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الزايد يؤكد تعاون »الخدمة المدنية« لتسهيل 
اإلجراءات لمرضى السرطان وأولياء أمورهم

§الجفير - ديوان الخدمة المدنية
] استقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية 
»أمنية  جمعية  أعضاء  الزايد  زايد  أحمد 
المصابين  أمور  أولياء  وبعض  طفل« 
بمرض السرطان، حيث أعرب عن شكره 
جهودهم  على  الجمعية  ألعضاء  الجزيل 
خدمًة  يبذلونها  التي  الكبيرة  اإلنسانية 
السرطان  بمرض  المصابين  لألطفال 
الديوان  تعاون  مؤكداً  أمنياتهم،  وتحقيق 
اإلجراءات  تسهيل  شأنه  من  ما  كل  في 

لمرضى السرطان وأولياء أمورهم.
الجمعية  رئيسة  تقّدمت  جانبها،  من   
منال العوضي بشكرها وتقديرها لرئيس 
الذي  الجهد  على  المدنية  الخدمة  ديوان 
رئيس  توجيهات  تنقيذ  في  الديوان  بذله 
الملكي  السمو  صاحب  الوزراء  مجلس 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة  واهتمام 
وخصوصاً  السرطان  بمرضى  سموه 
األطفال، من خالل إصدار تعليمات الخدمة 
المدنية بشأن إجازة الموظفين المرافقين 
للمصابين بمرض السرطان والتي جاءت 
الدرجة  أقرباء  الموظفين  على  للتسهيل 
براتب  إجازة  بمنحهم  للمرضى  األولى 
المتكررة  والمراجعات  للعالج  لمرافقتهم 

المرضى  لحاجة  المملكة  خارج  أو  داخل 
الماسة للرعاية خالل فترات العالج.

الجدير بالذكر أن ديوان الخدمة المدنية 
أصدر تعليماته رقم )4( لسنة 2016 بشأن 
ألقربائهم  المرافقين  الموظفين  إجازة 
بمرض  المصابين  األولــى  الدرجة  من 
السرطان، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات 
مجلس  رئيس  الملكي  السمو  صاحب 
التي  المزايا  زيادة  في  لتساهم  الوزراء، 
تمنح للموظفين، حيث يتم منح الموظف 
بالسرطان  مريض  لمرافقة  براتب  إجازة 
يكون قريباً له من الدرجة األولى، وقّررت 
اللجان الطبية حاجته لمرافق أثناء عالجه 
داخل المملكة وذلك للمدة المقررة للعالج 
أو  متصلة  واحداً  شهراً  تتجاوز   ال  بما 
متقطعة في السنة الواحدة بدالً من سبعة 
ويمنح  سابقاً.  به  معموالً  كان  كما  أيام 
الموظف إجازة براتب لمرافقة مريض من 
اللجان  قررت  األولى  الدرجة  من  أقاربه 
الطبية حاجته لمرافق أثناء عالجه خارج 
بما  للعالج  المقررة  للمدة  وذلك  المملكة 
المملكة  خارج  أشهر  أربعة  تتجاوز  ال 
متصلة أو متقطعة في السنة الواحدة بعد 

أن كانت شهرين في السابق.

رئيس ديوان الخدمة المدنية مستقباًل وفد جمعية أمنية طفل

حميدان يبحث أفق تطوير 
مشروع »خطوة للمشروعات المنزلية«

§مدينة عيسى - 
وزارة العمل والتنمية 

االجتماعية
العمل  وزيــر  بحث   [
االجتماعية،  والتنمية 
أفــق  حــمــيــدان  جميل 
خطوة  مشروع  تطوير 
المنزلية  للمشروعات 
أدائه،  بمستوى  واالرتقاء 
المزيد  تسجيل  بهدف 
التي  النجاح  قصص  من 
وذلك  خالله،  من  تحققت 
الفرد  طاقات  إطالق  عبر 
المساعدات  على  المعتمد 
العاطل عن  أو  االجتماعية 
البيوت،  ربات  أو  العمل، 
أجل  من  المتقاعدين،  أو 
الذاتية  قدراتهم  تطوير 
الفنية  الخدمات  عبر 
تقّدمها  التي  والتقنية 

والتنمية  العمل  وزارة 
االجتماعية.

