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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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القراء األعزاء 
األشهر  إيجابيات  مــن   
ــرة مـــن عمر  ــيـ ــة األخـ ــعـ األربـ
ينشط  أن  الـــنـــواب  مــجــلــس 
الحراك السياسي والثقافي 
ــي بـــتـــنـــظـــيـــم  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ـــتــ ــ واالجـ
مـــن األفــــــراد الــراغــبــيــن في 
ــانــــب نـــشـــاط  الــــتــــرشــــح بــــجــ
ــع  ــمــ ـــتــ ــجـ ــمــ مـــــــؤســـــــســـــــات الــ
الـــــــمـــــــدنـــــــي، وهـــــــــــو حــــــــراك 
تــمــهــيــدي النــطــاق الــعــرس 
مملكة  فـــي  الـــديـــمـــقـــراطـــي 
للمشروع  تعزيزًا  البحرين، 
اإلصاحي لحضرة صاحب 
الــجــالــة الــمــلــك حــمــد بن 
مــلــك  خـــلـــيـــفـــة  آل  ــيـــســـى  عـ
المعظم،  البحرين  مملكة 
والــــــــــذي يــــحــــدث أنـــــــه يـــمـــّر 
فـــي حــقــبــة جـــديـــدة قــوامــهــا 
تحقيق  اتــجــاه  فــي  التغيير 

إلى  وصــواًل  المستدامة  التنمية  وغايات  أهــداف 
تحقيق الرفاه.

ــاءات يـــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي  ــ ولــعــل مـــن إضــ
انــتــشــار الــفــيــديــو الـــذي ظــهــر فــيــه جــالــتــه، وهــو 
ــه لم  يــتــحــدث حـــديـــث الــقــلــب لــلــقــلــب بــقــولــه إنــ
كل  بــحــّلــه  لــيــقــوم  منتخب  نــيــابــي  مجلس  يعمل 
يحول  نظامًا  وضــع  قــد  وأنــه  سبب،  سنتين ألي 
بشكل مطلق دون أن يتم حّل هذا المجلس، وأن 
رغــبــات  يمثل  فــهــو  قدسيته  لــه  المجلس  وجـــود 
المواطنين وأن تنظيمه من المواطنين وإليهم، 
ــــد جــالــتــه أهــمــيــة الــتــعــاون بــيــن مجلس  كــمــا أّك
تفعيل  إلــى  المجلس  ودعـــا  والــحــكــومــة،  الــنــواب 
أو  تــردد  دون  وإعــمــال سلطاته  التشريعية  أدواتـــه 

خشية.
الملكي  الــخــطــاب  هـــذا  مــثــل  أن  والــحــقــيــقــة 
الودي للشعب قد صدر تعزيزًا للثقة في المشروع 
اإلصاحي، فهو رسالة من قائد جاءت لتطمئن 
اعملوا  بــأن  معًا  المجلس  وأعــضــاء  المواطنين 
والمواطن،  الوطن  هذا  خير  فيه  لما  مخلصين 
أن  ببصمة صوتية على  إمــضــاء  عــن  عــبــارة  وهــو 
المشروع اإلصاحي الذي أطلقه جالته لم يأت 
من فراغ، بل ُبني على أسس ثابتة ورؤية واضحة 
الرفاه  وأهـــداف مــحــددة ورغــبــة صــادقــة لتحقيق 
للمواطنين بخطوات حثيثة نحو األيام األجمل 
والتعايش  التسامح  التي سنعيشها تحت مظلة 

السلمي.
ويجّرني الحديث عن الرفاه االجتماعي إلى 
الحق في السكن المائم كإحدى أدوات الوصول 
الــحــق فــي مستوى  بــاعــتــبــاره أحــد عناصر  إلــيــه، 
مــعــيــشــي كـــاف ضــمــن مــنــظــومــة حــقــوق االنــســان 
ـــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة،  وبــاعــتــبــاره أحـــد أهــ
الرتباط هذا الحق بالعديد من الحقوق األخرى 
واألمان  والخصوصية  الصحة،  في  الحق  أهمها 

وغيرها.
ــزم نــص الــفــقــرة )و( مــن الــمــادة  لـــذا فــقــد ألـ
الــتــاســعــة فـــي دســـتـــور مــمــلــكــة الــبــحــريــن الــدولــة 
بالعمل على توفير السكن لذوي الدخل المحدود، 
حيث كان ذلك شغل وزارة اإلسكان الشاغل منذ 
صدور المرسوم بقانون رقم )10( لسنة 1976 في 

شــأن اإلســكــان، حيث عكفت 
الــوزارة على تقديم خدمات 
باإلضافة  متنوعة  اسكانية 
لطالبي  مــاديــة  ضمانة  إلــى 
خدمة المساكن انتفع منها 

الكثير.
الرئيسي  السبب  ولــعــل 
ــان  ــكـ لـــتـــنـــاول مــــوضــــوع اإلسـ
هـــــــــــو حـــــــــــضـــــــــــوري إحـــــــــــدى 
التي حملت عنوان  الندوات 
الملف  ومــخــرجــات  )حــلــول 
كغيري  ولعلمي  اإلسكاني(، 
بــأهــمــيــة الــمــلــف االســكــانــي 
ســيــمــا  وال  ــيــــن  ــنــ ــمــــواطــ ــلــ لــ
أولــــــئــــــك الــــــذيــــــن انـــقـــضـــت 
ســـنـــوات طــويــلــة جـــــدًا على 
تـــقـــدمـــهـــم لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
خـــدمـــة اســـكـــانـــيـــة، ولــعــلــمــي 
بـــحـــجـــم الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
أهمها  الملف  يواجهها هذا 
المساحة الجغرافية والموازنة، ولكنني سأتناول 
فـــي هــــذا الـــمـــقـــال بــعــضــا مــمــا يـــــدور فـــي أذهــــان 
قائمة  على  ينتظرون  الذين  من  الشأن  أصحاب 
حرمتهم  الــذيــن  أولــئــك  أو  اإلسكانية  الخدمات 
رغم  الخدمة  هــذه  على  الحصول  مــن  الــشــروط 

حاجتهم الفعلية إليها.
وذو  متشعب  الموضوع  أن  من  الرغم  وعلى 
شـــجـــون، فــإنــنــي ســأتــنــاول جــانــبــيــن مــنــه فــقــط،، 
الجانب األول يتعلق بشروط الخدمة االسكانية 
ــراتـــب الــشــهــري لطالب  فـــي مــقــدمــتــهــا ســقــف الـ
للخدمة  بحاجة  منهم  يعيق  قد  الذي  الخدمة، 
أثناء  زيادته  تتسبب  قد  أو  عليها،  الحصول  من 
فــتــرة االنــتــظــار فــي حــرمــان صــاحــب الطلب من 
بعد  استحقاقها  وقـــت  الــخــدمــة  عــلــى  الــحــصــول 
ليبدو  أمــل، حتى  على  عمره  مــن  ســنــوات  مضي 
األمر وكأن من وضع الشروط ينتظر من طالب 
يتم  الـــمـــادي وال  مــســتــواه  يــبــرح  أن ال  الــخــدمــة 
تحسين راتبه طوال فترة االنتظار التي قد تطول 

أو تقصر وقد تصل إلى عشرين عاما.
الثالثة  بالفئتين  يتعلق  الــثــانــي  والــجــانــب 
يكون  والتي قد  المستحقة  الفئات  والرابعة من 
لها اثر اجتماعي باالبنة التي قد تسجل الخدمة 
باسمها، والتي تحرم من يتقدم للزواج منها من 
إلى  ويــؤدي ذلك  الحصول على خدمة اسكانية، 
حرمانها من الزواج، وقصص الطاق أو العدول 
عن الزواج من فتيات منتفعات بهذه الفئة كثيرة.

ــرة اإلســـكـــان  ــ ــارك لـــســـعـــادة وزيــ ــ ــي إذ أبــ ــنـ  وإنـ
تعيينها في هذا المنصب وتكليفها بهذه المهمة، 
دراســة موضوع  إعــادة  اعتبارها  أن تضع في  آمــل 
الفئات المستحقة وشروط االستحقاق لتحقيق 
يــلــحــق أحــدهــم  لــلــمــواطــنــيــن مــن دون أن  الــنــفــع 

ضررا يعيق تمتعه بحقه في السكن.
ومن جانب آخر، أقترح أن يتم بحث موضوع 
ُيحدد  بحيث  السكنية،  العقارات  أسعار  تحديد 
ربح  هامش  ُيحقق  تتجاوزه،  ال  أعلى  سقف  لها 
لمالك العقار وُيتيح إمكانية الشراء للراغب في 

شراء مسكن با ضرر وال ضرار.

Hanadi_aljowder@hotmail.com

الإ�سكاني  والملف  الإ�سالحي  الم�سروع 

بقلم: احملامية 
د. هنادي عيسى اجلودر

eslammahfoouz@hotmail.comتقدمي:إسـام مـحفوظ

حــكــمــت الــمــحــكــمــة اإلداريــــــــة الــكــبــرى 
بإيقاف  الــعــمــل  وزارة  قـــرار  بــإلــغــاء  ــى  االولــ
صــــرف اعـــانـــة بــــدل الــتــعــطــل لــبــحــريــنــيــة، 
بدل  اعانة  بإعادة صرف  المحكمة  وأمــرت 
الــوزارة  أوقفت  ان  التعطل لها مجددا بعد 
صرف البدل بادعاء رفضها قبول الوظيفة 
المعروضة عليها، فيما لم تقدم الوزارة ما 
يفيد برفض المدعية الوظائف المعروضة 

عليها.
وكـــانـــت الــمــدعــيــة قـــد رفـــعـــت دعـــواهـــا 
اإلداري  الــقــرار  إلــغــاء  الحكم  فيها  طلبت 
وإعــادة  التعطل  ضد  التأمين  إعانة  بوقف 
صرف مبلغ اعانة التعطل لها عن االشهر 
إنــهــا كــانــت مسجلة لــدى  الــســابــقــة وقــالــت 
الــمــدعــى  مــن  تتسلم  وكــانــت  الــعــمــل  وزارة 
عليها إعانة التأمين ضد التعطل، اال انها 
مبلغ  وإيــقــاف صــرف  ملفها  بغلق  فوجئت 
فرصة  رفضها  على  تأسيسا  عنها،  االعانة 
من  الــرغــم  على  عليها،  المعروضة  العمل 
ــى الــمــعــروضــة  قــبــولــهــا فــرصــة الــعــمــل االولــ
منه  فتظلمت  الــقــرار  تــرتــض  ولـــم  عليها، 
الرفض  أن  الــى  الــتــي خلصت  ــوزارة  الــ الــى 
يعود إلى رفضها فرصة عمل أخرى عرضت 
ــدم تــلــقــيــهــا أي  عــلــيــهــا عــلــى الـــرغـــم مـــن عــ

اتصال بشأن ذلك العرض.
حكمها  حيثيات  في  المحكمة  وقالت 
أن  التمييز  محكمة  قضاء  فــي  المقرر  أن 
عبء اإلثبات في المنازعة اإلدارية ال يخرج 
عن األصل العام الذي قرره قانون اإلثبات 
وقوع  وهــو  والتجارية،  المدنية  الــمــواد  في 
هـــذا الــعــبء -بــحــســب األصــــل- عــلــى عاتق 
المدعي فهو المكلف بإثبات دعواه والملزم 

بتقديم الــدلــيــل عــلــى مــا يــدعــيــه، كــمــا أنــه 
على  يحمل  اإلداري  الــقــرار  أن  المقرر  من 
سببه الــصــحــيــح مــا لــم يــقــم الــدلــيــل على 
عدم صحته وأنه ال إلزام على جهة االدارة 
القانون  يلزمها  لــم  مــا  قــراراتــهــا  بتسبيب 
السلطة  استعمال  إســـاءة  عيب  وأن  بذلك 

يجب إقامة الدليل عليه ألنه ال يفترض.
اإلداري  ــرار  ــقـ الـ مـــن  كـــا  أن  ــافـــت  وأضـ
المسبب وغير المسبب يفترض قيامه على 
المصلحة  حــدود  وفي  يبرره  سبب صحيح 
من  مستمد  أصلها  القرينة  وهــذه  العامة، 
إداري،  فكرة عامة تفترض سامة كل قرار 
العكس،  إلثبات  قابلة  بسيطة  قرينة  وهــي 

على  بالتدليل  المدعي  قيام  أن  يفيد  بما 
إلــــى نقض  يـــــؤدي  ــرار ال  ــقــ الــ عــــدم صــحــة 
تــلــك الــقــريــنــة نــهــائــيــا، وإنـــمـــا يــكــفــي ذلــك 
اإلثبات  عبء  ينتقل  وبالتالي  لزحزحتها، 
إلى عاتق  المدعي  )مؤقتا( من على عاتق 
اإلدارة التي تلتزم عندئذ بإثبات مشروعية 
تعذر  أو  ذلـــك،  عــن  تقاعست  فـــإذا  الـــقـــرار، 
الـــكـــافـــي، تحملت  تــقــديــم اإلثـــبـــات  عــلــيــهــا 
الــدعــوى  فــي  اإلثــبــات  كفاية  عــدم  مخاطر 
اإلثــبــات،  عــبء  فــي  العامة  للقاعدة  طبقا 
أما إذا نجحت اإلدارة في إثبات المشروعية 

استقرت القرينة عالقة بالقرار.
وأشارت إلى أن المادة )24( من المرسوم 

بقانون رقم )78( لسنة 2006 بشأن التأمين 
الحق  يسقط  أنــه  نصت  قــد  التعّطل  ضــد 
فــي حالة  اإلعــانــة  أو  التعويض  فــي صــرف 
ما إذا رفض المتعطل االلتحاق بعمل يراه 
المكتب مناسبا بدون مبرر مرتين. ويسقط 
أو اإلعانة اعتبارًا من  الحق في التعويض 
تاريخ رفضه العمل المعروض عليه للمرة 
في  تمسكت  قــد  الــمــدعــيــة  أن  إال  الــثــانــيــة، 
الئــحــة دعــواهــا بــعــدم رفــض فــرصــة العمل 
وبــعــدم عرض  عليها،  عرضت  التي  األولـــى 
فرصة العمل الثانية، وال سيما ان تسجيل 
العمل  عــن  الباحثين  نــظــام  فــي  الــمــدعــيــة 

قرينة في رغبتها في العمل.
وقالت المحكمة إن جهة اإلدارة المدعى 
عليها هي من تحتفظ بالملفات والسجات 
ذات األثر الحاسم في هذا النزاع من حيث 
على  المعروضة  الــوظــائــف  مناسبة  إثــبــات 
تقدم  لــم  الــفــرص  تلك  ورفــضــهــا  المدعية 
الحقيقة  الى  الوصول  الى  يؤدي  دليل  أي 
إلعمال رقابة القضاء بشأن ترجيح صحة 
القرار المطعون عليه وسامة استخاصه، 
ــر الــــذي تــخــلــص مــعــه الــمــحــكــمــة الــى  االمــ
القضاء بإلغاء قرار المدعى عليها بإيقاف 
صرف اعانة بدل التعطل للمدعية مع ما 
صرف  إعـــادة  أهمها  اثـــار  مــن  عليه  يترتب 
اعانة بدل التعطل. فلهذه األسباب حكمت 
المحكمة بإلغاء قرار المدعى عليها إيقاف 
صرف اعانة بدل التعطل للمدعية مع ما 
صرف  إعـــادة  أهمها  اثـــار  مــن  عليه  يترتب 
اعانة بدل التعطل، وألزمت المدعى عليها 

المصروفات.
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عــاقــبــت الــمــحــكــمــة الــكــبــرى 
الــجــنــائــيــة آســـيـــويـــا بــالــســجــن 5 
ديــنــار  5 آالف  والــغــرامــة  ســنــوات 
تهريب  حــــاول  ان  بــعــد  واإلبـــعـــاد، 
كــبــســولــة مــخــدرة  أكـــثـــر مـــن 155 
بــــداخــــل أحـــشـــائـــه بـــعـــد وصـــولـــه 
ظهر  حيث  البحرين،  مطار  إلــى 
عــلــيــه االرتـــبـــاك، مــا دفـــع ضابط 
ــارك إلـــــــى تـــحـــويـــلـــه إلــــى  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
مــســتــشــفــى الـــقـــلـــعـــة لــلــشــك فــي 
أمره كونه مهربا للمواد المخدرة 
حــيــث حــولــتــه الــمــســتــشــفــى إلــى 
التي  األشــعــة  إلجـــراء  السلمانية 
كشفت وجــود األقــراص المخدرة 
المحكمة  إلــى  وقــادتــه  بأحشائه 

