  وثبت معمليًا احتواء 
وأن  )هيروين(  المخدرة  المواد  على  المتهمين 
ــواد الــمــخــدرة  ــمـ عــيــنــة إدرارهــــــم احـــتـــوت عــلــى الـ
النيابة  إذن  وبموجب  العقلية،  والمؤثرات  للكل 
حقيبة  على  عثر  حيث  منزله  إلــى  الــتــوجــه  تــم 
الــمــخــدرة واعترف  الــمــادة  بها كمية مــن  ســـوداء 
طريق  عن  المخدرة  الــمــادة  يتسلم  أنــه  المتهم 
الــبــريــد الــمــيــت مـــن آخـــريـــن بــقــيــمــة 400 ديــنــار 

ويقوم بالترويج بمقابل مادي أو كمية لتعاطيه. 
أنه  األول  المتهم  إلــى  العامة  النيابة  فأسندت 
الــمــواد  أبــريــل 2022 حـــاز بقصد االتــجــار  فــي 3 
التعاطي كما حاز مواد  إلى  باإلضافة  المخدرة 
وتمت  المعلومات،  تقنية  جهاز  بداخل  إباحية 
إحالته إلى المحكمة التي عاقبته بالسجن 15 
سنة لاتجار وغرامة 10 آالف دينار وغرامة 100 
دينار عن تهمة حيازة مواد إباحية وأمرت بإبعاده 

نهائيا عن الباد عقب تنفيذ العقوبة.

8 لفافات هيروين تقود اآ�سيويا اإلى ال�سجن 15 �سنة والإبعاد

لبحرين��ي دين��ار  اآلف   10 رد  اأجنبي��ة  اإل��زام 

ا�ستثماراتها م�ساركتها  بوهم  المبلغ  على  ا�ستولت 
ألزمت المحكمة المدنية 
آالف   10 دفــع  أجنبية  ســيــدة 
ديــــنــــار بـــحـــريـــنـــي لــبــحــريــنــي 
بعد أن استولت على المبلغ 
ــروع تــجــاري  ــشـ بـــوهـــم بــــدء مـ
بمشاركة المدعي إال أنها لم 
تلتزم بتنفيذ المشروع أو برد 

المبلغ الذي تسلمته.
وقــــال وكــيــل الــمــدعــي أن 
ــع الــمــدعــي  مـــوكـــلـــه اتـــفـــق مــ
كشريك  إدخــالــه  على  عليها 
مــعــهــا فـــي مـــشـــروع تـــجـــاري، 
ــاق  ــفــ ــاء عـــلـــى هــــــذا االتــ ــ ــنـ ــ وبـ
مبلغ  بتحويل  الــمــدعــي  قــام 
لــلــمــدعــيــة  ديــــنــــار  آالف   10
الــمــشــروع،  لــفــتــح  كمساهمة 
أخلت  عليها  المدعى  أن  إال 
المشروع  بــإنــشــاء  بالتزامها 
المبالغ  تــلــك  بـــرد  تــقــم  ولـــم 
لــمــوكــلــه، األمــــر الــــذي دفــعــه 

إلى رفع دعواه.
المحكمة  نــظــرت  حــيــث 
ــوى وأمــــــرت بــإحــالــتــهــا  ــدعــ الــ
إلـــــى الــتــحــقــيــق واســتــمــعــت 
إلـــى شــهــود الــواقــعــة وأشـــارت 
اطمأنت  أنها  إلــى  المحكمة 
واستخلصت  شــهــادتــهــم  إلـــى 
مــــن جــمــلــة أقـــــــوال الــشــاهــد 
أن الــمــدعــي قــد أثــبــت وجــود 
عليها  الــمــدعــى  وأن  اتـــفـــاق، 
دينار  تسلمت مبلغ 10 آالف 
بنكي  بتحويل  الــمــدعــي  مــن 
عليها  الـــمـــدعـــى  تــثــبــت  ولــــم 
الدليل  تقم  ولم  ذلك  عكس 
على تنفيذها بفتح المشروع 

التجاري.
عليها  المدعى  إن  وقــال 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن إعــانــهــا  وعـ
لـــم تحضر  أنــهــا  إال  قـــانـــونـــًا 
تدفع  ولــم  التداعي  جلسات 

دفــاع  أو  دفـــع  بثمة  الـــدعـــوى 
دليل  تــقــدم  ولــم  يــنــال منها، 
بــراءة  أو  اللتزامها  تنفيذها 
ذمــتــهــا مــنــه، مــشــيــرا إلـــى أن 
الــقــضــيــة لــهــا شــقــيــن مــدنــي 
ــزم  ــ وجــــنــــائــــي، والــــمــــدنــــي ألـ
المبلغ  بــرد  عليها  الــمــدعــى 
للمدعي، أما الشق الجنائي 
الواقعة  كــون  فــي  فيتلخص 
ــلـــيـــة نــــصــــب واحــــتــــيــــال،  عـــمـ
الــمــدعــي بمنع  وقــــد طــالــب 
السفر  مــن  عليها  الــمــدعــى 
ــا أجـــنـــبـــيـــة الــجــنــســيــة  ــهـ ــونـ كـ
ــيــــث حـــكـــمـــت الـــمـــحـــكـــمـــة  حــ
ــزام الــمــدعــى  ــ ــإلـ ــ الـــمـــدنـــيـــة بـ
آالف   10 الـــــ  بــمــبــلــغ  عــلــيــهــا 
إلزامها  الى  باإلضافة  دينار 
الــــــــرســــــــوم والـــــمـــــصـــــروفـــــات 
أتـــعـــاب  مـــقـــابـــل  ديــــنــــارا  و20 

المحاماة.

ــاقـــش بــــرنــــامــــج »األمـــــــن«  ــنـ يـ
ــده وتــقــدمــه  ــعـ اإلذاعــــــــي الــــــذي تـ
والثقافة  لإلعام  العامة  اإلدارة 
األمنية بوزارة الداخلية بالتعاون 
مـــــع إذاعـــــــــة مـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن 
ــهـــواء مــبــاشــرة كل  ويــبــث عــلــى الـ
 1:30 الــســاعــة  تــمــام  فــي  خميس 

 FM102.3 الــمــوجــة  على  ظــهــرًا 
موضوع الخدمات الصحية التي 
لــنــزالء  الــصــحــة  وزارة  تــقــدمــهــا 
حيث  والتأهيل،  اإلصــاح  مراكز 
يــســتــضــيــف الــبــرنــامــج الــدكــتــورة 
إدارة  مـــديـــر  الـــفـــتـــح  أبـــــو  نـــجـــاة 

الصحة العامة بوزارة الصحة.

كما يتخلل البرنامج تقديم 
ــاور  ــمـــحـ ــن الـــفـــقـــرات والـ عـــــدد مــ
والتوعوية،  والتثقيفية  األمنية 
ويقدم حلقة هذا األسبوع الرائد 
عــلــي نــجــم والـــرائـــد جــاســم عيد 
وكــيــل مـــازم  ــي اإلخـــــراج  آدم، وفـ

ثاني عبد الرحمن البطي.

الأم������ن الإذاع��������ي ي��ن��اق�����ش ال���خ���دم���ات ال�����س��ح��ي��ة

ال��م��ق��دم��ة ل���ن���زلء م���راك���ز الإ�����س����اح وال��ت��اأه��ي��ل

ر�س���د 34 مخالف���ة �سم���ن الحم���ات التفتي�س���ية للقيم���ة الم�ساف���ة
واصلت وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع الجهاز الوطني 
التفتيشية على المحات والمنشآت  لإليرادات تكثيف الحمات 
تعديل  قانون  تطبيق  منذ  المبذولة  للجهود  استمراًرا  التجارية، 
 40 تفتيش  تــم  حيث   ،2022 عــام  مطلع  المضافة  القيمة  نسبة 
البحرين،  مملكة  محافظات  مختلف  في  تجارية  ومنشأة  محًا 
القيمة  لتطبيق  التجارية  المنشآت  امتثال  على  لاطاع  وذلــك 
بــاآللــيــات  الــوعــي  الــمــعــدلــة ونــشــر  الــمــضــافــة بنسبتها األســاســيــة 
المستهلكين  مصلحة  يكفل  الــذي  النحو  على  اتباعها  الــواجــب 
بشكل رئيسي، وكجزء من إجراءات التفتيش والرقابة االعتيادية 

على المنشآت التجارية في المملكة.

وأسفرت الحمات التفتيشية عن رصد 34 مخالفة تستوجب 
فـــرض الـــغـــرامـــات اإلداريـــــــة، الــتــي قـــد تــصــل إلـــى 10 آالف ديــنــار 
بعض  رصد  جانب  إلى  المضافة،  القيمة  لقانون  وفقًا  بحريني، 
المضافة  القيمة  من  التهرب  حــاالت  من  تعد  قد  التي  الــحــاالت 
بعض  غلق  يستوجب  قد  والــذي  المضافة،  القيمة  لقانون  وفًقا 
لــإليــرادات  الوطني  الجهاز  فــإن  عليه  وبــنــاًء  تحفظيًا،  المحات 
المخالفة،  المنشآت  حــيــال  القانونية  اإلجــــراءات  اتــخــاذ  بــصــدد 
وإحالة من يثبت ارتكابه أحد جرائم التهرب من القيمة المضافة، 
إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة  والتي قد تصل عقوبتها 
تعادل ثاثة أمثال القيمة المضافة المتهرب عنها، إلى الجهات 

المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في مواجهته. وأكدت وزارة 
الصناعة والتجارة والجهاز الوطني لإليرادات أهمية تضافر جهود 
للتطبيق،  المختلفة  الــمــراحــل  إلنــجــاح  المعنية،  ــراف  األطــ كــل 
والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  وكـــل  المستهلكين  دعـــوة  عــلــى  وشــــددت 
إلى تقديم الشكاوى عند ماحظة أية مخالفة أو تجاوز لقانون 
األساسية  بنسبتها  المضافة  القيمة  تطبيق  أو  المضافة  القيمة 
الــتــواصــل مــع أحـــد المختصين فــي مركز  الــمــعــدلــة، وذلـــك عــبــر 
أيــام  وطـــوال  الساعة  مــدار  على   80008001 الــرقــم  على  االتــصــال 
البريد  عــلــى  الــمــاحــظــات  أو  ــال االســتــفــســارات  إرســ أو  األســـبـــوع، 

.vat@nbr.gov.bh اإللكتروني

ال���ن���ائ���ب ال����ع����ام ي�����س��ل��م م��ن��ت�����س��ب��ي ال��ن��ي��اب��ة 

و�����س����ام الأم����ي����ر ���س��ل��م��ان ل��ا���س��ت��ح��ق��اق ال��ط��ب��ي
ــلــــي بــن  ــور عــ ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ أكـــــــد الـ
فضل البوعينين النائب العام 
صـــاحـــب  ــرة  ــضــ حــ اعـــــتـــــزاز  أن 
ــة الـــمـــلـــك حـــمـــد بــن  الــــجــــالــ
الباد  آل خليفة ملك  عيسى 
الــمــعــظــم ، وتــثــمــيــن صــاحــب 
سلمان  األمير  الملكي  السمو 
ولــــي  ــيـــفـــة  ــلـ خـ آل  ــد  ــمــ حــ بـــــن 
ــوزراء  الـ مجلس  رئــيــس  العهد 
المخلصة  الــوطــنــيــة  للجهود 
الصفوف  فــي  الــعــامــلــيــن  لــكــل 
لفيروس  للتصدي  األمــامــيــة 
الــكــوادر الصحية،  كــورونــا مــن 
ووزارة  الــبــحــريــن،  دفــــاع  وقــــوة 
ــة، وكـــــــل الـــجـــهـــات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
ــثــــل دافـــــعـــــًا  الـــــمـــــســـــانـــــدة، يــــمــ
العزم،  بــذات  العمل  لمواصلة 
مشيدًا بجهود موظفي النيابة 
تأدية  على  وحــرصــهــم  الــعــامــة 
الوطنية  وواجــبــاتــهــم  عملهم 
فيه خير  لما  وجــه  أكمل  على 

ونماء مملكة البحرين.
ــد الـــنـــائـــب الــــعــــام أن  ــ ــ  وأكـ
الحفاظ على ما تحقق حتى 
المزيد  بـــذل  يستدعي  الــيــوم 
مــــن الـــجـــهـــود لـــلـــوصـــول إلـــى 
الــنــجــاحــات الــمــنــشــودة، ورفـــع 
عــالــًيــا  الــبــحــريــن  مملكة  اســـم 
فــــي كــــل الـــمـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة. 
جاء ذلك لدى تسليم الدكتور 
ــلـــي بــــن فـــضـــل الــبــوعــيــنــيــن  عـ

ــام  ــ ــــس، »وسـ الـــنـــائـــب الــــعــــام أمــ
األمــــــيــــــر ســــلــــمــــان بــــــن حــمــد 
للكوادر  الطبي«  لاستحقاق 
النيابة  منتسبي  من  الوطنية 
الملكي  لألمر  إنــفــاًذا  العامة، 
الـــســـامـــي وفـــــي إطــــــار تــوجــيــه 
ــو الـــمـــلـــكـــي  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ صــــــاحــــــب الـ
ــيــــس مــجــلــس  ــهـــد رئــ ــعـ ــي الـ ــ ولــ
المعنية  الجهات  لكل  الـــوزراء 
في  للعاملين  الوسام  بتسليم 
الصفوف األمامية من الكوادر 

الصحية، وقوة دفاع البحرين، 
الجهات  الداخلية، وكل  ووزارة 

المساندة. 
وقـــــد هـــنـــأ الـــنـــائـــب الـــعـــام 
الحاصلين على »وسام األمير 
لاستحقاق  حمد  بن  سلمان 
ــبــــي«، مـــعـــربـــا عــــن شــكــره  الــــطــ
وتــــــقــــــديــــــره لـــــكـــــل مـــنـــتـــســـبـــي 
جهودهم  على  العامة  النيابة 
وإســهــامــاتــهــم الــوطــنــيــة ضمن 
ــيــــة لـــفـــريـــق  ــنــ الــــجــــهــــود الــــوطــ

الـــــبـــــحـــــريـــــن فـــــــي الــــتــــصــــدي 
لجائحة فيروس كورونا.

ــم أعــــــــرب  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ومــــــــــن جـ
الذين  العامة  النيابة  منتسبو 
األمــيــر  وســـام  بتسلم  تــشــرفــوا 
لاستحقاق  حمد  بن  سلمان 
بهذا  الفخر  بالغ  عن  الطبي، 
الــتــكــريــم الـــســـامـــي، مــؤكــديــن 
تــشــرفــهــم بــنــيــل الـــوســـام الــذي 
لــمــواصــلــة العمل  يــعــد حــافــزا 

والعطاء خدمة للوطن.

ــن فــضــل  ــ ــم بــ ــ ــانـ ــ  أّكـــــــــد غـ
ــنــــيــــن وزيــــــــــر شــــــؤون  ــيــ ــبــــوعــ الــ
ــورى والـــنـــواب  ــشــ مــجــلــســي الــ
السلطتين  بــيــن  الــتــعــاون  أن 
ــة والـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
طـــيـــلـــة الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي 
أســـهـــم بشكل  قـــد  الـــخـــامـــس 
الــعــديــد من  ــراز  إحــ فــي  كبير 
الكبرى  الوطنية  اإلنـــجـــازات 
عـــلـــى الــصــعــيــد الــتــشــريــعــي، 
المسيرة  أهـــداف  يحقق  بما 
الــتــنــمــويــة الــشــامــلــة بــقــيــادة 
ــب الـــجـــالـــة  ــ ــاحـ ــ ــرة صـ ــ ــضـ ــ حـ
ــد بــــــن عــيــســى  ــمــ ــلــــك حــ ــمــ الــ
الــــبــــاد  مــــلــــك  خـــلـــيـــفـــة  آل 
المعّظم، وبفضل التوجيهات 
السمو  لــصــاحــب  الــمــســتــمــرة 
ــر ســلــمــان بن  ــيـ الــمــلــكــي األمـ
العهد  ولــي  خليفة  آل  حمد 

رئيس مجلس الوزراء.
وفـــيـــمـــا يــتــعــّلــق بــأعــمــال 
ــؤون الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، قـــال  ــ ــشـ ــ الـ
الـــســـلـــطـــة  إّن  الـــبـــوعـــيـــنـــيـــن 
ــد أقـــــــــّرت 47  ــ الـــتـــشـــريـــعـــيـــة قـ
و70  بــــــقــــــانــــــون،  مــــــرســــــومــــــًا 
ــانــــون مـــقـــدًمـــا  ــقــ مــــشــــروعــــًا بــ

مشروعًا  و18  الحكومة،  مــن 
السلطة  مــن  مــقــّدًمــا  بقانون 
الــتــشــريــعــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
85 اقــتــراحــًا بــقــانــون ُمــحــااًل 
هذه  أّن  وبّين  الحكومة.  إلــى 
قطاعات  غــطــت  الــتــشــريــعــات 
حــيــويــة عــديــدة، ومـــن أبــرزهــا 
الصناديق  اســتــدامــة  قــوانــيــن 
ــتــــقــــاعــــديــــة،  ــة والــ ــيـ ــنـ ــيـ ــأمـ ــتـ الـ
ــون زيــــــادة الــمــســاعــدات  ــانــ وقــ
االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، وقـــــــانـــــــون 
اســــتــــحــــداث وســــــــام لــتــكــريــم 
ــاط  ــبـ ــبــــاط الــــشــــرطــــة وضـ ضــ
الــصــف وأفــــــراد قــــوات األمـــن 
الــذيــن قــدمــوا أعــمــااًل أمنية 
على  والتصديق  استثنائية، 
اتفاقيتين بهدف إنشاء مركز 
ــد لــتــشــغــيــل ومـــراقـــبـــة  ــديــ جــ
والتحّكم في شبكات الكهرباء 
والماء، وغيرها من القوانين 

ذات األهمية.
ــال الـــشـــؤون  ــمــ وحــــــول أعــ
ــة خــــــــال الـــفـــصـــل  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ الـ
الــتــشــريــعــي الـــخـــامـــس، أفـــاد 
تـــّم تقديم  بــأنــه  الــبــوعــيــنــيــن 
773 ســؤااًل، وتشكيل 8 لجان 

ــراء  تــحــقــيــق، إلــــى جـــانـــب إجــ
وتسجيل  عــامــة،  مناقشات   6
بــرغــبــة مــحــااًل  اقــتــراًحــا   533

إلى الحكومة.
ــتــــجــــاوب  وبــــخــــصــــوص الــ
الــحــكــومــي مـــع االقـــتـــراحـــات 
مجلس  من  المقدمة  برغبة 
النواب، قال الوزير البوعينين 
النواب أحال 533  إّن مجلس 
اقتراحًا برغبة خال الفصل 
الـــتـــشـــريـــعـــي الــــخــــامــــس إلـــى 
الحكومة، وقد ردت الحكومة 

بــرغــبــة  ــا  ــراًحــ ــتــ اقــ  427 عـــلـــى 
وفقًا  البقية  على  الــرد  وجــاٍر 

للمهلة الدستورية المقررة.
أوضح  السياق،  ذات  وفــي 
أن الجهات الحكومية حرصت 
عـــلـــى حـــضـــور االجـــتـــمـــاعـــات 
بالردود  المجلسين  ومــوافــاة 
ــن أجــــــل بـــلـــورة  ــ ــيـــة مـ ــابـ ــتـ ــكـ الـ
الـــــــمـــــــوقـــــــف مـــــــــن مـــخـــتـــلـــف 
على  المعروضة  التشريعات 
ــنــــقــــاش بـــالـــلـــجـــان  ــة الــ ــ ــاولـ ــ طـ
ــث تـــســـّلـــم  ــيــ الــــمــــخــــتــــصــــة، حــ
ــورى ومــجــلــس  ــ ــشـ ــ مــجــلــس الـ
بنسبة  كتابية  ردودًا  الــنــواب 
من  الــتــوالــي  على  و%89   %87
الموجهة  الطلبات  إجــمــالــي 
وآراء  وإيــضــاحــات  لمعلومات 
ــال الــتــشــريــعــيــة  ــ ــمــ ــ ــن األعــ ــ عـ
للمجلس، فيما تسّلم مجلس 
بنسبة  كتابية  ردودًا  الــنــواب 
94% من إجمالي الطلبات عن 
أعمال رقابية للمجلس بذات 

الفصل التشريعي.

وزير �شوؤون مجل�شي ال�شورى والنواب:

ال�����ت�����ع�����اون ب����ي����ن ال�������س���ل���ط���ت���ي���ن اأث����م����ر 

ال���ع���دي���د م����ن الإن������ج������ازات ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة

} غانم البوعينين.

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16155/pdf/1-Supplime/16155.pdf?fixed7623
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://media.akhbar-alkhaleej.com/sup.php?i=/source/16155/pdf/3-MAIN/7.pdf?fixed04488#page=1&zoom=auto,-3,1668
https://alwatannews.net/Bahrain/article/1010900/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B0%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1298864
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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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أكــــدت شــــؤون الــجــنــســيــة والـــجـــوازات 
السفر  أّن خدمة إصـــدار جــواز  واإلقــامــة 
الــمــوالــيــد  »فــئــة  لــلــمــواطــنــيــن  ألول مـــرة 
للحكومة  الوطنية  البوابة  عبر  الجدد« 
في  يــأتــي   ،bahrain.bh اإللــكــتــرونــيــة 
إطار حرصها على توفير كافة الخدمات 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن والـــــــزوار بكل 
للتحول  وتعزيزًا  وشفافية،  وسرعة  يسر 
اإللــــكــــتــــرونــــي فـــــي تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 

الحكومية.
تتمّيز  الــخــدمــة  هــــذه  بــــأّن  وتــابــعــت 
ــدار جــــواز  ــ ــ بــإمــكــانــيــة تـــقـــديـــم طـــلـــب إصـ
دون  وقـــــت  أي  وفـــــي  مـــــرة  ألول  الـــســـفـــر 
الحاجة للحضور إلى فروع اإلدارة خالل 
الــدوام الرسمي، حيث أنها تهدف  أوقات 
الـــزيـــارات لــلــفــرع إلــى  إلـــى تقليص عـــدد 

زيــارة واحــدة فقط الستالم جواز السفر 
الخدمة  تمّيز  جانب  إلــى  هــذا  الجديد، 

بخاصية تعّقب حالة الطلب.
وأضافت شؤون الجنسية والجوازات 
أّن الخدمة تتيح كذلك فرصة  واإلقامة 
الــجــواز ألول مرة  إصـــدار  تقديم خــدمــة 
إلــكــتــرونــيــًا فــي مـــدة وجــيــزة نــظــرًا لقلة 
اإلجــــــراءات وســهــولــتــهــا، فــضــاًل عــن أنها 
تــســهــم فــــي جــــدولــــة مـــواعـــيـــد الـــعـــمـــالء، 
اإلداريـــة  ــراءات  ــ اإلجـ دورة  مــن  يقّلل  بما 

والتنفيذية.
وأوضـــــــحـــــــت بــــــــأن خـــــدمـــــة إصــــــــدار 
تـــنـــدرج ضمن  مــــرة  الــســفــر ألول  جـــــواز 
الجنسية  لــشــؤون  تــطــويــريــة  مـــبـــادرة   24
والجوازات واإلقامة ضمن خطة التعافي 
إلـــى تقليل  االقـــتـــصـــادي، والـــتـــي تــهــدف 

وتعزيز  المعتادة،  الروتينية  اإلجــــراءات 
آلــيــات الــتــحــول الــرقــمــي فــي الــخــدمــات، 
فضاًل عن المحافظة على البيئة، وذلك 
التطوير  عمليات  من  جملة  تنفيذ  عبر 
ــراءات الــخــدمــات  ــ والــتــســهــيــالت عــلــى إجــ
األول  بالمقام  تسعى  والتي  المختلفة، 
ــة  ــرعـ ــر وسـ ــسـ ــل يـ ــكـ لـــتـــقـــديـــم خــــدمــــات بـ
ــيــــرة الــعــالــم  ــواكــــب وتــ وشـــفـــافـــيـــة، بـــمـــا يــ
ــة الــبــحــريــن  ــ الـــمـــتـــســـارعـــة، ويـــحـــقـــق رؤيــ

االقتصادية 2030.
ونــّوهــت شــؤون الجنسية والــجــوازات 
بــأن هــذه الخدمة متاحة على  واإلقــامــة 
ــدار الـــســـاعـــة عـــبـــر الـــبـــوابـــة الــوطــنــيــة  ــ مــ
 ،bahrain.bh اإللكترونية  للحكومة 
وللمزيد من االستفسارات وطلب الدعم 
على  االتصال  مركز  مع  التواصل  يمكن 

حرصها  مــؤكــدة   ،17077077 رقــم  هــاتــف 
عـــلـــى االســــتــــمــــرار فــــي تــنــفــيــذ الــخــطــط 
أفضل  تقديم  شأنها  من  التي  والبرامج 
ــات لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن  الــــخــــدمــ

والزوار.
ــروط تــقــديــم  ــ ــه مـــن شـ ــى أنــ ــار إلــ ــشـ ُيـ
طــلــب خــدمــة إصــــدار جـــواز الــســفــر ألول 
الجدد(،  المواليد  )فئة  للمواطنين  مرة 
أن يكون مقدم الطلب هو األب شخصيًا، 
متواجدًا  البحرينية،  للجنسية  حــامــاًل 
داخل مملكة البحرين، باإلضافة إلى أن 
اإللكتروني  المفتاح  حساب  لديه  يكون 
ــات والــــحــــكــــومــــة  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ )لــــهــــيــــئــــة الـ
اإللكترونية( وأال يقل عمره عن 18 عامًا، 
وغيرها من الشروط المتوفرة بالموقع.

وحـــول تــفــاصــيــل بــيــانــات الــمــرفــقــات 

حديثة  شخصية  صـــورة  ــاق  إرفــ يــتــوجــب 
مطابقة   )6X4 بحجم  بيضاء  )خلفية 
ــزواج، جــواز  لــلــشــروط واألحــكــام، عقد الــ
المعتمدة  الــمــيــالد  شـــهـــادة  واألم،  األب 
ــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن، وبـــخـــصـــوص  فـــــي مـــمـ
ــم  ــرقـ ــة الـ ــ ــافـ ــ ــزم إضـ ــلــ ــب يــ ــلـ ــطـ ــم الـ ــديـ ــقـ تـ
الــشــخــصــي لــلــمــولــود الــجــديــد، واخــتــيــار 
إدخــال بيانات  موقع االســتــالم، ومــن ثم 
االتــــصــــال، كــمــا يــمــكــن لـــمـــقـــّدم الــطــلــب 
إضــافــة أكــثــر مــن مــولــود واحــــد، عــلــى أن 
لكل  المطلوبة  الــمــســتــنــدات  إرفــــاق  يــتــم 
مولود على حدة، مع التأكد من البيانات 
والــمــرفــقــات الــمــدخــلــة والــمــوافــقــة على 
اإلقــــــــرار، وكـــخـــطـــوة أخـــيـــرة يــتــم إرســــال 
الطلب ليتم إصدار رقم طلب لكل مولود 

مضاف.

اإ�سدار جواز ال�سفر لأول مرة لفئة المواليد الجدد اإلى تقديم طلبات  »الجوازات« تدعو المواطنين 

خليفة  آل  عبداهلل  بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  استقبل 
الدكتورة  المجلس  بمقر  بمكتبه  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
على  وحصولها  تخرجها  بمناسبة  وذلــك  مــتــروك  أحمد  خديجة 
الجامعة  مــن  التمريض  فــي  الفلسفة   )PHD( الــدكــتــوراه  درجـــة 
اإليرلندية في دبلن حيث قامت بإهداء نسخة من رسالة الدكتوراه.

وأعـــــرب عـــن تــقــديــره لــجــهــود الــــكــــوادر الــصــحــيــة الــبــحــريــنــيــة، 
لمثابرتها  طيبًا  أنموذجًا  تمثل  التي  متروك  خديجة  والــدكــتــورة 
طوال سنوات دراستها والتي كان لها األثر في حصولها على هذه 
وعظيم  الشكر  ببالغ  إليه  تقدمت  كما  المميزة،  العلمية  الدرجة 
الطيب  له األثر  كان  والذي  واهتمامه  الدائم  االمتنان على دعمه 

والمحفز لها.
أبحاثًا  تناولت  حيث  الــرســالــة،  تضمنته  عما  إيــجــازًا  وقــدمــت 
الثاني  النوع  من  السكري  لمرضى  برامج  بتطوير  متعلقة  علمية 

عن طريق تفعيل دور الممرض واألسرة.

ي�سيد    لل�سحة«  »الأعلى  رئي�س 

بجهود الكوادر ال�سحية البحرينية

تستضيف مملكة البحرين ممثلًة في الهيئة العامة للتأمين 
للجنة  والخمسين  الحادي  الــدوري  االجتماع  أعمال  االجتماعي 
االجتماعية  والتأمينات  المدني  التقاعد  الدائمة ألجهزة  الفنية 
الفترة  العربية، وذلك خالل  التعاون لدول الخليج  بدول مجلس 

20-22 يونيو 2022.
ويأتي هذا االجتماع الدوري لممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات 
للتأمين االجتماعي في  العامة  الهيئة  تنظمه  الذي  االجتماعية 
األمانة  مع  والتعاون  بالتنسيق  البحرين  بمملكة  الحالية  دورتــه 
العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ضمن اللقاءات الخليجية 
المستمرة لتعزيز فرص التعاون والتنسيق بشأن النظام الموحد 
مد  في  الــرائــدة  الخليجية  األنظمة  أحــد  باعتباره  الحماية  لمد 
تطبيق  تــطــورات  متابعة  جانب  إلــى  االجتماعي،  التأمين  مظلة 
األنظمة التأمينية، وكل ما يرتبط بالنظام الموحد لمد الحماية 

التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

البحريــن ت�ست�سـيــف اجتمـــاع اأجهـــزة   

التقاعد والتاأمينات بدول مجل�س التعاون

محميد احملميد

الممثل  كــان   ، عــام«  مدير  »يوميات  الشهير  العربي  المسلسل  في 
السوري »ياسر العظمة« الذي يقوم بدور المدير العام، يتخفى بمالبس 
زائــــر خــفــي، أو عــمــيــل ومــتــســوق ســــري، لــيــكــتــشــف كــيــف تــســيــر األمـــور 
بطرق  مصالحهم  وتعطيل  الــنــاس  معاناة  حجم  ويــرى  مؤسسته،  فــي 
النوعية  وكــذلــك  ــة،  اإلداريــ الشللية  تكون  وكيف  عقيمة،  بيروقراطية 

النادرة من الموظف المخلص واألمين.
وعلى غرار ذلك المسلسل، رأينا كيف إن بعض المسؤولين العرب 
ويصطدمون  بسطاء،  مواطنين  بشخصيات  يتخفون  كانوا  واألجانب 
بخفايا العمل داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات، وكيف قامت وزيرة 
المعاناة  ووجــدت  صحي  مركز  بزيارة  متنكرة  وهــي  اإلفريقية  الصحة 
والتمييز الذي يواجهه الناس في بالدها، ما أجبرها على اتخاذ قرارات 

المعاقبة والفصل للموظفين المتسيبين.
ربما يكون األمر مغايرا نوعا معا، فالبعض  في دولنا الخليجية، 
ــــوالت مــعــلــنــة لــلــمــســؤول لــمــواقــع مـــع الــكــامــيــرات  يــكــتــفــي بـــزيـــارات وجـ
كل  وإخــفــاء  العمل،  سير  لمتابعة  واألخــبــار،  والتصريحات  والتصوير، 

المالحظات واألخطاء.
ــتـــمـــارات ومــســابــقــات،  والــبــعــض يــكــتــفــي بــالــتــقــيــيــم مـــن خــــالل اسـ
وتعرض  يــكــون،  مــا  مــن أجمل  الـــورق  تكون على  واشــتــراطــات،  ومعايير 
ربما  كبير..  والمستور  أعظم،  المخفي  ولكن  لديها،  المشاريع  أفضل 
كشفها  ولــربــمــا  مستساغة،  غير  الــســري  الــزائــر  وثــقــافــة  منهجية  ألن 
األمور  ويضبط  لآلخرين،  سره  ليفشي  نفسه،  للمسؤول  الناس  أقــرب 
معهم.. وربما كان فريق العمل للجوالت الميدانية والرقابية هو النهج 
الواضح والقانوني والشفاف للتعامل مع المؤسسات، منعا ألي مشكلة 
للمسؤول  المعلنة  الــزيــارات  كشفت  هل  ولكن  البعض،  من  واستغالل 

وفرق العمل النتائج المرجوة وأوقفت األخطاء..؟؟
والبعض اكتفى بوجود جهاز قياس الرضا للعميل من خالل جهاز 
والبعض  االســتــبــانــات،  على  استند  والبعض  )اإليــمــوجــي(،  وصــور  آلــي 
يواصل عملية التقييم من خالل الهاتف والرد اآللي وعالمات التقييم 
والرضا والمالحظات، وهذه الوسيلة يبدو أنه من النادر التفاعل معها، 
المكالمة  انــتــهــاء  فـــور  الــســمــاعــة  بــإغــالق  الــنــاس  يكتفي معظم  حــيــث 
والخدمة من دون أي تقييم، ألنها مضيعة للوقت، وخاصة إذا ما كانت 

الخدمة سيئة والحاالت متكررة.
بــاألمــس قـــرأت خــبــرا عــن قــيــام الــرئــاســة الــعــامــة لــشــؤون المسجد 
المستفيدين  لقياس رضا  أدوات   )4( النبوي بوضع  والمسجد  الحرام 
المالحظات  أبـــرز  عــلــى  واالطــــالع  والمعتمرين  والــحــجــاج  الــــزوار  مــن 
ودراستها.. ومن أبرز أدوات قياس الرضا »الزائر الخفي« الذي يقوم بدور 
الزائر لرصد المالحظات وتدوينها، ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية 
التخاذ القرارات المناسبة، من أجل تحسين الخدمة وتطويرها وخدمة 

الزوار، مع محاسبة المقصر، ومكافأة الملتزم.
خالل  من  الرضا  قياس  أدوات  أعلنت  الشريفين  الحرمين  رئاسة 
»االستبانات، مجموعات التركيز، الزائر الخفي، الباركود بست لغات«.. 
وبذلك تكون عالمات التقييم متكاملة وشاملة، من دون االعتماد على 
أجمعت  ما  ولكن متى  واستغاللها،  بها  التالعب  يمكن  واحــدة،  وسيلة 
كل تلك األدوات على عدم الرضا فإن الخلل واضح، والتطوير والتعديل 

واجبان والزمان وعاجالن.
لربما كان من المناسب لدينا، ونحن نسعى إلى تطوير منظومة 
العمل الحكومي، أن نستفيد من تجارب الدول والمؤسسات في قياس 
رضا الناس عن األداء والخدمات، في بيان مؤشر جودة األداء واالنجاز، 
الــقــانــون، وفـــي التخلص مــن أي  الــســرعــة، وفـــي مطابقة  فــي  وخــاصــة 
إجراء يكون سببا في تعطيل المصالح.. وليس شرطا أن يكون »الزائر 
إلى  تــؤدي  التي  واألساليب  األدوات  من  العديد  هناك  ولكن  الخفي«، 

تطوير العمل، من أجل خدمة الوطن والمواطن، والتنمية أساسا. 
أو  لمؤسسة  معلنة  وغير  مفاجئة  بزيارة  سيقوم  مسؤوال  كم  تــرى 
دائرة في وزارتــه..؟؟ وكم مرة قام مسؤول بالوقوف في طابور االنتظار 
مع الناس..؟؟ إننا بحاجة إلى مسؤولين ميدانيين أكثر من مكتبيين، 
ألن الثقافة الميدانية من أبرز نجاحات عملية التطوير في أي مجتمع.

malmahmeed7@gmail.com

الزائر الخفي 

والمت�سوق ال�سري

أكـــد عــلــي بــن صــالــح الــصــالــح، رئيس 
الـــــوزاري  الــتــعــديــل  أنَّ  الــــشــــورى،  مــجــلــس 
لـــدن حضرة  بــمــرســوم ملكي مــن  الــصــادر 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
، يؤّسُس  م  آل خليفة، ملك البالد المعظَّ
لــمــرحــلــة جـــديـــدة فـــي الــعــمــل الــحــكــومــي 
الـــمـــتـــطـــور، ويـــعـــزز اإلنـــــجـــــازات الــوطــنــيــة 
السلطتين  بــيــن  الــتــعــاون  عــلــى  الــقــائــمــة 
مسارات  ــخ  ويــرسِّ والتنفيذية،  التشريعية 
الــنــهــضــة والــنــمــاء الــتــي تــشــهــدهــا مملكة 
ــادة الــحــكــيــمــة  ــيــ ــقــ الـــبـــحـــريـــن فــــي ظــــل الــ

أنَّ  إلــى  مشيًرا  م،  المعظَّ الملك  لجاللة 
نــهــًجــا ملكًيا  ُيــتــرجــم  الــــــوزاري  الــتــعــديــل 
تتسق  اســتــشــرافــيــة  ملكية  ورؤى  ســامــًيــا، 
مـــع مــتــطــلــبــات اســـتـــدامـــة تــطــويــر الــعــمــل 
الشبابية  الــطــاقــات  واستثمار  الحكومي، 
الواعدة، بما يعود بالخير واالزدهــار على 

مملكة البحرين.
وأعرب عن الفخر واالعتزاز الكبيرين، 
الــســديــدة  الملكية  والــتــوجــيــهــات  بــالــرؤى 
تشّكله  ومــا  المعظم،  الملك  جــاللــة  مــن 
مــن مــنــارٍة لــإخــالص والــتــفــانــي، وحــافــًزا 

على العطاء الوطني بروح وعزيمة وإرادة 
ثابتة، مؤكًدا أنَّ أبناء الوطن في السلطات 
ومن  والقضائية،  والتنفيذية  التشريعية 
ــاءات الـــمـــخـــلـــصـــة عــبــر  ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ــقــــدمــــون الـ يــ
يستلهمون  واألهلية  الخاصة  المؤسسات 
ــن الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة لــجــاللــة الــمــلــك  مـ
الــمــعــظــم، أســـمـــى مــعــانــي وصـــــور الـــوفـــاء 
والــتــفــانــي والــبــذل فــي سبيل رفــعــة وسمو 

مملكة البحرين.
وأثـــنـــى عــلــى الـــــدور الــمــحــوري الـــذي 
يضطلع به صاحب السمو الملكي األمير 

العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 
رئيس مجلس الوزراء، وما يقوم به سمّوه 
لرفد منظومة  من جهود وعمٍل متواصٍل 
النجاحات  من  بالمزيد  الحكومي  العمل 
بــفــضــل رئـــاســـة ســـمـــّوه لــفــريــق الــبــحــريــن، 
معرًبا عن التفاؤل بالمرحلة الجديدة من 
الحكومية،  والهيئات  الـــوزارات  في  العمل 
فـــي ظـــل وجـــــود طـــاقـــات شــبــابــيــة واعـــــدة، 
واالبتكار في  اإلبداع  تعزز  أفكاًرا  وتمتلك 

تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

ــل الــــــــوزاري  ــديـ ــعـ ــتـ ــس مــجــلــ�ــس الــــ�ــــســــورى: الـ ــ�ـ ــيـ رئـ

ــي  ــوم ــك ــح ــي الـــعـــمـــل ال ــ ــدة ف ــ ــدي ــ يـــوؤ�ـــســـ�ـــس لــمــرحــلــة ج

خالل مباحثات م�شتركة في مجل�س النواب الأمريكي في وا�شنطن

رئي�سة مجل�س النواب: ال�سعي اإلى النفتاح على مرحلة جديدة من التعاون 
 أكدت فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة 
ــواب أهــمــيــة اتـــخـــاذ الــقــواســم  ــنـ مــجــلــس الـ
المشتركة، وقاعدة التقاء الجهود الرفيعة 
المتحدة  والواليات  البحرين  مملكة  بين 
األمريكية، نقطة انطالق نحو آفاق أرحب 
الــنــواب  الــوثــيــق بين مجلس  الــتــعــاون  مــن 
وتنمية  األمريكي،  والكونغرس  البحريني 
التنسيق  أطـــر  لتوسعة  الــرامــيــة  الــجــهــود 
ــاالت، والـــســـعـــي الــمــشــتــرك  ــجـ ــمـ ــل الـ ــي كـ فـ
لــتــطــويــرهــا بــمــا يــخــدم مــصــالــح الــبــلــديــن 

والشعبين الصديقين.
جاء ذلك خالل المباحثات المشتركة 
ــتـــي عــقــدتــهــا رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب،  الـ
الثالثاء  يــوم  المرافق،  البرلماني  والوفد 
الــمــاضــي مـــع الــنــائــب جـــو ويــســلــون نــائــب 
رئــيــس الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لــلــشــرق األدنــــى 
بلجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب 
األمريكي، وذلك ضمن زيارة رسمية يقوم 
األمريكية  للعاصمة  الــنــيــابــي  الــوفــد  بــهــا 

»واشنطن«.

مرحلة  تــأســيــس  إلـــى  التطلع  وأكــــدت 
تعاون جديدة بين السلطة التشريعية في 
األمــريــكــي،  والــكــونــغــرس  البحرين  مملكة 

مــبــاشــرة ومستمرة،  تــواصــل  قــنــوات  وفــتــح 
وذلــك  المشترك،  الــحــوار  آلــيــات  مــن  تعزز 
ــنــــوات الـــتـــي تـــقـــوم عـــلـــى الــثــقــة  ــقــ عـــبـــر الــ

واالحترام المتبادل.
وأضـــافـــت أن الـــلـــقـــاءات الــتــي عــقــدت 
نوعية  فرصة  تمثل  الراهنة  الزيارة  خالل 

لــلــبــدء فـــي مــرحــلــة تـــعـــاون مــتــقــدمــة بين 
األمــريــكــي،  والــكــونــغــرس  الـــنـــواب،  مجلس 
ــق، وبـــرنـــامـــج عمل  ــريـ ــة طـ ــارطـ وإيــــجــــاد خـ
ــة مشتركة،  إيــجــاد رؤيــ يــقــوم عــلــى  فــاعــل، 
وبرامج موحدة، وزيارات متبادلة، من أجل 
تـــبـــادل الـــخـــبـــرات، وتــنــســيــق الــمــواقــف في 

المحافل المختلفة.
النائب جو ويسلون  من جانبه، أعرب 
البحرين  مملكة  تشهده  بما  إشــادتــه  عــن 
تحققه  وما  وتنموية،  تطويرية  من جهود 
المملكة من مؤشرات تقدم متميزة بقيادة 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
المعظم،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
السمو  به صاحب  يقوم  ما  متابعة  مؤكدا 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من عمل 
دؤوب وجهٍد نوعي يصب في تعزيز مكانة 
تقديم  في  مؤثر  كمركز  البحرين  مملكة 

مبادرات تحمل طابعا مبتكرًا.

} رئيس مجلس الشورى.

علي  بــن  خليفة  الشيخ  سمو  التقى 
بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة 
المرئي  االتــصــال  تقنية  عــبــر  الــجــنــوبــيــة 
ــي عــن  ــراضــ ــتــ ــن خـــــالل الـــمـــجـــلـــس االفــ مــ
ــالــــي والــمــواطــنــيــن  بـــعـــد، بـــعـــدد مـــن األهــ
وذلــك  المحافظة،  مناطق  مختلف  مــن 
الــدوســري  ثــامــر  عيسى  العميد  بحضور 
نـــائـــب الـــمـــحـــافـــظ، وعـــــدد مـــن الــضــبــاط 

والمسؤولين بالمحافظة.
سمو  رحـــب  االجــتــمــاع  مستهل  وفـــي 
الــمــحــافــظ بــاألهــالــي والــحــضــور، مــؤكــدًا 
تعزيز  في  االفتراضي  المجلس  دور  على 
التواصل مع األهالي والمواطنين وتلبية 
احتياجاتهم في شتى المجاالت الخدمية 
الرؤية  ضمن  وذلــك  واألمنية،  والتنموية 
السديدة لحضرة صاحب الجاللة الملك 

البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
الملكي  السمو  صــاحــب  ودعـــم  المعظم، 
ــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  بـ ــر ســـلـــمـــان  ــ ــيـ ــ األمـ
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، من 
خــالل توفير كــافــة الــخــدمــات األســاســيــة، 
والتنمية  الــنــمــاء  تحقيق  شــأنــه  مــن  بــمــا 

المستدامة.
المحافظة  أن  المحافظ،  وأكد سمو 
الــجــنــوبــيــة مــتــواصــلــة فـــي تــرســيــخ نهج 
الــتــواصــل مــع األهــالــي والــمــواطــنــيــن من 
خــــالل الـــتـــواصـــل الـــمـــيـــدانـــي والـــتـــواصـــل 
اإللــــكــــتــــرونــــي عـــبـــر مـــخـــتـــلـــف الـــقـــنـــوات 
ــنــــظــــام تــــواصــــل  ــات الــــذكــــيــــة كــ ــصــ ــنــ ــمــ والــ
ــلـــس االفــــتــــراضــــي الـــــــذي يــشــكــل  والـــمـــجـ
المباشر  لــالســتــمــاع  فــاعــلــة  حــلــقــة وصـــل 
الــتــي  ومــقــتــرحــاتــهــم  الــمــواطــنــيــن  آلراء 

تـــلـــبـــي تـــطـــلـــعـــاتـــهـــم واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم فــي 
والخدمية  األمــنــيــة  الــمــجــاالت  مختلف 
تحقيق  فـــي  لـــالســـتـــمـــرار  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 

المزيد من الخدمات الشاملة.
كما بين سمو الشيخ خليفة بن علي 
بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة 
المستمر  الــمــحــافــظــة  دور   ، الــجــنــوبــيــة 
الفعاليات  واحتضان  وتنظيم  رعاية  في 
التوعوية،  والحمالت  األمنية  والمبادرات 
والــتــي تــهــدف الـــى تــرســيــخ دعــائــم األمــن 
 ، المحافظة  مناطق  شتى  في  والسالمة 
المجتمعية  الشركة  تفعيل  الى  والسعي 
من خالل التعاون والتنسيق مع مختلف 
الجهات األمنية، بما يعزز دورها في هذا 

المجال.
وقـــد اســتــمــع ســمــو الــمــحــافــظ لــعــدد 

األمنية  والــمــقــتــرحــات  الــمــالحــظــات  مــن 
والخدمية واالجتماعية من قبل األهالي، 
لكافة  الحثيثة  الــمــتــابــعــة  ســمــوه  مــؤكــدًا 
التنسيق  خــالل  من  ــواردة  الـ المالحظات 
والـــتـــعـــاون مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة ذات 

العالقة.
وفــــي خـــتـــام الــمــجــلــس االفـــتـــراضـــي، 
عــبــر الــحــضــور عـــن شــكــرهــم وتــقــديــرهــم 
ــيـــه ســمــو  ــم الـــــــذي يـــولـ ــ ــدائـ ــ ــتـــواصـــل الـ ــلـ لـ
ــة مــع  ــيـ ــوبـ ــنـ ــة الـــجـ ــافـــظـ ــمـــحـ مـــحـــافـــظ الـ
األهالي والمواطنين من خالل المجلس 
ــراضــــي ومــخــتــلــف الـــقـــنـــوات الــتــي  ــتــ االفــ
بالشكل  والتي تعكس  المحافظة  توفرها 
في  وتسهم  المجتمعية  الشراكة  الفاعل 

تحقيق سرعة االستجابة.

محافــظ الجنوبيــة يوؤكــد تر�ســيخ نهــج التوا�ســل مــع الأهالــي عبــر مختلــف القنــوات

} محافظ الجنوبية.
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األوقـــاف  إدارة  مــديــر  أكـــد 
ــنـــدس يــوســف  ــهـ ــمـ الـــســـنـــيـــة الـ
اإلدارة  حـــــــرص  نـــــــور  أحــــمــــد 
العقارات  على  الحفاظ  على 
عليها،  تــشــرف  الــتــي  الوقفية 
عمرها  وذلــك ضمانا إلطــالــة 
ــر كـــافـــة ســـبـــل الـــراحـــة  ــيـ ــوفـ وتـ
في  يصب  مما  للمستأجرين 
ــتــــدامــــة الــــوقــــف وتــحــقــيــق  اســ
عمليات  أن  مضيفا  شــروطــه، 
الطارئة  أو  الــدوريــة  الصيانة 
تتم بشكل منظم وفق جداول 
لذلك  اإلدارة  وضعتها  زمنية 
ــانــــة  ــيــ الــــصــ مــــجــــمــــوعــــة  وأن 
ــرت فـــريـــقـــا مــخــتــصــا عــلــى  ــ وفــ
مــــــدار الـــســـاعـــة لــتــلــبــيــة كــافــة 

تلقي  فــــور  الــصــيــانــة  طــلــبــات 
الــمــالحــظــات والــبــالغــات عبر 

قنوات التواصل.
اإلدارة  بــــأن  نــــور  وأوضــــــح 
نفذت خالل النصف األول من 
هذا العام ما يقارب 100 عملية 
صــيــانــة مـــن خــــالل الــبــالغــات 
الـــواردة ســواء مــن المؤسسات 
بين  مـــا  وتــنــوعــت  األفــــــراد،  أو 
والمائية  الكهربائية  الصيانة 
ــعــــزل الــمــائــي،  والــتــكــيــيــف والــ
ــى الـــمـــحـــافـــظـــات  ــــت عـــلـ ــوزعـ ــ تـ
بلغت  إجمالية  بتكلفة  األربــع 
إلـــى  ــافــــة  إضــ ــارا،  ــ ــنـ ــ ديـ  22355
الــفــحــص الــــــدوري والــصــيــانــة 
أدوات وشروط  الوقائية لكافة 

اإلدارة  توفرها  التي  السالمة 
في كافة العقارات الوقفية.

بكلفة بلغت 22355 دينارا

 100 يــقــارب  مــا  تــنــفــذ  الــ�ــســنــيــة  ــاف  ــ ــ الأوق

ــهــر اأ�ــس  5 ــال  ــ ــة خ ــارئـ ــانــة طـ ــي �ــس عــمــلــيــة 

} يوسف أحمد.

اســتــشــاريــة  الــســلــمــان  الــدكــتــورة جميلة  أكـــدت 
ــــراض الــمــعــديــة واألمـــــراض الــبــاطــنــيــة وعضو  األمـ
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
البناء على ما تحقق  )كوفيد-19( أهمية مواصلة 
للفيروس  التصدي  إطــار خطط  في  إنــجــازات  من 
بما يسهم في حفظ صحة وسالمة الجميع وذلك 
من خالل االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير 

الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشارت السلمان إلى أن لبس الكمام اختياري 
في المناطق الداخلية والخارجية وفق التعليمات 
ــة الــتــي أعــلــنــهــا الــفــريــق الــوطــنــي الطبي  ــاديـ اإلرشـ
لبس  أهمية  إلى  الفتًة  كورونا،  لفيروس  للتصدي 
عرضة  األكثر  األشخاص  عند مجالسة  الكمامات 
للخطر من كبار السن وأصحاب األمراض المزمنة، 
كما أن المنشآت الصحية تقتضي لبس الكمامات 
بها، منوهًة  الخاصة  اإلرشادية  التعليمات  بحسب 
المجتمعي  الــوعــي  نــتــاج  تحققت  الــتــي  بالنتائج 
الجهود  وأهمية  مواصلة  والمقيمين،  للمواطنين 
الــمــبــذولــة بــمــا يــســهــم فـــي الــحــفــاظ عــلــى صحة 

وسالمة الجميع.

