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Ω2020 ôÑª°ùjO 20 - `g1442 ≈dhC’G iOÉª oL 5 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15612) Oó©dG

¥ƒ``≤``ë``dGh äÉ``jô``ë``dG õ``jõ``©``J :á``«``LQÉ``î``dG ô````jRh ó``YÉ``°``ù``e
»``MÓ``°``UEGh »``fÉ``°``ù``fEG ó``FÉ``b á``jDhô``d ¢``SÉ``μ``©``fG ø``jô``ë``Ñ``dG »``a

øeõdG ióe ∑É°ùæf ød ...øWƒdG ó«≤a
≈∏Y ΩÓ°ùdÉH É¡«a oâaôs °ûJ »àdG äGAÉ≤∏dG øe GkOó``Y
âª∏q °S ÉeóæY É¡æ«H ø``eh ,√Gô``K ¬∏dG Ö«W √qƒª°S
ô«à°ùLÉªdG »nàdÉ°SQ øe áî°ùf (¬∏dG ¬ªMQ) √ƒª°S
,iQƒ°ûdG ¢ù∏éªd √ƒª°S äGQÉ``jRh ,√GQƒ``à`có``dGh
¬àÑ«¡H ô©°ûfh ,Ék©«ªL Éæd »≤«≤ëdG ó«©dG âfÉc »àdG
»a ±ô``°`û`dG »``d ¿É``ch ,á«dÉ©dG ¬àfÉμeh √QÉ`` bhh
™e ô«°ü≤dG åjóëdG ∫OÉÑJh ,√ƒª°S ≈∏Y ΩÓ°ùdG
QOÉÑj ,¬«≤à∏j øe πc √ó¡Y Éªch ,¬∏dG ¬ªMQ √ƒª°S
»a OOôàj ’h ,¬Ñ©°T AÉæHCG ≈∏Y øÄª£«d ∫GDƒ°ùdÉH
,¬«∏Y ΩÓ°ùdÉH ¿ƒaô°ûàj øe º°SG øY QÉ°ùØà°S’G
º¡aô©j ¬``fCÉ`H ¿hCÉLÉØo«a ,º¡JÓFÉYh º¡FÉHBG ø``Yh
øe á∏°üN √ògh ,º¡JÓFÉY Iô«°S º¡d ôcòjh ,Gkó«L
.QôμàJ ød »àdG ¬∏dG ¬ªMQ Ió«ªëdG ¬dÉ°üN
∫hCG »dƒàH CGóH …òdG ,»æWƒdG õeôdG ≈°ùæf ød
ôîØf π¶æ°Sh ,1953 ¢SQÉe »a ájò«ØæàdG ¬Ñ°UÉæe
á«ª«∏bE’G πaÉëªdG »a ábƒeôe áfÉμe øe ¬H »¶M ÉªH
äGRÉéfEÉH á«dhOh á«HôY äGAÉØàMG øeh ,á«dhódGh
»a ∂dP ó°ùéJ å«M ,á«fÉ°ùfE’Gh á«æWƒdG √ƒª°S
√GQƒ``à`có``dG äÉ`` LQOh á``ª` °` ShC’G √ó«∏≤Jh ¬ªjôμJ
.á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hódG AÉªYRh IOÉb øe ájôîØdG
≥«≤ëJ ï``jQÉ``à`dG ∂``dP òæe OÓ``Ñ`dG äó¡°T ó``bh
¬«dEG â∏°Uh Ée ≈dEG â∏°Uh ≈àM ,Iô«Ñc äGRÉéfEG
É kLPƒªf âëÑ°UCG ≈àMh ,Ωó≤Jh QÉ``gORG øe ¿B’G
Éfk Éμ°S ô``ã`cCGh áMÉ°ùe ô``Ñ`cCG ∫hO ió``d ¬``H iòàëj
.äÉ«fÉμeEG º¶YCGh
AÉ£©dÉH á∏aÉM √Gô``K ¬∏dG Ö«W √ qƒª°S Iô«°ùe
ÉjÉ°†≤d AÉaƒdGh ,øWƒdG ÖM »a AÉaƒdGh ¢UÓNE’Gh
á«°SÉeƒ∏HódG »a É k°ShQOh ,á«eÓ°SE’Gh á«Hô©dG ¬àeCG
k
IOÉjôdGh ìÉéædG øe ÉîjQÉJh
,áª«μëdG á«fÉ°ùfE’G
»æjôëÑdG øWGƒªdG á©aQ ≈∏Y ¢UôëdG »a õ«ªàdGh
≥ëà°ùJ ¿CG ∂°T ’ Iô«°ùe »g ,ájô°ûÑdG áeóNh
¢ü∏îe πμd IQÉæeh á∏©°T íÑ°üàd ïjQCÉàdGh ≥«KƒàdG
øe πμdh ,áª«μëdG É¡JOÉ«bh øjôëÑdG áμ∏ªªd Öëeh
.¬H ¢†¡æjh øWƒdG »æÑj ¿CG ójôj
,√GôK ¬∏dG Ö«W ,»dÉ¨dG Éfô«eCG ≈°ùæf ødh ød
,øWƒdG á°†¡f ™fÉ°U ,¿É°ùfE’G áYƒªée ≈°ùæf ødh
¿ƒ©æ°üj øªa ,øWƒdG ´É≤H øe á©≤H πc »a ¬JÉª°üH
ÉªH ¿hó∏îoj πH ,¿ƒ∏Môj ’ Óo©dGh á°†¡ædGh óéªdG
óm ¡°ûe πc ™e º¡JQƒ°U ≈≤ÑJh ,á«fÉ°ùfEÓd √ƒeqób
.»bôdGh á«ªæà∏d
õéM …òdG ,Ö∏≤dG »a ¿õM iƒ°S Éæd ≈≤Ñj ’
¬æμf …òdG Ö oëdG ó«°UQh ,¬æe Gô«Ñc GAõL √ƒª°S
Üƒ∏b ≈∏Y ø«ªdÉ©dG ÜQ í°ùªj ¿CÉH »JGƒYO .√ƒª°ùd
ÉfôÑ°üjh ,øWƒdG ó«≤a OÉØMCGh AÉæHCG ƒª°ùdG ÜÉë°UCG
¿CG π``Lh õs ` Y ≈dƒªdG ø«∏FÉ°S ,¬``bGô``a ≈∏Y Ék©«ªL
ôÑ°üdG Ék©«ªL Éæª¡∏jh ,¬àªMQ ™°SGƒH ó«≤ØdG óª¨àj
.π∏édG ÜÉ°üªdG Gò¡d ¿Gƒ∏°ùdGh
πLCÉH √óæY A»°T πch ≈£YCG Ée ¬dh òNCG Ée ¬∏d
¥GôØd ÉfEGh ¿õë«d Ö∏≤dGh ™eóàd ø«©dG s¿EGp h .≈ª°ùe
.¿ƒfhõëªd √ qƒª°S
¬∏d ÉfEGh º«¶©dG »∏©dG ¬∏dÉH ’EG Iƒb ’h ∫ƒM ’h
.¿ƒ©LGQ ¬«dEG ÉfEGh

Ö«÷G ∞°Sƒj ájRƒa IQƒàcódG

º«MôdG øªMôdG ¬∏dG º°ùH
p∂``Hu Qn ≈``dEG » p©Lp Qr G áo æs Äp ªn £or ªrdG ¢ùo Ør æs dG Én¡ào js nCG É``jn {
.z»pàæs nL »p∏Nro OGnh …pOÉnÑ pY »pa »p∏Nro OÉan ák «s °Vp ôr en ák «n °VG
p Qn
.º«¶©dG ¬∏dG ¥ó°U
πc á©LÉa ≈∏Y Ékeƒj 40 ,áæjõM ΩÉ``jCG â°†e
ƒª°ùdG ÖMÉ°U IÉah »a ,º«dC’G É¡HÉ°üeh ,øjôëÑdG
¬ªMQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô``«`eC’G »μ∏ªdG
øe ôÑªaƒf 11 AÉ©HQC’G Ωƒj »a ,√GôK Ö«Wh ¬∏dG
´ƒeódG äôª¡fGh ,äÉë«°üdG â∏n Yn Ωƒj ,2020 ΩÉY
øWƒdG ó«≤a ≈∏Y ÉkªdCGh ,Iô°ùMh ,Éfk õM ,∞bƒJ ¿hO
.ô«ÑμdG
¥Gôa ÉfÉμHCG ó≤d .ábôëH Éæ«μHh ,¿õ oëdG ÉæØ°ûJQG
≈°SC’G ºs ` Yn h ,óæ°ùdG ó``dGƒ``dG ¿Gó≤a ábôëH ,√ƒª°S
,ÉgÉ°übCG ≈``dEG ÉgÉ°übCG øe øjôëÑdG iô``bh ≥WÉæe
,»YÉªàL’G π°UGƒàdGh ΩÓ`` YE’G ™``bGƒ``e â qé°Vh
ó«≤Ød GkQƒ°Uh äÉMƒd äÉbô£dGh ´QGƒ°ûdG âÄ∏oeh
,ô«Ñc »æWh õ`m `eQh áeÉ≤d AÉaƒdG äGQÉÑ©H ,øWƒdG
∂fõM .¿ƒfhõëªd ∂bGôa ≈∏Y ÉfEG .∑É°ùæf ød{ É¡æeh
.zøWh Éj ô«Ñc
á«ØJÉ¡dG ä’É°üJ’Gh …RÉ©àdG πFÉ°SQ âdGƒJh
øe ,ÉgÉYQh ¬∏dG É¡¶ØM áª«μëdG IOÉ«≤∏d ájõ©ªdG
,á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG ∫hó``dG øe ,ºdÉ©dG AÉëfCG πc
¬Ñ©°Th √ó∏Ñd ø``Wƒ``dG ó«≤a ¬``eóq `b É``e â`` cQOCG »àdG
.AÉ©ªL á«fÉ°ùfEÓdh
iƒãªdG ≈`` dEG ™««°ûàdG º``°`SGô``e ó``Yƒ``e ¿É`` Mh
,É¡«a ácQÉ°ûªdG º«≤eh »æjôëH πc ≈æªJh ,ô«NC’G
øWƒ∏d ¬JÉ«M Qòf øªd AGõédGh π«ªédG øe AõL Oq Qh
ô«HGóàdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G ’ƒd ,ø«æWGƒªdGh
.(19ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdÉH á≤∏©àªdG
..É kéYõe É k°SƒHÉc hCG Ékª∏M ¢ù«d ,á≤«≤M É¡fEG
,™°VGƒàªdG ,ÖëoªdG ,º«μëdG óFÉ≤dG ódGƒdG πMQ ó≤d
ó«dGh ,¿ƒ``æ`ë`dG Ö``∏`≤`dGh ,™``«`aô``dG ≥∏îdG ÖMÉ°U
Iô«°ùe ∑ô``Jh ,¬JÉæHh ¬FÉæHCG øY π``MQ ,AÉ°†«ÑdG
É¡Ñ©°Th ø``jô``ë`Ñ`dG É``¡`d ó¡°ûJ äGRÉ``é` fEÉ` H Iô`` NGR
≈≤Ñ«°S ¬``fCG ’EG .Iõjõ©dG É¡°VQCG ≈∏Y ¿ƒª«≤ªdGh
√ô°VÉMh ¬«°VÉe ,øWƒdG IôcGP »a Gkô°VÉMh GkódÉN
»μëæ°Sh .ÉæHƒ∏bh ÉæJôcGP »a ≈≤Ñ«°Sh .¬∏Ñ≤à°ùeh
√QhOh ,¬JGAÉ£Yh ,√qõYh ,√ qƒª°S óée øY OÉØMCÓd
É¡dhGóà«d ,ÉgQƒ£Jh áμ∏ªªdG Ωó≤J »a ¬JÉeÉ¡°SEGh
,¢ShQódGh ºμ pëdGh ,ônÑ p©dG É¡æe GhòNCÉjh ∫É«LC’G
ádhO πLQh á«ª∏Y áYƒ°Sƒeh á©eÉL øe OÉØà°ù«d
.¥ÓNC’Gh ™°VGƒàdGh πeÉ©àdG »a ∫hC’G RGô£dG øe
»ah ,Ωƒ``j πc »a Gkô°VÉM √ qƒª°ùd AÉYódG ¿Éc
¬d Ak É``YO OOô``f Éæch ,â``bh πch ,¢ùªîdG äGƒ∏°üdG
»Ø°ûJ ¿CG ∂d ƒg º°SG πμH ∂dCÉ°SCG »fq EG ºq ¡∏dG{ :∫ƒ≤fh
,ø«ªdÉ©dG ÜQ Éj º«MQ Éj øªMQ Éj ..»dÉ¨dG Éfô«eCG
¢SÉÑd ¬°ùÑdCG º¡∏dG ,Ékª≤°S QOÉ¨j ’ Ak ÉØ°T √ƒª°S ∞°TG
p
’EG ∂æe ≈éæe ’h CÉé∏e ’ ºq ¡∏dG ,á«aÉ©dGh áë°üdG
ºq ¡∏dG ,¬Ø°TG ºq ¡∏dG ,ôjób mA»°T πq `c ≈∏Y ∂``fq EG ∂«dEG
11 Ωƒj ≈dEG ∂dPh z...ø«eBG ºq ¡∏dG ,¬Ø°TG ºq ¡∏dG ,¬Ø°TG
áªMôdÉH Ωƒj πch ¬d ƒYóf ÉæëÑ°UCG ≈àM ,ôÑªaƒf
áæédG √Gƒ``ã`e π©éj ¿CGh ,¿Gƒ``°`Vô``dGh IôØ¨ªdGh
.≈∏YC’G ¢ShOôØdGh
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø``Wƒ``dG ó«≤a ƒ``g ∂``dP
ôcòà°SCG …ò``dG ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G

ô∏μ°ùdG ¢Vôªd z»æ«édG êÓ©dG{ ôjƒ£J á«fÉμeEG É¡jód øjôëÑdG
»°†≤Jh .¢``Vô``ª`dG Gò¡d É``ª`FGO
äÉæ«Y òNCÉH ø«à≤jô£dG øe πc
¢†jôªdG øe º¶©dG ´Éîf øe
´Éîæd »æ«L ôjôëJ AGô`` LEGh
á``«` Yò``é` dG É`` jÓ`` î` `dGh º``¶` ©` dG
.¢†jôªdG ≈dEG É¡JOÉYEG ºK øeh
≈dEG ø«à≤jô£dG èFÉàf äQÉ°TCGh
AÉØ°ûdG hCG ô∏μ°ùdG ¢Vôe ™LGôJ
»a ≈°Vôe á«fÉªK »a ÉeÉªJ ¬æe
.ø«à≤jô£dG Óc
øjôëÑdG ¿EG ºXÉμdG ∫É``bh
Gò¡H äGƒ£N π©ØdÉH äòîJG ób
Ωƒæ«édG õcôe AÉ°ûfEÉH Oó°üdG
…ƒ«ëdG ∂æÑdG íéf PEG »æWƒdG
»a IQô≤ªdG ¬aGógCG RhÉéJ »a
±É°VCGh .Ωƒæ«édG äÉæ«Y ™ªL
»æ«édG ôjôëàdG ¿CÉ°T øe ¿CG
≈°VôªdG óYÉ°ùj ¿CG êÓ©dG »a
¿CGh ô£î∏d º¡JÉ«M á°Vô©ªdG
»a GƒfÉc ¿EG ºgPÉ≤fEG »a º¡°ùj
.áLôM ádÉM

¢ù«FQ ºXÉμdG É``jô``cR ó``cCG
á«æjôëÑdG ô``∏`μ`°`ù`dG á``«`©`ª`L
ôjƒ£J á«fÉμeEG øjôëÑ∏d ¿CG
ΩGóîà°S’ ¢UÉîdG É¡Yhô°ûe
êÓ``Y »``a »``æ`«`é`dG ô``jô``ë` à` dG
…ò``dG ƒ``ë`æ`dG ≈``∏`Y ¢`` VGô`` eC’G
»àdG ôWÉîªdG πjõj ¿CG øμªj
»∏éæªdG ΩódG ô≤a ¢Vôe É¡∏μ°ûj
.™ªàéªdG »a (ô∏μ°ùdG)
º``XÉ``μ` dG É`` jô`` cR çó`` ë` `Jh
»``∏` jO ∞`` ∏` `L{ á``∏` «` eõ``dG ≈`` ` dEG
çhó``M á``«`fÉ``μ`eEG ∫ƒ``M zRƒ``«` f
≈`` dEG π``°` Uƒ``à` dGh äÉ`` bGô`` à` `NG
ø`` jò`` dG ≈``°` Vô``ª` ∏` d äÉ`` `LÓ`` `Y
:∫Ébh .ádÉëdG √òg øe ¿ƒfÉ©j
ôjƒ£J ≈``∏` Y π``ª` ©` dG …ô``é``j{
á«æÑdG Éæjódh ,äÉLÓ©dG √òg
≈¶ëf Éªc áeRÓdG á«°SÉ°SC’G
ƒª°ùdG ÖMÉ°U πÑb øe ºYódÉH
óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
AGQRƒ`` `dG ¢``ù` «` FQ ó``¡` ©` dG »`` dh
DO NOT WRITE IN THIS SECTION

OFFICIAL
USE
ONLY

TC

CAUTION!

Pressing the CLEAR FORM button will erase the entire
form. Once erased, your answers cannot be retrieved.

YES PROGRAM
APPLICATION

FORM 1

2021-2022
DUE DATE:

APPLICATION COVER SHEET

STUDENT INFORMATION
LAST (FAMILY) NAME: ALKAWARI
FIRST NAME: YOUSIF

Return the completed
application and one copy
to your YES program office.

MIDDLE NAME, IF ANY: SAEED

MALE

GENDER (select one):

• Write your name at the top of each
form where indicated.

• Complete all forms in English only.
• Complete all forms using BLACK ink.

AGE: 15

FEMALE

DATE OF BIRTH: 6/20/05

INSTRUCTIONS:

Note to student: Please read all of the
instructions carefully before you start
to fill out this application. Specific

Please write DOB as DD/MM/YY

CITY OF RESIDENCE: MANAMAN

COUNTRY OF RESIDENCE: BAHRAIN

CITIZENSHIP(S): BAHRAINI

IF MORE THAN ONE, LIST ALL.

instructions for each form are located
at the top of the form, and additional
instructions are located on the last
page of this application.

You must complete every section on
each form in this application, and
return the completed application by
the due date. If you do not return the
completed application by the due
date, your application will not be

SCHOOL INFORMATION
SCHOOL CITY: MANAMA

SCHOOL NAME: NOAIM SECONDERY SCHOOL

CLASS (choose one):

Other:

8

considered.

9

10

11

12

APPLICATION CHECK-LIST
Is school transcript included?

Yes

No

Yes

Is Form M (Student Health Certificate) included?

Is Form 4 (Recommendation from Teacher) included?
Are passport size photos included?

Yes

No

Yes

No

No

Have you participated in the English Access Microscholarship Program (Access)?
Yes

No

This Application is FREE OF CHARGE

.ºXÉμdG ÉjôcR |
á«KGQƒdG ¢``VGô``eC’G áédÉ©ªd
.zô∏μ°ùdG πãe
ô``jQÉ``≤``J äQÉ`` ` `°` ` ` TCG ó`` ` `bh
ø«à≤jôW ≈``dEG Gô``NDƒ`e äQó°U
á``«` æ` «` é` dG äÉ`` é` `dÉ`` ©` `ª` `dG ø`` `e
äÉj’ƒdG »a Éª¡àHôéJ …ôéJ
ÉLÓY ôaƒJ ¿CG øμªj IóëàªdG

∞``°`Uh 2021 ≈`` `dEG 2019 ø``e
ô«Ñc ìÉéf ¬``fCÉ`H ∂``dP …ô``°`Shó``dG
Iô°†M ájDhQ øY ô«Ñ©Jh ,áμ∏ªª∏d
øH óªM ∂∏ªdG á``dÓ``é`dG ÖMÉ°U
OÓÑdG π``gÉ``Y ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
»MÓ°UEGh »fÉ°ùfEG óFÉ≤c ,ióØªdG
»a º``μ` ë` dG ó``«` dÉ``≤` e ¬``«` dƒ``J ò``æ` e
äÉjôëdG ¥ÓWEÉH ΩÉb å«M ,OÓÑdG
π«©ØJh ¥ƒ≤ëdG ¿ƒ°Uh áeÉ©dG
ójó©dG ô««¨Jh á«°SÉ«°ùdG IÉ«ëdG
äÉjôë∏d Ió«≤ªdG ø«fGƒ≤dG ø``e
Ωó≤Jh ø«μªàd ¿É``æ`©`dG ¥Ó`` `WEGh
∫É``Ø` WC’G ¥ƒ``≤`M á``jÉ``YQh ICGô``ª` dG
ø``°`ù`dG QÉ`` Ñ` `ch á`` `bÉ`` `YE’G …hPh
á``«`Ñ`æ`LC’Gh á``«`æ`Wƒ``dG á``dÉ``ª` ©` dGh
¢UÉî°TC’ÉH QÉ``é` J’G á``HQÉ``ë`eh
,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ≥``«`≤`ë`Jh
∂∏ªJ øjôëÑdG âëÑ°UCG ºK øeh
¿C’ ICÉ«¡eh Éeó≤àe É«bƒ≤M É``KQEG
iƒà°ùªdG ≈∏Y ôÑcCG QhO É¡d ¿ƒμj
.»dhódG
ô`` `jRh ó``YÉ``°` ù` e í`` ` °` ` `VhCGh
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG á``«`LQÉ``î`dG
»a É¡àjƒ°†Y ∫Ó`` N ø``e â``eÉ``b
É¡HQÉéJ øY IQƒ°U π≤æH ¢ù∏éªdG
¥ƒ``≤`M ä’É`` é` `e »`` a á``ë` LÉ``æ` dG
¢ù∏éªdh ºdÉ©dG ∫hó``d ¿É``°`ù`fE’G
ìÉéf É``¡`æ`eh ,¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ``≤` M
á``HQÉ``ë` eh á``«`æ`jô``ë`Ñ`dG ICGô```ª` `dG
ÖfÉL ≈``dEG ,¢UÉî°TC’ÉH QÉéJ’G
á«ªæàdG ±Gó``gCG ≥«≤ëJ »a É¡∏ªY
áHôéJ É``gô``NBG ¿É``c ,áeGóà°ùªdG
≈∏Yh .ÉfhQƒc áëFÉL ™e πeÉ©àdG
¿CÉ`H âªgÉ°S »``dhó``dG iƒà°ùªdG
ájQhódG á©LGôªdG á«∏ªY ¿ƒμJ
áÑ°ùædÉH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á∏eÉ°ûdG
á«dÉ©a ô``ã`cCG iô``NC’G ∫hó``dG ≈``dEG
øe Oó``Y ºjó≤Jh á«∏YÉØJ ô``ã` cCGh
™«°VGƒªdG øe Oó©d äÉ«°UƒàdG
.Ék«dhO áª¡ªdG á«bƒ≤ëdG