الجنائية.
ــيـــل الـــواقـــعـــة  ــود تـــفـــاصـ ــ ــعـ ــ وتـ
إلــــى حــضــور الــمــتــهــم إلــــى مــطــار 
قادمة  رحلة  متن  على  البحرين 

من باده وعليه مظاهر االرتباك، 
ــابـــط الـــجـــمـــارك  فــطــلــب مـــنـــه ضـ
الـــتـــوجـــه إلـــــى الـــمـــســـار األحـــمـــر 
وســألــه عــن حــالــتــه وعــمــا يــحــوزه 
فـــادعـــى أنــــه ال يـــحـــوز مــمــنــوعــات 
وعرضه  الجمارك  ضابط  فشك 
على الطبيب الذي طلب تحويله 

إلى المستشفى.
واألشعة  التحاليل  وبــإجــراء 
ــبـــيـــن وجــــــــود أجـــســـام  لـــلـــمـــتـــهـــم تـ
وبتضييق  أحـــشـــائـــه،  فـــي  غــريــبــة 
ــنـــاق عـــلـــى الــمــتــهــم اعـــتـــرف  الـــخـ
ــراص مـــخـــدرة بــداخــل  ــ بـــوجـــود أقـ
ــراءات  أحــشــائــه، فتم اتــخــاذ اإلجــ
الــطــبــيــة الـــازمـــة الســتــخــراجــهــا 
ــــن 155  ــر مـ ــثــ أكــ لــيــتــبــيــن وجـــــــود 
محشوا  مضغوطا  مخدرا  قرصا 
بالميتافيتامين، واعترف المتهم 
ــنـــقـــل تـــلـــك الــــمــــواد  بــــأنــــه قــــــام بـ

عليه  عــــرض  ان  بــعــد  الـــمـــخـــدرة 
في  فرصة عمل  األشخاص  أحــد 
الطيران  تذاكر  وتوفير  البحرين 

له ومبلغ مالي.
األمــنــيــة  الـــتـــحـــريـــات  أن  إال 

ضمن  يعمل  الــمــتــهــم  أن  كشفت 
المخدرة  الــمــواد  لتهريب  شبكة 
العامة  النيابة  إلــى  إحــالــتــه  وتــم 
ــيـــه انــــه بـــدائـــرة  الـــتـــي أســـنـــدت إلـ
أمــــــــن مـــــطـــــار الــــبــــحــــريــــن جــلــب 

المخدرة  الــمــواد  االتــجــار  بقصد 
العقلية،  والــمــؤثــرات  الــحــشــيــش 
ــا أنـــــــه حـــــــاز وأحــــــــــرز الــــمــــادة  ــمــ كــ
والــمــؤثــرات  الحشيش  الــمــخــدرة 

العقلية بقصد التعاطي. 
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كتب: عبداألمير السالطنة

تعرض سائق شاحنة إلصابات متوسطة عندما 
تدهورت الشاحنة التي يقودها عصر أمس )السبت(.
كان آسيوي يقود شاحنة كبير محملة بالرمال 
الواحدة  الساعة  وذلك في  الملك حمد  على شارع 
والــنــصــف مـــن عــصــر أمـــس وفـــجـــأة فــقــد الــســيــطــرة 
عــلــى عــجــلــة الــقــيــادة وانــقــلــبــت الــشــاحــنــة، نــتــج عن 
بواسطة  نقله  وتم  بإصابات متوسطة  ذلك اصابته 

العاج  لتلقي  المستشفى  إلــى  الوطني  االســعــاف 
الازم، وتضررت الشاحنة بتلفيات كبيرة.

وقــد حــضــرت فــور وقـــوع الــحــادث ســيــارة شرطة 
النجدة وقام افرادها بتسهيل سير السيارات القادمة 
المرور  الــى حين وصــول شرطة  االتــجــاه  فــي نفس 
الــى وضعها  الشاحنة  اعـــادة  وتــم  الــمــدنــي  والــدفــاع 
الجهات  وفتحت  الــشــارع،  مــن  وازاحــتــهــا  الطبيعي 

الرسمية التحقيق لمعرفة اسباب الحادث. 

ــّرم الــمــشــرع الــبــحــريــنــي مــجــمــوعــة من  جــ
األفعال التي تنصب على العمات، فتنال من 
الثقة التي يجب أن تتوافر لها كي تؤدي في 
للتعامل  كـــأداة  االقــتــصــادي  دورهـــا  المجتمع 
الــمــاديــة ووســيــلــة الخــتــزانــهــا،  وقــيــاس للقيم 
وتشكل جرائم العملة خطورة على االقتصاد 
الشراكة  دور  تفعيل  يستوجب  مما  الــوطــنــي 
ــــاغ عن  الــمــجــتــمــعــيــة مـــن خــــال ســـرعـــة االبــ
اقتصاد  أجــل حماية  الــجــرائــم مــن  مثل هــذه 

المملكة.
ــرائـــم الــتــزيــيــف فـــي الــعــمــات  وتــعــتــبــر جـ
 3 السجن  من  عقوبتها  وتبدأ  الجنايات  من 
سنوات وتصل إلى السجن 15 سنة، حيث نص 
من  والــغــرامــة  بالسجن  »يعاقب  أنــه  الــقــانــون 
عملة  كــانــت،  كيفية  بأية  زور،  أو  زيــف  أو  قلد 
مملكة  في  قانونًا  متداولة  معدنية  أو  ورقية 
البحرين أو في دولة أخرى بقصد ترويجها أو 
استعمالها، ويعتبر تزييفًا في العملة إنقاص 
يجعلها  بطاء  طائها  أو  معدنها  من  شــيء 

شبيه بعملة أخرى أكثر منها قيمة«.
وحول كيفية التعرف على العملة الورقية 
الــمــقــلــدة، فــهــنــاك أكــثــر مــن وســيــلــة ومستوى 
المقلدة،  العملة  كشف  بها  يمكن  للتأمين 
ــتـــي تــــرى بــالــعــيــن  ونـــذكـــر مــنــهــا الــعــنــاصــر الـ
المجردة والتي تهم الشخص العادي ليتعرف 
عليها بسهولة وُيسر.. كالعامة المائية فهي 
نسيج  فــي  تشكل  زخــرفــي  عــن تصميم  عــبــارة 
بالضوء  العامة  وتــرى  تصنيعه  أثناء  الــورق 
رقما  أو  صـــورة  يــكــون  قــد  والتصميم  الــنــافــذ، 
البحرينية  الــعــمــات  وفــي  عــبــارة،  أو  كلمة  أو 
المعظم  الملك  عبارة عن صورة جالة  فهي 
وقيمة العملة بالحروف العربية واإلنجليزية، 
تقليدها  يتجاهل  أو  يصعب  غالبًا  فالمقلد 
على  سطحي  بشكل  يضعها  فإنه  قلدها  وإذا 

سطح الورقة.

ويمكن ماحظة أي عملة مقلدة بسهولة 
وكــشــفــهــا مـــقـــارنـــة بــالــعــمــلــة الــصــحــيــحــة من 
عدم  فتجد  المجردة  بالعين  المقارنة  خال 
وضوح العامة بالعملة المقلدة وعدم التدرج 
اللوني الظلي والتحديد أو يتجاهل تقليدها 
ــاس، فيما نــرى االخــتــاف الــواضــح  مــن األســ
فـــي األلـــــوان بــيــن الــعــمــات الــصــحــيــحــة عند 
مــقــارنــتــهــا عــلــى عــمــلــة مــقــلــدة، فــتــجــدهــا من 
حيث الثبات والتدرج والوضوح، ويميز العملة 
البحرينية الحديثة وجود شريط أمني ثاثي 
ظهر  على  يوجد  وهــو  األزرق  باللون  األبــعــاد 
الــورقــة ومــطــمــورًا داخــل ألــيــاف الــورقــة بشكل 
تموج  بشكل  )مــتــحــرك(  متقطع  أي  مغزلي 
الــبــحــر عــنــد إمـــالـــة الـــورقـــة الــنــقــديــة، فتجد 
تصوير  عــن  عــبــارة  المزيفة  النقدية  بالورقة 

ملون ثابت دون حركة وباهت..
تطبع  التي  الصحيحة  العمات  وتمتاز 
ــتــــرك بـــــروزا  ــا تــ ــهـ ــأنـ ــيــــو( بـ ــالــ ــتــ مــــن خـــــال )انــ
عــلــى ســطــح الـــورقـــة يــمــكــن لــمــســه بــاألصــبــع 
واإلحساس بالخشونة وال تجده في العمات 
للشخص  يمكن  ذلــك  على  ومــثــال  المقلدة، 
العادي التحقق من كتابة )مصرف البحرين 
البحرينية  بالعملة  الوجـه  بجهة  المركزي( 
للكتابة، حيث  بــاألصــبــع  الــلــمــس  طــريــق  عــن 
ســيــاحــظ هـــذا الـــبـــروز فــي الــطــبــاعــة أو عند 
أيضًا  ويوجد  العملة،  لفئة  المكتوبة  األرقــام 
والمعروفة  تروسبين(  اليــف  )ســبــارك  رقــائــق 
بــعــيــن الــســمــكــة وهـــي عــامــة أمــنــيــة واضــحــة 
بالعمات الورقية البحرينية على جهة الوجه 
ذات  حلقتين  أو  حــلــقــة  تــحــمــل  ومــســتــحــدثــة 
ألوان متحركة وتظهر فئة الورقة النقدية في 
الحلقات، وحتى اآلن لم يتم تقليدها  وسط 
المزيفة  بالعمات  الميزة  هــذه  جــاءت  حيث 
عـــبـــارة عـــن تــصــويــر مـــلـــون ثــابــتــة دون حــركــة 

للحلقات.

الثقافة األمنية
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فعاليات وطنية: �لمجل�س �لأعلى للمر�أة 

�لبحرين تـاريخ  فـي  مـ�ضـيـئـة  مـحـطـة 
الــحــاديــة  بــالــذكــرى  اإلثــنــيــن  غــد  ــوم  يـ الــبــحــريــن  تحتفل مملكة 
الثاني  يــصــادف  الــذي  للمرأة  األعــلــى  المجلس  بتأسيس  والعشرين 
وطنية عن  فعاليات  وعــبــرت  عـــام.  كــل  مــن  أغسطس  مــن  والــعــشــريــن 
في  تقدم  من  البحرينية  المرأة  تحققه  بما  واالعتزاز  الفخر  عظيم 
مختلف المجاالت الوطنية، وإسهامها اإليجابي في مسارات التنمية 
على تنوعها، وهو ما تحقق بفضل الرعاية والعناية الملكية من لدن 
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المعظم، التي ترجمها المجلس األعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو 
البالد  عاهل  قرينة  خليفة  آل  إبراهيم  بنت  سبيكة  األمــيــرة  الملكي 
المعظم رئيسة المجلس األعلى للمرأة، على مدار السنوات الماضية 
مملكة  من  بما جعل  وتقدمها،  المرأة  لمشاركة  داعمة  مــبــادرات  إلــى 
البحرين نموذًجا رائًدا إقليميا ودوليا بفضل الحضور المتميز للمرأة 

على جميع األصعدة والمجاالت.
رئيسة  الملكي  السمو  به صاحبة  الــذي تضطلع  بالدور  وأشــادوا 
الــمــرأة  فــي صــالــح  يــصــب  مــا  كــل  لــلــمــرأة لتحقيق  المجلس األعــلــى 
البحرينية، ويعزز إسهامها في صناعة مستقبل الوطن، مشيرين إلى 
تاريخ  يعتبر محطة مضيئة في  للمرأة  األعلى  المجلس  تأسيس  أنَّ 
البحرينية مسارات متعددة للمشاركة  البحرين، وفتح للمرأة  مملكة 
الوطنية  المنجزات  تعميق  في  واإلسهام  وتقدمه،  الوطن  نهضة  في 

التي تشهدها مملكة البحرين.
المجلس األعلى للمرأة يمثل بيت خبرة متفرد  أن  إلى  وأشــاروا 
من  وتمكينها  الــمــرأة،  بإمكانيات  النهوض  في  العالم،  مستوى  على 

إبراز قدراتها وعطائها كشريكة فاعلة في تطور الوطن وازدهاره.

ــا نـــشـــرتـــه  ــ ــمـ ــ ــة لـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــار الــخــلــيــج« أمــــس بــشــأن  ــبــ »أخــ
المنامة  ســـوق  مــكــيــفــات  تعطل 
المركزي كشفت أمانة العاصمة 
عـــن أن مـــقـــاول الــصــيــانــة بــاشــر 
المكيفات  أعمال صيانة  تنفيذ 
الــمــركــزيــة بــشــكــٍل عــاجــل لــعــودة 
الـــســـوق  ــي  ــ فـ ــات  ــفـ ــيـ ــكـ ــمـ الـ أداء 
إلــى وضــعــه الطبيعي  الــمــركــزي 

في أسرع وقت ممكن.
ــانــــة  ــيــ الــــصــ أن  وأضــــــــافــــــــت 
الــعــاجــلــة ســتــشــمــل كـــل وحـــدات 
ــي ســـــوق الــمــنــامــة  الــتــكــيــيــف فــ
وحــــدة   66 وعــــددهــــا  الـــمـــركـــزي 
إلـــى  مــــن 10  تـــتـــفـــاوت ســعــتــهــا 
إلــــى جـــانـــب 12 وحـــدة  35 طــنــا 
لــلــتــهــويــة، مــوزعــة فــي قــطــاعــات 
ــوق  ــ سـ ــــوي  ــتـ ــ ــحـ ــ يـ إذ  الــــــــســــــــوق؛ 
الخضار والفواكه على 44 وحدة 
وســــوق الــلــحــوم عــلــى 11 وحــدة 

وسوق السمك على 11 وحدة.
ــارت إلـــى أنـــه تــم الــبــدء  ــ وأشـ
بـــأعـــمـــال الــصــيــانــة لــلــمــكــيــفــات 
ــق تــعــيــيــن  ــريـ الـــمـــركـــزيـــة عــــن طـ
شـــركـــة مــتــخــصــصــة لــلــحــصــول 
الصيانة  عــمــلــيــات  أفــضــل  عــلــى 
بكفاءة  مــجــددا  عملها  لضمان 

عالية خالل األسبوع الجاري.
ــة الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــانـ ــ وأكـــــــــدت أمـ
استمراريتها في تنفيذ خططها 
المنامة  ســوق  وصيانة  لتطوير 
حجم  مع  يتالءم  بما  المركزي 

التي  والبضائع  للسلع  التداول 
تشمل 487 وحدة تجارية وذلك 
العقبات  كــل  تــذلــيــل  فــي ســبــيــل 
ــرواد  ــ ــ ــتـــي تــــواجــــه الـــتـــجـــار والـ الـ
وتقديم أعلى مستوى للخدمات 

ــرار الـــحـــركـــة  ــمــ ــتــ ــزز اســ ــعــ ــا يــ ــمـ بـ
التجارية في أفضل صورها.

ــة الــعــاصــمــة  ــانــ وأشــــــــارت أمــ
بالتنسيق  أنــهــا  إلــى  بيانها  فــي 
ــع مــجــلــس بــلــدي  ــاون مــ ــعــ ــتــ والــ

أمانة العاصمة بصدد وضع عدد 
مـــن الـــتـــصـــورات والــمــقــتــرحــات 
للسوق  الشامل  التطوير  بشأن 
أداء  أعلى  يحقق  بما  المركزي 
يقدمها  التي  للخدمات  ممكن 

السوق  ومرتادي  للتجار  السوق 
والزوار على حد سواء.

��ضتجابة لـ»�أخبار �لخليج«.. �ضيانة عاجلة لمكيفات �ل�ضوق �لمركزي
تعيي�ن �س�ركة متخ�س�س�ة تنج�ز اأعم�ال ال�سيانة هذا الأ�س�بوع

} سوق المنامة المركزي.