اللتزام اإلى  عر�سة  الأكثر  والفئات  ال�سن  لكبار  دعوة 

كورونا انت�سار  من  للحد  الحترازية  ــراءات  ــالإج ب

أكــــدت شــــؤون الــجــنــســيــة والـــجـــوازات 
السفر  أّن خدمة إصـــدار جــواز  واإلقــامــة 
الــمــوالــيــد  »فــئــة  لــلــمــواطــنــيــن  ألول مـــرة 
للحكومة  الوطنية  البوابة  عبر  الجدد« 
في  يــأتــي   ،bahrain.bh اإللــكــتــرونــيــة 
إطار حرصها على توفير كافة الخدمات 
لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن والـــــــزوار بكل 
للتحول  وتعزيزًا  وشفافية،  وسرعة  يسر 
اإللــــكــــتــــرونــــي فـــــي تــــقــــديــــم الــــخــــدمــــات 

الحكومية.
تتمّيز  الــخــدمــة  هــــذه  بــــأّن  وتــابــعــت 
ــدار جــــواز  ــ ــ بــإمــكــانــيــة تـــقـــديـــم طـــلـــب إصـ
دون  وقـــــت  أي  وفـــــي  مـــــرة  ألول  الـــســـفـــر 
الحاجة للحضور إلى فروع اإلدارة خالل 
الــدوام الرسمي، حيث أنها تهدف  أوقات 
الـــزيـــارات لــلــفــرع إلــى  إلـــى تقليص عـــدد 

زيــارة واحــدة فقط الستالم جواز السفر 
الخدمة  تمّيز  جانب  إلــى  هــذا  الجديد، 

بخاصية تعّقب حالة الطلب.
وأضافت شؤون الجنسية والجوازات 
أّن الخدمة تتيح كذلك فرصة  واإلقامة 
الــجــواز ألول مرة  إصـــدار  تقديم خــدمــة 
إلــكــتــرونــيــًا فــي مـــدة وجــيــزة نــظــرًا لقلة 
اإلجــــــراءات وســهــولــتــهــا، فــضــاًل عــن أنها 
تــســهــم فــــي جــــدولــــة مـــواعـــيـــد الـــعـــمـــالء، 
اإلداريـــة  ــراءات  ــ اإلجـ دورة  مــن  يقّلل  بما 

والتنفيذية.
وأوضـــــــحـــــــت بــــــــأن خـــــدمـــــة إصــــــــدار 
تـــنـــدرج ضمن  مــــرة  الــســفــر ألول  جـــــواز 
الجنسية  لــشــؤون  تــطــويــريــة  مـــبـــادرة   24
والجوازات واإلقامة ضمن خطة التعافي 
إلـــى تقليل  االقـــتـــصـــادي، والـــتـــي تــهــدف 

وتعزيز  المعتادة،  الروتينية  اإلجــــراءات 
آلــيــات الــتــحــول الــرقــمــي فــي الــخــدمــات، 
فضاًل عن المحافظة على البيئة، وذلك 
التطوير  عمليات  من  جملة  تنفيذ  عبر 
ــراءات الــخــدمــات  ــ والــتــســهــيــالت عــلــى إجــ
األول  بالمقام  تسعى  والتي  المختلفة، 
ــة  ــرعـ ــر وسـ ــسـ ــل يـ ــكـ لـــتـــقـــديـــم خــــدمــــات بـ
ــيــــرة الــعــالــم  ــواكــــب وتــ وشـــفـــافـــيـــة، بـــمـــا يــ
ــة الــبــحــريــن  ــ الـــمـــتـــســـارعـــة، ويـــحـــقـــق رؤيــ

االقتصادية 2030.
ونــّوهــت شــؤون الجنسية والــجــوازات 
بــأن هــذه الخدمة متاحة على  واإلقــامــة 
ــدار الـــســـاعـــة عـــبـــر الـــبـــوابـــة الــوطــنــيــة  ــ مــ
 ،bahrain.bh اإللكترونية  للحكومة 
وللمزيد من االستفسارات وطلب الدعم 
على  االتصال  مركز  مع  التواصل  يمكن 

حرصها  مــؤكــدة   ،17077077 رقــم  هــاتــف 
عـــلـــى االســــتــــمــــرار فــــي تــنــفــيــذ الــخــطــط 
أفضل  تقديم  شأنها  من  التي  والبرامج 
ــات لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن  الــــخــــدمــ

والزوار.
ــروط تــقــديــم  ــ ــه مـــن شـ ــى أنــ ــار إلــ ــشـ ُيـ
طــلــب خــدمــة إصــــدار جـــواز الــســفــر ألول 
الجدد(،  المواليد  )فئة  للمواطنين  مرة 
أن يكون مقدم الطلب هو األب شخصيًا، 
متواجدًا  البحرينية،  للجنسية  حــامــاًل 
داخل مملكة البحرين، باإلضافة إلى أن 
اإللكتروني  المفتاح  حساب  لديه  يكون 
ــات والــــحــــكــــومــــة  ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ )لــــهــــيــــئــــة الـ
اإللكترونية( وأال يقل عمره عن 18 عامًا، 
وغيرها من الشروط المتوفرة بالموقع.

وحـــول تــفــاصــيــل بــيــانــات الــمــرفــقــات 

حديثة  شخصية  صـــورة  ــاق  إرفــ يــتــوجــب 
مطابقة   )6X4 بحجم  بيضاء  )خلفية 
ــزواج، جــواز  لــلــشــروط واألحــكــام، عقد الــ
المعتمدة  الــمــيــالد  شـــهـــادة  واألم،  األب 
ــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن، وبـــخـــصـــوص  فـــــي مـــمـ
ــم  ــرقـ ــة الـ ــ ــافـ ــ ــزم إضـ ــلــ ــب يــ ــلـ ــطـ ــم الـ ــديـ ــقـ تـ
الــشــخــصــي لــلــمــولــود الــجــديــد، واخــتــيــار 
إدخــال بيانات  موقع االســتــالم، ومــن ثم 
االتــــصــــال، كــمــا يــمــكــن لـــمـــقـــّدم الــطــلــب 
إضــافــة أكــثــر مــن مــولــود واحــــد، عــلــى أن 
لكل  المطلوبة  الــمــســتــنــدات  إرفــــاق  يــتــم 
مولود على حدة، مع التأكد من البيانات 
والــمــرفــقــات الــمــدخــلــة والــمــوافــقــة على 
اإلقــــــــرار، وكـــخـــطـــوة أخـــيـــرة يــتــم إرســــال 
الطلب ليتم إصدار رقم طلب لكل مولود 

مضاف.

اإ�سدار جواز ال�سفر لأول مرة لفئة المواليد الجدد اإلى تقديم طلبات  »الجوازات« تدعو المواطنين 

خليفة  آل  عبداهلل  بن  محمد  الشيخ  طبيب  الفريق  استقبل 
الدكتورة  المجلس  بمقر  بمكتبه  للصحة  األعلى  المجلس  رئيس 
على  وحصولها  تخرجها  بمناسبة  وذلــك  مــتــروك  أحمد  خديجة 
الجامعة  مــن  التمريض  فــي  الفلسفة   )PHD( الــدكــتــوراه  درجـــة 
اإليرلندية في دبلن حيث قامت بإهداء نسخة من رسالة الدكتوراه.
وأعـــــرب عـــن تــقــديــره لــجــهــود الــــكــــوادر الــصــحــيــة الــبــحــريــنــيــة، 
لمثابرتها  طيبًا  أنموذجًا  تمثل  التي  متروك  خديجة  والــدكــتــورة 
طوال سنوات دراستها والتي كان لها األثر في حصولها على هذه 
وعظيم  الشكر  ببالغ  إليه  تقدمت  كما  المميزة،  العلمية  الدرجة 
الطيب  له األثر  كان  والذي  واهتمامه  الدائم  االمتنان على دعمه 

والمحفز لها.
أبحاثًا  تناولت  حيث  الــرســالــة،  تضمنته  عما  إيــجــازًا  وقــدمــت 
الثاني  النوع  من  السكري  لمرضى  برامج  بتطوير  متعلقة  علمية 

عن طريق تفعيل دور الممرض واألسرة.

ي�سيد    لل�سحة«  »الأعلى  رئي�س 

بجهود الكوادر ال�سحية البحرينية

تستضيف مملكة البحرين ممثلًة في الهيئة العامة للتأمين 
للجنة  والخمسين  الحادي  الــدوري  االجتماع  أعمال  االجتماعي 
االجتماعية  والتأمينات  المدني  التقاعد  الدائمة ألجهزة  الفنية 
الفترة  العربية، وذلك خالل  التعاون لدول الخليج  بدول مجلس 

20-22 يونيو 2022.
ويأتي هذا االجتماع الدوري لممثلي أجهزة التقاعد والتأمينات 
للتأمين االجتماعي في  العامة  الهيئة  تنظمه  الذي  االجتماعية 
األمانة  مع  والتعاون  بالتنسيق  البحرين  بمملكة  الحالية  دورتــه 
العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ضمن اللقاءات الخليجية 
المستمرة لتعزيز فرص التعاون والتنسيق بشأن النظام الموحد 
مد  في  الــرائــدة  الخليجية  األنظمة  أحــد  باعتباره  الحماية  لمد 
تطبيق  تــطــورات  متابعة  جانب  إلــى  االجتماعي،  التأمين  مظلة 
األنظمة التأمينية، وكل ما يرتبط بالنظام الموحد لمد الحماية 

التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

البحريــن ت�ست�سـيــف اجتمـــاع اأجهـــزة   

التقاعد والتاأمينات بدول مجل�س التعاون

محميد احملميد

الممثل  كــان   ، عــام«  مدير  »يوميات  الشهير  العربي  المسلسل  في 
السوري »ياسر العظمة« الذي يقوم بدور المدير العام، يتخفى بمالبس 
زائــــر خــفــي، أو عــمــيــل ومــتــســوق ســــري، لــيــكــتــشــف كــيــف تــســيــر األمـــور 
بطرق  مصالحهم  وتعطيل  الــنــاس  معاناة  حجم  ويــرى  مؤسسته،  فــي 
النوعية  وكــذلــك  ــة،  اإلداريــ الشللية  تكون  وكيف  عقيمة،  بيروقراطية 

النادرة من الموظف المخلص واألمين.
وعلى غرار ذلك المسلسل، رأينا كيف إن بعض المسؤولين العرب 
ويصطدمون  بسطاء،  مواطنين  بشخصيات  يتخفون  كانوا  واألجانب 
بخفايا العمل داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات، وكيف قامت وزيرة 
المعاناة  ووجــدت  صحي  مركز  بزيارة  متنكرة  وهــي  اإلفريقية  الصحة 
والتمييز الذي يواجهه الناس في بالدها، ما أجبرها على اتخاذ قرارات 

المعاقبة والفصل للموظفين المتسيبين.
ربما يكون األمر مغايرا نوعا معا، فالبعض  في دولنا الخليجية، 
ــــوالت مــعــلــنــة لــلــمــســؤول لــمــواقــع مـــع الــكــامــيــرات  يــكــتــفــي بـــزيـــارات وجـ
كل  وإخــفــاء  العمل،  سير  لمتابعة  واألخــبــار،  والتصريحات  والتصوير، 

المالحظات واألخطاء.
ــتـــمـــارات ومــســابــقــات،  والــبــعــض يــكــتــفــي بــالــتــقــيــيــم مـــن خــــالل اسـ
وتعرض  يــكــون،  مــا  مــن أجمل  الـــورق  تكون على  واشــتــراطــات،  ومعايير 
ربما  كبير..  والمستور  أعظم،  المخفي  ولكن  لديها،  المشاريع  أفضل 
كشفها  ولــربــمــا  مستساغة،  غير  الــســري  الــزائــر  وثــقــافــة  منهجية  ألن 
األمور  ويضبط  لآلخرين،  سره  ليفشي  نفسه،  للمسؤول  الناس  أقــرب 
معهم.. وربما كان فريق العمل للجوالت الميدانية والرقابية هو النهج 
الواضح والقانوني والشفاف للتعامل مع المؤسسات، منعا ألي مشكلة 
للمسؤول  المعلنة  الــزيــارات  كشفت  هل  ولكن  البعض،  من  واستغالل 

وفرق العمل النتائج المرجوة وأوقفت األخطاء..؟؟
والبعض اكتفى بوجود جهاز قياس الرضا للعميل من خالل جهاز 
والبعض  االســتــبــانــات،  على  استند  والبعض  )اإليــمــوجــي(،  وصــور  آلــي 
يواصل عملية التقييم من خالل الهاتف والرد اآللي وعالمات التقييم 
والرضا والمالحظات، وهذه الوسيلة يبدو أنه من النادر التفاعل معها، 
المكالمة  انــتــهــاء  فـــور  الــســمــاعــة  بــإغــالق  الــنــاس  يكتفي معظم  حــيــث 
والخدمة من دون أي تقييم، ألنها مضيعة للوقت، وخاصة إذا ما كانت 

الخدمة سيئة والحاالت متكررة.
بــاألمــس قـــرأت خــبــرا عــن قــيــام الــرئــاســة الــعــامــة لــشــؤون المسجد 
المستفيدين  لقياس رضا  أدوات   )4( النبوي بوضع  والمسجد  الحرام 
المالحظات  أبـــرز  عــلــى  واالطــــالع  والمعتمرين  والــحــجــاج  الــــزوار  مــن 
ودراستها.. ومن أبرز أدوات قياس الرضا »الزائر الخفي« الذي يقوم بدور 
الزائر لرصد المالحظات وتدوينها، ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية 
التخاذ القرارات المناسبة، من أجل تحسين الخدمة وتطويرها وخدمة 

الزوار، مع محاسبة المقصر، ومكافأة الملتزم.
خالل  من  الرضا  قياس  أدوات  أعلنت  الشريفين  الحرمين  رئاسة 
»االستبانات، مجموعات التركيز، الزائر الخفي، الباركود بست لغات«.. 
وبذلك تكون عالمات التقييم متكاملة وشاملة، من دون االعتماد على 
أجمعت  ما  ولكن متى  واستغاللها،  بها  التالعب  يمكن  واحــدة،  وسيلة 
كل تلك األدوات على عدم الرضا فإن الخلل واضح، والتطوير والتعديل 

واجبان والزمان وعاجالن.
لربما كان من المناسب لدينا، ونحن نسعى إلى تطوير منظومة 
العمل الحكومي، أن نستفيد من تجارب الدول والمؤسسات في قياس 
رضا الناس عن األداء والخدمات، في بيان مؤشر جودة األداء واالنجاز، 
الــقــانــون، وفـــي التخلص مــن أي  الــســرعــة، وفـــي مطابقة  فــي  وخــاصــة 
إجراء يكون سببا في تعطيل المصالح.. وليس شرطا أن يكون »الزائر 
إلى  تــؤدي  التي  واألساليب  األدوات  من  العديد  هناك  ولكن  الخفي«، 

تطوير العمل، من أجل خدمة الوطن والمواطن، والتنمية أساسا. 
أو  لمؤسسة  معلنة  وغير  مفاجئة  بزيارة  سيقوم  مسؤوال  كم  تــرى 
دائرة في وزارتــه..؟؟ وكم مرة قام مسؤول بالوقوف في طابور االنتظار 
مع الناس..؟؟ إننا بحاجة إلى مسؤولين ميدانيين أكثر من مكتبيين، 
ألن الثقافة الميدانية من أبرز نجاحات عملية التطوير في أي مجتمع.

malmahmeed7@gmail.com

الزائر الخفي 

والمت�سوق ال�سري

أكـــد عــلــي بــن صــالــح الــصــالــح، رئيس 
الـــــوزاري  الــتــعــديــل  أنَّ  الــــشــــورى،  مــجــلــس 
لـــدن حضرة  بــمــرســوم ملكي مــن  الــصــادر 
عيسى  بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب 
، يؤّسُس  م  آل خليفة، ملك البالد المعظَّ
لــمــرحــلــة جـــديـــدة فـــي الــعــمــل الــحــكــومــي 
الـــمـــتـــطـــور، ويـــعـــزز اإلنـــــجـــــازات الــوطــنــيــة 
السلطتين  بــيــن  الــتــعــاون  عــلــى  الــقــائــمــة 
مسارات  ــخ  ويــرسِّ والتنفيذية،  التشريعية 
الــنــهــضــة والــنــمــاء الــتــي تــشــهــدهــا مملكة 
ــادة الــحــكــيــمــة  ــيــ ــقــ الـــبـــحـــريـــن فــــي ظــــل الــ

أنَّ  إلــى  مشيًرا  م،  المعظَّ الملك  لجاللة 
نــهــًجــا ملكًيا  ُيــتــرجــم  الــــــوزاري  الــتــعــديــل 
تتسق  اســتــشــرافــيــة  ملكية  ورؤى  ســامــًيــا، 
مـــع مــتــطــلــبــات اســـتـــدامـــة تــطــويــر الــعــمــل 
الشبابية  الــطــاقــات  واستثمار  الحكومي، 
الواعدة، بما يعود بالخير واالزدهــار على 

مملكة البحرين.
وأعرب عن الفخر واالعتزاز الكبيرين، 
الــســديــدة  الملكية  والــتــوجــيــهــات  بــالــرؤى 
تشّكله  ومــا  المعظم،  الملك  جــاللــة  مــن 
مــن مــنــارٍة لــإخــالص والــتــفــانــي، وحــافــًزا 

على العطاء الوطني بروح وعزيمة وإرادة 
ثابتة، مؤكًدا أنَّ أبناء الوطن في السلطات 
ومن  والقضائية،  والتنفيذية  التشريعية 
ــاءات الـــمـــخـــلـــصـــة عــبــر  ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ــقــــدمــــون الـ يــ
يستلهمون  واألهلية  الخاصة  المؤسسات 
ــن الـــقـــيـــادة الــحــكــيــمــة لــجــاللــة الــمــلــك  مـ
الــمــعــظــم، أســـمـــى مــعــانــي وصـــــور الـــوفـــاء 
والــتــفــانــي والــبــذل فــي سبيل رفــعــة وسمو 

مملكة البحرين.
وأثـــنـــى عــلــى الـــــدور الــمــحــوري الـــذي 
يضطلع به صاحب السمو الملكي األمير 

العهد  ولــي  خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان 
رئيس مجلس الوزراء، وما يقوم به سمّوه 
لرفد منظومة  من جهود وعمٍل متواصٍل 
النجاحات  من  بالمزيد  الحكومي  العمل 
بــفــضــل رئـــاســـة ســـمـــّوه لــفــريــق الــبــحــريــن، 
معرًبا عن التفاؤل بالمرحلة الجديدة من 
الحكومية،  والهيئات  الـــوزارات  في  العمل 
فـــي ظـــل وجـــــود طـــاقـــات شــبــابــيــة واعـــــدة، 
واالبتكار في  اإلبداع  تعزز  أفكاًرا  وتمتلك 

تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

ــل الــــــــوزاري  ــديـ ــعـ ــتـ ــس مــجــلــ�ــس الــــ�ــــســــورى: الـ ــ�ـ ــيـ رئـ

ــي  ــوم ــك ــح ــي الـــعـــمـــل ال ــ ــدة ف ــ ــدي ــ يـــوؤ�ـــســـ�ـــس لــمــرحــلــة ج

خالل مباحثات م�شتركة في مجل�س النواب الأمريكي في وا�شنطن

رئي�سة مجل�س النواب: ال�سعي اإلى النفتاح على مرحلة جديدة من التعاون 
 أكدت فوزية بنت عبداهلل زينل رئيسة 
ــواب أهــمــيــة اتـــخـــاذ الــقــواســم  ــنـ مــجــلــس الـ
المشتركة، وقاعدة التقاء الجهود الرفيعة 
المتحدة  والواليات  البحرين  مملكة  بين 
األمريكية، نقطة انطالق نحو آفاق أرحب 
الــنــواب  الــوثــيــق بين مجلس  الــتــعــاون  مــن 
وتنمية  األمريكي،  والكونغرس  البحريني 
التنسيق  أطـــر  لتوسعة  الــرامــيــة  الــجــهــود 
ــاالت، والـــســـعـــي الــمــشــتــرك  ــجـ ــمـ ــل الـ ــي كـ فـ
لــتــطــويــرهــا بــمــا يــخــدم مــصــالــح الــبــلــديــن 

والشعبين الصديقين.
جاء ذلك خالل المباحثات المشتركة 
ــتـــي عــقــدتــهــا رئــيــســة مــجــلــس الـــنـــواب،  الـ
الثالثاء  يــوم  المرافق،  البرلماني  والوفد 
الــمــاضــي مـــع الــنــائــب جـــو ويــســلــون نــائــب 
رئــيــس الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لــلــشــرق األدنــــى 
بلجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب 
األمريكي، وذلك ضمن زيارة رسمية يقوم 
األمريكية  للعاصمة  الــنــيــابــي  الــوفــد  بــهــا 

»واشنطن«.

مرحلة  تــأســيــس  إلـــى  التطلع  وأكــــدت 
تعاون جديدة بين السلطة التشريعية في 
األمــريــكــي،  والــكــونــغــرس  البحرين  مملكة 

مــبــاشــرة ومستمرة،  تــواصــل  قــنــوات  وفــتــح 
وذلــك  المشترك،  الــحــوار  آلــيــات  مــن  تعزز 
ــنــــوات الـــتـــي تـــقـــوم عـــلـــى الــثــقــة  ــقــ عـــبـــر الــ

واالحترام المتبادل.
وأضـــافـــت أن الـــلـــقـــاءات الــتــي عــقــدت 
نوعية  فرصة  تمثل  الراهنة  الزيارة  خالل 

لــلــبــدء فـــي مــرحــلــة تـــعـــاون مــتــقــدمــة بين 
األمــريــكــي،  والــكــونــغــرس  الـــنـــواب،  مجلس 
ــق، وبـــرنـــامـــج عمل  ــريـ ــة طـ ــارطـ وإيــــجــــاد خـ
ــة مشتركة،  إيــجــاد رؤيــ يــقــوم عــلــى  فــاعــل، 
وبرامج موحدة، وزيارات متبادلة، من أجل 
تـــبـــادل الـــخـــبـــرات، وتــنــســيــق الــمــواقــف في 

المحافل المختلفة.
النائب جو ويسلون  من جانبه، أعرب 
البحرين  مملكة  تشهده  بما  إشــادتــه  عــن 
تحققه  وما  وتنموية،  تطويرية  من جهود 
المملكة من مؤشرات تقدم متميزة بقيادة 
بن  حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة 
المعظم،  الــبــالد  عاهل  خليفة  آل  عيسى 
السمو  به صاحب  يقوم  ما  متابعة  مؤكدا 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من عمل 
دؤوب وجهٍد نوعي يصب في تعزيز مكانة 
تقديم  في  مؤثر  كمركز  البحرين  مملكة 

مبادرات تحمل طابعا مبتكرًا.

} رئيس مجلس الشورى.

علي  بــن  خليفة  الشيخ  سمو  التقى 
بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة 
المرئي  االتــصــال  تقنية  عــبــر  الــجــنــوبــيــة 
ــي عــن  ــراضــ ــتــ ــن خـــــالل الـــمـــجـــلـــس االفــ مــ
ــالــــي والــمــواطــنــيــن  بـــعـــد، بـــعـــدد مـــن األهــ
وذلــك  المحافظة،  مناطق  مختلف  مــن 
الــدوســري  ثــامــر  عيسى  العميد  بحضور 
نـــائـــب الـــمـــحـــافـــظ، وعـــــدد مـــن الــضــبــاط 

والمسؤولين بالمحافظة.
سمو  رحـــب  االجــتــمــاع  مستهل  وفـــي 
الــمــحــافــظ بــاألهــالــي والــحــضــور، مــؤكــدًا 
تعزيز  في  االفتراضي  المجلس  دور  على 
التواصل مع األهالي والمواطنين وتلبية 
احتياجاتهم في شتى المجاالت الخدمية 
الرؤية  ضمن  وذلــك  واألمنية،  والتنموية 
السديدة لحضرة صاحب الجاللة الملك 

البالد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد 
الملكي  السمو  صــاحــب  ودعـــم  المعظم، 
ــــن حـــمـــد آل خــلــيــفــة  بـ ــر ســـلـــمـــان  ــ ــيـ ــ األمـ
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، من 
خــالل توفير كــافــة الــخــدمــات األســاســيــة، 
والتنمية  الــنــمــاء  تحقيق  شــأنــه  مــن  بــمــا 

المستدامة.
المحافظة  أن  المحافظ،  وأكد سمو 
الــجــنــوبــيــة مــتــواصــلــة فـــي تــرســيــخ نهج 
الــتــواصــل مــع األهــالــي والــمــواطــنــيــن من 
خــــالل الـــتـــواصـــل الـــمـــيـــدانـــي والـــتـــواصـــل 
اإللــــكــــتــــرونــــي عـــبـــر مـــخـــتـــلـــف الـــقـــنـــوات 
ــنــــظــــام تــــواصــــل  ــات الــــذكــــيــــة كــ ــصــ ــنــ ــمــ والــ
ــلـــس االفــــتــــراضــــي الـــــــذي يــشــكــل  والـــمـــجـ
المباشر  لــالســتــمــاع  فــاعــلــة  حــلــقــة وصـــل 
الــتــي  ومــقــتــرحــاتــهــم  الــمــواطــنــيــن  آلراء 

تـــلـــبـــي تـــطـــلـــعـــاتـــهـــم واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم فــي 
والخدمية  األمــنــيــة  الــمــجــاالت  مختلف 
تحقيق  فـــي  لـــالســـتـــمـــرار  واالجـــتـــمـــاعـــيـــة 

المزيد من الخدمات الشاملة.
كما بين سمو الشيخ خليفة بن علي 
بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة 
المستمر  الــمــحــافــظــة  دور   ، الــجــنــوبــيــة 
الفعاليات  واحتضان  وتنظيم  رعاية  في 
التوعوية،  والحمالت  األمنية  والمبادرات 
والــتــي تــهــدف الـــى تــرســيــخ دعــائــم األمــن 
 ، المحافظة  مناطق  شتى  في  والسالمة 
المجتمعية  الشركة  تفعيل  الى  والسعي 
من خالل التعاون والتنسيق مع مختلف 
الجهات األمنية، بما يعزز دورها في هذا 

المجال.
وقـــد اســتــمــع ســمــو الــمــحــافــظ لــعــدد 

األمنية  والــمــقــتــرحــات  الــمــالحــظــات  مــن 
والخدمية واالجتماعية من قبل األهالي، 
لكافة  الحثيثة  الــمــتــابــعــة  ســمــوه  مــؤكــدًا 
التنسيق  خــالل  من  ــواردة  الـ المالحظات 
والـــتـــعـــاون مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة ذات 

العالقة.
وفــــي خـــتـــام الــمــجــلــس االفـــتـــراضـــي، 
عــبــر الــحــضــور عـــن شــكــرهــم وتــقــديــرهــم 
ــيـــه ســمــو  ــم الـــــــذي يـــولـ ــ ــدائـ ــ ــتـــواصـــل الـ ــلـ لـ
ــة مــع  ــيـ ــوبـ ــنـ ــة الـــجـ ــافـــظـ ــمـــحـ مـــحـــافـــظ الـ
األهالي والمواطنين من خالل المجلس 
ــراضــــي ومــخــتــلــف الـــقـــنـــوات الــتــي  ــتــ االفــ
بالشكل  والتي تعكس  المحافظة  توفرها 
في  وتسهم  المجتمعية  الشراكة  الفاعل 

تحقيق سرعة االستجابة.

محافــظ الجنوبيــة يوؤكــد تر�ســيخ نهــج التوا�ســل مــع الأهالــي عبــر مختلــف القنــوات

} محافظ الجنوبية.
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األوقـــاف  إدارة  مــديــر  أكـــد 
ــنـــدس يــوســف  ــهـ ــمـ الـــســـنـــيـــة الـ
اإلدارة  حـــــــرص  نـــــــور  أحــــمــــد 
العقارات  على  الحفاظ  على 
عليها،  تــشــرف  الــتــي  الوقفية 
عمرها  وذلــك ضمانا إلطــالــة 
ــر كـــافـــة ســـبـــل الـــراحـــة  ــيـ ــوفـ وتـ
في  يصب  مما  للمستأجرين 
ــتــــدامــــة الــــوقــــف وتــحــقــيــق  اســ
عمليات  أن  مضيفا  شــروطــه، 
الطارئة  أو  الــدوريــة  الصيانة 
تتم بشكل منظم وفق جداول 
لذلك  اإلدارة  وضعتها  زمنية 
ــانــــة  ــيــ الــــصــ مــــجــــمــــوعــــة  وأن 
ــرت فـــريـــقـــا مــخــتــصــا عــلــى  ــ وفــ
مــــــدار الـــســـاعـــة لــتــلــبــيــة كــافــة 

تلقي  فــــور  الــصــيــانــة  طــلــبــات 
الــمــالحــظــات والــبــالغــات عبر 

قنوات التواصل.
اإلدارة  بــــأن  نــــور  وأوضــــــح 
نفذت خالل النصف األول من 
هذا العام ما يقارب 100 عملية 
صــيــانــة مـــن خــــالل الــبــالغــات 
الـــواردة ســواء مــن المؤسسات 
بين  مـــا  وتــنــوعــت  األفــــــراد،  أو 
والمائية  الكهربائية  الصيانة 
ــعــــزل الــمــائــي،  والــتــكــيــيــف والــ
ــى الـــمـــحـــافـــظـــات  ــــت عـــلـ ــوزعـ ــ تـ
بلغت  إجمالية  بتكلفة  األربــع 
إلـــى  ــافــــة  إضــ ــارا،  ــ ــنـ ــ ديـ  22355
الــفــحــص الــــــدوري والــصــيــانــة 
أدوات وشروط  الوقائية لكافة 

اإلدارة  توفرها  التي  السالمة 
في كافة العقارات الوقفية.

بكلفة بلغت 22355 دينارا

 100 يــقــارب  مــا  تــنــفــذ  الــ�ــســنــيــة  ــاف  ــ ــ الأوق

ــهــر اأ�ــس  5 ــال  ــ ــة خ ــارئـ ــانــة طـ ــي �ــس عــمــلــيــة 

} يوسف أحمد.

اســتــشــاريــة  الــســلــمــان  الــدكــتــورة جميلة  أكـــدت 
ــــراض الــمــعــديــة واألمـــــراض الــبــاطــنــيــة وعضو  األمـ
كورونا  لفيروس  للتصدي  الطبي  الوطني  الفريق 
البناء على ما تحقق  )كوفيد-19( أهمية مواصلة 
للفيروس  التصدي  إطــار خطط  في  إنــجــازات  من 
بما يسهم في حفظ صحة وسالمة الجميع وذلك 
من خالل االلتزام باإلجراءات االحترازية والتدابير 

الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأشارت السلمان إلى أن لبس الكمام اختياري 
في المناطق الداخلية والخارجية وفق التعليمات 
ــة الــتــي أعــلــنــهــا الــفــريــق الــوطــنــي الطبي  ــاديـ اإلرشـ
لبس  أهمية  إلى  الفتًة  كورونا،  لفيروس  للتصدي 
عرضة  األكثر  األشخاص  عند مجالسة  الكمامات 
للخطر من كبار السن وأصحاب األمراض المزمنة، 
كما أن المنشآت الصحية تقتضي لبس الكمامات 
بها، منوهًة  الخاصة  اإلرشادية  التعليمات  بحسب 
المجتمعي  الــوعــي  نــتــاج  تحققت  الــتــي  بالنتائج 
الجهود  وأهمية  مواصلة  والمقيمين،  للمواطنين 
الــمــبــذولــة بــمــا يــســهــم فـــي الــحــفــاظ عــلــى صحة 

وسالمة الجميع.

اللتزام اإلى  عر�سة  الأكثر  والفئات  ال�سن  لكبار  دعوة 

كورونا انت�سار  من  للحد  الحترازية  ــراءات  ــالإج ب

http://media.akhbar-alkhaleej.com/source/16155/pdf/1-Supplime/16155.pdf?fixed7623
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1298882
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1298857
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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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اأرادوا اأن ينبذوا

ال�سعودية فنبذتهم!

فوزية رشيد

الغرِب  في  خاصًة  كثيرون  يعتقُد  قد   {
إمكانياِتها  تنبُع فقط من  السعوديِة،  قوَة  أن 
ِة وثقِلها االقتصادي  ِة وثرواِتها النفطيَّ الماديَّ
ــِة  فــي الــعــالــم، أو حــتــى مــن مــكــانــِتــهــا الــعــربــيَّ
ِة وتأثيرها في األحداث،  ِة واإلعالميَّ واإلقليميَّ
كل ذلك صحيح، ولكن األهم منه جميعًا أن 
ِة، والمساحَة الجغرافية  أرَض الجزيرِة العربيَّ
أرٌض  هــي  بالسعودية،  الــيــوم  المعروفة  فيها 
باركها اهلُل، واختارها لتكوَن منبَع كل رساالته 
السماوية األشهر، وهو ما ستكشفه األثريات 
بــدأت  والــتــي  الــجــديــدة الصحيحة  وقــراءتــهــا 
اهلُل  بنى  التي  األرُض  وأنها  تتكشُف،  بالفعل 
خلق  بداية  أو  آدم  منذ  الحرام«  »بيَته  فوقها 
اإلنسان العاقل، وأنها األرض التي نزل عليها 
التصق  الذي  والنبي  النبوية،  الرساالت  آخر 
كأول  الشهادتين،  في  جالله  جل  باهلل  اسمه 
ركــن لدين اإلســالم، وهــو ديــن البشرية كلها! 
السعودية محافظة على عهد هذه  ومادامت 
األرض مع اهلل، فال غالب إال اهلل، مهما كثر 
ومهما  ونواياهم،  أعداؤها، وخبثت خططهم 
ــادوا، والـــتـــاريـــخ يــثــبــت أن مـــن يـــعـــادي هــذه  ــ كــ
األرض، يرّتد عداؤه عليه، ويرتد مكره وكيده 

عليه بأسوأ مما يعتقد!
أثناء الحملة االنتخابية وبعدها  } في 
شـــّن  والـــثـــانـــي  األول  الـــرئـــاســـي  ــه  ــامـ عـ ــي  ــ وفـ
األمريكي، حمالت خطابية  الرئيس  »بايدن« 
ــّد الــســعــوديــة وضــد  مــشــحــونــة بــالــكــراهــيــة ضـ
ــذا الــخــطــاب،  ــّي عــهــدهــا! لــيــنــســاق وراء هـ ولــ
حــتــى جــــاءت لــحــظــة الــحــقــيــقــة، خــاصــة مع 
األزمة األوكرانية، ليعلن مسؤولوه في البيت 
ــي »الـــبـــنـــتـــاجـــون« أن الــســعــوديــة  ــيـــض وفــ األبـ
الــعــالــم  مــفــتــاح  بــل  المنطقة  مــفــتــاح  لــيــســت 
برصانتها  تعاملت  السعودية  أن  كله! خاصة 
مناسبات  فــي  لتقلب  الــمــعــتــاديــن،  وهــدوءهــا 
مختلفة الطاولة على رأس »بايدن« وليحاول 
األخــيــر االتــصــال مـــرات عــديــدة، مــن دون أن 
المسؤولين  أرفع  وليتسارع  استجابة،  يتلقى 
محاولة  في  الحرمين  بــالد  إلــى  األمريكيين 
جدار  في  بها،  تسببوا  التي  الثغور  لمعالجة 
ــواًل  الــعــالقــة بــيــن أمــريــكــا والـــســـعـــوديـــة! وصــ
إلـــى الـــزيـــارة الــمــرتــقــبــة لــلــرئــيــس األمــريــكــي 

للسعودية، منتصف يوليو الشهر القادم!
} وإذا كانت الزيارة ستقوم على استمرار 
المعتادة،  والعنجهية  األمريكية  الرؤية  ذات 
فــحــتــمــًا الــنــتــيــجــة ســـتـــكـــون مــخــيــبــة آلمــــال 

الرئيس األمريكي ومن سيأتي معه!

ــارت الــكــثــيــر من  ــ ــارة الــتــي أثـ ــزيـ وبـــهـــذه الـ
الــلــغــط، تــوضــح كــيــف أن »بـــايـــدن« الـــذي أراد 
وعــمــل بــكــل قــوتــه عــلــى نــبــذ الــســعــوديــة وولــي 
عــهــدهــا، هـــو نــفــســه الــــذي ســيــقــوم بــزيــارتــهــا 
بنفسه  ذاق  أن  وبعد  مضنية!  محاوالت  بعد 
معنى »النبذ« حين يأتي من دولة أراد نبذها، 

فأصبح يركض لينال وصالها!
يتكرر  األمــر  ذات  السيناريو في  ولعل   {
ــركـــي »أردوغــــــــــــان« بـــعـــد كــل  ــتـ ــيـــس الـ ــرئـ ــع الـ مــ
السعودية،  العدائي تجاه  الخطاب  محاوالت 
تخّلى  التي  »خاشقجي«  قضية  خلفية  على 
في النهاية عن ما أثاره حولها، ليحولها إلى 
القضاء السعودي نفسه، الذي كان قد انتهى 
لــزيــارة  ليأتي  ثــم  بــرمــتــه،  األمـــر  مــن  قضائيًا 
لــلــتــقــّرب وتصحيح  فــي مــحــاولــة  الــســعــوديــة 
حق  فــي  ارتكبها  التي  الخطايا  أو  األخــطــاء 
الــســعــوديــة ومــصــر والــمــنــطــقــة! اســتــنــادًا إلــى 
ورقة »اإلخوان« الذين في النهاية باعهم بعد 
أن تراكمت الخسائر على تركيا من المتاجرة 

بهم!
وذات األمر يتكرر مع باكستان مع وصول 
أو  الــتــصــريــحــات  وبــعــد  وزراء جــديــد،  رئــيــس 
التحركات الساذجة لمن سبقه، وجاء ليؤكد 
بــيــن باكستان  الــعــالقــة اإلســتــراتــيــجــيــة  عــلــى 

والسعودية!
خــطــًا  تــخــتــط  الـــتـــي  ــة  ــوديـ ــعـ الـــسـ إن   {

خاصًا ومختلفًا عما سبقه، أوصلت رسائلها 
إلـــى الــجــمــيــع، وخــالصــتــهــا أنــهــا تــعــمــل وفــق 
مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة والــقــومــيــة والــمــصــالــح 
اإلسالمية، وأن تحالفاتها محكومة بما يفيد 
الــذي  الشامل  ونمّوها  وقوتها  استقالليتها 
تعمل للوصول إليه، وفق خطة ورؤية 2030!، 
ولذلك هي تعمل على توازن تحالفاتها بين 
وروســـيـــا وغيرهما  كــالــصــيــن  الــكــبــرى  الــقــوى 
ــيـــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة، ومــــا لم  مـــن الـــقـــوى الـــدولـ
بعيدًا  الــجــديــد،  الــتــوّجــه  هـــذا  أمــريــكــا  تفهم 
أن  وهــو  التحالف  فــي  الــســاذج  عــن مفهومها 
فإن  تشاء(!  ما  متى  كل شيء  تأخذ  )أمريكا 
العالقات األمريكية السعودية، بل والعالقات 
لن  أخـــرى،  عربية  ودول  ومــصــر  الخليج  مــع 
إلـــى نقطة  بــعــد أن وصــلــت  تــقــّدم  تــشــهــد أي 
خطرة من انعدام الثقة في من يسمي نفسه 
زمن  أن  خاصة  والخليج!  للسعودية  حليفًا 
أحجاره  تنهار  بالعالم،  األمريكي  االستفراد 
حجرًا بعد آخر، وعالم متعدد األقطاب يطّل 

بتأثيره على كل دول العالم!

ر كــثــيــرون أنـــه مــع ســرعــة الــتــطــورات  تــصــوَّ
االقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة مــنــذ الــعــقــديــن 
القفزات  مع  العشرين،  القرن  من  األخيرين 
الــهــائــلــة فـــي إنـــتـــاج الــمــعــرفــة وتــرجــمــتــهــا في 
ــاتـــيـــة واالتــــــصــــــاالت،  ــلـــومـ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـ
أن الـــمـــاضـــي لـــن يـــعـــود لـــه تــأثــيــر فـــي حــركــة 
المجتمعات في الحاضر، وأن التاريخ سيفقد 
أهميته في تشكيل مستقبل األمم. ومع ذلك 
يضرب الصراع الجاري في أوكرانيا والمواقف 
حــلــف  دول  مـــنـــه  اتـــخـــذتـــهـــا  الــــتــــي  ــادة  ــ ــحــ ــ الــ
الــواليــات  األطــلــنــطــي، وفــي مقدمتها كــل مــن 
مثل  خطأ  على  الدليل  وبريطانيا،  المتحدة 
المواقف  هــذه  فهم  يمكن  فال  االعتقاد.  هــذا 
ــرة الــتــاريــخــيــة لــهــذه  ــذاكــ ــى الــ إال بـــالـــعـــودة إلــ
المجتمعات، ما يقفز منها إلى أذهان قادتها 
فذاكرة  عنه.  يغفلون  ما  وكذلك  ومواطنيها، 
البشر جميعا عن الماضي هي ذاكرة انتقائية، 
وينحي  األحـــداث،  بعض  منها  وعيهم  يتخير 
جانبا آخر، ومع ذلك ففهم سلوكهم يقتضي 
وضـــع كــل مــا جـــرى فــي الــمــاضــي فــي حسبان 
المراقب الدؤوب، فربما يكون فيما غفلوا عنه 
أفضل مرشد لهدايتهم إلى الطريق الصحيح 

في التعامل مع أزماتهم الراهنة.
الذاكرة الغربية

ال شك مثال أن الدول الغربية تتذكر جيدا 
الــتــي سبقت  القليلة  الــســنــوات  فــي  جـــرى  مــا 
في  تساهلت  وكيف  الثانية،  العالمية  الحرب 
التعامل مع خطر النزعات التوسعية أللمانيا 
النازية، وكيف تصور نيفين تشامبرلين رئيس 
أن سكوته  الوقت  البريطاني في ذلك  الــوزراء 
عـــن ضـــم هــتــلــر لــكــل مـــن الــنــمــســا وبــعــد ذلــك 
ســوف  تشيكوسلوفاكيا  فــي  الــســوديــت  إقــلــيــم 
يــشــبــع طــمــوحــاتــه، وأنــــه ســيــكــتــفــي بـــذلـــك، أو 
أنــه سيوجه قواته إلــى شــرق الــقــارة األوروبــيــة 
وفي  السالفيون  التي سكنها  األقاليم  ويلتهم 
كــان  الــتــي  األقــالــيــم  تــلــك  ــروس،  ــ الـ مقدمتهم 
هــتــلــر يــعــتــبــرهــا الــمــجــال الــحــيــوي أللــمــانــيــا. 
ــذه الـــتـــصـــورات، عــنــدمــا بـــدأت  وثـــبـــت خــطــأ هــ
الــقــوات األلــمــانــيــة زحــفــهــا نــحــو إقــلــيــم دانـــزج 
ذي األغــلــبــيــة الــمــتــحــدثــة بــاأللــمــانــيــة والـــذي 
كــــان جــــزءا حــيــنــئــذ مـــن بـــولـــنـــدا، وكــــان بــدايــة 
حكومة  فسقطت  الــثــانــيــة،  العالمية  الــحــرب 
تشامبرلين في بريطانيا، وحل محله وانستون 
بالنسبة  الــذي لم يكن لديه أي وهم  تشرشل 

إلى حدود طموحات القائد األلماني.
ما  أن  الغربية  الــذاكــرة  من  يسقط  ولكن 
فعله هتلر هو رد فعل لمشاعر الذل واإلهانة 
الــتــي شــعــر بــهــا قــســم كــبــيــر مـــن األلـــمـــان إزاء 
انــتــهــت بها  الــتــي  تــســويــات فــرســاي فــي 1919 
الحرب العالمية األولى، وأن اقتطاع مساحات 
ــي اإلمــبــراطــوريــة األلــمــانــيــة  واســعــة مــن أراضــ
بــمــا فـــي ذلـــك لــيــس فــقــط إقــلــيــمــا الــســوديــت 
ودانــزج ولكن كذلك إقليما األلــزاس واللورين 
 %13 مثال  فرنسا،  نصيب  مــن  أصبحا  الــلــذان 
التعويضات  عــن  فضال  ألــمــانــيــا،  مساحة  مــن 
ــرب بـــهـــا. ربــمــا  ــحــ ــال الــ ــتـــعـ ــاق ذنـــــب اشـ ــ ــــحـ وإلـ
ألــهــب هــتــلــر مــشــاعــر األلـــمـــان بــالــحــديــث عن 
الرغبة  ولــكــن  لــهــم،  المهينة  الــتــســويــات  هـــذه 
فــي تصحيح هـــذه األوضــــاع مــن وجــهــة نظره 
كانت قد عبرت عن نفسها مبكرا في محاولة 
االنـــقـــالب الــفــاشــلــة الــتــي قـــام بــهــا وصـــدر لها 
ــادة اإلمــبــراطــوريــة األلــمــانــيــة في  واحـــد مــن قـ
إريــك دودنـــدورف  الجنرال  الــحــرب، وهــو  تلك 
الـــذي كـــان الــرئــيــس الــفــخــري لــذلــك الــحــدث 
أكتوبر 1922 والذي عرف في  في ميونيخ في 

التاريخ بانقالب حانة البيرة.
ــار هــذه  ســقــطــت مـــن الـــذاكـــرة الــغــربــيــة آثــ
التسوية في نمو النزعة االنتقامية لدى قطاع 

مهم من النخبة والشعب في ألمانيا.
ولذلك تعامل الغرب مع سقوط االتحاد 
االســتــهــانــة.  بنفس  وارســــو  وحــلــف  السوفيتي 
القادة  يتصور  أن  الواقعي  من  يكن  لم  طبعا 
بالوعد  ستفي  المتحدة  الــواليــات  أن  الـــروس 
ــــذي قــطــعــه فـــي مــوســكــو فـــي فــبــرايــر 1990  الـ
ــوزيــر الــخــارجــيــة األمــريــكــي ــ  ـــ جــيــمــس بــيــكــر ـ
لالتحاد  رئيس  آخر  ــ  لميخائيل جورباتشوف 
ينتهز  لــن  األطلنطي  حلف  بــأن  ــــ  السوفيتي 
ألمانيا  وتوحيد  برلين  حائط  سقوط  فرصة 
في  سابقا  وارســـو  دول حلف  إلــى  نــفــوذه  لمد 
ــا والــتــي يــقــع بعضها عــلــى حــدود  ــ شـــرق أوروبـ

روسيا ذاتها.
لم يتصور قادة األطلنطي وخصوصا في 
توسع حلف  أن  وبريطانيا  المتحدة  الواليات 
األطــلــنــطــي عــلــى هـــذا الــنــحــو والــــذي ضــم كل 
دول حــلــف وارســــو الــســابــقــة فــضــال عــن ثــالث 
كــانــت ضمن  البلطيق  إقــلــيــم  فــي  جــمــهــوريــات 
جمهوريات االتحاد السوفيتي السابق، بل وأن 
المبدأ  عدم رفضها علنا حتى اآلن من حيث 
انــضــمــام أوكــرانــيــا عــضــوا جــديــدا فــي الحلف 
سيثير غضب روسيا وخصوصا وهي تقع على 
حدود روسيا وكانت سابقا إحدى الجمهوريات 
تاريخية  روابط  بالروس  وتربطها  السوفيتية، 
من  الـــروس  مــع  شعبها  لــكــون  مهمة  وثقافية 
الـــتـــي كـــانـــت أســـاس  ذوى األصـــــول الــســالفــيــة 
تــكــويــن روســيــا كــدولــة مــنــذ عــهــود طــويــلــة، بل 

ويمكن أن يكون سببا في صراع جديد معها.
ذاكرة الرئيس بوتني

ــاريــــخ هــو  ــتــ ــتـــعـــامـــل االنـــتـــقـــائـــي مــــع الــ الـ
جيدا  يتذكر  هو  بوتين.  الرئيس  لرؤية  سمة 
شعوبا  ضمت  والتي  القيصرية  اإلمبراطورية 
أوروبــا وآسيا، وقد خرجت كلها عن  كثيرة في 
مثل  ــ  وأصبحت   1991 في  السوفيتي  االتحاد 
بوتين سقوط  ويعتبر  دوال مستقلة،  أوكرانياــ 
االتـــحـــاد الــســوفــيــتــي عــلــى هـــذا الــنــحــو أخطر 
األحداث الجيو سياسية في القرن العشرين. 
النفوذ  باستعادة  يحلم  أنه  المراقبون  ويشير 
الروسي على كل تلك األقاليم، ليس فقط ما 
السوفيتي،  االتحاد  جمهوريات  من  منها  كان 
بل يطمع، وهذا هو المطلب الروسي الرسمي، 
الــدول  كل  من  األطلنطي  حلف  انسحاب  في 
ــو  الــتــي كــانــت ســابــقــا مــن أعــضــاء حــلــف وارسـ
منطقة  وشكلت  روســيــا،  حـــدود  على  وبعضها 
نفوذ لالتحاد السوفيتي. بل هو ال يعترف بأن 
الــدول  هــذه  فــي  يعيشون  الــذيــن  البشر  بعض 
رأيــه  فــي  أوكــرانــيــا  دوال.  يكونوا  أن  يستحقون 
أتت  التي  البلشفية  الثورة  قبل  دولــة  تكن  لم 
بالشيوعيين إلى حكم أقاليم روسيا القيصرية 
سابقا، وإنما كانت منحة من لينين قائد تلك 

كان عضوا  بوتين  أن  من  الرغم  وعلى  الثورة، 
فاعال في جهاز المخابرات السوفيتي في ظل 
استئصال  أن  يــرى  أنــه  إال  الشيوعي،  الحكم 
ومنه  تراثها،  إلغاء  أيضا  يقتضى  الشيوعية 

وجود بولندا كدولة.
يغفل الرئيس الروسي أن السبب الرئيسي 
هو  كان  السوفيتي  االتحاد  لسقوط  المباشر 
وما نص  لينين  به  قام  ما  تحويل  في  الفشل 
منح  من   1936 في  السوفيتي  الدستور  عليه 
التي  المختلفة  للقوميات  الذاتي  االستقالل 
إلى  الــســابــق  السوفيتي  االتــحــاد  منها  تشكل 
اعترف  المحضة  النظرية  الناحية  واقــع. من 
داخــل  الــثــقــافــي  بــالــتــعــدد  السوفيتي  االتــحــاد 
حدوده وأضفى عليه طابعا سياسيا بأن جعل 
الــحــكــم الــذاتــي حــقــا لــكــل الــقــومــيــات أيـــا كــان 
والتعبير  لغتها  بــاســتــخــدام  تتمتع  حجمها؛ 
عن ثقافتها. بل اعترف بأن للقوميات الكبرى 
ولذلك  المصير،  بتقرير  المطالبة  حــق  فيه 
كـــان اســمــه الــرســمــي هــو اتــحــاد الــجــمــهــوريــات 
االشـــتـــراكـــيـــة الــســوفــيــتــيــة، وكـــانـــت الــقــومــيــات 
ــه األســـاســـيـــة. فــهــذه  ــداتـ الــكــبــرى فــيــه هـــي وحـ
الجمهوريات  هــي  عــشــرة  الــخــمــس  الــقــومــيــات 
االتحادية التي تكون منها، بل إن اثنتين منها 
كانتا أعضاء في األمم المتحدة وهي كل من 
بتمثيل  احتفظتا  اللتين  روس  وبيال  أوكرانيا 
ذاتــه،  السوفيتي  االتــحــاد  جانب  إلــى  مستقل 
ولــذلــك كـــان لــالتــحــاد الــســوفــيــتــي مــع هاتين 
مقاعد  بثالثة  أصـــوات  ثــالثــة  الجمهوريتين 
وكــان  المتحدة.  لــأمــم  العامة  الجمعية  فــي 
رئــيــس كــل مــن الــجــمــهــوريــات الــخــمــس عشرة 
كل  وكانت  فيها،  السائدة  القومية  إلى  ينتمي 
من هذه الجمهوريات تستخدم لغتها القومية 
كــانــت رابطا  الــتــي  الــروســيــة  إلــى جــانــب اللغة 
مشتركا في التواصل بينها. وفضال على ذلك 
أن  إلــى  الجمهوريات وصــل  هــذه  أبناء  فبعض 
السوفيتي؛  االتحاد  في  شخصية  أقــوى  يكون 
الذي  وخروشوف  جورجيا،  من  كان  فستالين 
السوفيتي  الشيوعي  للحزب  عاما  أمينا  تاله 