Ö°ùëjh ,»Hô©dG è«∏îdG á≤£æe
RÉéfEGh IQOÉÑªc øjôëÑdG áμ∏ªªd
â≤≤M É``¡` fCG É``ª`c ,ô``μ`Ñ`e »``bƒ``≤`M
»a GkQhOh á«ªdÉYh á«∏ëe áfÉμe
ºjó≤Jh É¡à©HÉàeh …hÉμ°ûdG »≤∏J
äGQÉ°ûà°S’Gh OÉ``°`TQE’Gh í°üædG
á«æWh ôjQÉ≤J OGó``YEGh á«fƒfÉ≤dG
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ádÉMh ™°Vh øY
ôjƒ£J ìGô`` à` `bGh ø``jô``ë`Ñ`dG »``a
.á«æWƒdG äÉ©jô°ûàdG
ó``YÉ``°`ù`ª`c ¬``eÉ``¡``e ø``ª``°``Vh
¬∏dGóÑY π¨°ûj á«LQÉîdG ô``jRh
¢ù«FQ Ö``FÉ``f Ö°üæe …ô``°`Shó``dG
¥ƒ≤ëd É«∏©dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG
ô``jRh É``¡` °` SCGô``j »``à` dG ¿É``°``ù``fE’G
»ª°SôdG RÉ¡édG »gh ,á«LQÉîdG
á©HÉàe ø°†àëj …ò`` dG ≈``∏``YC’G
πFÉ°ùeh É``jÉ``°`†`b á``aÉ``c IQGOEGh
¿hÉ©àdÉH Ωƒ≤Jh ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
äÉ``¡`é`dG ™``«`ª`L ™``e ≥``«`°`ù`æ`à`dGh
»a ¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ``≤` ë` H á``«`æ`©`ª`dG
.áμ∏ªªdG
øjôëÑdG áμ∏ªe ∫ƒ°üM øYh
¥ƒ``≤`M ¢``ù`∏`é`e á``jƒ``°` †` Y ≈``∏` Y
IóëàªdG º``eCÓ`d ™HÉàdG ¿É``°`ù`fE’G

¥ƒ≤M ∫Éée »a ¬àHôéJ øYh
…ô°ShódG ¬∏dGóÑY ∫É``b ¿É``°`ù`fE’G
á°SGQO á∏Môe »a ¬©e äCGó``H É¡fEG
¢``VÉ``jô``dG »``a á``«`Wô``°`û`dG Ωƒ``∏` ©` dG
»``Wô``°`û`dGh »``fƒ``fÉ``≤` dG π``ª`©`dÉ``Hh
É¡fCG ó``Lhh ,ájô°ûÑdG á«ªæàdGh
¬``Jô``°` SCGh ¬à«°üî°T ø``Y ô``Ñ`©`J
≥«≤ëJ á«Ø«ch √ó∏Hh ¬©ªàéeh
ájô°ûÑdG OQGƒªdG á«ªæJ »a Ωó≤àdG
.πeÉ°T πμ°ûH á«fÉ°ùfE’Gh
≈dEG ¥ô£J »æ¡ªdG ÖfÉédG »ah
áæé∏d áeÉ©dG áfÉeC’G IQGOEG ¬«dƒJ
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æjôëÑdG É«∏©dG
áæéd »``gh ,äGƒ``æ` °` S ô°ûY Ió``e
á«∏NGódG »`` JQGRh ø«H ácôà°ûe
áHôéàdG â∏°UGƒJ ºK ,á«LQÉîdGh
IóëàªdG ºeC’G äÉYÉªàLG Qƒ°†ëH
á°ù°SDƒªdG ¢ù«°SCÉJ »a ΩÉ¡°SE’Gh
»àdG ,¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG
áæéd ¢ù«FQ Ö°üæe É¡«a π¨°T
,á``«`dhó``dG ¿hDƒ` °` û` dGh äÉª¶æªdG
»°SÉ°SC’G ΩÉ¶ædG ™°Vh ≈∏Y πªYh
,á«°SÉ°SC’G èeGôÑdGh á«fGõ«ªdGh
á°ù°SDƒªdG √ò``g ¿CG ≈`` dEG É``gƒ``æ`e
»``a É``¡` Yƒ``f ø`` e ≈`` ` ` dhC’G â`` fÉ`` c

øjôëÑdG áμ∏ªe Oƒ¡L øª°V É¡fEG
»a äGRÉéfE’G øe ójõªdG ≥«≤ëàd
ÉkHhÉéJh ¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ≤M ∫Éée
»a á«ªeC’Gh á«dhódG ô«jÉ©ªdG ™e
IQGRh ¿CG É kë°Vƒe ,¿CÉ`°`û`dG Gò``g
πªY ¢TQh ™Ñ°S âeÉbCG á«LQÉîdG
á£îdG QhÉëªH â∏°üJG ΩÉ©dG Gòg
¿hÉ©àdÉH ,ø««æ©ªdGh AÉcô°û∏d
á«eÉ°ùdG á«°VƒØªdG ™e ≥«°ùæàdGh
øY ∞«æL »``a ¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ≤ëd
É¡d »ª«∏bE’G πãªªdG Öàμe ≥jôW
™«ªL »a ∑QÉ°T …òdG ,ähô«H »a
AGôÑN ácQÉ°ûe ÖfÉL ≈dEG ¢TQƒdG
øe Oó`` `Yh ,Ió``ë` à` ª` dG º`` `eC’G ø``e
∞°ù«fƒ«dG πãe á«ªeC’G ä’É``ch
Iô``é`¡`dG á``ª`¶`æ`eh ƒ``μ`°`ù`fƒ``«`dGh
äÉ``ª`¶`æ`ª`dG ø`` e Oó`` `Yh á``«` dhó``dG
.iôNC’G
¿CG ≈`` ` dEG …ô`` °` `Shó`` dG â``Ø``dh
á«ª°SôdG ácQÉ°ûªdG »``a ´ƒ``æ`à`dG
iƒ``à` °` ù` ª` dG ≈`` ∏` `Y á`` ` «` ` `∏` ` `gC’Gh
¢TQƒdG äÉLôîe iô``KCG »æWƒdG
Éªe ,É¡H âLôN »àdG äÉ«°UƒàdGh
QhÉëeh íeÓe π«μ°ûJ »a º¡°SCG
.á«æWƒdG á£îdG

π°ü«a øH ¬∏dGóÑY ó«°ùdG ócCG
ôjRh óYÉ°ùe ,…ô°ShódG ôÑL øH
øjôëÑdG áμ∏ªe ΩGõàdG ,á«LQÉîdG
á«Yƒ£dG á«dhódG É¡JGó¡©àH ºFGódG
¢ù∏éeh Ió``ë`à`ª`dG º`` `eC’G ΩÉ`` `eCG
äÉ``ª` ¶` æ` ª` dGh ¿É`` °` `ù` `fE’G ¥ƒ``≤``M
Gkô«°ûe ,É¡æY á≤ãÑæªdG iô`` NC’G
ôjQÉ≤àdG OGó``YEG ≈∏Y ¢UôëdG ≈dEG
∫ÉY iƒà°ùeh á«aGôàMÉH á«æWƒdG
á«dhódG ô«jÉ©ªdG ≥ah á«æ¡ªdG øe
ÜÉë°UCG ™e á©°SGh äGQhÉ°ûe ó©H
É¡ªjó≤Jh AÉ``cô``°`û`dGh áë∏°üªdG
á«ªeC’G äÉ¡édGh IóëàªdG ºeCÓd
.á°üàîªdG
™e ¢UÉN AÉ≤d »``a ∂``dP AÉ``L
…òdGh ,(»°SÉeƒ∏HO QGƒM) èeÉfôH
á``YGPEG ô``«`KCG ≈∏Y Ék«YƒÑ°SCG åÑj
Ωó≤jh ,ΩG ±G 102^3 øjôëÑdG
á«°SÉeƒ∏HódG Iô«°ùªd É``≤k `«`Kƒ``J
π«Hƒ«dG â∏ªcCG »àdG á«æjôëÑdG
.»°VÉªdG ΩÉ©dG »ÑgòdG
á`` jQhó`` dG ô``jQÉ``≤` à` dG ∫ƒ`` `Mh
,á∏eÉ°ûdG á``©`LGô``ª`dÉ``H á∏°üàªdG
≈dG á«LQÉîdG ôjRh óYÉ°ùe QÉ°TCG
ôjQÉ≤J áKÓK âeób øjôëÑdG ¿CG
2012h 2008 ΩGƒ``YCG »a á∏eÉ°T
á°SÉFôH ±ô°ûJ å«M ,2017h
ôjô≤àdG Ωó``b …ò``dG øjôëÑdG ó``ah
Qƒ°†ëH 2017 ƒjÉe »a πeÉ°ûdG
áØ∏àîªdG ádhódG äGQGRh ø«∏ãªe
,ICGô``ª`∏`d m∫É`` Y π«ãªJ Ö``fÉ``L ≈`` dEG
,»dhódG ™ªàéªdG IOÉ°TEG ∫Éf Éªe
ôjô≤àdG ¢VGô©à°SG ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe
¢Vô©dG øe äÉYÉ°S çÓK ¥ô¨à°SG
»dhódG ™ªàéªdG ΩÉeCG äÉ°ûbÉæªdGh
ºeC’G AGôÑNh ádhO 193 Qƒ°†ëH
.ádhO 83 øe äÓNGóªHh IóëàªdG
á``«` æ` Wƒ``dG á`` £` `î` `dG ∫ƒ`` ` `Mh
øe ≈``dhC’G »gh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd
…ô°ShódG ∫Éb ,á≤£æªdG »a É¡Yƒf

:iQƒ°ûdG äÉeóN á°ù«FQ ..zhÉØdG{`d »°VGôàaG ´ÉªàLG »a

QÉ``ª``ã``à``°``S’G ™``«``é``°``û``à``d á```HPÉ```é```dG äÉ``©``jô``°``û``à``dG QGó````°````UEG
É``gô``jó``°``ü``Jh äGQÉ``ª``ã``à``°``S’G á``eGó``à``°``SG ìÉ``à``Ø``e »````YGQõ````dG
º¡°ùj á©°SGh äGõ«ØëJh äÓ«¡°ùàHh ô``Ñ`cCG πμ°ûH ÜÉÑ°ûdG
»a º¡°ùJ á«HÉÑ°T …ójCÉH ΩGóà°ùe »``YGQR êÉàfE’ ∫ƒ°UƒdG »a
äÉLÉ«àMG ≈∏Y ¥OCG πμ°ûH ±ô©àdGh ,áãjóëdG äÉ«æ≤àdG QÉªãà°SG
.¿Éμ°ùdG
ìGô``à` bG IQhô``°` V ák `ë`°`Vƒ``e É¡àª∏c π``°`VÉ``Ø`dG â``ª`à`à`NGh
πª©dGh áMÉàªdG á«fÉªdôÑdG äGhOC’G ΩGóîà°SG hCG äÉ©jô°ûàdG
»a IOQGƒ`` dG äGô¨ãdG ó°S π``LCG ø``e äÉeƒμëdG ™``e ∑ôà°ûªdG
»°ù«FôdG ÖLGƒdG ¿CG ák Ø«°†e ,»FGò¨dG øeC’Gh áYGQõdG áeGóà°SG
á£îdG ó°ùJ ¿CG ø«©àjh ,á``HÉ``bô``dGh ™jô°ûàdG ƒ``g ¿ÉªdôÑ∏d
ø««fÉªdôÑdG øjQÉ°ûà°ùªdGh ø««fÉªdôÑ∏d »∏ª©dG π«dó∏d ájò«ØæàdG
∫hDƒ°ùªdG QÉªãà°S’G ¿Éª°†d áë∏°üªdG ÜÉë°UCGh øjôªãà°ùªdGh
hCG IòaÉædG ø«fGƒ≤dÉH á«©jô°ûàdG äGô¨ãdG ó°ùJ ¿CG ,áYGQõdG »a
,»YGQõdG QÉªãà°S’G áeGóà°SG ≥«≤ëJ »a º¡°ùJ ø«fGƒb ìGôàbG
øe ójõe ≥«≤ëJ ô«Ñc πμ°ûH Ö∏£àj QÉªãà°S’G ¿CG Ik ó``cDƒ` e
§°ùH IQhô°V »æ©j Ée ƒ``gh ,¿Gó∏ÑdG »a QGô≤à°S’Gh ø``eC’G
IQGOEG »a Éé¡f á«aÉØ°ûdG OÉªàYGh øeC’G ¢Vôah ¿ƒfÉ≤dG á£∏°S
á«fÉªdôÑdG áHÉbôdG ø«Y ¿ƒμJ ¿CG Ö∏£àJ óYGƒb √ògh ,∫hó``dG
ájÉªMh øeC’G ≥«≤ëàH áØ∏μªdG áeƒμëdG AGOCG ≈∏Y É¡«a Iô°VÉM
≈∏Y Ωƒ≤J ájOÉ°üàb’G ƒªædG ádOÉ©e ¿C’ ,É¡YGƒfCÉH äGQÉªãà°S’G
.øeCG ÓH á«ªæJ ’ ¿CG IóYÉb
QhÉëe IóY ≈``dEG »°VGôàa’G …QGƒëdG ´ÉªàL’G ¥ô£Jh
õjõ©Jh 2030 ΩÉ``Y á£N ≥«≤ëJ »``a ø««fÉªdôÑdG QhO É¡æe
õjõ©J »a ø««fÉªdôÑdG QhOh ,áYGQõdG »a ∫hDƒ°ùªdG QÉªãà°S’G
ÖfÉL ≈dEG ,á«YGQõdG äGQÉªãà°S’G »a ICGôªdG ø«μªJh IGhÉ°ùªdG
áª¶fCGh áYGQõdG »a ∫hDƒ°ùªdG QÉªãà°S’G{ ∫ƒM ¢VôY ºjó≤J
.zøjQÉ°ûà°ùªdGh ø««fÉªdôÑ∏d »∏ªY π«dO :AGò¨dG
OóY á«©ªH π°VÉØdG ¬∏dGóÑY OÉ¡L IQƒàcódG ácQÉ°ûe äAÉLh
øjQÉ°ûà°ùeh ø««fÉªdôHh ,É«≤jôaEG ΩƒªY ¿ÉªdôH AÉ°†YCG øe ô«Ñc
äÉ«°üî°T ÖfÉL ≈dEG ,áØ∏àîe ∫hO øe á«æWƒdG äÉfÉªdôÑdG øe
ájòZC’G áª¶fC’ áÑJôªdG á«fÉªdôÑdG äÉØdÉëàdG QÉ``WEG »a πª©J
.iôNCG äÉª¶æeh áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d »dhódG ó¡©ªdGh ,áYGQõdGh

êÉàfE’G áØ∏c ≈``dEG Gkô¶f ,É¡d ¢VGôàb’G ø«fGƒb ≈∏Y á≤aGƒªdG
.Iô«ãc ’GƒeCG ±õæà°ùJ »àdG OGô«à°S’Gh
»LPƒªf ¿ƒ``fÉ``b QGô`` bEG á``jó``L π°VÉØdG IQƒ``à`có``dG äCGQh
≈æÑàj »YGQõdG ∫ÉéªdG »a äGQÉªãà°S’G §«°ûæàd …OÉ°Tôà°SG
Oƒ¡L øe IOÉØà°S’G á«fÉμeEG ≈dEG ák gƒæe ,¿ƒ«fÉªdôÑdG √OGó``YEG
,»Hô©dG ºdÉ©dGh É«≤jôaEG »a »FGò¨dG øeCÓd á«fÉªdôÑdG áμÑ°ûdG
Gòg »``a (hÉ``Ø` dG) á``YGQõ``dGh á``jò``ZCÓ`d IóëàªdG º``eC’G áª¶æeh
ô«aƒJ »YGôj ¿CG Öéj ìôà≤ªdG ¿ƒfÉ≤dG ¿CG ≈dEG Ik ô«°ûe ,∫ÉéªdG
,äÉæë°ûdG ôjó°üJh OGô«à°S’ ¿Gó∏ÑdG ø«H á«côªédG äÓ«¡°ùàdG
ø«fGƒ≤d øeB’G ≥«Ñ£à∏d √ÉÑàf’Gh ,á«Ä«ÑdG ô«jÉ©ªdÉH ΩÉªàg’Gh
.Égô«Zh ∫ÉØWC’G π«¨°ûJ ô¶Mh πª©dG
π°VÉØdG IQƒàcódG âë°VhCG äÉeƒμëdG QhO ≈dEG áÑ°ùædÉHh
ºYódG IOÉjõd áeƒμëdG ™e ¿ÉªdôÑdG ¿hÉ©àj ¿CG º¡ªdG øe ¬``fCG
»a IójóédGh á£°SƒàªdGh Iô«¨°üdG äGQÉªãà°SÓd ¬LƒªdG
∑Gô°TEG ¿CG ák æ«Ñe ,ÜÉÑ°ûdG áÄa É°Uƒ°üNh
»``YGQõ``dG ∫ÉéªdG
k

áæéd á°ù«FQ π°VÉØdG ¬∏dGóÑY OÉ``¡`L IQƒ``à`có``dG âcQÉ°T
»°VGôàa’G …QGƒëdG ´ÉªàL’G »a iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH äÉeóîdG
äGQÉªãà°S’G õjõ©J »``a ø««fÉªdôÑdG QhO{ ¿CÉ`°`û`H »``dhó``dG
ôãcCG á«FGòZ º¶f ƒëf ∫É≤àf’G πLCG øe áYGQõdG »a ádhDƒ°ùªdG
á«fÉªdôÑdG áμÑ°ûdG ¢ù«Fôd ÉkÑFÉf ÉgQhóH ,zÉ«≤jôaEG »a áeGóà°SG
IƒYód ák «Ñ∏J ∂dPh ,»Hô©dG ºdÉ©dGh É«≤jôaEG »a »FGò¨dG øeCÓd
.(hÉØdG) áYGQõdGh ájòZCÓd IóëàªdG ºeC’G áª¶æe øe É¡à≤∏J
ó¡©ªdG ™e ¿hÉ©àdÉH º¶fo …òdG »°VGôàa’G QGƒëdG ±ó¡jh
áYƒªéªdGh ,É«≤jôaEG ΩƒªY ¿ÉªdôHh ,áeGóà°ùªdG á«ªæà∏d »dhódG
≈dEG ,É«°SBG ¥ô°T ∫hO ¿ÉªdôHh ,É«°SBG ÜôZ ∫hó``d ájOÉ°üàb’G
áYGQõdG »a ∫hDƒ°ùªdG QÉªãà°S’G á«ªgCÉH »YƒdG iƒà°ùe ™aQ
∑Gô°TEGh ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëàd á«FGò¨dG º¶ædGh
äÉ°TÉ≤ædG »``a ºdÉ©dG ∫ƒ``M ¿Gó∏ÑdG ∞∏àîe ø``e ø««fÉªdôÑdG
áYGQõdG »a ádhDƒ°ùªdG äGQÉªãà°S’G õjõ©J »a ºgQhóH á≤∏©àªdG
øjQÉ°ûà°ùªdGh ø««fÉªdôÑ∏d »∏ªY π«dO ¥Ó``WEGh ,É«≤jôaEG »a
áYGQõdG »a ∫hDƒ°ùªdG QÉªãà°S’G ´ƒ°Vƒe ∫ƒM ø««fÉªdôÑdG
ø««fÉªdôÑdGh äÉeƒμëdG ºYO ±ó¡H ∂``dPh ,á«FGò¨dG º¶ædGh
∫hDƒ°ùªdG QÉªãà°S’G ¿Éª°†d áë∏°üªdG ÜÉë°UCGh øjôªãà°ùªdGh
.áYGQõdG »a
ø««fÉªdôÑdG QhO Qƒëe »a »°ù«FQ çóëàªc É¡àª∏c »ah
áeGóà°S’G ≥«≤ëJ π``LCG øe á«YGQõdG äGQÉªãà°S’G õjõ©J »a
π°VÉØdG ¬∏dGóÑY OÉ¡L IQƒàcódG âKóëJ ,á«YGQõdG º¶ædG »a
äÉfÉªdôÑdG ø«H á«∏eÉμàdG QGhOC’G á«ªgCG øY »dhódG QGƒëdG »a
¿CG Ik ócDƒe ,á«YGQõdG º¶ædG áeGóà°SG ≥«≤ëJ πLCG øe äÉeƒμëdGh
áHPÉédG äÉ©jô°ûàdG QGó°UEG á«©jô°ûàdG á°ù°SDƒªdG äÉÑLGh øe
ìÉàØe äÉ©jô°ûàdG √òg ¿CG QÉÑàYÉH ,»YGQõdG QÉªãà°S’G ™«é°ûàd
.Égôjó°üJh äGQÉªãà°S’G áeGóà°SG
ø«WƒàH äÉfÉªdôÑdG πØμJ á«ªgCG π°VÉØdG IQƒàcódG âæq«Hh
äÉ«dB’ÉH ≥∏©àj Éª«a É°Uƒ°üNh
áYGQõdÉH á£ÑJôªdG äÉYÉæ°üdG
k
,á«YGQõdG äÉYhô°ûªdG »a áeóîà°ùªdG É«LƒdƒæμàdGh äGó©ªdGh
hCG áªî°†dG äÉYhô°ûªdG √ò¡d á«dÉe äGOÉªàYG QGôbEG ∫ÓN øe

≈``````dEG zá`````«`````Hô`````à`````dG{ ƒ`````Yó`````j π`````æ`````jR Ö`````FÉ`````æ`````dG
á````dGó````©````H Üƒ`````°`````SÉ`````M ±’BG 10`````````````dG ™``````jRƒ``````J
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™jRƒà∏d áÑ°SÉæªdG á``«` dB’G OÉ``ª`à`YÉ``H ∂`` dPh
AÉ«dhC’ Oó°üdG Gòg »a ¬JõéfCG Ée ìÉ°†jEGh
.áÑ∏£dGh QƒeC’G
ô``°`SC’G á``ª`FÉ``b OÉ``ª`à`YG ÉMôà≤e ±OQCGh
¿É``ª`°`†`dG äÉ``°`ü`°`ü`î`e ≈``∏`Y π``°`ü`ë`J »``à` dG
á«ªæàdGh πª©dG IQGRh πÑb øe »YÉªàL’G
≥ah áØæ°üe Gô°SCG ÉgQÉÑàYÉH ,á«YÉªàL’G
,áLÉàëe ô°SCG É¡fCG ≈∏Y á«ª°SôdG ô«jÉ©ªdG
ßØM øª°†J á«dBG øY ôÑ©j ìôà≤ªdG ¿CG Éæ«Ñe
,Ö``fÉ``L ø``e º``gô``°` SCGh áÑ∏£dG á«°Uƒ°üN
,áÑ°SÉæªdG á«Ø«μdÉH ™jRƒàdG áª¡e RÉ``é`fEGh
.ádOÉ©dG ô«jÉ©ªdG ≥ahh

IQGRh á``«`MÉ``f ¬``HÉ``£`î`H π``æ` jR ¬``Lƒ``Jh
á«æ©ªdG á¡édG É¡Ø°UƒH ,º«∏©àdGh á«HôàdG
ΩÉàdG ΩGõ``à` d’G ≈``dEG É``gÉ``jEG É``«`YGO ,™jRƒàdÉH
Iõ¡LC’G ∫ƒ°Uh ¿Éª°Vh ,ádGó©dGh á«aÉØ°ûdÉH
.áÑ∏£dG øe ø«≤ëà°ùªdG ≈dEG
≈∏Y øjô¡°T øe ôãcCG »°†e ¿EG :±É°VCGh
√òg ™jRƒJ á«∏ªY ΩÉªJEG ¿hO øe á°SGQódG AóH
øY ∫GDƒ°ù∏d ô«ãeh Üô¨à°ùe ô``eCG Iõ``¡`LC’G
AóH ¿ÓYEG á«HÉéjEG iôf ÉæfCG ô«Z ,∂dP ÜÉÑ°SCG
.GôNCÉàe AÉL ¿EGh ™jRƒàdG
∞©°V ∑GQó``à`°`SG IQGRƒ`` dG ≈∏Y :™``HÉ``Jh
,ÜƒàH’ ±’BG 10`` dG ∞∏e ¢üN Éª«a É¡FGOCG