} سمو األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

ص4 أخبار البحرين

ص5 أخبار البحرين
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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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ترحب »الأيام« بر�شائل القراء واإ�شهاماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر ال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد الإلكرتوين اإذا وجد ورقم الت�شال. وحتتفظ »الأيام« لنف�شها بحق التعديل والخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.
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م�صتجـــدات اآفــ�ق االقت�ص�د الع�ملـــي

 2022 املن�شرم  العام  �شهـــد 

قتامة  الأجواء  على  ت�شفي  تطورات 

عام  يف  مبدئي  تعاٍف  بعــد  متزايدة 

تتحقق  املخاطر  بداأت  حيث   2021

اإذ اإن الناجت العاملي  على اأر�س الواقع، 

العام  هذا  من  الثاين  الربع  يف  انكم�س 

ال�شني  يف  الن�شاط  لهبوط  نتيجة 

ورو�شيا بينما جاء الإنفاق ال�شتهالكي 

م�شتوى  دون  املتحدة  الوليات  يف 

العاملي  القت�شاد  وتعر�س  التوقعات. 

ال�شعيف يف الأ�شا�س من جراء اجلائحة 

لعدة �شدمات اأخرى، اإذ ارتفع الت�شخم 

م�شتوى  على  املتوقع  امل�شتوى  عن 

املتحدة  الوليات  يف  -وخا�شة  العامل 

الأوروبية  والقت�شادات  المريكية 

ت�شديد  يف  ت�شبب  مما  الرئي�شية- 

الأو�شاع املالية وتباطاأ الن�شاط ب�شورة 

نتيجة  ال�شني  يف  املتوقع  من  اأ�شواأ 

واإجراءات  كورونا  تف�شي  ملوجات 

الإغالق العام، وظهرت تداعيات �شلبية 

اأخرى على اأثر احلرب يف اأوكرانيا.

اإىل  الأ�شا�شية  التنبوؤات  وت�شيــر 

تباطوؤ النمو من 6،1% يف العام املا�شي 

اإىل 3،2% يف عام 2022 بانخفا�س قدره 

تقرير  توقعات  عن  مئوية  نقطة   0،4

اآفاق القت�شاد العاملي يف اأبريل 2022 

وعلى اأثر انخفا�س النمو يف وقت �شابق 

ال�شرائية  القوة  وتراُجع  العام  هذا  من 

لالأفراد وت�شديد ال�شيا�شة النقدية، حيث 

مت تخفي�س التوقعات مبقدار 1،4 نقطة 

المريكية.  املتحدة  الوليات  يف  مئوية 

ويف ال�شني اأدى جتدد اإجراءات الإغالق 

العقارية  الأزمة  عمق  وزيادة  العام 

مبقدار  النمو  توقعات  تخفي�س  اإىل 

تداعيات  حدوث  مع  مئوية  نقطة   1،1

تعك�س  اأوروبا  ويف  كبرية  عاملية 

التوقعات  يف  الكبرية  التخفي�شات 

وت�شديد  اأوكرانيا  يف  احلرب  تداعيات 

توقعات  رفع  مت  وقد  النقدية  ال�شيا�شة 

الغذاء  اأ�شعار  ب�شبب  العاملي  الت�شخم 

والطاقة، ف�شالً على اختاللت العر�س 

والطلب التي ل تزال باقية ومن املتوقع 

القت�شادات  يف   %6،6 اإىل  ي�شل  اأن 

املتقدمة و9،5% يف اقت�شادات الأ�شواق 

بزيادة  النامية  والقت�شادات  ال�شاعدة 

نقطة  و0،8   0،9 قدرها  التوقعات  يف 

عام 2023  الرتتيب، ويف  على  مئوية 

النقدية  لل�شيا�شة  يكون  اأن  املتوقع  من 

حيث  موجع  تاأثري  للت�شخم  امل�شادة 

قدره  منو  معدل  العاملي  الناجت  ي�شجل 

2،9% فقط.

الآفاق  تكتنف  التي  املخاطر  ومتيل 

املتوقعة ميالً جارًفا اإىل جانب التطورات 

اأن توؤدي احلرب  املمكن  املعاك�شة، فمن 

يف اأوكرانيا اإىل توقف مفاجئ لواردات 

الغاز الأوروبية من رو�شيا، ومن املمكن 

اأن ي�شبح تخفي�س الت�شخم اأ�شعب من 

اأ�شواق  �شيق  زيادة  ب�شبب  اإما  املتوقع 

انفالت  اأو  املتوقع  امل�شتوى  عن  العمل 

توقعات الت�شخم عن الركيزة امل�شتهدفة، 

الأو�شاع  ت�شديد  يوؤدي  اأن  املمكن  ومن 

م�شتويات  بلوغ  اإىل  العاملية  املالية 

مديونية حرجة بني اقت�شادات الأ�شواق 

وقد  النامية،  والقت�شادات  ال�شاعدة 

كورونا  فايرو�س  تف�شي  جتدد  يت�شبب 

على  ف�شالً  العام،  الإغالق  واإجراءات 

العقاري  القطاع  اأزمة  تفاقم  احتمال 

يف مزيد من الكبح للنمو ال�شيني، كما 

اأن  ال�شيا�شي  اجلغرايف  للتباعد  ميكن 

على  والتعاون  التجارة  م�شرية  يعوق 

م�شتوى العامل. ويف ظل �شيناريو بديل 

ويرتفع  املخاطر  فيه  تتحقق  معقول 

ويرتاجع  اأعلى  م�شتويات  اإىل  الت�شخم 

النمو العاملي اإىل حوايل 2،6% و2% يف 

الرتتيب،  على  و2023   2022 عامي 

ُيتوقع اأن ي�شل النمو اإىل اأدنى 10% من 

النتائج امل�شجلة منذ عام 1970.

التي  ال�شغوط  ا�شتمرار  ومع 

يف  املعي�شة  م�شتويات  ارتفاع  تفر�شها 

يكون  اأن  ينبغي  العامل  اأنحاء  خمتلف 

الأولوية  فهو  الت�شخم  على  �شيطرة 

ال�شيا�شات  ل�شناع  بالن�شبة  الرئي�شية 

النقدية  ال�شيا�شة  لت�شديد  و�شيكون 

تكاليف اقت�شادية حقيقية ل مفر منها، 

الإجراء لن يوؤدي  التاأخر يف هذا  ولكن 

وميكن  التكاليف  تلك  تفاقم  اإىل  اإل 

املوجه  العامة  املالية  دعم  ي�شاعد  اأن 

على  الأثر  تخفيف  على  للم�شتحقني 

ظل  يف  اأنه  غري  �شعًفا،  الفئات  اأ�شد 

ب�شبب  احلكومية  امليزانيات  ا�شتنزاف 

كلي  موقف  اإىل  واحلاجة  اجلائحة 

م�شاد للت�شخم على �شعيد ال�شيا�شات 

تعوي�س  �شيتعني  الكلية  القت�شادية 

زيادة  طريق  عن  ال�شيا�شات  هذه  اأثر 

ال�شرائب -وهذا ما قامت به دول عدة- 

اأو تخفي�س الإنفاق احلكومية و�شيوؤثر 

على  ا  اأي�شً النقدية  الأو�شاع  ت�شديد 

املايل مما يتطلب احلكمة يف  ال�شتقرار 

الكلية  الحرتازية  الأدوات  ا�شتخدام 

اأطر  اإ�شالحات يف  اإجراء  اأهمية  ويعزز 

ال�شيا�شات  اإطار  ويف  الديون  ت�شوية 

الرامية اإىل معاجلة تاأثريات بعينها على 

الرتكيز  ينبغي  والغذاء  الطاقة  اأ�شعار 

على الفئات الأ�شد تاأثًرا يف الوقت الذي 

ترتفع  اأن  يجب  اجلائحة  فيه  ت�شتمر 

ال�شاللت  التطعيم للوقاية من  معدلت 

املتحورة يف امل�شتقبل القريب.  

يزال  ل  اآخًرا  ولي�س  واأخيـــًرا 

اآثار تغري املناخ يتطلب حترًكا  تخفيف 

وال�شرار  النبعاثات  من  للحد  فورًيا 

ال�شتثمارات  وت�شجيع  وزيادة  البيئية 

نحو  التحول  بهدف  للبيئة  ال�شديقة 

القت�شاد الأخ�شر. 

�صلم�ن اإبراهيم احلوطي

ب�حــــــــث اأك�دميي يف املج�ل االقت�ص�دي

 

الدوائر االنتخ�بية.. واملراكز الثق�فية 
كبري  دور  لها  الثقافة  اأن  اأحد  على  يخفى  ل 

بال�شاأن  واملهتمني  املجتمعات،  وتوعية  تنوير  يف 

ونق�شد  لها  تفتح  الثقافة  اأي  اأنها  يعلمون  الثقايف 

املختلفة،  باأنواعها  املعرفة  اآفاق  الإن�شانية  املجتمعات 

والقراآنية  والأدبية  والتاريخية  وال�شحية  العلمية 

املهمة،  املعارف  من  وغريها  والتكنولوجية،  والدينية 

يف  املثقف  املواطن  اإليه  يطمح  ما  بع�س  ولتحقيق 

العمل على توفري مراكز ثقافية يف  الثقايف، هو  املجال 

املعرفة،  م�شادر  بكل  تعنى  البحرين،  مناطق  خمتلف 

م�شتوى  على  ويكون  والعاملية،  والإ�شالمية  العربية 

واجلهات  البالد،  يف  النتخابية  الأربعني  الدوائر 

الأعمار،  مبختلف  املواطن  وبتثقيف  بالثقافة  املعنية 

املعرفة  �شبل  خمتلف  توفري  يف  بجد  تفكر  اأن  لها  لبد 

من  امل�شروع  درا�شة  وميكنها  مناطقهم،  يف  للمواطنني 

ثقايف جمهز  لو يكون كل مركز  اأبعاده، جميل  خمتلف 

احلديثة،  والتقنيات  التكنولوجيا  الو�شائل  باأحدث 

ثقافًيا  مركًزا   40 يوفر  اأن  ال�شعب  من  اأن  يقال  قد 

مع  يتعامل  ميكن  البالد،  يف  النتخابية  الدوائر  بعدد 

املثال  �شبيل  على  والتنا�شب،  الن�شبة  امل�شروع مبفهوم 

ل احل�شر، يف كل دائرة اإنتخابية عدد ناخبيها 12 األف 

فيها  يكون  ناخب،  اآلف   8 حد  اإىل  بقليل  واأقل  ناخب 

النتخابية  الدوائر  يف  املواطن  اأن  املهم  ثقايف،  مركز 

نحتاج  ل  وقد  الثقافية،  املراكز  من  ي�شتفيد  جميعها 

وعر�شها،  البالد  طول  يف  ثقافًيا  مركًزا   30 من  اأكرث 

لو  ثقايف،  مركز  لكل  املالية  التكلفة  تقدير  ولو حاولنا 

بالغنا يف التقدير لن يكلف كل مركز اأكرث من مليونني 

دينار بحريني، يعني ذلك اأن تكلفة 30 مركًزا ي�شاوي 

التكلفة  معدل  معرفة  حاولنا  فلو  دينار،  مليون   60

ل  �شنجده  البحرين،  �شكان  لعدد  بالن�شبة  التقريبية 

املعدل  هذا  اأن  ونعتقد  فرد،  لكل  ديناًرا   43 عن  يزيد 

الذي �شيحقق  امل�شروع،  بالن�شبة لأهمية  التقريبي يعد 

امل�شتويات  خمتلف  على  الفوائد  من  الكثري  للمواطن 

الثقافية واملعرفية، لي�س كبرًيا من اجلانب القت�شادي، 

واأن تنفيذه لي�س م�شتحيالً، واإمكانية حتقيقه قد يكون 

الأكيدة  الإرادة  تواجدت  ما  اإذا  نف�شه  ال�شهل  من  اأ�شهل 

اأن  بودنا  كان  املواطن،  بتثقيف  املعنية  اجلهات  لدى 

ولكن  حتقيقه،  يف  بارًزا  دوًرا  النيابي  للمجل�س  يكون 

مع الأ�شف مل جند اأحد من النواب الكرام ول واحد من 

املر�شحني املحرتمني تطرقوا ملثل هذا امل�شروع، رغم ما 

بطبيعة  امل�شتويات،  جميع  على  كربى  اأهمية  من  له 

احلال وجودها على اأر�س الواقع يحفز املواطنني على 

وعي  م�شتوى  من  ويزيد  والبحث،  والطالع  القراءة 

امل�شروع  هذا  اإن  ونقول  نعود  كبرية،  بن�شبة  املواطن 

قبل  م�شتفي�شة ومعمقة من  درا�شة  اإىل  الكبري، يحتاج 

فريًدا  يكون  لكي  احلبيب،  وطننا  بالثقافة يف  املعنيني 

والعربية،  الإقليمية  الدول  م�شتوى  على  نوعه  من 

امل�شتدامة، لأنها  التنمية  اإ�شهاماته يف  ولن نتحدث عن 

معروفة لدى الكثريين من املواطنني املثقفني، وما نريد 

والفكرية  الثقافية  اأنه م�شروع كبري يف عطاءاته  قوله 

والعلمية والتعليمية والجتماعية، ناأمل اأن نرى بلدنا 

املجالت  خمتلف  يف  حال،  واأف�شل  اأجمل  يف  الطيب 

املواطن  نرى  واأن  والعملية،  العلمية  والجتاهات، 

اأكرث رفعة ومناء مبختلف الأبعاد، احلياتية والثقافية 

والفكرية والعلمية والتعليمية واملهنية.

�صلم�ن عبداهلل

احل�ص��صية من االأدوية قد تهدد حي�تك!

تعاين  التي  الأ�شخا�س  من  اأنت  هل 

يكون  قد  الأدوية؟  لأحد  احل�شا�شية  من 

اأكرث  متعارف  احل�شا�شية  م�شطلح 

لهم  انتقلت  الذي  العائلة  اأفراد  لدى 

جينًيا  الأطعمة  بع�س  جتاه  احل�شا�شية 

الفواكه  بع�س  من  احل�شا�شية  مثل 

ال�شوكولتة  من  اأو  واملوز  كالفراولة 

ح�شا�شية  عن  اأما  الألبان،  منتجات  اأو 

او  اأ�شبابها قد يكون جينًيا  الأدوية فهي 

اأو  الدواء  من  عالية  جلرعة  للتعر�س 

فرط ا�شتخدامه.

العلمي  املفهوم  هو  ما  ولكن 

احل�شا�شية  حتدث  الدواء؟  حل�شا�شية 

جتاه  املناعي  اجلهاز  فعل  ردة  نتيجة 

باعتباره  وهذا  للدواء  الفعالة  املادة 

الدواء ومعاملته يف  دفاعًيا �شد  هجوًما 

والبكترييا  الفريو�شات  معاملة  اجل�شم 

والأج�شام الغريبة التي يحاربها اجلهاز 

املناعي ويكون �شدها اأج�شام م�شادة.

بح�شر  ال�شيق  املفهوم  عن  اأما 

طفح  جمرد  كونه  يف  احل�شا�شية  معنى 

نتيجة  اجل�شم  يف  حمراء  بقع  اأو  جلدي 

يتجاهل  البع�س  يجعل  فهو  التح�ش�س، 

بع�س  من  ت�شبهم  قد  التي  الأعرا�س 

الأعرا�س  م�شمى  حتت  وجعلها  الأدوية 

اجلانبية للدواء

من  احل�شا�شية  اأعرا�س  وت�شمل 

)حم  احلرارة  درجة  يف  ارتفاع  الأدوية 

ح�شا�شية  الوجه،  اأو  ال�شفتني  وتورم   )

باحلكة  الرغبة  التنف�س،  �شيق  العني، 

والطفح اجللدي، �شيالن الأنف اأو الر�شح، 

الإ�شهال. وقد ت�شل الأعرا�س العنيفة اإىل 

والدوخة  الت�شنج  اإغماء وحالت  حالت 

التي ت�شتدعي الإ�شعاف، واأغلب الأحيان 

ب�شعة  اإىل  �شاعة  خالل  الأعرا�س  تظهر 

وقت  من  اأيام  اإىل  ت�شل  ورمبا  �شاعات، 

تناول الدواء.