هو أصال فالح من أوكرانيا.
ــي الــحــكــم الــــذاتــــي امــتــد  ــل إن الـــحـــق فـ بـ
إلــى داخـــل الــجــمــهــوريــات االتــحــاديــة، فعندما 
تــتــكــون بــعــضــهــا مـــن قـــومـــيـــات أصـــغـــر يصبح 
لهذه القوميات أن تتمتع بوضع الجمهوريات 
الجمهوريات  بــيــن  ومـــن  الـــذاتـــي،  الــحــكــم  ذات 
كــانــت ســت عشرة  الــوضــع،  هــذا  فــي  العشرين 
مــنــهــا تــقــع فـــي جــمــهــوريــة روســـيـــا االتــحــاديــة 
ذاتــهــا، واثــنــتــان فــي جــورجــيــا، وواحــــدة فــي كل 
مــن أذربــيــجــان وأوزبــكــســتــان، وحــتــى فــي حالة 
وجود قوميات أصغر فمن حقها أن يكون لها 
هذه  مــن  ثمانية  هــنــاك  وكـــان  مستقل،  إقليم 
أوبالست  الذاتي وتسمى  الحكم  ذات  األقاليم 
فــي جــمــهــوريــة روســيــا االتــحــاديــة، وكـــان منها 
يفريسكايا  باسم  عرف  لليهود  مستقل  إقليم 

أو بيروبيدجان.
ولــكــن كـــان يــحــد مــن هـــذا الــحــكــم الــذاتــي 
أن كل هذه الجمهوريات يحكمها حزب واحد 
هو الحزب الشيوعي السوفيتي، ولها جميعها 
نفس الجيش، وتخضع لنظام قضائي مركزي، 
كما أن جهاز التخطيط المركزي )جوسبالن( 
يــضــع الــخــطــة لــهــا كــلــهــا، مــيــزانــيــة االتـــحـــاد 
الــســوفــيــتــي كــانــت واحـــــدة. وفــضــال عــلــى ذلــك 
كــل جمهورية ينتمي  فــي  الــثــانــي  الــقــائــد  فــإن 
إلى قومية غير القومية ذات األغلبية، ولجأت 
تشجيع  إلــى  موسكو  في  االتحادية  الحكومة 
انــتــقــال الـــســـكـــان، قـــهـــرا فـــي بــعــض األحـــيـــان، 
ومــن  ثــانــيــة،  نــاحــيــة  مـــن  للتصنيع  وتــســهــيــال 
ثـــم أصـــبـــح أغــلــبــيــة الـــســـكـــان فـــي بــعــض مــدن 
وكان  قوميتها،  غير  من  األخرى  الجمهوريات 

البلطيق  في جمهوريات  الوضع صارخا  ذلك 
صـــغـــيـــرة الـــحـــجـــم، فـــكـــانـــت نــســبــة كـــبـــيـــرة مــن 
ــروس تــحــديــدا، وهـــو ما  ــ ســكــان مــدنــهــا مـــن الـ
ولد مشاعر ضغينة بين مواطنيها األصليين. 
ــيــــاســــات اإلصـــالحـــيـــة  ــــت الــــســ ــاحـ ــ ــا أتـ ــنــــدمــ وعــ
تحت  البناء  إعـــادة  سياسات  بــاســم  المعروفة 
حكم جورباتشوف، الذي تولى منصب األمين 
رئيس  ثم  السوفيتي  الشيوعي  للحزب  العام 
قــدرا من  ـــ1991،  ــ 1985ـ السوفيتي من  االتحاد 
االنتخابات،  فــي  التنافس  ثــم  التعبير  حرية 
الفرصة  الجمهوريات  هــذه  بعض  قــادة  انتهز 
للمطالبة باالستقالل عن االتحاد السوفيتي، 
البلطيق  فــي جمهوريات  هــي  الــبــدايــة  وكــانــت 
الــثــالث وهـــي إســتــونــيــا والتــفــيــا ولــيــتــوانــيــا في 
أغسطس 1991، وأعقبها كل رؤساء ما بقى من 
جمهوريات االتحاد باستثناء جورجيا بإعالن 
خروجهم عنه في 19 ديسمبر 1991، ما أدى إلى 
أن  صحيح  بأسبوع.  ذلك  بعد  رسميا  انتهائه 
سقوط االتحاد السوفيتي لم يكن نتيجة ثورة 
شعبية، وال حتى رغبة من سكان معظم هذه 
الجمهوريات في فك عرى الرابطة االتحادية، 
الـــجـــمـــهـــوريـــات  ــد أن قــــــادة  ــؤكـ ــمـ الـ ــن  ولـــكـــن مــ
السوفيتية استغلوا رغبة المواطنين في مزيد 
من التحرر من سيطرة موسكو في الدعوة إلى 
الرئيس  االستقالل عن االتحاد. فهل يتصور 
بوتين أن مثل هذه المشاعر القومية ستخمد 
في ظل فرض السيطرة الروسية بقوة السالح 
السابق،  السوفيتي  االتــحــاد  جمهوريات  على 
ــي مــقــدمــتــهــا جــورجــيــا ثـــم أوكـــرانـــيـــا؟ وهــل  وفـ
يرضى مواطنو أوكرانيا أن يوصفوا بأن ليس 
لــهــم الــحــق فــي االســتــقــالل عــن روســـيـــا؟ هــذه 
االعـــتـــبـــارات يــبــدو أنــهــا ســقــطــت مـــن الـــذاكـــرة 

االنتقائية للرئيس الروسي.
ما الذي تحتفظ به ذاكرة دول الجنوب؟

حلف  لــدول  االنتقائية  الــذاكــرة  كانت  إذا 
األطلنطي قد أسقطت أثر التسويات الدولية 
بــعــد هــزيــمــة خــصــومــهــا فـــي تــولــيــد الــنــزعــات 
االنتقامية في نفوس المهزومين ما كان سببا 
مدمرة  بحرب  انتهى  الفريقين  بين  توتر  في 
عــانــى الــعــالــم كــلــه مــنــهــا، وإذا كــانــت الـــذاكـــرة 
االنــتــقــائــيــة لــلــرئــيــس الـــروســـي جــعــلــتــه يغفل 
انهيار  وراء  كــانــت  الــقــومــيــة  الــمــشــاعــر  أن  عــن 
كارثة  أكــبــر  اعــتــبــره  الـــذي  السوفيتي  االتــحــاد 
ويتصور  الــعــشــريــن،  الــقــرن  فــي  سياسية  جيو 
أن السالم على حدود روسيا يمكن أن يتحقق 
الــدول  لمواطني  القومية  المشاعر  بتجاهل 
التي يسعى إلى مد السيطرة الروسية عليها، 
فــمــاذا يــجــب أن يــظــل حــيــا فــي ذاكــــرة شعوب 

الجنوب؟
الــتــصــويــت فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم 
جنوب  فــي  الكبرى  الـــدول  أن  كشف  المتحدة 
العالم ومعها الصين قد أدركت أن المقاطعة 
ــة لـــالتـــحـــاد الــــروســــي لــيــســت فــي  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
ال  وهـــي  حــتــى  لــهــا،  األفــضــل  وأن  مصلحتها، 
روســيــا على  الــتــي تشنها  الــحــرب  تــوافــق على 
أوكرانيا، أن تنأى بنفسها عن هذا الصراع، وأن 
الصين  ومعها  الــدول  فيه. هذه  الحياد  تلتزم 
تــمــثــل أغــلــبــيــة ســـكـــان الـــعـــالـــم، فــمــنــهــا الــهــنــد 
في  وتركيا  وإندونيسيا  وبنجالدش  وباكستان 
في  واألرجنتين  والمكسيك  والــبــرازيــل  آســيــا، 
العربي  الــوطــن  فــي  ومصر  الالتينية،  أمريكا 
ــارات. مــوقــف الحياد  ــ ومــعــهــا الــســعــوديــة واإلمــ
ذاكــرة  إلــى  أن يعود  الــذي يجب  هــو  اإليجابي 
أن  مــــن  يــمــكــنــهــا  الــــــذي  ــو  ــ الـــجـــنـــوب، وهـ دول 
تصبح طرفا فاعال في النظام الدولي متعدد 

األقطاب الذي تشكل بالفعل.
} أستاذ العلوم 

السياسية بجامعة القاهرة

في  الصحة  وزارات  واستراتيجية  سياسة 
منع  على  رئيس  بشكٍل  تعتمد  العالم  دول  كل 
األولـــى من  المرتبة  فــي  كــأولــويــة تقع  الــمــرض 
من  تنبع  السياسة  وهذه  األولويات،  وهرم  سلم 
من  خير  »الــوقــايــة  الــقــائــلــة:  القديمة  الحكمة 
األولويات  من  الثانية  الدرجة  في  ثم  الــعــالج«، 
تـــأتـــي ســيــاســة الــتــشــخــيــص الــســلــيــم لــلــمــرض 

وعالجه بالوسائل واألدوات المناسبة.
وهذا يعني أن على وزارات الصحة البحث 
المجتمع،  داخــــل  األمـــــراض  كــل مــســبــبــات  عــن 
وتقصي ودراسة كل العوامل التي تؤدي إلى نزول 
األمراض السائدة بين أفراد الشعب، ثم اتخاذ 
والــوقــايــة  األمــــراض  بمنع  الكفيلة  ــراءات  ــ اإلجـ
أن  أواًل، وحماية الشعب من شرورها قبل  منها 
هذه  تحقيق  مــن  تتمكن  لــم  إذا  ثــم  عليه،  تقع 
السياسة بشكٍل كلي وجذري، فعليها ثانيًا توفير 
التشخيص والعالج المالئمين لهذه األمراض، 
الشعب،  على  وآالمــهــا  حدتها  مــن  والتخفيف 
كذلك العمل على خفض أعداد المصابين بها 
حتى  تدريجيا  منها  تتخلص  لكي  الــوقــت،  مع 

تنتهي من المجتمع.
ومن العوامل المسببة للكثير من األمراض، 
سواء المرض الجسدي، أو النفسي، أو العقلي، 
والتي بدأت تفرض نفسها كعامل واقعي ومؤثر 
فـــي تــعــريــض الــمــجــتــمــعــات لـــأمـــراض الــحــادة 
البيئي  الــعــامــل  هــو  ــواء،  سـ حــٍد  على  والمزمنة 
المتمثل في التلوث، وبخاصة تلوث الهواء، ثم 
الملوثات الكيميائية القديمة منها والجديدة، 
دخلت  الــتــي  والــحــيــويــة  الطبيعية  والــمــلــوثــات 
الــحــيــة،  الــحــيــة وغــيــر  كـــل مــكــونــات بيئتنا  فـــي 
وغزت بعمق كل أعضاء أجسادنا، بحيث إن كل 
إنسان يعيش اآلن على سطح كوكبنا، سواء أكان 
المدن،  فــي  قريبًا  أو  نائية،  مناطق  فــي  بعيدًا 
ومهما  حتمًا  فإنه  مشيدة،  بــروج  فــي  يسكن  أو 
أينما يهرب  إنه  التلوث. كما  فعل سيصيبه داء 
وينعزل عن المجتمع فسيتعرض لمظاهر هذا 
التلوث، مثل ظاهرة الضباب الضوئي الكيميائي 
المدن بين الحين واآلخر،  أفق  التي نراها في 
فُتْعلن حالة الطوارئ الصحية عند ظهورها، أو 
ظاهرة المد األحمر واألخضر في المسطحات 
المائية التي ال تخفى على أحد، بسبب تحول 

القاتم  األحمر  اللون  إلى  البحار  أو  البحيرات 
والسام، أو اللون األخضر والبني ُمنذرة بوجود 
يقترب  كائن حي  كل  تؤثر في  الماء  سموم في 
التغير  آخـــــرًا ظـــاهـــرة  ولــيــس  ــرًا  ــيـ أخـ أو  مــنــهــا، 
المناخي واالحتباس الحراري وسخونة األرض 
الناجمة عن تلوث الهواء من عدة ملوثات، وفي 
والميثان،  الكربون،  أكسيد  ثاني  غاز  مقدمتها 
ــرت الــمــجــتــمــع  ـ ــيَّ ــي حـ ــتـ وأكـــســـيـــد الـــنـــيـــتـــروز، والـ
البشري برمته، حيث لم يصل حتى اآلن، وبعد 
مــن االجتماعات  عــامــًا  مــن ثالثين  أكــثــر  مـــرور 
اتفاقية جماعية  إلى  الماراثونية  والمفاوضات 

مشتركة وملزمة لجميع الدول.
وقــــد تــنــبــهــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة، 
سكان  بصحة  المعنية  األممية  المنظمة  وهي 
األرض إلى هذا الجانب البيئي الخطير، ودوره 
الــعــصــيــب فـــي تــهــديــد وتــــدهــــور صــحــة الــبــشــر، 
والنفسية  الفسيولوجية  باألمراض  وإصابتهم 
والعقلية، والقضاء عليهم في سٍن مبكرة، حيث 
أكــــدت الــمــنــظــمــة فـــي وثـــائـــق كــثــيــرة ســابــقــة أن 
فحسب،  بحتة  بيئية  جــوانــب  لــه  ليس  التلوث 
غير  أو  مباشر،  بشكٍل  تداعياته  تنعكس  وإنــمــا 
مباشر، وبعد فترة قصيرة أو طويلة من الزمن 
عــلــى الــجــانــب الــصــحــي، إضـــافـــة إلـــى الــجــانــب 
االجــتــمــاعــي، واالقــتــصــادي، واألمــنــي. فالتلوث 
حسب ما كتبُت في عدة مقاالت ودراســات يعد 
فــإذا  كــلــه،  الــبــشــري  دمـــار شــامــل للجسد  قنبلة 
لــه سائر األعضاء  تــداعــى  أصــاب عضوا واحـــدا 
المرض  من  اإلنــســان  وينقل  والحمى،  بالسهر 
النفسي  الــمــرض  إلــى  الجسدي  الفسيولوجي 

والعقلي. 
ومن آخر اإلصــدارات التي نشرتها منظمة 
ــد مــظــاهــر  ــول أحــ الــصــحــة الــعــالــمــيــة كـــانـــت حــ
ــو الــتــغــيــر الــمــنــاخــي وارتــفــاع  ــواء، وهـ ــهـ تــلــوث الـ
البشر،  بصحة  وعــالقــتــه  األرض  ــرارة  حــ درجـــة 
هــذا  فــقــد جـــاء  العقلية.  الــصــحــة  وبــالــتــحــديــد 
يــونــيــو 2022 تحت  مـــن  الــثــالــث  فـــي  اإلصــــــدار 
المناخي:  والــتــغــيــر  العقلية  »الــصــحــة  عــنــوان: 
مــخــتــصــر لــلــســيــاســات«، حــيــث تـــم تــدشــيــنــه في 
 )Stockholm+50( الخمسين  الــذكــرى  مــؤتــمــر 
الجتماع األمم المتحدة التاريخي األول حول 
في  ستوكهولم  في  عقد  الــذي  البشرية  البيئة 

يونيو عام 1972.
فــــهــــذه الـــتـــحـــديـــات الـــصـــحـــيـــة الــمــتــنــوعــة 
والــكــثــيــرة الــنــاجــمــة عـــن الــتــعــرض لــلــمــلــوثــات، 
وبالتحديد في قضية التغير المناخي الدولية 
العالمية  الــصــحــة  منظمة  جعلت  الــمــشــتــركــة، 
ــذه الـــوثـــيـــقـــة الــــجــــديــــدة، وتـــعـــمـــل مــن  ــ تــنــشــر هـ
خــاللــهــا عــلــى تــطــويــر ســيــاســات واضـــحـــة تــؤكــد 
والصحة  المناخي  التغير  بين  العالقة  وجــود 
العقلية خاصة، كما طرحت الوثيقة عدة نقاط 
يترك  المناخي  التغير  أن  أهمها  من  جوهرية 
بــصــمــات عــمــيــقــة وتـــأثـــيـــرات جـــذريـــة فـــي صحة 

البشر العقلية والنفسية والعضوية. 
كما ُتقدم الوثيقة خمس توصيات لمداخل 
هذا  لمواجهة  وتنفيذها  تبنيها  لــلــدول  يمكن 
التغير  بتأثيرات  المتعلقة  الجديدة  المعضلة 
ــن أهــم  الــمــنــاخــي عــلــى الــصــحــة الــعــقــلــيــة. ومــ
التوصيات دمج كل الجوانب المتعلقة بالتغير 
المتعلقة  والــســيــاســات  الــبــرامــج  فــي  الــمــنــاخــي 

بالصحة، وبخاصة الصحة العقلية.
العالمية،  الصحة  لمنظمة  التوجه  فهذا 
وهذه السياسة الحديثة نسبيًا تؤكد أننا يجب 
البيئية عامة، وقضايا  القضايا  أال نتعامل مع 

تخص  جــامــدة  مشكالت  بأنها  خــاصــة،  التلوث 
تؤكد  وإنــمــا  فــحــســب،  بالبيئة  المعنية  الــجــهــة 
المنظمة أن البعد األهم ألية قضية بيئية هو 
اإلنــســان،  ــان صــحــة  أركــ بــكــل  المتعلق  الــجــانــب 
الجسدي والعقلي والنفسي، ولوال هذا الجانب 
الدولي  المجتمع  اهتم  لما  الواقعي  الصحي 

عامة بالبيئة وقضاياها المتشعبة والمعقدة.
فــكــل قــضــيــة بــيــئــيــة لــهــا ارتـــبـــاطـــات وثــيــقــة 
وفي  للبشر،  الصحي  بــاألمــن  مــبــاشــرة  وعــالقــة 
ــام  ــقــ ــل قــضــيــة صــحــيــة واألســ ــوقــــت نــفــســه كــ الــ
نجد  حاليًا،  اإلنسان  منها  يعاني  التي  والعلل 
ولها  فــيــهــا،  كــبــيــرة  بــصــمــًة  والــتــلــوث  للبيئة  أن 
ــة بها.  ــابـ نــزولــهــا عــلــى اإلنـــســـان واإلصـ دور فــي 
بالسرطان،  اإلنــســان  إصابة  أسباب  درسنا  فــإذا 
فسنكتشف أن لملوثات البيئة اليد الطولى في 
ارتفاع  أســبــاب  نتعرف على  أن  أردنـــا  وإذا  ذلــك، 
أعداد المصابين بأمراض القلب في سن مبكرة 
ــأمـــراض كــانــت تــصــيــب قــلــوب الــشــيــوخ وكــبــار  وبـ
الــســن الــذيــن اشــتــعــل رأســهــم شــيــبــًا، فستظهر 
الـــوقـــوع في  الــمــلــوثــات كــعــامــل مــهــم فــي  علينا 
شــبــاك أمــــراض الــقــلــب، وكــذلــك بــالــنــســبــة إلــى 
والبدانة  والسكري،  التنفسي،  الجهاز  أمــراض 
وزيـــــــــادة الـــــــــوزن، وأمـــــــــراض الـــعـــيـــن، وأمـــــــراض 
أن  نجد  فيها  نتعمق  عندما  وكلها  الحساسية، 
بالمرض،  لإلصابة  المتهمين  أحد  هو  التلوث 
وشــدة  تفاقم  وراء  يقف  الــهــواء  تــلــوث  أن  حتى 
األعراض المرضية التي يتعرض لها المصاب 
بكورونا، ما قد يعجل في وفاته، وفقًا للدراسة 
المنشورة في 31 مايو 2022 في مجلة أمريكية 
»طــــب الــجــهــاز الــتــنــفــســي والــعــنــايــة الـــمـــركـــزة«: 
 ،»Respiratory and Critical Care Medicine«
تحت عنوان: »التعرض لملوثات الهواء الجوي 
ــمـــوت مـــن كـــوفـــيـــد_19 في  ــة والـ ــابـ وشــــدة اإلصـ

منطقة جنوب والية كاليفورنيا«.
الصحة  وزارات  فــإن  تــقــديــري  فــي  وخــتــامــًا 
لــن تــنــجــح فــي أداء رســالــتــهــا فــي وقــايــة صحة 
المواطنين من األمراض، إال إذا أدخلت الجانب 
في  بــاألمــراض  لإلصابة  رئــيــس  كعامل  البيئي 
كـــل الـــبـــرامـــج والــســيــاســات الــصــحــيــة الــوقــائــيــة 

والعالجية. 
bncftpw@batelco.com.bh

الأوكراني��ة الأزم��ة  ودرو���س  والعال��م  نح��ن 

بقلم: 
د. مصطفى كامل السيد }

ــن الـــمـــصـــطـــلـــحـــات  ــ مــ
األكــــثــــر رواجــــــــا فــــي ســـوق 
ــي فــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــــتــــثــــاقــــف الـ
الـــراهـــن، أن فــالن  الـــوقـــت 
أعلم الناس واآلخر أجهل 
تــبــع سنتي  الـــنـــاس، ومــــن 
ــن لــم يتبع  فــهــو مــنــي، ومـ
ســنــتــي فــهــو ال شـــــيء، بل 
إن رأي فالن هو الحقيقة 
اآلخــر  رأي  وأن  المطلقة 
والــذي  المطلق  الــشــر  هــو 
أو  الحديث عنه  ال ينبغي 
الــدعــوة إلــيــه ،بـــل إن أحــد 
ذلـــك  عـــلـــى  زاد  الـــشـــعـــراء 
بـــــأن اعـــتـــبـــر الـــمـــعـــلـــم فــي 
يــكــون  أن  كــــاد  الـــمـــدرســـة، 
االختالف  وأصبح  رســوال، 
اآلراء  أصحاب  هــؤالء  مع 
ــة هـــــــو طــــريــــق  ــ ــــدسـ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ

لــقــد صنع  الــفــكــري،  االنــتــحــار  نــحــو  مستقيم 
توابيت  بــهــم  يــؤمــنــون  ولــمــن  ألنفسهم  هـــؤالء 
بــعــض اآلراء واألفـــكـــار  فــيــهــا  جـــاهـــزة يــضــعــون 
ويدعون عليها ما ليس فيها أو قد يكون فيها 
واختالف  الزمان  بتغير  قيمتها  تغيرت  ولكن 
المكان، فتوابيت أعلم العلماء وأشعر الشعراء 
باتت  الشعراء  وأقــل  الجهالء  أجهل  تابوت  أو 
فــي أي وقــت وكل  لــلــتــداول  مصكوكات جــاهــزة 
وقـــت، بــل إن الــمــثــيــر لــلــدهــشــة أن بــعــض هــذه 
التوابيت المقدسة غالبا ما ال تكون مستندة 
إلى موضوعية أو شرعية فكرية ثقافية أو إلى 
فــكــري،  أو  إلـــى ســجــال علمي  أو  كــتــب صـــدرت 
وانتماءات جماعية  ثقافية  إلى مجامالت  بل 
لفكر ما أو شعور ووساطات تعارفية وانتمائية 

تقدم الرديء وتقصي الجيد.
إلى  تحتاج  الحالية  العربية  ثقافتنا  إن 
ــة، وتــنــظــيــر عــلــمــي مـــحـــدد ونـــقـــد ثــقــافــي  ــفـ وقـ
تقديس  عــن  للبعد  الــراهــنــة  ألوضــاعــهــا  ــام  عـ
الــنــظــر  بــغــض  فــقــط  ــار ألســمــائــهــا  ــكــ وأفــ آراء 
تــلــك األســمــاء مــن وهـــن وضعف  عــمــا تحمله 
بــالــالكــتــمــال،  المتسمة  اآلدمـــيـــة  حــاالتــهــا  فــي 
إلى  تستند  التي  اإلقصاء  ظاهرة  عن  والبعد 
ال  اآلخــر  إقصاء  يتم  حيث  باألسماء،  الجهل 
لوهن  المعرفي  اإلقــصــاء  لــذلــك  الستحقاقه 
بل  المعرفي  وجــســده  الثقافية  مفاصلة  فــي 
ألنه ال يماثل الذوات الثقافية وال ينتمي إلى 

األحزاب المعرفية وال يسير في ذات االتجاه.
إن ظــاهــرتــي الــتــقــديــس واإلقـــصـــاء أفـــرزت 
والمعرفية  الثقافية  اإلشــكــاالت  مــن  الــعــديــد 
مــثــل ظــاهــرة الــالتــعــدديــة فــي الــفــكــر الــعــربــي، 
الــتــنــاحــر والــتــبــاغــض الــتــي ال تليق  وظـــواهـــر 
حتمي  كافتراض  هي  التي  الثقافية  بالنخب 
مــعــرفــي - هـــي لــســان حــــال األمــــة وضــمــيــرهــا 
ــرز  ــي أبـ ــار يـــؤثـــر فـ ــل إن ذلــــك صــ الـــــواعـــــي... بـ
بالضرورة  التعددية  وهــي  الثقافية  المالمح 
ــتـــالف  ــذة الـــتـــبـــايـــن الـــمـــعـــرفـــي وبــــهــــاء االخـ ــ ولــ
الــثــقــافــة قيمتها  تــفــقــد  فـــي حــيــن  الــثــقــافــي، 
واشتعال  تعدديتها  بانطفاء  ووهجها  وروعتها 
ــو دلـــيـــل حــيــويــة  اخــتــالفــاتــهــا. فـــاالخـــتـــالف هـ
الثقافة والتسليم المطلق وتقديس أو إقصاء 

ــو من  هـ أو اآلخـــــر  الــــــذات 
ــر الــســلــبــيــة  ــواهـ أشــــد الـــظـ
حــال  هــو  وهـــذا  للثقافات 
ــة فــي  ــيــ ــربــ ــعــ ثـــقـــافـــتـــنـــا الــ

الوقت الراهن.
تــعــانــي  ثـــقـــافـــتـــنـــا  إن 
للنظر،  الفتة  مفارقة  من 
ـــى فــــي كـــونـــنـــا، فــي  ــلَّ ــَتـــجـ تـ
التي  الثقافية  الــشــعــارات 
بحماس  نـــدافـــع  نــرفــعــهــا، 
عــــــــــن حــــــــــق االخــــــــتــــــــالف 
ـــــــــــة الـــفـــكـــريـــة  ِديَّ ـــــَعـــــدُّ والـــــتَّ
المستوى  على  والثقـافية 
عندما  وخــاصــة  العالمي، 
نــكــون فـــي مــوقــف الــدفــاع 
الثقافة  ضد  ثقافتنا  عن 
الــغــربــيــة. ولــكــنــنــا ســرعــان 
هذه  لمضامين  ر  نتنكَّ مــا 
بها  ُينادى  الدعوة، عندما 
في  د  نتردَّ ال  قد  بل  وأقطارنا،  في مجتمعاتنا 
ي لها ومحاربتها. وكأن ثقافتنا العربية  التصدِّ
اإلسالمية قد خلت من ثقافة التعدد، أو كأنها 
خالل  ــت  وظــلَّ متجانسة،  وحـــدة  دائــمــا  لت  شكَّ
منأى  في  لتطورها،  التاريخية  الحقب  جميع 
عــن عـــوارض الــصــراع والــخــالف. فــي حين أن 
الخالف فيها قائم ويسكنها تاريخيًا وواقعيًا. 
فــتــاريــخــهــا هـــو، كــكــل تـــواريـــخ ثــقــافــات الــعــالــم، 
مع  يتنافى  مما  واالخــتــالف،  للخالف  ميدان 
تتحدث  أن  إال  تأبى  التي  والنزعات  المواقف 
نقد  أي  من  والتحصين  التقديس  بلغة  عنها 

أو اختالف. 
إن بــمــقــدورنــا تــغــيــيــر وجـــهـــة نــظــرنــا إلــى 
داخل  الفرعية،  الثقافية  االختالفات  ظاهرة 
أكثر  تصبح  بحيث  الـــواحـــدة،  ـــــقــاَفــة  الــثَّ نــفــس 
إيجابية. فهذه االختالفات، التي هي اختالفات 
طبيعية وتوجد في جميع المجتمعات، ينبغي 
مكبوتا،  صراعا  تذِكى  عناصر  إلى  تتحول  أال 
بــــل يـــجـــب إيــــجــــاد آلــــيــــات لــتــدبــيــرهــا ســلــمــيــا، 
وحق  الفكرية  ـة  ِديَّ َعدُّ بالتَّ القبول  مناخ  داخــل 
ــد الـــقـــانـــون  ــواعــ االخــــتــــالف الــــــذي تــنــظــمــه قــ
ــاق يتجدد  ــار وفــ والـــدســـتـــور، ويــســتــمــر فـــي إطــ

بالوسائل السلمية.
ــر وتــحــصــيــن فــكــره  فــثــقــافــة تــقــديــس اآلخــ
من  تجاوزها  ينبغي  التي  األشــيــاء  من  صــارت 
أجل العودة إلى تلك الثقافة العربية اإلسالمية 
من  االخــتــالف  وتقبل  بالتعددية  تــؤمــن  الــتــي 
دون إقصاء أو تهميش أو تكفير ومن دون ادعاء 
القداسة لفكر هذا المفكر أو ذلك الفيلسوف، 
الجميع  وأفكار  آراء  تخضع  أن  األهمية  فمن 
لــلــنــقــد والــتــحــلــيــل الـــــــدوري لـــرؤيـــة إمــكــانــيــة 
تحديثها لتناسب الزمان والمكان أو تنحيتها 
لخروجها ممن ذاع صيتهم قبل علمهم، وهي 
أمور عانت وتعاني منها ثقافتنا العربية التي 
اآلخــر  احــتــواء  على  بقدرتها  تاريخها  يشهد 
أئمة  أمــام  الشافعي  أو كما قال اإلمــام  وقبوله 
»رأيــي صواب يحتمل الخطأ ورأي  السنة  أهل 

غيري خطأ يحتمل الصواب«.
} خبير بمركز تريندز للبحوث

 واالستشارات - دولة اإلمارات 

التعددية الثقافية وتطور الفكر العربي

بقلم: 
خالد فياض } ال�صحي ال��ق��ط��اع  م��ع  ال��ب��ي��ئ��ة  دم���ج  اأه��م��ي��ة 

 بقلم: 
د. إسماعيل محمد املدني
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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الوزراء  اأداء  مرا�سم  اأم�س  يوم  ال�سخري  ق�سر  يف  جرت 

امللك حمد  اأمام ح�سرة �ساحب اجلاللة  الد�ستورية  اليمني  اجلدد 

حيث  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

اآل  بن حمد  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  ا�ستقبل جاللته، �ساحب 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل، الذي قدم اإىل 

جاللته اأع�ساء احلكومة اجلدد بعد �سدور املر�سوم امللكي ال�سامي 

بتعيينهم.

 واأدى اأ�سحاب املعايل وال�سعادة نائب رئي�س جمل�س الوزراء 

والوزراء اليمني الد�ستورية اأمام جاللة امللك املعظم.

 وقد رحب جاللة امللك املعظم حفظه اهلل ورعاه باجلميع معربا 

جاللته عن جزيل ال�سكر ل�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س 

جمل�س الوزراء، مثنًيا على جهود �سموه املتوا�سلة يف خدمة اململكة، 

وتطويرها  احلكومي  العم  مبنظومة  لالرتقاء  امل�ستمر  وال�سعي 

بهدف حتقيق املزيد من املكت�سبات ل�سالح الوطن واملواطن.

 وهناأهم جاللته على توليهم منا�سبهم اجلديدة، متمنًيا لهم 

دوام النجاح وال�سداد يف اأداء مهامهم على الوجه الأكمل بعون اهلل 

اأيده اهلل بهذه الكفاءات ال�سابة من  تعاىل وتوفيقه، م�سيًدا جاللته 

اأجل  من  الوطنية  امل�سوؤولية  البحرين وحتملهم هذه  اأبناء وبنات 

ازدهار وتقدم مملكة البحرين.

 واأكد جاللة امللك املعظم على الدور املهم لل�سباب والعنا�سر 

ال�سابة لت�سهم يف خدمة الوطن وتقدمه مع كل الحرتام والتقدير 

حمل  اليوم  اإىل  وهم  امل�سوؤوليات  هذه  حتمل  يف  �سبقوهم  للذين 

التقدير والعرفان، واأ�ساف جاللة امللك املعظم اأن حكومة البحرين 

وخمتلف  امل�ستويات  كل  على  كبرية  واإجنازات  عريق  تاريخ  لها 

املجالت والتي هدفها الأول خدمة املواطنني الكرام، وحثهم جاللته 

على م�ساعفة اجلهود والعمل بروح الفريق الواحد ملوا�سلة البناء 

على ما حتقق من اإجنازات من اأجل تعزيز مكانة البحرين و�سمان 

تقدمها وازدهارها ورفعة �سعبها العزيز.

 واأعرب اأيده اهلل عن �سكره وتقديره لأ�سحاب ال�سمو وال�سعادة 

نواب رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء ال�سابقني على ما قّدموه من 

جهود طيبة وخدمات جليلة �ستبقى را�سخة على الدوام يف ذاكرة 

يف  واإ�سهاماتهم  اإجنازاتهم  و�ستكون  احلديث،  وتاريخه  الوطن 

نه�سة اململكة منوذًجا يحتذى به يف الإخال�س والعطاء والنجاح 

يف خمتلف جمالت العمل الوطني.

دائًما  �سيبقى  البحريني  املواطن  اأن  املعظم  امللك  واأكد جاللة   

الركيزة الأ�سا�سية لنه�سة الوطن وعماد تطوره وازدهاره، موجًها 

وتعزيز  اخلدمات  واأرقى  اأف�سل  تقدمي  اإىل  احلكومـــة  جاللته 

للجميع دوام  للمواطنني، ومتنى جاللته  الكرمية  مقومات احلياة 

التوفيق وال�سداد.

الوزراء اجلدد يوؤدون اليمني الد�ستورية اأمام جاللة امللك املعظم.. امللك:

املواطن البحريني ركيزة اأ�سا�سية لنه�سة الوطن وعماد تطوره وازدهاره

ح����ك����وم����ة ال����ب����ح����ري����ن ل����ه����ا ت������اري������خ ع�����ري�����ق واإجن�����������������ازات ك�����ب�����رة ع�����ل�����ى  امل���������س����ت����وي����ات ك���اف���ة

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12122/pdf/INAF_20220616011334537.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/first/965846/News.html
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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وزير البلديات يت�صّلم مهامه وي�صيد بجهود ع�صام خلف
التقى املهند�س وائل بن نا�صر املبارك وزير �ص�ؤون البلديات والزراعة بع�صام بن 

عبداهلل خلف، وذلك لت�صلّم مهام �ص�ؤون البلديات والزراعة بعد تكليفه ب�زارة �ص�ؤون 

املبذولة  اجله�د  م�ا�صلة  على  حر�صه  اللقاء  خالل  ال�زير  واأّكد  والزراعة.  البلديات 

البلديات  امل�صاريع واال�صرتاتيجيات يف قطاع  الن�عية على �صعيد  املبادرات  وتط�ير 

اأهداف امل�صرية التنم�ية ال�صاملة بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة  والزراعة مبا يحقق 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم، ومتابعة �صاحب ال�صم� امللكي االأمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء.

واأ�صاد املبارك باجله�د الطيبة التي بذلها ع�صام خلف يف اأثناء ت�ليه ال�زارة ط�ال 

ال�صن�ات املا�صية، وتنفيذه للعديد من املبادرات التي �صاهمت يف تط�ير منظ�مة العمل 

البلدي والزراعي وحت�صني خمرجاتها على خمتلف امل�صت�يات.

معاهًدا مبوا�صلة العمل بروح الفريق الواحد خالل تاأديته الق�صم.. خالد بن عبداللـه:

البحرين مقبلة على مزيد من التطوير والتنمية امللبية للتطلعات امللكية
رئي�س  نائب  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�صيخ  رفع 

ال�صكر  اآيات  اأ�صمى  التحتية،  البنية  وزير  ال�زراء  جمل�س 

ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلاللة  املقام  اإىل  االمتنان  وعظيم 

على  املعظم،  البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

ا�صتقبال جاللته هذا الي�م �صاحب ال�صم� امللكي االأمري �صلمان 

الذي  ال�زراء،  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة، ويل  بن حمد 

قدَّم جلاللته اأع�صاء احلك�مة اجلدد الأداء اليمني الد�صت�رية 

بعد �صدور املر�ص�م امللكي ال�صامي بتعيينهم. 

اأمام ح�صرة  الد�صت�رية  اليمني  تاأديته  واأعرب مبنا�صبة 

جمل�س  لرئي�س  نائًبا  املعظم،  البالد  ملك  اجلاللة  �صاحب 

امللكية  بالثقة  اعتزازه  عن  التحتية،  للبنية  ووزيًرا  ال�زراء 

ال�صامية، معاهًدا جاللته على ال�الء والطاعة، والرب بالق�صم، 

امل�ص�ؤولية  هذه  تقت�صيه  ما  بكل  ال�طنية  االأمانة  وحمل 

من  املزيد  ي�صهم يف حتقيق  مبا  وذلك  و�صدق؛  اإخال�س  من 

ال�طن  على  والنفع  باخلري  تع�د  التي  احل�صارية  املنجزات 

وامل�اطنني يف ظل امل�صرية التنم�ية ال�صاملة بقيادة جاللته. 

ال�صم�  ل�صاحب  وتقديره  �صكره  بالغ  عن  اأعرب  كما 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي 

بتط�ير  اهتمام  من  �صم�ه  ي�ليه  ما  على  ال�زراء،  جمل�س 

العمل احلك�مي الذي اأ�صبح من�ذًجا رائًدا يحتذى يف تهيئة 

وا�صتثمار  العليا،  القيادية  املنا�صب  لت�يل  ال�اعدة  الطاقات 

ومبادرات خالقة  اأفكار  من  متتلكه  وما  االإبداعية  مكن�ناتها 

مل�ا�صلة حتقيق النماء والتقدم يف كل املجاالت، معاهًدا �صم�ه 

مب�ا�صلة العمل بروح الفريق ال�احد، فريق البحرين، وبذل 

جه�د م�صاعفة لرفعة وازدهار ال�طن العزيز. 

وقال: »بف�صل الدعم الالحمدود من لدن ح�صرة �صاحب 

امللكي  ال�صم�  �صاحب  وروؤية  املعظم،  البالد  ملك  اجلاللة 

احلك�مي  العمل  اأ�صبح  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

اإدارية  اأ�ص�س  اإىل  وم�صتنًدا  ممتًدا  الي�م  البحرين  مملكة  يف 

بها  ُرفد  التي  اجلديدة  للطاقات  وكان  را�صخة،  وتنظيمية 

ورواد  عمالقة  خربات  من  اال�صتفادة  �صرف  ال�زراء  جمل�س 

م�ص�ؤوليتها  ت�ل�ا  التي  امل�اقع  خمتلف  يف  احلك�مي  العمل 

قبل تعيينهم يف منا�صبهم اجلديدة«. 

وعلى �صعيد مت�صل، اأكد ال�صيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة 

والتنمية  التط�ير  من  مزيد  على  مقبلة  البحرين  مملكة  اأن 

�صاحب  حل�صرة  ال�صامية  امللكية  للتطلعات  امللبية  الن�عية 

اجلاللة ملك البالد املعظم، واملنفذة لت�جيهات �صاحب ال�صم� 

جمال  يف  ال�صيما  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

التحتية  البنية  وزارة  ا�صتحداث  مع  وذلك  التحتية،  البنية 

االإ�صراف على كفاءة تنفيذ م�صاريع  اإليها مهمة  التي �صتعهد 

البنية التحتية، وو�صع ال�صيا�صات التي ت�صمن ت�افر البنى 

التحتية الالزمة يف كل اأرجاء اململكة، والتن�صيق مع اجلهات 

ذات العالقة ل�صمان تكامل عمليتي التخطيط والتنفيذ. 

ال�زارة  هذه  ا�صتحداث  اأن  اإىل  ال�صدد  هذا  يف  ولفت 

ترتكز  التي  وامل�صتقبلية  احلالية  التنمية  متطلبات  ي�اكب 

عليها خطة التعايف االقت�صادي التي تت�صمن خم�س اأول�يات 

بقيمة  وا�صرتاتيجية كربى  تنم�ية  م�صاريع  تنفيذ  بينها  من 

تخطيط  تتمثل يف  والتي  اأمريكي،  دوالر  مليار  تتجاوز 30 

البنية  قطاعات  يف  م�صاريع  وتنفيذ  جديدة،  مدن  خم�س 

التحتية واالت�صاالت وال�صياحة والتعليم وال�صحة وال�صباب 

اأن  اإىل امل�ىل عز وجل  والريا�صة. وختم ت�صريحه مت�صرًعا 

ي�فق اجلميع خلدمة ال�طن بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة 

ملك البالد املعظم، ومب�صاندة �صاحب ال�صم� امللكي ويل العهد 

رئي�س جمل�س ال�زراء، وخدمة �صعب مملكة البحرين ال�يف.

ال�شيخ 

خالد بن 

عبداهلل

امللك املعظم ي�صادق على

 اتفاقية التعاون اجلمركي العربي

�صادق ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة ملك البالد املعّظم على قان�ن رقم )28( ل�صنة 

اجلمركي  التعاون  اتفاقية  على  بالت�صديق    2022

العربي بعد اإقرار جمل�صي ال�ص�رى والن�اب، واأ�صدره.

�دق على اتفاقية التعاون اجلمركي  املادة االأوىل: �صُ

العربي املحررة مبدينة الريا�س يف 16 رجب 1436هـ 

امل�افق 5 ماي� 2015م، والتي وقعتها مملكة البحرين 

اأغ�صط�س   18 امل�افق  1441هـ  احلجة  ذي   28 يف 

2020م، واملرافقة لهذا القان�ن.

املادة الثانية: على رئي�س جمل�س ال�زراء وال�زراء 

- كٌل فيما يخ�صه - تنفيذ اأحكام هذا القان�ن، وُيعمل 

به من الي�م التايل لتاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية.

امللك املعظم ي�صادق على تعديل بع�ض

 اأحكام املر�صوم بقانون يف �صاأن الأو�صمة

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  �صادق 

ل�صنة   )24( رقم  قان�ن  على  املعّظم  البالد  ملك  خليفة  اآل 

 )19( رقم  بقان�ن  املر�ص�م  اأحكام  بع�س  بتعديل   2022

اإقرار جمل�صي ال�ص�رى  ل�صنة 1976 يف �صاأن االأو�صمة بعد 

والن�اب، واأ�صدره.

)ال��صام  با�صمي  جديدان  و�صامان  ُين�صاأ  االأوىل:  املادة 

امللكي لل�صرطة( و)و�صام اخلدمة االأمنية املميزة( ُي�صافان اإىل 

االأو�صمة املن�ص��س عليها يف املادة )1( من املر�ص�م بقان�ن 

رقم )19( ل�صنة 1976 يف �صاأن االأو�صمة، ويك�ن ترتيبهما 

على الت�ايل بعد )و�صام العمل ال�طني(.

املادة الثانية: ُت�صاف مادتان جديدتان برقمي )6( مكرًرا 

)5( و)6( مكرًرا )6(، اإىل املر�ص�م بقان�ن رقم )19( ل�صنة 

1976 يف �صاأن االأو�صمة، ن�صاهما االآتيان:

لل�صرطة  امللكي  ال��صام  »ُينح   :)5( مكرراً   )6( مادة 

لل�صباط و�صباط ال�صف واأفراد ق�ات االأمن العام ممن قدم�ا 

اأعماالً اأمنية ا�صتثنائية اأظهروا فيها ال�صجاعة والب�صالة«.

امللك املعظم ي�صادق على تعديل اأحكام

 ب�صاأن حظر ا�صتحداث الأ�صلحة الكيميائية

�صادق ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة ملك البالد املعظم على قان�ن رقم )26( ل�صنة 2022 

 2009 ل�صنة   )51( رقم  القان�ن  اأحكام  بع�س  بتعديل 

االأ�صلحة  ا�صتحداث واإنتاج وتخزين وا�صتعمال  ب�صاأن حظر 

الكيميائية وتدمري تلك االأ�صلحة بعد اإقرار جمل�صي ال�ص�رى 

والن�اب، واأ�صدره.

ال�طنية«  »اللجنة  بتعريفي  ُي�صتبَدل  االأوىل   املادة 

و»اجلدول رقم )1( اأو )2( اأو )3(« ال�اردين يف املادة )1( 

من القان�ن رقم )51( ل�صنة 2009 ب�صاأن حظر ا�صتحداث 

واإنتاج وتخزين وا�صتعمال االأ�صلحة الكيميائية وتدمري تلك 

االأ�صلحة، التعريفان االآتيان:

املعنية  ال�طنية  اللجنة  ال�طنية:  اللجنة   :)1( مادة 

بحظر اأ�صلحة الدمار ال�صامل، املن�صاأة طبقاً حلكم املادة )2( 

من هذا القان�ن.

امللك املعظم ي�صادق على قانون حظر

 ا�صتحداث الأ�صلحة البيولوجية وا�صتعمالها

�صادق ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة ملك البالد املعّظم حفظه اهلل ورعاه على قان�ن 

رقم )27( ل�صنة 2022 ب�صاأن حظر ا�صتحداث واإنتاج 

)البي�ل�جية(  البكرتي�ل�جية  االأ�صلحة  وتخزين 

جمل�صي  اإقرار  بعد  االأ�صلحة  تلك  وتدمري  والتك�صينية 

ال�ص�رى والن�اب، واأ�صدره. ومما جاء يف القان�ن:

مادة )1(

للكلمات  تك�ن  القان�ن،  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

ما مل  منها  ُكلٍّ  قريَن  املبينة  املعاين  التالية  والعبارات 

يقت�س �صياق الن�س خالف ذلك:

اململكة: مملكة البحرين.

االتفاقية: اتفاقية حظر ا�صتحداث واإنتاج وتخزين 

والتك�صينية  )البي�ل�جية(  البكرتي�ل�جية  االأ�صلحة 

وتدمري تلك االأ�صلحة.

امللك املعظم ي�صادق على قانون رقم )23( 

بتعديل اأحكام قانون تنظيم مهنة ال�صيدلة

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  �صادق 

رقم  قان�ن  على  املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى 

املر�ص�م  اأحكام  بع�س  بتعديل   2022 ل�صنة   )  23(

بقان�ن رقم )18( ل�صنة 1997 يف �صاأن تنظيم مهنة 

ال�صيدلة واملراكز ال�صيدلية بعد اإقرار جمل�صي ال�ص�رى 

والن�اب، واأ�صدره. ومما جاء يف التعديل:

املادة االأوىل:

ُي�صتبدل بتعريف )جمل�س االإدارة( ال�ارد يف املادة 

 1997 ل�صنة   )18( رقم  بقان�ن  املر�ص�م  من   )1(

ال�صيدلية،  واملراكز  ال�صيدلة  مهنة  تنظيم  �صاأن  يف 

التعريف االآتي:

املجل�س: املجل�س االأعلى لل�صحة.

املادة الثانية:

االإدارة(  بعبارة )جمل�س  )املجل�س(  كلمة  ت�صتبدل 

اأينما وردت يف املر�ص�م بقان�ن رقم )18( ل�صنة 1997 

يف �صاأن تنظيم مهنة ال�صيدلة واملراكز ال�صيدلية.

الن�ص الكامل للقوانني على موقع »الأيام الإلكرتوين«
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قرينة امللك املعظم تتلقى برقيات �صكر جوابية من الوزيرات مبنا�صبة التعيني

بنت  �صبيكة  االأمرية  امللكي  ال�صم�  �صاحبة  تلقت 

رئي�صة  املعظم  البالد  ملك  قرينة  خليفة،  اآل  اإبراهيم 

املجل�س االأعلى للمراأة، برقية �صكر ج�ابية من الدكت�رة 

ردا  ال�صحة،  وزيرة  ح�صن  ج�اد  ال�صيد  بنت  جليلة 

اإليها مبنا�صبة  على برقية التهنئة التي بعثتها �صم�ها 

ال�زاري  التعديل  مبر�ص�م  لل�صحة  وزيرًة  تعيينها 

ال�صادر من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم. 

واأعربت ال�زيرة يف الربقية عن خال�س اعتزازها ملا 

حتظى به املراأة البحرينية من دعم واهتمام من �صم�ها، 

م�ؤكدة اأن الثقة امللكية ال�صامية التي اأوالها اإياها ح�صرة 

وعرفان  كبري  فخر  املعظم حمل  امللك  اجلاللة  �صاحب 

خال�س، وت�صتنه�س الهمة لتحقيق الروؤى امللكية النرية 

وال�صديدة من خالل العمل ال�طني املخل�س الذي تعكف 

ال�صم�  �صاحب  برئا�صة  البحرين،  حك�مة مملكة  عليه 

امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

امللكية  للتطلعات  اإنفاًذا  اهلل،  حفظه  ال�زراء،  جمل�س 

لتحقيق نه�صة تنم�ية �صاملة ل�طننا العزيز والأبنائه 

االأوفياء، ال �صيما يف القطاع ال�صحي.

وثمنت وزيرة ال�صحة الدعم املت�ا�صل الذي حتظى 

به املراأة البحرينية من املقام ال�صامي مللك البالد املعظم، 

التقدم،  مرحلة  اإىل  التمكني  مرحلة  تتخطى  جعلها  ما 

ت�ليه حك�مة مملكة  الذي  الكبري  االهتمام  مبا يعك�س 

لدورها  الكبري  والتقدير  البحرينية  للمراأة  البحرين 

االأ�صا�صي �صريًكا فاعالً يف م�صاعي التط�ير والتنمية.

ل�صاحبة  املباركة  بامل�صاعي  ال�زيرة  واأ�صادت 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة  االأمرية  امللكي  ال�صم� 

من  كافة  ال�صعد  على  البحرينية  املراأة  تقدم  دعم  يف 

امل�صتمرة  واملتابعة  الن�عية،  �صم�ها  مبادرات  خالل 

البحرينية،  املراأة  عطاء  تر�صخ  التي  اجله�د  جلميع 

والتي لها الدور الكبري يف حتقيق العديد من االإجنازات 

القطاع  يف  وبخا�صة  البحرينية  للمراأة  واملكت�صبات 

ال�صحي، وتقدمها واإثبات قدراتها يف امل�صاركة املنتجة 

يف خمتلف املجاالت، اإذ حققت مملكة البحرين اإجنازات 

عديدة ي�صار اإليها بالبنان بف�صل عزم املراأة البحرينية 

واإ�صهاماتها العديدة.

وتقدمت وزيرة ال�صحة بال�صكر والعرفان ل�صم�ها 

على التهنئة الكرية، ودعم �صم�ها امل�صتمر، واحلر�س 

املجاالت،  كل  يف  البحرينية  املراأة  تقدم  م�ا�صلة  على 

وعزية  عزم  بكل  قدماً  امل�صي  على  �صم�ها  معاهدًة 

للقطاع  املن�ص�دة  االأهداف  لتحقيق  واإخال�س  وبجد 

وامل�اطن  ال�طن  على  بالنفع  يع�د  ومبا  ال�صحي، 

حملًيا  الرائدة  ال�طنية  االإجنازات  من  املزيد  ويحقق 

واإقليمًيا ودولًيا يف ظل العهد الزاهر حل�صرة �صاحب 

اجلاللة ملك البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، داعيًة اهلل 

عز وجل اأن يحفظ �صم�ها ذخًرا و�صنًدا لل�طن الغايل، 

وجلميع اأبناء البحرين الكرام.