ø«eC’G ¿ÓYEÉH πæjR ∞°Sƒj ÖFÉædG OÉ°TCG
á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒª∏d ΩÉ©dG
á«∏ªY AóÑH ¢UÉîdG ,ó«°ùdG ≈Ø£°üe QƒàcódG
∫ƒªëe »dBG Ö°SÉM RÉ¡L ±’BG 10`dG ™jRƒJ
.ø«LÉàëªdG áÑ∏£dG ≈∏Y
zô«N Éæ«a{ á∏ªëH Oó°üdG Gòg »a √ƒfh
∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S É¡æ°TO »àdG
ICÉWh øe ∞«ØîàdG »a RQÉÑdG ÉgôKCGh ,áØ«∏N
,É¡æY áªLÉædG äÉ``«`YGó``à`dGh É``fhQƒ``c á`` eRCG
ºYód QÉ``æ` jO ¿ƒ«∏e 2^5 ¢ü«°üîJ É¡æ«H
øe ¬Ñ∏£àJ Ée ô«aƒàH ∂dPh á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG
.áLÉàëªdG á«æjôëÑdG ô°SCÓd Ö«°SGƒM
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»eÓ°SE’G ºdÉ©dÉH IOƒédG ¿Éª°V äÉÄ«g á£HGQ ióàæe »a

ájÉ¡ædG ¢ù«d ìÉ≤∏dG
øjódG ∫Éªc ádÉg

halakamal99@hotmail.com

?É¡à©«ÑW ≈dEG IÉ«ëdG IOƒY »a ó«MƒdG πeC’G ƒg ìÉ≤∏dG πg
Qƒ°ù«ahôÑdG É«fÉ£jôÑH ø««Ñ£dG ø«dhDƒ°ùªdG ô«Ñc ÖFÉf ∫ƒ≤j
:ΩÉJ ¿Éa ¿ÉKÉfƒL
ôªà°ùj ¿CG íLôªdG øeh ,ÉfhQƒc ¢Shô«a ≈∏Y GóHCG »°†≤f ød{
≈∏Y ø««fÉ£jôÑdG ¿ÉKÉfƒL åM ∂dòd ,z!óHC’G ≈dEG ô°ûÑdG ™e ¢VôªdG
≈dEG IOƒ©dG »a º¡eÓMCG ≥≤ëàJ ¿CG ¿hójôj GƒfÉc GPEG ìÉ≤∏dG ò``NCG
!¬Ø°Uh óM ≈∏Y á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG
¢Shô«Ød øeB’G ìÉ≤∏dG ô«aƒàH ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJ äAÉL ó≤d
ø«æWGƒªdG ™«ªéd ÉfÉée ¬àMÉJEGh ,19 ó«aƒc óéà°ùªdG ÉfhQƒc
,AÉ£©dÉH πaÉëdG √ó«°Uôd IójóL áaÉ°VEG Éæμ«∏ªd πé°ùàd ø«ª«≤ªdGh
ºcÉM ¬``fCGh ,ô«îdGh ÖëdÉH A»∏e ô«Ñc Ö∏b øe ¬μ∏ªj Ée ócDƒ«dh
Rõ©J Iƒ£N »gh ,ø«fGƒ≤dGh áª¶fC’ÉH ÉªcÉM ¿ƒμj ¿CG πÑb ¿É°ùfEG
´’ófG òæe É¡à≤∏WCG »àdGh »ë°üdG øeC’G ≥«≤ëàd øjôëÑdG §£N øe
.áeRC’G
á«fÉ°ùfE’G ∞bGƒªdGh äGAÉ£©dG øe á∏°ù∏°S IOÉ«≤dG âeób ó≤d
,É¡≤JÉY ≈∏Y øjôëÑdG É¡JòNCG »àdG á«bÉÑà°S’G É``¡`JGAGô``LEG øª°V
áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤Hh
á¡LGƒe »a É«ªdÉYh Éàa’ ÉMÉéf â≤≤Mh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
ájOÉ°üàb’G äÉ«YGóàdG øe ô«ãμdG áμ∏ªªdG âÑæL »àdGh ,áëFÉédG
.É¡Ñ©°T πgÉc øY äÉWƒ¨°†dG øe ô«ãμdG âØØNh ,á«YÉªàL’Gh
ø«ª«≤ª∏d ≈àMh ábôØJ ¿hO øe ™«ªé∏d ìÉ≤∏dG ô«aƒJ QGôb ¿EG
ócDƒJ ,Ió«°TôdG IOÉ«≤dG øe áªjôc áàØd ¢ùμ©j ÉªfEG øWƒdG ¢VQCG ≈∏Y
øjôëÑdG ¢VQCG ≈∏Y ¢û«©j øe πc øeCGh áeÓ°S ≈∏Y ¢UôëdG ióe
ô°ûf »ah ,ΩQÉμªdG »a ÉæJhóbh ÉæJOÉb ºg A’Dƒ¡a ,ábôØJ ≈fOCG ¿hO
.º¡©°VGƒàHh áÑ«£dG º¡Hƒ∏≤H ,ô«îdGh áÑëªdG
É°VÉØîfG ø«HÉ°üª∏d äÉ«FÉ°üM’G äó¡°T Iô«NC’G IôàØdG »a
,á≤FÉa IQÉ¡ªHh ,∞∏ªdG Gòg IQGOEG ø°ùM ¢ùμ©j Ée ƒgh ,É«éjQóJ
¢†©ÑdG πÑb øe ¿hÉ¡àdG øe áLQO hCG ´ƒf çóM ¬fCG hóÑj Ée ≈∏Y øμdh
OóY §°Sƒàe »a IOÉjR øY ΩÉbQC’G âØ°ûc å«M á«°VÉªdG ΩÉjC’G ∫ÓN
ádÉM 175 ≈dEG π°üàd ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°üªdG IójóédG ä’ÉëdG
»a ÉÑjô≤J 154 »dGƒëH áfQÉ≤e ,»°VÉªdG πÑb ´ƒÑ°S’G »a É«eƒj
.™Ñ£dÉH ∞°SDƒe A»°T ƒgh ,¬d ≥HÉ°ùdG ´ƒÑ°SC’G
ájÉªM π«Ñ°S »a ∫Éeh ó¡L øe É¡jód Ée ≈°übCG IOÉ«≤dG ∫òÑJ Éªμa
,º¡LÓY π«Ñ°S »ah É¡«°VGQCG ≈∏Y ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ájÉbhh
»aÉμdGh ΩRÓ``dG »YƒdÉH ™«ªédG ™àªàj ¿CG πHÉ≤ªdÉHh ∂dòc ™bƒàf
áeRC’G √òg QƒÑY πLCG øe ∂dPh ,áeƒμëdG ÖæL ≈dEG ÉÑæL ±ƒbƒ∏d
.ôFÉ°ùîdG πbCÉHh ΩÓ°ùH
,¬d ájÉ¡ædG ¢ù«d ìÉ≤∏dG ô«aƒJh ,’ƒ¡ée GhóY ∫GRÉe ¢Shô«ØdÉa
¢ù«d ¬JGP óM »a 19 ó«aƒμd ìÉ≤d êÉàfEG ¿CG áë°üdG AGôÑN ócDƒj å«M
π∏≤j ¢Shô«Ø∏d ™jô°ùdG QƒëàdG ∫ó©e ¿CGh ,AÉHƒdG ≈∏Y AÉ°†≤∏d É«aÉc
.á∏jƒW IôàØd √ô«KCÉJ ôªà°ùj ∫É©a ìÉ≤d êÉàfEG ¿ÉμeEG øe
!¿ƒfhÉ¡àªdG ¬ª∏©j ¿CG Öéj Ée Gòg

äÉ``jó``ë``J ¬````LGƒ````j º``«``∏``©``à``dG ´É```£```b
É``````fhQƒ``````c ø`````````eR »```````a Iô`````«`````Ñ`````c

,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG øe
∂«°ù«°S ¿ÉédhCG Qƒ°ù«ahôÑdGh
¢ù∏ée IQGOEG ¢``ù`∏`é`e ƒ``°`†`Y
»a (∑GOƒ``j) øe »dÉ©dG º«∏©àdG
Qƒ°ù«ahôÑdGh ,á«dÉª°ûdG ¢UôÑb
¢ù«FôdG Ö``FÉ``f ídÉ°U ¬∏dGô«N
,(IOƒ`` é` `dG ¿É``ª` °` V) …ò``«`Ø`æ`à`dG
,ájõ«dÉªdG äÓ``gDƒ`ª`dG áÄ«g »``a
ióàæªdG »``a ø«cQÉ°ûªdG ø``eh
õ``«`Hƒ``d »```fÉ```eCG Qƒ``°` ù` «` ahô``Ñ` dG
ájGóg ∞jô°ûdG á©eÉL ¢ù«FQ
,É«°ù«fhófEÉH ,É``Jô``cÉ``L »``a ¬``∏`dG
¢ù«FQ ó«Mh π°†a Qƒ°ù«ahôÑdGh
ÉJôcÉL »a á«eÓ°SE’G á©eÉédG
k G É«°ù«fhófEG øe
øe Oó``Yh ,É°†jC
¿Éª°†H ø«ªà¡ªdGh ø«ãMÉÑdG
º«∏©àdG äÉ°ù°SDƒe »``a IOƒ``é` dG
.»eÓ°SE’G ºdÉ©dG ∫hóH »dÉ©dG

,»eÓ°SE’G ºdÉ©dG »a áeGóà°ùªdGh
QOÉ≤dG …ô°ûÑdG ô°üæ©dG ô«aƒJ øe
,πª©dG ¥ƒ°S »``a •Gô``î` f’G ≈∏Y
π≤æàdG ºYO »a º¡°ùj Ée πc áÄ«¡Jh
äÉ©eÉédG ø«H »HÓ£dG »ªjOÉcC’G
Éª«a ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ∫ÓN øe
.äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J ø«H
áª∏μH á°ù∏édG äCGó`` `H ó``bh
Qƒ°ù«ahôÑdG É``gÉ``≤`dCG á«MÉààaG
á£HGQ ¢ù«FQ øjódG ô°üH ¿É°T
∫hO »``a IOƒ``é`dG ¿Éª°V äÉÄ«g
áÄ«g ¢ù«FQ ,»``eÓ``°`SE’G ºdÉ©dG
»dÉ©dG º«∏©à∏d »æWƒdG OÉªàY’G
ácQÉ°ûe É¡à∏J ,É«°ù«fhófEG »``a
∞∏àîe øe ø«KóëàªdG øe áÑîæd
QƒàcódG »eÓ°SE’G ºdÉ©dG AÉëfCG
¢ù«FôdG ∫ÉªLÉH ºdÉ°S øH π«¡°S
»``æ` Wƒ``dG õ``cô``ª` ∏` d …ò``«` Ø` æ` à` dG
»``ª` jOÉ``cC’G OÉ``ª` à` Y’Gh ºjƒ≤à∏d

øjõcôªdÉH ¿hRƒ``Øj ø``jôëÑdG á©eÉL á``Ñ∏W
…hGƒ```g á`≤``HÉ```°ù``e »```a å``dÉãdGh ∫hC’G

∫É£HC’G É``¡dÉØWCG ∑QÉ``°ûJ záeÉ``°ùàHG{
á«æWƒdG OÉ«YC’G áMôa ¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe
á«HÉÑ°ûdG πÑ≤à°ùªdG á«©ªéd á©HÉàdG záeÉ°ùàHG{ IQOÉÑe â∏ØàMG
»æWƒdG ó«©dÉH º¡«dÉgCGh ¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe ∫ÉØWC’G ºYóH á«æ©ªdGh
Iô°†M »dƒàd øjô°û©dGh ájOÉëdG iôcòdGh øjôëÑdG áμ∏ªªd ó«éªdG
ó«dÉ≤e ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
¿ÉWô°ùdG ≈°Vôe ∫ÉØWC’G ≈∏Y ÉjGóg ™jRƒJ ∫ÓN øe ∂``dPh ,ºμëdG
.øjôëÑdG äÉ¶aÉëe ∞∏àîªH º¡dRÉæe »a IQOÉÑªdG »Ñ°ùàæe
√òg ™``jRƒ``J ≈∏Y Iô«¨°U ¥ô``a øª°V IQOÉ``Ñ`ª`dG ƒYƒ£àe πªYh
øe ójõªdG ∫ÉNOEG »a âª¡°SCG ,áæjõe á«KGôJ á∏aÉM ΩGóîà°SÉH ÉjGó¡dG
â∏ª°T Éªc ,É¡àjDhQ óæY ≈°VôªdG ∫ÉØWC’G ¢SƒØf »a Qhô°ùdGh áé¡ÑdG
øjôëÑdG áμ∏ªªd á«æWƒdG OÉ``«`YC’G »fÉ©ªH ∫É``Ø`WC’G ∞jô©J á«dÉ©ØdG
.É¡H ∫ÉØàM’G ø«eÉ°†eh
IQOÉÑe ¿CG ócCG »fÉjõdG øªMôdG ìÉÑ°U á«©ªédG IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
∂dPh ,áëFÉédG äÉjóëJ ºZQ á«dÉ©ØdG √òg º«¶æJ ≈∏Y â∏ªY záeÉ°ùàHG{
ô«còàdGh ,á«æWƒdG OÉ«YC’ÉH Éjƒæ°S ∫ÉØàM’G ≈∏Y ¢UôëdG QÉ``WEG »a
πX »a ôjƒ£àdGh QÉ``gOR’G Iô«°ùeh Iô«ÑμdG ájQÉ°†ëdG äGRÉéfE’ÉH
Gò¡d iôÑμdG äÉÑ°ùàμªdGh ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG
ÜÉÑ°ûdG áÄa á°UÉNh ,äÉÄØdG ™«ªédh Ió©°UC’G ™«ªL ≈∏Y ´hô°ûªdG
.áÄ°TÉædGh
º«¶æJ »a záeÉ°ùàHG{ IQOÉ``Ñ`e »Yƒ£àe Oƒ¡éH »fÉjõdG OÉ``°`TCGh
ájRGôàM’G á«ë°üdG ô«HGóàdG áaÉc PÉîJG ≈∏Y º¡°UôMh ,á«dÉ©ØdG
πÑb ÉjGó¡dG º«≤©J ∂``dP »a ÉªH ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a ihó``Y øe ájÉbƒ∏d
áë°U ≈∏Y É°UôM ∂dPh ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG ≈∏Y ®ÉØëdGh ,™jRƒàdG
áé«àf áYÉæªdG ∞©°V øe É°SÉ°SCG º¡°†©H »fÉ©j øjòdG ≈°VôªdG ∫ÉØWC’G
.¿ÉWô°ùdG ¢Vôe
ÉÑ©°Th IOÉ«bh Éμ∏e øjôëÑdG ¬ëjô°üJ ΩÉàN »a »fÉjõdG CÉæs gh
,ºμëdG ó«dÉ≤e ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL »dƒJ iôcPh »æWƒdG ó«©dG áÑ°SÉæªH
áª©f É¡«∏Y ºjójh øjôëÑdG áμ∏ªe ßØëj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG Ók FÉ°S
πaÉëªdG πc »a ø««dÉY É¡àjGQh É¡ª°SG π©éj ¿CGh ,¿É`` eC’Gh ø``eC’G
.äÉÑ°SÉæªdGh

…hGƒ`` `g á``cô``°` T ¿CG ø``jô``ë` Ñ` dG
ó©H øY äGAÉ≤∏dG äCGó``H øjôëÑdG
ôHƒàcCG ô¡°T äÉjGóH òæe áÑ∏£dG ™e
20 »dGƒM Ωó≤J å«M ,»°VÉªdG
,áμ∏ªªdG äÉ©eÉL ∞∏àîe øe ÉkÑdÉW
»àdG äÉfÉëàeÓd 11 º¡æe πgCÉJ
øe á©Ñ°S ¿É``ch ,ácô°ûdG É¡JôLCG
.øjôëÑdG á©eÉL øe ø«∏gCÉàªdG
øjôëÑdG á©eÉL áÑ∏W ¿É``ch
…òdG øjôëÑdG áμ∏ªe ≥jôa øª°V
iƒà°ùªdG ≈∏Y áaô°ûe èFÉàf ≥≤M
…hGƒ`` g á``≤`HÉ``°`ù`e »``a »``ª` dÉ``©` dG
,ä’É°üJ’Gh äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤àd
ådÉãdG õcôªdG ≥jôØdG ≥≤M å«M
Gƒ≤≤Mh ,Ω2019 ΩÉY »a Ék«ªdÉY
.Ω2017 ΩÉY »a ¬°ùØf õcôªdG

á«∏c Ió«ªY âdÉb É¡ÑfÉL øeh
AÉ«ªd IQƒàcódG äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J
IQƒîa á«∏μdG ¿EG{ »ª°ùédG óªëe
øjòdG É°Uƒ°üNh
,É¡àÑ∏W ™«ªéH
k
,äÉ°ùaÉæªdGh äÉ≤HÉ°ùª∏d ¿ƒeó≤àj
,ÖdÉ£dG ±QÉ``©`e ø``e ó``jõ``J É``¡`fC’
äÉÑ∏£àe ™e ∂ëªdG ≈∏Y ¬©°†Jh
,¬``eÉ``eCG É`` bk É`` aBG í``à`Ø`Jh ,¥ƒ``°` ù` dG
™°ShCG äÉbÓY áμÑ°T ≈``dEG áaÉ°VEG
™eh ,ó∏H øe ôãcCG »a ¬FÓeR ™e
ä’Éée »a á∏eÉ©dG äÉ°ù°SDƒªdG
.z¬à°SGQO
≈``∏`Y ±ô``°``û``ª``dG í`` ` °` ` `VhCGh
¬∏dGóÑY QƒàcódG »HÓ£dG ≥jôØdG
óYÉ°ùªdG PÉà°SC’G ,»ehó≤dG óªëe
á©eÉéH äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J á«∏c »a

øjôëÑdG á©eÉL ¢ù«FQ CÉæg
∞°Sƒj ¢VÉjQ QƒàcódG PÉà°SC’G
äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J á«∏c áÑ∏W ,IõªM
á≤HÉ°ùe »a øjõFÉØdG á©eÉédG »a
äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG á``«` æ` ≤` à` d …hGƒ`` ` ` g
≈∏Y á≤HÉ°ùªdG »a ,ä’É``°`ü`J’Gh
.»æWƒdG iƒà°ùªdG
ÉªdÉW{ :á©eÉédG ¢ù«FQ ∫Ébh
º¡à«≤Ñ°SCGh º¡JQGóL ÉæàÑ∏W âÑKCG
,áª¡ªdG á«ªdÉ©dG á≤HÉ°ùªdG √òg »a
á«ªdÉY õcGôe ≥«≤ëJ º¡d ≥Ñ°S ó≤a
,zá«°VÉªdG äGƒæ°ùdG »a áeó≤àe
Gòg øe Évª¡e ÉkÑfÉL ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe
á«°SGQódG èeGôÑdG ≈dEG Oƒ©j RƒØdG
»à«∏ªY IOƒLh ,Ék«ªdÉY Ióªà©ªdG
á«æ≤J á«∏c »``a º∏©àdGh º«∏©àdG
.á©eÉédG »a äÉeƒ∏©ªdG
øjôëÑdG á©eÉL áÑ∏W ¿É``ch
áKÓãdG õcGôªdG øe ø«æKG GƒdÉf ób
¥ô°ûdG á≤HÉ°ùªd á∏gDƒªdG ≈``dhC’G
∫hC’G õcôªdÉH RÉa å«M ,§°ShC’G
,(øjôëÑdG á©eÉL) óªMCG ¿ÉMôa
õ``jÉ``a »``∏` Y »``fÉ``ã``dG õ``cô``ª` dÉ``Hh
á«æ≤àdG ø``jô``ë`Ñ`dG á``«`∏`c) GRô``«` e
ådÉãdG õ``cô``ª`dÉ``Hh ,(∂«æμà«dƒH
á``©` eÉ``L) ó``ª` ë` e ™``°` Tƒ``j ó``ª` ë` e
.(øjôëÑdG

∞«°†à°ùj º``«``gGô````````HEG ï``«``°``û`````dG õ`````cô`````e
Gó``Z ¿É``ª``ã``Y ¿É``°``ù``Z »``fGOƒ``°``ù``dG å``MÉ``Ñ``dG

áeÉªc ±’BG 10 ´RƒJ zäGRGƒédGh á«°ùæédG{
ï«°ûdG ƒª°S É¡≤∏WCG »àdG zô«N Éæ«a{ á«æWƒdG á∏ªëdG QÉ``WEG »a
¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL πãªe áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf
¿hDƒ°T ¢UôM ø``e ÉbÓ£fGh ,É``fhQƒ``c áëFÉL áëaÉμe »``a ÜÉÑ°ûdG
áëaÉμeh »YƒdG iƒà°ùe õjõ©J ≈∏Y áeÉbE’Gh äGRGƒédGh á«°ùæédG
øe É¡eÓà°SG ºJ á«FÉbh áeÉªc ±’BG 10 ™jRƒJ ºJ ó≤a ,ÉfhQƒc ¢Shô«a
ô≤ªH ø«©LGôªdGh ø«ØXƒªdG ≈∏Y á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd á«μ∏ªdG á°ù°SDƒªdG
¢ùÑ∏H ΩGõàd’G á«ªgCÉH »YƒdG õjõ©J πLCG øe ∂dPh ,É¡Yhôah IQGOE’G
äGOÉ°TQEG ´ÉÑJGh »YÉªàL’G óYÉÑàdG CGóÑe ≥«Ñ£J IÉYGôeh ,äÉeÉªμdG
.¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ∫ó©e ¢†Øîd »æWƒdG ≥jôØdG
Égôjó≤J ≠dÉH øY áeÉbE’Gh äGRGƒédGh á«°ùæédG ¿hDƒ°T Üô©Jh
§ëe âfÉc »àdGh ,zô«N Éæ«a{ á∏ªëd áªjôμdG áàØ∏dG √ò¡H É¡JOÉ°TEGh
»a QGôªà°S’G IócDƒe ,ø«©LGôªdGh ø«∏eÉ©dG áaÉc iód RGõàYGh ôjó≤J
á°UÉîdGh á«∏gC’G äÉ°ù°SDƒªdG øe äÉ¡édG áaÉc ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG
.IóFGôdG ácGô°ûdG »æÑJ ∫ÓN øe »YƒdG ô°ûæd

…ò«ØæàdG ¢``ù`«`Fô``dG â``cQÉ``°`T
Ö``jQó``à`dGh º«∏©àdG IOƒ`` L áÄ«¡d
»μë°†ªdG ø«gÉ°T ôgGƒL QƒàcódG
∫hC’G »``°` VGô``à` a’G ió``à`æ`ª`dG »``a
IOƒ``é` dG ¿É``ª`°`V äÉ``Ä`«`g á``£` HGô``d
OÉªàYG{ »eÓ°SE’G ºdÉ©dG ∫hO »a
áëFÉL π``X »``a »``dÉ``©` dG º``«`∏`©`à`dG
,zäÉjóëàdGh ¢UôØdG ,19-ó«aƒc
á°ù«FôdG á°ù∏é∏d Gkôjóe É¡Ø°UƒH
É¡JÉ°ûbÉæe äQGO »àdGh ,ióàæª∏d
:»``dÉ``©`dG º``«`∏`©`à`dG OÉ``ª` à` YG{ ∫ƒ`` M
∂dPh ,z19-ó«aƒc øeR »a AÉ≤ÑdG
Ωƒj ,ó©oH øY π°UGƒàdG á°üæe ôÑY
.2020 ôÑª°ùjO 8 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG âMô°Uh
´n É£b s¿CÉ` `H ôªJDƒªdG ¢ûeÉg ≈∏Y
±hô¶dG πu ` X »``a ¬``LGƒ``j º«∏©àdG
Å£ÑJ ¿CG É¡fCÉ°T øe äÉjóëJ á«dÉëdG
¬``JÉ``Lô``î`eh ¬`` aGó`` gCG ≥«≤ëJ ø``e
á«ª«∏©àdG ¬JÉ°ù°SDƒe ∞∏àîe »a
º«∏©àdG äGP ,á°UÉîdG hCG á«eƒμëdG
’EG ,»©eÉédG πÑb Ée hCG É¡æe »dÉ©dG
ø«ªFÉ≤dG øe án dhòÑªdG On ƒ¡édG s¿CG
…ó°üàdG øe º¡àæμe ób º«∏©àdG ≈∏Y
áéJÉædG äÉ«YGóàdGh äÉHƒ©°ü∏d
Oo ÉØn àn r°ùoj ¢Uôa ≥∏Nh ,áëFÉédG øY
,Ók Ñ≤à°ùeh »dÉëdG âbƒdG »a É¡æe
äÉ°ù°SDƒe ¿ƒc øe Ébk Ó£fG ∂``dPh
QhÉëªdG º``gCG øe »dÉ©dG º«∏©àdG
á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG ≥«≤ëàd á«°SÉ°SC’G