العالج،  من  خري  الوقاية  ودائًما 

الأدوية  فاإن كنت حت�ش�شت من نوع من 

جتنب  فوجب  خفيفة  اأعرا�س  وظهرت 

من  الدوائية  اأ�شكالها  بكل  الفعالة  املادة 

�شراب اأو اأقرا�س اأو حقن، اأما اإذا تفاقمت 

لإجراء  بالطوارئ  الإ�شراع  الأعرا�س 

الزم.

ت�شبب  قد  التي  الأدوية  اأهم  ومن 

ح�شا�شية جتاهها هي امل�شادات احليوية 

الأمل من عائلة  البن�شيلني، م�شكنات  مثل 

مادة  مثل  ال�شتريويدية  غري  امل�شكنات 

اأدوية  والديكلوفيناك،  الأيبوبروفني 

اأدوية  الكربيت،  عن�شر  على  حتتوي 

واأدوية  الأن�شولني  املناعة،  تثبيط 

م�شادات الت�شنج وال�شرطان. 

يعتقد  قد  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 

احلمل  لفرتة  الآمنة  الأدوية  اأن  البع�س 

الآخرين،  الأ�شخا�س  منها  يتح�ش�س  ل 

فرط  اإن  حيث  خاطئ،  مفهوم  هذا  ولكن 

زائدة  جرعة  تناول  اأو  الدواء  ا�شتخدام 

الدوائية  احل�شا�شية  اأ�شباب  من  منه 

ا. اأي�شً

واأخرًيا ال�شتخدام ال�شحيح لالأدوية 

واإجراء  الالزمة  الإر�شادات  واتباع 

العوامل  اأهم  من  الدورية  الفحو�شات 

التي يتفادى بها الفرد اأعرا�س احل�شا�شية 

اإجراء  ول�شيما  الأدوية  عن  الناجتة 

مثل  الدوية  لبع�س  احل�شا�شية  اختبار 

البن�شيلني قبل تناوله من اأهم الإجراءات 

الوقائية املهمة.

ال�صيدالنية اأجني ع�دل عّواد

اأجني عّواد

ال�صي�غة االإعالمية

 للحمالت االنتخ�بية

الإعالمية  الو�سائل  لطاملا كانت ول تزال و�ستظل 

املتنوعة واملتعددة من الأدوات املطلوبة واملهمة لنجاح 

ال�سنوات املا�سية  الت�سريعية وهذا ما �سهدته  امل�سرية 

الوطنية والتلفزيون املحلي  ومن دور جبار لل�سحف 

يف  خا�سة  الت�سريعي  باملجال  الهتمام  يف  والإذاعة 

الفرتات التي نعي�سها اليوم والتي تعترب نقطة النطالقة 

ملرحلة دميقراطية جديدة نعي�سها يف اململكة.

و�سهلة  متاحة  باتت  اجلديد  الإعالم  قنوات  ولأن 

املر�سحني  من  العديد  نرى  فاإننا  للجميع  الو�سول 

اإعالميًا ب�سكل  للظهور  املن�سات  الذين ي�ستغلون هذه 

لأنها  العام  الراأي  يثري  قد  الظهور  هذا  ان  عام ورغم 

يف  يرغب  من  لكل  املتوقعة  الأ�ساليب  من  اأ�سبحت 

الإعالمي  الربنامج  فاإن  لذلك  التجربة،  هذه  خو�ض 

اأو اخلطة الإعالمية ب�سكل خا�ض مهمة جًدا يف بداية 

ال�سلوكيات  اأو  الت�سرفات  بع�ض  اإن  اإذ  النطالقة، 

اإىل  توؤدي  قد  املر�سحني  بع�ض  ينتهجها  التي  العبثية 

يف  نعي�ض  ونحن  ا  خ�سو�سً والثقة  الفر�سة  خ�سرانه 

زمن العد�سات الالقطة التي تنتظر اأي زلة متوقعة.

يف  الإعالمي  الظهور  باأن  يعتقد  البع�ض  فاإن 

يف  وامل�ساركة  التلفزيونية  واملقابالت  ال�سحف 

م�ساجد  يف  فر�ض  كل  و�سالة  الجتماعية  الفعاليات 

اأو  ال�سكنية  الأحياء  يف  بكرثة  والظهور  املنطقة 

امل�ساركة يف املجال�ض ب�سورة عفوية ومتخبطة ليعرفه 

الإعالمية  اخلطة  و�سع  عن  تغنيه  بطبيعته  النا�ض 

وال�سرتاتيجية وحتى اأن هناك البع�ض ل ميلك فريًقا 

�سحيح  العك�ض  ولكن  النتخابية،  حلملته  اأع�ساء  اأو 

وعلًما  فنًا  حتتاج  الإعالمية  الر�سالة  �سياغة  باأن 

�ست�ستقبل  التي  املجتمعية  ال�سرائح  واختيار  متزًنا 

بالحتياجات  ومعرفة  درا�سة  حتتاج  الر�سالة  هذه 

والرغبات املطلوبة لك�سب ثقتهم قبل اأ�سواتهم.

ولنكن وا�سحني، فاإن املواطن اأ�سبح واعيًا بدوره 

وحقوقه فلم يعد مرتقبًا ل�سعارات التغيري او العبارات 

اأن  ناأمل  اليوم  اعتاد، بل نحن  الرنانة كما  الع�سوائية 

الدميقراطي  النجاح  حتقيق  يف  فعلية  م�ساركة  نرى 

هذه  حلمل  املوؤهلة  ال�سبابية  للفئة  م�سرف  ومتثيل 

النه�سة  ا�ستمرارية  ن�سهد  واأن  الكبرية  امل�سوؤولية 

للمواطنني  الدائمة  باملنفعة  تعود  والتي  الدميقراطية 

اجلهات  تبخل  فلم  ال�ساملة،  التنموية  للم�سرية  دعًما 

الت�سريعية  ال�سوؤون  يف  والوعي  الدعم  بتقدمي  املعنية 

مبا تتالءم مع الروؤية الوطنية.

واإن اأ�سرنا بالقول فاإننا ل ننكر دور معهد البحرين 

للتنمية ال�سيا�سية طيلة الفرتة املا�سية وطرحه للعديد 

من الربامج والأن�سطة التاأهيلية التي تهدف اإىل تدريب 

�سفافية  ودعم  النتخابية  والفرق  املر�سحني  وتوعية 

املرت�سح  دليل  ول�سيما  النتخابية،  العملية  ونزاهة 

اأ�سا�سيًا  ومرجًعا  نوعه  من  الأول  الإ�سدار  ُيعد  الذي 

ويت�سمن  الت�سريعي،  ال�ساأن  يف  اخلرباء  وباإ�سراف 

كل الحتياجات الأ�سا�سية التي قدمها املعهد بف�سوله 

الأ�سا�سية  باملعلومات  املر�سحني  تزود  والتي  ال�ستة 

القانوين  والدليل  البحرين  يف  الأ�سا�سي  للنظام 

واملتابعة  الر�سد  وعمليات  والإعالمي  وال�سيا�سي 

للعملية النتخابية.

�سلمان احلوطي
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اأمني التعليم العايل ت�صتقبل �صطام الق�صيبي

امل�صرف اخلليجي يطلق برناجًما تدريبًيا خلريجي اجلامعات

ا�ستقبلت د. ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن دعيج اآل خليفة 

جمل�س  رئي�س  نائب  العايل  التعليم  ملجل�س  العام  الأمني 

�سليمان  �سطام  مبكتبها،  العايل،  التعليم  جمل�س  اأمناء 

الق�سيبي الرئي�س التنفيذي للم�سرف اخلليجي التجاري 

والوفد املرافق له، وذلك مبنا�سبة اإطالق امل�سرف برناجًما 

الإ�سالمية  ال�سريفة  حول  اجلامعات  خلريجي  تدريبًيا 

لالأمني  الق�سيبي  �سلم  اإذ  ال�سريفة«،  »بوابة  حتت عنوان 

تفا�سيله  معها  وناق�س  الربنامج  كتيب  من  ن�سخه  العام 

واآلية تنفيذه وطرق ال�ستفادة منه على نطاق موؤ�س�سات 

التعليم العايل. 

وخالل اللقاء، اأ�سادت د. ال�سيخة رنا بنت عي�سى بن 

دعيج اآل خليفة مببادرة امل�سرف يف اإعداد هذا الربنامج 

بحيث  مدرو�س  ب�سكل  اإعداده  مت  الذي  املتكامل  التدريبي 

خريجي  يحتاجها  التي  الأ�سا�سية  املهارات  جميع  يغطي 

اجلامعات لاللتحاق بالعمل امل�سريف والإ�سهام يف تطوير 

هذا القطاع احليوي املهم، موؤكدة على الدور الرئي�س الذي 

يلعبه القطاع اخلا�س يف تهيئة خريجي اجلامعات ل�سوق 

واأهمية  التدريبية،  الربامج  هذه  مثل  خالل  من  العمل 

ا�ستمرار مثل هذا التعاون ما بني املجل�س والقطاع اخلا�س 

املعرفة  اقت�ساد  حتقيق  اأجل  من  تكاملية  �سراكة  لبناء 

القائم على البتكار ومواكبة احتياجات �سوق العمل.

من جانبه، اأ�ساد �سطام �سليمان الق�سيبي بجهودها يف 

العايل، موؤكًدا حر�س  التعليم  تطوير منظومة موؤ�س�سات 

امل�سرف على ال�سراكة مع املجل�س لتنفيذ برامج وم�ساريع 

البحرين،  مملكة  يف  التعليم  لقطاع  موجهة  م�سرتكة 

الذي د�سنه امل�سرف  التدريبي  اهتمامها بالربنامج  مقدًرا 

املجل�س لتدريب  ال�ستفادة منه يف خطط  وحر�سها على 

خريجي اجلامعات بالتعاون مع موؤ�س�سات التعليم العايل 

يف مملكة البحرين. 

ويرّكز هذا الربنامج على منح اخلريجني تدريًبا عملًيا 

وذلك  متوا�سلة،  اأ�سهر  �ستة  ملدة  متقدمة  تقنية  ومعرفة 

الربنامج  ويركز  امل�سريف.  القطاع  يف  للعمل  لإعدادهم 

على املهارات القيادية والإبداعية عرب التدرب يف الأق�سام 

جتربتهم  تعزيز  بهدف  امل�سريف؛  القطاع  يف  الرئي�سة 

التدريبية واحلر�س على خو�سهم لتجربة العمل امل�سريف 

ب�سكل متكامل.

مركز نا�صر للتاأهيل والتدريب املهني 

يبحث �صبل التعاون مع بوليتكنك البحرين

اإطار تعزيز ال�سراكة العلمية  يف 

يف  التقني  التعليم  م�سرية  ودعم 

املدير  اجتمع  البحرين،  مملكة 

للتاأهيل  نا�سر  ملركز  التنفيذي 

بن  عبداهلل  الدكتور  املهني  والتدريب 

نا�سر النعيمي برئي�س كلية البحرين 

التقنية )بوليتكنك البحرين( الدكتور 

املركز  حرم  يف  اأوكاهون،  كريان 

التعليمي الكائن مبنطقة جو. 

التعاون  �سبل  الطرفان  وبحث 

التقني  التعليم  طلبة  م�ستقبل  لبناء 

البحرين يف ظل متطلبات  يف مملكة 

الثورة ال�سناعية الرابعة والتحولت 

ال�سناعة  ت�سهدها  التي  العاملية 

كلية  طلبة  ومنح  التكنولوجية، 

ا�ستخدام  فر�س  التقنية  البحرين 

املرافق والتقنيات املتطورة يف املركز 

العملي  التطبيق  يف  جتربتهم  لإثراء 

وكوادر  علمية  بكفاءات  للخروج 

وطنية على م�ستوى عاٍل من الإعداد 

الأجهزة  مع  التعامل  يف  والتهيئة 

ال�سناعية.

اأوكاهون  كريان  الدكتور  وقام 

يف  جولة  باأخذ  له  املرافق  والوفد 

للتاأهيل  نا�سر  مركز  خمتربات 

اأطلع الفريق  والتدريب املهني، حيث 

على الأجهزة احلديثة امل�ستخدمة يف 

تدري�س الطلبة باملركز.

واأو�سح الدكتور عبداهلل بن نا�سر 

للتاأهيل  نا�سر  مركز  باأن  النعيمي 

تخريج  على  يعمل  املهني  والتدريب 

نخب متميزة من ال�سباب القادر على 

خو�س �سوق العمل مبا�سرة مبهاراته 

رحلته  يكت�سبها خالل  التي  النوعية 

لهم  يفتح  مما  املركز،  يف  التعليمية 

التغيري  اإحداث  يف  وا�سعة  اآفاًقا 

الإيجابي لبيئات العمل فور تخرجه.

املركز  باأن  النعيمي  واأ�ساف 

يوا�سل جهوده يف ترجمة توجيهات 

�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد اآل خليفة، 

الإن�سانية  لالأعمال  امللك  ممثل جاللة 

و�سوؤون ال�سباب، رئي�س جمل�س اأمناء 

مركز نا�سر للتاأهيل والتدريب املهني 

حا�سنة  البحرين  مملكة  جعل  يف 

امل�ستقبل من خالل  ملعارف ومهارات 

حتويل هذا ال�سرح العلمي اإىل مدينة 

علمية اإقليمية تعمل على ن�سر ثقافة 

بكوادر  العمل  بيئات  وتزود  البتكار 

وطنية على م�ستوى عاٍل يف التاأهيل 

احللول  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  والإعداد، 

على  القائمة  املتقدمة  التكنولوجية 

الذكاء ال�سطناعي.

من جانبه قال الرئي�س التنفيذي 

الربوفي�سور  البحرين  لبوليتكنك 

ملركز  زيارتنا  »اإن  اأوكوهان:  كريان 

ُتعد  املهني  والتدريب  للتاأهيل  نا�سر 

بوليتكنك  ا�سرتاتيجية  من  جزًءا 

البحرين ال�ساعية اإىل تعزيز �سراكتها 

القطاعات ل�سمان جودة  مع خمتلف 

نا�سر  مركز  اأن  ول�سك  خمرجاتها. 

ميتلك  املهني  والتدريب  للتاأهيل 

معامل واآلت رائعة، من �ساأنها �سقل 

ت�سكيلها، مبا  واإعادة  الطلبة  مهارات 

بخريجني  العمل  �سوق  مد  ي�سهم يف 

موؤهلني قادرين على تلبية احتياجاته 

والنهو�س بالقت�ساد الوطني«.

للف�صل الدرا�صي الأول.. جامعة العلوم التطبيقية:

 اإنهاء ال�صتعدادات ل�صتقبال الطلبة اجلدد واملحّولني 
الأكادميي  كادرها  تطوير  على  التطبيقية  العلوم  جامعة  تعمل 

والإداري وا�ستقطاب اخلربات والكفاءات و�سولً اإىل حتقيق روؤيتها التي 

اأف�سل اخلدمات للطلبة، ما ي�سهم يف تعزيز م�سريتها  تركز على توفري 

الأكادميية وحت�سني نوعية املخرجات التعليمية للطلبة.

لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  اأحمد  يو�سف  حممد  الدكتور  واأكد 

الظروف  هياأت  اجلامعة  اإدارة  اأن  املجتمع  وخدمة  واملالية  الإدارية 

خالل  من  اجلديد،  الدرا�سي  العام  يف  الطلبة  ل�ستقبال  كافة  املنا�سبة 

اخلا�سة  واملختربات  اجلامعة  وخمتربات  الدرا�سية  القاعات  جهوزية 

بكلية الهند�سة، ل�سمان جتربة تعليمية فريدة للطلبة امللتحقني بربامج 

اجلامعة، م�سرًيا اإىل اأن اجلامعة �ستمنح خ�سم ثابت قيمته 30% جلميع 

الطلبة امل�سجلني يف الربامج الربيطانية، كما �ستقوم باإعفاء جميع الطلبة 

امل�سجلني يف هذه الربامج قبل نهاية �سهر اأغ�سط�س من ر�سوم الت�سجيل.