بنت  �صبيكة  االأمرية  امللكي  ال�صم�  �صاحبة  وتلقت 

رئي�صة  املعظم  البالد  ملك  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم 

املجل�س االأعلى للمراأة، برقية �صكر ج�ابية من اآمنة بنت 

العمراين،  والتخطيط  االإ�صكان  وزيرة  الرميحي  اأحمد 

اإليها  �صم�ها  بعثتها  التي  التهنئة  برقية  على  رداً 

مبنا�صبة تعيينها وزيرًة لالإ�صكان والتخطيط العمراين 

ح�صرة  لدن  من  ال�صادر  ال�زاري  التعديل  مبر�ص�م 

ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

البالد املعظم.

اعتزازها  خال�س  عن  الربقية  ال�زيرة يف  واأعربت 

من  مت�ا�صل  دعٍم  من  البحرينية  املراأة  به  حتظى  مبا 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

ملك البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، و ما ت�ليه احلك�مة 

من حر�س واهتمام برئا�صة �صاحب ال�صم� امللكي االأمري 

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

التقدم املن�ص�د للمراأة  ال�زراء، حفظه اهلل، على حتقيق 

البحرينية يف كافة املجاالت.

اآيات ال�صكر والتقدير ل�صاحبة  كما تقدمت  باأ�صمى 

املجل�س  رئي�صة  املعظم  البالد  ملك  قرينة  امللكي  ال�صم� 

االأعلى للمراأة على ما ت�صمنته برقية �صم�ها من م�صاعر 

طيبة باعثة على الفخر واالعتزاز، اإذ جاءت لت�ؤكد على 

ما حتظى به املراأة البحرينية من مكانة متميزة بف�صل ما 

حتقق لها بت�جيهات �صم�ها ورعايتها الكرية من تقدم 

ومناء، والتي هي حمل عرفان وامتنان دائم من اجلميع.

�صبيكة  االأمرية  امللكي  ال�صم�  �صاحبة  تلقت  كما 

بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة ملك البالد املعظم رئي�صة 

املجل�س االأعلى للمراأة ، برقية �صكر ج�ابية من  ن�ر بنت 

برقية  على  رداً  امل�صتدامة  التنمية  وزيرة  اخلليف  علي 

تعيينها  مبنا�صبة  اإليها  �صم�ها  بعثتها  التي  التهنئة 

ال�زاري  التعديل  مبر�ص�م  امل�صتدامة  للتنمية  وزيرًة 

امللك حمد بن  ال�صادر من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة 

عي�صى اآل خليفة، ملك البالد املعظم.

ملا  واالعتزاز  ال�صرور  بالغ  عن  ال�زيرة  واأعربت  

من  م�صتمر  ودعٍم  رعاية  من  البحرينية  املراأة  ت�صهده 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

ملك البالد املعّظم، حفظه اهلل ورعاه، وما ت�ليه احلك�مة 

حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صم�  �صاحب  برئا�صة 

ال�زراء من رعايٍة  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل 

البحرينية  للمراأة  املن�ص�د  التقدم  وحر�ٍس على حتقيق 

يف خمتلف القطاعات.

قرينة  امللكي  ال�صم�  ل�صاحبة  ال�زيرة  وتقدمت 

ببالغ  للمراأة  االأعلى  املجل�س  رئي�صة  املعظم  البالد  ملك 

ال�صكر واالمتنان على ما ت�صمنته برقية �صم�ها املهنئة 

من م�صاعر �صادقة تفخر وتعتز بها، والتي تاأتي امتداًدا 

لدعم �صم�ها ورعايتها امل�صتمرة للمراأة البحرينية حتى 

والتقدم  التنمية  م�صرية  يف  رئي�ًصا  �صريًكا  الي�م  غدت 

على كل �صعيد، داعيًة امل�ىل عز وجل اأن يحفظ �صم�ها 

العمر،  وط�ل  وال�صعادة  ال�صحة  م�ف�ر  عليها  ويدمي 

واأن ي�صدد على طريق اخلري خطاها.

قرينة عاهل البالد 

وزير العدل يت�صّلم مهام الوزارة ويلتقي بخالد بن علي وامل�صوؤولني
املعاودة،  حممد  بن  ن�اف  التقى 

االإ�صالمية  وال�ص�ؤون  العدل  وزير 

اآل  علي  بن  خالد  بال�صيخ  واالأوقاف، 

خليفة، وذلك لت�صلّم مهام ال�زارة.

وخالل اللقاء اأ�صاد ال�زير باجله�د 

املخل�صة التي بذلها ال�صيخ خالد بن علي 

اآل خليفة اأثناء ت�ليه ال�زارة يف الفرتة 

امل�صاريع  من  للعديد  وتنفيذه  املا�صية، 

املنظ�مة  تط�ير  يف  �صاهمت  التي 

العدلية، واالرتقاء بكفاءة االأداء وج�دة 

اخلدمات املقدمة للم�اطنني واملقيمني.

بن  خالد  ال�صيخ  اأعرب  جهته،  من 

التهاين  خال�س  عن  خليفة  اآل  علي 

مللك  ال�صامية  امللكية  بالثقة  لل�زير 

للعدل  وزيًرا  بتعيينه   ، املعظم  البالد 

مقدًما  واالأوقاف،  االإ�صالمية  وال�ص�ؤون 

ال�زارة  يف  العاملني  وتقديره  �صكره 

ط�ال  بذل�ها  التي  اجلهـــ�د  على 

الفرتة املا�صية للنه��س بج�دة وكفاءة 

احتياجات  يلّبي  مبا  املقدمة  اخلدمات 

وتطلعـــات التط�ير احلك�مي، متمنًيا 

اأداء  يف  لل�زير  والنجاح  الت�فيــق 

مهامه خلدمة مملكة البحرين، وتط�ير 

القطاع العديل.
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وزير البلديات يت�صّلم مهامه وي�صيد بجهود ع�صام خلف
التقى املهند�س وائل بن نا�صر املبارك وزير �ص�ؤون البلديات والزراعة بع�صام بن 

عبداهلل خلف، وذلك لت�صلّم مهام �ص�ؤون البلديات والزراعة بعد تكليفه ب�زارة �ص�ؤون 

املبذولة  اجله�د  م�ا�صلة  على  حر�صه  اللقاء  خالل  ال�زير  واأّكد  والزراعة.  البلديات 

البلديات  امل�صاريع واال�صرتاتيجيات يف قطاع  الن�عية على �صعيد  املبادرات  وتط�ير 

اأهداف امل�صرية التنم�ية ال�صاملة بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة  والزراعة مبا يحقق 

امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم، ومتابعة �صاحب ال�صم� امللكي االأمري 

�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س ال�زراء.

واأ�صاد املبارك باجله�د الطيبة التي بذلها ع�صام خلف يف اأثناء ت�ليه ال�زارة ط�ال 

ال�صن�ات املا�صية، وتنفيذه للعديد من املبادرات التي �صاهمت يف تط�ير منظ�مة العمل 

البلدي والزراعي وحت�صني خمرجاتها على خمتلف امل�صت�يات.

معاهًدا مبوا�صلة العمل بروح الفريق الواحد خالل تاأديته الق�صم.. خالد بن عبداللـه:

البحرين مقبلة على مزيد من التطوير والتنمية امللبية للتطلعات امللكية
رئي�س  نائب  خليفة،  اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�صيخ  رفع 

ال�صكر  اآيات  اأ�صمى  التحتية،  البنية  وزير  ال�زراء  جمل�س 

ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلاللة  املقام  اإىل  االمتنان  وعظيم 

على  املعظم،  البالد  ملك  خليفة،  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك 

ا�صتقبال جاللته هذا الي�م �صاحب ال�صم� امللكي االأمري �صلمان 

الذي  ال�زراء،  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة، ويل  بن حمد 

قدَّم جلاللته اأع�صاء احلك�مة اجلدد الأداء اليمني الد�صت�رية 

بعد �صدور املر�ص�م امللكي ال�صامي بتعيينهم. 

اأمام ح�صرة  الد�صت�رية  اليمني  تاأديته  واأعرب مبنا�صبة 

جمل�س  لرئي�س  نائًبا  املعظم،  البالد  ملك  اجلاللة  �صاحب 

امللكية  بالثقة  اعتزازه  عن  التحتية،  للبنية  ووزيًرا  ال�زراء 

ال�صامية، معاهًدا جاللته على ال�الء والطاعة، والرب بالق�صم، 

امل�ص�ؤولية  هذه  تقت�صيه  ما  بكل  ال�طنية  االأمانة  وحمل 

من  املزيد  ي�صهم يف حتقيق  مبا  وذلك  و�صدق؛  اإخال�س  من 

ال�طن  على  والنفع  باخلري  تع�د  التي  احل�صارية  املنجزات 

وامل�اطنني يف ظل امل�صرية التنم�ية ال�صاملة بقيادة جاللته. 

ال�صم�  ل�صاحب  وتقديره  �صكره  بالغ  عن  اأعرب  كما 

رئي�س  العهد  ويل  خليفة،  اآل  حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي 

بتط�ير  اهتمام  من  �صم�ه  ي�ليه  ما  على  ال�زراء،  جمل�س 

العمل احلك�مي الذي اأ�صبح من�ذًجا رائًدا يحتذى يف تهيئة 

وا�صتثمار  العليا،  القيادية  املنا�صب  لت�يل  ال�اعدة  الطاقات 

ومبادرات خالقة  اأفكار  من  متتلكه  وما  االإبداعية  مكن�ناتها 

مل�ا�صلة حتقيق النماء والتقدم يف كل املجاالت، معاهًدا �صم�ه 

مب�ا�صلة العمل بروح الفريق ال�احد، فريق البحرين، وبذل 

جه�د م�صاعفة لرفعة وازدهار ال�طن العزيز. 

وقال: »بف�صل الدعم الالحمدود من لدن ح�صرة �صاحب 

امللكي  ال�صم�  �صاحب  وروؤية  املعظم،  البالد  ملك  اجلاللة 

احلك�مي  العمل  اأ�صبح  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل 

اإدارية  اأ�ص�س  اإىل  وم�صتنًدا  ممتًدا  الي�م  البحرين  مملكة  يف 

بها  ُرفد  التي  اجلديدة  للطاقات  وكان  را�صخة،  وتنظيمية 

ورواد  عمالقة  خربات  من  اال�صتفادة  �صرف  ال�زراء  جمل�س 

م�ص�ؤوليتها  ت�ل�ا  التي  امل�اقع  خمتلف  يف  احلك�مي  العمل 

قبل تعيينهم يف منا�صبهم اجلديدة«. 

وعلى �صعيد مت�صل، اأكد ال�صيخ خالد بن عبداهلل اآل خليفة 

والتنمية  التط�ير  من  مزيد  على  مقبلة  البحرين  مملكة  اأن 

�صاحب  حل�صرة  ال�صامية  امللكية  للتطلعات  امللبية  الن�عية 

اجلاللة ملك البالد املعظم، واملنفذة لت�جيهات �صاحب ال�صم� 

جمال  يف  ال�صيما  ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  امللكي 

التحتية  البنية  وزارة  ا�صتحداث  مع  وذلك  التحتية،  البنية 

االإ�صراف على كفاءة تنفيذ م�صاريع  اإليها مهمة  التي �صتعهد 

البنية التحتية، وو�صع ال�صيا�صات التي ت�صمن ت�افر البنى 

التحتية الالزمة يف كل اأرجاء اململكة، والتن�صيق مع اجلهات 

ذات العالقة ل�صمان تكامل عمليتي التخطيط والتنفيذ. 

ال�زارة  هذه  ا�صتحداث  اأن  اإىل  ال�صدد  هذا  يف  ولفت 

ترتكز  التي  وامل�صتقبلية  احلالية  التنمية  متطلبات  ي�اكب 

عليها خطة التعايف االقت�صادي التي تت�صمن خم�س اأول�يات 

بقيمة  وا�صرتاتيجية كربى  تنم�ية  م�صاريع  تنفيذ  بينها  من 

تخطيط  تتمثل يف  والتي  اأمريكي،  دوالر  مليار  تتجاوز 30 

البنية  قطاعات  يف  م�صاريع  وتنفيذ  جديدة،  مدن  خم�س 

التحتية واالت�صاالت وال�صياحة والتعليم وال�صحة وال�صباب 

اأن  اإىل امل�ىل عز وجل  والريا�صة. وختم ت�صريحه مت�صرًعا 

ي�فق اجلميع خلدمة ال�طن بقيادة ح�صرة �صاحب اجلاللة 

ملك البالد املعظم، ومب�صاندة �صاحب ال�صم� امللكي ويل العهد 

رئي�س جمل�س ال�زراء، وخدمة �صعب مملكة البحرين ال�يف.

ال�شيخ 

خالد بن 

عبداهلل

امللك املعظم ي�صادق على

 اتفاقية التعاون اجلمركي العربي

�صادق ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة ملك البالد املعّظم على قان�ن رقم )28( ل�صنة 

اجلمركي  التعاون  اتفاقية  على  بالت�صديق    2022

العربي بعد اإقرار جمل�صي ال�ص�رى والن�اب، واأ�صدره.

�دق على اتفاقية التعاون اجلمركي  املادة االأوىل: �صُ

العربي املحررة مبدينة الريا�س يف 16 رجب 1436هـ 

امل�افق 5 ماي� 2015م، والتي وقعتها مملكة البحرين 

اأغ�صط�س   18 امل�افق  1441هـ  احلجة  ذي   28 يف 

2020م، واملرافقة لهذا القان�ن.

املادة الثانية: على رئي�س جمل�س ال�زراء وال�زراء 

- كٌل فيما يخ�صه - تنفيذ اأحكام هذا القان�ن، وُيعمل 

به من الي�م التايل لتاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية.

امللك املعظم ي�صادق على تعديل بع�ض

 اأحكام املر�صوم بقانون يف �صاأن الأو�صمة

عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  �صادق 

ل�صنة   )24( رقم  قان�ن  على  املعّظم  البالد  ملك  خليفة  اآل 

 )19( رقم  بقان�ن  املر�ص�م  اأحكام  بع�س  بتعديل   2022

اإقرار جمل�صي ال�ص�رى  ل�صنة 1976 يف �صاأن االأو�صمة بعد 

والن�اب، واأ�صدره.

)ال��صام  با�صمي  جديدان  و�صامان  ُين�صاأ  االأوىل:  املادة 

امللكي لل�صرطة( و)و�صام اخلدمة االأمنية املميزة( ُي�صافان اإىل 

االأو�صمة املن�ص��س عليها يف املادة )1( من املر�ص�م بقان�ن 

رقم )19( ل�صنة 1976 يف �صاأن االأو�صمة، ويك�ن ترتيبهما 

على الت�ايل بعد )و�صام العمل ال�طني(.

املادة الثانية: ُت�صاف مادتان جديدتان برقمي )6( مكرًرا 

)5( و)6( مكرًرا )6(، اإىل املر�ص�م بقان�ن رقم )19( ل�صنة 

1976 يف �صاأن االأو�صمة، ن�صاهما االآتيان:

لل�صرطة  امللكي  ال��صام  »ُينح   :)5( مكرراً   )6( مادة 

لل�صباط و�صباط ال�صف واأفراد ق�ات االأمن العام ممن قدم�ا 

اأعماالً اأمنية ا�صتثنائية اأظهروا فيها ال�صجاعة والب�صالة«.

امللك املعظم ي�صادق على تعديل اأحكام

 ب�صاأن حظر ا�صتحداث الأ�صلحة الكيميائية

�صادق ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل 

خليفة ملك البالد املعظم على قان�ن رقم )26( ل�صنة 2022 

 2009 ل�صنة   )51( رقم  القان�ن  اأحكام  بع�س  بتعديل 

االأ�صلحة  ا�صتحداث واإنتاج وتخزين وا�صتعمال  ب�صاأن حظر 

الكيميائية وتدمري تلك االأ�صلحة بعد اإقرار جمل�صي ال�ص�رى 

والن�اب، واأ�صدره.

ال�طنية«  »اللجنة  بتعريفي  ُي�صتبَدل  االأوىل   املادة 

و»اجلدول رقم )1( اأو )2( اأو )3(« ال�اردين يف املادة )1( 

من القان�ن رقم )51( ل�صنة 2009 ب�صاأن حظر ا�صتحداث 

واإنتاج وتخزين وا�صتعمال االأ�صلحة الكيميائية وتدمري تلك 

االأ�صلحة، التعريفان االآتيان:

املعنية  ال�طنية  اللجنة  ال�طنية:  اللجنة   :)1( مادة 

بحظر اأ�صلحة الدمار ال�صامل، املن�صاأة طبقاً حلكم املادة )2( 

من هذا القان�ن.

امللك املعظم ي�صادق على قانون حظر

 ا�صتحداث الأ�صلحة البيولوجية وا�صتعمالها

�صادق ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى 

اآل خليفة ملك البالد املعّظم حفظه اهلل ورعاه على قان�ن 

رقم )27( ل�صنة 2022 ب�صاأن حظر ا�صتحداث واإنتاج 

)البي�ل�جية(  البكرتي�ل�جية  االأ�صلحة  وتخزين 

جمل�صي  اإقرار  بعد  االأ�صلحة  تلك  وتدمري  والتك�صينية 

ال�ص�رى والن�اب، واأ�صدره. ومما جاء يف القان�ن:

مادة )1(

للكلمات  تك�ن  القان�ن،  هذا  اأحكام  تطبيق  يف 

ما مل  منها  ُكلٍّ  قريَن  املبينة  املعاين  التالية  والعبارات 

يقت�س �صياق الن�س خالف ذلك:

اململكة: مملكة البحرين.

االتفاقية: اتفاقية حظر ا�صتحداث واإنتاج وتخزين 

والتك�صينية  )البي�ل�جية(  البكرتي�ل�جية  االأ�صلحة 

وتدمري تلك االأ�صلحة.

امللك املعظم ي�صادق على قانون رقم )23( 

بتعديل اأحكام قانون تنظيم مهنة ال�صيدلة

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب  ح�صرة  �صادق 

رقم  قان�ن  على  املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�صى 

املر�ص�م  اأحكام  بع�س  بتعديل   2022 ل�صنة   )  23(

بقان�ن رقم )18( ل�صنة 1997 يف �صاأن تنظيم مهنة 

ال�صيدلة واملراكز ال�صيدلية بعد اإقرار جمل�صي ال�ص�رى 

والن�اب، واأ�صدره. ومما جاء يف التعديل:

املادة االأوىل:

ُي�صتبدل بتعريف )جمل�س االإدارة( ال�ارد يف املادة 

 1997 ل�صنة   )18( رقم  بقان�ن  املر�ص�م  من   )1(

ال�صيدلية،  واملراكز  ال�صيدلة  مهنة  تنظيم  �صاأن  يف 

التعريف االآتي:

املجل�س: املجل�س االأعلى لل�صحة.

املادة الثانية:

االإدارة(  بعبارة )جمل�س  )املجل�س(  كلمة  ت�صتبدل 

اأينما وردت يف املر�ص�م بقان�ن رقم )18( ل�صنة 1997 

يف �صاأن تنظيم مهنة ال�صيدلة واملراكز ال�صيدلية.

الن�ص الكامل للقوانني على موقع »الأيام الإلكرتوين«

www.alayam.com

قرينة امللك املعظم تتلقى برقيات �صكر جوابية من الوزيرات مبنا�صبة التعيني

بنت  �صبيكة  االأمرية  امللكي  ال�صم�  �صاحبة  تلقت 

رئي�صة  املعظم  البالد  ملك  قرينة  خليفة،  اآل  اإبراهيم 

املجل�س االأعلى للمراأة، برقية �صكر ج�ابية من الدكت�رة 

ردا  ال�صحة،  وزيرة  ح�صن  ج�اد  ال�صيد  بنت  جليلة 

اإليها مبنا�صبة  على برقية التهنئة التي بعثتها �صم�ها 

ال�زاري  التعديل  مبر�ص�م  لل�صحة  وزيرًة  تعيينها 

ال�صادر من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة ملك البالد املعظم. 

واأعربت ال�زيرة يف الربقية عن خال�س اعتزازها ملا 

حتظى به املراأة البحرينية من دعم واهتمام من �صم�ها، 

م�ؤكدة اأن الثقة امللكية ال�صامية التي اأوالها اإياها ح�صرة 

وعرفان  كبري  فخر  املعظم حمل  امللك  اجلاللة  �صاحب 

خال�س، وت�صتنه�س الهمة لتحقيق الروؤى امللكية النرية 

وال�صديدة من خالل العمل ال�طني املخل�س الذي تعكف 

ال�صم�  �صاحب  برئا�صة  البحرين،  حك�مة مملكة  عليه 

امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س 

امللكية  للتطلعات  اإنفاًذا  اهلل،  حفظه  ال�زراء،  جمل�س 

لتحقيق نه�صة تنم�ية �صاملة ل�طننا العزيز والأبنائه 

االأوفياء، ال �صيما يف القطاع ال�صحي.

وثمنت وزيرة ال�صحة الدعم املت�ا�صل الذي حتظى 

به املراأة البحرينية من املقام ال�صامي مللك البالد املعظم، 

التقدم،  مرحلة  اإىل  التمكني  مرحلة  تتخطى  جعلها  ما 

ت�ليه حك�مة مملكة  الذي  الكبري  االهتمام  مبا يعك�س 

لدورها  الكبري  والتقدير  البحرينية  للمراأة  البحرين 

االأ�صا�صي �صريًكا فاعالً يف م�صاعي التط�ير والتنمية.

ل�صاحبة  املباركة  بامل�صاعي  ال�زيرة  واأ�صادت 

خليفة  اآل  اإبراهيم  بنت  �صبيكة  االأمرية  امللكي  ال�صم� 

من  كافة  ال�صعد  على  البحرينية  املراأة  تقدم  دعم  يف 

امل�صتمرة  واملتابعة  الن�عية،  �صم�ها  مبادرات  خالل 

البحرينية،  املراأة  عطاء  تر�صخ  التي  اجله�د  جلميع 

والتي لها الدور الكبري يف حتقيق العديد من االإجنازات 

القطاع  يف  وبخا�صة  البحرينية  للمراأة  واملكت�صبات 

ال�صحي، وتقدمها واإثبات قدراتها يف امل�صاركة املنتجة 

يف خمتلف املجاالت، اإذ حققت مملكة البحرين اإجنازات 

عديدة ي�صار اإليها بالبنان بف�صل عزم املراأة البحرينية 

واإ�صهاماتها العديدة.

وتقدمت وزيرة ال�صحة بال�صكر والعرفان ل�صم�ها 

على التهنئة الكرية، ودعم �صم�ها امل�صتمر، واحلر�س 

املجاالت،  كل  يف  البحرينية  املراأة  تقدم  م�ا�صلة  على 

وعزية  عزم  بكل  قدماً  امل�صي  على  �صم�ها  معاهدًة 

للقطاع  املن�ص�دة  االأهداف  لتحقيق  واإخال�س  وبجد 

وامل�اطن  ال�طن  على  بالنفع  يع�د  ومبا  ال�صحي، 

حملًيا  الرائدة  ال�طنية  االإجنازات  من  املزيد  ويحقق 

واإقليمًيا ودولًيا يف ظل العهد الزاهر حل�صرة �صاحب 

اجلاللة ملك البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، داعيًة اهلل 

عز وجل اأن يحفظ �صم�ها ذخًرا و�صنًدا لل�طن الغايل، 

وجلميع اأبناء البحرين الكرام.

بنت  �صبيكة  االأمرية  امللكي  ال�صم�  �صاحبة  وتلقت 

رئي�صة  املعظم  البالد  ملك  قرينة  خليفة  اآل  اإبراهيم 

املجل�س االأعلى للمراأة، برقية �صكر ج�ابية من اآمنة بنت 

العمراين،  والتخطيط  االإ�صكان  وزيرة  الرميحي  اأحمد 

اإليها  �صم�ها  بعثتها  التي  التهنئة  برقية  على  رداً 

مبنا�صبة تعيينها وزيرًة لالإ�صكان والتخطيط العمراين 

ح�صرة  لدن  من  ال�صادر  ال�زاري  التعديل  مبر�ص�م 

ملك  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �صاحب 

البالد املعظم.

اعتزازها  خال�س  عن  الربقية  ال�زيرة يف  واأعربت 

من  مت�ا�صل  دعٍم  من  البحرينية  املراأة  به  حتظى  مبا 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

ملك البالد املعظم، حفظه اهلل ورعاه، و ما ت�ليه احلك�مة 

من حر�س واهتمام برئا�صة �صاحب ال�صم� امللكي االأمري 

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

التقدم املن�ص�د للمراأة  ال�زراء، حفظه اهلل، على حتقيق 

البحرينية يف كافة املجاالت.

اآيات ال�صكر والتقدير ل�صاحبة  كما تقدمت  باأ�صمى 

املجل�س  رئي�صة  املعظم  البالد  ملك  قرينة  امللكي  ال�صم� 

االأعلى للمراأة على ما ت�صمنته برقية �صم�ها من م�صاعر 

طيبة باعثة على الفخر واالعتزاز، اإذ جاءت لت�ؤكد على 

ما حتظى به املراأة البحرينية من مكانة متميزة بف�صل ما 

حتقق لها بت�جيهات �صم�ها ورعايتها الكرية من تقدم 

ومناء، والتي هي حمل عرفان وامتنان دائم من اجلميع.

�صبيكة  االأمرية  امللكي  ال�صم�  �صاحبة  تلقت  كما 

بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة ملك البالد املعظم رئي�صة 

املجل�س االأعلى للمراأة ، برقية �صكر ج�ابية من  ن�ر بنت 

برقية  على  رداً  امل�صتدامة  التنمية  وزيرة  اخلليف  علي 

تعيينها  مبنا�صبة  اإليها  �صم�ها  بعثتها  التي  التهنئة 

ال�زاري  التعديل  مبر�ص�م  امل�صتدامة  للتنمية  وزيرًة 

امللك حمد بن  ال�صادر من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة 

عي�صى اآل خليفة، ملك البالد املعظم.

ملا  واالعتزاز  ال�صرور  بالغ  عن  ال�زيرة  واأعربت  

من  م�صتمر  ودعٍم  رعاية  من  البحرينية  املراأة  ت�صهده 

ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة 

ملك البالد املعّظم، حفظه اهلل ورعاه، وما ت�ليه احلك�مة 

حمد  بن  �صلمان  االأمري  امللكي  ال�صم�  �صاحب  برئا�صة 

ال�زراء من رعايٍة  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل 

البحرينية  للمراأة  املن�ص�د  التقدم  وحر�ٍس على حتقيق 

يف خمتلف القطاعات.

قرينة  امللكي  ال�صم�  ل�صاحبة  ال�زيرة  وتقدمت 

ببالغ  للمراأة  االأعلى  املجل�س  رئي�صة  املعظم  البالد  ملك 

ال�صكر واالمتنان على ما ت�صمنته برقية �صم�ها املهنئة 

من م�صاعر �صادقة تفخر وتعتز بها، والتي تاأتي امتداًدا 

لدعم �صم�ها ورعايتها امل�صتمرة للمراأة البحرينية حتى 

والتقدم  التنمية  م�صرية  يف  رئي�ًصا  �صريًكا  الي�م  غدت 

على كل �صعيد، داعيًة امل�ىل عز وجل اأن يحفظ �صم�ها 

العمر،  وط�ل  وال�صعادة  ال�صحة  م�ف�ر  عليها  ويدمي 

واأن ي�صدد على طريق اخلري خطاها.

قرينة عاهل البالد 

وزير العدل يت�صّلم مهام الوزارة ويلتقي بخالد بن علي وامل�صوؤولني
املعاودة،  حممد  بن  ن�اف  التقى 

االإ�صالمية  وال�ص�ؤون  العدل  وزير 

اآل  علي  بن  خالد  بال�صيخ  واالأوقاف، 

خليفة، وذلك لت�صلّم مهام ال�زارة.

وخالل اللقاء اأ�صاد ال�زير باجله�د 

املخل�صة التي بذلها ال�صيخ خالد بن علي 

اآل خليفة اأثناء ت�ليه ال�زارة يف الفرتة 

امل�صاريع  من  للعديد  وتنفيذه  املا�صية، 

املنظ�مة  تط�ير  يف  �صاهمت  التي 

العدلية، واالرتقاء بكفاءة االأداء وج�دة 

اخلدمات املقدمة للم�اطنني واملقيمني.

بن  خالد  ال�صيخ  اأعرب  جهته،  من 

التهاين  خال�س  عن  خليفة  اآل  علي 

مللك  ال�صامية  امللكية  بالثقة  لل�زير 

للعدل  وزيًرا  بتعيينه   ، املعظم  البالد 

مقدًما  واالأوقاف،  االإ�صالمية  وال�ص�ؤون 

ال�زارة  يف  العاملني  وتقديره  �صكره 

ط�ال  بذل�ها  التي  اجلهـــ�د  على 

الفرتة املا�صية للنه��س بج�دة وكفاءة 

احتياجات  يلّبي  مبا  املقدمة  اخلدمات 

وتطلعـــات التط�ير احلك�مي، متمنًيا 

اأداء  يف  لل�زير  والنجاح  الت�فيــق 

مهامه خلدمة مملكة البحرين، وتط�ير 

القطاع العديل.
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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م�شيدين بالدعم الالحمدود الذي حتظى به احلكومة املوقرة من امللك املعظم

الوزراء يثّمنون الثقة امللكية ويتعهدون بالعمل �شوًيا لتحقق اأهداف التنمية

اأعرب وزراء عن تقديرهم للثقة امللكية ال�سامية التي 

امللك  جاللة  معاهدين  منا�سبهم،  يف  بتعيينهم  ق�ست 

الفريق  بروح  للعمل  الوزراء  رئي�س  العهد  وويل  املعظم 

الواحد و�سولاً لتحقيق الأهداف التنموية.

وزير  الزياين،  را�سد  بن  عبداللطيف  الدكتور  واأكد 

احلكيم  النهج  بف�سل  البحرين  مملكة  اأن  اخلارجية، 

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

الطموحة  ال�ست�سرافية  والروؤية  املعظم،  البالد  ملك 

خليفة  اآل  حمد  بن  �سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 

ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، ما�سية بعزمية �سادقة 

اإجنازاتها  م�سرية  تعزيز  يف  اجلماعي  العمل  وروح 

التنموية واحل�سارية ال�ساملة وامل�ستدامة.

مقام  اإىل  والتقدير  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  الوزير  ورفع 

ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك املعظم، واإىل �ساحب ال�سمو 

امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء، مبنا�سبة �سدور 

مر�سوم التعديل الوزاري، باعتباره دفعة جديدة لتطوير 

العمل احلكومي باإبداع وكفاءة وفاعلية يف اإطار التعاون 

والق�سائية،  والتنفيذية  الت�سريعية  ال�سلطات  بني  البناء 

مبا  املدين،  واملجتمع  اخلا�س  القطاع  مع  وال�سراكة 

وتلبية  للمواطنني،  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  ي�ستهدف 

تطلعاتهم يف املزيد من الأمن والتقدم والرخاء، باعتبارهم 

حمور امل�سرية التنموية ال�ساملة وغايتها.

العمل،  وزير  حميدان،  علي  بن حممد  جميل  واأعرب 

اأمانة  بحمله  ال�سامية  امللكية  بالثقة  اعتزازه  عظيم  عن 

�سرف خدمة مملكة البحرين حتت قيادة ملك البالد املعظم 

ويل  امللكي  ال�سمو  �ساحب  برئا�سة  املوقرة  وحكومته 

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، موؤكداًا اأن هذا التكليف يعد 

ا غالياًا وم�سوؤولية كبرية ن�سعى اإىل اأدائها بعزمية  و�ساماً

املتحققة  املكت�سبات  تعزيز  نحو  ا  قدماً للم�سي  واإ�سرار 

على �سعيد العمل الوطني، خا�سة فيما يتعلق باجلهود 

احلثيثة لتوفري العمل الالئق للمواطنني ومد �سوق العمل 

بالكفاءات الوطنية املوؤهلة لالندماج يف خمتلف القطاعات 

التنموية  امل�سرية  هذه  يف  اقتدار  بكل  لت�سهم  الإنتاجية 

والنه�سة ال�ساملة ململكة البحرين.

ورفع وزير ال�سناعة والتجارة زايد بن را�سد الزياين 

املعظم  البالد  ملك  مقام  اإىل  والتقدير  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى 

املر�سوم  و�سدور  ال�سامية  امللكية  الثقة  مبنا�سبة جتديد 

لل�سناعة  ا  وزيراً تعيينه  واإعادة   2022 ل�سنة   25 رقم 

والتجارة، موؤكداًا العتزاز بالثقة امللكية ال�سامية واملعاهدة 

مبوا�سلة العمل وتكثيف اجلهود.

ال�سباب  �سوؤون  وزير  املوؤيد  توفيق  بن  اأمين  وقال 

والريا�سة اإن الثقة امللكية ال�سامية متثل الدافع الأكرب لبذل 

والريا�سي،  ال�سبابي  القطاع  لتطوير  اجلهود  من  املزيد 

والذي اأر�سى دعائمه ح�سرة �ساحب اجلاللة ملك البالد 

بارزة  اإجنازات  الزاهر  جاللته  عهد  يف  لتتحقق  املعظم 

تاأتي  والتي  والعاملي،  والقاري  الإقليمي  امل�ستوى  على 

القطاعني  منت�سبي  لكافة   ، جاللته  لدعم  حقيقياًا  ا  نتاجاً

ال�سبابي والريا�سي. 

وتابع املوؤيد اأن ال�سباب البحريني يحظى بكل الدعم 

وامل�ساندة من �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

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

للعديد  برنامج احلكومة  �سموه على ت�سمني  اإذ يحر�س 

ال�سباب  على  اإيجاباًا  تنعك�س  التي  املتميزة  املبادرات  من 

التنمية  عملية  يف  الأ�سا�سي  العن�سر  ليكونوا  وتدفعهم 

التي ت�سهدها مملكة البحرين يف خمتلف املجالت، م�سيفاًا 

اأن دعم �سموه لهذين القطاعني مكن منت�سبيها من املحافظة 

على الإجنازات الرائدة وتعزيزها يف خمتلف املواقع. 

وثّمن الدكتور حممد بن مبارك بن دينة، وزير النفط 

والبيئة، الثقة امللكية ال�سامية ب�سدور املر�سوم امللكي رقم 

25 ل�سنة 2022 عن ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

ا  وزيراً بتعيينه  املعظم  البالد  ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن 

للنفط والبيئة.

واأعرب بن دينة عن عظيم امتنانه و�سكره وتقديره على 

هذه الثقة الغالية، موؤكداًا بذل املزيد من اجلهود املخل�سة 

يف  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  جميع  مع  للعمل  واحلثيثة 

والنمو  لالرتقاء  واخلا�سة  احلكومية  القطاعات  خمتلف 

الفر�س  من  العديد  خلق  يف  ا  قدماً وامل�سي  والزدهار، 

لدن  من  الالحمدود  الدعم  ظل  يف  الواعدة  واملبادرات 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

عاهل البالد املعظم، و�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 

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

من ناحيتها، ثّمنت الدكتورة جليلة بنت ال�سيد جواد 

ال�سيد ح�سن، وزيرة ال�سحة، الثقة امللكية ال�سامية ب�سدور 

�ساحب  ح�سرة  عن   2022 ل�سنة   )25( رقم  املر�سوم 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم.

واأعربت بهذه املنا�سبة عن خال�س �سكرها وتقديرها 

جلاللة امللك املعظم على ثقة جاللته الغالية، موؤكدة اأنها 

الوطنية على  امل�سوؤولية  لأداء هذه  كافة  �ستبذل اجلهود 

اأكمل وجه والعمل ملا فيه خري و�سالح هذا الوطن واأبنائه، 

العالقة  ذات  اجلهات  مع  وال�سراكة  التعاون  وتعزيز 

ورفع  وم�ستدام.  متمّيز  ب�سكل  ال�سحي  القطاع  لتعزيز 

والت�سالت،  املوا�سالت  وزير  الكعبي،  ثامر  بن  حممد 

حل�سرة  ال�سامي  املقام  اإىل  والتقدير  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى 

ملك  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

البالد املعظم، مبنا�سبة �سدور املر�سوم رقم )25( ل�سنة 

.2022

وامتنانه  تقديره  الكعبي عن خال�س  الوزير  واأعرب 

على  ا  و�ساماً تعد  التي  الكرمية  امللكية  الثقة  هذه  على 

العمل  موا�سلة  على  املعظم  امللك  جاللة  معاهداًا  �سدره، 

املن�سودة  التنمية  اأهداف  اجلاد وتكثيف اجلهود لتحقيق 

مبا  والت�سالت  املوا�سالت  بقطاع  اخلدمات  وتطوير 

ال�ستمرار  عرب  الكرام،  املواطنني  وتطلعات  اآمال  يحقق 

فريق  �سمن  الواحد  الفريق  وبروح  باإخال�س  العمل  يف 

خمتلف  يف  عالياًا  البحرين  مملكة  ا�سم  لرفع  البحرين 

املحافل.

والعرفان  ال�سكر  بخال�س  اأتقّدم  اأن  »ي�سرفني  وقال: 

اإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

هذه  على  اهلل،  الوزراء، حفظه  رئي�س جمل�س  العهد  ويل 

ا بدعم وتوجيهات �سموه امل�ستمرة  الثقة الكرمية«، منوهاً

دورها  على  والتاأكيد  والت�سالت  املوا�سالت  لقطاع 

املحوري يف تنمية وا�ستدامة القت�ساد الوطني.

ورفع وائل بن نا�سر املبارك، وزير �سوؤون البلديات 

مقام ح�سرة  اإىل  والتقدير  ال�سكر  اآيات  اأ�سمى  والزراعة، 

�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد 

املعظم، واإىل �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد 

مبنا�سبة  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل 

جتديد الثقة امللكية ال�سامية ب�سدور املر�سوم رقم )25( 

ل�سنة 2022.

وقال الوزير اإن هذه الثقة امللكية ال�سامية هي و�سام 

من  ممكن  جهد  كل  لبذل  تلهمنا  به،  وافتخر  اأعتز  �سرف 

اأجل الإ�سهام يف رفعة هذا الوطن وتقدمه وازدهاره، كما 

اأنها تكليف وطني مب�سوؤولية قطاع حيوي مهم يف مملكة 

البحرين، موؤكداًا احلر�س على ال�ستمرار يف بذل املزيد من 

اجلهود لتطوير هذا القطاع.

جمل�س  �سوؤون  وزير  املالكي،  في�سل  بن  حمد  وثّمن 

الوزراء، الثقة امللكية ال�سامية ب�سدور املر�سوم رقم )25( 

امللك حمد بن  ل�سنة 2022 عن ح�سرة �ساحب اجلاللة 

عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم.

ورفع الوزير املالكي بهذه املنا�سبة اإىل املقام ال�سامي 

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

ال�سكر  خال�س  ورعاه،  اهلل  حفظه  املعظم،  البالد  ملك 

على  احلر�س  موؤكداًا  الغالية،  جاللته  ثقة  على  وتقديره 

باأكمل  الوطنية  امل�سوؤولية  هذه  لأداء  كافة  اجلهود  بذل 

وجه، والعمل على حتقيق املزيد من النجاحات للو�سول 

اإىل الغايات والأهداف الطموحة.

النعيمي،  عبداهلل  بن  رمزان  الدكتور  رفع  ذلك،  اإىل 

وزير �سوؤون الإعالم، اأ�سمى اآيات ال�سكر والتقدير اإىل مقام 

خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

�سدور  مبنا�سبة  ورعاه،  اهلل  اأيده  املعظم،  البالد  عاهل 

ل�سوؤون  ا  وزيراً بتعيينه  ل�سنة 2022   25 رقم  املر�سوم 

الإعالم، موؤكداًا اأن الثقة امللكية التي منحها اإياه جاللة امللك 

املعظم و�سام �سرف يحّمله م�سوؤولية وطنية كبرية لتنفيذ 

روؤى وتطلعات جاللته وموا�سلة العطاء والعمل ملا فيه 

خري و�سالح الوطن العزيز.

وثّمن اأ�سامة بن اأحمد خلف الع�سفور، وزير التنمية 

رقم  املر�سوم  ب�سدور  ال�سامية  امللكية  الثقة  الجتماعية، 

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  عن   2022 ل�سنة   )25(

حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم.

واأعرب الوزير الع�سفور عن خال�س �سكره وتقديره 

جلاللة امللك املعظم على ثقة جاللته الغالية، موؤكداًا العزم 

الوطنية على  امل�سوؤولية  على بذل كل اجلهود لأداء هذه 

اأكمل وجه والعمل ملا فيه خري و�سالح الوطن واملواطن، 

عرب توفري خدمات اجتماعية متميزة، وفق اأحدث املعايري 

العاملية املتبعة. 

التنمية  وزيرة  اخلليف،  علي  بنت  نور  وثّمنت 

خال�س  عن  معربة  ال�سامية،  امللكية  الثقة  امل�ستدامة، 

جاللته  ثقة  على  املعظم  امللك  جلاللة  وتقديرها  �سكرها 

الغالية، موؤكدة احلر�س على بذل اجلهود كافة لأداء هذه 

اأكمل وجه والعمل ملا فيه خري  الوطنية على  امل�سوؤولية 

و�سالح الوطن واملواطن، عرب تعزيز التعاون وال�سراكة 

مع اجلهات ذات العالقة من اأجل حتقيق م�ستقبل مزدهر 

واأكرث ا�ستدامة للجميع.

اإىل  والعرفان  ال�سكر  بخال�س  اخلليف  تقّدمت  كما 

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

العهد رئي�س جمل�س الوزراء، حفظه اهلل، على هذه الثقة 

الكرمية، منوهة بدعم وتوجيهات �سموه امل�ستمرة لتعزيز 

الإ�سهامات يف م�سرية التنمية ال�ساملة و�سياغة احللول 

جمال  يف  البحرين  مملكة  ريادة  ير�ّسخ  مبا  املبتكرة، 

حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة.

وزيرة  ال�سرييف،  جعفر  بنت  فاطمة  ثّمنت  كما 

خال�س  عن  معربة  ال�سامية،  امللكية  الثقة  ال�سياحة، 

جاللته  ثقة  على  املعظم  امللك  جلاللة  وتقديرها  �سكرها 

الغالية، والتي حتّملها م�سوؤولية وطنية كبرية �ست�سعى 

مب�سيئة اهلل للنهو�س بها بكل عزم واإخال�س، ومبا يحقق 

الأمري �سلمان  امللكي  ال�سمو  تطلعات وتوجيهات �ساحب 

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

م�سرية  خطى  وت�سريع  احلكومي  الأداء  تطوير  موا�سلة 

الإجناز الوطني.

وزير  احلواج،  ح�سن  بن  اإبراهيم  املهند�س  وتقّدم 

الأ�سغال، بعظيم ال�سكر والعرفان اإىل مقام ح�سرة �ساحب 

اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املعظم، 

مبنا�سبة �سدور املر�سوم رقم )25( ل�سنة 2022، معرباًا 

عن بالغ امتنانه على نيله الثقة امللكية ال�سامية.

من  حتقق  ملا  اجلهود  موا�سلة  على  »نوؤكد  وقال: 

الأ�سغال، يف  الواحد يف قطاع  الفريق  تقدم ومناء بروح 

�ساحب  ح�سرة  بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  ظل 

امللكي  ال�سمو  البالد املعظم، وبدعم �ساحب  اجلاللة ملك 

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

الوزراء، عرب تنفيذ العديد من املبادرات التي اأ�سهمت يف 

اخلدمات  حت�سني  منظومة  �سمن  التحتية  البنية  تطوير 

احلكومية، اإىل جانب تعزيز امل�ساريع التنموية يف خمتلف 

املجالت«.

ورفع نواف بن حممد املعاودة، وزير العدل وال�سوؤون 

الإ�سالمية والأوقــاف، خالــ�س ال�سكــر والمــتنان اإىل 

ملك البالد املعظم، على الثقة امللكية ال�سامية.

الغالية  امللكية  الثقـــة  اأن  املعــاودة  الوزير  واأكــد 

القدير  العلي  املوىل  �سائالاً  واعتزاز،  فخر  مــ�سدر  تعد 

التوفيق ل�سون هذه الثقة ال�سامية والعمل على ما حتقق 

بقيادة  ال�ساملة  التنموية  امل�سرية  من منجـــزات يف ظل 

�ساحــب  وبدعم  املعظم،  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة 

ال�سمو امللكـي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العــهد 

رئي�س جمل�س الوزراء.

اإبراهيم احل�اجحممد الكعبيد. حممد بن دينةوائل املباركاأمين بن ت�فيق امل�ؤيدجميل حميداند. عبداللطيف الزياين

فاطمة ال�صرييفحمد املالكي رمزان النعيمين�رة اخلليف

زايد الزياين

ن�اف املعاودةجليلة ال�صيد ج�اداأ�صامة الع�صف�ر

»�شباب تاميز نيوز« اأول من�شة اإخبارية �شبابية يف البحرين

اأعلن علي �سريف مبادرته ال�سبابية 

البحرين  نوعها يف مملكة  من  الأوىل 

يف جمال الإعالم الإلكرتوين، باإطالق 

اإلكرتونية  اإخبارية  من�سة  اأول 

متخ�س�سة باأخبار ال�سباب واملجتمع، 

حتت م�سمى »�سباب تاميز نيوز« وفقاًا 

الإعالم  عامل  يف  احلديثة  للتقنيات 

على  املن�سة  حتتوي  اإذ  الإلكرتوين، 

ّكن املت�سفح  اأق�سام �سبابية متعددة متمُ

البحريني  ال�سباب  اأخبار  تتبع  من 

حتت  امل�سرفة  واأعمالهم  واإجنازاتهم 

�سقف اإلكرتوين واحد.

�سباب  من�سة  »تمُعد  �سرف:  وقال 

تاميز الإخبارية هي الأوىل من نوعها 

باأخبار  تمُعنى  التي  البحرين  يف 

الفكرة  انطلقت  اإذ  واملجتمع،  ال�سباب 

 2030 البحرين  مملكة  روؤية  من 

النهو�س  اإىل  الهادفة  والر�سالة 

يف  الواعدة  ال�سبابية  بالطاقات 

مع  تتنا�سب  مبا  املجالت،  جميع 

بالإعالم  الهتمام  يف  العاملي  التوجه 

الإلكرتوين«.

�سباب  من�سة  »تتميز  واأ�ساف: 

حزمة  بتقدمي  الإخبارية  تاميز 

املتنوعة  الإخبارية  اخلدمات  من 

اأخبار  ن�سر  بهدف  احرتايف  ب�سكل 

احلكومية  الوزارات  واأخبار  ال�سباب 

واملوؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ساريع 

ال�سوء  وت�سليط  الهادفة،  ال�سبابية 

على ال�سخ�سيات الوطنية وال�سبابية 

ا�ستخدام  عرب  وذلك  امل�سرفة، 

والتفاعالت  احلديثة  الإعالم  و�سائل 

الجتماعية وربطها مبواقع التوا�سل 

بناء  على  والعـــمل  الجتماعي، 

ذات  ال�ســـبابية  العالقات  من  �سبكة 

ال�ستثمار املتبادل«.

د. ال�شلمان تدعو كبار ال�شن

 واملر�شى لالحرتاز من كورونا

الأمرا�س  ا�ست�سارية  ال�سلمان  جميلة  الدكتورة  اأكدت 

الطبي  الوطني  الفريق  وع�سو  الباطنية  والأمرا�س  املعدية 

للت�سدي لفريو�س كورونا )كوفيد-19( اأهمية موا�سلة البناء 

على ما حتقق من اإجنازات يف اإطار خطط الت�سدي للفريو�س، 

من خالل  وذلك  اجلميع،  و�سالمة  ي�سهم يف حفظ �سحة  مبا 

من  للحد  الوقائية  والتدابري  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام 

انت�سار فريو�س كورونا.

واأ�سارت ال�سلمان اإىل اأن لب�س الكمام اختياري يف املناطق 

اأعلن  التي  الإر�سادية  التعليمات  وفق  واخلارجية  الداخلية 

عنها الفريق الوطني الطبي للت�سدي لفريو�س كورونا، لفتةاً 

الأكرث  الأ�سخا�س  جمال�سة  عند  الكمامات  لب�س  اأهمية  اإىل 

عر�سة للخطر من كبار ال�سن واأ�سحاب الأمرا�س املزمنة. علي �صريف

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12122/pdf/INAF_20220616011334537.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة
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من�صتها  اأن  زين  اأعلنت جمموعة 

التطبيقات  برجمة  بواجهة  اخلا�صة 

برنامج  مع  تعاون  »دزيل« دخلت يف 

لـ»ور�صة  التابع  �صم�صم«  يا  »اأهالً 

�صم�صم«، وهو برنامج باللغة العربية 

ب�صمة  �صخ�صيات  مغامرات  يتتبع 

وجاد، اللذان ي�صتك�صفان عاملهما.

االبتكارات  يف  زين  وك�صفت 

االأو�صط  ال�صرق  اأ�صواق  يف  الرقمية 

»دزيل«  بني  ال�صراكة  اأن  واأفريقيا 

اإطار  يف  تاأتي  �صم�صم«  و»ور�صة 

امل�صتدامة  التنمية  لهدف  ا�صتجابتها 

التعليم  بتوفري  اخلا�س   ،)4(

خالل  من  اأنه  مبينة  للجميع،  اجليد 

حمتوى  �صي�صبح  التعاون،  هذا 

و�صخ�صيات »اأهالً �صم�صم« متاًحا على 

يف:  زين  لعمالء   Zain Kids من�صة 

االأردن،  العراق،  ال�صعودية،  الكويت، 

�صركة  لعمالء  ا  واأي�صً البحرين، 

عمانتل.

املبادرة  هذه  اأن  بالذكر  اجلدير 

»دزيل«  زين  من�صة  فيها  تدخل  التي 

تن�صجم مع هدفني من اأهداف جمموعة 

عالية  رقمية  خدمات  لتقدمي  زين 

»دزيل«،  من�صة  خالل  من  اجلودة 

مع  نف�س  الوقت  يف  تتما�صى  بينما 

اخلا�صة  املوؤ�ص�صية  اال�صتدامة  اأهداف 

برنامج  ياأتي  وبينما  زين،  مبجموعة 

»اأهالً يا �صم�صم« من مطوري برناجمي 

�صم�صم«،  و»�صارع  �صم�صم«  يا  »افتح 

فاإنه يقدم حمتوى يعزز التعلم املبكر 

ال�صرق  منطقة  يف  ال�صغار  لالأطفال 

ا  خ�صو�صً اأفريقيا،  و�صمال  االأو�صط 

ويعد  والنزوح،  بالنزاعات  املتاأثرين 

من  جزًءا  �صم�صم«  يا  »اأهالً  برنامج 

اال�صم  حتمل  اأو�صع  اإن�صانية  مبادرة 

نف�صه، وعلى مدار اأكرث من 50 عاًما، 

كانت »ور�صة �صم�صم« حاملة ال�صعلة 

اأنها  كما  الرتفيهي،  التعليم  جمال  يف 

متثل ا�صًما ماألوًفا يف قارات العامل. 

واأكدت املجموعة يف بيان �صحايف 

اآخر  جهًدا  متثل  ال�صراكة  هذه  اأن 

التعليمية  عرو�صها  اأن  �صمان  نحو 

املزدوج  للغر�س  حالً  توفر  لل�صوق 

رقمي عايل  توفري حمتوى  املتمثل يف 

نف�صه  الوقت  ويف  لل�صباب،  اجلودة 

التنمية  اأهداف  مع  اال�صتجابة  �صمان 

امل�صتدامة، لذا، فاإنها ت�صعى يف تكثيف 

جهودها يف هذا املجال لروؤية كل طفل 

الو�صول  باإمكانية  يتمتع  املنطقة  يف 

اإىل تعليم جيد، بغ�س النظر عن مكان 

تواجده.