∞``æ` Y{h zIó``°` SÉ``Ø` dG ä’ƒ``≤` ª` dG
øjƒμàdG »``a IAGô`` `b ..á``Ñ` î` æ` dG
Ió``Y »``a π``ª`Y É``ª`c ,zRÉ``«` à` e’Gh
¢ù«FQ É¡æ«H øe á«aÉ≤K Ö°UÉæe
,ΩƒWôîdG á∏éªd ≥HÉ°S ôjôëJ
100 ´hô``°`û`ª`d ≥``HÉ``°`S ô``jó``eh
,á``«`fGOƒ``°`ù`dG á``aÉ``≤`ã`dG »``a ÜÉ``à`c
(¥GQƒ``dG) èeÉfôH Ωó≤eh ó©eh
,24 á«fGOƒ°S IÉæb ≈∏Y »aÉ≤ãdG
äÉjQhO »a IQƒ°ûæe çÉëHCG ¬dh
.á«HôZh á«HôY

k G ºà«°S Éªc ,äÉeÉªμdG ¢ùÑdh
É°†jC
áëØ°U §HGQ ôÑY Iô°VÉëªdG åH
.Üƒ«Jƒ«dG ≈∏Y õcôªdG
¿É°ùZ ¿CG ≈dEG IQÉ°TE’G QóéJ
ÖJÉch å``MÉ``H ƒ``g ¿ÉªãY »∏Y
øe áYƒªée ¬d Qó°Uh ,»eÓYEGh
óHÉY óªëe{ É¡æ«H ø``e ∫É``ª` YC’G
,zπ≤©dG ó≤f »a IAGôb ..…ôHÉédG
∫GDƒ°ùdG ó≤f »``a ..á«fÉª∏©dG{h
»a πjƒ©dG QƒμjO{h z…QÉ°†ëdG
∂«μØJ ..ájƒ¡dG{h zIô«°ùdG ≈æ©e

º°SƒªdG äÉ«dÉ©a π°UGƒàJ
º«gGôHEG ï«°ûdG õcôªd »aÉ≤ãdG
áaÉ≤ã∏d á``Ø`«`∏`N ∫BG ó``ª`ë`e ø``H
âëJ A»éj …ò``dGh ,çƒëÑdGh
,zÉæeÓMCG øY Üƒàf ’h{ QÉ©°T
å`` MÉ`` Ñ` `dG ™`` ` e »``≤``à``∏``j å`` «` `M
¿É°ùZ »``fGOƒ``°` ù` dG »`` eÓ`` YE’Gh
É¡fGƒæY Iô°VÉëe »``a ,¿ÉªãY
áHÉàμdGh É«Lƒdƒjó«ªdG :¬jôHhO{
º«gÉØªdG É¡«a ìô°ûj ,zá«Hô©dG
»``°`ù`fô``Ø`dG ô``μ`Ø`ª`∏`d á``«` °` SÉ``°` SC’G
åëÑe »`` a ¬`` jô`` HhO ¢``ù` «` é` jQ
∫hÉæà«°S Éªc ,É«Lƒdƒjó«ªdG
iƒà°ùe ≈∏Y É«Lƒdƒjó«ªdG ôKCG
É¡J’ƒëJh á«Hô©dG áaÉ≤ãq dG á«æHCG
ø«æK’G Gó``Z ∂``dPh ,ájƒ°†¡ædG
áYÉ°ùdG óæY ,2020 ôÑª°ùjO 21
,õcôªdG ô≤e »``a Ak É°ùe áæeÉãdG
É°üî°T 30 Qƒ``°`†`M ìÉ``à`«`°`Sh
ø«©H ò`` NC’G ™``e ,ø«ªà¡ªdG ø``e
ájRGôàM’G äGAGô``LE’G QÉÑàY’G
»``YÉ``ª`à`L’G ó``YÉ``Ñ` à` dG ó`` YGƒ`` bh

Vacancies Available
ZAHIN CONSTRUCTION COMPANY S.P.C
OWNED BY ZIAUL ISLAM INTERIOR D
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
36690268 or iziaul599@gmail.com
MUHAMMAD AAZAN FABRICATION CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SUPERVISOR
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDOLUDVKHHG#JPDLOFRP
AL ZAHRAT AL HAMRA BUILDING MATERIAL CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES REPRESENTATIVE
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUPGDQDPDQDP#JPDLOFRP
M S Y CONTRACTING WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUGGUDPMLG#JPDLOFRP
ADAA BUILDING SOLUTIONS W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
HEAVY EQUIPMENT OPERATOR
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDGDDEDKUDLQ#JPDLOFRP
EZDAN PROPERTY MANAGEMENT AND MAINTENANCE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUH]GDQLQIR#JPDLOFRP
AJAB TRADING CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDMDEWUDGLQJ#JPDLOFRP
DRAWING STYLE CONSTRUCTION
has a vacancy for the occupation of
PAINTER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUGUDZLQJVW\OHF#JPDLOFRP
TOTAL CARE DOCUMENT CLEARANCE
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
OFFICE ASSISTANT
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUWRWDOFDUHEDKUDLQ#JPDLOFRP
PRANAH AYURVEDIC CENTER CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
THERAPIST
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUOD\DOLEDKUDLQ#JPDLOFRP
PRANAH AYURVEDIC CENTER CO W.L.L
has a vacancy for the occupation of
PHARMACIST
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUOD\DOLEDKUDLQ#JPDLOFRP
SAW MARINE MAINTENANCE SHIPS S.P.C
has a vacancy for the occupation of
RIGGER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUVDZPDULQHEK#JPDLOFRP
MR CAR MOTOR W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALES OFFICER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUKDVVDQEDNNRU#KRWPDLOFRP
ASNA HOME DECORATIONS BAHRAIN CO. W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
SALES REPRESENTATIVE
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUQDMMDU#KRWPDLOFRP
SADMAN CONSTRUCTION CO WLL
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUKNEFOHDUDQFH#JPDLOFRP
GOOD SPRING GARDENS
has a vacancy for the occupation of
WORKER(SALES)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUEDKBHRGB#\DKRRFRP
ALHATAF CARGO SERVICES - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUIDLVDOMDYHG#JPDLOFRP
FREE STYLE PROMOTION W.L.L
has a vacancy for the occupation of
OFFICE WORKER HELPER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUMRVKLEURZQ#JPDLOFRP
AL RFAAH HOME FOR FIXING FURNITURE CO WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUIDODK#RXWORRNFRP
RAEES SHARIF LOGISTICS CO. W.L.L
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUZIDWKDU#\DKRRFRP
STYLE MY SPACE CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUVW\DOEDK#JPDLOFRP
STYLE MY SPACE CO BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUVW\DOEDK#JPDLOFRP
SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS
has a vacancy for the occupation of
WELDER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUVLDP#EDWHOFRFRPEK
UNIVERSAL FOUNDATIONS
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUVNGJUSFR#EDWHOFRFRPEK
UNIVERSAL FOUNDATIONS
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUVNGJUSFR#EDWHOFRFRPEK
MAKAN CAFE & RESTAURANT
has a vacancy for the occupation of
LABOURER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUIDG\UD\DJOOHU\#JPDLOFRP
ALRAHILA CONSTRUCTION EST
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUWDKLUQDDPGDU#JPDLOFRP

GOPIKA BUSINESS SUPPORT ACTIVITIES COMPANY
BAHRAINI PARTNERSHIP
has a vacancy for the occupation of
COMPUTER OPERATOR
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUVXUHVKQS#\DKRRFRP
GOLDEN TRINITY CONTRACTING WLL
has a vacancy for the occupation of
STEEL FABRICATOR
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUJROGHQWULQLW\FRQWUDFWLQJ#JPDLOFRP
GOLDEN TRINITY CONTRACTING WLL
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUJROGHQWULQLW\FRQWUDFWLQJ#JPDLOFRP
LUX LIGHT W.L.L
has a vacancy for the occupation of
DRIVER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RULQIR#VWHDGIDVWEDKUDLQFRP
FIXPERTS BUILDING MAINTENANCE
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUIL[SHUWVEK#RXWORRNFRP
DAR ALQEMMA FOR MAINTENANCE OF BEAUTY SITES W.L.L.
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUNKOHIDO#JPDLOFRP
SAGAR REPAIRING EQUIPMENT AND GENERAL TRADING W.L.L
has a vacancy for the occupation of
SALESMAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUODNPHEK#JPDLOFRP
ZAKAREYA HUSAIN ALI MATROOK ( JAWAHATMATROOK / 6615 )
has a vacancy for the occupation of
SEAMAN
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUZHVDOPDWURRN#JPDLOFRP
SSP BAHRAIN WLL
has a vacancy for the occupation of
COOK(GENERAL)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUKUDVVLVWDQW#VVSEDKUDLQFRP
SSP BAHRAIN WLL
has a vacancy for the occupation of
WAITER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUKUDVVLVWDQW#VVSEDKUDLQFRP
SSP BAHRAIN WLL
has a vacancy for the occupation of
CASHIER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUKUDVVLVWDQW#VVSEDKUDLQFRP
SSP BAHRAIN WLL
has a vacancy for the occupation of
TEAM LEADER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUKUDVVLVWDQW#VVSEDKUDLQFRP
SSP BAHRAIN WLL
has a vacancy for the occupation of
CLEANER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUKUDVVLVWDQW#VVSEDKUDLQFRP
SIYANA INDUSTRIAL SERVICES & SIAM SCAFFOLDS
has a vacancy for the occupation of
WELDER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUVLDP#EDWHOFRFRPEK
BU VIYAN JEWELLERS - BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
RETAIL TRADE SALESMAN (JEWELLERY)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUFKLPDQODO#\DKRRFRP
MANAHIL LAUNDRY
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUPDGDQ#KRWPDLOFRP
ALAMTHAL CONTRACTING
has a vacancy for the occupation of
CARPENTER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDEGDOL#JPDLOFRP
ALMEERA BUTIQ
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RU\XP\XPPDUNHWEK#JPDLOFRP
JAN BURGER
has a vacancy for the occupation of
FOOD SERVICE WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUMDQEXUJHUEDKUDLQ#JPDLOFRP
QAZWEEN FALAFEL
has a vacancy for the occupation of
WORKER(FALAFEL)
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUTX]ZHHQ#JPDLOFRP
AL NOORAIN BAKERY EST
has a vacancy for the occupation of
BREAD BAKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUXP]DDO#JPDLOFRP
CAPRICON TRADING & CONTRACTING CO.
BAHRAINI PARTNERSHIP COMPANY
has a vacancy for the occupation of
OFFICE HELPER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUFOHDUYLHZEDKUDLQ#JPDLOFRP
MEGA EXPRESS SAMBOSA
has a vacancy for the occupation of
WORKER
VXLWDEO\TXDOL¿HGDSSOLFDQWVFDQFRQWDFW
RUDWKDZDGLBV#KRWPDLOFRP
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ø`∏`©`J É```aƒ``HGQÉ`°T É`````jQÉ```e
Qƒ`°ü`dG ô`°û`æ`Jh ..É```¡`LGhR
øe É¡LGhR ,ÉaƒHGQÉ°T ÉjQÉe ,á«°ShôdG ¢ùæàdG Iôc áªéf âæ∏YCG
Qƒ°U áYƒªée äô°ûf å«M ,¢ùμ∏«L Qóæ°ùμdCG »fÉ£jôÑdG ∫ÉªYC’G πLQ
ø∏©àd ,ΩGô¨à°ùfEG ™bƒªH »°üî°ûdG É¡HÉ°ùM ôÑY Éª¡©ªéJ äÉgƒjó«ah
.IôàØd äôªà°SG ÖM á°üb ó©H É«ª°SQ Éª¡WÉÑJQG
Gô«Ñc ÉØ«°TQCG ∂∏àªJ »àdG ,(ÉeÉY 33) á«°ShôdG ¢ùæàdG áªéf äôÑYh
áYƒªée ô°ûæH ,»fÉ£jôÑdG É¡Lhõd É¡ÑM øY ,äGRÉéfE’Gh ä’ƒ£ÑdG øe
∫hC’G Ωƒ«dG òæe º©f â∏b{ :âÑàch Ékjƒ°S Éª¡©ªéJ »àdG äÉ£≤∏dG øe
.z¬«a Éæ«≤àdG …òdG
¿ó∏Ñªjh »a ΩÓ°S ófGô¨dG ä’ƒ£H ≈dhCÉH âLƒJ ÉaƒHGQÉ°T ¿CG ôcòj
∂∏J á∏MQ πªμJ ¿CG πÑb ,ô°ûY ™HÉ°ùdG É¡eÉY »a ∫GõJ ’ »gh 2004 ΩÉY
.2012 ΩÉY áMƒàØªdG É°ùfôa ádƒ£H »a á©HQC’G É¡HÉ≤dCG RôëJh ä’ƒ£ÑdG
Gô¡°T 15 Ióe Ö©∏dG øY ÉaƒHGQÉ°T ÉjQÉe ±É≤jEG ºJ 2016 ΩÉY ≈ah
.Qƒ¶ëªdG §°ûæªdG Ωƒ«fhó∏«e QÉ≤Y É¡«WÉ©J äÉ°UƒëØdG âàÑKCG Éeó©H
IOÉ©à°SG ÉaƒHGQÉ°T âdhÉM ,2017 »a áHƒ≤©dG Iôàa AÉ°†≤fG ó©Hh
É«ªdÉY É¡Ñ«JôJ ™LGôJh ,äÉHÉ°UE’G øe Oó©d á°ùjôa â©bh É¡æμd ,É¡àfÉμe
ÖÑ°ùH »°VÉªdG ôjGôÑa »a »FÉ¡f πμ°ûH É¡dGõàYG âæ∏YCG ºK ,373 ≈dEG
.∞àμdG »a áHÉ°UEG

√ó````Ñ````Y »`````Ø`````«`````a

á``Hô``é``J Ωó```≤```J ø``«``Ñ``∏``Ø``dG »```a ∫hó```æ```é```dG É``ª``æ``«``°``S
á``«``bó``æ``Ñ``dG AGƒ````````LCG ø````e IÉ```Mƒ```à```°```ù```e Ió```gÉ```°```û```e
ÉeóæY ¢``SQÉ``e ∞°üàæe ò``æ`e ø«Ñ∏ØdG »``a á≤∏¨e
∫ƒ``WCG ió``MG »Jô«JhO ƒ``é`jQOhQ ¢ù«FôdG ¢Vôa
iƒà°ùe ≈∏Y áeGô°U ÉgôãcCGh ΩÉ©dG ∫õ©dG äGAGôLEG
Éªæ«°S OGhQ øe ø«æKG πc ¢ù∏éj ¿CG øμªjh .ºdÉ©dG
»a ø«LôØàªdG Oó``Y π°üjh ÜQÉ``b »``a ∫hó``æ`é`dG
≈∏Y ®ÉØëdG ø«©àjh .Iô°ûY ≈dEG óMGƒdG ¢Vô©dG
.ÖcGôªdG ø«H áaÉ°ùe

AÉæKCG á«FÉªæ«°ùdG ∫ÉªY’G IógÉ°ûªd IQOÉ``f á°Uôa
â«dƒ«a âdÉbh .ô¡°TCG á©°ùJ òæe ôªà°ùªdG ∫õ©dG
Ó«fÉe »a ¥ƒ°ùà∏d õcôe øe Rôàjhôd ¿É«dÉ°ûJÉL
Üƒ``cQ{ á«bóæÑdG »a ô«ÑμdG ∫Éæ≤dG øe ≈Mƒà°ùe
É°†jCG »g{ âaÉ°VCGh .zIójôa áHôéJ É¡∏©éj ÜQÉ≤dG
É¡HGƒHCG íàØJ »àdG Éªæ«°ùdG QhO πFGhCG øe IóMGh
Éªæ«°ùdG QhOh .zÉ¡àHôéJ »a ÉæÑZQ ∂dòd ójóL øe

Oƒ``«`b ø``e π``∏` ª` dG º``¡` HÉ``°` UCG ø``e ¢``†`©`H π``Ñ`≤`j
≈∏Y ΩÓ``a’G IógÉ°ûe ≈∏Y ø«Ñ∏ØdG »``a É``fhQƒ``μ`dG
áHôéJ »``a ∫hó``æ` é` dG ÜQGƒ`` b ø``e Iô``«`Ñ`c á°TÉ°T
»YGôJh á«dÉ£j’G á«bóæÑdG áæjóe AGƒLCG »Mƒà°ùJ
IóMƒªdG º¡°ùHÓe »ah .»YÉªàL’G óYÉÑàdG óYGƒb
»a ∞≤àd º¡HQGƒb ∫hóæédG hóFÉb ∑ôëj áª∏≤ªdG
»gh ΩÓa’G IógÉ°ûe øe É¡HÉcQ øμªàj å«ëH ∫Éæb

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

øjôëÑdG áμ∏ªe Ωôg áªb øe äGQOÉÑªdG »JCÉJ ø«M
,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d Gô«Ñc Gõk aÉM πμ°ûJ ∂°T
k G º¡©é°ûJh
,ÉfhQƒμd OÉ°†ªdG ìÉ≤∏dG ò``NC’ É°†jC
áμ∏ªe »a RÉ«àeÉH áëLÉf á«fÉ°ùfEG áHôéJ √ò``gh
.øjôëÑdG
IOÉ«≤dG AÉî°S ∑Qóf ¿G πH ,´ƒ°VƒªdG »a »HÉéjE’G ÖfÉédG §≤a Gòg ¢ù«d
OÉ«YC’G áÑ°SÉæªH á«eÉ°ùdG ¬àª∏c »a ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL É¡æY ôÑY »àdGh ,á«°SÉ«°ùdG
»gh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d (Éfk Éée) ôaGƒàj ±ƒ°S ìÉ≤∏dG ¿CÉH GkôNDƒe á«æWƒdG
¿G É°Uƒ°üNh
,ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒªd ¢SÉæ∏d ¬àdÓL øe áªjôc á«fÉ°ùfEG áàØd
k
ô«aƒJ ™«£à°ùJ ’ ób á«æ«JÓdG ÉμjôeCGh É«°SBGh É«≤jôaEG »a Iô«≤a Iô«ãc ’k hO ∑Éæg
ôaƒJ ±ƒ°S ÉμjôeCGh É``HhQhCG »a á«æZ ∫hO ∑Éægh ..(ÉfÉée) É¡Hƒ©°ûd ìÉ≤∏dG
øjòdG OGôaCÓd É°Uƒ°üN
,»dÉe øªK πHÉ≤e πH Éfk Éée ¢ù«d øμd ÉfhQƒc ó°V ìÉ≤∏dG
k
.∑Éæg ø«ª«≤ªdG ∫hódG ∂∏J »æWGƒe ô«Z øe OGôaCÓd hCG ,(É«ë°U ÉfÉª°V) ¿ƒμ∏ªj ’
∑Éæ¡a ..ÆQÉØdG ¢ù«dh AÉªdG ¢SCÉc øe Aƒ∏ªªdG ÖfÉédG ≈dEG ô¶æf ÉkªFGO ÉfƒYO
ÉgôÑà©f øëf (á«°SÉ«°ùdG IOÉ«≤dG) øe äGQOÉÑªHh øjôëÑdG »a çóëJ á∏«ªL AÉ«°TCG
.(¿ƒXƒ¶ëe ºàfCG ºc) :Éæd ∫ƒ≤J êQÉîdG øe ábOÉ°U ¿ƒ«Y ∑Éæg øμd ,á«¡jóH

Éæ«∏éfCG á``¡«Ñ°T øe ≥«∏©J ∫hCG
É``¡æY êGô``aE’G ó``©H »``dƒL
™bƒe áªéf ,zô``Ñ` J ô``ë`°`S{ º``°`SÉ``H á``ahô``©`ª`dG á``«` fGô``jE’G äô``¡` X
á«μjôeC’G áªéædÉH ¬Ñ°ûà∏d á«MGôL äÉ«∏ªY IóY äôLCG »àdG zΩGô¨à°ùfEG{
»°†≤J âfÉc å«M É¡MGô°S ¥Ó``WEG òæe ≈``dhC’G Iôª∏d ,»dƒL Éæ«∏éfCG
äOGQCG É¡fEG IÉàØdG âdÉbh .OÉ°ùØdG áª¡àH äGƒæ°S ô°ûY Ióe øé°ùdG áHƒ≤Y
á≤jôW »fhôàμdE’G AÉ°†ØdG ¿Éch ,á∏ØW âfÉc ¿CG òæe IQƒ¡°ûe íÑ°üJ ¿CG
âdÉb ôÑJ ¿CG OOôJ É¡æY êGôaE’G ó©Hh .á∏ãªe íÑ°üJ ¿CG øe ô«ãμH π¡°SCG
.É«°üî°T ÉHÉ°ùM ≈àM É¡ØJÉg ≈∏Y zΩGô¨à°ùfEG{ ≥«Ñ£J ∂∏àªJ ød É¡fEG
É¡dÉ≤àYG ó©H ,øé°ùdG øe ádÉØμH ôÑJ ôë°S øY êGôaE’G ºJ ób ¬fCG ôcòjh
ô°ûæH ôÑJ äô¡à°TGh .∞jóéàdGh OÉ°ùØdG É¡æ«H øe º¡àH »°VÉªdG ΩÉ©dG
¿CG ’EG ,∞«îªdGh πjõ¡dG É¡¡Lh ô¡¶J »àdG ΩGô¨à°ùfEG ≈∏Y ÉgQƒ°U
áé«àf Oôée ¿Éc Égô¡¶e ¿CG äó``cCG á«fƒjõØ∏J á∏HÉ≤e ∫ÓN ÉgQƒ¡X
.Üƒ°TƒJƒØdGh äGôKDƒªdG ΩGóîà°SÉH ÉgQƒ°üH ÖYÓàdG
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äGƒ°UCG »JCÉJ Éfk É«MCG øμd ,A»°T πc »a ∫ÉªμdG »Yóf ’ øjôëÑdG áμ∏ªe »a Éæg
á«HÉéjE’G ÖfGƒédG πeCÉàf Éæ∏©éJ øjôëÑdG Ö©°Th øjôëÑ∏d áÑëeh á¡jõf
IOÉ«≤dG øe ÉgÉæØdGh á«¡jóH øëf ÉgôÑà©f ób »àdGh ,á«æWƒdG õaGƒë∏d á©é°ûªdGh
(ó«©°ùdG ôéa) Iô«¡°ûdG á«àjƒμdG á«eÓYE’G äOÉ°TCG ó≤a ..áμ∏ªªdG »a á«°SÉ«°ùdG
ÖMÉ°U Iô°†M É¡H π°†ØJ »àdG áªjôμdG IQOÉÑªdÉH GkôNDƒe á«fƒjõØ∏àdG É¡JÉæb ≈∏Y
OÉ°†ªdG ìÉ≤∏dG òNCÉH ióªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
OÉ°†ªdG ìÉ≤∏dG òNCÉàd øjôëÑdG Qhõ``J ±ƒ°S É¡fEG âdÉbh ..zÉ``fhQƒ``c{ ¢Shô«Ød
øjôëÑdG »a ìÉ≤∏dG òNCG áeÓ°ùH Ék«°üî°T É¡æÄª£j Ée äóLh É¡fC’ ,Éæg øe ÉfhQƒμd
.ìÉ≤∏dG òNC’ øjôNB’G πÑb ¬°ùØæH QOÉÑj ∂∏ªdG ádÓL äóLh ø«M
IQOÉÑe ∂dòc óéf ìÉ≤∏dG òNCG »a ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL IQOÉÑe ≈dEG áaÉ°VEGh
AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
,º«©£à∏d á«æWƒdG á∏ªë∏d »°ù«FôdG ô≤ª∏d áªjôμdG ¬JQÉjRh É°†jCG ƒg ìÉ≤∏dG òNCÉH
»a AGQRƒdG IQOÉÑe ∂dòch ..øjôëÑdG »a ¢SÉædG ø«H ô«Ñc Ö«MôàH »¶M å«M
QÉÑch áªjôμdG áªcÉëdG Iô°SC’G OGôaCG øe ô«ãch ,É°†jCG ìÉ≤∏dG òNCG »a áeƒμëdG
.ádhódG »a ø«dhDƒ°ùªdG
ÓH áeƒμëdGh áμ∏ªªdG Ωôg áªb øe »JCÉJ »àdG äGQOÉÑªdG ¿G ¬dƒb ójôf Ée