وخدمة  واملالية  الإدارية  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  وذكر 

تتمثل  لطلبتها  الدرا�سية  املنح  من  جمموعة  تقدم  اجلامعة  اأن  املجتمع 

الدرا�سية  واملنح  العامة،  الثانوية  يف  للمتفوقني  الدرا�سية  املنح  يف 

ريا�سًيا،  املتفوقني  للطلبة  الدرا�سية  واملنح  اأكادميًيا،  املتفوقني  للطلبة 

لالأقارب،  الدرا�سية  واملنح  الريا�سية،  اجلامعة  اأندية  يف  وامل�ساركني 

واأخرًيا �سندوق دعم الطالب الذي يهدف اإىل تقدمي الدعم واملنح الدرا�سية 

للطلبة املتفوقني واملتعرثين من خمتلف فئات املجتمع.

وخدمة  واملالية  الإدارية  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  واأو�سح 

من  لطلبتها  اجلامعية  احلياة  اإثراء  على  اجلامعة حر�ست  اأن  املجتمع 

الدرا�سة  لتعزيز  توفرها  التي  املختربات  من  كبرية  جمموعة  خالل 

املعمارية  الهند�سة  املدنية، وخمتربات  الهند�سة  الأكادميية، كمختربات 

وخمتربات الت�سميم، وخمتربات الكيمياء والفيزياء، اإ�سافة اإىل خمترب 

هيئة  واأع�ساء  للطالب،  اخلدمات  من  العديد  يوفر  الذي  بلومبريغ 

التدري�س، بو�سفه اأهم املن�سات املالية التي ميكن من خاللها الو�سول اإىل 

اأكرب قدر من البحوث املالية، واملعلومات والبيانات املتعلقة بال�سركات 

يف  والعمل  البور�سة  مبادئ  اإىل  للتعرف  فر�سة  ي�سكل  كما  والبنوك، 

باملبادئ  العمل  �سوق  داخل  بال�ستثمار  يتعلق  ما  وكل  الأ�سهم،  �سوق 

اجلديدة، والأفكار املتطورة التي تواكب الع�سر.

ال�صفري الأمريكي يزور م�صت�صفى الإر�صالية الأمريكية

املتحدة  الــوليــات  �سفري  قــام 

البحرين  مملكة  لــدى  الأمريكية 

مل�ست�سفى  بزيارة  بوندي  �ستيفن 

ا�ستقبله  حيث  الأمريكية،  الإر�سالية 

الرئي�س  �سرييان  جورج  الدكتور 

امل�ست�سفى،  لدى  لل�سركات  التنفيذي 

التنفيذي  الرئي�س  تويف  وجوليا 

الدكتور  ــع  ــل واأط للمجموعات. 

م�ست�سفى  عمل  على  ال�سفري  �سرييان 

وبراجمه  الأمريكية  الإر�سالية 

املختلفة. وم�ساريعه 

ب�سكل  التنفيذي  الرئي�س  ورّكز 

امل�ست�سفى  تطوير  على  خــا�ــس 

ا�ستمتع  اإذ  قرنا،  دام  الذي  وتاريخه 

اإىل  واأ�سار  بالزيارة،  بوندي  ال�سفري 

الأمريكية  الإر�سالية  م�ست�سفى  اأن 

العالقة  دوًرا حيوًيا يف تعزيز  لعب 

الأمريكية  املتحدة  الــوليــات  بني 

البحرين. ومملكة 

»املعايل« ومب�صاركة 100 طالب ينظم برناجمه ال�صيفي 

الإ�سالح  جمعية  فروع  مبختلف  املعايل  مركز  نظم 

م�سمى  حمل  الذي  النوعي  ال�سيفي  برناجمه  موؤخًرا 

طلبة  من  طالب   100 نحو  فيه  و�سارك  )الهامور(، 

املرحلتني الإعدادية والثانوية.

اأن�سطته  يف  جديدة  فكرة  بانتهاجه  الربنامج  ومتيز 

للتداول  واقعية  حماكاة  عن  عبارة  كان  اإذ  املتجددة، 

احلر  للعمل  م�سغرة  �سوق  اإعداد  خالل  من  التجاري 

واحِلَرف واملهن املختلفة التي ميكن من خاللها اأن يكت�سب 

امل�سارك َقْدًرا من املهارات الأ�سا�سية يف جمال العمل احلر 

واملمار�سة التجارية، ومل يغفل منظمو الربنامج عن اإ�سفاء 

احليوية عليه من خالل ت�سمينه األعاًبا ترفيهية وحركية 

متنوعة.

  »Solus GT« الك�صف عن �صيارة

»ماكالرين« توؤكد م�صاركتها يف حلبات �صباق ال�صيارات

ك�سفت �سركة McLaren Automotive عن �سيارة 

ال�سيارات  مفهوم  تنقل  التي   »McLaren Solus GT«

الريا�سية من �سا�سات ال�سباقات الفرتا�سية اإىل العامل 

توؤكد على  باأ�سلوب مميز ومده�س، يف خطوة  احلقيقي 

عامل  الرائدة يف  ومكانتها  الفاعلة   McLaren م�ساركة 

ال�سيارات الريا�سية وحلبات ال�سباق.

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ليرتز،  مايكل  وك�سف 

 Solus �سيارة  عن  النقاب   ،McLaren Automotive
GT، ذات مقعد فردي ومق�سورة القيادة املغلقة، خالل 
ذلك،  جاء  كاليفورنيا.  يف  لل�سيارات  مونتريي  اأ�سبوع 

بعد اأن مت عر�س ال�سيارة خالل جل�سة خا�سة اأمام 25 

عمياًل فقط، اإذ بيعت جميع ال�سيارات التي تاأتي باإ�سدار 

حمدود من 25 �سيارة.

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ليرتز،  مايكل  وقال 

 McLaren جت�سد �سيارة« :McLaren Automotive

الذي  النموذجي   McLaren Solus GT مفهوم مركبة 
الفرتا�سية.  ال�سباقات  لعامل  الأ�سل  يف  ابتكاره  مت 

قيود  اأي  من  اخلايل  بت�سميمها  ال�سيارة،  هذه  وتتميز 

خالل  من  ولكن  ال�سباقات،  قواعد  اأو  بالطرق  تتعلق 

اخليال  لرتجمة  املتكاملة، وجهودها   McLaren خربة 

�سك جت�سد  بال  فاإنها  حقيقية،  �سيارة  وتقدمي  واقع  اإىل 

روؤيتنا وروح الريادة التي نتمتع بها«.

باإ�صراف: عبدعلي قربان
 Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com 

https://img.alayam.com/upload/issue/2022/12188/pdf/INAF_20220821004329206.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/974923/News.html
https://www.alayam.com/alayam/events/974894/News.html
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األولى بحرينيًا
و 16 عربــــــــــيًا

»شاملة الضريبة«

(CAWAN 630)رقم التسجيل   |

 نمو االقتصاد المحلي
3.4٪ مقارنة بالربع األول

 نمو القطاع غير النفطي ٪1.2 
باألسعار الثابتة بالربع الثاني

»الفنادق والمطاعم« بقائمة 
القطاعات األكثر نموًا بـ٪8.7

 توفير وتلبية االحتياجات
السكنية ألهالي باربار

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

عاطف عبدالملكعبدالعزيز حمد الجميح

»فينشر كابيتال« 
يتخارج من 

استثماره في 
مجمعين 

سكنيين بأمريكا

عبداللطيف جناحي

وزير »المواصالت«: 
حملة تسويقية 

لتجربة مطار 
البحرين الجديد 
ديسمبر المقبل

كمال أحمد 

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

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

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

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

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

فيما تراجع نمو القطاع النفطي بنسبة %0.8.

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

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

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

مجلس الوزراء لوزارة المالية واالقتصاد الوطني بإنشاء الصندوق.

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

المقبل تجريبيًا على 200 موظف

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

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

وظيفيًا.

إيهاب أحمد

سعد النفيعي
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 طهران تتراجع: الحرس الثوري 
لم يكن شرطًا رئيسًا باالتفاق النووي

 خبراء لـ                  إدارج »بيتك« 
بالبحرين دفعة قوية للبورصة

 »اإلسكان« تعد بسرعة تحديث 
االشتراطات التنظيمية للتعمير

17 08 06 

يوميــة  .  شاملــة  .  تفاعليــة
الوطن والء للوطن
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بــقـلــوب مـؤمــنــة بقـضــاء اهلل وقــدره
تـنــعـــــى

عـائـلـة الـكـوهـجـي والـعـو�ضـي
وفــاة فقـيـدتـهـم الـغـالـيـة الـمغـفـور لـهـا بــإذن اهلل تـعـالـــى

الحـاجـة اآمنـة بنـت اإبـراهـيـم الـعـو�ضـي
اأرملـة المـرحوم عبـدالجـبـار محـمـود الـكـوهـجـي

ووالـدة كـل مـن: المرحوم عبدالحميد وعبداهلل ومحمود وجمال ومحمد و�ضليم وعي�ضى 

الـتي وافـتـهـا المـنيـة يـوم أمــس السبت المـوافـق 20 أغـسـطـس 2022م 

تقبـل الـتـعـازي لـلـرجـال في مـجلـس الكـوهـجـي بمنطـقـة الـجـنـبـيـة

من اليـوم األحـد واالثنـين، مـن السـاعـة 8:30 صبـاحـًا إلـى صـالة الظـهـر  ومـن السـاعـة 4:00 عـصـرًا إلـى صـالة العـشـاء

سـائـلـين الـمـولـى عــز وجــل أن يتـغــمـد الـفـقـيـدة بـواسـع رحـمـته ويـسـكـنـها فـسيـح جـنـاتـه ويـلـهـمـنـا الـصــبر والـسـلـوان.

21 عامًا شاهدة على إنجازات المرأة البحرينية بكافة المجاالت

تأسيس المجلس األعلى للمرأة نتاج رؤية ونهج حكيم للملك
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليف��ة عاه��ل البالد المعظ��م برقيتي تهنئة 
من رئيس��ة مجلس الن��واب فوزية زين��ل ورئيس 
مجلس الش��ورى عل��ي الصالح، بمناس��بة الذكرى 
الحادية والعش��رين لتأس��يس المجل��س األعلى 
للم��رأة، رفع��ا فيها إل��ى مقام جاللته الس��امي، 
أطيب التهاني وخالص التبريكات بهذه المناسبة 
مش��يدين بما تحقق من تقدم وإنجازات متميزة 
للمرأة البحرينية في مختلف المجاالت، وس��اهمت 
في دعم االس��تقرار األس��ري والتراب��ط العائلي، 
والش��راكة الفاعلة في نهضة البالد وتقدمه في 
ظ��ل المس��يرة التنموية الش��املة، ومؤكدين أن 
تأسيس المجلس جاء نتاج رؤية ونهج حكيم ورائد 
من لدن جاللته والذي ش�ك�ل دعمًا رفيعًا لمسيرة 
حافل��ة باإلنج��ازات الحضاري��ة للم��رأة البحرينية 

وتقدمها، بما يبعث الفخر واالعتزاز بإسهاماتها 
ودورها ف��ي تحقيق التطلعات الملكية الس��امية 
لتش��ارك ف��ي بناء النهض��ة الحديث��ة والعصرية 
لمملك��ة البحري��ن. ويأت��ي االحتفال ه��ذا العام 
بالذكرى الحادية والعش��رين لتأس��يس المجلس 
األعلى للمرأة، فى ظل مسيرة كبيرة من اإلنجازات 
الت��ي حققه��ا المجلس بقي��ادة صاحبة الس��مو 
الملك��ي األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة 
قرينة عاهل الب��الد المعظم والذي يقدم نموذجًا 
فري��دًا ومتكاماًل لتعزيز مكان��ة المرأة البحرينية 
بين نظائرها في المجتمعات الدولية واإلقليمية 
م��ن خالل إرس��اء دعائم االس��تقرار األس��ري في 
إطار التراب��ط العائلي والمجتمع��ي، ورفع قدرة 
المرأة في المس��اهمة التنافس��ية ف��ي العملية 
التنموي��ة القائم��ة على أس��س تكاف��ؤ الفرص 

وإدماج احتياج��ات المرأة فيه��ا، وبما يحقق لها 
فرص��ًا متج��ددة لالرتق��اء بخياراته��ا نحو جودة 
حياتها عبر تكامل الجهود مع الشركاء في العمل 
المؤسس��ي ليكون المجلس األعلى للم��رأة بيتًا 
للخب��رة الوطنية المتخصص في ش��ؤون المرأة. 
ومنذ تأسيس المجلس، حصلت المرأة البحرينية 
عل��ي العديد من المكتس��بات والحق��وق تمثلت 
في بلوغ أعلى المناصب القيادية والمس��ؤوليات 
بوجود 4 وزيرات بالحكومة، إلى جانب 6 عضوات 
بمجلس النواب، و9 عضوات بالشورى، كما اعتلت 
البحريني��ة رئاس��ة مجل��س النواب في س��ابقة، 
وصع��دت عل��ى منص��ة القض��اء بنس��بة تمثيل 
وصلت لنحو 12% بينما شغلت 46% من الوظائف 
التنفيذي��ة و62% من الوظائ��ف التخصصية في 

القطاع الحكومي.

أشارك بـ»السوشيال ميديا« وال أطلب تصفيقًا
 العبسي أول خبير خليجي في 

»الهجرة غير المنظمة« واالتجار باألشخاص
حسن الستري «

قال الرئيس التنفيذي الس��ابق لهيئة تنظيم س��وق العمل 
أسامة العبسي إن عمله بمجلس البحرين للترويج والتطوير 
في 1995، يع��د من أهم تجارب حيات��ه العملية. وبين في 

حوار مع »الوطن« أن��ه الخليجي الوحيد المعروف كخبير في مجال الهجرة غير 
المنظمة واالتجار باألش��خاص ومس��جل ف��ي منظمتين م��ن منظمات األمم 
المتحدة«. واعتبر أن مدينة عيس��ى التي سكنها في مرحلة مبكرة من حياته 

جسدت المساواة االجتماعية، وأفرزت جياًل وطنيًا.

1049 متقاعدًا جديدًا خالل 3 شهور
سماهر سيف اليزل  «

بلغ عدد المتقاعدين »المستجدين« في البحرين 1049 
متقاع��دًا خالل الرب��ع األول من العام الجاري، بحس��ب 

التقرير اإلحصائي للهيئة العامة للتأمين االجتماعي.
وارتفعت أعداد المتقاعدين من القطاع الخاص بنسبة 
9% خالل الربع األول، مقارنة بالفترة نفسها من العام 
2021، ف��ي حين زادت نس��بة المتقاعدين من القطاع 

العام بنسبة 1% فقط.
وبلغ إجمالي عدد أصحاب المعاشات التقاعدية األحياء 
76685 متقاعدًا حتى نهاية يونيو 2022، شكل الذكور 

نسبة 64% منهم بينما تشكل اإلناث %36.
وكشفت البيانات أن متوسط سن التقاعد لدى الذكور 
يبلغ 59 عامًا، فيما بلغ متوس��ط معاش��هم الش��هري 
843 دين��ارًا، مقابل 55 عامًا لإلناث بمتوس��ط معاش 

شهري قدره 693 دينارًا.

100٪ من األفراد بالمملكة يستخدمون اإلنترنت
»فايبر البحرين« األرخص خليجيًا 

مريم بوجيري «

كش��ف تقري��ر حدي��ث أن أس��عار خدم��ات الفايب��ر ف��ي 
البحري��ن تعد األقل خليجيًا، حيث يصل متوس��ط س��عر 
البرودباند الثاب��ت في المملكة 51 دين��ارًا مقارنًة بنحو 
91 دين��ارًا في ال��دول الخليجية أي بف��ارق 40 دينارًا، في 
حي��ن يص��ل متوس��ط الس��عر في ال��دول العربي��ة نحو 
86 دين��ارًا. ووفق��ًا للتقري��ر الص��ادر ع��ن هيئ��ة تنظيم 
 االتص��االت، انخفض��ت أس��عار البرودبان��د الثاب��ت إلى

 67%، ف��ي حين ارتفع حجم اس��تخدام بيانات البرودباند 
الثابت 128%، بواقع 754 بيتابايت.