من�شة زين »دزيل« تدخل يف �شراكة مع »ور�شة �شم�شم«

البنك الأهلي املتحد يطلق فرعه اجلديد بالعدلية مع منطقة رقمية على مدار ال�شاعة
يف  اجلديد  فرعه  اإطالق  عن  املتحد  االأهلي  البنك  اأعلن 

البنك  م�صرية  يف  فارقة  عالمة  يعد  والذي  العدلية،  منطقة 

�صبكة  اإىل  اجلديدة  االإ�صافة  هذه  تتميز  حيث  التحول،  نحو 

فروع البنك باحتوائها على منطقة رقمية خا�صة هي االأوىل 

من نوعها.

اأع�صاء  من  جمموعة  بح�صور  االفتتاح  حفل  وُعِقد 

البنك،  ومنت�صبي  املتحد،  االأهلي  البنك  يف  التنفيذية  االإدارة 

واالإعالميني.

الفرع  يف  االأ�صا�صي  العن�صر  الرقمية  اخلدمات  وت�صكل 

نحو  البنك  م�صرية  يف  فارقة  عالمة  ميثل  والذي  اجلديد، 

رقمية  منطقة  على  الفرع  يحتوي  حيث  ال�صامل،  التحول 

خم�ص�صة تقدم خدماتها لهم عرب اأجهزة ال�صراف التفاعلية، 

مما  واخلدمات،  املزايا  من  وغريها  الذاتية،  اخلدمة  واأجهزة 

امل�صرفية  اخلدمات  خمتلف  على  احل�صول  للزبائن  �صيتيح 

على مدار ال�صاعة، طوال اأيام االأ�صبوع.

�صخ�صيته  اإطالق  عن  املنا�صبة  بهذه  البنك  اأعلن  كما 

الرقمية »اأمني«، والذي �صيعرِّف العمالء على خمتلف اخلدمات 

واملنتجات عرب قنوات البنك الر�صمية.

وبهذه املنا�صبة، علق ال�صيد نادر مو�صى، رئي�س خدمات 

التوزيع – اخلدمات امل�صرفية لالأفراد يف البنك االأهلي املتحد، 

بالقول: »حفلنا لهذه الليلة ميثل �صاهًدا اآخر على م�صرية البنك 

يف جمال التحول الرقمي. يقدم هذا الفرع جتربة جديدة كلًيا 

تدمج بني العاملني احلقيقي واالفرتا�صي، وهي دليل اآخر على 

من  املزيد  م�صتمرون يف حتقيق  املتحد  االأهلي  البنك  اأننا يف 

االإجنازات. عمالوؤنا يتوقعون منا الكثري عرب قنواتنا الرقمية، 

مما دفعنا لنقدم لهم نف�س التجربة املميزة بطريقة اأقرب اإليهم 

عرب فرعنا يف العدلية، والذي ت�صكل فيه اخلدمات التفاعلية 

عماد التجربة التي نعدهم بها«.

جدير بالذكر اأنه باالإ�صافة اإىل منطقة اخلدمات الرقمية، 

للخدمات  خا�س  ق�صم  على  �صيحتوي  اجلديد  الفرع  فاإن 

راقية  للعمالء خدمات  �صيوفر  )برمييوم(  املتميزة  امل�صرفية 

على اأعلى امل�صتويات ومديري عالقات خم�ص�صني.

ت�شوير: عبدعلي قربان

»الربكة الإ�شالمي« ينظم حملة للتربع بالدم بالتعاون مع »ميدغلف« للتاأمني وامل�شت�شفى الع�شكري
وبالتزامن  االجتماعية،  للم�صوؤولية  برناجمه  اإطار  يف 

االإ�صالمي،  الربكة  بنك  اأقام  بالدم،  للتربع  العاملي  اليوم  مع 

امل�صرفية  الرائدة يف جمال  البحرينية  املالية  املوؤ�ص�صات  اإحدى 

خليج  يف  الرئي�صي  مقره  يف  بالدم  للتربع  حملة  االإ�صالمية، 

�صركة  مع  بالتعاون  وذلك   ،2022 يونيو   14 يوم  البحرين 

ميدغلف للتاأمني وم�صت�صفى قوة دفاع البحرين، وقد �صارك يف 

احلملة اأكرث من 100 موظف من اجلهات امل�صاركة.

وتعليًقا على هذه املبادرة االإن�صانية اأ�صاد الرئي�س التنفيذي 

لبنك الربكة االإ�صالمي حمد عبداهلل العقاب قائالً: »اإن بنك الربكة 

من  البحريني  املجتمع  خدمة  يف  رائًدا  ومازال  كان  االإ�صالمي 

الريادي  الدور  التي جت�صد  الفاعلة  املبادرات  �صل�صلة من  خالل 

امل�صتدامة.  والتنمية  االجتماعية  للم�صوؤولية  الربكة  لربنامج 

الع�صكري  بامل�صت�صفى  الدم  بنك  اإىل  والتقدير  بال�صكر  متوجهني 

للتعاون معنا يف تنظيم هذه احلملة االإن�صانية، باالإ�صافة للدور 

املهم الذي لعبته �صركتا ميدغلف تكافل و�صركة نك�صت كري يف 

اإقامة هذه الفعالية ب�صال�صة«.

تكافل  مليدغلف  التنفيذي  الرئي�س  �صرح  املنا�صبة،  وبهذه 

ال�صيد نادر �صعيد املنديل بالقول: »التربع بالدم هو تعبري نبيل 

لدعم املجتمع حيث ميكن للترّبع بالدم اأن ينقذ ما ي�صل اإىل ثالثة 

اأرواح، ونحن فخورون باإقامة هذه الفعالية بالتعاون مع بنك 

الربكة االإ�صالمي وامل�صت�صفى الع�صكري«.

من جهته، قال العميد الدكتور عبد اهلل دروي�س ا�صت�صاري 

الع�صكري:  بامل�صت�صفى  املخترب  اأق�صام  ورئي�س  االأمرا�س  علم 

العام،  هذا  بالدم  للمتربعني  العاملي  اليوم  �صعار  مع  »توافًقا 

التربع بالدم بادرة ت�صامن. �صارك يف اجلهد واأنقذ االأرواح«.

اأحمد الأن�شاري يتخرج 

من رو�شة »برايت�س العاملية«

تخرج الطفل اأحمد االأن�صاري من رو�صة مدر�صة 

بعد  االبتدائية  املرحلة  اإىل  لينتقل  العاملية  برايت�س 

تفوقه بالدرا�صة. وقد كان االأن�صاري �صمن الطالب 

االأهل  من  لفيف  و�صط  دفعة 2022  من  اخلريجني 

املنا�صبة،  بهذه  والتربيكات  التهاين  له  قدموا  الذين 

انطالقه  بداية  يف  يوفقه  اأن  وجل  عز  اهلل  داعني 

م�صريته التعليمية يف االبتدائية.

 

الأوربية  الدول  هذه  بع�ض  عملت  وقد   

وال�سهم  الكبري  الأثر  لها  فكان  التجربة  بهذه 

اإمناء جدوة احلياة لدى ال�سجناء،  الأوفى يف 

بدل اأن ت�سمحل حياته وتكون فري�سة الياأ�ض 

وانقطاع الأمل وان�سداد الأفق الذي قد يهيمن 

على بع�ض ال�سجناء من اأبناء الوطن العزيز، 

فيكونون عر�سة الياأ�ض والكتئاب. 

وال�سحة  امل�سرب  ال�سجني يف  اإن حقوق   

حقوق  كلها  والتظلم  الأهل،  ولقاء  والأمان 

والتزمتها  الدولية،  والأعراف  القوانني  كفلتها 

الدول املتح�سرة ومنها دولتنا احلبيبة. 

 وبعيدا عن املماحكات ال�سيا�سية املتطرفة 

املتعرثة،  القت�سادية  منها واملعتدلة والروؤى 

لدى  والفئوي  الأيديولوجي  الأفق  و�سيق 

الن�سدادية جتاه  التقليدية  والروؤية  البع�ض، 

ال�سجني، وكاأن من هم خارجه واملراد البع�ض 

احل�سرة  من  ومقربون  كروبيون  مالئكة 

اأ�سبح ما  اأنه  البع�ض  القد�سية، ورمبا يعتقد 

اأو من  املنتهى  اأدنى من �سدرة  اأو  بني قو�سني 

املالأ الأعلى.

 اإن ثمة ُبعدا اإن�سانيا واإمنائيا واقت�ساديا 

ال�سجون  هذه  ظالل  حتت  ينطوي  و�سيا�سيا 

ويف عتماتها، كنا ن�سمع يف املوروث امل�سيحي 

عن مقولة )من كان منكم بال خطيئة فلريجمها 

ا�ستفا�سة  الإ�سالمي  املوروث  ويف  بحجر(، 

لي�ض هذا موردها »خري اخلطائني التوابون«، 

ون�سمع عن قول لنبي الأكرم )�ض( لعلي مبا 

لهو خري لك مما  امراأ  بك  اهلل  اأن يهدي  معناه 

»اإن  بنا  يهتف  والقراآن  ال�سم�ض،  عليه  طلعت 

اهلل يحب التوابني ويحب املتطهرين«، واإن اهلل 

جلت قدرته ليفرح باأوبة عبده املذنب )املق�سر( 

�سفر  بعد  ابنها  باأوبة  الأم  فرح  من  باأعظم 

امللح  العبد  ليحب  �ساأنه  تعاىل  واإنه  طويل، 

اإىل غري ذلك مما ي�سعب ح�سره،  ال�سوؤال  يف 

األي�ض اهلل يريد لنا اأن نتخلق باأخالقه؟

 فمن منا اأعطى هذه الفئة مبختلف م�ساربها 

اجلوانح  �سيما  ل  ال�سجناء  من  ومكوناتها 

واملذنبني منهم وال�سغار دون الر�سد وال�سباب 

املقبل على احلياة واملغرر بهم و�سحايا العنف 

الأ�سري واخلالفات الزوجية.. اأهمية؟؟!

اإ�سالحيا  برناجما  لنا  اقرتح  الذي  من   

ال�سريحة  هذه  خروج  اإىل  يف�سي  متكامال 

جمتمعها؟  يف  وفاعلة  �ساحلة  املجتمع  من 

دولتهم  يف  يرون  باإخال�ض  عاملة  ولتكون 

تفعل  عظمى،  وذخرية  عزا  واأهلهم  وقادتهم 

احلياة ال�سريفة لديهم.

يف  عبداملنعم  الأ�ستاذ  مع  اأتفق  واأنا   

ت�سكيليني  خرجت  ال�سجون  من  كثريا  اأن 

ونحاتني...  للقراآن  وجمودين  ومو�سيقيني 

اإلخ، بل يذهب بنا القول اإىل اأنها خرجت زعماء 

تكن  اأمل  ثم  اأفريقيا،  كمانديال يف جنوب  دول 

اأنديرا غاندي وابنها �ساجناي غاندي �سجينني 

كا�سرتو  فيدل  وكدا  جاناتا،  حكومة  قبل  من 

ال�ستعمار  �سجني  لومومبا  وبارتري�ض  بكوبا 

رئي�سا  اأ�سبح  الذي  بال  بن  واأحمد  البلجيكي، 

الفرن�سي،  ال�سجن  من  �سنوات  بعد  للجزائر 

والقائمة تطول عربيا واأجنبيا.

املوؤمنني  على  الن�سح  يقت�سر  ملاذا  ثم   

وال�ساحلني وح�سن اأولئك رفيقا، ويحرم منه 

اأن  القدير  اأراد منا العلي  اأهله والذين  من هم 

وانقاد  و�ساأنهم،  اأمرهم  وي�سلح  بهم  نهتم 

ال�سطر  يتحمل  واملجتمع  املهدورة  اأعمارهم 

الأكرب من ذلك؟

 فهذه الروؤية الطموحة ل�سمو الأمري �سلمان 

بن حمد املوقر يجب اأن ترى النور �سمن اإطار 

مفتوح على اأعلى امل�ستويات، وبعيدا عن كثري 

من التحفظات.

القيادة  واأبناء  اأبناوؤنا،  هوؤلء  األي�ض   

احلكيمة بالدرجة الأوىل، اأمل يقل جاللته: »اإين 

اأفتخر باأن اأكون اأبا للجميع«، اإنها كلمة كبرية 

امل�سامني ولها م�ساديق كثرية لو تطلعنا اإليها 

وعزفنا على اأوتارها لوجدنا اخلري كل اخلري، 

ولربحنا الكثري. 

 ولو عزفنا على �سيمفونية املحبة والإخاء 

معزوفات  ظهرانينا  وراء  ونبذنا  والعطاء، 

للوطن  ونظرنا  والأ�سغان  والأحقاد  الفئوية 

وبنائه كمكون اأ�سا�ض

لفقنا بذلك جميع ال�سمفونيات.

بعد  من  اأعظم  بعد،  اأي  جادا،  واأت�ساءل 

الأبوة والأخوة والوطن الأم؟؟

والظروف  تقفون  عندما  عذركم  ما  ولكن 

اأو  جترمونهم  ال�سجناء  هوؤلء  �سد  اإما  معكم 

ال�سلبي منهم غري مكرتثني بطاقاتهم  باملوقف 

مع  الإبداع  عن  حجبت  واأذهان  كبلت،  التي 

القدرة! 

 نعم اإن روؤية �سموه روؤية اإن�سانية نريد 

لها النور والتطبيق العملي بعيدا عن الأدبيات 

الزائفة، ويحدونا الأمل باهلل وبالقيادة احلكيمة 

اأن تطالعنا مبا هو راق ومتقدم يف التعامل مع 

فيهم  اإن  والأبناء،  املجتمع  من  ال�سريحة  هذه 

اإخوة ُحرم اأبواهم من روؤيتهم، وفيهم من هو 

بالكاد جتلب  اأبويه، وفيهم من لعوائل  وحيد 

رزقها وعو�ض ذلك تنفقه على بع�ض املحامني 

ذوي الوعود املختلفة، وفيهم �سباب لو اأطلق 

العنان للقوانني الو�سعية والعاملية �سيقتلهم 

الياأ�ض قبل املوت يف جنبات ال�سجون، وفيهم 

باب  ولكن  اأجرموا  نعم  كالزهور،  �سباب 

الرحمة والعفو والأمل والنماء مفتوح للطلب 

الذنوب  يغفر  اهلل  »اإن  الأ�سباب  تو�سده  ل 

النتائج  جميعا«، فلَم ل نغفر ون�سفح ونرى 

بعدها؟؟ األ يريد لنا اهلل اأن نتخلق باأخالقه؟! 

وما حديث كورونا عنا ببعيد.

ال�سيد اأبوعلي املو�سوي
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ق�نون التق�عد 

اجلديد لن ين�سفني

نعلم اأن جمل�ض الوزراء قد اأقّر التعديالت 

على قانون التقاعد واأوعز اإىل الهيئة العامة 

ح�سب  بتنفيذها  الجتماعية  للتاأمينات 

املواعيد التي حددها املجل�ض، لكنني اأم�سيت 

العمل،  اأ�سهر يف  وثمانية  �سنة  ع�سرة  ثالثة 

من  دي�سمرب  �سهر  يف  التقاعد  وبا�ستطاعتي 

العام اجلاري، لكن القانون اجلديد �سيبقيني 

يف الوظيفة خم�ض �سنوات اأخرى!

ا  خ�سو�سً بحقي،  اإجحاًفا  ذلك  ُيعد  األ 

يتبقَّ  ومل  الطويلة،  املدة  هذه  ق�سيت  اأنني 

اأرجو  التقاعد؟  على  اأ�سهر  �ستة  �سوى  يل 

الأمر  النظر يف  للتاأمينات  العامة  الهيئة  من 

ورفعه اإىل اجلهات العليا، ومعاملة من ق�سى 

للتقاعد  املحدد  الوقت  من  العظمى  الغالبية 

بنظرة خمتلفة عمن ق�سى فرتة ق�سرية.

البي�ن�ت لدى املحرر

ال�سجون املفتوحة روؤية اإن�س�نية رائدة

التي  املفتوحة  ال�سجون  ق�سية  عن  الأخري  الآونة  يف  احلديث  كرث 

تبنتها وجهة نظر �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ا�ست�سراف م�ستقبل  اإىل  الوزراء، واملتطلعة  العهد ورئي�س جمل�س  ويل 

رائد واعد لهذا البلد املعطاء.

على  باجلديدة  لي�ست  التجربة  هذه  اأن  الكثريين  لدى  واملعلوم   

البحرين التي كان �سجن جو �سابقا يف ال�ستينات وال�سبعينات منوذجا 

بارزا، كما يذهب اإليه الأ�ستاذ عب املنعم اإبراهيم يف مقالته امل�سهورة، 

كما اأن دول اأوروبية كربيطانيا وفنلندا واأخرى على حد تعبري الأ�ستاذ 

ذهبت اإىل ذلك.

الطب الب�سري حلمي الأول والأخري

اأن��سد رئي�س الوزراء حتقيق حلمي بدرا�سة »الطب«

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  منا�سدتي  اأقدم 

اإذ  اآل خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء،  بن حمد 

الوطن،  ل�سباب  امل�ستمر  �سموكم  دعم  اأحد  على  يخفى  ل 

وغاياتهم  تطلعاتهم  لتحقيق  اأمامهم  ال�سعاب  وتذليل 

اهلل. حفظه  وملكهم  ودينهم  وطنهم  تخدم  التي 

الكرمي  �سموكم  اأنا�سد  فاإنني  املنطلق،  هذا  ومن 

مملكتنا  وخدمة  حلمي  حتقيق  يف  لدعمي  العون 

»الطب  بدرا�سة  منحة  على  باحل�سول  وذلك  الغالية، 

الب�سري«.

مرتفع  مبعدل  عامة  ثانوية  خريجة  طالبة  فاأنا 

اأطمح  ما  الطب، وهو  لدرا�سة  ويوؤهلني  علمي  تخ�س�ض 

اأي  اأجد  مل  عندما  املرير  بالواقع  دمت  �سُ اأنني  اإل  اإليه، 

جهة تدعمني لدرا�سة التخ�س�ض، واأنا كلي اأمل ب�سموكم 

و�سعت  لقد  حلمي.  لتحقيق  والدعم  امل�ساعدة  بتقدمي 

اأياأ�ض  مل  ولكني  اأولوياتي،  قائمة  على  الطب  رغبة 

الطب  جامعات  اإحدى  اإىل  تقدمت  فقد  حائرة،  اأقف  ومل 

اجتيازي  بعد  قبول  على  اململكة، وح�سلت  املعروفة يف 

يف  �سعوبتهما،  رغم  ال�سخ�سية،  واملقابلة  المتحان 

الطلبة  وانتقائها  العلمية  ومكانتها  لتميزها  اجلامعة 

جدا. عالية  ر�سومها  اأن  اإل  اإليها،  ين�سمون  الذين 

يف  بتدري�سي  والداي  ر  يق�سّ مل  جمتهدة،  ولكوين 

حتقيق  يف  رغبة  يدخرانه،  ما  بكل  الثانوية  املرحلة 

الطب  درا�سة  تكلفة  �سموكم  تعلمون  كما  ولكن  حلمي، 

املحدودة. اإمكاناتهما  وتفوق  مرتفعة 

اأنا لدّي املوؤهالت والطموح والدوافع ول �سيء يقف 

هذه  فلماذا  املادي،  الدعم  �سوى  الطب  لدرا�سة  اأمامي 

التطوير  اأرادت  بحرينية  كفتاة  طريقي  يف  العراقيل 

لدي  امل�ستقبل؟  يف  احلبيب  بلدها  وخدمة  نف�سها  من 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  يقراأ  باأن  كبري  اأمل 

الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

على  وي�ساعدين  الغراء،  اجلريدة  هذه  عرب  منا�سدتي 

ثقة  اأي حلظة، وكلي  يقتل يف  قد  الذي  حتقيق طموحي 

ب�سمو رئي�ض وزرائنا املوقر الذي ميد يده لل�سغري قبل 

ان يحقق حلمي. الكبري يف 

الأمل  ويحدوين  اهلل،  حفظكم  �سموكم  ننا�سد  لذلك 

يد  مبد  هذه  منا�سدتي  اإىل  العتبار  بعني  تنظروا  اأن  يف 

الغايل  لتحقيق حلمي خلدمة وطني  العون، وم�ساعدتي 

حتت قيادة جاللة امللك املعظم حفظه اهلل ورعاه، ودمت 

الوطن. ل�سباب  وعون  �سند  خري 

البي�ن�ت لدى املحرر

اإن مل تكن اأغذيتن� م�أمونة.. فهي لي�ست اأغذية 

ببع�سها  مت�سلة  الغذائي حلقة  والأمن  والتغذية  الغذية  اإن   

والرفاه  القت�ساد  ومنو  الن�سان،  و�سالمة  �سحة  اىل  توؤدي 

والتنمية.

الغذية  لو�سول  ال�سا�سية  ال�سمانة  الغذية  �سالمة  وتعد 

ول  التناول،  او  التح�سري  عند  �سواء  �سرر  اي  بدون  للم�ستهلك 

الغذاء،  �سالمة  عن  للتخلي  امل�ساومة  او  التفاو�ض  قبول  ميكن 

غالًبا،  احل�سية  الغذاء  ب�سفات  تتعلق  التي  الغذاء  جودة  بخالف 

فقد تخ�سع لذوق وثقافة امل�ستهلك.

والفريو�سات  بامليكروبات  للتلوث  تتعر�ض  الغذية  ان  ومبا 

وال�سعاعية  والكيميائية  الفيزيائية  وامللوثات  والطفيليات 

وغريها التي ل ترى بالعني املجردة م�سببة المرا�ض والوفاة يف 

احيان كثرية. فح�سب تقرير منظمة ال�سحة العاملية ) ان ما يقرب 

بعد  باملر�ض  ي�سابون  العامل  حول  ا�سخا�ض   10 كل  اىل   1 من 

يفقد  420  كما  �سنوًيا.  �سخ�ض  الف  وميوت  ملوث  طعام  تناول 

الطبية  110  والنفقات  النتاجية  �سنوًيا يف  امريكي  مليار دولر 

واملتو�سطة  املنخف�سة  البلدان  يف  الأمن  غري  الغذاء  من  الناجته 

الدخل(.

نق�ض  او  والتق�سري  الهمال  نتيجة  حتدث  املخاطر  وهذه 

الوعي من قبل املنتج او امل�ستهلك، بال�سافة اىل طبيعة الإجراءات 

الرقابية يف البلد ومدى �سرامتها.

فم�سالة الغذية م�ساألة تهم اجلميع، من منتجني وم�ستثمرين 

القطاعني  من  تعاون  اىل  وحتتاج  رقابية،  وجهات  وم�ستهلكني 

امل�ستهلك  احتياج  يلبي  اآمن  غذاء  اىل  للو�سول  واخلا�ض،  العام 

ظل  يف  عليه  واحل�سول  توفره  امكانية  مع  المرا�ض  من  وخاٍل 

�سحة املوارد وغالء ال�سعار. 

اأما متطلبات الغذاء الآمن فهي: 

ـ لزوم معرفة م�سدر الغذاء و�سالمته. 

ومدى  املائدة  اىل  احلقل  من  الغذاء  �سل�سلة  من  التاأكد  ـ 

الغذية.  ب�سالمة  للموا�سفات اخلا�سة  مطابقتها 

ـ املمار�سات اجليدة اخلا�سعة للرقابة عند النتاج والت�سنيع 

امل�ستهلك.  العر�ض على  والتخزين والتح�سري حتى 

املختربية  للتحاليل  وامل�ستوردة  املحلية  الغذية  اخ�ساع  ـ 

للتاأكد من املنتج قبل و�سوله للم�ستهلك. 

ـ اتخاذ اجراءات �سارمة للحد من التالعب والغ�ض يف الغذية. 

من  للحد  وامل�ستهلكني  للمنتجني  العام  والتثقيف  التوعيه  ـ 

المرا�ض ال�سارية عن طريق الغذاء. )ولعل اليوم العاملي ل�سالمة 

الغذية الذي ي�سادف 7 يونيو احد ابواب التوعية يف هذا الطار(. 

النتاج  لطرق  اجليدة  للمار�سات  امل�ستمر  الت�سجيع  ـ 

وال�ستهالك. والت�سنيع 

 ح�سن علي

 اأخ�س�ئي الغذاء والتغذية
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اأمريكا تبلغ لبنان: �سنعاقب كلَّ   من يدعم »حزب اهلل«
بريوت - وكاالت:

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

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

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

للحزب.

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

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

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

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

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

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

اجلهات اخلبيثة التي حتاول زعزعة ا�ستقرار لبنان«.

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

منح املقاول الوطني االأف�سلية يف امل�ساريع

االأمري  امللكي  ال�سم�  وّجه �ساحب 

رئي�س  خليفة  اآل  �سلمان  بن  خليفة 

املقاول  منح  درا�سة  اإىل  ال�زراء 

امل�ساريع  يف  االأف�سلية  ال�طني 

مع  يت�اءم  مبا  احلك�مية  االإن�سائية 

والتزامات  الدولية  التجارة  اأنظمة 

مملكة البحرين.

وقّرر جمل�س ال�زراء �سراء اأ�س�ل 

ال�سيد  الروبيان من ب�اني�س  �سيادي 

حت�يل  اأو  ذلك  يف  منهم  رغب  ملن 

رخ�س �سيد الروبيان اإىل رخ�س �سيد 

االأ�سماك و�سراء عدة ال�سيد منهم.

زيادة  ال�زراء  جمل�س  وبحث   

االأكادميي  التاأهيل  ملنح  املايل  الدعم 

تقّدمه  الذي  االإعاقة  لذوي  واملهني 

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

واخلا�سة العاملة يف جمال االإعاقة.

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

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

للبحريــن وم�ســّرفة  ثابتــة  اأخويــة  مواقــف  �ســلمان:  امللــك 

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

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

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

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

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

ت�قيت مهم ويف ي�م مهم لنا جميًعا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ال�س�ق العاملية.

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

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

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

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

تهديدات واعتداءات اإرهابية تخريبية ت�ستهدف النيل من مكانتها.

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

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

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

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

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

جميًعا �سد اأية خماطر وتهديدات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دربـنـا واحــد

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

الرقمية

مواطنون ي�ستكون: ال مواعيد 
لتجديد البطاقة الذكية 

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

املحتوى اخلربي ل�سحف حملية

خادم �حلرمني ي�ستقبل جاللة �مللك يف جدة

P  12

Link

P  13

Link

 

الأوربية  الدول  هذه  بع�ض  عملت  وقد   

وال�سهم  الكبري  الأثر  لها  فكان  التجربة  بهذه 

اإمناء جدوة احلياة لدى ال�سجناء،  الأوفى يف 

بدل اأن ت�سمحل حياته وتكون فري�سة الياأ�ض 

وانقطاع الأمل وان�سداد الأفق الذي قد يهيمن 

على بع�ض ال�سجناء من اأبناء الوطن العزيز، 

فيكونون عر�سة الياأ�ض والكتئاب. 

وال�سحة  امل�سرب  ال�سجني يف  اإن حقوق   

حقوق  كلها  والتظلم  الأهل،  ولقاء  والأمان 

والتزمتها  الدولية،  والأعراف  القوانني  كفلتها 

الدول املتح�سرة ومنها دولتنا احلبيبة. 

 وبعيدا عن املماحكات ال�سيا�سية املتطرفة 

املتعرثة،  القت�سادية  منها واملعتدلة والروؤى 

لدى  والفئوي  الأيديولوجي  الأفق  و�سيق 

الن�سدادية جتاه  التقليدية  والروؤية  البع�ض، 

ال�سجني، وكاأن من هم خارجه واملراد البع�ض 

احل�سرة  من  ومقربون  كروبيون  مالئكة 

اأ�سبح ما  اأنه  البع�ض  القد�سية، ورمبا يعتقد 

اأو من  املنتهى  اأدنى من �سدرة  اأو  بني قو�سني 

املالأ الأعلى.

 اإن ثمة ُبعدا اإن�سانيا واإمنائيا واقت�ساديا 

ال�سجون  هذه  ظالل  حتت  ينطوي  و�سيا�سيا 

ويف عتماتها، كنا ن�سمع يف املوروث امل�سيحي 

عن مقولة )من كان منكم بال خطيئة فلريجمها 

ا�ستفا�سة  الإ�سالمي  املوروث  ويف  بحجر(، 

لي�ض هذا موردها »خري اخلطائني التوابون«، 

ون�سمع عن قول لنبي الأكرم )�ض( لعلي مبا 

لهو خري لك مما  امراأ  بك  اهلل  اأن يهدي  معناه 

»اإن  بنا  يهتف  والقراآن  ال�سم�ض،  عليه  طلعت 

اهلل يحب التوابني ويحب املتطهرين«، واإن اهلل 

جلت قدرته ليفرح باأوبة عبده املذنب )املق�سر( 

�سفر  بعد  ابنها  باأوبة  الأم  فرح  من  باأعظم 

امللح  العبد  ليحب  �ساأنه  تعاىل  واإنه  طويل، 

اإىل غري ذلك مما ي�سعب ح�سره،  ال�سوؤال  يف 

األي�ض اهلل يريد لنا اأن نتخلق باأخالقه؟

 فمن منا اأعطى هذه الفئة مبختلف م�ساربها 

اجلوانح  �سيما  ل  ال�سجناء  من  ومكوناتها 

واملذنبني منهم وال�سغار دون الر�سد وال�سباب 

املقبل على احلياة واملغرر بهم و�سحايا العنف 

الأ�سري واخلالفات الزوجية.. اأهمية؟؟!

اإ�سالحيا  برناجما  لنا  اقرتح  الذي  من   

ال�سريحة  هذه  خروج  اإىل  يف�سي  متكامال 

جمتمعها؟  يف  وفاعلة  �ساحلة  املجتمع  من 

دولتهم  يف  يرون  باإخال�ض  عاملة  ولتكون 

تفعل  عظمى،  وذخرية  عزا  واأهلهم  وقادتهم 

احلياة ال�سريفة لديهم.

يف  عبداملنعم  الأ�ستاذ  مع  اأتفق  واأنا   

ت�سكيليني  خرجت  ال�سجون  من  كثريا  اأن 

ونحاتني...  للقراآن  وجمودين  ومو�سيقيني 

اإلخ، بل يذهب بنا القول اإىل اأنها خرجت زعماء 

تكن  اأمل  ثم  اأفريقيا،  كمانديال يف جنوب  دول 

اأنديرا غاندي وابنها �ساجناي غاندي �سجينني 

كا�سرتو  فيدل  وكدا  جاناتا،  حكومة  قبل  من 

ال�ستعمار  �سجني  لومومبا  وبارتري�ض  بكوبا 

رئي�سا  اأ�سبح  الذي  بال  بن  واأحمد  البلجيكي، 

الفرن�سي،  ال�سجن  من  �سنوات  بعد  للجزائر 

والقائمة تطول عربيا واأجنبيا.

املوؤمنني  على  الن�سح  يقت�سر  ملاذا  ثم   

وال�ساحلني وح�سن اأولئك رفيقا، ويحرم منه 

اأن  القدير  اأراد منا العلي  اأهله والذين  من هم 

وانقاد  و�ساأنهم،  اأمرهم  وي�سلح  بهم  نهتم 

ال�سطر  يتحمل  واملجتمع  املهدورة  اأعمارهم 

الأكرب من ذلك؟

 فهذه الروؤية الطموحة ل�سمو الأمري �سلمان 

بن حمد املوقر يجب اأن ترى النور �سمن اإطار 

مفتوح على اأعلى امل�ستويات، وبعيدا عن كثري 

من التحفظات.

القيادة  واأبناء  اأبناوؤنا،  هوؤلء  األي�ض   

احلكيمة بالدرجة الأوىل، اأمل يقل جاللته: »اإين 

اأفتخر باأن اأكون اأبا للجميع«، اإنها كلمة كبرية 

امل�سامني ولها م�ساديق كثرية لو تطلعنا اإليها 

وعزفنا على اأوتارها لوجدنا اخلري كل اخلري، 

ولربحنا الكثري. 

 ولو عزفنا على �سيمفونية املحبة والإخاء 

معزوفات  ظهرانينا  وراء  ونبذنا  والعطاء، 

للوطن  ونظرنا  والأ�سغان  والأحقاد  الفئوية 

وبنائه كمكون اأ�سا�ض

لفقنا بذلك جميع ال�سمفونيات.

بعد  من  اأعظم  بعد،  اأي  جادا،  واأت�ساءل 

الأبوة والأخوة والوطن الأم؟؟

والظروف  تقفون  عندما  عذركم  ما  ولكن 

اأو  جترمونهم  ال�سجناء  هوؤلء  �سد  اإما  معكم 

ال�سلبي منهم غري مكرتثني بطاقاتهم  باملوقف 

مع  الإبداع  عن  حجبت  واأذهان  كبلت،  التي 

القدرة! 

 نعم اإن روؤية �سموه روؤية اإن�سانية نريد 

لها النور والتطبيق العملي بعيدا عن الأدبيات 

الزائفة، ويحدونا الأمل باهلل وبالقيادة احلكيمة 

اأن تطالعنا مبا هو راق ومتقدم يف التعامل مع 

فيهم  اإن  والأبناء،  املجتمع  من  ال�سريحة  هذه 

اإخوة ُحرم اأبواهم من روؤيتهم، وفيهم من هو 

بالكاد جتلب  اأبويه، وفيهم من لعوائل  وحيد 

رزقها وعو�ض ذلك تنفقه على بع�ض املحامني 

ذوي الوعود املختلفة، وفيهم �سباب لو اأطلق 

العنان للقوانني الو�سعية والعاملية �سيقتلهم 

الياأ�ض قبل املوت يف جنبات ال�سجون، وفيهم 

باب  ولكن  اأجرموا  نعم  كالزهور،  �سباب 

الرحمة والعفو والأمل والنماء مفتوح للطلب 

الذنوب  يغفر  اهلل  »اإن  الأ�سباب  تو�سده  ل 

النتائج  جميعا«، فلَم ل نغفر ون�سفح ونرى 

بعدها؟؟ األ يريد لنا اهلل اأن نتخلق باأخالقه؟! 

وما حديث كورونا عنا ببعيد.

ال�سيد اأبوعلي املو�سوي
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ق�نون التق�عد 

اجلديد لن ين�سفني

نعلم اأن جمل�ض الوزراء قد اأقّر التعديالت 

على قانون التقاعد واأوعز اإىل الهيئة العامة 

ح�سب  بتنفيذها  الجتماعية  للتاأمينات 

املواعيد التي حددها املجل�ض، لكنني اأم�سيت 

العمل،  اأ�سهر يف  وثمانية  �سنة  ع�سرة  ثالثة 

من  دي�سمرب  �سهر  يف  التقاعد  وبا�ستطاعتي 

العام اجلاري، لكن القانون اجلديد �سيبقيني 

يف الوظيفة خم�ض �سنوات اأخرى!

ا  خ�سو�سً بحقي،  اإجحاًفا  ذلك  ُيعد  األ 

يتبقَّ  ومل  الطويلة،  املدة  هذه  ق�سيت  اأنني 

اأرجو  التقاعد؟  على  اأ�سهر  �ستة  �سوى  يل 

الأمر  النظر يف  للتاأمينات  العامة  الهيئة  من 

ورفعه اإىل اجلهات العليا، ومعاملة من ق�سى 

للتقاعد  املحدد  الوقت  من  العظمى  الغالبية 

بنظرة خمتلفة عمن ق�سى فرتة ق�سرية.

البي�ن�ت لدى املحرر

ال�سجون املفتوحة روؤية اإن�س�نية رائدة

التي  املفتوحة  ال�سجون  ق�سية  عن  الأخري  الآونة  يف  احلديث  كرث 

تبنتها وجهة نظر �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة 

ا�ست�سراف م�ستقبل  اإىل  الوزراء، واملتطلعة  العهد ورئي�س جمل�س  ويل 

رائد واعد لهذا البلد املعطاء.

على  باجلديدة  لي�ست  التجربة  هذه  اأن  الكثريين  لدى  واملعلوم   

البحرين التي كان �سجن جو �سابقا يف ال�ستينات وال�سبعينات منوذجا 

بارزا، كما يذهب اإليه الأ�ستاذ عب املنعم اإبراهيم يف مقالته امل�سهورة، 

كما اأن دول اأوروبية كربيطانيا وفنلندا واأخرى على حد تعبري الأ�ستاذ 

ذهبت اإىل ذلك.

الطب الب�سري حلمي الأول والأخري

اأن��سد رئي�س الوزراء حتقيق حلمي بدرا�سة »الطب«

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  منا�سدتي  اأقدم 

اإذ  اآل خليفة ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء،  بن حمد 

الوطن،  ل�سباب  امل�ستمر  �سموكم  دعم  اأحد  على  يخفى  ل 

وغاياتهم  تطلعاتهم  لتحقيق  اأمامهم  ال�سعاب  وتذليل 

اهلل. حفظه  وملكهم  ودينهم  وطنهم  تخدم  التي 

الكرمي  �سموكم  اأنا�سد  فاإنني  املنطلق،  هذا  ومن 

مملكتنا  وخدمة  حلمي  حتقيق  يف  لدعمي  العون 

»الطب  بدرا�سة  منحة  على  باحل�سول  وذلك  الغالية، 

الب�سري«.

مرتفع  مبعدل  عامة  ثانوية  خريجة  طالبة  فاأنا 

اأطمح  ما  الطب، وهو  لدرا�سة  ويوؤهلني  علمي  تخ�س�ض 

اأي  اأجد  مل  عندما  املرير  بالواقع  دمت  �سُ اأنني  اإل  اإليه، 

جهة تدعمني لدرا�سة التخ�س�ض، واأنا كلي اأمل ب�سموكم 

و�سعت  لقد  حلمي.  لتحقيق  والدعم  امل�ساعدة  بتقدمي 

اأياأ�ض  مل  ولكني  اأولوياتي،  قائمة  على  الطب  رغبة 

الطب  جامعات  اإحدى  اإىل  تقدمت  فقد  حائرة،  اأقف  ومل 

اجتيازي  بعد  قبول  على  اململكة، وح�سلت  املعروفة يف 

يف  �سعوبتهما،  رغم  ال�سخ�سية،  واملقابلة  المتحان 

الطلبة  وانتقائها  العلمية  ومكانتها  لتميزها  اجلامعة 

جدا. عالية  ر�سومها  اأن  اإل  اإليها،  ين�سمون  الذين 

يف  بتدري�سي  والداي  ر  يق�سّ مل  جمتهدة،  ولكوين 

حتقيق  يف  رغبة  يدخرانه،  ما  بكل  الثانوية  املرحلة 

الطب  درا�سة  تكلفة  �سموكم  تعلمون  كما  ولكن  حلمي، 

املحدودة. اإمكاناتهما  وتفوق  مرتفعة 

اأنا لدّي املوؤهالت والطموح والدوافع ول �سيء يقف 

هذه  فلماذا  املادي،  الدعم  �سوى  الطب  لدرا�سة  اأمامي 

التطوير  اأرادت  بحرينية  كفتاة  طريقي  يف  العراقيل 

لدي  امل�ستقبل؟  يف  احلبيب  بلدها  وخدمة  نف�سها  من 

�سلمان  الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  يقراأ  باأن  كبري  اأمل 

الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن 

على  وي�ساعدين  الغراء،  اجلريدة  هذه  عرب  منا�سدتي 

ثقة  اأي حلظة، وكلي  يقتل يف  قد  الذي  حتقيق طموحي 

ب�سمو رئي�ض وزرائنا املوقر الذي ميد يده لل�سغري قبل 

ان يحقق حلمي. الكبري يف 

الأمل  ويحدوين  اهلل،  حفظكم  �سموكم  ننا�سد  لذلك 

يد  مبد  هذه  منا�سدتي  اإىل  العتبار  بعني  تنظروا  اأن  يف 

الغايل  لتحقيق حلمي خلدمة وطني  العون، وم�ساعدتي 

حتت قيادة جاللة امللك املعظم حفظه اهلل ورعاه، ودمت 

الوطن. ل�سباب  وعون  �سند  خري 

البي�ن�ت لدى املحرر

اإن مل تكن اأغذيتن� م�أمونة.. فهي لي�ست اأغذية 

ببع�سها  مت�سلة  الغذائي حلقة  والأمن  والتغذية  الغذية  اإن   

والرفاه  القت�ساد  ومنو  الن�سان،  و�سالمة  �سحة  اىل  توؤدي 

والتنمية.

الغذية  لو�سول  ال�سا�سية  ال�سمانة  الغذية  �سالمة  وتعد 

ول  التناول،  او  التح�سري  عند  �سواء  �سرر  اي  بدون  للم�ستهلك 

الغذاء،  �سالمة  عن  للتخلي  امل�ساومة  او  التفاو�ض  قبول  ميكن 

غالًبا،  احل�سية  الغذاء  ب�سفات  تتعلق  التي  الغذاء  جودة  بخالف 

فقد تخ�سع لذوق وثقافة امل�ستهلك.

والفريو�سات  بامليكروبات  للتلوث  تتعر�ض  الغذية  ان  ومبا 

وال�سعاعية  والكيميائية  الفيزيائية  وامللوثات  والطفيليات 

وغريها التي ل ترى بالعني املجردة م�سببة المرا�ض والوفاة يف 

احيان كثرية. فح�سب تقرير منظمة ال�سحة العاملية ) ان ما يقرب 

بعد  باملر�ض  ي�سابون  العامل  حول  ا�سخا�ض   10 كل  اىل   1 من 

يفقد  420  كما  �سنوًيا.  �سخ�ض  الف  وميوت  ملوث  طعام  تناول 

الطبية  110  والنفقات  النتاجية  �سنوًيا يف  امريكي  مليار دولر 

واملتو�سطة  املنخف�سة  البلدان  يف  الأمن  غري  الغذاء  من  الناجته 

الدخل(.

نق�ض  او  والتق�سري  الهمال  نتيجة  حتدث  املخاطر  وهذه 

الوعي من قبل املنتج او امل�ستهلك، بال�سافة اىل طبيعة الإجراءات 

الرقابية يف البلد ومدى �سرامتها.

فم�سالة الغذية م�ساألة تهم اجلميع، من منتجني وم�ستثمرين 

القطاعني  من  تعاون  اىل  وحتتاج  رقابية،  وجهات  وم�ستهلكني 

امل�ستهلك  احتياج  يلبي  اآمن  غذاء  اىل  للو�سول  واخلا�ض،  العام 

ظل  يف  عليه  واحل�سول  توفره  امكانية  مع  المرا�ض  من  وخاٍل 

�سحة املوارد وغالء ال�سعار. 

اأما متطلبات الغذاء الآمن فهي: 

ـ لزوم معرفة م�سدر الغذاء و�سالمته. 

ومدى  املائدة  اىل  احلقل  من  الغذاء  �سل�سلة  من  التاأكد  ـ 

الغذية.  ب�سالمة  للموا�سفات اخلا�سة  مطابقتها 

ـ املمار�سات اجليدة اخلا�سعة للرقابة عند النتاج والت�سنيع 

امل�ستهلك.  العر�ض على  والتخزين والتح�سري حتى 

املختربية  للتحاليل  وامل�ستوردة  املحلية  الغذية  اخ�ساع  ـ 

للتاأكد من املنتج قبل و�سوله للم�ستهلك. 

ـ اتخاذ اجراءات �سارمة للحد من التالعب والغ�ض يف الغذية. 

من  للحد  وامل�ستهلكني  للمنتجني  العام  والتثقيف  التوعيه  ـ 

المرا�ض ال�سارية عن طريق الغذاء. )ولعل اليوم العاملي ل�سالمة 

الغذية الذي ي�سادف 7 يونيو احد ابواب التوعية يف هذا الطار(. 

النتاج  لطرق  اجليدة  للمار�سات  امل�ستمر  الت�سجيع  ـ 

وال�ستهالك. والت�سنيع 

 ح�سن علي

 اأخ�س�ئي الغذاء والتغذية

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12122/pdf/INAF_20220616011334537.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.alayam.com/alayam/multaqa/965796/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
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 لحكومة البحرين إنجازات كبيرة 
هدفها األول خدمة المواطنين

نواب رئيس الوزراء والوزراء السابقون قدموا 
خدمات جليلة ستبقى راسخة في ذاكرة الوطن

دور مهم للشباب في خدمة الوطن وتقدمه

الملك يوجه بتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الحياة الكريمة للمواطنين

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/06/16/watan-20220616.pdf?1655355549
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://alwatannews.net/article/1011045


العدد:  6032

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

األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

أسماء عبداهلل

1011

5

4

11

3

Tue 8 Oct 2019السنة 14    | العدد 5050 |  الثالثاء 9 صفر 1441هـ      |

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.
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 الملك يصادق على قانون حظر استحداث 
وإنتاج وتخزين األسلحة البكتريولوجية

صادق حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
ب��ن عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المعّظم 
حفظه اهلل ورعاه على قانون رقم )27( لسنة 
2022 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين 
)البيولوجي��ة(  البكتريولوجي��ة  األس��لحة 
والتكسينية وتدمير تلك األسلحة بعد إقرار 

مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.
مادة )1(

ف��ي تطبي��ق أح��كام ه��ذا القان��ون، تكون 
للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة 
قري��َن ُكلٍّ منها ما لم يقتض س��ياق النص 

خالف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.

اس��تحداث  حظ��ر  اتفاقي��ة  االتفاقي��ة: 
وإنت��اج وتخزي��ن األس��لحة البكتريولوجية 
)البيولوجي��ة( والتكس��ينية وتدمي��ر تل��ك 

األسلحة.
اللجنة الوطنية: اللجنة الُمنشأة طبقًا لحكم 
الم��ادة )2( م��ن القان��ون رقم )51( لس��نة 
2009 بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين 
واستعمال األسلحة الكيميائية وتدمير تلك 

األسلحة.
العنص��ر البيولوج��ي: أي م��ادة م��ن أص��ل 
بيولوج��ي )حي��وي( قادرة على إح��داث وفاة 
أو أم��راض أو أض��رار باإلنس��ان أو الحيوان 
أو النب��ات أو غيره��ا من الكائن��ات الحية أو 

عناصر البيئة األخرى.
التكس��ينات: مواد سامة غير حية، تنتج من 
أنواع كثيرة من الكائن��ات الحية، كالحيوان 

أو النبات أو الكائنات الدقيقة )البكتيريا(.
األسلحة البيولوجية أو التكسينية: العناصر 
البيولوجية أو التكسينات، بكميات ال يمكن 
تبريرها لألغراض الوقائي��ة أو الحمائية أو 
السلمية األخرى، أيًا كان مصدرها أو وسيلة 
استحداثها، وتش��مل أية أسلحة أو معدات 
أو وسائل إيصال مصممة الستخدام عناصر 
بيولوجية أو تكس��ينات ألغ��راض عدائية أو 

في النزاعات المسلحة.
والتدابي��ر  المب��ادئ  البيولوج��ي:  األم��ان 
الت��ي ته��دف لمنع خطر التع��رض لعناصر 

بيولوجية أو تكسينات.
الوقائي��ة  اإلج��راءات  البيولوج��ي:  األم��ن 
والرقابية والمحاس��بية الت��ي يتم تنفيذها 
للحيلول��ة دون فق��دان أو س��رقة أو س��وء 
اس��تخدام أو إط��الق عم��دي أو غي��ر عمدي 

لعناصر بيولوجية أو تكسينات.
بالعناص��ر  قائم��ة  المراقب��ة:  قائم��ة 
يج��وز  الت��ي  والتكس��ينات  البيولوجي��ة 
الترخي��ص بالتعام��ل فيه��ا طبق��ًا لحك��م 
الم��ادة )3( من هذا القان��ون، والتي يصدر 
بتحديدها ق��رار من مجلس الوزراء بناًء على 

اقتراح اللجنة الوطنية.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

مادة )2(
ُيحظر على أي ش��خص القيام بأي عمل من 

األعمال اآلتية:
1- اس��تحداث أو إنت��اج أو تخزين أي س��الح 
بيولوجي أو تكسيني أو تطويره أو استيراده 
أو تصديره أو إعادة تصديره أو شحنه العابر 
)ترانزي��ت( أو م��روره أو الحص��ول عليه بأي 
طريق��ة أو حيازته أو إحرازه أو االحتفاظ به، 
س��واًء لنفسه أو لحساب الغير، أو امتالكه أو 
نقله بصورة مباش��رة أو غير مباشرة إلى أي 
مكان داخ��ل المملكة أو خارجها أو التعامل 

فيه بأي صورة من صور التعامل.
2- تحويل أي عنصر بيولوجي أو تكس��ينات 

إلى سالح بيولوجي أو تكسيني.
3- بن��اء أو امت��الك أو إدارة منش��أة إلنتاج 
األس��لحة البيولوجية أو التكسينية، أو اقتناء 
أو االحتف��اظ بأي��ة تجهيزات مع��دة إلنتاج 
ه��ذه األس��لحة أو وس��ائل اس��تخدامها أو 

إيصالها.
أو  البيولوجي��ة  األس��لحة  اس��تعمال   -4
التكس��ينية أو إط��الق عناص��ر بيولوجية أو 
تكس��ينات، به��دف إلح��اق أذى بالكائن��ات 

الحية أو ترويع األشخاص.
مادة )3(

ال يج��وز ألي ش��خص دون الحص��ول عل��ى 
ترخي��ص من اللجنة الوطنية، اس��تحداث أو 
إنت��اج أو تخزين أي من العناص��ر المدرجة 
بقائمة المراقبة، أو استعمالها أو تطويرها 
أو تحويله��ا أو اس��تيرادها أو تصديره��ا أو 
إعادة تصديرها أو شحنها العابر )ترانزيت( 
أو مرورها أو الحص��ول عليها بأي طريقة أو 
حيازته��ا أو إحرازها أو االحتفاظ بها، س��واًء 
لنفس��ه أو لحس��اب الغي��ر، أو امتالكه��ا أو 
نقلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي 
مكان داخ��ل المملكة أو خارجها أو التعامل 

فيها بأي صورة من صور التعامل.
وتصدر اللجنة الوطنية قرارًا بتحديد شروط 
وإج��راءات من��ح وتجديد التراخي��ص ومدة 
سريانها وأوجه استعمال العناصر المدرجة 

بقائمة المراقبة.
مادة )4(

ُتفرض رس��وم على منح وتجديد التراخيص 
الت��ي تصدر طبق��ًا ألح��كام ه��ذا القانون، 
ويص��در بتحدي��د ه��ذه الرس��وم وفئاته��ا 
وإجراءات تحصيلها قرار من اللجنة الوطنية 

بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة )5(

يلتزم المرخص له بمراعاة اآلتي:
1- إجراءات األمن واألمان البيولوجيين التي 

يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الوطنية.
2- تقدي��م تقاري��ر س��نوية دوري��ة للجن��ة 
الوطنية باألنشطة التي يزاولها، موضحًا بها 
عمليات االس��تيراد والتصدير واالس��تخدام 

ألي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة.
3- إخطار اللجنة الوطنية كتابًة قبل مزاولة 
أي أنش��طة مس��تحدثة تتعل��ق ب��أي م��ن 
العناصر المدرجة بقائم��ة المراقبة، وذلك 

التخاذ إجراءات الترخيص بها.
مادة )6(

ُيلغ��ى الترخيص بقرار م��ن اللجنة الوطنية 
في األحوال اآلتية:

أح��د ش��روط  ل��ه  المرخ��ص  إذا فق��د   -1
الترخيص.