IQƒaÉ¨æ°S »``a ÉjôÑîe ´ƒæ°üe êÉ``LO ºëd ºjó≤J Aó``H

AGò¨dG ø«eCÉJ »ah ,»NÉæªdG ôq«¨àdG áëaÉμe »a
.zÖcƒμdG ≈dEG IAÉ°SE’G ¿hO øe ºdÉ©dG ¿Éμ°ùd

¿EG ¿ƒ°ùdƒμ«f ∑QÉ``e º©£ªdG ¢ù°SDƒe ∫É``bh
ájQƒK Iƒ£N{ πμ°ûj »YÉæ£°U’G ºë∏dG Gòg ºjó≤J

ºYÉ£e ó``MCG »``a ≈`` dhC’G Iôª∏d âÑ°ùdG Ωó``bo
,ÉkjôÑîe èpn àfoCG »YÉæ£°UG êÉLO ºëd IQƒaÉ¨æ°S
¿ƒ∏eCÉj øjòdG ¬«©qæ°üªd á«îjQÉJ á£ëe ôÑà©j Éª«a
.ºdÉ©dG áÄ«H ≈∏Y Ωƒë∏dG ∑Ó¡à°SG ôKCG GƒØØîj ¿CG
âØ°ûc áÄ°TÉædG zâ°SÉL â``jEG{ ácô°T âfÉch
»FGò¨dG øeC’G ádÉch ¿CG …QÉédG ôÑª°ùjO ™∏£e »a
»àdG êÉLódG ™£b ™«H É¡d äRÉ``LCG IQƒaÉ¨æ°S »a
.á«fGƒ«M ÉjÓN øe ÉkjôÑîe É¡©æ°üJ
√ò¡d ™«H ∫hCG ¿CG AÉ``©`HQC’G ácô°ûdG âæ∏YCGh
…òdG z1880{ º©£e »a ¿ƒμ«°S ÉkjQÉéJ Ωƒë∏dG
.IQƒaÉ¨æ°S »a ¥GQ
m ´QÉ°T »a ™≤j
π©ØdÉH …ôÑîªdG ºë∏dG Gò``g º©£ªdG Ωqó``bh
ø«H Ée ºgQÉªYCG âMhGôJ ø«≤gGôªd âÑ°ùdG AÉ°ùe
IƒYódG º¡«dEG ¬ qLh Iô°ûY áæeÉãdGh Iô°ûY á©HGôdG
Öcƒc ™°Vh ø«°ùëJ º¡eGõàdG{ ÖÑ°ùH É°ü«°üN
k
.z¢VQC’G

ƒμ°SƒªH ¿Gƒ«ëdG á≤jóM »a É«é∏K ÓLQ ºLÉ¡j GófÉH ÜO óMƒe …õ``H É``«fÓ«eh Ö``eGôJ
zIô```«`NC’G IQƒ```°ü`dG{ »````a
á≤jóM »a ô«Ñc GófÉH ÜO ºLÉg
,É«é∏K Ó``LQ ƒμ°SƒªH ¿Gƒ``«`ë`dG
¿Gƒ``«` ë` dG á``≤` jó``M ƒ``Ø` Xƒ``e ΩÉ`` `bh
Qƒ°Uh .ÜódG Iô«¶M »a ¬∏«μ°ûàH
™£≤e ¿Gƒ«ëdG á≤jóM »a ¿ƒ∏eÉ©dG
ø«H QGO É«≤«≤M ÉYGô°U ô¡XCG ƒjó«a
ô¡XCG Éªc .»é∏ãdG ¬ª°üNh Üó``dG
≈∏Y ÜódG √RôMCG Éª°SÉM GQÉ°üàfG
.»é∏ãdG πLôdG
πLô∏d Óμ«g ’hCG ÜódG ôeOh
øe É©£b π``cCÉ` j CGó`` H º``K ,»``é`∏`ã`dG
»é∏ãdG πLôdG ∞``fCG â∏ãe QõédG
ó©Hh .¬`` FÉ`` jRCG QGQRCGh ¬``fƒ``«` Yh
Ö©∏dG »a CGó``H Iòjòd áÑLh ∫hÉæJ
™e ´Gô``°`ü`dG π``°` UGhh è∏ãdG ≈∏Y
.»é∏ãdG ¬ª°üN

¢ù«FôdG Qôb ¢†«HC’G â«ÑdG »a Éª¡d Iô«NC’G OÓ«ªdG OÉ«YCG IQƒ°U »a
,óMGh …R AGóJQÉH QÉ¶fC’G âØd É«fÓ«e ¬àLhRh ÖeGôJ ódÉfhO »μjôeC’G
.»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe Ó©°û«d
Éªgh ,ÖeGôàH É¡©ªéJ IQƒ°U »°üî°ûdG É¡HÉ°ùM ≈∏Y É«fÓ«e äô°ûfh
Ö°ùM ,z¢SÉª°ùjôμdG{ OÓ«ªdG OÉ«YC’ áæjR ΩÉeCG ,AGOƒ°S á«ª°SQ ádóH ¿ÉjóJôj
.á«fÉ£jôÑdG zhôàe{ áØ«ë°U äQÉ°TCG Ée
â«ÑdG »a OÓ«ªdG OÉ«YCG áÑ°SÉæªH ÖeGôàd Iô«NC’G IQƒ°üdG √òg ôÑà©Jh
¬JQÉ°ùN ó©H ,πÑ≤ªdG ô¡°ûdG ¢†«HC’G â«ÑdG ¬JQOÉ¨e Qô≤ªdG øe å«M ,¢†«HC’G
É¡HÉ°ùM ≈∏Y É«fÓ«e âÑàch .¿ójÉH ƒL ídÉ°üd Iô«NC’G á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G
Ió«°ùdGh ÖeGôJ ódÉfhO ¢ù«FôdG øe Ió«©°S OÓ«e OÉ«YCG{ :IQƒ°üdG ≈∏Y É≤«∏©J
.zÖeGôJ É«fÓ«e ≈dhC’G
ÉjQófCG ¢†«HC’G â«Ñ∏d á«ª°SôdG IQƒ°üªdG É¡à£≤àdG »àdG ,IQƒ°üdG ô¡¶Jh
,ôªMC’G OÉé°ùdÉH IÉ£¨e ºdÓ°S ≈∏Y ¿ÉØ≤j Éªgh ÖeGôJ ¿ÉLhõdG ,¢ùμfÉg
´ÉªbCGh äƒàdG øe ¿É°üZCÉH áæjõªdG á«dÉØàM’G AGô°†îdG ôé°ûdG ¥GQhCG âëJ
.áØ«ë°ü∏d É≤ah ,AÉ°†«ÑdG AGƒ°VC’Gh ôHƒæ°üdG

ø```Y äÉ```©FÉ°T »``Øæ`J
á``«`ë`°ü`dG É```¡`à``dÉ``M
∫óédG √óÑY »Ø«a ájô°üªdG áfÉæØdG äQÉKCG
ádÉ°SQ ¬LƒJ »gh É¡àaôZ øe ƒjó«ØH ójóL øe
Éªc ,á«ë°üdG É¡àdÉM ≈∏Y É¡«©HÉàe É¡H øÄª£J
äOOô``J »àdG äÉ©FÉ°ûdG øe É¡LÉYõfG äó``HCG
.á«ë°üdG É¡àdÉM ∫ƒM GkôNDƒe
π``Ø`dG AÉ``°` ù` e É`` j{ :√ó``Ñ``Y »``Ø`«`a â``dÉ``bh
ºμæª£H É``fCG É«fódG ΩCG ô°üe øe ø«ª°SÉ«dGh
¬«∏Y Gƒdƒ≤«H »eÓc ¬∏d óªëdG ô«îH ÉfCG É«∏Y
Éª«a ,zQó``≤`dG Gò¡H »ØàcCGh ¬∏d º¡æe Üò``c √O
êÉ«cÉe ¿hO øe ÉgQƒ¡¶H Qƒ¡ªédG âeó°U
É¡°SCGQ §HôJh ∫õæªdG ¢ùHÓe …óJôJ »``gh
¥ÉgQE’G íeÓe É¡¡Lh ≈∏Y äô¡Xh ,πjóæªH
.Ö©àdGh
IÉ``ah á©FÉ°T ¿CG ≈`` dEG IQÉ``°``TE’G Qó``é` Jh
øe Oó``Y »a äô°ûàfG ób √óÑY »Ø«a áfÉæØdG
»YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y äÉëØ°üdG
Ée ,É¡°Vôe QÉÑNCG QÉ°ûàfG ™e Éæk eGõJ ,áØ∏àîªdG
èjhôà∏d QÉÑNC’G ∂∏J ¿ƒ∏¨à°ùj ¢†©ÑdG π©L
.É¡JÉah ∫ƒM áÄWÉN äÉ©FÉ°ûd

≈```dEG ó``«``©``J É``«``°``ShQ
á``fƒ``≤``jCG á``æ``°``Sƒ``Ñ``dG
±hô``a’ ≈``dEG â``jó``gCG
º«YR É¡eób á«æjO áfƒ≤jCG É«°ShQ ó«©à°S
»°ShôdG á«LQÉîdG ôjRh ≈dEG áæ°SƒÑdG Üô°U
¿ƒYóe ∫É``b ¿CG ó©H ∂``dPh ±hô``a’ »Lô«°S
¿Éc GPEG Ée ójóëJ ¿ƒdhÉëj º¡fG áæ°SƒÑdG »a
¥ô°T øe »fƒfÉb ô«Z ≥jô£H É¡Ñjô¡J ºJ ób
.ÜôëdG ¬H ∞°ü©J …òdG É«fGôchCG
Üô``°`U π``ã` ª` e ∂`` ` jOhO OGQƒ``∏` «` e Ωó`` `bh
øe áfƒμªdG áæ°SƒÑdG á°SÉFQ »``a áæ°SƒÑdG
300 ≈dEG ™LôJ áÑgòe áfƒ≤jCG AÉ°†YCG áKÓK
¬JQÉjR ∫ÓN »°ShôdG á«LQÉîdG ôjRƒd áæ°S
.»°VÉªdG ´ƒÑ°S’G ƒØ«jGô°ùd
ä’Écƒd á«°ShôdG á«LQÉîdG IQGRh âdÉbh
OÉ©à°S{ :â``Ñ`°`ù`dG ¢``ù` eCG á``«`°`Shô``dG AÉ``Ñ` f’G
∫ƒM ìÉ°†j’G øe ójõªd É¡«eó≤e ≈dEG áfƒ≤j’G
.z∫ƒHôàf’G (á«dhódG áWô°ûdG) ôÑY É¡îjQÉJ
ƒØ«jGô°S »a á«fGôch’G IQÉØ°ùdG âÑ∏Wh
øe ójõªdG ºjó≤J á«æ°SƒÑdG äÉ£∏°ùdG ø``e
äô°ûf ¿CG ó©H ájôK’G á©£≤dG øY äÉeƒ∏©ªdG
áfƒ≤jCÓd IQƒ°U áæ°SƒÑdG Üô°U AÉÑfCG ádÉch
¿CG ≈dG ô«°ûj Ée ƒgh ;É¡àë°U äÉÑKG ºJÉNh
∂°ùfÉLƒd áæjóe ø``e ¿ƒμJ ¿CG øμªªdG ø``e
É«°Shôd ¿ƒdGƒe ¿ƒ«dÉ°üØfG É¡«a πJÉ≤j »àdG
.∞««c äGƒb
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حمليات 05

املوؤ�س�سة ال�سحية تتحمل م�سوؤولية خطاأ الطبيب الزائر ..قانون نيابي:

التاأمني على االأخطاء الطبية يف �سركات التاأمني �سرط ملزاولة مهنة الطب
غالب اأحمد:
تقدم النائب حمد الكوهجي باقرتاح
بقانون بتعديل بع�ص اأحكام املر�صوم
بقانون رقم ( )7ل�صنة  1989ب�صاأن
مزاولة مهنة الطب الب�صري وطب الأ�صنان،
وذلك باإ�صافة مادة ت�صرتط التاأمني �صد
امل�صوؤولية املدنية عن الأخطاء الطبية لدى
اإحدى �صركات التاأمني املرخ�ص لها ملزاويل
مهنة الطب الب�صري وطب ال�صنان.
وجــاء يف التعديل ان ت�صاف اىل
املر�صوم ت�صاف اإىل املر�صوم بقانون رقم
( )7ل�صنة  1989ب�صاأن مزاولة مهنة الطب
الب�صري وطب الأ�صنان مادتان جديدتان
وهي اأن«:ل يجوز مزاولة املهنة دون
التاأمني �صد امل�صوؤولية املدنية عن الأخطاء
الطبية لدى اإحدى �صركات التاأمني املرخ�ص
لها ،واأن وتتحمل املوؤ�ص�صة ال�صحية التي
ت�صتقبل طبيبا زائرا م�صوؤولية التعوي�ص
عن خطئه الطبي يف مواجهة املت�صرر،
وذلك دون الإخالل بحقها يف الرجوع على
مرتكب اخلطاأ».

ون�ص التعديل اجلديد ان ت�صاف مادة
جديدة وهي ان «تلتزم املوؤ�ص�صة ال�صحية
بالتاأمني على مــزاويل املهنة العاملني
لديها �صد امل�صوؤولية املدنية عن الأخطاء
الطبية ،كما تلتزم بالتاأمني عليهم �صد
املخاطر الناجمة عن ممار�صة املهنة اأو
ب�صببها».
بدوره ،قال مقدم التعديل بالقانون
النائب حمد الكوهجي اأن هذا املقرتح
ياأتي لل�صرورة امللحة التي ت�صتلزم
اإ�صدار ت�صريع منا�صب ينظم التاأمني �صد
امل�صوؤولية املدنية على الأخطاء الطبية،
لفتا اىل ان التعديل يهدف اىل �صمان
ح�صول املري�ص املت�صرر من اخلطاأ الطبي
على التعوي�ص الذي ي�صتحقه نتجية
اخلطاأ الطبي الــذي اأ�صر به ،وتوفري
التوازن بني منح الطبيب الطماأنينة يف
عمله وحتمله للم�صوؤولية املهنية امللقاة
عليه ،وتوفري احلماية الالزمة للطبيب
اأثناء تاأديته لعمله ،واخت�صار الوقت
املرهق للمري�ص املت�صرر للح�صول على
التعوي�ص اجلابر لل�صرر بحكم ق�صائي

النائب حمد الكوهجي

لعدم وجــود نظام تاأميني يكفل هذا
التعوي�ص.
واأ�صار اىل ان هذا املقرتح ياأتي نتيجة
للتوافق املبدئي بني اجلهات املخت�صة بهذا
ال�صاأن يف ال�صلطة التنفيذية واملجل�ص
املوقر ،وهو اأمر دائما ما يكون مت�صدرا
للتو�صيات التي تنتهي اإليها كل جلنة مت
ت�صكيلها لبحث مو�صوع الأخطاء الطبية
يف مملكة البحرين اأو للتحقيق فيه.
اأكد الكوهجي اأن لمن واجب ال�صلطة

الت�صريعية العمل على ا�صتكمال وكمال
الن�صو�ص الت�صريعية يف القوانني النافذة،
واإ�صافة ما يتطلب اإ�صافته من اأحكام مبا
يحفظ حقوق املواطنني التي ن�ص عليها
د�صتور مملكة البحرين املعدل وعلى وجه
اخل�صو�ص احلق يف الرعاية ال�صحية،
فاإننا نرفع اقرتاحنا هذا اإىل املجل�ص املوقر
على الوجه الذي تقدم.
ووقع على املقرتح بقانون اجلديد
اىل جانب النائب حمد الكوهجي كل من
النواب :عي�صى الكوهجي واأحمد ال�صلوم
وزينب عبدالمري.
وا�صتند الــنــواب مقدمو املقرتح
بقانون على املادة ( )8من د�صتور مملكة
البحرين املعدل والتي ن�صها :اأن لكل
مواطن احلق يف الرعاية ال�صحية ،وتعنى
الدولة بال�صحة العامة ،وتكفل و�صائل
الوقاية والعالج باإن�صاء خمتلف انواع
امل�صت�صفيات واملوؤ�ص�صات ال�صحية ،كما
يجوز لالأفراد والهيئات اإن�صاء م�صت�صفيات
اأو م�صتو�صفات اأو دور عالج باإ�صراف من
الدولة ،ووفقا للقانون.

 %57من عمليات التوظيف اجلديدة كانت ل�سالح «التمري�ض» ..و %16للأطباء

تقاعد  562كاد ًرا طبيًّا من القطاع ّ
ال�سحي احلكومي منذ  ..2017وتوظيف 1105
ح�صني �صبت:
قالت وزارة ال�صحّ ة اإن  562كاد ًرا طبيًّا اأنهى خدماته
من القطاع ال�صحّ ي احلكومي عرب «التقاعد» منذ العام
 2017وحتى دي�صمرب اجلاري.
واأفادت باأن  106من املتقاعدين اأطباء وا�صت�صاريني
واأطباء اأ�صنان ،و 205منهم يعملون يف «التمري�ص»،
و 93يف مهن طبية معاونة ،و 95يف مهن «م�صاعد خدمات
طبية».
اأما على �صعيد التوظيف ،فقالت الوزارة اإ ّنها ّ
وظفت
 1105كوادر طبيّة جديدة يف الفرتة ذاتها «من 2017
وحتى دي�صمرب اجلاري» ،اأغلبهم يف مهنة «التمري�ص»،
حيث مت توظيف  633مم ّر ً
�صا ومم ّر�صة بن�صبة %57.2

من اإجمايل عمليات التوظيف ،ويف املقابل ّ
مت توظيف 179
طبيبًا بن�صبة  %16من اإجمايل عمليات التوظيف.
ويف ال�صياق نف�صه ،قالت الوزارة اإنها قامت خالل الفرتة
ذاتها بتدريب  354طبيبًا يف خمتلف التخ�ص�صات ،واإنها
تعاقدت جزئيًا مع  25طبيبًا يف العام اجلاري .2020
واأكدت الوزارة اأنها ل يوجد تقليل يف عالوات الأطباء
اأو عدم �صرفها ،بل ّ
متت زيادة �صقف �صاعات بدل اخلفارة
والعمل الإ�صايف لالأطباء يف العديد من الأق�صام الطبية اإىل
احل ّد الأق�صى امل�صموح له وهو � 156صاعة لكل طبيب ،كما
مت فتح �صاعات بدل اخلفارة والعمل الإ�صايف لعدد كبري من
الأطباء الذين جتاوزت �صاعاتهم احل ّد الأق�صى امل�صموح به
وا�صتدعت حاجة العمل خلدماتهم.
وقالت الوزارة اإ ّنها تعطي الأولوية دائمًا يف التوظيف

للبحرينيني ول يتم توظيف غري البحرينيني ا ّإل يف حالة
عدم وجود التخ�ص�ص املطلوب واملوؤهل ل�صغل الوظيفة،
م�صري ًة يف ردها على على �صوؤال للجنة التحقيق الربملانية
ب�صاأن اخلدمات الطبية اإىل اأنها وظفت  150طبيبًا بحرينيًا
يف الفرتة من  2018اإىل .2020
ٍ
نق�ص يف الأطباء لمل�صت�صفيات
ونفت الوزارة وجود
احلكومية واملراكز ال�صحية ،وا�صتدركت «النق�ص احلا�صل
يف بع�ص التخ�ص�صات الدقيقة ،وذلك ب�صبب عدم توافر
الكوادر الطبية البحرينية املوؤهلة يف تلك التخ�ص�صات،
ولعزوف الأطباء عن بع�ص التخ�ص�صات الدقيقة ،ويتم
الآن ابتعاث الأطباء للتدريب على التخ�ص�صات الدقيقة
ل�ص ّد النق�ص احلا�صل فيها وفق الإمكانات وامليزانيات
املتاحة».

رئي�ض االحتاد احلر يندد با�ستهداف ال�سلطات القطرية للبحارة البحرينيني
ندد رئي�ص الحتاد احلر لنقابات
عمال البحرين يعقوب يو�صف حممد
با�صتهداف ال�صلطات القطرية للبحارة
البحرينيني يف املياه البحرينية ،معل ًنا
ت�صامنه مع البحارة البحرينيني
املت�صررين من املمار�صات القطرية
ال�صيئة وحماربتهم يف اأرزاقهم،
والت�صييق والعتداء عليهم يف املياه
الإقليمية ململكة البحرين ،ويف بع�ص
الأحيان ا�صتخدام الذخرية احلية
�صدهم مما اأدى اإىل وفاة بع�صهم وجرح
اآخرين ،وهو ما يعترب خمالفة �صريحة
لالتفاقيات الدولية ل�صتخدام البحار،
وخر ًقا ملبادئ ح�صن اجلوار.
واأ�صاد رئي�ص الحتاد مب�صمون

يعقوب يو�شف

كلمة ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى حفظه اهلل ورعاه والتي اأكد من

خاللها للبحارة البحرينيني املت�صررين
باأن ((حقكم حمفوظ ولن ي�صيع،
و�صوف نقوم بالواجب ،واإن �صاء اهلل
معو�صون)) ،وهو ما يدل على حر�ص
جاللته على الدفاع عن حقوق املواطنني
وحماية اأرواحهم واأرزاقهم وهو اأمر
عهدناه يف قيادتنا احلكيمة على مر
الأزمان.
كما ا�صتنكر رئي�ص الحتاد احلر ما
ن�صرته قناة اجلزيرة القطرية من ادعاءات
ومزاعم كاذبة حول حقوق الإن�صان يف
البحرين ،موؤكدًا اأن حقوق الإن�صان يف
اململكة �صهدت تقدمًا غري م�صبوق يف ظل
امل�صروع الإ�صالحي جلاللة امللك املفدى
حفظه اهلل ورعاه يف خمتلف املجالت،

وذلك من خالل ت�صريعات ومبادرات
حتفظ احلقوق وت�صون املكت�صبات غري
امل�صبوقة .داعيا قناة اجلزيرة اإىل ت�صليط
ال�صوء على حقوق الإن�صان يف قطر
وبخا�صة ما يعانيه العمال من �صعوبات
وحتديات ووفيات عديدة يف مع�صكرات
بناء املن�صاآت الريا�صية لبطولة كاأ�ص
العامل التي �صتقام يف قطر على الرغم
من املطالبات العديدة لنقلها لدولة اأخرى
حترتم حقوق العمال وهو ما اأكدته العديد
من التقارير الدولية ووثقتها منظمة
العمل الدولية والحتادات العمالية
العربية والدولية ،وذلك بدلً من ن�صر
ادعاءات كاذبة وحماولة ت�صويه �صورة
البحرين احلقوقية.