وارتفعت نس��بة االش��تراكات بخدم��ات الفايبر إلى %34 
مايعن��ي أن 65% م��ن األس��ر ف��ي المملكة مش��تركين 
بخدم��ات األلي��اف الضوئية )الفايب��ر(، أما فيم��ا يتعلق 
باستخدام اإلنترنت فتبين األرقام الرسمية أن 100% من 

األفراد في البحرين يستخدمون اإلنترنت.
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 رئيسة النواب: »األعلى للمرأة« ساهم 
في بلوغ البحرينية التقدم والريادة

رفع��ت رئيس��ة مجل��س الن��واب 
فوزية زينل، أس��مى آيات التهاني 
إلى حض��رة صاحب  والتبري��كات 
الجالل��ة المل��ك حمد بن عيس��ى 
آل خليف��ة، ملك الب��الد المعظم، 
بمناس��بة حلول الذك��رى الحادية 
والعش��رين لتأس��يس المجل��س 
األعل��ى للمرأة، وال��ذي بات منارة 
حضارية وطنية ش��اهقًة، وركيزة 
أساس��ية للنهضة والبناء، بفضل 
الدعم الملكي السامي، وما تركه 
م��ن أثر في الخروج بحصيلة ثرية 
من المنجزات التي سجلتها المرأة 

البحرينية في مختلف المجاالت.
وأش��ارت إل��ى أن المجلس األعلى 
للمرأة يمث��ل بيت خب��رة متفرد 
على مستوى العالم، في النهوض 
وتمكينها من  المرأة،  بإمكانيات 
إبراز قدراتها وعطائها كش��ريكة 
فاعلة في تطور الوطن وازدهاره، 
مش��يرة إلى أن ما تشهده المرأة 
وتبوئه��ا  ري��ادي،  حاض��ر  م��ن 
المناص��ب القيادي��ة ف��ي الدولة 
الوطنية  العط��اءات  حج��م  يؤكد 

التي بذل��ت، والجهود المتواصلة 
للحكومة برئاس��ة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة ول��ي العهد رئيس مجلس 
ل��رؤى وتوجيهات  الوزراء، تنفيذًا 
المعظ��م و ف��ي  المل��ك  جالل��ة 
دعم الم��رأة البحرينية، عبر وضع 
الخط��ط الوطنية ضم��ن برنامج 
عم��ل الحكوم��ة، وتقدي��م كافة 
س��بل الدع��م الالزم��ة لتحقي��ق 

التطلعات المنشودة.
واهتم��ام  بجه��ود  وأش��ادت 
ومتابعة صاحبة الس��مو الملكي 
األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل 
خليفة قرينة ملك البالد المعظم 
رئيس��ة المجلس األعل��ى للمرأة، 
ودعم س��موها المتواصل للمرأة 
م��ن  العدي��د  عب��ر  البحريني��ة، 
والبرامج  والمش��اريع  المب��ادرات 
الرائدة، إلى جانب الجهود الحثيثة 
في وضع واعتماد الخطط الوطنية 
لنهوض وتق��دم المرأة البحرينية 
ضمن اس��تراتيجية وطنية دقيقة 
تس��اهم ف��ي اس��تكمال وتوحيد 
الجهود لرفع نسب مشاركة المرأة 
ف��ي المج��االت النوعي��ة حاض��رًا 
ومس��تقباًل، مؤكدة أن المبادرات 
المحلية والعالمية لسمو األميرة، 
عززت من حضور المرأة البحرينية 
في مواطن الري��ادة والتفرد على 

كافة األصعدة.
الن��واب  مجل��س  أن  وأوضح��ت 
والرعاي��ة  االهتم��ام  كل  يول��ي 
بش��ؤون الم��رأة البحريني��ة، من 

ولجانه  المجل��س  أعم��ال  خ��الل 
وأعضائه، وعبر اللجنة التنسيقية 
للم��رأة،  األعل��ى  المجل��س  م��ع 
والجه��ود الت��ي تقوم به��ا لجنة 
الم��رأة والطفل النيابي��ة، ولجنة 
التوازن بين الجنسين المشتركة، 
إل��ى جانب ح��رص المجلس على 
بي��ان اإلنجازات الرائ��دة للتجربة 
إط��ار  ف��ي  المتف��ردة  الوطني��ة 
تمكي��ن وتق��دم الم��رأة، خ��الل 
اللق��اءات والمحاف��ل البرلماني��ة 

اإلقليمية والدولية.
النواب  وهن��أت رئيس��ة مجل��س 
نس��اء مملك��ة البحري��ن جميعا، 
بهذه المناس��بة الوطنية، مشيرة 
إلى أن المرحل��ة الوطنية الراهنة 
تتطل��ب م��ن الم��رأة البحريني��ة 
بأن تضاعف من دورها وتأثيرها 
والعم��ل بعزيم��ة ف��ي مختل��ف 
للوصول  والقطاع��ات  المج��االت 
لمنجزات أكثر وأكبر تس��مو باسم 
الم��رأة البحرينية، حيث إن المرأة 
البحرينية قادرة دائمًا على تحقيق 
االنجاز األفضل لمملكة البحرين.

رئيسة النواب

 رئيس الشورى: تأسيس المجلس األعلى 
للمرأة محطة مضيئة في تاريخ البحرين

أك��د رئي��س مجل��س الش��ورى علي 
المجل��س  تأس��يس  أنَّ  الصال��ح 
األعلى للم��رأة يعتبر محطة مضيئة 
ف��ي تاريخ مملك��ة البحري��ن، وفتح 
للم��رأة البحرينية مس��ارات متعددة 
الوط��ن  نهض��ة  ف��ي  للمش��اركة 
وتقدم��ه، واإلس��هام ف��ي تعمي��ق 
تش��هدها  التي  الوطنية  المنج��زات 
مملك��ة البحري��ن ف��ي ظ��ل العهد 
الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البالد 
المعّظ��م، منّوهًا بالرعاي��ة والدعم 
اللذين تحظى بهما المرأة البحرينية 
من جالل��ة العاه��ل المعّظ��م، وما 
يولي��ه جاللته من اهتمام لترس��يخ 
دور المرأة في ش��تى مجاالت التطور 

والنماء في مملكة البحرين.
وأشاد في تصريح بمناسبة االحتفاء 
بذك��رى تأس��يس المجل��س األعلى 
للم��رأة الذي يصادف 22 أغس��طس 
والمب��ادرات  بالخط��ط  ع��ام  كل 
المتع��ددة التي تقدمه��ا الحكومة، 
برئاسة صاحب السمو الملكي األمير 

س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة، ولي 
العه��د رئي��س مجلس ال��وزراء، بما 
يعّظم المشاركة الفاعلة واإليجابية 
للمرأة البحرينية، ويؤكد إسهاماتها 
التنموي��ة  المس��يرة  ف��ي  القّيم��ة 

الشاملة.
وأعرب عن التقدير الرفيع لالهتمام 
المش��هود والمس��اندة المس��تمرة 
م��ن صاحبة الس��مو الملكي األميرة 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة 
ملك البالد المعّظم رئيسة المجلس 
األعل��ى للمرأة، وما توليه من حرص 
والعط��اءات  األدوار  ترس��يخ  عل��ى 
الم��رأة  تقدمه��ا  الت��ي  الوطني��ة 
البحريني��ة عل��ى جميع المس��تويات 
واألصعدة، مش��يرًا إل��ى أنَّ المجلس 
األعلى للمرأة يبذل جهودًا كبيرة في 
وضع وتنفيذ اإلستراتيجيات والبرامج 
التي تعزز مشاركة المرأة البحرينية 

في المشروعات والبرامج التنموية.
والتنسيق  التعاون  َن مستويات  وثمَّ
المثمر بي��ن المجلس األعلى للمرأة 
والمؤسسات الرسمية واألهلية، إلى 
جانب التواصل والتعاون المش��هود 
التشريعية،  والسلطة  المجلس  بين 
بما يس��هم في تطوير التش��ريعات 

الوطنية الداعمة للمرأة البحرينية.
ونّوه بالمساعي المخلصة التي يقوم 
به��ا المجل��س األعل��ى للم��رأة منذ 
تأسيس��ه، من أجل تحقي��ق التقدم 
للم��رأة البحريني��ة، ورفد مس��يرتها 
بمزي��د م��ن اإلنج��ازات والنجاحات، 

الفتًا إل��ى أّن المجلس األعلى للمرأة 
يش��كل مصدر اعتزاٍز وفخ��ر كبيرين 
لم��ا يضطل��ع ب��ه م��ن دور محوري 
ومش��هود في ترس��يخ مكانة المرأة 

البحرينية.
وقال إنَّ االحتف��اء بالذكرى الحادية 
والعشرين لتأسيس المجلس األعلى 
للمرأة يع��د احتفاًء بمس��يرة زاخرة 
واإلخالص من  والتفان��ي  بالعط��اء 
أجل خدمة مملكة البحرين، مش��يدًا 
بالك��وادر المخلص��ة التي تعمل في 
المجلس األعل��ى للمرأة ضمن فريق 
البحرين، وتق��دم نموذجًا وطنيًا في 
العم��ل والمثاب��رة واألداء المتمي��ز 
لتحقي��ق األه��داف والغاي��ات الت��ي 

تأسس من أجلها المجلس.
كما أكد أن مجلس الش��ورى سيبقى 
داعم��ًا ومس��اندًا للتش��ريعات التي 
ترسخ وتعزز حقوق المرأة البحرينية، 
وتؤك��د المكانة الت��ي وصلت إليها 
الحكيم��ة،  القي��ادة  دع��م  بفض��ل 
والعم��ل ال��دؤوب ال��ذي يق��وم به 

المجلس األعلى للمرأة.

رئيس الشورى

 جليلة السيد: المرأة البحرينية سجلت 
سلسلة من المنجزات بالمنظومة الصحية

أّك��دت وزي��رة الصحة جليلة الس��يد 
أن الرصي��د الزاخر للم��رأة البحرينية 
الرائدة والمشّرفة بكافة  باإلنجازات 
القطاع��ات وعلى مختل��ف األصعدة 
محلّي��ًا ودولّي��ًا، يأتي بفض��ل الدعم 
المس��تمر ال��ذي تحظى ب��ه المرأة 
البحرينية من حضرة صاحب الجاللة 
المل��ك حم��د ب��ن عيس��ى آل خليفة 
ملك البالد المعظم، وصاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان ب��ن حمد آل 
خليف��ة ول��ي العهد رئي��س مجلس 
ال��وزراء، ويعكس أيضًا ال��دور الرائد 
والمه��م ال��ذي يق��وم ب��ه المجلس 
صاحب��ة  برئاس��ة  للم��رأة  األعل��ى 
الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت 
إبراهيم آل خليف��ة قرينة ملك البالد 
المعّظم حفظها اهلل في تعزيز تقّدم 
المرأة البحرينية بجميع المس��تويات 

وتحقيقها للنجاحات المنشودة.
ورفع��ت في تصري��ح لها بمناس��بة 
االحتفاء بالذكرى الواحدة والعشرين 
للمرأة،  األعل��ى  المجلس  لتأس��يس 
والتي تصادف 22 أغس��طس من كل 

عام، أسمى آيات التهاني والتبريكات 
إلى صاحبة الس��مو الملك��ي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
ملك البالد المعظم رئيسة المجلس 
بدع��م  مش��يدة  للم��رأة،  األعل��ى 
س��موها وإس��هامات ودور المجلس 
األعلى للمرأة ف��ي تحقيق المنجزات 
بش��أن تقّدم وتعزيز مس��يرة المرأة 
البحريني��ة وترس��يخ مكان��ة مملكة 

البحري��ن في جميع المج��االت محليًا 
ودولي��ًا ف��ي إط��ار  الخط��ة الوطنية 
لنه��وض الم��رأة البحرينية )2013- 

.)2022
المش��تركة  الجه��ود  عل��ى  وأثن��ت 
والمجل��س  الصح��ة  وزارة  بي��ن 
األعلى للم��رأة، والتي س��اهمت في 
تحقيق وتنفي��ذ العديد من الخطط 
والمبادرات في سبيل تطوير مسيرة 
المرأة ف��ي القطاع الصحي وتقّدمها 
لتك��ون ش��ريكًا فاعاًل ف��ي النهضة 
التنموي��ة الوطني��ة، منّوه��ة بالدور 
المه��م والمح��وري ال��ذي تق��وم به 
المرأة البحرينية في القطاع الصحي، 
والذي تش��كل فيه نس��بًة كبيرة من 
الق��وى العاملة التي ت��ؤّدي أدوارها 
الوطنية بكّل كف��اءة واقتدار وهو ما 
انعكس إيجاب��ًا على ما حققته وزارة 
الصحة من مؤش��رات ونتائج مثمرة 
عل��ى صعي��د تحقي��ق الت��وازن بين 
الجنس��ين وتكافؤ الف��رص وارتفاع 
األداء المؤسس��ي ودم��ج احتياج��ات 
الم��رأة واألس��رة البحريني��ة ضم��ن 

أهدافها وخدماتها.
كما أش��ارت إلى م��ا قدمت��ه المرأة 
البحريني��ة ف��ي القط��اع الصحي من 
جهود ومساعي نبيلة وخبرات في ظل 
االس��تثنائية خالل  الصحية  الظروف 
االنتش��ار العالمي لجائح��ة فيروس 
كورونا )كوفيد -19(، حيث س��اهمت 
وش��اركت بدورها الفعال ضمن إطار 
المنظوم��ة الصحي��ة ف��ي التص��دي 
وذلك  وتج��اوز تحدياته��ا،  للجائحة 
بما يتس��ق مع كافة االستراتيجيات 
تحقي��ق  نح��و  الرامي��ة  والمس��اعي 
أهداف التنمية المستدامة بعيدًا عن 
الجائح��ة، مؤكدة مواصلة  تداعيات 
تعزيز العمل والتنس��يق المش��ترك 
بين وزارة الصح��ة والمجلس األعلى 
الخط��ط  ه��ذه  لتفعي��ل  للم��رأة 
والبرام��ج الكفيل��ة بمتابع��ة تنفيذ 
المب��ادرات الداعمة للمرأة واألس��رة 
البحريني��ة بش��كل ع��ام، وذل��ك في 
إطار المكتسبات الوطنية والنجاحات 
الت��ي حققته��ا مملك��ة  المتمي��زة 

البحرين في العديد من المجاالت.

وزيرة الصحة

آمنة الرميحي: توفير السكن 
للمرأة من أهم الحقوق 

المكفولة بالدستور
رفع��ت وزي��رة اإلس��كان 
العمران��ي  والتخطي��ط 
آمن��ة الرميح��ي أس��ميى  
آيات التهاني والتبريكات 
الس��امي  المق��ام  إل��ى 
لحض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى 
الب��الد  آل خليف��ة مل��ك 
وإل��ى صاحب  المعظ��م، 
الس��مو الملك��ي األمي��ر 
سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس 
صاحب��ة  وإل��ى  ال��وزراء، 

الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
ملك البالد المعظم رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة بمناسبة 
الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.