2- إذا خال��ف المرخص له أيًا من االلتزامات 
ه��ذا  أح��كام  بموج��ب  علي��ه  المفروض��ة 

القانون.
3- إذا اقتض��ت المصلح��ة العام��ة ذل��ك، 
دون اإلخ��الل بحق المرخص ل��ه للمطالبة 
بالتعوي��ض عن األضرار الت��ي لحقت به إن 

كان له مقتض.
ويج��وز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيصه 
التظل��م أمام وزي��ر الخارجية خ��الل ثالثين 
يومًا من تاريخ إخطاره به، وعلى الوزير البت 
ف��ي التظلم خ��الل ثالثين يومًا م��ن تاريخ 
تقديم��ه، وُيخَطر المتظل��م بالقرار الصادر 
بش��أنه، ويعتبر مضي ه��ذه المدة دون رد 

رفضًا ضمنيًا للتظلم.
ولم��ن رفض تظلم��ه صراح��ًة أو ضمنًا أن 
يطعن أمام المحكمة المختصة خالل ستين 
يومًا م��ن تاريخ إخطاره برف��ض تظلمه أو 

اعتباره مرفوضًا ضمنيًا.
مادة )7(

يجب على كل شخص حصل على أية بيانات 
أو معلومات س��رية من المملكة أو من أية 
دولة ط��رف ف��ي االتفاقية تنفي��ذًا ألحكام 
ه��ذا القانون أن يحافظ على س��ريتها، وأال 
يفش��يها إل��ى الغير بصورة مباش��رة أو غير 
مباش��رة إال إذا كان ذل��ك تنفيذًا ألمر صادر 
من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة أو 

تنفيذًا ألحكام االتفاقية.
مادة )8(

يكون للمفتشين من أعضاء اللجنة الوطنية 
أو من غيرهم الذين يعينهم رئيسها للقيام 
بأعم��ال التفتي��ش والتحق��ق م��ن تطبيق 
أح��كام ه��ذا القان��ون والق��رارات الصادرة 

تنفيذًا له السلطات اآلتية:
1- دخ��ول المح��ال والمنش��آت ذات الصلة 
بمزاولة أي من األنش��طة الخاضعة ألحكام 

هذا القانون.
2- االط��الع عل��ى الوثائق والس��جالت ذات 

الصلة بأعمال التفتيش.
3- طل��ب البيان��ات والمعلوم��ات الالزم��ة 

للقيام بأعمال التفتيش.
ويجب عل��ى األش��خاص الخاضعين ألحكام 
ه��ذا القانون وممثليهم والمس��ؤولين عن 
إدارته��م الفعلي��ة تمكين مفتش��ي اللجنة 

الوطنية م��ن أداء مهامهم وعدم إعاقتهم، 
والبيان��ات  بالمس��تندات  يزودوه��م  وأن 

والمعلومات الصحيحة والالزمة.
مادة )9(

يك��ون للموظفين الذي��ن يخوله��م الوزير 
المعني بش��ؤون العدل باالتفاق مع اللجنة 
الوطنية صف��ة مأموري الضب��ط القضائي 
وذلك بالنس��بة للجرائ��م المنصوص عليها 
ف��ي ه��ذا القان��ون، والت��ي تقع ف��ي دوائر 
بأعم��ال  وتك��ون متعلق��ة  اختصاصه��م، 

وظيفتهم.
وتح��ال المحاضر المح��ررة بالنس��بة لهذه 
الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من رئيس 

اللجنة الوطنية.
مادة )10(

م��ع ع��دم اإلخالل بأي��ة عقوبة أش��د ينص 
عليه��ا قان��ون العقوب��ات أو أي قانون آخر، 
تس��ري العقوب��ات المنص��وص عليه��ا في 
البنود التالية عل��ى الجرائم المحددة فيها، 
س��واًء ارتكبت داخل إقلي��م مملكة البحرين 
أو م��ن مواطن بحريني خ��ارج إقليم مملكة 
البحري��ن، أو من أجنبي داخ��ل إقليم مملكة 
البحرين كان قد ارتكب أي من تلك الجرائم 

في الخارج ولم يكن طلب تسليمه قد ُقِبل:
1- يعاقب بالس��جن مدة ال تقل عن عش��ر 
س��نوات وبالغرامة التي ال تقل عن عش��رة 
آالف دينار وال تجاوز عش��رين ألف دينار، كل 
م��ن ارتكب فع��اًل من األفع��ال المنصوص 
عليه��ا في الم��ادة )2( م��ن ه��ذا القانون. 
وتكون العقوبة اإلعدام أو الس��جن المؤبد 
إذا نش��أ ع��ن أي م��ن ه��ذه األفع��ال موت 
ش��خص أو أكثر أو إلحاق ضرر جسيم بالبيئة 

أو الصحة العامة أو تعطيل مرفق عام.
ويعاق��ب ب��ذات العقوبة كل م��ن حرض أو 
ساعد أو اتفق مع أي شخص على القيام بأي 
فعل من هذه األفعال، ووقعت الجريمة بناًء 
على هذا التحريض أو المساعدة أو االتفاق.
وتك��ون العقوبة الحبس م��دة ال تزيد على 
س��بع س��نوات والغرام��ة الت��ي ال تقل عن 
خمس��ة آالف دينار وال تزيد على عشرة آالف 
دين��ار، أو إح��دى هاتين العقوبتي��ن، إذا لم 

يترتب على التحريض أو المساعدة أثر.
2- يعاقب بالس��جن مدة ال تقل عن خمس 
س��نوات وبالغرامة التي ال تقل عن خمس��ة 
آالف دين��ار وال تجاوز عش��رين ألف دينار كل 
من خالف حكم المادة )3( من هذا القانون.

3- يعاق��ب بالحبس وبالغرامة التي ال تقل 
عن خمس��مائة دينار وال تجاوز ألف دينار، أو 
بإح��دى هاتي��ن العقوبتي��ن، كل من خالف 
أي��ًا من أحكام المادتي��ن )5( و)7(، والفقرة 

الثانية من المادة )8( من هذا القانون.
وُتضاعف العقوب��ات المنصوص عليها في 

أي من البنود السابقة في حالة العود.

مادة )11(
م��ع ع��دم اإلخ��الل بمس��ئولية الش��خص 
الطبيعي طبقًا ألحكام هذا القانون، يعاقب 
الش��خص االعتباري بالغرام��ة التي ال تقل 
عن خمس��ين ألف دينار وال تجاوز مائتي ألف 
دينار إذا ارتكب��ت إحدى الجرائم المنصوص 

عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه.

وف��ى حال��ة الحك��م باإلدانة يج��وز أن تأمر 
المحكم��ة بحرمان الش��خص االعتباري من 
المشاركة في المشروعات العامة أو بإغالق 
مق��اره التي وقع��ت فيها الجريم��ة أو بحله 

وإغالق جميع مقاره وفروعه.
مادة )12(

تقض��ي المحكمة في حال��ة الحكم باإلدانة 
األس��لحة  تدمي��ر  أو  إت��الف  أو  بمص��ادرة 
والعناص��ر  التكس��ينية  أو  البيولوجي��ة 
البيولوجي��ة والتكس��ينات مح��ل الجريم��ة 
وغيرها من مرافق إنتاج تلك األسلحة وكافة 
المع��دات واألش��ياء المس��تخدمة الرتكاب 
الجريم��ة، عل��ى أن يتحمل المحك��وم عليه 

نفقات اإلتالف أو التدمير.
مادة )13(

ال تخل أحكام هذا القانون بأي تعاون دولي 
في مجال األنشطة البيولوجية الموجهة في 
االكتشافات والتطبيقات العلمية في ميدان 
الوقاية من األمراض بم��ا في ذلك التبادل 
الدولي للعناص��ر البيولوجية والتكس��ينات 
والمع��دات الخاص��ة بتجهيز أو اس��تعمال 
أو إنت��اج أو تخزي��ن العناص��ر البيولوجي��ة 
الس��لمية ووفق��ًا  لألغ��راض  والتكس��ينات 

لالتفاقية.
مادة )14(

ال تخ��ل أحكام هذا القانون بأية ش��روط أو 
تصاريح أو تراخيص أو التزامات أخرى ينص 

عليها أي قانون آخر.
مادة )15(

تس��ري األح��كام المنص��وص عليه��ا ف��ي 
االتفاقي��ة فيما لم يرد بش��أنه نص خاص 

في هذا القانون.
مادة )16(

للجن��ة الوطني��ة االس��تعانة في ممارس��ة 
اختصاصاته��ا ال��واردة ف��ي ه��ذا القانون 
بالجهات الممثلة فيها بالتنسيق مع الوزير 
المعن��ي بالجه��ة أو من في حكم��ه، وعلى 
تلك الجهات التعاون مع اللجنة الوطنية في 

سبيل قيامها بمهامها.
مادة )17(

عل��ى رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء - ُكلٌّ 
فيما يخص��ه - تنفيذ أحكام ه��ذا القانون، 
وُيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.

 وزير الصحة: مساٍع مباركة 
لألميرة سبيكة في دعم تقدم المرأة

تلقت صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليف��ة، قرينة مل��ك البالد المعظم رئيس��ة المجلس 
األعلى للمرأة حفظها اهلل، برقية ش��كر جوابية من وزيرة 
الصحة الدكتورة جليلة بنت الس��يد جواد حس��ن، ردًا على 
برقي��ة التهنئ��ة الت��ي بعثتها س��موها إليها بمناس��بة 
تعيينها وزيرًة للصحة بمرس��وم التعديل الوزاري الصادر 
من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل 

خليفة، ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه. 
وأعرب��ت الوزيرة ف��ي البرقية ع��ن خال��ص اعتزازها لما 
تحظ��ى ب��ه الم��رأة البحريني��ة من دع��م واهتم��ام من 
س��موها، مؤكدة أن الثقة الملكية الس��امية التي أوالها 
إياها حض��رة صاح��ب الجالل��ة الملك المعظ��م، حفظه 
اهلل ورعاه، مح��ل فخر كبير وعرفان خالص، وتس��تنهض 
الهمة لتحقيق الرؤى الملكية النيرة والس��ديدة من خالل 
العمل الوطني المخلص الذي تعكف عليه حكومة مملكة 
البحرين، برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليف��ة، ولي العه��د رئيس مجل��س الوزراء 
حفظ��ه اهلل، إنف��اذًا للتطلعات الملكي��ة لتحقيق نهضة 
تنموية ش��املة لوطننا العزيز وألبنائه األوفياء، ال س��يما 

في القطاع الصحي.
وثمن��ت وزي��رة الصح��ة الدع��م المتواصل ال��ذي تحظى 
ب��ه الم��رأة البحرينية من المقام الس��امي لمل��ك البالد 
المعظ��م، حفظه اهلل ورعاه، مم��ا جعلها تتخطى مرحلة 
التمكين إلى مرحلة التقدم، بما يعكس االهتمام الكبير 

الذي تولي��ه حكومة مملك��ة البحرين للم��رأة البحرينية 
والتقدير الكبير لدورها األساسي شريكًا فاعاًل في مساعي 

التطوير والتنمية.
وأش��ادت الوزي��رة بالمس��اعي المباركة لصاحبة الس��مو 
الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة في دعم 
تقدم المرأة البحرينية على الصعد كافة من خالل مبادرات 
س��موها النوعي��ة، والمتابعة المس��تمرة لجميع الجهود 
التي ترسخ عطاء المرأة البحرينية، والتي لها الدور الكبير 
في تحقي��ق العديد من اإلنج��ازات والمكتس��بات للمرأة 
البحرينية وبخاص��ة في القطاع الصحي، وتقدمها وإثبات 
قدراتها في المش��اركة المنتجة في مختلف المجاالت، إذ 
حققت مملكة البحرين إنجازات عديدة يشار إليها بالبنان 

بفضل عزم المرأة البحرينية وإسهاماتها العديدة.
وتقدمت وزيرة الصحة بالش��كر والعرفان لس��موها على 
التهنئ��ة الكريم��ة، ودعم س��موها المس��تمر، والحرص 
على مواصلة تق��دم المرأة البحرينية ف��ي كل المجاالت، 
معاهدًة س��موها عل��ى المضي قدمًا بكل ع��زم وعزيمة 
وبج��د وإخ��الص لتحقي��ق األه��داف المنش��ودة للقطاع 
الصحي، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن ويحقق 
المزي��د من اإلنج��ازات الوطني��ة الرائدة محلي��ًا وإقليميًا 
ودولي��ًا في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة ملك 
الب��الد المعظم، حفظه اهلل ورع��اه، داعية اهلل عز وجل أن 
يحفظ سموها ذخًرا وس��نًدا للوطن الغالي، ولجميع أبناء 

البحرين الكرام.

في برقية جوابية إلى األميرة سبيكة.. وزيرة السياحة:
 تكثيف الجهود نحو تحقيق

األهداف المنشودة للقطاع السياحي
تلقت صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم 
آل خليف��ة، قرينة ملك البالد المعظم رئيس��ة المجلس 
األعلى للمرأة حفظها اهلل، برقية شكر جوابية من وزيرة 
الس��ياحة فاطمة بنت جعف��ر الصيرف��ي ردًا على برقية 
التهنئة التي بعثتها س��موها إليها بمناس��بة تعيينها 
وزيرًة للس��ياحة بمرس��وم التعديل ال��وزاري الصادر من 
 ل��دن حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة، ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه.
وأعرب��ت الوزيرة عن اعتزازها بالثقة الملكية الس��امية 
بالك��وادر الوطني��ة والت��ي تدفع فريق البحري��ن بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء حفظ��ه اهلل، إلى بذل 
المزي��د من الجهود ف��ي العطاء للوط��ن الغالي، وذلك 
تنفي��ذًا لل��رؤى والتطلع��ات الملكي��ة لتحقي��ق نهضة 

تنموية شاملة في المملكة.
وثمنت وزيرة الس��ياحة ما تحّقق للم��رأة البحرينية من 
مكتس��بات في ظل الدعم الالمحدود من المقام السامي 
لملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه، وحرص الحكومة 

برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء حفظه اهلل، على تنفيذ اإلس��تراتيجيات والخطط 
والبرام��ج التي تصب في توحيد الجهود الوطنية لتعزيز 
مكان��ة الم��رأة البحريني��ة، وتكف��ل تقدمها في ش��تى 
الميادين لمواصلة مس��اهمتها في بن��اء الوطن الغالي 

ونهضته الحديثة.
وأكدت الوزيرة أن جهود ومبادرات سمو قرينة ملك البالد 
المعظم رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة حفظها اهلل في 
دعم تقّدم المرأة البحرينية على جميع الصعد وبمختلف 
المج��االت لتعزيز دورها المحوري في تحقيق المزيد من 
اإلنجازات الوطنية الرائدة والمساهمة الفّعالة والمثمرة 

في النهضة المباركة لمملكة البحرين وشعبها الوفي.
وأعرب��ت عن ش��كرها وتقديرها للتهنئ��ة الكريمة من 
س��موها، ومعاه��دة على تكثي��ف الجهود نح��و تحقيق 
األهداف المنش��ودة للقطاع الس��ياحي بما يعود بالنفع 
والنماء على الجميع. داعية اهلل عز وجل أن يحفظ سموها 
ذخرًا وس��نًدا للوط��ن الغال��ي، ولجميع أبن��اء البحري��ن 

الكرام.

 وزيرة التنمية المستدامة: البحرينية
 غدت شريكًا رئيسًا في مسيرة التنمية

تلق��ت صاحب��ة الس��مو الملك��ي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهي��م آل خليفة، قرينة ملك البالد المعظم رئيس��ة 
المجل��س األعل��ى للم��رأة حفظه��ا اهلل، برقي��ة ش��كر 
جوابية من س��عادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة 
التنمي��ة المس��تدامة ردًا عل��ى برقي��ة التهنئ��ة التي 
بعثتها س��موها إليها بمناسبة تعيينها وزيرًة للتنمية 
المس��تدامة بمرسوم التعديل الوزاري الصادر من لدن 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

ملك البالد المعظم حفظه اهلل ورعاه.
وأعربت الوزيرة عن بالغ الس��رور واالعتزاز لما تشهده 
الم��رأة البحرينية من رعاية ودعٍم مس��تمر من حضرة 
صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
الب��الد المعّظم حفظه اهلل ورع��اه، وما توليه الحكومة 

برئاسة صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفة ولي العهد رئي��س مجلس الوزراء حفظه اهلل 
من رعايٍة وحرٍص على تحقيق التقدم المنش��ود للمرأة 

البحرينية في مختلف القطاعات.
وتقدم��ت لصاحبة الس��مو الملكي قرين��ة ملك البالد 
المعظم رئيس��ة المجلس األعلى للم��رأة حفظها اهلل، 
ببالغ الش��كر واالمتنان على ما تضمنته برقية سموها 
المهنئة من مش��اعر صادقة تفخر به��ا وتعتز، والتي 
تأتي امتداًدا لدعم سموها ورعايتها المستمرة للمرأة 
البحرينية حتى غدت اليوم ش��ريكًا رئيس��ًا في مس��يرة 
التنمية والتقدم على كل صعيد، داعيًة المولى عز وجل 
أن يحفظ سموها ويديم عليها موفور الصحة والسعادة 

وطول العمر، وأن يسدد على طريق الخير خطاها.

وزيرة اإلسكان: البحرينية تحظى بمكانة 
متميزة بفضل توجيهات األميرة سبيكة

تلق��ت صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، قرينة ملك البالد المعظم رئيسة 
المجل��س األعل��ى للم��رأة حفظها اهلل، برقية ش��كر 
جوابية من سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي، 
وزيرة اإلسكان والتخطيط العمراني، ردًا على برقية 
التهنئة التي بعثتها سموها إليها بمناسبة تعيينها 
وزي��رًة لإلس��كان والتخطي��ط العمران��ي بمرس��وم 
التعدي��ل ال��وزاري الص��ادر من لدن حض��رة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة، ملك البالد 

المعظم حفظه اهلل ورعاه.
وأعرب��ت الوزيرة ف��ي البرقية عن خال��ص اعتزازها 
بما تحظى ب��ه المرأة البحرينية م��ن دعٍم متواصل 
م��ن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة ملك البالد المعّظم حفظه اهلل ورعاه، وما 

توليه الحكومة من حرص واهتمام برئاس��ة صاحب 
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء حفظ��ه اهلل على 
تحقيق التقدم المنش��ود للمرأة البحرينية في كافة 

المجاالت.
كما تقدمت سعادتها بأسمى آيات الشكر والتقدير 
لصاحبة الس��مو الملكي قرينة مل��ك البالد المعظم 
رئيس��ة المجلس األعلى للم��رأة حفظها اهلل على ما 
تضمنته برقية سموها من مشاعر طيبة باعثة على 
الفخ��ر واالعتزاز، إذ جاءت لتؤك��د على ما تحظى به 
المرأة البحرينية من مكانة متميزة بفضل ما تحقق 
لها بتوجيهات سموها ورعايتها الكريمة من تقدم 
ونم��اء، والتي هي مح��ل عرفان وامتن��ان دائم من 

الجميع.
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الملك يصادق على تعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية

 حظر صرف أية وصفة طبية 
تحتوي على أدوية خاضعة للرقابة الجزئية

صادق حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك الب��الد المعظم حفظه 
اهلل ورع��اه على قانون رقم )23 ( لس��نة 2022 
بتعدي��ل بعض أحكام المرس��وم بقانون رقم 
)18( لس��نة 1997 ف��ي ش��أن تنظي��م مهن��ة 
الصيدلة والمراكز الصيدلية بعد إقرار مجلسي 

الشورى والنواب، وأصدره.
المادة األولى

ُيس��تبدل بتعريف )مجل��س اإلدارة( الوارد في 
الم��ادة )1( من المرس��وم بقان��ون رقم )18( 
لس��نة 1997 في ش��أن تنظيم مهنة الصيدلة 

والمراكز الصيدلية، التعريف اآلتي:
المجلس: المجلس األعلى للصحة.

المادة الثانية
تس��تبدل كلم��ة )المجل��س( بعب��ارة )مجلس 
اإلدارة( أينم��ا وردت ف��ي المرس��وم بقان��ون 
رقم )18( لس��نة 1997 في شأن تنظيم مهنة 

الصيدلة والمراكز الصيدلية.
المادة الثالثة

ُيس��تبدل بنص��وص الم��واد )79 فق��رة أولى( 
و)80( و)81( و)93( و)94( و)95( و)96( و)99( 
و)99 مك��ررًا( من المرس��وم بقانون رقم )18( 
لس��نة 1997 في ش��أن تنظيم مهنة الصيدلة 

والمراكز الصيدلية، النصوص اآلتية:
مادة )79( فقرة أولى:

فيم��ا عدا األدوية البس��يطة والمس��تحضرات 
الصيدلي��ة التي تص��رف بدون وصف��ة طبية 
والتي يص��در بتحديدهما ق��رار من المجلس، 
يجب أن تص��در الوصفات الطبي��ة من طبيب 
ُمصرح له بمزاولة مهنة الطب البشري أو طب 
األس��نان في المملكة، على أن تتضمن اسمه 

وعنوانه وتوقيعه وتاريخ تحريرها.
مادة )80(:

ُيحظ��ر ص��رف أية وصف��ة طبية تحت��وي على 
أدوية خاضعة للرقابة ما لم تكن مكتوبة على 
وصفات خاصة مستوفية للشروط المنصوص 
عليها في المادة )23( م��ن القانون رقم )15( 
لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات 

العقلية.
كم��ا ُيحظر صرف أية وصفة طبية تحتوي على 
أدوي��ة خاضع��ة للرقابة الجزئي��ة، ما لم تكن 
مكتوبة على وصف��ات خاصة ُتصدرها وُتحدد 

بياناتها الهيئة.
وال يجوز لغير الصيدل��ي القانوني التدخل في 
تحضي��ر الوصف��ات الطبية الت��ي تحتوي على 
أدوي��ة خاضعة للرقابة أو الرقاب��ة الجزئية أو 

صرفها أو في بيعها للجمهور.
مادة )81(:

ال يجوز ص��رف األدوي��ة الخاضع��ة للرقابة أو 
األدوي��ة الخاضعة للرقابة الجزئية إال من ِقَبل 
صيدل��ي قانوني، وفق��ًا للش��روط واإلجراءات 
ص في  الت��ي يحددها المجلس، عل��ى أن ُيخصَّ
المركز الصيدلي س��جل لقيد الكميات الواردة 
والمنصرف��ة وتاري��خ صرفه��ا واس��م الطبيب 
الذي حرر الوصف��ة الطبية التي تتضمن هذه 
األدوي��ة، مع االحتف��اظ به��ذه الوصفة لمدة 
خمس س��نوات بعد القيام بصرفها والتأش��ير 
عليها بتاريخ الص��رف وتوقيع الصيدلي عليها 

وختمها بخاتم الصيدلية.
مادة )93(:

 أ- ُيعاق��ب بالحب��س م��دة ال تق��ل عن س��نة 
وبغرام��ة ال تق��ل ع��ن خمس��ة آالف دينار وال 
تج��اوز عش��رة آالف دين��ار أو بإح��دى هاتي��ن 
العقوبتي��ن، وغل��ق المح��ل ال��ذي وقعت فيه 
المخالف��ة ومص��ادرة ما يكون في��ه من مواد 

وتجهيزات، كل من:
1- أنش��أ أو أدار مرك��زًا صيدلي��ًا أو مح��اًل لبيع 
المس��تحضرات الصيدلي��ة ب��دون ترخي��ص، 
أو ق��ام بتش��غيل مصن��ع لألدوي��ة  أو أنش��أ 
والمس��تحضرات الصيدلية دون الحصول على 
الشهادة المشار إليها في المادة )45( من هذا 

القانون سارية المفعول.
2- ق��دم بيان��ات غي��ر صحيح��ة أو التج��أ إلى 
طرق غير مش��روعة ترتب عليها دون وجه حق 
الحصول على الترخيص بإنش��اء مركز صيدلي 
أو م��كان لتخزي��ن األدوية أو المس��تحضرات 
الصيدلي��ة خارج المركز الصيدل��ي أو الحصول 
على الش��هادة المش��ار إليها في المادة )45( 

من هذا القانون.
3- قام بتخزين أدوية أو مستحضرات صيدلية 

خارج مركز صيدلي في مكان غير مرخص.

4- قام ببيع أو عرض للبيع دواء أو مس��تحضرًا 
صيدليًا منتهي الصالحية.

 ب- ُيعاَق��ب كل َمن ُيخالف حك��م المادة )53( 
من هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن سنة 
وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تجاوز 
عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، 
وللمحكمة أن تقضي بغلق المحل الذي وقعت 
فيه المخالفة ومصادرة ما يكون فيه من مواد 

وتجهيزات.
 ج- وفي جميع الحاالت يج��ب على الهيئة غلق 
المحل الذي وقعت في��ه المخالفة إداريًا لحين 

الفصل في الدعوى الجنائية.
مادة )94(:

ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة 
ال تقل ع��ن ثالثة آالف دينار وال تجاوز عش��رة 
آالف دين��ار أو بإحدى هاتي��ن العقوبتين، كل 

من:
1- زاول مهن��ة ب��دون ترخي��ص يتطلب هذا 

القانون ترخيصًا لمزاولتها.
2- ق��دم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق 
غي��ر مش��روعة ترتب عليه��ا منح��ه ترخيصًا 
لمزاولة إح��دى المهن المنص��وص عليها في 

هذا القانون دون وجه حق.
3- كل صيدلي س��مح لشخص غير مرخص له 

بمزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه.
4- تس��بَّب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي 
الهيئ��ة أو أيِّ تحقي��ق تك��ون الهيئ��ة بصدد 

إجرائه.
5- ق��ام باالتج��ار باألدوية أو المس��تحضرات 

الصيدلية دون ترخيص.
مادة )95(:

ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة 
ال تق��ل عن خمس��ة آالف دين��ار وال تزيد على 
عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، 

كل من:

أو  أدوي��ة  البي��ع  بقص��د  ع��رض  أو  ح��از   -1
مس��تحضرات صيدلي��ة غي��ر مس��جلة بدفاتر 

وسجالت الهيئة.
2- باع أدوية أو مس��تحضرات صيدلية بس��عر 

يزيد على األسعار الرسمية المقررة لها.
3- ع��رض بقص��د البيع أو ب��اع أو ح��از أدوية 
خاضع��ة للرقابة الجزئي��ة دون الحصول على 

ترخيص.
4- قام بوصف أو صرف أدوية خاضعة للرقابة 
الجزئية بالمخالفة للش��روط واإلجراءات التي 

يحددها المجلس.
مادة )96(:

ُيعاق��ب بغرامة ال تقل عن خمس��ة آالف دينار 
وال تزيد على عشرة آالف دينار، كل من:

أو ف��ي  المرك��ز الصيدل��ي  1- احتف��ظ ف��ي 
المحالت بأدوي��ة أو مس��تحضرات صيدلية أو 
أغذي��ة صحية، غير مرخ��ص باالتجار فيها في 
حدود الرخصة الممنوحة له طبقًا ألحكام هذا 

القانون.
2- قام بتوزيع أدوية أو مس��تحضرات صيدلية 

مجانًا بالمخالفة ألحكام هذا القانون.
3- اس��تورد أدوي��ة أو مس��تحضرات صيدلية 
بالمخالفة لحكم المادة )57( من هذا القانون.

4- امتنع عن تزويد الهيئة بأية بيانات أو قدم 
لها بيانات غير صحيح��ة تتعلق ببيع أو توزيع 

المستحضرات الصيدلية، عند طلبها.
5- خالف حكم المادة )76( من هذا القانون.

6- أي صيدلي قانوني خالف حكم المادة )84( 
من هذا القانون.

كما يعاق��ب بغرامة ال تزيد عل��ى مائة دينار 
كل من استورد أدوية أو مستحضرات صيدلية 
بالمخالفة لحكم المادة )58( من هذا القانون.

مادة )99(:
م��ع ع��دم اإلخ��الل بالمس��ؤولية الجنائية أو 
المدنية، يجوز للجنة توقيع الجزاءات التأديبية 
التالي��ة في حالة مخالفة أح��كام هذا القانون 
أو الق��رارات الص��ادرة تنفي��ذًا ل��ه أو أص��ول 

ومقتضيات آداب المهنة، وهي كاآلتي:
1- اإلنذار.

2- اإليق��اف ع��ن العمل لمدة ال تتجاوز س��نة 
واحدة.

3- إلغ��اء الترخيص بمزاولة المهنة وش��طب 
اسم المخالف من سجل الهيئة.

مادة )99( مكررا:
م��ع ع��دم اإلخ��الل بالمس��ؤولية الجنائية أو 
المدنية، وبمراعاة حكم المادتين )98( و)99( 

من ه��ذا القانون، يكون للجنة توقيع الجزاءات 
التالي��ة عل��ى المراك��ز الصيدلية والمنش��أة 
الدوائي��ة والمصان��ع والمخ��ازن الت��ي تثبت 
مخالفته��ا ألح��كام ه��ذا القان��ون والقرارات 

الصادرة تنفيذًا له:
1- اإلنذار.

2- الغرامة المالية التي ال تقل عن ألفي دينار 
وال تجاوز عشرة آالف دينار.

3- الغلق لمدة ال تجاوز سنة واحدة.
المنش��أة  أو  الصيدلي��ة  ترخي��ص  إلغ��اء   -4
الدوائية والمصانع والمخازن نهائيًا وش��طب 

االسم من سجل الهيئة.
ويتعيَّن عن��د تقدير الغرامة مراعاة َجس��امة 
المخالف��ة، والعَن��ت ال��ذي بدا م��ن المخاِلف، 
َرر الذي أصاب الغير  والمنافع التي جناها، والضَّ

نتيجًة لذلك.
المادة الرابعة

ُتضاف إل��ى المادة )1( من المرس��وم بقانون 
رقم )18( لس��نة 1997 في شأن تنظيم مهنة 
الصيدل��ة والمراك��ز الصيدلي��ة، التعريف��ات 

اآلتية:
المستحضرات الصيدلية: أي دواء أو مستحضر 
صحي يحت��وي على م��ادة فعال��ة أو أكثر من 
مصدر عش��بي أو طبيعي أو كيميائي لتحسين 
أو المحافظة عل��ى الوظائف الحيوية للجس��م 
دون أن يك��ون مقص��ودًا منه ع��الج مرض أو 

الوقاية منه، أو ُمركب يخضع للتنظيم.
األدوي��ة الخاضع��ة للرقاب��ة: األدوي��ة الت��ي 
تحتوي على م��ادة أو أكثر من المواد المخدرة 
أو المؤث��رات العقلية أو المواد األولية الواردة 
في الجداول المرفقة بالقانون رقم )15( لسنة 
2007 بش��أن الم��واد المخ��درة والمؤث��رات 

العقلية.
األدوي��ة الخاضع��ة للرقابة الجزئي��ة: األدوية 
الت��ي ال تحت��وي عل��ى أي م��ادة م��ن المواد 
الم��واد  أو  العقلي��ة  المؤث��رات  أو  المخ��درة 
األولي��ة الواردة في الجداول المرفقة بالقانون 
رقم )15( لسنة 2007 بش��أن المواد المخدرة 
والمؤثرات العقلية ويمكن إساءة استخدامها 
لغي��ر األغراض التي صنعت من أجلها، ويصدر 

بتحديدها قرار من الهيئة.
المادة الخامسة

عل��ى رئيس مجلس الوزراء وال��وزراء- كٌل فيما 
يخصه - تنفي��ذ أحكام هذا القان��ون، وُيعمل 
به من اليوم التالي لتاريخ نش��ره في الجريدة 

الرسمية.

سنة وغرامة تتراوح بين 5 و10 آالف دينار أو إحدى 
العقوبتين لمن يبيع أدوية بأسعار تخالف »التسعيرة«

 سنة وغرامة أو إحدى العقوبيتن لمن يتجر 
باألدوية أو مستحضرات صيدلية دون ترخيص

 ال يجوز لغير الصيدلي التدخل بتحضير 
الوصفات الطبية المحتوية أدوية خاضعة للرقابة

حصة بنت خليفة: تعيين 4 
وزيرات يؤكد كفاءة البحرينية 

بالمسؤوليات الوطنية
هنأت سمو الشيخة حصة بنت خليفة بن حمد آل خليفة، عضو 
المجلس األعلى للمرأة، رئيس��ة مجل��س إدارة إنجاز البحرين، 
الوزي��رات الجديدات ف��ي التعديل الوزاري الحديث بمناس��بة 
 نيله��ن ثقة حض��رة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى 

آل خليفة، ملك البالد المعظم.
 وقالت إن تعيي��ن أربع وزيرات دفعة واحدة في هذا التعديل 
ال��وزاري، يعد نقلة نوعية في مجال العمل الوطني، وهو نتاج 
الرؤية الثاقبة لصاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليف��ة، ولي العهد رئيس مجلس ال��وزراء، الذي عمل منذ 
عقود على دعم الش��باب واالرتقاء بهم، وإتاحة الفرصة لهم، 
وفتح المجاالت أمامهم لإلعراب ع��ن إمكانياتهم وطاقاتهم 
اإلبداعي��ة، وق��د أثبت��ت الش��ابة البحرينية في ه��ذه الفترة 
وفي جميع المس��ؤوليات التي تولتها، جدارته��ا بتولي أرفع 

المناصب سواء في القطاع الحكومي أو األهلي.
 وبعثت س��مو الش��يخة حصة بنت خليف��ة آل خليفة، برقيات 
تهنئ��ة إل��ى كل م��ن وزيرة الصح��ة جليل��ة الس��يد، ووزيرة 
اإلسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي، ووزيرة التنمية 
المس��تدامة نور الخليف، ووزيرة الس��ياحة فاطمة الصيرفي، 

ضمنتها أمنيات سموها لهن بالتوفيق والسداد.
 وأكدت س��موها، أن اختيار العناصر النسائية الشبابية لتولي 
ه��ذه المناصب الوزاري��ة بنيل الثقة الملكية الس��امية، دليل 
على قدراتهن للتصدي لهذه المس��ؤوليات الكبيرة، في هذه 
المرحل��ة من العمل الوطني المتصاع��د، والذي يحتاج دائمًا 
إل��ى ال��رؤى المتجددة في التعام��ل مع المتغي��رات الوطنية 

واإلقليمية والعالمية.
 وأش��ادت باالهتم��ام الكبي��ر الذي تولي��ه المملك��ة للمرأة 
البحريني��ة، وخصوص��ًا م��ن صاحبة الس��مو الملك��ي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليف��ة، قرينة عاهل البالد المعظم، 
رئيس��ة المجل��س األعل��ى للمرأة، وم��ا حقق��ه المجلس من 
نهوض غير مس��بوق للم��رأة البحرينية في كاف��ة المجاالت، 
األمر الذي انعكس إيجابًا على مس��يرتها في العمل الوطني، 
ووضعها ف��ي مكانها الصحيح ومكانتها الالئقة التي حازتها 
بمس��يرتها في التعليم التي بدأت قبل 94 عامًا، وتضحياتها 
الجسام، ودخولها المجاالت العملية بجرأة وشجاعة عاليتين، 
وتصميمها على وضع بصمتها في كافة القطاعات التعليمية 
والخدمي��ة واإلنتاجية، حت��ى باتت عنصرًا مهم��ًا من عناصر 

اإلنجاز.
 وأعربت ع��ن أملها في أن تتكلل مجه��ودات حكومة مملكة 
البحري��ن، وباألخص الوزي��رات الجديدات فيها، ب��كل النجاح 
والتوفيق، داعية اهلل العلي القدير أن يوفقهن في مهماتهن 
الجدي��دة، وأن يواصلن مس��يرة التنمية والتقدم التي تس��ير 

عليها مملكة البحرين في ظل قيادة جاللة الملك المعظم.

 تحت رعاية الملك.. تخريج دورة 
القيادة واألركان المشتركة الرابعة عشرة

تحت رعاي��ة حضرة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاهل البالد المعظ��م القائد األعلى، 
أناب جاللت��ه القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المش��ير الركن الشيخ خليفة 
بن أحمد آل خليفة لحفل تخريج دورة 
القيادة واألركان المش��تركة الرابعة 
عش��رة، وقد كلف وزير شؤون الدفاع 
الفري��ق الرك��ن عب��داهلل النعيم��ي، 
لحض��ور التخري��ج ال��ذي أقي��م أمس 
بالكلي��ة الملكي��ة للقي��ادة واألركان 

والدفاع الوطني.
واس��تهل الحف��ل بتالوة عط��رة من 
آيات الذكر الحكيم، بعدها ألقى وزير 
ش��ؤون الدفاع كلمة بهذه المناسبة 
أكد فيها اس��تمرارية مسيرة العطاء 
واالزده��ار بقوة دفاع البحرين بقيادة 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المعظم 
القائ��د األعل��ى وبم��ؤازرة ودعم من 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
بن حمد آل خليف��ة ولي العهد نائب 
القائد األعلى رئي��س مجلس الوزراء، 
وبمتابع��ة حثيثة م��ن القائد العام 
لق��وة دف��اع البحرين المش��ير الركن 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، كما 

نق��ل إل��ى الخريجين تهنئ��ة وتقدير 
القائد العام لقوة دفاع البحرين على 

اجتيازهم مراحل الدورة بنجاح.
وأعرب عن فخره واعتزازه بهذا الصرح 
التعليمي الرفيع بتخريج دورة القيادة 
واألركان المش��تركة الرابعة عش��رة، 
وهنأ الخريجين، كما حّيا الضباط من 
الق��وات المس��لحة بالدول الش��قيقة 

الذين شاركوا في هذه الدورة.
بعده��ا ألق��ى آم��ر الكلي��ة الملكية 
للقي��ادة واألركان والدف��اع الوطن��ي 
اللواء الركن بحري عبداهلل المنصوري 
كلم��ة تق��ّدم فيه��ا بالش��كر والثناء 

لحض��رة صاح��ب  الس��امي  للمق��ام 
 الجالل��ة المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى 
المعظ��م  الب��الد  عاه��ل  خليف��ة  آل 
القائد األعلى، وتوّج��ه بتحية تقدير 
واعتزاز لصاحب السمو الملكي األمير 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائب القائ��د األعل��ى رئيس مجلس 
الوزراء، كما توَج��ه بخالص االمتنان 
للقائ��د الع��ام لق��وة دف��اع البحرين 
 المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 

آل خليفة.
بعده��ا ألق��ى أح��د الضب��اط كلمة 
نياب��ة ع��ن زمالئ��ه الخريجي��ن، ثم 

ألقيت كلمة الضب��اط الخريجين عن 
المش��اركين في ال��دورة م��ن الدول 
الش��قيقة، ث��م تم عرض فل��م موجز 
عن مراحل الدورة وما اش��تملت عليه 
من محاضرات ومناقشات، وتطبيقات 
عملية، وزي��ارات ميداني��ة لعدد من 

مؤسسات المملكة.
بعده��ا ق��ام وزي��ر ش��ؤون الدف��اع 
بتسليم شهادات درجة الماجستير في 
العلوم العسكرية إلى خريجي الدورة 
التي اش��ترك فيها عدد من الضباط 
األش��قاء من اإلمارات، والس��عودية، 

والكويت، واألردن، ومصر، واليمن.

 وزيرة اإلسكان: تطوير منظومة 
الخدمات الحكومية العمرانية

التق��ت وزي��رة اإلس��كان والتخطيط 
المهندس  الرميح��ي،  آمنة  العمراني 
عص��ام خل��ف، وذل��ك لتس��ّلم مهام 
التخطي��ط العمران��ي بع��د تكليفها 
بوزارة اإلسكان والتخطيط العمراني.
وأك��دت الرميحي عزمها على مواصلة 
الجهود المنصبة نحو التقدم والنماء 
ب��روح الفري��ق الواح��د، وبم��ا يعود 
بالنف��ع عل��ى الوط��ن والمواطني��ن، 
مس��تندًة ف��ي ذل��ك عل��ى المنجزات 
المتحقق��ة به��ذا القط��اع الحي��وي، 
في ظل المس��يرة التنموية الش��املة 
بقيادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد 
المعظم حفظ��ه اهلل ورع��اه، وبدعم 
ومتابع��ة صاح��ب الس��مو الملك��ي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي 

العه��د رئيس مجلس ال��وزراء رئيس 
اللجن��ة العليا للتخطي��ط العمراني، 
حفظه اهلل.وأش��ادت بالجهود الطيبة 
عص��ام  المهن��دس  بذله��ا  الت��ي 

خلف أثن��اء تولي��ه مه��ام التخطيط 
العمران��ي خ��الل الفت��رة الماضي��ة، 
المب��ادرات  م��ن  للعدي��د  وقيادت��ه 
الت��ي س��اهمت في تطوي��ر منظومة 
العمرانية.من  الحكومي��ة  الخدم��ات 
جهته؛ أعرب المهن��دس عصام خلف 
عن خالص التهاني لوزيرة اإلس��كان 
ع��ن  العمراني،معرب��ًا  والتخطي��ط 
ش��كره لكاف��ة العاملي��ن ف��ي هيئة 
التخطي��ط العمران��ي عل��ى الجهود 
الت��ي بذلوها طوال الفت��رة الماضية 
ف��ي تحقي��ق أعل��ى درج��ات المهنية 

واالحترافية بالعمل. 
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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.

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
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جــرت فــي قصــر الصخيــر أمس، مراســم أداء الوزراء الجدد اليمين الدســتورية أمام ملك البالد المعظم صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، حيــث اســتقبل جاللتــه، ولــي العهــد رئيــس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، الذي قــدم إلى جاللته 

أعضاء الحكومة الجدد بعد صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينهم.

الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس  نائـــب  وأدى 
والـــوزراء، اليمين الدســـتورية أمام جاللة 

الملك المعظم.
وقد رحب جاللـــة الملك المعظم بالجميع، 
معربـــا جاللتـــه عن جزيل الشـــكر لصاحب 
الســـمو الملكـــي ولي العهـــد رئيس مجلس 
ســـموه  جهـــود  علـــى  مثنًيـــا  الـــوزراء، 
المتواصلـــة فـــي خدمة المملكة، والســـعي 
العمـــل  بمنظومـــة  لالرتقـــاء  المســـتمر 
الحكومـــي وتطويرها بهدف تحقيق مزيد 
من المكتسبات لصالح الوطن والمواطن.

وهنأهـــم جاللتـــه علـــى توليهـــم مناصبهم 
النجـــاح  دوام  لهـــم  متمنًيـــا  الجديـــدة، 
والســـداد فـــي أداء مهامهـــم علـــى الوجـــه 
األكمل بعون هللا تعالى وتوفيقه، مشـــيًدا 
جاللتـــه بهذه الكفاءات الشـــابة مـــن أبناء 
وبنات البحرين وتحملهم هذه المسؤولية 

الوطنيـــة مـــن أجـــل ازدهار وتقـــدم مملكة 
البحرين.

وأكـــد جاللـــة الملـــك المعظم الـــدور المهم 
فـــي  لتســـهم  الشـــابة  والعناصـــر  للشـــباب 
خدمـــة الوطـــن وتقدمـــه مـــع كل االحترام 
والتقديـــر للذين ســـبقوهم في تحمل هذه 
المسؤوليات وهم إلى اليوم محل التقدير 

والعرفان. 
وأضـــاف جاللة الملـــك المعظم أن حكومة 
وإنجـــازات  عريـــق  تاريـــخ  لهـــا  البحريـــن 
كبيـــرة على جميـــع المســـتويات ومختلف 
خدمـــة  األول  هدفهـــا  والتـــي  المجـــاالت 
المواطنيـــن الكـــرام، وحثهـــم جاللته على 
مضاعفـــة الجهـــود والعمـــل بـــروح الفريق 
الواحـــد لمواصلة البناء على ما تحقق من 
إنجـــازات مـــن أجل تعزيز مكانـــة البحرين 
وضمـــان تقدمها وازدهارها ورفعة شـــعبها 

العزيز. وأعرب جاللته عن شكره وتقديره 
لنـــواب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء والوزراء 
مـــن جهـــود  مـــا قدمـــوه  علـــى  الســـابقين 
طيبـــة وخدمـــات جليلة ســـتبقى راســـخة 
على الـــدوام فـــي ذاكرة الوطـــن وتاريخه 
الحديث، وستكون إنجازاتهم وإسهاماتهم 
فـــي نهضة المملكة نموذًجا يحتذى به في 
اإلخـــالص والعطاء والنجـــاح في مختلف 

مجاالت العمل الوطني.
وأكـــد جاللـــة الملـــك المعظـــم أن المواطن 
ســـيبقى دائًمـــا الركيـــزة األساســـية لنهضة 
الوطـــن وعماد تطـــوره وازدهـــاره، موجًها 
جاللته الحكومة إلى تقديم أفضل وأرقى 
الخدمات وتعزيز مقومات الحياة الكريمة 
للمواطنيـــن، وتمنى جاللتـــه للجميع دوام 

التوفيق والسداد.

المنامة - بنا

الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستوريـــــــــــة أمـــــام جاللـــة الملــك المعظــــم
جهــــــود نــواب رئيــــس مجلـــــس الــوزراء والوزراء الســابقيــن ستبقـــــى راسخـــــــــــــــــــــــــة في ذاكــــــــرة الوطـــــــن

مساع مستمرة لسمو ولي العهد رئيس الوزراء لالرتقاء بمنظومة العمل الحكومي

حكومـــة البحريـــن لهـــا تاريـــخ عريـــق وإنجـــازات كبيـــرة علـــى جميـــع المســـتويات والمجـــاالت

توجيهات ملكية لتقديم أفضل الخدمات وتعزيز الحياة الكريمة للمواطنين

مضاعفـــة الجهـــود والعمـــل بـــروح الفريـــق الواحـــد لمواصلـــة البنـــاء علـــى مـــا تحقـــق مـــن إنجـــازات

جاللة الملك المعظم تمنى لهم النجاح والسداد في أداء مهامهم على الوجه األكمل
المواطن سيبقى دائًما ركيزة أساس لنهضة الوطن وعماد تطوره

دور مهم للشباب في خدمة الوطن ومن سبقوهم محل عرفان وتقدير 
إشادة بالكفاءات الشابة وتحملهم المسؤولية الوطنية من أجل ازدهار المملكة

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/499316014722.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4993/bahrain/762760.html
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المعظم  الــبــاد  ملك  قرينة  تلقت 
رئــيــســة الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــرة 
خليفة،  آل  إبــراهــيــم  بنت  سبيكة 
بــرقــيــة شــكــر جــوابــيــة مـــن وزيـــرة 
اإلسكان والتخطيط العمراني آمنة 
برقية  على  ردًا  الرميحي،  أحــمــد 
إليها  سموها  بعثتها  التي  التهنئة 
لإلسكان  وزيـــرًة  تعيينها  بمناسبة 
ــعــمــرانــي بــمــرســوم  والــتــخــطــيــط ال
لدن  الــصــادر من  الـــوزاري  التعديل 
حضرة صاحب الجالة الملك حمد 
الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن 

المعظم.
البرقية عن  الــوزيــرة في  وأعــربــت 
خــالــص اعــتــزازهــا بــمــا تــحــظــى به 
المرأة البحرينية من دعٍم متواصل 
من جالة ملك الباد المعّظم، وما 

توليه الحكومة من حرص واهتمام 
مجلس  رئيس  العهد  ولــي  برئاسة 
الملكي  الــســمــو  صــاحــب  الــــــوزراء 
خليفة  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر 
على تحقيق التقدم المنشود للمرأة 

البحرينية في جميع المجاالت.
الشكر  آيـــات  بأسمى  تقدمت  كما 
الملكي  السمو  لصاحبة  والتقدير 
رئيسة  المعظم  الباد  ملك  قرينة 
ــى لــلــمــرأة عــلــى ما  الــمــجــلــس األعــل
برقية سموها من مشاعر  تضمنته 
طيبة باعثة على الفخر واالعتزاز، 
لــتــؤكــد مـــا تــحــظــى به  إذ جــــاءت 
المرأة البحرينية من مكانة متميزة 
بتوجيهات  لــهــا  تحقق  مــا  بفضل 
سموها ورعايتها الكريمة من تقدم 
ــتــي هــي مــحــل عــرفــان  ونــمــاء، وال

وامتنان دائم من الجميع.

المعظم  الــبــاد  مــلــك  قــريــنــة  تلقت 
رئــيــســة الــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــمــرأة 
صــاحــبــة الــســمــو الــمــلــكــي األمــيــرة 
خليفة،  آل  إبــراهــيــم  بــنــت  سبيكة 
ــيــة مـــن وزيـــرة  بــرقــيــة شــكــر جــواب
الخليف  نـــور  الــمــســتــدامــة  التنمية 
ردًا على برقية التهنئة التي بعثتها 
تعيينها  بــمــنــاســبــة  ــيــهــا  إل ســمــوهــا 
بمرسوم  المستدامة  للتنمية  وزيرًة 
الــصــادر مــن لدن  ــوزاري  الـ التعديل 
ملك الباد المعظم صاحب الجالة 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
السرور  بالغ  عن  الــوزيــرة  وأعــربــت 
ــزاز بـــمـــا تـــشـــهـــده الـــمـــرأة  ــ ــ ــت ــ واالعــ
البحرينية من رعاية ودعٍم مستمر 
المعّظم، وما  الباد  من جالة ملك 
العهد  ولي  برئاسة  الحكومة  توليه 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء صــاحــب 

بن  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
حمد آل خليفة من رعايٍة وحرٍص 
على تحقيق التقدم المنشود للمرأة 

البحرينية في مختلف القطاعات.
الملكي  السمو  لصاحبة  وتــقــدمــت 
رئيسة  المعظم  الــبــاد  ملك  قرينة 
المجلس األعلى للمرأة، ببالغ الشكر 
برقية  تضمنته  ما  على  واالمتنان 
من مشاعر صادقة  المهنئة  سموها 
ــعــتــز بـــهـــا، والـــتـــي تــأتــي  تــفــخــر وت
ورعايتها  ســمــوهــا  لــدعــم  ــداًدا  ــتـ امـ
حتى  البحرينية  للمرأة  المستمرة 
ــيـــوم شــريــًكــا رئــيــًســا في  ــدت الـ غــ
كل  على  والتقدم  التنمية  مسيرة 
أن  وجل  عز  المولى  داعيًة  صعيد، 
يحفظ سموها ويديم عليها موفور 
الصحة والسعادة وطول العمر، وأن 

يسدد على طريق الخير خطاها.