نوه اإىل املعاين ال�سامية ال�ستحداث و�سام اال�ستحقاق الطبي ..ال�سيخ:

كلمة امللك تاأكيد على العلقة القوية والوطيدة مع ال�سعب
قال اإبراهيم عبداهلل ال�صيخ ،رجل
الأعمال ،ومالك �صركة «مونرتيال
لل�صيارات» اإن «م�صامني كلمة ح�صرة
�صاحب اجلاللة ،امللك حمد بن عي�صى
اآل خليفة ،عاهل البالد املفدى ،حفظه اهلل
ورعاه ،مبنا�صبة احتفالت مملكة البحرين
باأعيادها الوطنية ،اإحيا ًء لذكرى قيام
الدولة البحرينية يف عهد املوؤ�ص�ص اأحمد
الفاحت ،كدولة عربية م�صلمة عام 1783
ميالدية ،وذكرى تويل ح�صرة �صاحب
اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه مقاليد
احلكم ،تاأكيد على العالقة القوية والوطيدة
بني جاللة امللك املفدى وال�صعب».
و�صدد ال�صيخ على «حر�ص جاللة
امللك املفدى على جتديد العزم امل�صرتك
على اإثراء درب التحديث والتطوّر بالبناء
على اإجنازات موؤ�ص�صي دولتنا العريقة
التي قامت على ثوابت عقيدتنا ،وقيمنا،
وتقاليدنا بنهجها املعتدل واملت�صامح
واملتح�صر» ،لف ًتا اإىل «ما نوه اإليه جاللة
امللك املفدى من البقاء اأمناء على �صريتهم
اجلليلة وم�صريتهم املباركة ،التي انطلقت
قبل اأكرث من  200عام ،ونحن نبني وطن
امل�صتقبل لأجيال البحرين ال�صاعدة ،الأمر
الذي يوؤكد على امل�صرية العطرة املباركة

اإبراهيم ال�شيخ

ململكة البحرين يف ظل العهد الزاهر
حل�صرة �صاحب اجلاللة عاهل البالد
املفدى».
واأكد ال�صيخ على «معاين الوفاء
والإخال�ص يف كلمة جاللة امللك املفدى
حينما ذكر جاللته اأن منا�صبة العيد
الوطني املجيد هذا العام حتل علينا ونحن
نحت�صب اأجر مُ�صابنا اجللل بوفاة فقيد
البحرين� ،صاحب ال�صمو امللكي الأمري
خليفة بن �صلمان اآل خليفة ،رحمه اهلل،
وطيب اهلل ثراه ،الذي كان نعم العون
وال�صند لنا ولوالدنا من قبلنا ولأهل
البحرين الكرام».

وتطرق ال�صيخ اإىل «ما ت�صمنته كلمة
جاللة امللك املفدى ب�صاأن العمل ب�صرب
وثبات لتجديد النه�صة التاريخية والبناء
على ريادتها ،م�صتعينني باملوىل عز وجل،
وعطاء اأبنائنا وبناتنا الكرام مبعية
�صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان بن
حمد اآل خليفة ،ويل العهد الأمني ورئي�ص
جمل�ص الوزراء ،الذي يتقدم ال�صفوف يف
حمل لواء امل�صوؤولية والأمانة الوطنية»،
م�صددًا على «اجلهود الكبرية والقيمة
واملتميزة التي يقوم بها �صاحب ال�صمو
امللكي ويل العهد رئي�ص الوزراء لتحقيق ما
ن�صبو اإليه خلري الوطن ومنائه».
واأ�صار ال�صيخ اإىل «ا�صتحداث و�صام
الأمري �صلمان بن حمد لال�صتحقاق الطبي،
والذي مينح لالأطباء واملمر�صني والطواقم
الطبية وكذلك الذين ا�صت�صهدوا يف
اأثناء تاأدية واجباتهم الطبية ،بالإ�صافة
لالأ�صخا�ص الذين كانت لهم اإ�صهامات
وخدمات جليلة يف الدعم املادي واملعنوي
للكوادر الطبية» ،لف ًتا اإىل «املعاين ال�صامية
واجلليلة والكبرية ل�صتحداث و�صام
ال�صتحقاق الطبي».
رجل الأعمال ومالك �صركة «مونرتيال
لل�صيارات» ،اأ�صاد «مبا ت�صمنته الكلمة

ال�صامية جلاللة امللك الفدى حفظه اهلل
ورعاه من �صكر وتقدير للجهود املتوا�صلة
للفرق العاملة يف ال�صفوف الأمامية
ملواجهة جائحة كورونا».
وثمن ال�صيخ «اإعالن جاللة امللك املفدى
باأن البحرين �صتبداأ قريبًا يف تنفيذ حملتها
الوطنية لتوفري التطعيم الآمن واملرخ�ص
للوقاية من الفريو�ص امل�صتجد ،وتوجيه
جاللته باأن يتاح باملجان لكل مواطن
ومقيم ،الأمر الذي يوؤكد على ما تتمتع
به مملكة البحرين من تعا�صد وتكاتف»،
م�صددًا على اأن «هذه اخلطوة الإن�صانية
توؤكد ما حتمله قيادة مملكة البحرين
ل�صعبها ومن يعي�صون على اأر�صها من
حمبة وتقدير ورعاية واهتمام ب�صحتهم
وحمايتهم من الأمرا�ص والأوبئة».
واأعرب ال�صيخ عن «اعتزازه مبا
ت�صمنته كلمة جاللة امللك املفدى من وقفة
احرتام وتقدير اأمام ت�صحيات �صهدائنا
الأبرار منذ فجر التاأ�صي�ص وحتى يومنا
احلا�صر ،والذين �صتبقى ذكراهم العطرة،
وبطولتهم اخلالدة �صجالً نا�صعًا بالعرب
وق�ص�ص الفخر وال�صجاعة بدفاعهم
عن م�صالح مملكة البحرين عن قيم
الإن�صانية».

د .عبداهلل يو�سف املطوع

جا�سم ال�سرييف
من رواد الرتبية والتعليم
يف مملكة البحرين ،متيّز
بالإخال�ص والتقان يف عمله،
تبواأ منا�صب عدة من معلم
ومدير م�صاعد اإىل اأن و�صل اإىل
اأول مدير للمعهد اجلعفري حال
افتتاحه ،حيث ارتقى باملعهد
اإداريًا وتربويًا وتنظيميًا.
جا�صم
الأ�صتاذ
ولد
عبدالكرمي اإبراهيم ال�صرييف يف املنامة عام 1951م ،حيث
عا�ص يف املنامة وت�صرب بعاداتها وتقاليدها ،وبح�صب
عادات اأهايل البحرين دخل التعليم غري النظامي عام
1958م ،اإذ در�ص على يد املعلمة (املطوعة) زينب امللقبة
باملعلمة زنوب ،الأمر الذي جعله يتقن قراءة القراآن الكرمي
ويختمه.
ويف عام 1957م التحق الأ�صتاذ جا�صم ال�صرييف
باملدر�صة ال�صرقية البتدائية التي كانت عبارة عن مبنى
م�صتاأجر ،ثم انتقل اإىل املدر�صة الغربية بفريق املخارقة
(مدر�صة ابوبكر ال�صديق حاليًا) وبقي يف هذه املدر�صة
حتى عام 1964م ،حيث انهى املرحلة البتدائية ،وقد
در�ص على يد العديد من املعلمني البحرينيني والعرب من
م�صر والأردن.
ويف عام 1964م نُقِ َل الأ�صتاذ جا�صم ال�صرييف اإىل
املرحلة الإعدادية مبدر�صة اأبوبكر ال�صديق عندما كان
مديرها املرحوم الأ�صتاذ عدنان �صيخو (�صوري اجلن�صية)،
ودر�ص على يد العديد من املعلمني البحرينيني اأمثال
الأ�صتاذ حممد قراطة والأ�صتاذ حممد ح�صن كمال الدين
والأ�صتاذ عبداجلبار العري�ص ،ومكث يف املدر�صة حتى عام
1966م ،وبعدها انتقل اإىل مدر�صة املنامة الثانوية عندما
كان مديرها املرحوم الأ�صتاذ جميل اجل�صي ،ومن املعلمني
الذين تتلمذ على يدهم الأ�صتاذ جا�صم يا�صني والأ�صتاذ
ه�صام ال�صرفا والأ�صتاذ عبدالعزيز زباري والأ�صتاذ اإ�صحاق
خنجي.
ويف عام 1969م انتقل الأ�صتاذ جا�صم ال�صرييف
اإىل املعهد العايل للمعلمني عندما كان مديره الدكتور
عبداجلليل العري�ص ،وقد تتلمذ على يد العديد من املعلمني
اأمثال الأ�صتاذ حممد عبدالعزيز فخر (م�صري اجلن�صية)
والأ�صتاذ عبدالرحمن ال�صوير (فل�صطيني اجلن�صية)
والأ�صتاذ ال�صيخ �صعيد حممد خليل مكي (فل�صطيني
اجلن�صية).
وبعد اأن ح�صل الأ�صتاذ جا�صم ال�صرييف على دبلوم
املعهد العايل للمعلمني عام 1971م عُ ّني معلمًا للغة
العربية يف مدر�صة ال�صلمانية ملدة عام عندما كان مديرها
الأ�صتاذ اإبراهيم املهزع ،بعدها نُقِ َل اإىل مدر�صة اخلمي�ص
البتدائية للبنني وبقي فيها حتى عام 1989م ،ويف مدر�صة
اخلمي�ص البتدائية للبنني تعاقب على اإدارتها ثالث مدراء
هم الأ�صتاذ حممود �صرب والأ�صتاذ علي النا�صر والأ�صتاذ
عبدالعزيز خلواجة ،يف هذه الأثناء التحق الأ�صتاذ جا�صم
ال�صرييف بجامعة ويلز يف كاردف بربيطانيا من عام
1988م حتى عام 1990م ليح�صل على البكالوريو�ص
يف املنهج وتنظيم املدار�ص.
ويف عام 1990م نُقِ َل الأ�صتاذ جا�صم ال�صرييف اإىل
مدر�صة ابن النفي�ص البتدائية للبنني بوظيفة مدير م�صاعد
للمدر�صة عندما كان مديرها الأ�صتاذ حممد عبداهلل �صلمان
اجلا�صم.
ونظ ًرا لتميز الأ�صتاذ جا�صم ال�صرييف ُرقي اإىل وظيفة
مدير مدر�صة املاأمون البتدائية للبنني من عام 1992م
حتى عام 1999م ،ويف هذه الثناء عُ ّني الأ�صتاذ جا�صم
ال�صرييف مدير املعهد اجلعفري منذ بداية تاأ�صي�صه وبقي
فيه حتى تقاعده عام 2006م ،اإذ كان ي�صاعده ال�صيخ
عبداملح�صن الع�صفور ،ويف العام الدرا�صي / 2000
2001م التحق بجامعة البحرين ليح�صل على دبلوم يف
الدرا�صات العليا يف الرتبية.
واجلدير بالذكر اأن املعهد اجلعفري افتتح مرتني ،املرة
الأوىل يف املبنى امل�صتاأجر مبنطقة اجلفري حتت رعاية
�صاحب ال�صمو ال�صيخ عبداهلل بن خالد اآل خليفة وزير
العدل وال�صوؤون الإ�صالمية طيب اهلل ثراه ،واملرة الأخرى
يف مبناه احلايل الذي كان حتت رعاية �صاحب ال�صمو
امللكي الأمري ال�صيخ خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�ص
جمل�ص الوزراء حفظه اهلل ورعاه.
وقد ح�صر الأ�صتاذ جا�صم ال�صرييف العديد من الدورات
وقاد العديد من احللقات الرتبوية و�صارك يف املوؤمترات
داخل مملكة البحرين وخارجها ،نذكر منها دورة تدريبية
لتدريب املتدربني يف الأردن ،دورة تدريبية لتدريب وتقومي
العائد من التدريب يف البحرين ،م ّثل وزارة الرتبية والعليم
يف املوؤمتر الرتبوي الذي نظمته جمعية املعلمني الكويتية
حتت عنوان «التعليم بني الواقع والطموح»� ،صارك يف
تفييم املتقدمني يف وظائف معلم اأول ،مدير م�صاعد ،مدير،
اأعد وقدم ور�ص عمل يف امل�صتجدات الرتبوية للمراحل
الدرا�صية ،حا�صر يف برنامج دبلوم الإدارة املدر�صية
الذي نظمته اإدارة التدريب للمدراء امل�صاعدين اجلدد،
�صارك يف اأكرث من جلنة وزارية ،زائر متحدث يف جامعة
البحرين لطلبة دبلوم الدرا�صات العليا يف الإدارة املدر�صية
(مقرر ،)540قدم حما�صرات وور�ص عمل لل�صناديق
اخلريية واجلمعيات الوطنية ،تراأ�ص جمعية املعلمني
باملنامة ،تراأ�ص جمعية مدينة عي�صى اخلريية ،در�ص اللغة
العربية لغري الناطقني بها يف التعليم امل�صتمر واملعاهد
والأكادمييات اخلا�صة.
وبعد تقاعد الأ�صتاذ جا�صم ال�صرييف عمل مع خرباء
حت�صني اأداء املدار�ص وهيئة �صمان اجلودة(،)QAA
وعمل يف بيت اجلودة لال�صت�صارات ( )QHCحتى عام
2017/2016م.
واأمام هذه امل�صاحة الوا�صعة من اخلربة الرتبوية
والتعليمية وامل�صاركات لالأ�صتاذ جا�صم ال�صرييف ُكرِ َم يف
عيد العلم بعد امتامه الثالثون عامًا من لدن �صاحب ال�صمو
امللكي الأمري ال�صيخ خليفة بن �صلمان اآل خليفة حفظه اهلل
ورعاه.

www.alayam.com
Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com
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امل�شت�شفى امللكي للن�شاء والأطفال
يد�شن املركز امللكي للخ�شوبة يف مملكة البحرين

ت�شوير :عبدعلي قربان

افتتح امل�ست�سفى امللكي للن�ساء والأطفال ،املز ّود
الرائد خلدمات الرعاية ال�سحية ،املركز امللكي للخ�سوبة
الفريد من نوعه بهدف تو�سيع نطاق خدماته .اأقيمت
الفعالية حتت رعاية وزيرة ال�سحة فائقة بنت �سعيد
ال�سالح ،حيث مت افتتاح املركز من قبل الدكتورة جليلة
ال�سيد ،الرئي�س التنفيذي ملراكز الرعاية ال�سحية الأولية
بالإنابة .وقد مت الرتحيب بالأطباء وامل�سوؤولني وكبار
ال�سخ�سيات يف حفل الإطالق من خالل جولة تفقدية
للعيادة بقيادة رئي�س الق�سم الدكتور حامت �سوقي.
يقدم املركز امللكي للخ�سوبة ممثالً بفريق عمل ذو
خربة عالية وما يتيحه من تقنيات متطورة ،وجمموعة
متنوعة من خيارات وا�سرتاتيجيات العالج الإجنابي
امل�ساعد لالأزواج الذين يتطلعون اإىل فر�سة حمل اآمن
وناجح وحتقيق حلمهم يف الأمومة والأبوة.
وبالنيابة عن فائقة بنت �سعيد ال�سالح ،وزيرة
ال�سحة ،اأعربت الدكتورة جليلة ال�سيد عن اأملها يف

ا�ستمرار تطوّر و�سائل الرعاية ال�سحية وتقدمي اأعلى
م�ستوى من اخلدمات الطبية للمجتمع البحريني.
واأ�سافت« :اإنني على ثقة من اأن امل�ست�سفى امللكي
للن�ساء والأطفال حري�س على تقدمي خدمات طبية
متخ�س�سة ورعاية عالية اجلودة كالتي تقدم يف املركز

امللكي للخ�سوبة مبا ي�ساهم يف تعزيز ورفع م�ستوى
اخلدمات الطبية املقدمة يف مملكة البحرين».
و�س ّرح الدكتور حامت �سوقي ،ا�ست�ساري اأول
اأمرا�س الن�ساء والتوليد والعقم يف امل�ست�سفى امللكي
ٌ
ل�سرف كبري يل اأن
للن�ساء والأطفال ،متحدثاً« :اإنه

اأكون م�سوؤولً عن تد�سني املركز امللكي للخ�سوبة يف
امل�ست�سفى امللكي للن�ساء والأطفال .اأنا متحم�س للعمل
مع امل�ست�سفى وتوظيف خربتي يف �سبيل تقدمي خدمات
اإخ�ساب عالية اجلودة لأولئك الذين يحتاجون اإليها».
علما ً باأن الدكتور حامت �سوقي ميتلك خربة تزيد عن 30
عاما ً يف هذا املجال.
ومن جانبه قال روهيت �سريفا�ستافا ،الرئي�س
التنفيذي للم�ست�سفى امللكي للن�ساء والأطفال« :اإنه ملن
دواعي �سرورنا اإطالق مركز اخل�سوبة امللكي .فمن خالل
نهج املركز متعدد التخ�س�سات ،نهدف اإىل رفع م�ستوى
عالجات اخل�سوبة من خالل توفري رعاية �ساملة لالأ�سر
يف مملكة البحرين».
من املتوقع اأن يقدم املركز امللكي للخ�سوبة روؤية
قيمة ،واأن يكون مركزا ً ل غنى عنه للتميّز ي�ساعد
الأزواج على معرفة وحتقيق فر�سهم بالإجناب من
خالل خيارات الإخ�ساب املختلفة التي يوفرها.

«فتافت البحرين» تد�شن تطبيقها وحتتفل بالعيد الوطني

زينب علي

د�سنت فتافت البحرين تطبيقها
لتو�سيل الطعام يف جممع ال�ستي
�سنرت تزام ًنا مع احتفالت العيد
الــوطــنــي املــجــيــد يف تــاريــخ 16
دي�سمرب .ت�سمنت فعاليات التد�سني
جوائز قيمة عديدة ملحملي التطبيق
بال�سافة اإىل ا�ستعرا�س مفاجئ
حما�سي.
ذكرت زينب علي ،مديرة الت�سويق
يف فتافت البحرين « فعالية التد�سني
كانت ناجحة من جميع النواحي

وردود الأفعال التي تلقيناها اإيجابية»
واأ�سافت «لل�ستي �سنرت دور كبري يف
ت�سهيل وجناح الفعالية ،وهذه اأول
فعالية عامة لفتافت ولكن بالتاأكيد
لن تكون الأخرية».
يجدر بالذكر اأن فتافت هي عالمة
جتارية هندية الأ�سل ومتواجدة
حول العامل ويف البحرين حتديدًا ،تي
ان جي لتو�سيل الطعام هي ال�سركة
البحرينية احلــائــزة على حقوق
المتياز التجاري لهذه العالمة.

«ماكدونالدز» تعلن عن افتتاح اأول فرع لها يف املنطقة التجارية والطبية بالب�شيتني
اأعلن ال�ساية �سكوير ،وهو جممع طبي وجتاري حديث
يقع يف موقع ا�سرتاتيجي متميز من حمافظة املحرق ليوفر
لزواره جتربة ت�سوق فريدة على مقربة منهم ،موؤخرا ً عن
افتتاح اأحدث مطاعم ماكدونالدز الذي متلكه وت�سغله
�سركة فخرو للمطاعم ذ .م .م.
وميتد املطعم على م�ساحة  300مرت مربع ،وهو مق�سم
بني طابقني وجزء خم�س�س للطلبات اخلارجية ،ما يوفر
للعمالء مقاعد ف�سيحة ومريحة تت�سع لعدد ي�سل اإىل 66
�سخ�ساً .وي�سم املطعم كذلك مقهى ماك كافيه ،الذي ياأتي
مبفهوم عاملي جديد د�سنته ماكدونالدز البحرين ولأول مرة
يف العام .2008
وتعليقا ً على هذه املنا�سبة� ،سرح ال�سيد عبداهلل عادل
فخرو ،ع�سو جمل�س ادارة �سركة فخرو للمطاعم قائالً:

"ي�سعدنا اأن نتعاون مع ال�ساية �سكوير ،وهو م�سروع
يتميز مبوقعه ال�سرتاتيجي يف و�سط املنطقة الطبية
والتجارية بالب�سيتني ،وكان لتفرد موقع ال�ساية �سكوير اأثر
كبري وعامالً حا�سما ً يف اتخاذ القرار بافتتاح هذ الفرع ،الذي
يعد الفرع رقم  25ملاكدونالدز يف البحرين ،وهي منطقة
ت�ستهر بتنوعها الدميوغرايف وبتواجد عدد كبري من جمتمع
املهنيني الطبيني والطالب والعائالت وحتى ال�سياح.
من جانبهم �سرح م�سوؤولني اإدارة ال�ساية �سكوير بهذه
املنا�سبة قائلني« :ياأتي اإطالق اأول مطعم ملاكدونالدز يف
ال�ساية �سكوير مبثابة دليل على التزامنا باإيجاد جتارب ل
ُتن�سى ملجتمعنا من خالل جمموعة من اخلدمات امل�سممة
جيداً ،ونفتخر باأن نعلن اأن ماكدونالدز هي التجربة
الأوىل.

10

الـرأي

السنة  | 16العدد  | 5489األحد  5جمادى األولى 1442هـ | Sun 20 Dec 2020

opinion@alwatannews.net

اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم ..وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة «الوطن» أو سيــاستهــا التحـريريــة

اتجاهات

قطرة وقت

alshaikh.faisal@gmail.com

fareedbinesa@gmail.com

@f_alshaikh

@fareedbinesa

فيصل الشيخ

فريد أحمد حسن

تجربة أخذ «لقاح كورونا»

أمريكا تقصف «سرايا المختار»
تصني��ف الوالي��ات المتح��دة األمريكية جماع��ة «س��رايا المختار»
«رس��الة ٌ
ٌ
ٌ
ً
ً
ً
قوية إلى
مهمة ومؤثر ٌة و
عالمية خطو ٌة
إرهابية
منظم��ة
النظام اإليراني مفادها أننا لن نس��مح لوكالئه اإلرهابيين بتهديد
ش��عب البحرين واألفراد األمريكيين المتمركزي��ن هناك» كما قال
وزي��ر الخارجية األمريكي مايك بومبي��و الذي أضاف أن هذا التنظيم
«يتلق��ى دعم ًا مالي ًا ولوجس��تي ًا م��ن حرس إيران الث��وري ويمارس
اإلرهاب بدعم من إيران».
القرار وجد ترحيب ًا من البحرين التي أش��ادت «بالجهود التي تبذلها
الواليات المتحدة في محاربة اإلرهاب والتصدي لكافة أشكال الدعم
والتموي��ل لإلرهابيين» واعتبرته فاع ً
ال في «كبح جماح اإلرهاب في
المنطق��ة وتجفي��ف منابعه» ،كما قال رئيس األم��ن العام الفريق
طارق الحسن.
هكذا س��يكون الحال م��ع كل منظمة إرهابية ته��دد أمن البحرين
والعالم ،فالقرار «خطوة إيجابية مهم��ة لمواجهة األعمال والنوايا
الخبيث��ة له��ذا التنظي��م اإلرهاب��ي المدع��وم من الح��رس الثوري
اإليران��ي ،ومكافح��ة أنش��طته المزعزع��ة لألم��ن واالس��تقرار في
المنطق��ة وتجفيف منابع تمويله» .وألن األمر ال يقتصر على إرهاب
ه��ذه المنظمة وال إره��اب إيران لذا صار لزام��ا «اضطالع المجتمع
الدول��ي بمس��ؤولياته والتحرك الج��اد للقضاء عل��ى اإلرهاب أينما
كان وتخليص العالم من ش��روره» كما جاء في بيان وزارة الخارجية
التي بدورها أش��ادت «بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها الواليات
المتحدة األمريكية في محاربة كافة التنظيمات اإلرهابية المتطرفة
والتصدي لها وألعمالها اآلثمة».
ً
ً
ً
عالمية
إرهابية
منظمة
تصنيف الواليات المتحدة «سرايا المختار»
معناه أن العالم كله سيس��تفيد من ذل��ك وأن عليه أيض ًا أن يبذل
م��ا ينبغي من جه��ود للتضييق على كل منظم��ة إرهابية وكل من
يعتمد اإلرهاب نهج ًا لتحقيق أهدافه ومراميه.
األكي��د أن النظ��ام اإليران��ي لن يتوق��ف  -بتصني��ف منظمته هذه
منظم��ة إرهابي��ة عالمي��ة  -عن التعبي��ر عن تخلف��ه وضيق أفقه
لك��ن األكيد أيض ًا هو أن لهذا الق��رار تأثيراً كبيراً عليه خصوص ًا في
ظل معاناته م��ن العقوبات األمريكية التي ل��ن تتوقف مع اإلدارة
الجديدة وتغل يده فال يس��تطيع أن يمول منظماته بالكيفية التي
ظل يمولها بها.