وأش��ادت بجهود المجلس األعلى للمرأة، في دعم ومس��اندة 
جه��ود الحكومة، مؤك��دة دع��م وزارة اإلس��كان والتخطيط 
العمراني المستمر لخطط وبرامج المجلس والتعاون الفاعل 
والمثم��ر بين الجانبين، لما فيه خير وصالح المرأة البحرينية، 
إلى جانب التعاون الفاعل المش��ترك من خالل تش��كيل لجنة 
تكاف��ؤ الف��رص بالوزارة الت��ي باتت اليوم عنص��رًا فاعاًل في 
إقام��ة وتفعيل العدي��د م��ن البرامج والخط��ط على صعيد 

التوعية والتثقيف وغيرها من مجاالت.
ونوهت بأن العالقة التكاملية بين وزارة اإلسكان والتخطيط 
العمران��ي والمجلس األعل��ى المرأة، كان له��ا أثر واضح في 
حص��ول الم��رأة البحريني��ة على العدي��د من الخدم��ات التي 
تقدمه��ا ال��وزارة كالحصول على الس��كن المؤق��ت وخدمات 
التموي��ل وبرنامج مزاي��ا، وش��قق التملي��ك، والحصول على 
الوحدات والقسائم السكنية، مؤكدة حرص الوزارة على توفير 
حق الس��كن للمرأة ال��ذي يعد من أهم الحق��وق التي كفلها 
لها دس��تور مملكة البحرين، تدعيمًا الس��تقرارها األسري، إذ 
حرص��ت حكومة مملك��ة البحرين على توفير الس��كن الالئق 
للم��رأة البحرينية المتزوجة والمطلقة، والمهجورة، واألرملة، 
والعزب��اء. وفي الوقت ذاته تس��تفيد المرأة م��ن عالوة بدل 
السكن، كما يعفيها القانون وأبناءها القصر من كافة المبالغ 
التي تش��غل ذمة المتوف��ى عن الخدمة اإلس��كانية في حال 
ترملت بوفاة رب األس��رة )المعيل(، وتس��جل ملكية المسكن 

باسم أسرة المتوفى.
وأك��دت »الرميحي« على أهمي��ة دور المجلس في دعم تقدم 
الم��رأة البحريني��ة في إط��ار الخطة الوطنية لنه��وض المرأة 
البحرينية وعملهم الدؤوب على تش��جع السياسات التحفيزية 

لبرامج التوازن بين الجنسين.

وزيرة اإلسكان

فاطمة الصيرفي: 47٪ نسبة 
 المرأة بوزارة السياحة.. 

و39٪ بالمناصب القيادية
الس��ياحة  وزي��رة  رفع��ت 
أس��مى  الصيرفي  فاطمة 
والتبريكات  التهاني  آيات 
الس��امي  المق��ام  إل��ى 
لحض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حم��د بن عيس��ى 
الب��الد  مل��ك  خليف��ة  آل 
صاحب  وإل��ى  المعظ��م، 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو 
سلمان بن حمد آل خليفة 
ولي العهد رئيس مجلس 
صاحب��ة  وإل��ى  ال��وزراء، 
األميرة  الملك��ي  الس��مو 

سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البالد المعظم رئيسة 
المجلس األعلى للمرأة بمناس��بة الذكرى الحادية والعش��رين 
لتأس��يس المجل��س األعلى للم��رأة، مثمنة الجه��ود المباركة 
التي يقوم بها المجلس في الدفع ُقدمًا بمس��يرة تقدم المرأة 

البحرينية ورفع إسهاماتها في تنمية وازدهار وطنها.
ونوه��ت ف��ي تصري��ح لها به��ذه المناس��بة بق��درة المجلس 
األعل��ى للمرأة عل��ى ترجمة توجيهات صاحبة الس��مو الملكي 
قرين��ة عاهل الب��الد المعظم لبرامج ومب��ادرات متقدمة تعزز 
تق��دم الم��رأة البحرينية في مختلف المج��االت، وذلك في إطار 
الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وابتكار آليات وطنية 
لتحقيق التوازن بين الجنسين، حتى باتت مملكة البحرين بيت 
خب��رة ونموذجا يحتذى في كثير م��ن الموضوعات ذات الصلة 

بالمرأة.
وأشارت في هذا اإلطار إلى حرص وزارة السياحة على المساهمة 
ف��ي الجه��ود الوطني��ة الرامية إلى تق��دم الم��رأة، واالنخراط 
بفعالية في مختل��ف مبادرات وبرامج المجل��س األعلى للمرأة 
ذات الصلة، واالس��تفادة من الخبرات المتراكمة لدى المجلس 

في هذا المجال.
وأك��دت أن ذكرى تأس��يس المجل��س األعلى للمرأة مناس��بة 
وطني��ة للوق��وف عند اإلنج��ازات الكبيرة للم��رأة البحرينية في 
مختل��ف المج��االت وعلى جميع المس��تويات على م��دى ال� 21 
عامًا الماضية، وكيف حازت على الثقة بقدراتها وجدارتها على 
تحم��ل المس��ؤوليات الوطنية الكبيرة، الفتة إل��ى أنه من حق 
مملك��ة البحرين في هذه المناس��بة أن تفخر بمس��يرة وعطاء 

نسائها، وما وصلن إليه من تقدم وما حققنه من إنجازات.
وقالت إن حضور المرأة في وزارة الس��ياحة وفي هيئة البحرين 
للس��ياحة والمع��ارض يقدم نموذج��ا عن مدى التق��دم الذي 
حققته المرأة البحرينية،مشيرة إلى أن نسبة المرأة وصلت في 
الوزارة إلى 47 % وفي المناصب القيادية إلى 39 %، مشيرة إلى 

أن هاتين النسبتين في تطور مستمر.
وأك��دت حرصه��ا عل��ى مواصل��ة دع��م الك��وادر الوطنية من 
الجنس��ين في القطاع السياحي، وتش��جيع منشآته على تهيئة 
البيئة المناسبة الستقطاب المزيد من البحرينيين والبحرينيات 
وضمان استدامة تطورهم المهني والوظيفي وصواًل للمناصب 

القيادية في القطاع.

وزيرة السياحة

 الدوسري: جهود رئيسة المجلس
 األعلى للمرأة أعلت من مكانة البحرينية

رفعت لجنة المرأة والطفل برئاس��ة النائب بدر الدوس��ري أسمى آيات التهاني 
والتبري��كات إلى حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك 
الب��الد المعظم وإلى صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم آل 
خليف��ة قرين��ة جاللة المل��ك المعظم رئيس��ة المجل��س األعلى للم��رأة، وإلى 
جميع نس��اء البحرين بمناسبة الذكرى ال�21 لتأس��يس المجلس األعلى للمرأة، 
معرب��ًة اللجنة عن تقديرها لل��دور التنموي الذي يضطلع ب��ه المجلس األعلى 
للمرأة برئاس��ة صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرينة ملك البالد المعظم، وجهوده الملموس��ة في متابعة تنفيذ السياس��ات 
الوطنية الهادفة إلى تعزيز نهوض المرأة البحرينية في مختلف المجاالت. وأكد 
الدوسري أن جهود صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة 
قرينة ملك البالد المعظم رئيسة المجلس األعلى المرأة أعلت من مكانة المرأة 

البحريني��ة، وغيرت مس��ارها التاريخي خ��الل العقدين الماضيين، حيث أرس��ت 
س��موها دعامات ممنهجة ارتكزت على رؤى واضحة تنطلق من مبدأ الش��راكة 
والمس��اواة لبناء مجتمع تنافسي مستدام، وفق رسالة راقية منبثقة من العمل 
لتحقيق االستقرار األس��ري في ظل الترابط العائلي والمجتمعي، وبفضل هذا 
العمل الدؤوب لس��موها والنخب الكفؤة التي تعمل تحت مظلة قيادتها باتت 

التجربة البحرينية نموذجًا ُيحتذى ويشار إليه بالبنان على الصعيد الدولي.
وأعرب عن ش��كره وبالغ ثنائه للجهود الجبارة للحكومة برئاسة صاحب السمو 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في 
دم��ج الخطط الوطنية للنهوض بالمرأة، وتحقيق التقدم في تعزيز مبدأ تكافؤ 
الف��رص، عبر إدراج ذلك في برنامج عمل الحكومة، ما كان له بالغ األثر في رفع 

مستوى مشاركة المرأة البحرينية في المسيرة التنموية الشاملة.

https://alwatannews.net/uploads/pdf/2022/08/21/watan-20220821.pdf?1661059129
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/1021870
https://alwatannews.net/article/1021881
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البنك الدولي: البحرين األفضل بسهولة ممارسة األعمال

اإلنجاز ترجمة 
لتوجهات 
الحكومة 

بتنويع مصادر 
الدخل

المنامة - الصناعة والتجارة

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

)١٢(للعام 2020.
)١٣(

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

األربعاء 18 سبتمبر 2019.
فيمــا أشــار ممثلــون عــن القطاعات 

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

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

البحرين.

تايوان تستهدف األسواق من البحرين

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

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

للضمير العالمي.

ســموه يدعــو المجتمــع الدولي لمواجهــة ومعالجة مســببات زعزعــة األمن واالســتقرار

سمو رئيس الوزراء: تعيين سفراء للضمير العالمي

المنامة - بنا

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

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

لدى النيابة العامة ضد عضو 
بمجلس النواب، مفادها اإلزعاج 

عبر وسائل االتصال.

منع مصرف البحرين المركزي،  «
البنوك من استخدام معدالت 

الفائدة الشهرية الثابتة على 
التسهيالت االئتمانية، منّبًها 

لضرورة االلتزام باستخدام معدل 
الفائدة الشهري على الرصيد 

المتناقص.

أوعز وزير النفط اإليراني  «
بيجان نمدار زنغنة رسميًا، 

أمس األحد، وضع قطاع 
النفط في بالده في “حال 

تأّهب قصوى” في مواجهة 
تهديدات بهجمات “مادية أو 

إلكترونية”.

حل نجم اآلكشن الفنان ستيفن  «
سيجال في حفل ختام فعاليات 

مهرجان الجونة السينمائي الناجح 
بدورته الثالثة في مدينة الجونة 

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

حضور كبير على منصة التتويج.

تّوجت البطلة العالمية روز شيليمو  «
ا بالميدالية الفضية لسباق  رسميًّ

ماراثون السيدات في النسخة السابعة 
عشرة من بطولة العالم أللعاب القوى 

للرجال والسيدات التي تستضيفها 
الدوحة، بعد فوزها بالمركز الثاني في 

السباق الذي أقيم مساء الجمعة.
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عسكر - ألبا

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

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

)١٢(األعلى للبيئة.

)٠٤ - ٠٥(

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

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

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

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

متميزة.

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

المحلي والعالمي.

“ألبا”: أول مصنع لمعالجة “المخلفات”

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

المنامة - بنا

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

)١٦(

)١٦(

سعيد محمد من العدلية

علي البقالي محمد بن دينه

)٠٢(

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

الرياض ـ واس، العربية نت

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

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

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

زخمًا غير عادي.

السعوديون ينعون”حارس الملوك”

أبوظبي - سكاي نيوز عربية

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

“الرياض” السعودية، أمس.

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

لوجستيا وإعاميا.

مخطط قطري تركي الستهداف السعودية إلكترونيا
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المنامة - بنا

تلقـــى ملـــك البـــاد المعظـــم 
الملـــك  الجالـــة  صاحـــب 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة 
رئيـــس  مـــن  تهنئـــة  برقيـــة 
علـــي  الشـــورى  مجلـــس 
الذكـــرى  بمناســـبة  الصالـــح 
الحادية والعشرين لتأسيس 

المجلس األعلى للمرأة.
ورفـــع الصالـــح فـــي البرقية 
إلـــى مقـــام جالته الســـامي 
وخالـــص  التهانـــي  أطيـــب 
المناســـبة،  بهذه  التبريـــكات 
مؤكدًا أن تأســـيس المجلس 
جاء نتاج رؤية ونهج حكيم 
جالتـــه  لـــدن  مـــن  ورائـــد 
والـــذي شـــكل دعمـــًا رفيعـــًا 
لمســـيرة حافلـــة باإلنجازات 
البحرينية  للمرأة  الحضارية 
وتقدمهـــا، بمـــا يبعـــث علـــى 
بإسهاماتها  واالعتزاز  الفخر 
تحقيـــق  فـــي  ودورهـــا 
التطلعـــات الملكية الســـامية 
لتشـــارك فـــي بنـــاء النهضـــة 
الحديثـــة والعصرية لمملكة 

البحرين.
كمـــا أعـــرب عـــن فخـــره لمـــا 
األعلـــى  المجلـــس  يبذلـــه 
للمرأة برئاسة صاحبة السمو 
الملكي األميرة ســـبيكة بنت 
إبراهيـــم آل خليفـــة قرينـــة 
عاهـــل البـــاد المعظـــم مـــن 
لنهـــوض  ملموســـة  جهـــود 
البحرينيـــة، وســـعي  المـــرأة 
سموها المخلص لتعزيز دور 
المـــرأة البحرينيـــة وضمـــان 
تقدمها في جميع المجاالت.

كما تلقى ولـــي العهد رئيس 

صاحـــب  الـــوزراء  مجلـــس 
السمو الملكي األمير سلمان 
بـــن حمـــد آل خليفـــة برقيـــة 
تهنئـــة مـــن رئيـــس مجلـــس 
المناســـبة.  بهـــذه  الشـــورى 
ورفع رئيس مجلس الشورى 
أطيب التهانـــي والتبريكات 
لصاحب الســـمو الملكي ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء 
بهذه المناسبة، مشيًدا بدعم 
لتعزيـــز  الامحـــدود  ســـموه 
دور المـــرأة البحرينية ضمن 
الحكومة،  ومبادرات  برامج 
لتكون فـــي صدارة ومقدمة 
الخطط والبرامـــج التنموية 
الوطنية والدولية، في إطار 
الدور الرائد للمجلس األعلى 
صاحبـــة  برئاســـة  للمـــرأة 
الســـمو الملكـــي قرينـــة ملك 
الباد المعظم نحو ترســـيخ 
ممارســـة المـــرأة البحرينيـــة 
الدســـتورية  حقوقهـــا  لـــكل 
والمســـاهمة في بناء الوطن 
المشـــرف  دورهـــا  وتعزيـــز 
علـــى الســـاحتين اإلقليميـــة 

والدولية.

رئيس “الشورى”: 
مسيرة حافلة باإلنجازات 

الحضارية للمرأة البحرينية

سمو ولي العهد رئيس الوزراءجاللة الملك المعظم

سمو األميرة سبيكة بنت ابراهيم

تقدم وإنجازات متميزة للمرأة البحرينية بمختلف المجاالت
في برقيتي تهنئة إلى الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس الوزراء... رئيسة “النواب”:

تلقـــى عاهـــل الباد المعظـــم صاحب الجالـــة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفـــة، برقيـــة تهنئة من رئيســـة مجلس 
النواب فوزية زينل، بمناســـبة الذكرى الحادية والعشرين 

لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.
و رفعـــت زينل فـــي البرقية خالص التهانـــي والتبريكات، 
إلـــى مقـــام جالتـــه الســـامي، بهذه المناســـبة مشـــيدة بما 
تحقق من تقـــدم وإنجازات متميزة للمرأة البحرينية في 
مختلف المجاالت، وســـاهمت في دعم االستقرار األسري 
والترابـــط العائلـــي، والشـــراكة الفاعلـــة في نهضـــة الباد 

وتقدمه في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
كمـــا أعربت عن فخرها لما يبذلـــه المجلس األعلى للمرأة 
برئاســـة قرينـــة عاهـــل البـــاد المعظـــم صاحبـــة الســـمو 
الملكـــي األميـــرة ســـبيكة بنـــت إبراهيم آل خليفـــة قرينة 
مـــن جهود ملموســـة لنهـــوض المـــرأة البحرينية، وســــعي 
ســـموها المخلص لتعزيـــز دور المـــرأة البحرينية وضمان 
تقدمهـــا فـــي كافة المجـــاالت داعية المولى عـــز وجل أن 
يحفـــظ جالته، ويديم عليه موفور الصحة ودوام العزة، 

وللوطن الغالي دوام الرفعة والتقدم واالزدهار.

كمـــا تلقـــى ولـــي العهد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب 
الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، برقية 
تهنئة من رئيسة مجلس النواب بمناسبة الذكرى الحادية 

والعشرين لتأسيس المجلس األعلى للمرأة.
و رفعـــت زينـــل في البرقيـــة خالص التهانـــي والتبريكات 
إلـــى ســـموه بهـــذه المناســـبة، مثمنة مـــا تحقق مـــن تقدم 

مختلـــف  فـــي  البحرينيـــة  للمـــرأة  متميـــزة  وإنجـــازات 
المجاالت في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك 

الباد المعظم.
داعية المولى عز وجل أن يحفظ صاحب الســـمو الملكي 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، ويديـــم عليه موفور 

الصحة والسعادة وأن يسدد على طريق الخير خطاه.