لقائه  خالل  ذلك  جاء   
مشروع  في  العمل  بفريق 
خطوة للمنتجات المنزلية، 
وكيل  بحضور  مكتبه  في 

التنمية  لشئون  الــوزارة 
محمد  حنان  االجتماعية، 
استعراض  تم  كما  كمال. 
ــادة أعـــداد  ــ فـــرص زي
المستفيدين من المشروع، 
ورفع جودة التدريب على 

الوثيق مع  التعاون  ضوء 
العمل  صندوق  من  كلٍّ 
)تمكين(، ووزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة، وبنك 

األسرة.
بفريق  حميدان  وأشاد 
الذين  المشروع  في  العمل 
في  البارز  الدور  لهم  كان 
وتمّيزه،  المشروع  نجاح 
واعتزازه  تقديره  مؤكداً 
التي  البحرينية  بالكفاءات 
أنها  يوم  بعد  يوماً  تثبت 
المميز  العطاء  على  قادرة 
واإلبداع، وتسجيل قصص 
النجاح وخدمة الوطن بكل 
التنمية  يحقق  بما  تفاٍن، 
عبر  المنشودة  المستدامة 
المنتجة  ــر  األس تمكين 
مشيراً  األعمال،  ورواد 
الذي  األخير  النجاح  إلى 
المشروع  ــذا  ه حققه 
البرنامج  بجائزة  بفوزه 
للتنمية  العربي  الخليجي 
)أجفند(، ودور هذا الفريق 

في بلوغ هذا النجاح.
عبر  جانبهم،  ــن  وم  
عميق  عن  الفريق  أعضاء 
حميدان  للوزير  شكرهم 
وتشجيعه  دعمه  على 
عزمهم  مؤكدين  المستمر، 
العمل  مواصلة  على 
جهود  ــراز  إلب واالبتكار 
وتحقيق  المنتجة،  األسر 
لهذا  اآلخــر  تلو  النجاح 
المشروع، الذي فاز بجائزة 
المسابقة  في  )أجفند(، 
التنمية  لمشاريع  الدولية 
للعام  الريادية  البشرية 
تسويق  مجال  في   2014
المصنعة  المنتجات 
يرعاها  والتي  منزلياً، 
األمير  البرنامج  رئيس 
آل  عبدالعزيز  بن  طالل 
سعود، حيث فاز بالجائزة 
مشاريع،  أربعة  ضمن 
تم  مشروعاً   59 بين  من 
في  للجائزة  ترشيحها 
األربعة مقدمة من  فروعها 

قبل 43 دولة.
مــشــروع  ويــهــدف   

للمشروعات  خــطــوة 
استقطاب  إلى  المنزلية 
القادرين  واألفــراد  األسر 
ولديهم  العمل  على 
معينة،  مهارات  أو  أفكار 
ال  لمن  الفرصة  وإتاحة 
تجارياً  سجاًل  يملكون 
رخصة  على  الحصول 
وكذلك  المنزل،  من  عمل 
النهوض  على  مساعدتهم 
إلى  وأعمالهم  بأنشطتهم 
مرحلة  إلــى  يصلوا  أن 
ــول  ــدخ الــحــرفــيــة وال
كأصحاب  السوق  إلــى 
جدد،  عمل  ورواد  أعمال 
المشروع  يتولى  حيث 
من  وتدريبهم  تأهليهم 
التدريبية  الدورات  خالل 
االجتماعية  بالمراكز 
ومركز  للوزارة  التابعة 
للمشروعات  خــطــوة 
إعطاء  ثم  ومن  المنزلية، 
القانونية  الصيغة 
المشاريع  لهذه  والرسمية 
بــإصــدار  والمنتجات 
ترخيص »المنزل المنتج« 
لممارسة العمل من المنزل، 
ــرة  األس تصبح  بحيث 
منتجة ومساهمة فعالة في 

االقتصاد الوطني.