من زاوية أخرى
m.albairamiii@gmail.com
@maria_daar

مريم أحمد

أعياد الوطن ..وبشائر الخالص
تح��ل علين��ا أعي��اد الوطن ه��ذا العام في ظ��ل ظروف اس��تثنائية
تعيشها بالدنا كما كل دول العالم ،متأثرة بتبعات جائحة كورونا
(كوفي��د .)19لكننا والحمد هلل نعيش حالة من التفاؤل التي زفتها
لنا بش��ائر التوصل إلى لقاح من ش��أنه أن يكبح جم��اح هذا الوباء
المستعصي.
ومما زادنا فرح ًا وفخراً وش��عوراً بالنشوة أن مملكتنا الحبيبة كانت
من الدول الس��باقة ف��ي الموافقة على اس��تخدام اللق��اح المضاد
لفيروس كورونا (كوفيد ،)19وبالتحديد كانت الدولة الثانية عالمي ًا
الت��ي توافق وتمضي قدم ًا في إجراءات ش��راء واس��تيراد اللقاح ،ال
بل قد أم��ر جاللة الملك المفدى حفظ��ه اهلل بتوفيره مجان ًا لكافة
المواطنين والمقيمين.
وعل��ى ذلك قررت حكوم��ة البحرين بقيادة صاحب الس��مو الملكي
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي العهد رئي��س الوزراء قائد
فريق البحرين ،اس��تيراد كميات وافية وكافية من اللقاح حتى يلبي
الحاجة له.
وإن كان ذل��ك ي��دل على ش��يء فإنما يدل على م��دى حرص قيادة
ه��ذه المملك��ة ممثلة ف��ي مليكها وول��ي عهدها رئي��س وزرائها
بصحة مواطنيهم ومنافس��تهم العالم كله في سبيل تأمين اللقاح
له��م ،وبغض النظر ع��ن أي تكلفة أو أعباء مالي��ة قد تترتب على
ذل��ك ،وهذا ليس بغريب عل��ى مليكنا وولي عهدن��ا رئيس وزرائنا
ومث��ل هذه القرارات نابعة من منطلق أبوي أو ًال قبل كونها قرارات
سياسية أو رئاسية أو إدارية أو أي ًا كانت تسميتها.
في خضم ذلك ،ال أجد حقيقة مس��وغ ًا منطقي ًا لتلك األصوات النشاز
التي تدعو للس��باحة عك��س التيار واالمتناع عن أخ��ذ اللقاح ،فهل
يعق��ل أن تمضي الدول��ة قدم ًا في أي قرار قد يض��ر بمواطنيها أو
يؤثر على صحتهم؟
في ظل األوضاع الحرجة صحي ًا التي يمر بها العالم اليوم وتبعاتها
الفادحة على النواحي االقتصادية واالجتماعية وغيرها ،فإن األسلم
للش��عوب أن تض��ع يدها بي��د حكوماتها وتكف ع��ن التفكير وفق
نظرية المؤامرة التي ال تجدي نفع ًا.
البحرين في تعاملها م��ع أزمة وباء كورونا (كوفيد )19ضربت أروع
األمثل��ة ف��ي صحة العالقة بي��ن الحاكم والمحك��وم ،ومدى حرص
الحاك��م على حي��اة محكوميه وصحته��م .فمنذ ب��دء الجائحة كان
صاحب الس��مو الملكي ولي العهد في مقدم��ة الفريق الذي يصل
اللي��ل بالنه��ار من أجل وضع الخط��ط واالس��تراتيجيات وتنفيذها
ومتابعتها والنزول ميداني ًا لالطالع على الوضع عن كثب وقد شهد
العالم كله أن مملكة البحرين كانت وما تزال أنموذج ًا يحتذى على
هذا الصعيد.
وبعد اإلع��الن عن اعتماد لقاح فايزر -بيونتي��ك المضاد لفيروس
كورون��ا (كوفي��د ،)19أعلنت البحري��ن كثاني دولة بع��د المملكة
المتحدة موافقتها على اس��تخدام اللقاح وهاهي تعد العدة للبدء
في تطبيق��ه فوراً وتحصين ليس مواطنيها فحس��ب ضد الوباء بل
حتى المقيمين فيها.

* سانحة:
كل عام والبحرين ملك ًا وولي عهد رئيس وزراء وشعب ًا بخير وسالم..
دامت أعيادك يا البحرين ..وكل عام وأنت باألمن واألمان ترفلين.

أمس توجه��ت ألرض المع��ارض برفقة زوجتي
ألخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا ،واألمر الذي
رأيته هن��اك دفعن��ي لتوثيق ه��ذه التجربة هو
الع��دد الكبير من المواطني��ن والمقيمين الذين
رأيته��م هناك في طوابي��ر وأعداد كبيرة س��عي ًا
ألخذ اللقاح.
وهن��ا البد م��ن القول بأن تش��جيع الن��اس على
التفاعل اإليجابي م��ع جهود مملكة البحرين في
مواجهتها لفي��روس كورونا أم��ر واجب ،هذا إن
كنا نهدف بالفعل إلى القضاء على هذا الفيروس
في بالدنا بأس��رع وق��ت ،ولذلك كان��ت الخطوة
المؤثرة والفعالة في عملية التحفيز والتش��جيع
عب��ر قيام جالل��ة الملك حفظ��ه اهلل بأخذ اللقاح
ضارب ًا مث ً
ال رائع ًا وراقي ًا في القيادة باألفعال.
أعرف أش��خاص ًا عدة تحدثوا معي بعد أخذ الملك
حمد للق��اح ،وكيف أنهم تش��جعوا للذهاب ألخذ
اللق��اح وكله��م ثقة ،فملكن��ا العزي��ز أقدم على
الخط��وة ه��ذه ،بالتالي ه��و الرجل ال��ذي همه
وشاغله الدائم شعبه والحفاظ عليهم ،وهو الذي
ال يقبل لهم إال الخير.

ه��ذا المس��ألة هام��ة ج��داً ،أي إب��راز النم��اذج
الملهم��ة للش��خصيات المؤث��رة حت��ى يطمئن
الناس ويتش��جعوا ،ومن أكبر م��ن جاللة الملك
هنا؟! حتى صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان
ب��ن حمد ولي العهد رئيس الوزراء أقدم بنفس��ه
على أخ��ذ التطعي��م وكان ذلك ضم��ن المراحل
األولى له قبل شهور ،في فعل شجاع وملهم دفع
الكثيرين للتطوع بأخذ اللقاح.
الطاقم الطبي وجهوده الكبيرة مبعث على الفخر
واالعتزاز كما رأيت ،الطريقة المنظمة ،التنسيق
والترتيب ،واستقبال الناس بكل بشاشة وأسلوب
راق ،أم��ور تجعل تجربة الش��خص الذاهب ألخذ
ٍ
اللق��اح ،أو الذاهب إلجراء االختبار ،تجعل تجربته
جميل��ة وال تنس��ى ،فالش��كر له��ؤالء األبط��ال
الذين ال يمك��ن إيفاؤهم حقهم جراء تضحيتهم
وأدائهم لواجبهم.
س��ألني البعض عن األعراض فور نش��ري للصور
في حس��ابي على االنستغرام ،فقمت بنشر فيديو
أش��رح فيه األعراض التي ش��عرت به��ا والتي ال
تتعدى الوخز الخفيف لإلبرة ،وهو عارض طبيعي

يزول بش��كل س��ريع ،أما األمور األخرى فلم أشعر
بها ،وهنا وجهت رسالة لكل شخص متخوف من
اللق��اح ،بأنه يمل��ك الحرية بأخ��ذه أم ال ،لكن ال
يجب إشاعة جو من القلق والتوجس لدى اآلخرين
خاصة المترددين ،وذلك دون البناء على أس��باب
علمي��ة وطبية ،ألن هذه المس��ألة قد يكون لها
تداعيات س��لبية على أشخاص يودون أخذ اللقاح
لكن إش��اعة القلق لديهم تجعلهم يعدلون عن
ذل��ك ،ولربما بعده��ا -ال س��مح اهلل -يصابون،
وفوق ذلك العديد من التوضيحات التي نش��رها
أطباؤن��ا الكرام ضم��ن آراء متخصص��ة تطمئن
الناس.
النصيحة هنا للجميع ،اذهبوا ألخذ اللقاح ،ادعموا
جه��ود البحري��ن ،واجعلون��ا نقض��ي عل��ى هذا
الفي��روس عبر حماية أبن��اء البحرين والمقيمين
فيها ،وتذكروا بأن جالل��ة الملك بفضل قيادته
وف��ر الفحوص��ات للجميع بم��ا فاق عدد س��كان
البحري��ن ،وفوق ذل��ك كله وفر التطعي��م مجان ًا
للجميع.
عمار يا البحرين ،وفي حفظ اهلل ورعايته دوم ًا.

حروف
Safa_alalawi@hotmail.com
@DrSafaAlalawi

د .صفاء إبراهيم العلوي

حضرة معالي اللغة العربية
لغة بها من الجمال ما يسحر ،لغة بها من اإلبداع ما يجعلها بحراً
للبي��ان والبالغة ،لغ��ة األدب والعلم والسياس��ة كان لها أثر كبير
سواء كان مباشراً أو غير مباشر في العديد من اللغات ،لغة العلوم
والسالم ،اللغة العربية هي صدى صوت األم التي نطق بها القلب
قبل اللسان.
في  18من ديس��مبر يحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية،
بعد أن أقرته «اليونسكو» منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم
والثقاف��ة في هذا الوقت من كل عام ،وه��و نفس اليوم الذي تم
فيه اعتمادها من قبل الجمعية العامة ً
لغة رس��مية من ضمن 6
لغات .يستخدم اليوم اللغة العربية ً
لغة أم ًا ما يقارب  295مليون
ش��خص حول العالم ،ويتحدثها ما يقارب من  422مليون شخص
موزعي��ن على خمس قارات .وأش��ارت الدراس��ات واألبحاث أنه مع
حلول عام 2050م سيكون عدد ناطقيها  647مليون ًا أي ما يعادل
 %7من سكان العالم اليوم.
تحظى اليوم اللغة العربي��ة باهتمام الفت من دول العالم وذلك
ألس��باب سياس��ية أو اقتصادية ،مم��ا يحتم علينا أن نعزز س��بل
تمكين اللغة العربية ونش��رها عند الشباب والحث على تعليمها
وتعلمها وتفعيل دورها في نشر روح التسامح والتعايش والسالم
بين األمم.
ولكن هل خطر ببالكم ما هو حال اللغة العربية مس��تقب ً
ال ؟ وهل
ستكون بصحة وعافية؟
م��ن المحزن جداً أن األجيال الجدي��دة عالقتها غير جيدة مع اللغة
العربي��ة إلى جانب أن المدارس مازالت تس��تخدم طرق التدريس
التقليدية الروتينية المكررة ،مش��ددة على ض��رورة حفظ قواعد
النحو والصرف فقط ،مما ينتهي مفعولها مع زوال المؤثر فتكون

النتيج��ة أن يتخرج الطالب من المدرس��ة ومن ث��م الجامعة وهو
يكتب جم ً
ال ركيكة وبأخطاء إمالئية فاحشة إلى حد أنه في بعض
األحيان يذكر المؤنث ويؤنث المذكر!
نع��م نحن نعي��ش اليوم تحدي��ات كبيرة أمام لغ��ة الضاد وهذه
التحديات ت��زداد مع الوق��ت بازدياد التواصل والتفاعل البش��ري
مع وس��ائل التواصل الحديثة وبتقدم البش��رية واألنظمة الذكية
االصطناعي��ة ومع انتش��ار لغات أخ��رى في عالم البح��ث والعلوم
واالتصال.
إن جيل الش��باب اليوم يس��ير نحو طفرة تكنولوجية رهيبة يعيش
فيها أكثر مم��ا يعيش مع مجتمعه المحي��ط ويتعرض لها أكثر
مم��ا يتعرض للغة مجتمع��ه ،وإذا ضاعت اللغة ض��اع ما تحويه
اللغة وهو األمة التي تتحدثها بتاريخها وأفكارها وأدبها وعلومها
وقصصه��ا وفنونه��ا وتراثه��ا ،تأمل��ت كثيراً كالم المستش��رفة
البلغارية مايا تسينوفا عندما قالت «بعد دراستي اللغة العربية،
اكتشفت أنه قد أصبح لفمي عقل».
فالحضارة ليست باستخدام  yesو  noأو أن تربوا أبناءكم بالتحدث
معه��م باللغة اإلنجليزي��ة ،فالورود ل��ن تكون أزه��ى إذا نطقت
 flowersوال الماء س��يكون أنقى وأعذب إذا س��ميتموه  waterفال
تكس��روا لغة أبنائكم ،فمن العار أن تكون عربي ًا وتخاطب أبناءك
بداخ��ل بيتك وعل��ى مائدة الطع��ام أو أمام الن��اس بلغة أجنبية
اعتق��اداً بأنك تزداد تحضراً ،أو أنك ميس��ور الح��ال أو من مجتمع
أرس��تقراطي ،احتفظوا بلغتك��م الفريدة وال مانع م��ن أن يتعلم
أبناؤكم لغ��ات أخرى ،عيش��وا معهم جمال لغتهم واس��تحضروا
معهم قوة معانيها وال تهجروها وتذكروا دائم ًا في اللغة العربية
أن «المبتدأ دائم ًا مرفوع».

رأيي المتواضع
Lulwa777@gmail.com
@Lulwa_budalamah

د .لولوة بودالمة

البحرين وإدارة الحشود
تس��جل البحرين كل يوم إنجازاً يحسب لها في مختلف المجاالت ،ومنذ
انتش��ار جائحة «كورونا» عالمي ًا ،لعبت مملك��ة البحرين دوراً محوري ًا
ف��ي إدارة هذا المل��ف باقت��دار واحترافية بتوجيهات س��يدي حضرة
صاحب الجاللة ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه ،وبإدارة فذة من
صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء.
محطات تستحق اإلشادة في التعامل مع هذا الوباء الذي أظهر معنى
«اإلدارة الحقة لألزمات» ،والذي زاد من الثقة بين المواطنين ومختلف
الجهات التي تعاملت باحترافية ومسؤولية مع هذا الملف المؤرق..
«الحمد اهلل على نعمة البحرين» هي مفردة رددها كل مواطن ومقيم
عل��ى هذه األرض المعط��اء ،هذه األرض التي أرخصت كل ش��يء في
س��بيل ضمان صح��ة المواطني��ن والمقيمين وضمان ع��دم تأثرهم
الس��لبي من وراء ه��ذه الجائحة .ناهيكم عن الدع��م الالمحدود الذي
المس كل فرد منا خالل هذه األزمة.
بعد تسجيلي في الرابط المخصص لوزارة الصحة وصلني مسج يفيد
بتحدي��د موعد لتلقي اللقاح الذي أمر جالل��ة الملك المفدى بتوفيره
بالمجان ل��كل المواطنين والمقيمين ،لألمانة كنت أخش��ى االزدحام
وكنت قلقة من مس��ألة الحضور ف��ي مكان يضم اآلالف ممن يرغبون
في الحصول على اللقاح ،ولكني ذهلت من المستوى العالي للتنظيم،
بدءاً من آلية التسجيل اإللكتروني ،مروراً بتخصيص مواعيد للتطعيم،
وصو ً
ال إلى الذهاب لتلقي التطعيم ،فالعملية منظمة بدقة عالية.

ليس��ت هذه المرة الوحي��دة التي يلف��ت نظري المس��توى المتقدم
للبحري��ن في إدارة الحش��ود والتي أعتقد أنها إح��دى مميزات مملكة
البحرين.
ففي كل حدث كبير كاالنتخابات النيابية والبلدية ،والفعاليات الكبيرة
كسباق الفورموال  1نستشعر أن البحرين متميزة جداً في مجال «إدارة
الحشود»  Crowd Managementوهذا ما دفعني بالفعل لبدء دراسة
علمية لنقل تجربة إدارة الحشود في مملكة البحرين باعتبارها إحدى
الممارس��ات التي يجب أن تتداول عالمي ًا وتكون أحد النماذج وتسجل
ضمن أفضل الممارس��ات العالمية في مج��ال اإلدارة الفضلى إلدارة
الحشود.

* رأيي المتواضع:
البحرين ،جنة اهلل على األرض ،هذه الدولة التي يحق لنا أن نفخر بها،
وأن نتغنى ونتفنن في مدحها ووصفها ..ليس لكونها الوطن فقط،
بل بما تقدم��ه لرعاياها والمقيمين على أرضه��ا ..هذه الدولة التي
بات��ت تتفوق على دول العالم ف��ي إدارة األزمات والملفات المعقدة،
وال عجب في ذلك ونحن يحكمنا قائد حكيم ،ثاقب النظر ،يضع الوطن
والمواطن على رأس أولوياته ،ولدينا ولي عهد أمين يعمل على تنفيذ
توجيهات جاللة الملك بكل احترافية واقتدار.

الرئيس التنفيذي

إبراهيم الحسيني
ealhussaini@alwatannews.net

رئيس التحرير

إيهاب أحمد

يوميــة  .شاملــة  .تفاعليــة

emohd@alwatannews.net

الوطن والء للوطن

مدير المبيعات والعالقات العامة

السنة  | 16العدد  | 5489األحد  5جمادى األولى 1442هـ | Sun 20 Dec 2020

معاذ عادل بوصيبع
mbusaibea@alwatannews.net

باألحمر

تصدر عن

فوز البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم بجائزة
الشيخ سالم الصباح للمعلوماتية إنجاز جديد للبحرين في
ظل ما تعانيه المنطقة من أزمة تعليمية بسبب كورونا.
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سوسن الشاعر

الفخ المنصوب للتحالف الرباعي

استمرار إقبال المواطنين والمقيمين على أخذ «لقاح كورونا»

ترامب وميالنيا بزي
موحد في «الصورة األخيرة»

أدلة تشكك
في عالقة نقص
فيتامين  Dبـ«كورونا»
كش��فت مراجع��ة تحليلي��ة دقيقة لعدد
كبير من الدراس��ات العلمية حول العالم
أن��ه ال توج��د أدلة كافية عل��ى أن تناول
فيتامي��ن  Dيمك��ن أن يمن��ع أو يعال��ج
فيروس كورونا (كوفيد.)19
وق��ام بهذه المراجعة فري��ق من الخبراء
تح��ت قي��ادة الهيئ��ة الصحي��ة الوطنية
البريطاني��ة ،مؤكدين عدم وجود تجارب
كافية ع��ن عالقة فيتامين  Dبالوقاية أو
عالج فيروس كورونا (كوفيد ،)19وفق ما
نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
ووجدت نتائج أغلب الدراس��ات السابقة،
أن ع��ددا هائ��ال م��ن األش��خاص الذين
يصاب��ون بفي��روس كورون��ا (كوفيد)19
لي��س لديهم م��ا يكفي م��ن فيتامين D
ف��ي أجس��امهم ،وغالبا ما يعاني بش��دة
المرض��ى الذي��ن لديهم نق��ص في هذا
الفيتامين بشكل كبير.
وأف��اد الباحث��ون في المراجع��ة األخيرة،
بأنهم لم يتمكن��وا حتى اآلن من تحديد
ما إذا كان نقص فيتامين  Dهو من جعل
الناس أكثر عرضة لإلصابة بالفيروس أو
ما إذا كان التوعك يتس��بب في انخفاض
مستويات فيتامين .D
ورغ��م ذلك ،ح��ث الدكتور بول كريس��ب
مدير مركز اإلرشادات في المعهد الوطني
للصح��ة البريطان��ي ،الناس عل��ى تناول
المكم��الت الغذائي��ة خاص��ة فيتامي��ن
 Dف��ي الخريف والش��تاء نظ��را ألهميتها
للصحة العامة.
وينص��ح الباحث��ون كب��ار الس��ن م��ن
البريطانيي��ن واألش��خاص ذوي البش��رة
الداكن��ة بتن��اول فيتامين  Dعل��ى مدار
الع��ام ألنهم أكثر عرض��ة لنقصه ،وذلك
لتعزي��ز جه��از المناع��ة الخ��اص به��م،
والعمل على تقوية عظامهم.

وكتبت ميالنيا على حسابها تعليقا على الصورة:
«أعياد ميالد س��عيدة من الرئيس دونالد ترامب
والسيدة األولى ميالنيا ترامب».
وتظه��ر الص��ورة الت��ي التقطته��ا المص��ورة
الرسمية للبيت األبيض أندريا هانكس ،الزوجين
ترامب وهما يقفان على ساللم مغطاة بالسجاد
األحمر ،تحت أوراق الش��جر الخض��راء االحتفالية
المزين��ة بأغص��ان من الت��وت وأقم��اع الصنوبر
واألضواء البيضاء ،وفقا للصحيفة.
وم��ن المق��رر أن يغادر الرئي��س ترامب وزوجته
منزلهما في واشنطن العاصمة بحلول  20يناير،
عندم��ا يتم تنصيب ج��و بايدن رئيس��ا للواليات
المتحدة.

ف��ي صورة أعياد الميالد األخي��رة لهما في البيت
األبيض ،ق��رر الرئيس األمريك��ي دونالد ترامب
وزوجت��ه ميالنيا لف��ت األنظار بارت��داء زي واحد،
ليشعال مواقع التواصل االجتماعي.
ونش��رت ميالنيا على حس��ابها الش��خصي صورة
تجمعه��ا بترامب ،وهما يرتديان بدلة رس��مية
سوداء ،أمام زينة ألعياد الميالد «الكريسماس»،
حسب ما أشارت صحيفة «مترو» البريطانية.
وتعتبر ه��ذه الصورة األخيرة لترامب بمناس��بة
أعياد الميالد في البيت األبيض ،حيث من المقرر
مغادرت��ه للبي��ت األبي��ض الش��هر المقبل ،بعد
خس��ارته االنتخابات الرئاسية األخيرة لصالح جو
بايدن.