المنامة - بنا

علي الصالح

رئيسة “النواب”: إنجازات كبيرة للمرأة البحرينية

“الصالح”: جهود كبيرة لالرتقاء بمكانة المرأة البحرينية

تلقـــت صاحبة الســـمو الملكي األميرة 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة 
ملـــك البـــاد المعّظم رئيســـة المجلس 
األعلى للمرأة، برقية تهنئة من فوزية 
زينل رئيســـة مجلس النواب بمناسبة 
الذكرى الحادية والعشـــرين لتأســـيس 

المجلس األعلى للمرأة.
وثمنـــت زينـــل دور ســـمو قرينة عاهل 
البـــاد المعظم في التعاطي مع قضايا 
المـــرأة والجهود المثمـــرة لتقدمها في 

باإلنجـــازات  مشـــيدة  المجـــاالت،  كل 
التـــي تحققـــت للمـــرأة البحرينيـــة من 
خال تـــرؤس صاحبة الســـمو الملكي 
ظـــل  فـــي  للمـــرأة،  األعلـــى  للمجلـــس 
بقيـــادة  الشـــاملة  التنمويـــة  المســـيرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة عاهل الباد المعظم، سائلة 
دوام  ســـموها  علـــى  ينعـــم  أن  هللا 
الصحـــة والســـعادة، وأن يســـدد علـــى 

طريق الخير خطاها.

تلقـــت قرينـــة ملك البـــاد المعّظم رئيســـة 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة صاحبـــة الســـمو 
إبراهيـــم  بنـــت  ســـبيكة  األميـــرة  الملكـــي 
آل خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة رئيـــس مجلـــس 
الشـــورى علـــي الصالـــح، بمناســـبة الذكرى 

الحاديـــة والعشـــرين لتأســـيس المجلـــس 
األعلى للمرأة.

وأعـــرب الصالـــح فـــي البرقية عـــن عظيم 
الفخـــر واالعتـــزاز بمـــا توليـــه ســـموها من 
المـــرأة  بمكانـــة  لارتقـــاء  كبيـــرة  جهـــود 
الحضاريـــة  بالنهضـــة  مشـــيدًا  البحرينيـــة 

التـــي تشـــهدها مملكـــة البحريـــن فـــي ظل 
المســـيرة التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة ملك 
الباد المعظم صاحب الجالة الملك حمد 
بن عيســـى آل خليفة، مؤكـــًدا الدور الرائد 
للمجلـــس األعلى للمرأة في تبني ومتابعة 
قضايا المـــرأة البحرينيـــة، وتعزيز تقدمها 

وتعظيم إسهاماتها في مختلف المجاالت 
والمهنيـــة  واالقتصاديـــة  االجتماعيـــة 
فـــي  فاعـــل  بـــدور  لتســـاهم  والسياســـية، 
مســـيرة التنمية واالزدهار، حيث أصبحت 
مملكة البحرين نموذجًا يحتذى به إقليميًا 

ودولّيًا في مجال تقدم المرأة.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

فوزية زينل

المنامة - بنا

رفع عدد من الوزراء والمسؤولين أسمى آيات التهاني 
والتبريـــكات إلـــى المقام الســـامي لملك البـــاد المعظم 
صاحـــب الجالـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة، 
وإلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، وإلى قرينة 
ملـــك البـــاد المعظـــم رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمرأة 
صاحبة الســـمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة، بمناســـبة الذكرى الحادية والعشـــرين لتأسيس 
المجلـــس األعلـــى للمرأة، مؤكديـــن أن المجلس األعلى 
للمرأة يعد نقلة تاريخية نوعية في تعزيز تقدم المرأة 

البحرينية وإسهاماتها الرائدة وطنًيا وعالمًيا.

اهتمام حكومي بالمراة البحرينية

وأشـــار وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان 
بـــن خليفـــة آل خليفـــة إلى مـــا تحقق للمـــرأة من تقدم 
في ظـــل دعـــم المجلس األعلـــى للمراة برئاســـة قرينة 
ملك الباد المعظم رئيســـة المجلس األعلى للمرأة، مما 
عـــزز من دور المـــرأة البحرينية في المســـيرة التنموية 
الشـــاملة بقيادة صاحـــب الجالة ملك البـــاد المعظم، 
تنميـــة  فـــي  الفاعلـــة  المـــرأة ومســـاهمتها  مثمًنـــا دور 

االقتصاد الوطني.
كمـــا لفت إلـــى االهتمام الـــذي توليه الحكومة برئاســـة 
صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس 
الـــوزراء، للمـــرأة البحرينيـــة والذي يبـــرز األثر الواضح 
في تقدم المرأة وتعزيز إسهامهما في مسارات تطوير 

العمل الحكومي.
وأوضـــح الوزيـــر أن ما حققـــه المجلس األعلـــى للمرأة 
طوال الســـنوات الماضية هو مدعـــاة للفخر واالعتزاز، 
وبما يعكس الجهود الدؤوبة التي أســـهمت في تمكين 

المرأة.
وفـــي الختام، أشـــار إلـــى أن وزارة الماليـــة واالقتصاد 
الوطنـــي تولي اهتماًما كبيًرا بتقـــدم وريادة المرأة من 
خـــال دعمها فـــي المراكز القيادية، كونها شـــريكًة في 

مسيرة التنمية والبناء والتطوير في المملكة.

نقلة تاريخية نوعية

وأكد وزير شـــؤون اإلعام رمزان النعيمي أن المجلس 
األعلـــى للمـــرأة يعـــد نقلـــة تاريخيـــة نوعية فـــي تعزيز 
تقـــدم المـــرأة البحرينيـــة وإســـهاماتها الرائـــدة وطنًيـــا 
وعالمًيا كشريك جدير ومتكافئ في المسيرة التنموية 
الشاملة والمستدامة، معرًبا عن اعتزاز اإلعام الوطني 
بتســـليط الضوء على اإلنجازات المتميزة التي حققها 
المجلـــس األعلـــى للمـــرأة طـــوال 21 عاًمـــا مـــن العطاء 
فـــي دعم تقـــدم المرأة وإدمـــاج احتياجاتها في برامج 
التنميـــة في إطار من المســـاواة والعدالة والتنافســـية 
وتكافؤ الفرص بين الجنســـين وفًقا للدســـتور والرؤية 

االقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة.

وأكـــد أن مبادرات صاحبة الســـمو الملكـــي قرينة ملك 
البـــاد المعظم رئيســـة المجلس األعلى للمـــرأة الرائدة 
عززت من االســـتقرار األســـري والمجتمعي وممارســـة 
المـــرأة حقوقهـــا ومشـــاركتها بجدارة في دعـــم الحياة 
التنفيذيـــة  المناصـــب  أرفـــع  وتقلدهـــا  الديمقراطيـــة، 

والتشريعية والقضائية واإلعامية.

استراتيجيات وبرامج ناجحة 

وأكـــد وزيـــر التنميـــة االجتماعيـــة أســـامة العصفور أن 
المجلـــس يمثـــل نموذجـــا رائـــدا أثبـــت حضـــوره علـــى 
الصعيـــد المحلـــي واإلقليمـــي والعربـــي والدولـــي فـــي 
مجال رسم السياسات ووضع الخطط وتنفيذ البرامج 
لتحقيـــق األهداف والغايات ذات المـــردود االقتصادي 
واالجتماعي والثقافي للمرأة واألســـرة البحرينية، من 
خال تنفيذ اإلســـتراتيجية الوطنية المعنية بالنهوض 
بالمرأة البحرينية، والبرامج التي طرحها المجلس منذ 
تأسيســـه، وهـــو مـــا انعكس إيجابيـــا على واقـــع المرأة 
البحرينيـــة، وأســـهم في تعزيـــز موقع مملكـــة البحرين 

ضمن دول العالم الرائدة في مجال تقدم المرأة.
وقـــال العصفـــور إن اســـتراتيجيات وبرامـــج المجلس 
األعلى للمرأة نجحت في تعزيز تقدم المرأة البحرينية 

في جميع المجاالت.

عالقة تكاملية مع المجلس

وأشـــادت وزيـــرة اإلســـكان والتخطيـــط العمراني آمنة 
الرميحـــي بجهـــود المجلـــس األعلـــى للمـــرأة، في دعم 
وزارة  دعـــم  ومؤكـــدة  الحكومـــة،  جهـــود  ومســـاندة 
اإلسكان والتخطيط العمراني المستمر لخطط وبرامج 
المجلـــس والتعـــاون الفاعل والمثمر بيـــن الجانبين، لما 
فيـــه خير وصالح المرأة البحرينية، إلى جانب التعاون 
الفاعل المشترك من خال تشكيل لجنة تكافؤ الفرص 
بالـــوزارة التـــي باتـــت اليـــوم عنصـــرًا فاعاً فـــي إقامة 
وتفعيـــل العديـــد مـــن البرامـــج والخطـــط علـــى صعيد 

التوعية والتثقيف وغيرها من مجاالت.
ونوهـــت الرميحـــي إلى العاقـــة التكاملية بيـــن وزارة 
اإلسكان والتخطيط العمراني والمجلس األعلى المرأة، 
كان لهـــا أثر واضح في حصول المـــرأة البحرينية على 
العديد مـــن الخدمات التي تقدمها الـــوزارة كالحصول 
على السكن المؤقت وخدمات التمويل وبرنامج مزايا، 
وشـــقق التمليـــك، والحصول على الوحدات والقســـائم 

السكنية.

عضو فاعل بفريق البحرين

وقـــال وزيـــر شـــؤون مجلـــس الـــوزراء حمـــد المالكـــي 
إّن المـــرأة البحرينيـــة تشـــكل عضـــوا فاعا فـــي فريق 
البحريـــن، وأثمـــرت مبـــادرات المجلـــس األعلـــى للمرأة 
بقيـــادة قرينـــة ملـــك البـــاد المعظـــم رئيســـة المجلس 

األعلـــى للمـــرأة، في دعم تقـــدم المـــرأة البحرينية نحو 
آفـــاق أكبـــر بمـــا عـــّزر مـــن دورهـــا ومكانتها بالمســـيرة 
التنمويـــة الشـــاملة بقيادة صاحب الجالـــة ملك الباد 

المعظم.
وأكـــد أن الحكومـــة برئاســـة صاحـــب الســـمو الملكـــي 
ولـــي العهد رئيـــس مجلس الوزراء، تولـــي تقدم المرأة 
البحرينيـــة اهتمامـــًا كبيـــرًا من خـــال الدعم المســـتمر 
للمبـــادرات التـــي تصـــب فـــي تعزيـــز دور المـــرأة فـــي 
مختلـــف مســـارات تطويـــر العمـــل الحكومـــي بجميـــع 
المواقـــع والمجـــاالت، وهو مـــا يؤكد القناعة الراســـخة 
بما تمثله المرأة من شريك أساسي وفاعل في مسيرة 

العمل الوطني.

سلسلة منجزات صحية

وأثنـــت وزيـــرة الصحـــة جليلـــة الســـيد علـــى الجهـــود 
األعلـــى  والمجلـــس  الصحـــة  وزارة  بيـــن  المشـــتركة 
للمـــرأة، والتـــي ســـاهمت فـــي تحقيـــق وتنفيـــذ العديد 
مـــن الخطـــط والمبـــادرات فـــي ســـبيل تطوير مســـيرة 
المـــرأة فـــي القطـــاع الصحـــي وتقّدمها لتكون شـــريكًا 

فاعـــاً في النهضـــة التنمويـــة الوطنية، منّوهـــة بالدور 
المهـــم والمحـــوري الـــذي تقـــوم بـــه المـــرأة البحرينيـــة 
فـــي القطـــاع الصحي، والذي تشـــكل فيه نســـبًة كبيرة 
مـــن القـــوى العاملة التي تـــؤّدي أدوارهـــا الوطنية بكّل 
كفـــاءة واقتدار وهو ما انعكـــس إيجابا على ما حققته 
وزارة الصحة من مؤشـــرات ونتائج مثمرة على صعيد 
تحقيق التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص وارتفاع 
األداء المؤسســـي ودمـــج احتياجـــات المرأة واألســـرة 

البحرينية ضمن أهدافها وخدماتها.
وأضافـــت وزيـــرة الصحة خـــال تصريحها بـــأن المرأة 
البحرينيـــة وبدعم المجلس األعلى للمرأة اســـتطاعت 
تســـجيل سلســـلة من المنجزات ومن أبرزها ما حققته 
مـــن كفـــاءة نوعيـــة ضمـــن العمـــل بمختلـــف قطاعـــات 

المنظومة الصحية.

الدفع بمسيرة تقدم المرأة

ونوهت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي، في تصريح 
لهـــا بهـــذه المناســـبة، بقـــدرة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة 
علـــى ترجمة توجيهـــات صاحبة الســـمو الملكي قرينة 

عاهل البـــاد المعظم لبرامج ومبـــادرات متقدمة تعزز 
تقـــدم المـــرأة البحرينية في مختلـــف المجاالت، وذلك 
في إطـــار الخطة الوطنيـــة لنهوض المـــرأة البحرينية، 
وابتكار آليات وطنية لتحقيق التوازن بين الجنســـين، 
حتـــى باتـــت مملكـــة البحريـــن بيـــت خبـــرة ونموذجـــا 
يحتذى في كثير من الموضوعات ذات الصلة بالمرأة.

وقالـــت إن حضـــور المـــرأة فـــي وزارة الســـياحة وفـــي 
هيئة البحرين للســـياحة والمعـــارض يقدم نموذجا عن 
مدى التقدم الذي حققته المرأة البحرينية، مشيرة إلى 
أن نســـبة المـــرأة وصلت فـــي الوزارة إلـــى 47 % وفي 
المناصـــب القياديـــة إلى 39 %، مشـــيرة إلى أن هاتين 

النسبتين في تطور مستمر.

برامج المجلس عززت المنجزات

وأشـــارت وزيرة التنمية المســـتدامة نـــور الخليف إلى 
أّن المجلـــس األعلـــى للمرأة بقيـــادة قرينة ملـــك الباد 
المعظم رئيســـة المجلـــس األعلى للمـــرأة اضطلع بدور 
كبيـــر في إطـــاق برامج تدعم تقدم المـــرأة البحرينية 
فـــي مختلف المجـــاالت، ما أثمـــر عنه بلوغهـــا مناصب 
قياديـــة رفيعة بمختلف ســـلطات الدولة، والذي أثبتت 
مـــن خالها دورها الفاعل بالمســـيرة التنموية الشـــاملة 

بقيادة صاحب الجالة ملك الباد المعظم.
وأكـــدت أن حكومـــة مملكـــة البحرين برئاســـة صاحب 
الســـمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي 
المرأة اهتمامًا كبيرًا لتنفيذ خطط التنمية المستدامة.

تعزيز إسهامات المرأة 

للشـــباب  األعلـــى  للمجلـــس  العـــام  األميـــن  وأعـــرب   
والرياضـــة الشـــيخ ســـلمان بـــن إبراهيـــم آل خليفة عن 
بالغ التقدير واالمتنان لصاحبة الســـمو الملكي األميرة 
ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفـــة على جهود ســـموها 
عبـــر  البحرينيـــة،  المـــرأة  بمكانـــة  لارتقـــاء  الدؤوبـــة 
ترجمـــة خطط وأهـــداف المجلـــس األعلى للمـــرأة إلى 
واقـــع ملموس ينهض بالمـــرأة البحرينيـــة في مختلف 
المجاالت، ويؤكد مكانتها كشـــريك رئيس في تجسيد 
قيـــم المواطنـــة والبـــذل والعطـــاء فـــي ســـبيل إعـــاء 

صروح العمل والبناء في المملكة.
وأكـــد دور المـــرأة البحرينيـــة الكبيـــر فـــي دفـــع عجلـــة 
الحركـــة الشـــبابية والرياضيـــة في المملكـــة نحو آفاق 
التميـــز والعطـــاء، مؤكـــدًا أن االحتفـــال  واســـعة مـــن 
بمـــرور 21 عاما على تأســـيس المجلـــس األعلى للمرأة 
يعد فرصة الســـتذكار اإلنجـــازات الكبيرة التي حققتها 
الرياضة النســـائية في المملكة على مر السنوات مثلما 
يعتبـــر محطـــة لشـــحذ الهمـــم ومواصلـــة الدعـــم لهـــذا 
القطاع من أجل تعزيز نجاحات المرأة على الصعيدين 

الشبابي والرياضي.
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