الرميحي: المرأة البحرينية تحظى بمكانة متميزة

الخليف: المرأة البحرينية شريك رئيس في التنمية

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

فــي مجال  “الــمــرأة  لجنة  عــقــدت 
ــيــة” بــرئــاســة  ــمــال الــتــكــنــولــوجــيــا ال
ــلـــى لــلــمــرأة  عــضــو الــمــجــلــس األعـ
خليفة  بنت  حصة  الشيخة  سمو 
تقنية  عــبــر  اجــتــمــاعــا  خليفة،  آل 
خاله  ناقشت  الــمــرئــي  االتــصــال 
ــزات الــلــجــنــة خـــال  ــجـ ــنـ أبــــــرز مـ
إطــار  فــي  ــك  وذل السابقة،  الفترة 
بين  الــتــوازن  تحقيق  على  عملها 
التكنولوجيا  قطاع  في  الجنسين 
تنافسية  يــعــزز مــن  بــمــا  الــمــالــيــة، 
الــخــارطــة  عــلــى  الــبــحــريــن  مملكة 
االقــتــصــاديــة الــعــالــمــيــة، إضــافــة 
ــــى اســـتـــدامـــة مــشــاركــة الــمــرأة  إل

البحرينية في هذا القطاع.
توصيات  االجــتــمــاع  واســتــعــرض 
الــمــســح الــمــشــتــرك بــيــن مــصــرف 
ــبــحــريــن الـــمـــركـــزي والــمــجــلــس  ال
ــذي اســتــهــدف  ــ ــمــرأة، ال ــل األعــلــى ل
رصد واقع التوازن بين الجنسين 
المالية  التكنولوجيا  مــجــال  فــي 
ــاع الـــمـــالـــي  ــطــ ــقــ ــ بـــمـــؤســـســـات ال
ــــى مــدى  والــمــصــرفــي، إضـــافـــة إل
ــمـــرنـــة  تـــفـــعـــيـــل نـــظـــم الـــعـــمـــل الـ
والــخــدمــات الــمــســانــدة، إذ شــارك 
مصرفية  مــؤســســة   67 بــالــمــســح 
ــيــــة وشـــــركـــــات الـــتـــأمـــيـــن،  ــ ــال ومــ
القطاع  وشركات داعمة لخدمات 

المالي.
ــق أعـــضـــاء الــلــجــنــة خــال  ــوافـ وتـ
العمل  أولـــويـــات  االجــتــمــاع عــلــى 
تطوير  على  تركز  والتي  القادمة، 
مشاركة الفتيات في التعليم الفني 

والــمــهــنــي بــالــتــعــاون مــع الــجــهــات 
حلول  وإيجاد  االختصاص،  ذات 
وتمويل  احتضان  لدعم  مبتكرة 
المشاريع الناشئة في التكنولوجيا 
على  اللجنة  وافــقــت  كما  المالية، 
من  المرأة  استفادة  تقييم  أهمية 
في  األعمال  ومسرعات  حاضنات 

مجال التكنولوجيا المالية.
مجال  في  “المرأة  لجنة  أن  يذكر 
إلى  تضم  الــمــالــيــة”  التكنولوجيا 
ــة ســـمـــو الــشــيــخــة  ــاســ ــ جـــانـــب رئ
خليفة،  آل  خــلــيــفــة  بــنــت  حــصــة 
ــلـــى لــلــمــرأة  عــضــو الــمــجــلــس األعـ
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم 
ومنى  جمعان،  مريم  االتــصــاالت 
الهاشمي، والمدير التنفيذي إلدارة 
بمجلس  االستثمارات  استقطاب 
التنمية االقتصادية دالل بوحجي، 
ــرة وحـــــدة الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــدي ومــ
ــمــصــرف  ــار ب ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــة واالبـ ــيـ ــالـ ــمـ الـ
ــمــركــزي يــاســمــيــن آل  الــبــحــريــن ال
لبنك  التنفيذي  والرئيس  شــرف، 
الــمــعــراج،  محمد  البحرين  “إلـــى” 
“بوابة  لشركة  التنفيذي  والرئيس 

ترابط” عبدهللا المؤيد.

لجنة “المرأة في التكنولوجيا المالية” 
تستعرض مشروعاتها المستقبلية
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مكتب رئيس إدارة ”القابضة للنفط” يستقبل البالغات عن التجاوزات

مسيرة العطاء واالزدهار مستمرة في قوة الدفاع

بتوجيه من ناصر بن حمد... والتعامل بسرية تامة مع الموظفين والمقاولين مقدمي البالغات

تخريج دورة القيادة واألركان بمشاركة 6 دول... وزير الدفاع:

أكد ممثل جالة الملك لألعمال اإلنسانية 
إدارة  مجلس  رئــيــس  الــشــبــاب  وشــــؤون 
ــاز سمو  ــغـ ــشــركــة الــقــابــضــة لــلــنــفــط والـ ال
الــشــيــخ نــاصــر بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة أن 
الـــشـــركـــة مـــاضـــيـــة فــــي مـــســـيـــرة تــعــزيــز 
الــتــحــول والـــتـــقـــدم ومــتــابــعــة الــشــراكــة 
الفاعلة مع جميع األطــراف واألفــراد في 
لتحقيق  للشركة؛  التابعة  الشركات  كافة 
الجالة  صاحب  حضرة  ورؤى  تطلعات 
ملك  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
الباد المعظم حفظه هللا ورعاه وتطلعات 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب 
بــن حمد  ســلــمــان  األمــيــر  الملكي  الــســمــو 
وجــاذبــة  خصبة  بيئة  وخــلــق  خليفة  آل 
لــاســتــثــمــارات واالســتــمــرار فــي تطوير 

قطاع النفط والغاز.

الصفحة  تدشين  بمناسبة  سموه  وقــال 
اإلدارة  مجلس  رئيس  لمكتب  الرسمية 
عبر الموقع اإللكترونية للشركة: “تتواصل 
جهود الشركة القابضة للنفط والغاز نحو 
االرتـــقـــاء بــقــطــاع الــنــفــط والـــغـــاز، ونحن 
ماضون قدًما في رحلة التحّول والتقّدم 
ومــتــابــعــة الــشــراكــة الــفــاعــلــة مـــع جميع 
ــراف واألفــــراد فــي كــافــة الشركات  األطــ
الرسمية  الصفحة  إطاق  ويأتي  التابعة. 
تــأكــيــًدا  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  لمكتب 
المستمر  التواصل  بتمكين  التزامنا  على 
القابضة  الشركة  حوكمة  أنظمة  وتعزيز 

والشركات التابعة لها”.
تم  سموه،  وتوجيهات  رؤى  مع  وتماشًيا 
رئيس  لمكتب  الرسمية  الصفحة  تدشين 
اإللكتروني  الموقع  عبر  اإلدارة  مجلس 

ــتــي تــهــدف لفتح  الــرســمــي لــلــشــركــة، وال
رئيس  مكتب  مع  للتواصل  مباشرة  قناة 
مسيرة  فــي  والمشاركة  اإلدارة  مجلس 
الــنــفــط والـــغـــاز. وستعمل  تــحــول قــطــاع 
األفــكــار  لتقديم  كمنصة  أيــًضــا  الصفحة 

المخالفات  عــن  ــــاغ  واإلب واالقــتــراحــات 
والتجاوزات.

ــمــنــصــة جــمــيــع الــمــوظــفــيــن  ســـُتـــمـــّكـــن ال
والعماء  الخدمات  ومقدمي  والمقاولين 
ــقــابــضــة لــلــنــفــط والـــغـــاز  ــدى الــشــركــة ال ــ ل
باغاتهم  تقديم  من  التابعة،  والشركات 
بــثــقــة وســـريـــة تــامــة مـــع مــكــتــب رئــيــس 
الباغات  مجلس اإلدارة، وسيتم متابعة 
المقدمة من ِقبل جهة مستقّلة ومختصة 
الخصوصية.  مــســتــويــات  أعــلــى  لــضــمــان 
عملية  بيئة  بخلق  المنصة  وســتــســاهــم 
على  قــادرة  والكفاءة،  بالشفافية  تتميز 
تقديم حلول عملية مبتكرة، تتبنى ركائز 
االنفتاح  ضمنها  من  والتي  سموه  رؤيــة 
وتبادل األفكار لارتقاء في قطاع النفط 

والغاز .

األعلى  القائد  المعظم  الباد  عاهل  أنــاب 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
البحرين  دفــاع  لقوة  العام  القائد  خليفة، 
المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل 
خليفة، رعاية حفل تخريج دورة القيادة 
الرابعة عشرة، حيث  المشتركة  واألركان 
الركن  الفريق  الدفاع  شــؤون  وزيــر  كلف 
ــنــعــيــمــي، لــحــضــور  ــن حــســن ال عـــبـــدهللا بـ
الملكية  بالكلية  أقــيــم  ــــذي  ال الــتــخــريــج 
للقيادة واألركان والدفاع الوطني صباح 

أمس.
آيات  من  عطرة  بتاوة  الحفل  واستهل 
شؤون  وزيــر  ألقى  بعدها  الحكيم،  الذكر 
فيها  أوضح  المناسبة  بهذه  كلمة  الدفاع 
استمرارية مسيرة العطاء واالزدهار بقوة 
دفاع البحرين بقيادة عاهل الباد المعظم 
القائد األعلى وبمؤازرة ودعم ولي العهد 
نائب القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء 
بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  صاحب 

من  حثيثة  وبمتابعة  خليفة،  آل  حــمــد 
المشير  البحرين  دفــاع  لقوة  العام  القائد 
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، 
القائد  وتقدير  تهنئة  للخريجين  نقل  كما 
العام لقوة دفاع البحرين على اجتيازهم 

مراحل الدورة بنجاح.
الصرح  بهذا  وأعرب عن فخره واعتزازه 
القيادة  دورة  بتخريج  الرفيع  التعليمي 
مهنًئا  الرابعة عشرة،  المشتركة  واألركــان 
القوات  الضباط من  كما حّيا  الخريجين، 

شاركوا  الذين  الشقيقة  بالدول  المسلحة 
إخوانهم في هذه الدورة.

للقيادة  الملكية  الكلية  آمــر  ألقى  بعدها، 
الركن  اللواء  الوطني  والدفاع  واألركــان 
بحري عبدهللا المنصوري كلمة تقّدم فيها 
لصاحب  السامي  للمقام  والثناء  بالشكر 
الجالة الملك عاهل الباد المعظم القائد 
واعــتــزاز  تقدير  بتحية  وتــوّجــه  األعــلــى، 
نائب  العهد  ولي  الملكي  السمو  لصاحب 
القائد األعلى رئيس مجلس الوزراء، كما 

توَجه بخالص االمتنان للقائد العام لقوة 
دفاع البحرين.

بــعــدهــا ألــقــى أحـــد الــضــبــاط كــلــمــة نيابة 
كلمة  ألقيت  ثــم  الخريجين،  زمــائــه  عــن 
في  المشاركين  عن  الخريجين  الضباط 
الدورة من الدول الشقيقة، ثم تم عرض 
فــيــلــم مــوجــز عـــن مـــراحـــل الــــــدورة ومــا 
اشتملت عليه من محاضرات ومناقشات، 
والتطبيقات العملية، والزيارات الميدانية 

لعدد من مؤسسات المملكة.
بتسليم  الدفاع  وزيــر شــؤون  قام  بعدها، 
العلوم  فــي  الماجستير  درجـــة  شــهــادات 
والتي  ــدورة  الـ خريجي  على  العسكرية 
اشترك فيها عدد من الضباط األشقاء من 
دولة اإلمارات العربية المتحدة، والمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة، ودولـــــة الــكــويــت، 
وجمهورية  الهاشمية،  األردنية  والمملكة 

مصر العربية، والجمهورية اليمنية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

سمو الشيخ ناصر بن حمد

الثقة الملكية السامية تدفع فريق البحرين إلى مزيد من العطاء

دعم ملكي متواصل للمرأة البحرينية

سمو قرينة جاللة الملك المعظم تتلقى برقية شكر جوابية من وزيرة السياحة

سمو قرينة جاللة الملك المعظم تتلقى برقية شكر جوابية من وزيرة الصحة

تلقــت قرينــة ملك البــاد المعظم رئيســة المجلس األعلى للمــرأة صاحبة 
السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، برقية شكر جوابية 
من وزيرة الســياحة فاطمة جعفر الصيرفي ردًا على برقية التهنئة التي 
بعثتها ســموها إليها بمناســبة تعيينها وزيرًة للســياحة بمرســوم التعديل 
الــوزاري الصــادر من لدن ملك البــاد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة.

ــربـــت الـــوزيـــرة عـــن اعــتــزازهــا  وأعـ
بالكوادر  السامية  الملكية  بالثقة 
ــي تـــدفـــع فــريــق  ــ ــت ــ ــة، وال ــيـ ــنـ ــوطـ الـ
رئيس  العهد  ولــي  بقيادة  البحرين 
السمو  الــــــوزراء صــاحــب  مــجــلــس 
آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي 
الجهود  من  مزيد  بذل  إلى  خليفة، 
تنفيذًا  الغالي،  للوطن  العطاء  في 
لتحقيق  الملكية  والتطلعات  للرؤى 

نهضة تنموية شاملة في المملكة.

تحّقق  ما  السياحة  وزيــرة  وثمنت 
مكتسبات  مــن  البحرينية  لــلــمــرأة 
فـــي ظـــل الـــدعـــم الـــامـــحـــدود من 
المقام السامي لملك الباد المعظم، 
صاحب  برئاسة  الحكومة  وحــرص 
رئيس  الــعــهــد  ولـــي  الملكي  الــســمــو 
ــلـــى تــنــفــيــذ  مــجــلــس الـــــــــــوزراء، عـ
االستراتيجيات والخطط والبرامج 
ــتــي تــصــب فــي تــوحــيــد الــجــهــود  ال
ــة الـــمـــرأة  ــيــة لــتــعــزيــز مــكــان ــوطــن ال

الــبــحــريــنــيــة، وتــكــفــل تــقــدمــهــا في 
لمواصلة مساهمتها  الميادين  شتى 
فــي بــنــاء الــوطــن الــغــالــي ونهضته 

الحديثة.
وأكدت الوزيرة أن جهود ومبادرات 
المعظم  الــبــاد  مــلــك  قــريــنــة  ســمــو 

في  للمرأة  األعلى  المجلس  رئيسة 
على  البحرينية  الــمــرأة  تقّدم  دعــم 
المجاالت  وبمختلف  الصعد  جميع 
ــا الــمــحــوري  ــ ــاءت لــتــعــزيــز دورهـ جــ
فــي تحقيق مــزيــد مــن اإلنــجــازات 
الوطنية الرائدة والمساهمة الفّعالة 
ــمــثــمــرة فـــي الــنــهــضــة الــمــبــاركــة  وال

لمملكة البحرين وشعبها الوفي.
ــت عـــن شــكــرهــا وتــقــديــرهــا  ــربـ وأعـ
ــن ســمــوهــا،  لــلــتــهــنــئــة الـــكـــريـــمـــة مــ
ومـــعـــاهـــدة عــلــى تــكــثــيــف الــجــهــود 
المنشودة  ــداف  األهــ تحقيق  نحو 
بالنفع  يعود  بما  السياحي  للقطاع 
هللا  داعــيــة  الجميع،  على  والــنــمــاء 
ذخــًرا  أن يحفظ سموها  وجــل  عــز 
وسنًدا للوطن الغالي، ولجميع أبناء 

البحرين الكرام.

تلقت قرينة ملك الباد المعظم رئيسة 
المجلس األعلى للمرأة صاحبة السمو 
إبراهيم  بنت  سبيكة  األميرة  الملكي 
من  جوابية  شكر  برقية  خليفة،  آل 
وزيرة الصحة جليلة السيد جواد، ردا 
على برقية التهنئة التي بعثتها سموها 
للصحة  وزيــرًة  تعيينها  بمناسبة  إليها 
بمرسوم التعديل الوزاري الصادر من 
الجالة  صاحب  المعظم  الباد  ملك 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة. 
ــرة فــي الــبــرقــيــة عن  وأعـــربـــت الـــوزيـ
ــا لـــمـــا تــحــظــى بــه  ــتــــزازهــ ــالـــص اعــ خـ
واهتمام  دعــم  من  البحرينية  الــمــرأة 
الملكية  الثقة  أن  من سموها، مؤكدة 
صاحب  إيــاهــا  ــا  أوالهـ الــتــي  السامية 
فخر  محل  المعظم،  الملك  الــجــالــة 

وتستنهض  خــالــص،  وعـــرفـــان  كــبــيــر 
النيرة  الملكية  الــرؤى  لتحقيق  الهمة 
الوطني  العمل  خــال  من  والسديدة 
حكومة  عليه  تعكف  ــذي  ال المخلص 
ــرئــاســة صــاحــب  ــبــحــريــن، ب مــمــلــكــة ال
الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو 
رئيس مجلس  العهد  ولي  خليفة،  آل 
الملكية  للتطلعات  ــفــاذا  إن الـــــوزراء، 
لتحقيق نهضة تنموية شاملة لوطننا 
العزيز وألبنائه األوفياء، ال سيما في 

القطاع الصحي.
وثـــمـــنـــت وزيـــــــــرة الـــصـــحـــة الـــدعـــم 
الــمــرأة  ــه  ب الـــذي تحظى  الــمــتــواصــل 
لملك  السامي  المقام  من  البحرينية 
تتخطى  جعلها  مما  المعظم،  الــبــاد 
التقدم،  مرحلة  إلــى  التمكين  مرحلة 
بــمــا يــعــكــس االهــتــمــام الــكــبــيــر الـــذي 
للمرأة  البحرين  مملكة  توليه حكومة 

لدورها  الكبير  والتقدير  البحرينية 
مساعي  في  فاعاً  شريكًا  األســاســي 

التطوير والتنمية.
المباركة  بالمساعي  الوزيرة  وأشادت 
لصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة 
بنت إبراهيم آل خليفة في دعم تقدم 
كافة  الصعد  على  البحرينية  الــمــرأة 
النوعية،  سموها  مبادرات  خال  من 
الجهود  لجميع  المستمرة  والمتابعة 
البحرينية،  المرأة  عطاء  ترسخ  التي 
تحقيق  فــي  الكبير  الـــدور  لها  والــتــي 
والمكتسبات  اإلنــجــازات  مــن  العديد 
ــبــحــريــنــيــة وبـــخـــاصـــة في  لـــلـــمـــرأة ال
الــقــطــاع الــصــحــي، وتــقــدمــهــا وإثــبــات 
في  المنتجة  المشاركة  فــي  قدراتها 
مملكة  حققت  إذ  المجاالت،  مختلف 
إليها  يشار  عديدة  إنجازات  البحرين 
البحرينية  المرأة  عزم  بفضل  بالبنان 

وإسهاماتها العديدة.
ــرة الــصــحــة بــالــشــكــر  ــ ــ وتـــقـــدمـــت وزي
والـــعـــرفـــان لــســمــوهــا عــلــى الــتــهــنــئــة 
المستمر،  ســمــوهــا  ــم  ودعــ الــكــريــمــة، 
ــة تــقــدم  ــ ــل ــى مــــواصــ ــلـ والـــــحـــــرص عـ
المجاالت،  كل  في  البحرينية  المرأة 
قدمًا  المضي  على  سموها  مــعــاهــدًة 
بكل عــزم وعــزيــمــة وبــجــد وإخــاص 
للقطاع  المنشودة  األهــداف  لتحقيق 
الـــصـــحـــي، وبـــمـــا يـــعـــود بــالــنــفــع على 
المزيد من  الوطن والمواطن ويحقق 
محليًا  ــدة  ــرائ ال الوطنية  اإلنـــجـــازات 
وإقليميًا ودوليًا في ظل العهد الزاهر 
المعظم،  الباد  ملك  الجالة  لصاحب 
داعية هللا عز وجل أن يحفظ سموها 
ولجميع  الغالي،  للوطن  وسنًدا  ذخــًرا 

أبناء البحرين الكرام.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم

تطوير مشاركة 
الفتيات في 

التعليم الفني 
والمهني

local@albiladpress.com
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صـــادق ملك البـــالد المعظم صاحـــب الجاللة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، على قانـــون رقم )23 ( 
لســـنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرســـوم بقانون 
مهنـــة  تنظيـــم  شـــأن  فـــي   1997 لســـنة   )18( رقـــم 
الصيدلـــة والمراكـــز الصيدليـــة بعـــد إقرار مجلســـي 

الشورى والنواب، وأصدره.

المادة األولى

ُيستبدل بتعريف )مجلس اإلدارة( الوارد في المادة 
)1( من المرســـوم بقانون رقم )18( لســـنة 1997 في 
شـــأن تنظيـــم مهنـــة الصيدلـــة والمراكـــز الصيدلية، 

التعريف اآلتي:
المجلس: المجلس األعلى للصحة.

المادة الثانية

تســـتبدل كلمـــة )المجلـــس( بعبارة )مجلـــس اإلدارة( 
أينمـــا وردت فـــي المرســـوم بقانون رقم )18( لســـنة 
1997 فـــي شـــأن تنظيـــم مهنـــة الصيدلـــة والمراكـــز 

الصيدلية.

المادة الثالثة

ُيســـتبدل بنصـــوص المـــواد )79 فقـــرة أولـــى( و)80( 
و)81( و)93( و)94( و)95( و)96( و)99( و)99 مكـــررًا( 
من المرسوم بقانون رقم )18( لسنة 1997 في شأن 
تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، النصوص 

اآلتية:
مـــادة )79( فقرة أولى: فيما عدا األدوية البســـيطة 
بـــدون  تصـــرف  التـــي  الصيدليـــة  والمســـتحضرات 
وصفـــة طبيـــة والتـــي يصـــدر بتحديدهما قـــرار من 
المجلـــس، يجـــب أن تصـــدر الوصفـــات الطبيـــة من 
طبيـــب ُمصـــرح له بمزاولـــة مهنة الطب البشـــري أو 
طـــب األســـنان فـــي المملكة، على أن تتضمن اســـمه 

وعنوانه وتوقيعه وتاريخ تحريرها.
مـــادة )80(: ُيحظر صـــرف أية وصفة طبية تحتوي 
علـــى أدوية خاضعة للرقابة ما لم تكن مكتوبة على 
وصفـــات خاصـــة مســـتوفية للشـــروط المنصـــوص 
عليهـــا فـــي المادة )23( مـــن القانون رقم )15( لســـنة 

2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
كمـــا ُيحظـــر صـــرف أية وصفـــة طبية تحتـــوي على 

أدوية خاضعة للرقابـــة الجزئية، ما لم تكن مكتوبة 
علـــى وصفـــات خاصـــة ُتصدرهـــا وُتحـــدد بياناتهـــا 

الهيئة.
وال يجـــوز لغيـــر الصيدلـــي القانونـــي التدخـــل فـــي 
تحضير الوصفـــات الطبية التي تحتوي على أدوية 
خاضعة للرقابة أو الرقابة الجزئية أو صرفها أو في 

بيعها للجمهور.
الخاضعـــة  األدويـــة  صـــرف  يجـــوز  ال   :)81( مـــادة 
للرقابـــة أو األدوية الخاضعة للرقابة الجزئية إال من 
ِقَبـــل صيدلي قانونـــي، وفقًا للشـــروط واإلجراءات 
ص في المركز  التي يحددها المجلس، على أن ُيخصَّ
الصيدلي ســـجل لقيد الكميات الـــواردة والمنصرفة 
وتاريـــخ صرفها واســـم الطبيب الذي حـــرر الوصفة 
الطبيـــة التـــي تتضمن هـــذه األدوية، مـــع االحتفاظ 
بهـــذه الوصفـــة لمـــدة خمـــس ســـنوات بعـــد القيـــام 
بصرفهـــا والتأشـــير عليهـــا بتاريخ الصـــرف وتوقيع 

الصيدلي عليها وختمها بخاتم الصيدلية.
مادة )93(:  أ - ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة 
وبغرامـــة ال تقل عن خمســـة آالف دينـــار وال تجاوز 
عشـــرة آالف دينـــار أو بإحـــدى هاتيـــن العقوبتيـــن، 
وغلـــق المحل الذي وقعت فيـــه المخالفة ومصادرة 

ما يكون فيه من مواد وتجهيزات، كل من:
لبيـــع  محـــالً  أو  مركـــزًا صيدليـــًا  أدار  أو  أنشـــأ   -  1
المســـتحضرات الصيدليـــة بدون ترخيص، أو أنشـــأ 
أو قـــام بتشـــغيل مصنـــع لألدويـــة والمســـتحضرات 
الصيدلية دون الحصول على الشـــهادة المشار إليها 

في المادة )45( من هذا القانون سارية المفعول.
2 - قـــدم بيانـــات غيـــر صحيحة أو التجـــأ إلى طرق 
غير مشـــروعة ترتب عليها دون وجه حق الحصول 
علـــى الترخيـــص بإنشـــاء مركـــز صيدلـــي أو مـــكان 
لتخزين األدوية أو المســـتحضرات الصيدلية خارج 
المركز الصيدلي أو الحصول على الشـــهادة المشـــار 

إليها في المادة )45( من هذا القانون.
3 - قـــام بتخزيـــن أدويـــة أو مســـتحضرات صيدلية 

خارج مركز صيدلي في مكان غير مرخص.
4 - قـــام ببيـــع أو عـــرض للبيـــع دواء أو مســـتحضرًا 

صيدليًا منتهي الصالحية.
 ب - ُيعاَقـــب كل َمـــن ُيخالـــف حكم المـــادة )53( من 
هذا القانون بالحبس مدة ال تقل عن ســـنة وبغرامة 
ال تقـــل عـــن خمســـة آالف دينـــار وال تجـــاوز عشـــرة 
آالف دينار أو بإحـــدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة 

أن تقضـــي بغلـــق المحل الذي وقعت فيـــه المخالفة 
ومصادرة ما يكون فيه من مواد وتجهيزات.

 ج - وفـــي جميـــع الحـــاالت يجـــب علـــى الهيئة غلق 
المحـــل الـــذي وقعـــت فيـــه المخالفـــة إداريـــًا لحين 

الفصل في الدعوى الجنائية.
مـــادة )94(: ُيعاقـــب بالحبـــس مدة ال تقل عن ســـنة 
وبغرامـــة ال تقـــل عـــن ثالثـــة آالف دينـــار وال تجاوز 
عشـــرة آالف دينار أو بإحـــدى هاتين العقوبتين، كل 

من:
1 - زاول مهنـــة بدون ترخيص يتطلب هذا القانون 

ترخيصًا لمزاولتها.
2 - قـــدم بيانـــات غيـــر صحيحة أو التجـــأ إلى طرق 
غير مشـــروعة ترتب عليها منحـــه ترخيصًا لمزاولة 
إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون دون 

وجه حق.
3 - كل صيدلـــي ســـمح لشـــخص غيـــر مرخـــص لـــه 

بمزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه.
ب في إعاقة أو تعطيل عمل مفتشي الهيئة  4 - تسبَّ

أو أيِّ تحقيق تكون الهيئة بصدد إجرائه.
المســـتحضرات  أو  باألدويـــة  باالتجـــار  قـــام   -  5

الصيدلية دون ترخيص.
مـــادة )95(: ُيعاقـــب بالحبـــس مدة ال تقل عن ســـنة 
وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار وال تزيد على 
عشـــرة آالف دينار أو بإحـــدى هاتين العقوبتين، كل 

من:

1 - حاز أو عرض بقصد البيع أدوية أو مستحضرات 
صيدلية غير مسجلة بدفاتر وسجالت الهيئة.

2 - باع أدوية أو مســـتحضرات صيدلية بسعر يزيد 
على األسعار الرسمية المقررة لها.

3 - عرض بقصد البيع أو باع أو حاز أدوية خاضعة 
للرقابة الجزئية دون الحصول على ترخيص.

4 - قـــام بوصـــف أو صـــرف أدوية خاضعـــة للرقابة 
التـــي  للشـــروط واإلجـــراءات  بالمخالفـــة  الجزئيـــة 

يحددها المجلس.
مـــادة )96(: ُيعاقب بغرامة ال تقل عن خمســـة آالف 

دينار وال تزيد على عشرة آالف دينار، كل من:
1 - احتفـــظ فـــي المركـــز الصيدلي أو فـــي المحالت 
بأدوية أو مســـتحضرات صيدلية أو أغذية صحية، 
غيـــر مرخـــص باالتجـــار فيهـــا فـــي حـــدود الرخصة 

الممنوحة له طبقًا ألحكام هذا القانون.
2 - قـــام بتوزيـــع أدويـــة أو مســـتحضرات صيدليـــة 

مجانًا بالمخالفة ألحكام هذا القانون.
صيدليـــة  مســـتحضرات  أو  أدويـــة  اســـتورد   -  3

بالمخالفة لحكم المادة )57( من هذا القانون.
4 - امتنـــع عـــن تزويـــد الهيئـــة بأيـــة بيانـــات أو قدم 
لهـــا بيانـــات غيـــر صحيحـــة تتعلـــق ببيـــع أو توزيـــع 

المستحضرات الصيدلية، عند طلبها.
5 - خالف حكم المادة )76( من هذا القانون.

6 - أي صيدلـــي قانونـــي خالف حكم المادة )84( من 
هذا القانون.

كمـــا يعاقب بغرامة ال تزيد علـــى مائة دينار كل من 
استورد أدوية أو مســـتحضرات صيدلية بالمخالفة 

لحكم المادة )58( من هذا القانون.
مـــادة )99(: مـــع عدم اإلخالل بالمســـئولية الجنائية 
أو المدنيـــة، يجوز للجنة توقيع الجزاءات التأديبية 
التاليـــة فـــي حالـــة مخالفـــة أحـــكام هـــذا القانون أو 
القـــرارات الصادرة تنفيذًا لـــه أو أصول ومقتضيات 

آداب المهنة، وهي كاآلتي:
1 - اإلنذار.

2 - اإليقاف عن العمل لمدة ال تتجاوز سنة واحدة.
3 - إلغـــاء الترخيـــص بمزاولة المهنة وشـــطب اســـم 

المخالف من سجل الهيئة.
مـــادة )99( مكـــررا: مـــع عـــدم اإلخالل بالمســـئولية 
المادتيـــن  حكـــم  وبمراعـــاة  المدنيـــة،  أو  الجنائيـــة 
)98( و)99( مـــن هـــذا القانـــون، يكـــون للجنـــة توقيع 

الجـــزاءات التالية على المراكز الصيدلية والمنشـــأة 
الدوائية والمصانـــع والمخازن التي تثبت مخالفتها 

ألحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له:
1 - اإلنذار.

2 - الغرامـــة الماليـــة التي ال تقل عـــن ألفي دينار وال 
تجاوز عشرة آالف دينار.

3 - الغلق لمدة ال تجاوز سنة واحدة.
4 - إلغـــاء ترخيـــص الصيدلية أو المنشـــأة الدوائية 
والمصانع والمخازن نهائيًا وشطب االسم من سجل 

الهيئة.
َجســـامة  مراعـــاة  الغرامـــة  تقديـــر  عنـــد  ـــن  ويتعيَّ
المخالفـــة، والعَنت الذي بدا مـــن المخالِف، والمنافع 
َرر الذي أصاب الغير نتيجًة لذلك. التي جناها، والضَّ

المادة الرابعة

ُتضاف إلى المادة )1( من المرسوم بقانون رقم )18( 
لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز 

الصيدلية، التعريفات اآلتية:
المســـتحضرات الصيدليـــة: أي دواء أو مســـتحضر 
مـــن  أكثـــر  أو  مـــادة فعالـــة  صحـــي يحتـــوي علـــى 
مصـــدر عشـــبي أو طبيعي أو كيميائي لتحســـين أو 
المحافظـــة على الوظائف الحيوية للجســـم دون أن 
يكون مقصـــودًا منه عالج مرض أو الوقاية منه، أو 

ُمركب يخضع للتنظيم.
األدويـــة الخاضعـــة للرقابـــة: األدوية التـــي تحتوي 
علـــى مادة أو أكثر مـــن المواد المخدرة أو المؤثرات 
العقليـــة أو المـــواد األوليـــة الـــواردة فـــي الجـــداول 
المرفقة بالقانون رقم )15( لسنة 2007 بشأن المواد 

المخدرة والمؤثرات العقلية.
األدويـــة الخاضعـــة للرقابـــة الجزئيـــة: األدوية التي 
ال تحتـــوي علـــى أي مـــادة مـــن المـــواد المخـــدرة أو 
المؤثـــرات العقليـــة أو المـــواد األوليـــة الـــواردة فـــي 
الجـــداول المرفقـــة بالقانـــون رقم )15( لســـنة 2007 
بشـــأن المواد المخـــدرة والمؤثـــرات العقلية ويمكن 
إساءة اســـتخدامها لغير األغراض التي صنعت من 

أجلها، ويصدر بتحديدها قرار من الهيئة.

المادة الخامسة

علـــى رئيـــس مجلـــس الـــوزراء والـــوزراء - كٌل فيما 
يخصـــه  - تنفيذ أحكام هـــذا القانون، وُيعمل به من 

اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صـــادق حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بن 
عيســـى آل خليفة ملك البالد المعظـــم، على قانون 
رقم )27( لسنة 2022 بشأن حظر استحداث وإنتاج 
وتخزيـــن األســـلحة البكتريولوجيـــة )البيولوجيـــة( 
والتكســـينية وتدميـــر تلـــك األســـلحة بعـــد إقـــرار 

مجلسي الشورى والنواب، وأصدره.
مـــادة )1(: فـــي تطبيق أحـــكام هذا القانـــون، تكون 
للكلمـــات والعبارات التاليـــة المعانـــي المبينة قريَن 

ُكلٍّ منها ما لم يقتِض سياق النص خالف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.

االتفاقية: اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين 
األسلحة البكتريولوجية )البيولوجية( والتكسينية 

وتدمير تلك األسلحة.
اللجنة الوطنية: اللجنة الُمنشـــأة طبقًا لحكم المادة 
)2( مـــن القانون رقم )51( لســـنة 2009 بشـــأن حظر 
اســـتحداث وإنتـــاج وتخزين واســـتعمال األســـلحة 

الكيميائية وتدمير تلك األسلحة.
العنصـــر البيولوجـــي: أي مادة من أصـــل بيولوجي 
)حيـــوي( قـــادرة علـــى إحداث وفـــاة أو أمـــراض أو 
أضرار باإلنسان أو الحيوان أو النبات أو غيرها من 

الكائنات الحية أو عناصر البيئة األخرى.
التكسينات: مواد ســـامة غير حية، تنتج من أنواع 
كثيـــرة من الكائنات الحيـــة، كالحيوان أو النبات أو 

الكائنات الدقيقة )البكتيريا(.
العناصـــر  التكســـينية:  أو  البيولوجيـــة  األســـلحة 
يمكـــن  ال  بكميـــات  التكســـينات،  أو  البيولوجيـــة 
تبريرها لألغراض الوقائية أو الحمائية أو الســـلمية 
األخـــرى، أيـــًا كان مصدرها أو وســـيلة اســـتحداثها، 
وتشـــمل أيـــة أســـلحة أو معدات أو وســـائل إيصال 
مصممة الســـتخدام عناصر بيولوجية أو تكسينات 

ألغراض عدائية أو في النزاعات المسلحة.
األمـــان البيولوجي: المبـــادئ والتدابير التي تهدف 
لمنع خطر التعرض لعناصر بيولوجية أو تكسينات.
األمن البيولوجـــي: اإلجراءات الوقائيـــة والرقابية 
والمحاســـبية التـــي يتـــم تنفيذهـــا للحيلولـــة دون 
فقدان أو سرقة أو سوء استخدام أو إطالق عمدي 

أو غير عمدي لعناصر بيولوجية أو تكسينات.
البيولوجيـــة  بالعناصـــر  قائمـــة  المراقبـــة:  قائمـــة 
والتكســـينات التي يجوز الترخيـــص بالتعامل فيها 
طبقـــًا لحكـــم المـــادة )3( مـــن هـــذا القانـــون، والتـــي 
يصـــدر بتحديدهـــا قـــرار من مجلـــس الـــوزراء بناًء 

على اقتراح اللجنة الوطنية.
الشخص: أي شخص طبيعي أو اعتباري.

مـــادة )2(: ُيحظر على أي شـــخص القيام بأي عمل 
من األعمال اآلتية:

ســـالح  أي  تخزيـــن  أو  إنتـــاج  أو  اســـتحداث   -  1
بيولوجـــي أو تكســـيني أو تطويـــره أو اســـتيراده 
أو تصديـــره أو إعـــادة تصديـــره أو شـــحنه العابـــر 
)ترانزيـــت( أو مـــروره أو الحصول عليه بأي طريقة 
ســـواًء  بـــه،  االحتفـــاظ  أو  إحـــرازه  أو  أو حيازتـــه 
لنفســـه أو لحساب الغير، أو امتالكه أو نقله بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل المملكة 
أو خارجهـــا أو التعامـــل فيـــه بـــأي صـــورة من صور 

التعامل.
2 - تحويـــل أي عنصـــر بيولوجي أو تكســـينات إلى 

سالح بيولوجي أو تكسيني.
3 - بناء أو امتالك أو إدارة منشـــأة إلنتاج األسلحة 
البيولوجيـــة أو التكســـينية، أو اقتناء أو االحتفاظ 
بأيـــة تجهيـــزات معـــدة إلنتـــاج هـــذه األســـلحة أو 

وسائل استخدامها أو إيصالها.
4 - اســـتعمال األســـلحة البيولوجية أو التكســـينية 
أو إطـــالق عناصـــر بيولوجية أو تكســـينات، بهدف 

إلحاق أذى بالكائنات الحية أو ترويع األشخاص.
مادة )3(: ال يجوز ألي شـــخص دون الحصول على 
ترخيـــص من اللجنة الوطنية، اســـتحداث أو إنتاج 
أو تخزين أي من العناصر المدرجة بقائمة المراقبة، 
أو استعمالها أو تطويرها أو تحويلها أو استيرادها 
أو تصديرهـــا أو إعـــادة تصديرها أو شـــحنها العابر 
)ترانزيت( أو مرورها أو الحصول عليها بأي طريقة 
أو حيازتهـــا أو إحرازهـــا أو االحتفـــاظ بهـــا، ســـواًء 
لنفسه أو لحساب الغير، أو امتالكها أو نقلها بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة إلى أي مكان داخل المملكة 
أو خارجهـــا أو التعامـــل فيهـــا بأي صـــورة من صور 

التعامل.
وتصـــدر اللجنـــة الوطنيـــة قـــرارًا بتحديـــد شـــروط 
وإجراءات منح وتجديد التراخيص ومدة سريانها 
وأوجه استعمال العناصر المدرجة بقائمة المراقبة.
وتجديـــد  منـــح  علـــى  رســـوم  ُتفـــرض   :)4( مـــادة 
التراخيـــص التي تصدر طبقًا ألحـــكام هذا القانون، 
ويصدر بتحديـــد هذه الرســـوم وفئاتها وإجراءات 
تحصيلهـــا قـــرار مـــن اللجنـــة الوطنية بعـــد موافقة 

مجلس الوزراء.
مادة )5(: يلتزم المرخص له بمراعاة اآلتي:

1 - إجـــراءات األمـــن واألمـــان البيولوجييـــن التـــي 
يصدر بتحديدها قرار من اللجنة الوطنية.

2 - تقديـــم تقاريـــر ســـنوية دورية للجنـــة الوطنية 
بهـــا عمليـــات  يزاولهـــا، موضحـــًا  التـــي  باألنشـــطة 

االســـتيراد والتصدير واالستخدام ألي من العناصر 
المدرجة بقائمة المراقبة.

3 - إخطـــار اللجنـــة الوطنية كتابًة قبـــل مزاولة أي 
أنشطة مستحدثة تتعلق بأي من العناصر المدرجة 
بقائمـــة المراقبة، وذلك التخاذ إجراءات الترخيص 

بها.
اللجنـــة  مـــن  بقـــرار  الترخيـــص  ُيلغـــى   :)6( مـــادة 

الوطنية في األحوال اآلتية:
1 - إذا فقد المرخص له أحد شروط الترخيص.

2 - إذا خالـــف المرخـــص لـــه أيـــًا مـــن االلتزامـــات 
المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون.

3 - إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، دون اإلخالل 
بحـــق المرخص له للمطالبة بالتعويض عن األضرار 

التي لحقت به إن كان له مقتٍض.
ويجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيصه التظلم 
أمـــام وزير الخارجية خالل ثالثين يومًا من تاريخ 
إخطـــاره به، وعلـــى الوزير البّت فـــي التظلم خالل 
ثالثيـــن يومًا مـــن تاريخ تقديمـــه، وُيخَطر المتظلم 
بالقـــرار الصـــادر بشـــأنه، ويعتبـــر مضي هـــذه المدة 

دون رد رفضًا ضمنيًا للتظلم.
ولمن رفض تظلمه صراحًة أو ضمنًا أن يطعن أمام 
المحكمـــة المختصة خالل ســـتين يومـــًا من تاريخ 
إخطاره برفض تظلمه أو اعتباره مرفوضًا ضمنيًا.

مـــادة )7(: يجب على كل شـــخص حصـــل على أية 
بيانـــات أو معلومـــات ســـرية مـــن المملكـــة أو مـــن 
أيـــة دولة طرف فـــي االتفاقية تنفيـــذًا ألحكام هذا 
القانـــون أن يحافـــظ علـــى ســـريتها، وأال يفشـــيها 
إلـــى الغير بصـــورة مباشـــرة أو غير مباشـــرة إال إذا 
كان ذلـــك تنفيـــذًا ألمر صادر من جهـــة التحقيق أو 

المحكمة المختصة أو تنفيذًا ألحكام االتفاقية.
مـــادة )8(: يكـــون للمفتشـــين مـــن أعضـــاء اللجنـــة 
الوطنية أو من غيرهم الذين يعينهم رئيسها للقيام 
بأعمـــال التفتيش والتحقق مـــن تطبيق أحكام هذا 
القانـــون والقـــرارات الصـــادرة تنفيذًا له الســـلطات 

اآلتية:
1 - دخـــول المحال والمنشـــآت ذات الصلة بمزاولة 

أي من األنشطة الخاضعة ألحكام هذا القانون.
2 - االطـــالع علـــى الوثائق والســـجالت ذات الصلة 

بأعمال التفتيش.
3 - طلـــب البيانـــات والمعلومـــات الالزمـــة للقيـــام 

بأعمال التفتيش.
ويجـــب علـــى األشـــخاص الخاضعين ألحـــكام هذا 
القانون وممثليهم والمسئولين عن إدارتهم الفعلية 
تمكيـــن مفتشـــي اللجنة الوطنية مـــن أداء مهامهم 

بالمســـتندات  يزودوهـــم  وأن  إعاقتهـــم،  وعـــدم 
والبيانات والمعلومات الصحيحة والالزمة.

مـــادة )9(: يكون للموظفين الذيـــن يخولهم الوزير 
المعني بشـــئون العدل باالتفـــاق مع اللجنة الوطنية 
صفـــة مأمـــوري الضبـــط القضائـــي وذلـــك بالنســـبة 
للجرائـــم المنصوص عليها في هـــذا القانون، والتي 
تقـــع في دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال 

وظيفتهم.
وتحـــال المحاضر المحررة بالنســـبة لهـــذه الجرائم 
إلى النيابة العامة بقرار من رئيس اللجنة الوطنية.
مادة )10(: مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص 
عليهـــا قانون العقوبـــات أو أي قانون آخر، تســـري 
العقوبـــات المنصـــوص عليهـــا فـــي البنـــود التاليـــة 
على الجرائم المحددة فيها، ســـواًء ارتكبت داخل 
إقليـــم مملكـــة البحريـــن أو مـــن مواطـــن بحريني 
خارج إقليـــم مملكة البحرين، أو من أجنبي داخل 
إقليـــم مملكة البحريـــن كان قد ارتكب أي من تلك 
الجرائـــم فـــي الخارج ولـــم يكن طلب تســـليمه قد 

ُقِبل:
1 - يعاقب بالســـجن مدة ال تقل عن عشـــر ســـنوات 
وبالغرامـــة التـــي ال تقـــل عن عشـــرة آالف دينار وال 
تجاوز عشـــرين ألف دينار، كل من ارتكب فعالً من 
األفعـــال المنصـــوص عليها فـــي المـــادة )2( من هذا 
القانون. وتكون العقوبة اإلعدام أو الســـجن المؤبد 
إذا نشـــأ عـــن أي مـــن هـــذه األفعـــال موت شـــخص 
أو أكثـــر أو إلحـــاق ضرر جســـيم بالبيئـــة أو الصحة 

العامة أو تعطيل مرفق عام.
ويعاقـــب بذات العقوبة كل من حرض أو ســـاعد أو 
اتفق مع أي شـــخص على القيـــام بأي فعل من هذه 
األفعال، ووقعت الجريمة بناًء على هذا التحريض 

أو المساعدة أو االتفاق.
وتكـــون العقوبـــة الحبـــس مـــدة ال تزيـــد على ســـبع 
ســـنوات والغرامـــة التـــي ال تقـــل عـــن خمســـة آالف 
دينـــار وال تزيـــد على عشـــرة آالف دينـــار، أو إحدى 
هاتيـــن العقوبتين، إذا لم يترتب على التحريض أو 

المساعدة أثر.
2 - يعاقب بالســـجن مدة ال تقل عن خمس سنوات 
وبالغرامـــة التـــي ال تقل عن خمســـة آالف دينار وال 
تجاوز عشرين ألف دينار كل من خالف حكم المادة 

)3( من هذا القانون.
3 - يعاقـــب بالحبـــس وبالغرامـــة التـــي ال تقـــل عن 
خمســـمائة دينـــار وال تجـــاوز ألف دينـــار، أو بإحدى 
هاتيـــن العقوبتيـــن، كل مـــن خالـــف أيـــًا مـــن أحكام 
المادتين )5( و)7(، والفقرة الثانية من المادة )8( من 

هذا القانون.

وُتضاعـــف العقوبـــات المنصوص عليهـــا في أي من 
البنود السابقة في حالة العود.

مـــادة )11(: مع عدم اإلخالل بمســـئولية الشـــخص 
يعاقـــب  القانـــون،  هـــذا  ألحـــكام  طبقـــًا  الطبيعـــي 
الشـــخص االعتبـــاري بالغرامـــة التـــي ال تقـــل عـــن 
خمســـين ألف دينار وال تجاوز مائتي ألف دينار إذا 
ارُتكبت إحـــدى الجرائم المنصـــوص عليها في هذا 

القانون باسمه أو لحسابه.
وفـــى حالة الحكم باإلدانـــة يجوز أن تأمر المحكمة 
بحرمـــان الشـــخص االعتبـــاري مـــن المشـــاركة فـــي 
المشـــروعات العامـــة أو بإغالق مقـــاّره التي وقعت 
مقـــاّره  جميـــع  وإغـــالق  بحّلـــه  أو  الجريمـــة  فيهـــا 

وفروعه.
مـــادة )12(: تقضـــي المحكمـــة فـــي حالـــة الحكـــم 
باإلدانـــة بمصـــادرة أو إتـــالف أو تدميـــر األســـلحة 
البيولوجيـــة أو التكســـينية والعناصـــر البيولوجيـــة 
والتكســـينات محـــل الجريمـــة وغيرها مـــن مرافق 
إنتـــاج تلـــك األســـلحة وكافـــة المعـــدات واألشـــياء 
المســـتخدمة الرتـــكاب الجريمـــة، علـــى أن يتحمل 

المحكوم عليه نفقات اإلتالف أو التدمير.
مـــادة )13(: ال تخل أحكام هـــذا القانون بأي تعاون 
دولـــي في مجـــال األنشـــطة البيولوجيـــة الموجهة 
فـــي االكتشـــافات والتطبيقات العلميـــة في ميدان 
الوقايـــة من األمراض بما في ذلـــك التبادل الدولي 
والمعـــدات  والتكســـينات  البيولوجيـــة  للعناصـــر 
الخاصـــة بتجهيز أو اســـتعمال أو إنتـــاج أو تخزين 
لألغـــراض  والتكســـينات  البيولوجيـــة  العناصـــر 

السلمية ووفقًا لالتفاقية.
مادة )14(: ال تخل أحكام هذا القانون بأية شروط 
أو تصاريـــح أو تراخيـــص أو التزامات أخرى ينص 

عليها أي قانون آخر.
مـــادة )15(: تســـري األحكام المنصـــوص عليها في 
االتفاقيـــة فيمـــا لم يرد بشـــأنه نص خـــاص في هذا 

القانون.
مادة )16(: للجنة الوطنية االســـتعانة في ممارسة 
اختصاصاتهـــا الـــواردة في هـــذا القانـــون بالجهات 
الممثلـــة فيها بالتنســـيق مع الوزيـــر المعني بالجهة 
أو مـــن فـــي حكمه، وعلى تلك الجهـــات التعاون مع 

اللجنة الوطنية في سبيل قيامها بمهامها.
مـــادة )17(: علـــى رئيس مجلس الـــوزراء والوزراء  
- ُكلٌّ فيمـــا يخصـــه  - تنفيـــذ أحـــكام هـــذا القانـــون، 
وُيعمـــل بـــه مـــن اليـــوم التالـــي لتاريـــخ نشـــره فـــي 

الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

مصادقة ملكية بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون بشأن تنظيم مهنة الصيدلة

جاللة الملك المعظم يصادق على قانون حظر إنتاج األسلحة البيولوجية والتكسينية

حبس وغرامات بآالف الدنانير لمن يدير صيدلية أو يزاول المهنة بدون ترخيص

اإلعدام أو السجن المؤبد لمن يحرز أسلحة محظورة تتسبب بأضرار جسيمة أو بالوفاة

جاللة الملك المعظم
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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

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/499316014722.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4993/bahrain/762808.html
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4993/bahrain/762826.html
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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

1113162320

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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التقى محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بن خليفة 
آل خليفـــة عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي مـــن خـــال المجلـــس 
االفتراضـــي عن بعد، بعـــدد من األهالـــي والمواطنين من مختلف 
مناطـــق المحافظة، وذلك بحضور نائب المحافظ العميد عيســـى 
الدوســـري، وعـــدد مـــن الضبـــاط والمســـؤولين بالمحافظـــة. وفي 
مســـتهل االجتمـــاع، رحـــب ســـمو المحافـــظ باألهالـــي والحضور، 
مؤكـــًدا علـــى دور المجلـــس االفتراضـــي فـــي تعزيـــز التواصل مع 
األهالـــي والمواطنيـــن وتلبيـــة احتياجاتهـــم في شـــتى المجاالت 
الخدميـــة والتنموية واألمنية، وذلك ضمن الرؤية الســـديدة لملك 
البـــاد المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ودعـــم ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، من خال توفير كافة الخدمات 
األساسية، بما من شأنه تحقيق النماء والتنمية المستدامة. وأكد 
سمو المحافظ أن المحافظة الجنوبية متواصلة في ترسيخ نهج 
التواصـــل مع األهالـــي والمواطنين من خـــال التواصل الميداني 
والتواصـــل اإللكترونـــي عبـــر مختلف القنـــوات والمنصات الذكية 
كنظـــام تواصل والمجلـــس االفتراضي، الذي يشـــكل حلقة وصل 
فاعلة لاستماع المباشر آلراء المواطنين ومقترحاتهم التي تلبي 

تطلعاتهم واحتياجاتهم في مختلف المجاالت األمنية والخدمية 
واالجتماعيـــة، لاســـتمرار فـــي تحقيـــق المزيـــد مـــن الخدمـــات 
الشاملة. كما بين محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بن علي بن خليفة آل خليفة، دور المحافظة المســـتمر في رعاية 
وتنظيـــم واحتضـــان الفعاليـــات والمبـــادرات األمنيـــة والحمـــات 
التوعوية، والتي تهدف إلى ترســـيخ دعائم األمن والســـامة في 
شـــتى مناطق المحافظة، والسعي إلى تفعيل الشركة المجتمعية 
مـــن خـــال التعاون والتنســـيق مع مختلـــف الجهـــات األمنية، بما 
يعـــزز دورها في هذا المجال. واســـتمع ســـمو المحافـــظ لعدد من 
الماحظـــات والمقترحـــات األمنيـــة والخدميـــة واالجتماعية من 
قبـــل األهالي، مؤكًدا ســـموه المتابعة الحثيثـــة لكافة الماحظات 
الـــواردة مـــن خـــال التنســـيق والتعـــاون مـــع الجهـــات الحكومية 
ذات العاقـــة. وفي ختام المجلـــس االفتراضي، عبر الحضور عن 
شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم الذي يوليه سمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبية مع األهالـــي والمواطنين من خال المجلس 
االفتراضـــي ومختلـــف القنـــوات التـــي توفرها المحافظـــة والتي 
تعكس بالشـــكل الفاعل الشـــراكة المجتمعية وتســـهم في تحقيق 

سرعة االستجابة.

local@albiladpress.com

 الخميس 16 يونيو 2022 - 16 ذو القعدة 1443 - العدد 4993
07

المنامة - وزارة الداخلية

مبادرات أمنية وحمالت توعوية لترسيخ دعائم السالمة
تواصل ميداني مع األهالي لتلقي مقترحاتهم... سمو محافظ الجنوبية:

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اســـتقبل رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة 
محمد بـــن عبـــدهللا آل خليفة بمقر 
المجلـــس، خديجـــة متـــروك وذلـــك 
وحصولهـــا  تخرجهـــا  بمناســـبة 
علـــى درجة دكتـــوراه الفلســـفة في 
التمريض مـــن الجامعـــة اإليرلندية 
في دبلن، إذ قامت بإهدائه نســـخة 
من رســـالة الدكتـــوراه. وأعرب عن 
تقديـــره لجهـــود الكـــوادر الصحيـــة 
البحرينيـــة وخديجة متـــروك التي 
لمثابرتهـــا  طيًبـــا  أنموذًجـــا  تمثـــل 

والتـــي  دراســـتها  ســـنوات  طيلـــة 
كان لهـــا األثـــر فـــي حصولهـــا علـــى 
هذه الدرجـــة العلميـــة المميزة، كما 
وتقدمـــت إلى رئيس المجلس ببالغ 
الشـــكر وعظيم االمتنان على دعمه 
لـــه  الدائـــم واهتمامـــه والـــذي كان 
األثر الطيـــب والمحفز لها. وقدمت 
متروك إيجاًزا عما تضمنته الرسالة، 
إذ تناولـــت أبحاًثـــا علميـــة متعلقـــة 
بتطوير برامج لمرضى السكري من 
النوع الثاني عن طريق تفعيل دور 

الممرض واألسرة.