وزير العمل مستقباًل فريق عمل مشروع خطوة للمنتجات المنزلية

وزير »الخارجية« يسترد حسابه على »تويتر« بعد ساعات من اختراقه

المحلية الشئون  محرر   - §الوسط 
الخارجية  ــر  وزيـ أعــلــن   [
خليفة،  آل  أحمد  بن  خالد  الشيخ 
التواصل  موقع  على  حسابه  عبر 
استرداد  عن  »تويتر«،  االجتماعي 
لالختراق،  تعرضه  بعد  حسابه، 
يونيو/   3( السبت  أمــس  ــوم  ي

.)2017 حزيران 
من  ساعات  سبع  نحو  وبعد 

تسلسل  من  بدا  الــذي  االختراق 
نحو  بدأ  أنه  زمنياً  التغريدات 
يوم  صباح  من  والنصف  الخامسة 
أمس، نشر الوزير تغريدة جاء فيها: 
الحساب...  استرجاع  تم  هلل  »الحمد 
األعزاء  أصدقائي  لجهودكم  شكراً 

في إبالغ تويتر. جزاكم اهلل خيراً«.
عن  صدرت  تغريدة  ذلك  وتبع 
الرسمي،  الخارجية  وزارة  حساب 
الوزير  استرجاع  فيه  ــدت  أك

نشرت  الوزارة  وكانت  لحسابه، 
تغريدة  الحساب  اختراق  بعد 
تم  أنه  الوزارة  »ُتبّين  فيها:  جاء 
الشيخ  معالي  حساب  اختراق 
خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  بن  خالد 
العلم  أخذ  يرجى  الخارجية.  وزير 

والحذر«.
تغريدات  المخترقون  ونشر 
مخالفة  فيديو  ومقاطع  وصــوراً 

للوزير. ومسيئة 

التغريدة التي نشرها وزير الخارجية بعد استرداد حسابه  

وزير الخارجية: أتمنى حل األزمة القطرية... وهناك 
عمل خليجي مشترك لتفادي أي تهديد أو خطر

§الوسط - المحرر السياسي
تصريح  في  خليفة،  آل  خالد  الشيخ  الخارجية  وزير  أعرب   [
يونيو/   ٤( األحد  اليوم  بعددها  السعودية،  »الحياة«  لصحيفة 
الفترة  القطرية خالل  األزمة  تنحل  أن  أمنيته  عن   ،)2017 حزيران 
المقبلة، مشيراً إلى أن األزمة بين األشقاء في دول مجلس التعاون 
الخليجي تتجه إلى أن تكون عالقة واضحة، وقال إن هناك عالقة 
متكاملة ومنسجمة لدرء األخطار ولتفادي أي شيء قد يفرق دول 
ونفى  والخارج،  الداخل  من  كان  سواء  الخليجي  التعاون  مجلس 
علمه بوجود أي مساٍع دبلوماسية لحل األزمة القطرية، بيد أنه أكد 
وجود حرص على وحدة مجلس التعاون، موكداً أنه ال علم له بأية 

وساطة كويتية وال يعرف عنها شيئًا.
أي  ضد  التعاون  مجلس  بوحدة  تهتم  البحرين  مملكة  أن  وأكد 
قمة  بعد  وتحديداً  الجاري،  األيام  خالل  وخاصة  تواجهه  إخطار 
الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بين  التعاون  جددت  التي  الرياض 
وحليفه القوي الواليات المتحدة األميركية، معتبراً أن هذا هو أهم ما 
وزير الخارجيةفي األمر وهو ما يجب أن يدافع عنه الجميع ضد أي تهديد أو خطر.