تطوير برامج لمرضى السكري من النوع الثاني

لبس الكمـامـات عند مجالسـة 
األشخاص األكثر عرضة للخطر

السلمان تدعو كبار السن والفئات األكثر عرضة لمواصلة االلتزام باإلجراءات االحترازية

المعديـــة  األمـــراض  استشـــارية  أكـــدت 
واألمراض الباطنيـــة وعضو الفريق الوطني 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا جميلـــة 
الســـلمان )كوفيد 19( أهميـــة مواصلة البناء 
علـــى ما تحقق من إنجازات في إطار خطط 
التصـــدي للفيـــروس بمـــا يســـهم فـــي حفـــظ 
صحـــة وســـامة الجميـــع وذلـــك مـــن خـــال 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 

الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
الكمـــام  لبـــس  أن  إلـــى  الســـلمان  وأشـــارت 
اختياري فـــي المناطق الداخلية والخارجية 

وفق التعليمات اإلرشـــادية التـــي أعلن عنها 
الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيروس 
كورونا، الفتًة إلى أهمية لبس الكمامات عند 
مجالسة األشخاص األكثر عرضة للخطر من 
كبار الســـن وأصحاب األمراض المزمنة، كما 
أن المنشآت الصحية تقتضي لبس الكمامات 
بحســـب التعليمـــات اإلرشـــادية الخاصة بها، 
منوهـــًة بالنتائـــج التي تحققـــت نتاج الوعي 
المجتمعـــي للمواطنين والمقيميـــن، وأهمية 
مواصلـــة الجهـــود المبذولـــة بمـــا يســـهم في 

الحفاظ على صحة وسامة الجميع.

المنامة - وزارة الصحة

أسر “المؤسسة الملكية” يؤدون مناسك العمرة
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  نظمـــت 
المكرمـــة  مكـــة  إلـــى  زيـــارة  اإلنســـانية 
والمدينـــة المنورة لمجموعـــة من األرامل 
واأليتـــام لتأدية مناســـك العمـــرة وزيارة 
المناســـبة،  وبهـــذه  المقدســـة.  المشـــاعر 
الملكيـــة  للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  قـــال 
لألعمـــال اإلنســـانية مصطفى الســـيد إنه 
يأتـــي تنظيـــم رحلة العمـــرة انطاقـــًا من 
توجيهـــات ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وبقيـــادة ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشـــئون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة، حيث تحرص 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
علـــى تقديم جميع الخدمـــات والرعايات 
ألســـرها، وذلـــك ضمـــن البرامـــج الثقافية 
التـــي تقـــوم بهـــا وتحقيـــق رغبات األســـر 

بزيارة بيت هللا الحرام.
البرامـــج  مـــن  العديـــد  تنظيـــم  تـــم  كمـــا 

الترفيهيـــة والدينية خـــال باإلضافة إلى 
زيـــارة المواقع التاريخية في كل من مكة 
المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة، إذ بلـــغ عدد 
المشاركين فى هذه الرحلة 30 مشاركا تم 
تهيئتهم ألداء مناسك العمرة قبل ذهابهم 
ألداء مناســـك العمـــرة حيـــث تـــم تنظيـــم 
محاضـــرات دينيـــة توعويـــة للمشـــاركين 

من األيتام واألرامل قدمها الشـــيخ جال 
الشرقي والشيخ رائد الستري.

وأشـــاد جميع المشاركين في هذه الرحلة 
بحســـن اإلدارة والتنظيـــم خـــال الرحلة، 
داعيـــن هللا عـــز وجـــل أن يحفـــظ جالـــة 
الملـــك المعظـــم وســـمو الشـــيخ ناصر بن 
بموفـــور  يمدهمـــا  وأن  آل خليفـــة  حمـــد 

الصحـــة والعافية، وأن يجزيهما هللا خير 
الجـــزاء علـــى رعايتهما ألســـر المؤسســـة 
وإتاحة الفرصة لهم ألداء مناسك العمرة، 
كما دعوا هللا بأن يحفظ البحرين ويديم 
عليهـــا نعمـــة األمن والســـام واالســـتقرار 
الملـــك  الزاهـــر لجالـــة  العهـــد  فـــي ظـــل 

المعظم وحكومته.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيس ديوان ولي العهد الشيخ 
ســـلمان بـــن أحمد بـــن ســـلمان آل خليفة 
أمـــس األربعـــاء، نائـــب رئيـــس مجلـــس 
بلدي المحرق حســـن الدوي، حيث سّلمه 
نســـخة مهـــداة إلـــى ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، من 
رسالة الدكتوراه التي نالها من جامعة أم 
الدرمان اإلســـامية، والتي تحمل عنوان 
“أثـــر رأس المـــال الفكـــري فـــي تحقيـــق 

الميزة التنافسية”.
العهـــد  ولـــي  ديـــوان  رئيـــس  هنـــأ  وقـــد 

الدرجـــة  هـــذه  علـــى  لحصولـــه  الـــدوي 
العلمية العالية، مؤكًدا أهمية الدراســـات 
والبحوث العلمية في دعم عملية التنمية 
البحـــث  منظومـــة  ورفـــد  المســـتدامة 
والتطوير لتعزيز مكانـــة مملكة البحرين 
بمـــا يحقـــق رؤى وتطلعـــات ملـــك البـــاد 
المعظـــم صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وتوجيهات ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
معرًبا عن شـــكره وتقديـــره للباحث على 

جهوده المبذولة في إعداد الدراسة.

اإلدارة  العـــام  المديـــر  تـــرأس 
العامـــة لإلصاح والتأهيـــل العميد 
عبدالســـام العريفـــي وفـــد مملكـــة 
المؤتمـــر  فـــي  المشـــارك  البحريـــن 
الســـنوي العربي الحادي والعشرين 
العقابيـــة  المؤسســـات  لرؤســـاء 
باألمانـــة  المنعقـــد  واإلصاحيـــة، 
الداخليـــة  وزراء  لمجلـــس  العامـــة 
العـــرب فـــي الجمهورية التونســـية 

الشقيقة.
مـــن  عـــددا  المؤتمـــر  وناقـــش 
الموضوعات المدرجة على جدول 
أعمالـــه، مـــن بينهـــا نتائـــج تطبيـــق 
توصيات المؤتمر العربي العشـــرين 
العقابيـــة  المؤسســـات  لرؤســـاء 
لتصنيف  واإلصاحيـــة، ومقاييس 
والتصنيـــف  النـــزالء  وتحديـــد 

صيغتـــه  فـــي  بالنـــزالء  الخـــاص 
جهـــود  إلـــى  باإلضافـــة  المعدلـــة، 
الـــدول األعضاء في مجال شـــمول 

النزالء بالضمان االجتماعي.
كمـــا اســـتعرض المؤتمـــر، تجـــارب 
الـــدول األعضاء في مجـــال العمل 
بالمؤسســـات العقابية واإلصاحية 
بينهـــم  فيمـــا  الخبـــرات  وتبـــادل 
لتطويـــر  المبذولـــة  والجهـــود 

الخدمات المقدمة للنزالء.

تأكيد أهمية البحوث العلمية في رفد منظومة التطوير

تطوير الخدمات المقدمة للنزالء واالهتمام بأسرهم

بذل مزيد من الجهود لرفع اسم البحرين في المحافل الدولية
تسليم منتسبي النيابة وسام األمير سلمان الطبي... البوعينين:

أكـــد النائـــب العام علـــي البوعينين أن 
اعتـــزاز ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وتثميـــن ولـــي العهـــد رئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، للجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة 
لكافة العاملين في الصفوف األمامية 
للتصـــدي لفيروس كورونا من الكوادر 
البحريـــن،  دفـــاع  وقـــوة  الصحيـــة، 
الجهـــات  وكافـــة  الداخليـــة،  ووزارة 
المساندة، يمثل دافًعا لمواصلة العمل 
بـــذات العزم، مشـــيًدا بجهود موظفي 
النيابـــة العامـــة وحرصهم علـــى تأدية 
علـــى  الوطنيـــة  وواجباتهـــم  عملهـــم 
أكمل وجه لمـــا فيه خير ونماء مملكة 

البحرين.

وأكـــد النائـــب العـــام أن الحفـــاظ على 
ما تحقـــق حتى اليوم يســـتدعي بذل 
المزيد من الجهود للوصول للنجاحات 
المنشـــودة، ورفع اسم مملكة البحرين 

عالًيا في كافة المحافل الدولية.
جـــاء ذلك لـــدى تســـليم النائـــب العام 
امس، “وســـام األمير ســـلمان بن حمد 

لاســـتحقاق الطبي” للكوادر الوطنية 
مـــن منتســـبي النيابـــة العامـــة، إنفـــاًذا 
إطـــار  الســـامي وفـــي  الملكـــي  لألمـــر 
توجيـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء لكافة 
الوســـام  بتســـليم  المعنيـــة  الجهـــات 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  للعامليـــن 

مـــن الكـــوادر الصحيـــة، وقـــوة دفـــاع 
وكافـــة  الداخليـــة،  ووزارة  البحريـــن، 

الجهات المساندة.
وهنـــأ النائـــب العـــام الحاصليـــن علـــى 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  “وســـام 
لاســـتحقاق الطبي”، معربا عن شكره 
وتقديره لكافة منتسبي النيابة العامة 
علـــى جهودهم وإســـهاماتهم الوطنية 
ضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين 
في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

مـــن جانبهـــم، أعـــرب منتســـبو النيابة 
العامـــة الذين تشـــرفوا بتســـلم وســـام 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد لاســـتحقاق 
الطبـــي، عن بالـــغ الفخر بهـــذا التكريم 
بنيـــل  تشـــرفهم  مؤكديـــن  الســـامي، 
الوســـام الـــذي يعـــد حافـــزا لمواصلـــة 

العمل والعطاء خدمة للوطن.

المنامة - النيابة العامة

التقى محافظ الجنوبية ســـمو الشـــيخ خليفة بـــن علي بن خليفة 
آل خليفـــة عبـــر تقنيـــة االتصـــال المرئـــي مـــن خـــال المجلـــس 
االفتراضـــي عن بعد، بعـــدد من األهالـــي والمواطنين من مختلف 
مناطـــق المحافظة، وذلك بحضور نائب المحافظ العميد عيســـى 
الدوســـري، وعـــدد مـــن الضبـــاط والمســـؤولين بالمحافظـــة. وفي 
مســـتهل االجتمـــاع، رحـــب ســـمو المحافـــظ باألهالـــي والحضور، 
مؤكـــًدا علـــى دور المجلـــس االفتراضـــي فـــي تعزيـــز التواصل مع 
األهالـــي والمواطنيـــن وتلبيـــة احتياجاتهـــم في شـــتى المجاالت 
الخدميـــة والتنموية واألمنية، وذلك ضمن الرؤية الســـديدة لملك 
البـــاد المعظم صاحب الجالة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة، 
ودعـــم ولي العهد رئيـــس مجلس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، من خال توفير كافة الخدمات 
األساسية، بما من شأنه تحقيق النماء والتنمية المستدامة. وأكد 
سمو المحافظ أن المحافظة الجنوبية متواصلة في ترسيخ نهج 
التواصـــل مع األهالـــي والمواطنين من خـــال التواصل الميداني 
والتواصـــل اإللكترونـــي عبـــر مختلف القنـــوات والمنصات الذكية 
كنظـــام تواصل والمجلـــس االفتراضي، الذي يشـــكل حلقة وصل 
فاعلة لاستماع المباشر آلراء المواطنين ومقترحاتهم التي تلبي 

تطلعاتهم واحتياجاتهم في مختلف المجاالت األمنية والخدمية 
واالجتماعيـــة، لاســـتمرار فـــي تحقيـــق المزيـــد مـــن الخدمـــات 
الشاملة. كما بين محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة 
بن علي بن خليفة آل خليفة، دور المحافظة المســـتمر في رعاية 
وتنظيـــم واحتضـــان الفعاليـــات والمبـــادرات األمنيـــة والحمـــات 
التوعوية، والتي تهدف إلى ترســـيخ دعائم األمن والســـامة في 
شـــتى مناطق المحافظة، والسعي إلى تفعيل الشركة المجتمعية 
مـــن خـــال التعاون والتنســـيق مع مختلـــف الجهـــات األمنية، بما 
يعـــزز دورها في هذا المجال. واســـتمع ســـمو المحافـــظ لعدد من 
الماحظـــات والمقترحـــات األمنيـــة والخدميـــة واالجتماعية من 
قبـــل األهالي، مؤكًدا ســـموه المتابعة الحثيثـــة لكافة الماحظات 
الـــواردة مـــن خـــال التنســـيق والتعـــاون مـــع الجهـــات الحكومية 
ذات العاقـــة. وفي ختام المجلـــس االفتراضي، عبر الحضور عن 
شكرهم وتقديرهم على التواصل الدائم الذي يوليه سمو محافظ 
المحافظـــة الجنوبية مع األهالـــي والمواطنين من خال المجلس 
االفتراضـــي ومختلـــف القنـــوات التـــي توفرها المحافظـــة والتي 
تعكس بالشـــكل الفاعل الشـــراكة المجتمعية وتســـهم في تحقيق 

سرعة االستجابة.
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المنامة - وزارة الداخلية

مبادرات أمنية وحمالت توعوية لترسيخ دعائم السالمة
تواصل ميداني مع األهالي لتلقي مقترحاتهم... سمو محافظ الجنوبية:

المنامة - المجلس األعلى للصحة

اســـتقبل رئيـــس المجلـــس األعلـــى 
الشـــيخ  طبيـــب  الفريـــق  للصحـــة 
محمد بـــن عبـــدهللا آل خليفة بمقر 
المجلـــس، خديجـــة متـــروك وذلـــك 
وحصولهـــا  تخرجهـــا  بمناســـبة 
علـــى درجة دكتـــوراه الفلســـفة في 
التمريض مـــن الجامعـــة اإليرلندية 
في دبلن، إذ قامت بإهدائه نســـخة 
من رســـالة الدكتـــوراه. وأعرب عن 
تقديـــره لجهـــود الكـــوادر الصحيـــة 
البحرينيـــة وخديجة متـــروك التي 
لمثابرتهـــا  طيًبـــا  أنموذًجـــا  تمثـــل 

والتـــي  دراســـتها  ســـنوات  طيلـــة 
كان لهـــا األثـــر فـــي حصولهـــا علـــى 
هذه الدرجـــة العلميـــة المميزة، كما 
وتقدمـــت إلى رئيس المجلس ببالغ 
الشـــكر وعظيم االمتنان على دعمه 
لـــه  الدائـــم واهتمامـــه والـــذي كان 
األثر الطيـــب والمحفز لها. وقدمت 
متروك إيجاًزا عما تضمنته الرسالة، 
إذ تناولـــت أبحاًثـــا علميـــة متعلقـــة 
بتطوير برامج لمرضى السكري من 
النوع الثاني عن طريق تفعيل دور 

الممرض واألسرة.

تطوير برامج لمرضى السكري من النوع الثاني

لبس الكمـامـات عند مجالسـة 
األشخاص األكثر عرضة للخطر

السلمان تدعو كبار السن والفئات األكثر عرضة لمواصلة االلتزام باإلجراءات االحترازية

المعديـــة  األمـــراض  استشـــارية  أكـــدت 
واألمراض الباطنيـــة وعضو الفريق الوطني 
الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا جميلـــة 
الســـلمان )كوفيد 19( أهميـــة مواصلة البناء 
علـــى ما تحقق من إنجازات في إطار خطط 
التصـــدي للفيـــروس بمـــا يســـهم فـــي حفـــظ 
صحـــة وســـامة الجميـــع وذلـــك مـــن خـــال 
االلتـــزام باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابير 

الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
الكمـــام  لبـــس  أن  إلـــى  الســـلمان  وأشـــارت 
اختياري فـــي المناطق الداخلية والخارجية 

وفق التعليمات اإلرشـــادية التـــي أعلن عنها 
الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيروس 
كورونا، الفتًة إلى أهمية لبس الكمامات عند 
مجالسة األشخاص األكثر عرضة للخطر من 
كبار الســـن وأصحاب األمراض المزمنة، كما 
أن المنشآت الصحية تقتضي لبس الكمامات 
بحســـب التعليمـــات اإلرشـــادية الخاصة بها، 
منوهـــًة بالنتائـــج التي تحققـــت نتاج الوعي 
المجتمعـــي للمواطنين والمقيميـــن، وأهمية 
مواصلـــة الجهـــود المبذولـــة بمـــا يســـهم في 

الحفاظ على صحة وسامة الجميع.

المنامة - وزارة الصحة

أسر “المؤسسة الملكية” يؤدون مناسك العمرة
لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة  نظمـــت 
المكرمـــة  مكـــة  إلـــى  زيـــارة  اإلنســـانية 
والمدينـــة المنورة لمجموعـــة من األرامل 
واأليتـــام لتأدية مناســـك العمـــرة وزيارة 
المناســـبة،  وبهـــذه  المقدســـة.  المشـــاعر 
الملكيـــة  للمؤسســـة  العـــام  األميـــن  قـــال 
لألعمـــال اإلنســـانية مصطفى الســـيد إنه 
يأتـــي تنظيـــم رحلة العمـــرة انطاقـــًا من 
توجيهـــات ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وبقيـــادة ممثـــل جالـــة الملـــك لألعمـــال 
اإلنســـانية وشـــئون الشباب ســـمو الشيخ 
ناصـــر بن حمد آل خليفـــة، حيث تحرص 
اإلنســـانية  لألعمـــال  الملكيـــة  المؤسســـة 
علـــى تقديم جميع الخدمـــات والرعايات 
ألســـرها، وذلـــك ضمـــن البرامـــج الثقافية 
التـــي تقـــوم بهـــا وتحقيـــق رغبات األســـر 

بزيارة بيت هللا الحرام.
البرامـــج  مـــن  العديـــد  تنظيـــم  تـــم  كمـــا 

الترفيهيـــة والدينية خـــال باإلضافة إلى 
زيـــارة المواقع التاريخية في كل من مكة 
المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة، إذ بلـــغ عدد 
المشاركين فى هذه الرحلة 30 مشاركا تم 
تهيئتهم ألداء مناسك العمرة قبل ذهابهم 
ألداء مناســـك العمـــرة حيـــث تـــم تنظيـــم 
محاضـــرات دينيـــة توعويـــة للمشـــاركين 

من األيتام واألرامل قدمها الشـــيخ جال 
الشرقي والشيخ رائد الستري.

وأشـــاد جميع المشاركين في هذه الرحلة 
بحســـن اإلدارة والتنظيـــم خـــال الرحلة، 
داعيـــن هللا عـــز وجـــل أن يحفـــظ جالـــة 
الملـــك المعظـــم وســـمو الشـــيخ ناصر بن 
بموفـــور  يمدهمـــا  وأن  آل خليفـــة  حمـــد 

الصحـــة والعافية، وأن يجزيهما هللا خير 
الجـــزاء علـــى رعايتهما ألســـر المؤسســـة 
وإتاحة الفرصة لهم ألداء مناسك العمرة، 
كما دعوا هللا بأن يحفظ البحرين ويديم 
عليهـــا نعمـــة األمن والســـام واالســـتقرار 
الملـــك  الزاهـــر لجالـــة  العهـــد  فـــي ظـــل 

المعظم وحكومته.

ضاحية السيف - المؤسسة الملكية لألعمال اإلنسانية

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الداخلية

اســـتقبل رئيس ديوان ولي العهد الشيخ 
ســـلمان بـــن أحمد بـــن ســـلمان آل خليفة 
أمـــس األربعـــاء، نائـــب رئيـــس مجلـــس 
بلدي المحرق حســـن الدوي، حيث سّلمه 
نســـخة مهـــداة إلـــى ولـــي العهـــد رئيـــس 
مجلـــس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة، من 
رسالة الدكتوراه التي نالها من جامعة أم 
الدرمان اإلســـامية، والتي تحمل عنوان 
“أثـــر رأس المـــال الفكـــري فـــي تحقيـــق 

الميزة التنافسية”.
العهـــد  ولـــي  ديـــوان  رئيـــس  هنـــأ  وقـــد 

الدرجـــة  هـــذه  علـــى  لحصولـــه  الـــدوي 
العلمية العالية، مؤكًدا أهمية الدراســـات 
والبحوث العلمية في دعم عملية التنمية 
البحـــث  منظومـــة  ورفـــد  المســـتدامة 
والتطوير لتعزيز مكانـــة مملكة البحرين 
بمـــا يحقـــق رؤى وتطلعـــات ملـــك البـــاد 
المعظـــم صاحب الجالـــة الملك حمد بن 
عيسى آل خليفة، وتوجيهات ولي العهد 
رئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
معرًبا عن شـــكره وتقديـــره للباحث على 

جهوده المبذولة في إعداد الدراسة.

اإلدارة  العـــام  المديـــر  تـــرأس 
العامـــة لإلصاح والتأهيـــل العميد 
عبدالســـام العريفـــي وفـــد مملكـــة 
المؤتمـــر  فـــي  المشـــارك  البحريـــن 
الســـنوي العربي الحادي والعشرين 
العقابيـــة  المؤسســـات  لرؤســـاء 
باألمانـــة  المنعقـــد  واإلصاحيـــة، 
الداخليـــة  وزراء  لمجلـــس  العامـــة 
العـــرب فـــي الجمهورية التونســـية 

الشقيقة.
مـــن  عـــددا  المؤتمـــر  وناقـــش 
الموضوعات المدرجة على جدول 
أعمالـــه، مـــن بينهـــا نتائـــج تطبيـــق 
توصيات المؤتمر العربي العشـــرين 
العقابيـــة  المؤسســـات  لرؤســـاء 
لتصنيف  واإلصاحيـــة، ومقاييس 
والتصنيـــف  النـــزالء  وتحديـــد 

صيغتـــه  فـــي  بالنـــزالء  الخـــاص 
جهـــود  إلـــى  باإلضافـــة  المعدلـــة، 
الـــدول األعضاء في مجال شـــمول 

النزالء بالضمان االجتماعي.
كمـــا اســـتعرض المؤتمـــر، تجـــارب 
الـــدول األعضاء في مجـــال العمل 
بالمؤسســـات العقابية واإلصاحية 
بينهـــم  فيمـــا  الخبـــرات  وتبـــادل 
لتطويـــر  المبذولـــة  والجهـــود 

الخدمات المقدمة للنزالء.

تأكيد أهمية البحوث العلمية في رفد منظومة التطوير

تطوير الخدمات المقدمة للنزالء واالهتمام بأسرهم

بذل مزيد من الجهود لرفع اسم البحرين في المحافل الدولية
تسليم منتسبي النيابة وسام األمير سلمان الطبي... البوعينين:

أكـــد النائـــب العام علـــي البوعينين أن 
اعتـــزاز ملـــك البـــاد المعظـــم صاحب 
الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، وتثميـــن ولـــي العهـــد رئيـــس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفـــة، للجهـــود الوطنيـــة المخلصـــة 
لكافة العاملين في الصفوف األمامية 
للتصـــدي لفيروس كورونا من الكوادر 
البحريـــن،  دفـــاع  وقـــوة  الصحيـــة، 
الجهـــات  وكافـــة  الداخليـــة،  ووزارة 
المساندة، يمثل دافًعا لمواصلة العمل 
بـــذات العزم، مشـــيًدا بجهود موظفي 
النيابـــة العامـــة وحرصهم علـــى تأدية 
علـــى  الوطنيـــة  وواجباتهـــم  عملهـــم 
أكمل وجه لمـــا فيه خير ونماء مملكة 

البحرين.

وأكـــد النائـــب العـــام أن الحفـــاظ على 
ما تحقـــق حتى اليوم يســـتدعي بذل 
المزيد من الجهود للوصول للنجاحات 
المنشـــودة، ورفع اسم مملكة البحرين 

عالًيا في كافة المحافل الدولية.
جـــاء ذلك لـــدى تســـليم النائـــب العام 
امس، “وســـام األمير ســـلمان بن حمد 

لاســـتحقاق الطبي” للكوادر الوطنية 
مـــن منتســـبي النيابـــة العامـــة، إنفـــاًذا 
إطـــار  الســـامي وفـــي  الملكـــي  لألمـــر 
توجيـــه صاحـــب الســـمو الملكـــي ولي 
العهـــد رئيس مجلـــس الـــوزراء لكافة 
الوســـام  بتســـليم  المعنيـــة  الجهـــات 
األماميـــة  الصفـــوف  فـــي  للعامليـــن 

مـــن الكـــوادر الصحيـــة، وقـــوة دفـــاع 
وكافـــة  الداخليـــة،  ووزارة  البحريـــن، 

الجهات المساندة.
وهنـــأ النائـــب العـــام الحاصليـــن علـــى 
حمـــد  بـــن  ســـلمان  األميـــر  “وســـام 
لاســـتحقاق الطبي”، معربا عن شكره 
وتقديره لكافة منتسبي النيابة العامة 
علـــى جهودهم وإســـهاماتهم الوطنية 
ضمن الجهود الوطنية لفريق البحرين 
في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

مـــن جانبهـــم، أعـــرب منتســـبو النيابة 
العامـــة الذين تشـــرفوا بتســـلم وســـام 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد لاســـتحقاق 
الطبـــي، عن بالـــغ الفخر بهـــذا التكريم 
بنيـــل  تشـــرفهم  مؤكديـــن  الســـامي، 
الوســـام الـــذي يعـــد حافـــزا لمواصلـــة 

العمل والعطاء خدمة للوطن.

المنامة - النيابة العامة

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/499316014722.pdf
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1283394
https://www.alayam.com/alayam/local/943457/News.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4993/bahrain/762804.html
https://www.albiladpress.com/news/2022/4993/bahrain/762734.html
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رفـــع وزيـــر شـــؤون البلديـــات والزراعة 
الشـــكر  آيـــات  أســـمى  المبـــارك،  وائـــل 
والتقديـــر إلى مقام ملـــك البالد المعظم 
حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد 
بـــن عيســـى آل خليفة، وإلـــى ولي العهد 
رئيس مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
بمناســـبة تجديد الثقة الملكية السامية 
بصدور المرسوم رقم )25( لسنة 2022.

وقـــال الوزير إن الثقة الملكية الســـامية 
هي وسام شرف أعتز وافتخر به، تلهمنا 
لبذل كل جهد ممكن من أجل المساهمة 
في رفعة هذا الوطن وتقدمه وازدهاره، 
كما أنها تكليف وطني بمسؤولية قطاع 
حيوي مهـــم في مملكة البحرين، مؤكدًا 
الحـــرص على االســـتمرار في بذل مزيد 
من الجهـــود لتطوير القطـــاع والنهوض 
والتميـــز  النجـــاح  مســـتويات  إلـــى  بـــه 

بمـــا يســـهم فـــي تقديـــم أفضـــل وأجود 
الخدمات للمواطنين والمقيمين.

ظـــل  فـــي  ســـنعمل  الوزيـــر؛  وأضـــاف 
بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 
حضرة صاحب الجاللـــة الملك المعظم، 
والتوجيهـــات الكريمة مـــن لدن صاحب 
السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس 
الوزراء، لالســـتمرار في تطوير مســـيرة 
العمل البلدي والزراعي وبما يســـهم في 

دعم عجلة التنمية في البالد.

تقـــّدم وزيـــر األشـــغال إبراهيـــم الحواج 
بعظيم الشـــكر والعرفـــان إلى مقام ملك 
البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة، بمناســـبة 
صدور المرســـوم رقم )25( لسنة 2022، 
معربـــا عن بالـــغ امتنانه علـــى نيله الثقة 

الملكية السامية.
وقال “نؤكـــد مواصلة الجهود لما تحقق 
من تقـــدم ونماء بـــروح الفريـــق الواحد 
فـــي قطاع األشـــغال، في ظل المســـيرة 
التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب 
الجاللة ملك البـــالد المعظم، حفظه هللا 
ورعـــاه، وبدعـــم صاحب الســـمو الملكي 
األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، ولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حفظـــه 
هللا، عبـــر تنفيـــذ العديـــد مـــن المبادرات 
التي ساهمت في تطوير البنية التحتية 
الخدمـــات  تحســـين  منظومـــة  ضمـــن 
الحكوميـــة، إلى جانب تعزيز المشـــاريع 

التنموية في مختلف المجاالت”. 
وأّكـــد الحـــواج الحـــرص علـــى تطويـــر 
بمـــا يتناســـب  التحتيـــة  البنيـــة  كفـــاءة 
والتوســـع العمراني واالســـتثماري الذي 
الوصـــول  أجـــل  مـــن  المملكـــة  تشـــهده 
للبنيـــة التحتيـــة المنشـــودة والمتوافقة 
الجـــودة  ذات  العالميـــة  المعاييـــر  مـــع 
العاليـــة، مشـــيرا أن كل ذلـــك يأتـــي في 
إطـــار الحرص على مصالـــح المواطنين 

والمقيمين.

المبارك: تطوير مسيرة العمل البلدي 
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رفع وزير شؤون اإلعالم رمزان النعيمي، 
أســـمى آيـــات الشـــكر والتقدير إلـــى مقام 
عاهـــل البـــالد المعظـــم صاحـــب الجاللـــة 
خليفـــة،  آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
بمناســـبة صدور المرســـوم رقم 25 لسنة 
2022م بتعيينـــه وزيًرا لشـــؤون اإلعالم، 
مؤكـــًدا أن الثقـــة الملكيـــة التـــي منحهـــا 
إيـــاه جاللة الملك المعظم وســـام شـــرف 
يحّملـــه مســـؤولية وطنية كبيـــرة لتنفيذ 
رؤى وتطلعـــات جاللته ومواصلة العطاء 
والعمـــل لمـــا فيـــه خيـــر وصالـــح الوطـــن 

العزيز.
وأكـــد وزيـــر شـــؤون اإلعـــالم أن القيـــادة 
الملهمـــة لصاحـــب الســـمو الملكـــي األمير 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفة، ولـــي العهد 
“فريـــق  لــــ  الـــوزراء،  مجلـــس  رئيـــس 
البحريـــن” مبعـــث فخر واعتـــزاز للجميع، 
وتزيـــد مـــن عزيمتنا علـــى مواصلة البذل 
تحقيًقـــا لألهداف المنشـــودة في تحويل 
التحديـــات إلى فرص واعـــدة وإنجازات 
متجـــددة، مثمًنـــا الدعـــم المســـتمر الـــذي 

يوليـــه ســـمو ولـــي العهـــد رئيـــس مجلس 
الوزراء لكل مجاالت العمل الوطني إيماًنا 
مـــن ســـموه بأهميـــة التطويـــر المتواصل 

لمختلف جوانب العمل الحكومي.
وأعـــرب وزيـــر شـــؤون اإلعالم عـــن أمله 
في أن تشـــهد المرحلـــة المقبلة مزيًدا من 
النجاحات واإلنجازات في قطاع اإلعالم 
القطاعـــات  أحـــد  باعتبـــاره  واالتصـــال 
الحيوية التي تعكـــس ما تزخر به مملكة 
ومســـيرة  عريـــق  تاريـــخ  مـــن  البحريـــن 
مشـــرقة حققـــت نقـــالت نوعيـــة وتطوًرا 
كبيًرا في ظل المســـيرة التنموية الشاملة 

لجاللة الملك المعظم.

ثمـــن وزير شـــؤون مجلس الـــوزراء حمد 
المالكـــي، الثقة الملكية الســـامية بصدور 
عـــن   2022 لســـنة   )25( رقـــم  المرســـوم 
الجاللـــة  المعظـــم صاحـــب  البـــالد  ملـــك 
الملـــك حمد بـــن عيســـى آل خليفة، ورفع 
الوزير المالكي بهذه المناســـبة إلى المقام 
الســـامي لحضـــرة صاحـــب الملـــك البـــالد 
المعظم، خالص الشكر وتقديره على ثقة 
جاللتـــه الغالية، مؤكدا الحرص على بذل 
كافـــة الجهود ألداء المســـؤولية الوطنية 
بأكمل وجـــه، والعمل على تحقيق المزيد 
مـــن النجاحـــات للوصـــول إلـــى الغايـــات 
واألهداف الطموحة لما فيه خير وصالح 
الوطـــن والمواطـــن، وبمـــا يحقـــق أهداف 
المســـيرة التنموية الشـــاملة التي أرســـى 

دعائمها جاللة الملك المعظم. 
الشـــكر  بخالـــص  المالكـــي  تقـــدم  كمـــا 
والعرفـــان إلـــى صاحـــب الســـمو الملكـــي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة، ولي 
العهـــد رئيس مجلس الـــوزراء، على هذه 
الثقـــة الكريمة، منوهًا بدعـــم وتوجيهات 

سموه المســـتمرة لتحويل التحديات إلى 
فرص، والفرص إلى إنجاز لمواصلة البناء 
والنهضـــة الوطنيـــة والتنمية المســـتدامة 

لجميع أبناء الوطن.
الـــوزراء  مجلـــس  شـــؤون  وزيـــر  وأّكـــد 
فريـــق  أعضـــاء  جميـــع  تكاتـــف  أهمّيـــة 
البحريـــن الواحـــد لتحويـــل الطمـــوح إلى 
واقـــع والتحـــدي إلـــى إنجـــاز مـــن خـــالل 
مواصلـــة العمل لتحقيق أعلى مؤشـــرات 
األداء واإلنجـــاز، وتطويـــر آليـــات العمـــل 
االســـتراتيجيات  وتفعيـــل  الحكومـــي، 
جميـــع  علـــى  بذلـــك  الكفيلـــة  والخطـــط 

الصعد.

وزير اإلعالم: مزيد من النجاحات 
واإلنجازات للقطاع بالمرحلة المقبلة

وزير شؤون مجلس الوزراء: تحويل 
الطموح إلى واقع والتحدي إلى إنجاز

وزير “النفط”: صياغة السياسات واإلستراتيجيات الداعمة للمشاريع

ثّمـــن وزيـــر النفـــط والبيئة محمـــد بن دينة 
الثقـــة الملكية الســـامية بصدور المرســـوم 
الملكـــي رقـــم 25 لســـنة 2022 عـــن حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفة ملـــك البالد المعظـــم بتعيينه وزيرًا 

للنفط والبيئة.
وشـــكره  امتنانـــه  عظيـــم  عـــن  وأعـــرب 
وتقديـــره علـــى هـــذه الثقة الغاليـــة، مؤكدًا 
علـــى بـــذل المزيـــد مـــن الجهـــود المخلصة 
والحثيثـــة للعمـــل معـــًا مع جميع الشـــركاء 
اإلســـتراتيجيين فـــي مختلـــف القطاعـــات 
الحكومية والخاصة نحـــو االرتقاء والنمو 
واالزدهار والمضي قدمـــًا في خلق العديد 
مـــن الفـــرص والمبادرات الواعـــدة في ظل 
الدعـــم الالمحدود من ملـــك البالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 
خليفـــة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
صاحب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن 

حمد آل خليفة. 
مشـــيدًا بالـــدور الـــذي يقـــوم بـــه المجلـــس 
األعلى للبيئة برئاســـة سمو الشيخ عبدهللا 
الشـــخصي  الممثـــل  بـــن حمـــد آل خليفـــة 
األعلـــى  المجلـــس  رئيـــس  الملـــك  لجاللـــة 
للبيئة في إصدار السياســـات والتشريعات 
المنّظمـــة لحمايـــة البيئـــة والمحافظة على 
مواردهـــا باإلضافـــة إلى التعـــاون الوطني 
تجـــاه العمل اإلقليمـــي والدولي في مجال 

البيئة والتنمية المستدامة.
كمـــا ثّمـــن الوزيـــر عاليـــًا توجيهـــات ممثـــل 
جاللـــة الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون 
الشـــركة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  الشـــباب، 
القابضـــة للنفط والغاز ســـمو الشـــيخ ناصر 
بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي دعـــم المســـيرة 
مـــن  البحريـــن  مملكـــة  فـــي  االقتصاديـــة 
خالل تبنـــي الشـــركة القابضة التـــي تعتبر 
الـــذراع االســـتثماري للحكومـــة عـــددًا مـــن 
اإلستراتيجيات الحديثة لتسهيل االنتقال 
كفـــاءة  ورفـــع  المســـتدامة  الطاقـــة  إلـــى 

اإلنتاجيـــة وتنفيـــذ المشـــاريع الكبرى التي 
ســـتعود بالشـــكل اإليجابـــي علـــى التنميـــة 

المستدامة. 
والبيئـــة  النفـــط  وزارة  أن  إلـــى  وأشـــار 
المجـــال  هـــذا  فـــي  العمـــل  ســـتواصل 
الحيـــوي والمهـــم فـــي صياغة السياســـات 
للمشـــاريع  الداعمـــة  واإلســـتراتيجيات 
فـــي  االســـتمرار  إلـــى  باإلضافـــة  النفطيـــة 

تنفيـــذ عـــدد مـــن المبـــادرات البيئيـــة للحد 
خـــالل  مـــن  الكربونيـــة  االنبعاثـــات  مـــن 
إزالـــة الكربـــون ومبـــادرات لتعزيـــز كفـــاءة 
استخدام الطاقة ومضاعفة مصادر الطاقة 
المتجـــددة، منوهـــًا بـــأن مملكـــة البحريـــن 
أكدت الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 
العـــام 2060 األمـــر الـــذي يتطلـــب إعـــداد 
كـــوادر قياديـــة متميـــزة ذات خبـــرة قادرة 
علـــى إيجاد حلول وطرق مبتكرة ومبدعة 

لتحقيق األهداف المرجوة. 
وفي ختـــام تصريحه، أعرب بـــن دينة عن 
الشـــكر والتقديـــر إلـــى كل العامليـــن فـــي 
القطـــاع النفطـــي والبيئـــي علـــى مـــا بذلوه 
مـــن جهود كانـــت لهـــا الفضل فيمـــا تحقق 
من إنجـــازات كبيرة علـــى جميع األصعدة، 
راجيـــًا من هللا ســـبحانه وتعالـــى أن يعينه 
علـــى بـــذل المزيـــد مـــن العطـــاء لتحقيـــق 
رؤى حضـــرة صاحـــب الجاللـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة ملك البـــالد المعظم 

حفظه هللا ورعاه.

المنامة - وزارة النفط والبيئة

محمد بن دينة

الثقة الملكية دافع لبذل الجهود ألداء المسؤولية الوطنية
منوهة بدعم سمو ولي العهد رئيس الوزراء للقطاع الصحي... وزيرة الصحة:

ثّمنـــت وزيرة الصحة جليلة الســـيد، الثقة 
الملكيـــة الســـامية بصـــدور المرســـوم رقم 
)25( لســـنة 2022 عن ملك البـــالد المعظم 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى آل 

خليفة.
وأعربت بهذه المناسبة عن خالص شكرها 
وتقديرهـــا لجاللـــة الملـــك المعظـــم علـــى 
ثقة جاللتـــه الغالية، مؤكدة بأنها ســـتبذل 
الغالـــي والنفيـــس ألداء هـــذه المســـؤولية 
الوطنيـــة على أكمل وجـــه والعمل لما فيه 

خيـــر وصالح هذا الوطـــن وأبنائه، وتعزيز 
ذات  الجهـــات  مـــع  والشـــراكة  التعـــاون 
العالقـــة؛ لتعزيـــز القطـــاع الصحي بشـــكل 

متمّيز ومستدام.
وقالت: “يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر 
والعرفـــان إلى ولـــي العهـــد رئيس مجلس 
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر 
ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة، علـــى هـــذه 
الثقـــة الكريمة، منوهة بدعـــم وتوجيهات 
سموه المســـتمرة للقطاع الصحي والطبي 
خـــالل  الســـّيما  الظـــروف،  مختلـــف  فـــي 

االنتشـــار العالمي لجائحة فيروس كورونا 
)كوفيد19-(، والتـــي تميزت خاللها مملكة 
البحريـــن فـــي االســـتجابة مـــع الجائحـــة 
صحـــة  علـــى  حفاظـــًا  األمثـــل؛  بالشـــكل 

وسالمة الجميع”. 
ونوهـــت وزيـــرة الصحـــة بحرصهـــا علـــى 
مواصلـــة العمل الجـــاد والحثيـــث لتطوير 
أهـــداف  وتحقيـــق  الصحيـــة  الخدمـــات 
يلّبـــي  بمـــا  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 
فـــي  واالســـتمرار  المواطنيـــن،  تطلعـــات 
رفعـــة مكانة مملكة البحريـــن بهذا القطاع 

المهم، مشـــيرة إلى أهمّيـــة العمل بكّل جد 
واجتهـــاد خـــالل المرحلـــة المقبلـــة؛ حتـــى 
وتتحقـــق  اإلنجـــازات  مســـيرة  تتواصـــل 

الرؤى والتطلعات المنشودة.

المنامة - بنا

جليلة السيد

العمل الحكومي أصبح نموذجا رائدا يحتذى به في تهيئة الطاقات الواعدة
خالد بن عبداهلل: أعاهد جاللة الملك المعظم على الوالء وسمو ولي العهد رئيس الوزراء بمواصلة العمل بروح الفريق الواحد

رفـــع نائب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء وزير 
البنيـــة التحتية  الشـــيخ خالـــد بن عبدهللا 
آل خليفـــة، أســـمى آيـــات الشـــكر وعظيـــم 
االمتنـــان إلـــى المقام الســـامي لملك البالد 
المعظـــم صاحـــب الجاللة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، على اســـتقبال جاللته 
أمـــس ولي العهـــد رئيس مجلـــس الوزراء 
ســـلمان  األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
م لجاللته  بـــن حمـــد آل خليفـــة،، الذي قـــدَّ
اليميـــن  ألداء  الجـــدد  الحكومـــة  أعضـــاء 
الدســـتورية بعـــد صدور المرســـوم الملكي 

السامي بتعيينهم.
وأعرب بمناسبة تأديته اليمين الدستورية 
أمام صاحب الجاللـــة ملك البالد المعظم، 
نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للبنية 
الملكيـــة  بالثقـــة  اعتـــزازه  عـــن  التحتيـــة، 
الـــوالء  علـــى  معاهـــدا جاللتـــه  الســـامية، 
والطاعـــة، والبـــر بالقســـم، وحمـــل األمانة 
الوطنية بكل ما تقتضيه هذه المســـؤولية 
من إخالص وصدق؛ بما يسهم في تحقيق 
مزيـــد من المنجزات الحضارية التي تعود 
بالخيـــر والنفع علـــى الوطـــن والمواطنين 
في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة 

جاللته.
كمـــا أعرب عـــن بالغ شـــكره وتقديره لولي 
العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب 
الســـمو الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل 
خليفـــة، على ما يوليه ســـموه مـــن اهتمام 
بتطويـــر العمـــل الحكومـــي الـــذي أصبـــح 
نموذجًا رائـــدًا يحتذى في تهيئة الطاقات 
القياديـــة  المناصـــب  لتولـــي  الواعـــدة 
اإلبداعيـــة  مكنوناتهـــا  واســـتثمار  العليـــا، 
ومـــا تمتلكه من أفـــكار ومبـــادرات خالقة 
لمواصلـــة تحقيق النماء والتقدم في كافة 
المجاالت، معاهدًا ســـموه بمواصلة العمل 
بـــروح الفريـــق الواحـــد، فريـــق البحريـــن، 
وبـــذل جهـــود مضاعفـــة لرفعـــة وازدهـــار 

الوطن العزيز.
مـــن  الالمحـــدود  الدعـــم  “بفضـــل  وقـــال: 
لـــدن حضرة صاحـــب الجاللة ملـــك البالد 
المعظـــم، ورؤيـــة صاحـــب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، أصبح 
البحريـــن  فـــي مملكـــة  الحكومـــي  العمـــل 
اليـــوم ممتدًا ومســـتندًا إلى أســـس إدارية 
للطاقـــات  وكان  راســـخة،  وتنظيميـــة 
الجديـــدة التـــي ُرفد بهـــا مجلـــس الوزراء 
شرف االستفادة من خبرات عمالقة ورواد 

العمـــل الحكومـــي فـــي مختلـــف المواقـــع 
التي تولوا مســـؤوليتها قبـــل تعيينهم في 

مناصبهم الجديدة”.
وعلـــى صعيد متصـــل؛ أكد معالي الشـــيخ 
خالـــد بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة أن مملكـــة 
البحريـــن مقبلـــة علـــى مزيد مـــن التطوير 
للتطلعـــات  الملبيـــة  النوعيـــة  والتنميـــة 
الملكية الســـامية لحضرة صاحب الجاللة 
ملـــك البالد المعظم، والمنفـــذة لتوجيهات 
صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس 
الســـيما  هللا،  حفظـــه  الـــوزراء  مجلـــس 
فـــي مجـــال البنيـــة التحتيـــة، وذلـــك مـــع 

اســـتحداث وزارة البنيـــة التحتيـــة التـــي 
ســـتعهد إليهـــا مهمة اإلشـــراف على كفاءة 
تنفيـــذ مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة، ووضـــع 
البنـــى  توفـــر  تضمـــن  التـــي  السياســـات 
التحتيـــة الالزمة في كافة أرجاء المملكة، 
والتنسيق مع الجهات ذات العالقة لضمان 

تكامل عمليتي التخطيط والتنفيذ.
ولفت فـــي هذا الصدد إلى أن اســـتحداث 
هـــذه الـــوزارة يواكـــب متطلبـــات التنميـــة 
الحاليـــة والمســـتقبلية التـــي ترتكـــز عليها 
خطـــة التعافـــي االقتصادي التـــي تتضمن 
خمـــس أولويـــات من بينها تنفيذ مشـــاريع 
تنموية واستراتيجية كبرى بقيمة تتجاوز 
30 مليار دوالر أمريكي، والتي تتمثل في 
تخطيـــط خمـــس مـــدن جديـــدة، وتنفيـــذ 
مشـــاريع فـــي قطاعـــات البنيـــة التحتيـــة 
واالتصاالت والسياحة والتعليم والصحة 

والشباب والرياضة.
واختتـــم تصريحـــه متضرعـــًا إلـــى المولى 
عز وجـــل أن يوفق الجميع لخدمة الوطن 
بقيـــادة حضرة صاحب الجاللة ملك البالد 
المعظم، وبمساندة صاحب السمو الملكي 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وخدمة 

شعب مملكة البحرين الوفي.

المنامة - بنا

الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة

المنامة - بنا

المنامة - بنا

رفـــع وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة زايد 
الزياني أســـمى آيات الشكر والتقدير 
إلـــى مقام ملك البالد المعظم صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفة، بمناسبة تجديد الثقة الملكية 
الســـامية وصـــدور المرســـوم رقم 25 
لســـنة 2022 وإعـــادة تعيينـــه وزيـــًرا 

للصناعة والتجارة.
الملكيـــة  الثقـــة  هـــذه  الوزيـــر  وثمـــن 
الســـامية مـــن لـــدن صاحـــب الجاللـــة 
الملـــك المعظـــم والعمل علـــى تحقيق 
المزيـــد مـــن النجاحـــات للوصول إلى 
الغايـــات واألهـــداف الطموحـــة ضمن 
مســـيرة الخيـــر والتطوير التي رســـم 
مالمحها جاللة الملك المعظم ورؤية 
وتنفيذ مســـتمر من ولي العهد رئيس 
الســـمو  صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل 
خليفة، من أجل رفعة وازدهار مملكة 

البحرين وشعبها الكريم.

كمـــا أكد أن مســـاعي القيـــادة لتطوير 
الوطـــن والحفـــاظ علـــى مكتســـباته، 
يعـــد أكبـــر حافز أمـــام الجميـــع للبذل 
األداء  فـــي  كبيـــر  بشـــكل  والتطويـــر 
إلـــى  للوصـــول  المزيـــد  وتحقيـــق 
األهـــداف واالســـتراتيجيات الكبـــرى 
حـــرص  مؤكـــًدا  البحريـــن،  لمملكـــة 
الـــوزارة الدائم والمســـتمر في تطوير 
معهـــا  المتعامليـــن  لجميـــع  خدماتهـــا 
بشـــكل احترافـــي قائـــم علـــى أعلـــى 

معايير الجودة في األداء.

حميـــدان  جميـــل  العمـــل  وزيـــر  أعـــرب 
الملكيـــة  بالثقـــة  اعتـــزازه  عظيـــم  عـــن 
الســـامية بحملـــه أمانـــة شـــرف خدمـــة 
مملكـــة البحرين تحت قيادة ملك البالد 
المعظـــم صاحب الجاللة الملك حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة، وحكومتـــه برئاســـة 
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  العهـــد  ولـــي 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمـــد آل خليفة، مؤكًدا أن التكليف يعد 
وســـاما غاليا ومســـؤولية كبيرة نســـعى 
إلى أدائها بعزيمة وإصرار للمضي قدما 
نحـــو تعزيز المكتســـبات المتحققة على 
صعيـــد العمـــل الوطني، خصوصـــا فيما 
يتعلـــق بالجهود الحثيثـــة لتوفير العمل 
الالئـــق للمواطنيـــن ومـــد ســـوق العمـــل 
بالكفـــاءات الوطنية المؤهلـــة لالندماج 
اإلنتاجيـــة  القطاعـــات  مختلـــف  فـــي 
لتســـاهم بكل اقتدار في هذه المســـيرة 
لمملكـــة  الشـــاملة  والنهضـــة  التنمويـــة 

البحرين.
وأشـــار حميدان إلى أن المرحلة المقبلة 
تتطلـــب مزيـــًدا مـــن الجهـــود الحثيثـــة 
لتعزيـــز موقع البحرين التنافســـي ورفع 
مؤشراتها االقتصادية والعمل بكل جهد 
وإخالص الستدامة استقرار ونمو سوق 

العمـــل لتحقيـــق مزيـــد مـــن اإلنجـــازات 
وبناء األرضية الالزمة الســـتمرار تدفق 
االســـتثمارات المولدة للوظائف، مؤكدا 
أن الظـــروف باتـــت مهيئة أكثـــر من ذي 
النوعيـــة،  الفـــرص  خلـــق  لتعزيـــز  قبـــل 
خصوصـــا مـــع تنفيذ خطة ســـوق العمل 
والمضـــي قدمـــا نحـــو تحقيـــق أهـــداف 
خطـــة التعافـــي االقتصـــادي واســـتمرار 
تســـريع وتيرة توظيـــف المواطنين في 

القطاعات الواعدة.
وتعهـــد وزيـــر العمـــل بتكثيـــف الجهـــود 
وإطـــالق المبادرات النوعيـــة للمحافظة 
علـــى معـــدالت البطالـــة فـــي حدودهـــا 
التوظيـــف  فـــرص  وتأميـــن  اآلمنـــة، 
يلتحقـــون  الذيـــن  الجـــدد  للخريجيـــن 
بســـوق العمـــل ســـنويا، واالســـتمرار في 

تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية.

مساعي القيادة لتطوير الوطن أكبر حافز لبذل المزيد

وزير العمل: تسريع وتيرة توظيف المواطنين
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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

https://albilad.s3.me-south-1.amazonaws.com/pdfversions/2022/06/499316014722.pdf
https://www.albiladpress.com/news/2022/4993/bahrain/762819.html