شركة طيران روسية تبدأ رحالت «دون وجهة»
أعلن��ت ش��ركة «بوبي��دا» الروس��ية للطي��ران
منخف��ض التكلف��ة ،أنها س��تبدأ رح��الت «دون
وجهة».
وف��ي حدي��ث لوكال��ة «نوفوس��تي» اإلخبارية،
قالت متحدثة باس��م الش��ركة الت��ي تعد فرعا
م��ن مجموعة «إيروفل��وت» بش��ركات الطيران
الروس��ية« :لس��نا نحن الذين اخترعنا هذا النوع

التحرير1 7 4 9 6 6 6 6 :

للمقترحات

من الرح��الت ،فالحديث يدور ع��ن اتجاه عالمي
قررت ش��ركتنا (بوبيدا) دعمه .هناك مسافرون
مس��تعدون لركوب الطائرة حبا للس��فر ،ألنهم
يجدون في ذلك متعة ،وهي متعة بالنس��بة لنا
أيض ًا .وس��وف ننفذ ف��ي هذه المرحل��ة رحلتين
تجريبيتين خاصتين من موسكو إلى موسكو».
وأضاف��ت المتحدثة أن التذاكر للرحلتين اللتين

والشكـاوى 1 7 4 9 6 6 1 2 :

س��يتم تنفيذهما فوق المدن الروسية القديمة
المعروف��ة تح��ت اس��م «الطوق الذهب��ي» ،تم
بيعها خالل دقائق معدودة.
وأش��ارت إلى أن الش��ركة تنظر حالي ًا في طلبات
من مختلف مناطق البالد التي أعربت س��لطاتها
عن رغبتها ف��ي تنظيم رحالت جوية مماثلة في
مدنها.

اإلعالنـات1 7 4 9 6 6 8 2 :

رقـــــم

اإلشتراكات مجاني 8 0 0 0 1 1 3 3 :

لم��اذا تعتقدون أن قطر توقفت ع��ن مهاجمة المملكة العربية
السعودية هذه األيام وأبقت على مهاجمتها لثالث الدول األخرى
ف��ي التحال��ف الرباع��ي؟ هل تعتق��دون أنه من أج��ل المصالحة
معه��ا؟ ذلك هدف قصير جداً ال يضعه أصحاب مش��روع تقس��يم
الش��رق األوس��ط ،الهدف الحقيقي هو فصل وإبعاد المملكة عن
بقية أعضاء التحالف ،هذا هو الطعم الذي في الفخ.
الطعم الظاهر هو الصلح وعودة المياه إلى مجاريها ،إنما الطعم
الحقيق��ي هو تفكيك أكبر تحالف أنقذ ال��دول األربع وأنقذ العالم
العربي بأس��ره ولم ينقذ فقط مصر أو البحرين فقط من مشروع
التقس��يم ،بل إنه أنقذ الس��عودية واإلمارات الدولتين اللتين لم
تطولها آثار ذلك الربيع بشكل مباشر.
لنتذكر ونحن نتعامل م��ع قطر مقاطعة أو مصالحة أننا نتعامل
مع «أداة» لمش��روع خطير أكبر بكثير من «قطر» بل هو مش��روع
مفروض على قطر ،وقطر ملزمة ومجبرة على االس��تمرار في أداء
مهمته��ا مادام ه��ذا النظام موجوداً ،فوج��وده وبقاؤه مرهونان
بوظيفته ،فإن هو تخلى عنها تخلى عنه رعاته وداعموه.
قط��ر ضرورية لرعاة مش��روع التقس��يم ،فباإلضافة إل��ى كونها
«الكاش��ير» الذي يمول هذا المش��روع هي أيض ًا «الغسالة» التي
تبيض كل الصفقات المش��بوهة للمش��روع ورعاته ،فعن طريق
قطر تتواصل أجهزة االستخبارات األجنبية بالمنظمات اإلرهابية،
وع��ن طريقه��م يتم تمرير الصفقات الس��رية المش��بوهة ،قطر
«كاش��ير» و«غس��الة» ومخدع ينام فيه األعداء س��وي ًا وراء الستر،
لكنها تظل أداة في يد رعاة أكبر منها بكثير ،وهذه األداة تضررت
كثي��راً م��ن المقاطع��ة ألن المقاطعة ح��دت كثيراً م��ن امتداد
المشروع لدولها حين قيدت حراكها داخل الدول االربع ،وعودتها
بانفراد مع أي دولة تعني نجاح تفكيك التحالف.
مهمة قطر ليست مناكفات إعالمية ،فما صرح به حمد بن خليفة
للقذافي هو األس��اس أي إسقاط األنظمة وتقسيم الدول الكبيرة
وعلى رأسها مصر والسعودية العقبتان الكبيرتان أمامها.
وعلى رأس مهامه��ا اآلن هو إضعاف هاتي��ن العقبتين بتفكيك
التحالفات م��ن حولهما باالنفراد بهما والضغوط التي تتم اآلن
عل��ى مصر والمملكة العربية الس��عودية هي من أجل إبعادهما
عن تحالفاتهما واالنفراد بهما ،فتلك التحالفات التي قامت بها
المملكة وعق��د الرباعي الذي ضم مصر واإلم��ارات والبحرين هو
العقبة التي كانت من أهم أدوات وقف المشروع وتعطيله.
فرغم قوة هاتين الدولتين (مصر والس��عودية) إال أن التحالف هو
الذي أضفى بعداً عربي ًا لمقاومة المشروع انضمت إليه كل القوى
المقاومة في ليبيا والسودان وتونس والعراق والمغرب واألردن،
جميعهم تعلقوا بهذه الخيمة وبعمودها بوجه «األداة» أي بوجه
قط��ر ،وهذه الخيم��ة قويت وتدعمت بهذه التحالفات ،وكس��بت
مصداقيتها وقدمت دلي ً
ال قاطع ًا على أن الشعوب العربية رافضة
لمشروع التقسيم وغير راغبة بالبدائل المعروضة ،هذا ما يمثله
التحال��ف الرباعي اآلن بالنس��بة إلى الش��عوب العربي��ة ،فإن هو
تفكك فإن ذلك أول مسمار في نعشه ال قدر اهلل.
أي من مصر أو المملكة أنها قادرة وحدها على مواجهة
ال تعتقد ّ
ه��ذا الم��د ،وال تعتقد بأنه��ا تتعامل م��ع «قطر» حي��ن توقف
المقاطعة عنها ،بل هي تفتح الباب مجدداً لرياح المش��روع الذي
يريد أن يقتلعها هي ومن معها.
الفخ الذي ينصبه أصحاب المش��روع اآلن ه��و التهوين من الدور
القطري وجعله مجرد «مناكفات» باإلمكان احتواؤها بالمصالحة،
ول��ن يكون هناك داع بعد ذلك لفت��ح هذا الملف من قبل أي زائر
أمريكي أو أوروب��ي ،في حين أن الفخ هو تفكيك التحالف الرباعي
واالنفراد بالدول الكبرى فيه.

رئيس دولة يشتكي
على نفسه ويدفع غرامة
قال��ت وكالة «رويترز» ،إن الرئيس التش��يلي سيباس��تيان بينيرا،
اضط��ر لدف��ع غرامة قدره��ا  3500دوالر ،وذلك ألن��ه تواصل مع
اآلخرين دون استخدام كمامة.
وذكرت الوكالة أن بينيرا اش��تكى على نفس��ه للسلطات ،بعد أن
بدأت صورته تكتس��ب ش��عبية على مواقع التواصل االجتماعي،
حيث ظهر فيها دون وس��ائل وقاية ش��خصية ،إلى جانب شخص
آخ��ر .في الصورة ظه��ر الرئيس وهو يتنزه على الش��اطئ ،عندما
اقترب منه ش��خص غري��ب وطلب من��ه التقاط ص��ورة للذكرى،
وخالل التصوير لم يكن أي من المشاركين يرتدي كمامة واقية.

مصري ينقذ  6أطفال
من الموت في حريق مروع
اش��تعلت مواق��ع التواصل في مصر بالدعاء للش��اب العش��ريني
جون الذي ساقه القدر ليكون بط ً
ال في قصة إنقاذ  6صغار عجزوا
عن الهروب من نيران حريق األش��جار بج��وار نادي أطباء محافظة
أس��يوط جنوب مصر .وبدأت القصة ،الثالثاء الماضي ،عندما وجد
ج��ون مدحت أطفا ًال عالقين وعلى وش��ك الموت المحقق ليتحول
لس��وبر مان في تلك اللحظات ويبدأ عملية إنقاذ األطفال الس��تة
دون خوف أو تردد قبل أن يتم نقله هو للمستش��فى إلنقاذه من
آثار الدخ��ان الذي كاد ينهي على حياته .ج��ون مدحت ( 21عام ًا)
طال��ب بالفرقة الثانية بمعهد اإلرش��اد الس��ياحي باألربعين في
أسيوط ،وهو بطل إنقاذ األطفال في تلك الواقعة.

الفاكس1 7 4 9 6 6 7 8 :
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البحرين تعزي حاكم الفجيرة في

وفاة الشيخ عبداهلل الشرقي
المنامة  -بنا
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بعـــث ملك البالد صاحب الجاللة الملك حمد

الـــوزراء عـــن خالـــص تعازيهما ومواســـاتهما

بـــن عيســـى آل خليفـــة وولـــي العهـــد رئيس

لحاكـــم الفجيـــرة وأســـرة الفقيـــد ،ســـائلين

مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

المولـــى القديـــر أن يتغمـــده بواســـع رحمتـــه

األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة برقيتي

ورضوانه ويســـكنه فســـيح جناته وأن يلهم

تعزية ومواســـاة إلى عضـــو المجلس األعلى

أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

حاكم الفجيرة صاحب الســـمو الشـــيخ حمد

كمـــا بعث صاحب الســـمو الملكي ولي العهد

بن محمد الشـــرقي في وفاة الشيخ عبدهللا

رئيـــس مجلس الوزراء برقيـــة تعزية مماثلة

بن حمد بن عبدهللا الشرقي (رحمه هللا).

إلى ولي عهد الفجيرة سمو الشيخ محمد بن

وأعرب جاللة الملك وسمو ولي العهد رئيس

حمد بن محمد الشرقي.

عائلة آل خرفوش تستنكر اعتداء السلطات القطرية على عدد من أبنائها
أبـــدت عائلـــة آل خرفوش عن اســـتنكارها الســـتهداف الســـلطات

البحار ،وخرقا لمبادئ حسن الجوار.

تضامنـــه مـــع البحـــارة البحرينييـــن المتضرريـــن مـــن الممارســـات

الســـلطات القطريـــة مـــن اســـتهداف للبحرينييـــن داخـــل الميـــاه

القطريـــة للبحـــارة البحرينييـــن فـــي الميـــاه البحرينيـــة ،معلنيـــن

القطرية الســـيئة ومحاربتهم في أرزاقهـــم ،والتضييق واالعتداء

عليهـــم في المياه اإلقليميـــة لمملكة البحرين ،وفي بعض األحيان

استخدام الذخيرة الحية ضدهم مما أدى إلى وفاة بعضهم وجرح

آخرين ،ما يعتبر مخالفة صريحة لالتفاقيات الدولية إلســـتخدام

والوقوف مع البحارة.

وفـــي بيـــان صادر عـــن العائلة عبـــرت عن اســـتيائها ممـــا تقوم به

وأشـــادت بالكلمـــة الســـامية لعاهل البـــالد صاحب الجاللـــة الملك

اإلقليمية البحرينية والتي من ضمنها عدد من ابناء العائلة الدين

المتضرريـــن أن “حقكـــم محفـــوظ ولـــن يضيـــع ،وســـوف نقـــوم

ســـبق أن اعتدت عليهم الدوريات داخل المياه المحلية ومصادرة
مركباتهم البحرية وســـجن عدد من أبناء العائلة ،ومثمنين جهود
جاللـــة الملك وســـمو ولي العهـــد رئيس الـــوزراء ووزارة الداخلية

حمـــد بن عيســـى آل خليفة والتـــي أكد فيها للبحـــارة البحرينيين

بالواجب ،وإن شاء هللا معوضون” ،ما يعكس حرص جاللته على
الدفـــاع عن حقوق المواطنيـــن وحماية أرواحهـــم وأرزاقهم وهو

أمر عهدناه في قيادتنا الحكيمة على مر األزمان.

جاللة الملك

البحرين ترحب بتنفيذ األطراف

اليمنية التفاق الرياض
المنامة -وزارة الخارجية

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بتنفيذ األطراف
اليمنيـــة ممثلـــة بالحكومـــة الشـــرعية والمجلـــس االنتقالـــي
الجنوبـــي التفـــاق الريـــاض ،باعتبـــاره خطـــوة مهمـــة لتعزيـــز
وتوحيـــد الجهـــود اليمنيـــة لمواجهـــة المليشـــيات الحوثيـــة
المدعومـــة مـــن إيـــران ،وتحقيـــق تطلعـــات الشـــعب اليمنـــي
الشقيق في األمن والسلم واالستقرار.
وأشـــادت الـــوزارة بالجهـــود المخلصة التـــي بذلتهـــا المملكة
العربيـــة الســـعودية بتوجيهات ســـامية من خـــادم الحرمين
الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبدالعزيز آل ســـعود ،وصاحب
السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
ولـــي العهد نائـــب رئيس مجلس الـــوزراء وزيـــر الدفاع ،وما
تبديـــه المملكة من حرص واهتمام بأمن واســـتقرار وازدهار
اليمن الشقيق .ونوهت الوزارة باإلعالن عن تشكيل حكومة
كفـــاءات سياســـية تضـــم كافـــة مكونـــات المجتمـــع اليمنـــي،
وانتهاء الترتيبات الخاصة بالجانب العسكري ،مثمنة حرص
األطـــراف اليمنية علـــى المصالـــح العليا للجمهوريـــة اليمنية
وســـعيها لتوحيـــد الجهود إلعادة الشـــرعية اليمنية وتحقيق
السلم واالستقرار في كل أرجاء اليمن الشقيق.

 10آالف كمامة لموظفي
ومراجعي “الجوازات”

المنامة  -وزارة الداخلية

فـــي إطار الحملة الوطنيـــة “فينا خير” التي أطلقها ممثل جاللة
الملك لألعمال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب ســـمو الشيخ ناصر
بـــن حمـــد آل خليفـــة فـــي مكافحـــة جائحـــة كورونـــا ،وانطالقا

من حرص شـــئون الجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة على تعزيز

مســـتوى الوعي ومكافحة فيروس كورونـــا  ،فقد تم توزيع 10

آالف كمامة وقائية تم استالمها من المؤسسة الملكية لألعمال
اإلنســـانية على الموظفين والمراجعيـــن بمقر اإلدارة وفروعها ،
وذلـــك من أجل تعزيز الوعـــي بأهمية االلتـــزام بلبس الكمامات
 ،ومراعـــاة تطبيـــق مبـــدأ التباعـــد االجتماعي واتباع إرشـــادات

الفريق الوطني لخفض معدل انتشار الفيروس .وأعربت شئون

الجنســـية والجوازات واإلقامة عن بالغ تقديرها وإشادتها بهذه
اللفتـــة الكريمـــة لحملة “فينا خيـــر”  ،والتي كانـــت محط تقدير

واعتزاز لدى كافة العاملين والمراجعين  ،مؤكدة االستمرار في
التعـــاون والتنســـيق مع كافة الجهـــات من المؤسســـات األهلية

والخاصة لنشر الوعي من خالل تبني الشراكة الرائدة.

العميد منى تستعرض المسيرة

الحافلة للشرطة النسائية
المنامة  -وزارة الداخلية

أكـــدت مديـــر عـــام اإلدارة

العامة للشـــرطة النســـائية،
العميد منى عبدالرحيم أن
الشـــرطة النســـائية عملـــت
علـــى خدمـــة المجتمـــع

وحمايـــة كل المواطنيـــن،
خاصـــة النســـاء واألطفـــال

والشباب.

وأوضحـــت ،فـــي مقـــال

نشـــره موقع مركز ويلســـون

العميد منى عبدالرحيم

بالواليـــات المتحـــدة بمناســـبة االحتفـــال بمـــرور  50عامـــا على

تأسيس الشـــرطة النســـائية بمملكة البحرين ،واستعرضت فيه
جانبا من مسيرة عطاء الشرطة النسائية في مجاالت عدة ،أن

البحرين من أوائل الدول العربية التي شكلت الشرطة النسائية،
وانهـــا رائـــدة في هذا المجـــال بمنطقة الخليـــج وتواصل ابتكار

تغييرات فعالة في مجال رعاية المرأة واألطفال والشباب.

وأضافت أن الشـــرطة النسائية البحرينية ،لعبت دورا مهما في

تأسيس قوة الشرطة النسائية في دولة الكويت منذ  2008إلى
 ، 2012حيث عملت مستشـــارة لتدريب الشـــرطة في تشـــكيل
القـــوة ،كما ســـاهمت في نجاح البحريـــن بمكافحة الجرائم ضد

األطفال والنساء.
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عبدالنبي الشعلة

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عيدنــا الوطنــي هــذا العــام ليــس ككــل األعيــــاد
 Ûاحتفاالت البحرين هذا العام بعيدها الوطني

العصر الحديث ومواجهة تحدياته وتقلباته.

حتــى بعــض مــن االنجــازات والمكتســبات

عــن نبض األمة وصوت ضميرها وأكد العزم

في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية

وغاياتــه ،وطال بشــكل الفــت المرأة بصفتها

محطــة واحدة فقط ،وهي واقعة أو جائحة

 Ûوتضمــن الخطــاب الســامي كذلــك وقفــة

إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية
ً
المجيد؛
مســلمة في العــام 1783م ،وذكرى انضمامها
لهيئــة األمم المتحدة كدولة كاملة العضوية،

وذكــرى تولي صاحــب الجاللة الملك المفدى
حفظــه هللا ورعــاه مقاليــد الحكــم؛ لــم تكــن

مثــل االحتفــاالت التــي تعودنا علــى إحيائها
فــي هــذه المناســبة مــن كل عــام ،فقــد كانت

متميزة بامتياز ،وســيبقى صداها يتردد بين

ظهرانينا لفترات طويلة.

 Ûفقــد جــاءت احتفاالتنــا هــذه المــرة بعــد
عــام مثخــن باألحــداث والتحديــات ومفعــم

باالنجــازات والمكتســبات التــي أدت إلــى

تثبيــت أركان األمــن واالســتقرار فــي ربــوع

الوطــن ،مــع االســتمرار فــي عمليــة التنميــة
والبنــاء ،وتعزيــز مكانة البحرين في صفوف

األسرة الدولية ،والتي تدعونا إلى اإلحساس
بالمزيــد مــن الفخــر واالعتــزاز النتمائنــا لهذا

الوطن العزيز المعطاء.

 Ûلقد حقق المشروع الملكي الكثير من أهدافه
النصــف األهــم للمجتمــع ،بما أدى إلــي تعزيز

دورهــا ومكانتها ومشــاركتها في كل مناحي
الحيــاة بمــا فــي ذلك الحيــاة السياســية ،كما
حقــق المشــروع الملكــي إنجــازات سياســية

واســعة ،وأرســى ركائز دســتورية وحقوقية
وبرلمانية دعمت قواعد المَ لكية الدســتورية
المبنيــة علــى قيــم الوســطية والتعايــش

والتســامح ونبــذ التطــرف والعنــف ،وتعزيــز

روح االنتماء والوحدة الوطنية.

التــي تحققــت ،إال أنــه ال بد مــن التوقف عند
كورونــا التــي فاجأتنا وألمت بنــا كما فاجأت

والتفاتة إنســانية معبــرة ،حملت بين طياتها

وأصعــب امتحان الختبار إرادتنــا وعزيمتنا،

خاللهــا قيــم األصالــة والوفــاء واالخــالص.

الخســائر الممكنــة ،وبفضل تعاوننــا ووقوفنا

الذكــرى العطــرة والمواقف الوطنيــة والمآثر

الذين تقدم صفوفهم صاحب الســمو الملكي

الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل

وألمــت بــكل دول العالم ،وبــرزت كأكبر تحدٍّ

والتي تمكنا من مواجهتها ومحاصرتها بأقل
وراء قيادتنا ومسؤولينا ورجالنا المخلصين

الخالــدة للمغفــور له بــإذن هللا تعالى صاحب

ولي العهد األمين رئيس الوزراء الموقر ،الذي

خليفة طيب هللا ثراه ،الذي انتقل إلى جوار

لمعــت فــي هــذه التجربــة قدراتــه وكفاءاته

 Ûإن تكريــس تلــك القيــم والمبــادىء فــي
بمســتوى األداء اإلداري والسياسي الوطني،

الخطــر القــادم ،وســرعة التحرك فــي الوقت

وإلــى تأســيس بنيــة ومنظومــة اقتصاديــة

واجتماعيــة راســخة ،مؤهلــة للتطــور والنمو
بزيــادة ومضاعفــة كفــاءة أداء األجهــزة

الحكوميــة

وااللتــزام

بمبــادئ

والشفافية ومحاربة الفساد.

الحريــة

االستشــعار االســتباقي المبكــر لحجم وهول
المناســب ،وبكل مصداقية وشــفافية جعلت

الجميع يلتف حول سموه ضمن فريق واحد،

فكانت ملحمة من التآزر الوطني في معركة
شرســة أثبتــت نتائجهــا أصالــة معــدن هــذا

الشــعب والتزامــه بقيــم الــوالء واالخــالص،

 Ûلقــد مضــى  21عامً ــا منــذ أن تولــى صاحــب

 Ûومــن منطلــق إيمانهــا بقيــم ومبــادئ العدالــة

ومقدرته على مواجهة الصعاب والتحديات

مقاليــد الحكــم فــي البــالد برســالة ورؤيــة

االقليمي والدوليي ،والتزامً ا بالقضية العادلة

مثال يقتدى به ،حازت على إعجاب
ً
البحرين

الجاللــة الملــك المفــدى حفظــه هللا ورعــاه

طموحــة مســتنيرة ،منبثقــة مــن اإلرادة

الوطنية ،ومستجيبة لتطلعاتها وطموحاتها،
ومنطلقــة مــن ركائــز ثابتة مبنيــة على تراث
اآلبــاء واالجــداد ،وعلــى الثقــة بالمواطــن

والقــدرة علــى تحفيــزه واســتنهاض طاقاتــه

وامكانياتــه لتحقيــق األهــداف المنشــودة،
مشــروعا وطنيً ا
ً
فأرســى جاللته منذ البداية

طموحــا لقيــادة نهضــة سياســية وتنمويــة
ً

وحضاريــة شــاملة مــا تــزال قافلتهــا ســائرة
حتــى اآلن ،هدفها وغايتها إســعاد المواطن،

ورفعــة الوطــن وتأهيلــه لمواكبــة تطــورات

واألمــن والســالم واالســتقرار والتعــاون

للشعب الفلسطيني الشقيق ،ورغبة منها في

المســاهمة فــي إيجــاد حــل يحفــظ للشــعب
الفلســطيني حقوقــه المشــروعة ،فقد قررت

البحريــن االلتحــاق بركــب الســالم والتعاون

الــذي بــدأ بالتفاعــل واالشــتباك الســلمي مــع
إســرائيل بغيــة تحقيــق مصالحنــا الوطنيــة

وتطلعاتنــا القوميــة والمســاهمة فــي إيجــاد
حــل للقضيــة الفلســطينية مــن قلــب الحدث
بدال مــن الجلوس على مدرجات المتفرجين
ً

والمزايدين.

 Ûوال تســع المســاحة للتحــدث عنــد كل أو

الكثيــر مــن المعانــي والــدالالت ،وتجلت من
عندمــا اســتذكر جاللتــه بــكل إكبــار وتقديــر

وامكانياتــه اإلدارية والقيادية ،ونجاحه في

المجتمــع أدى بالنتيجــة إلــى االرتقــاء

واإلصرار على مواصلة البذل والعطاء.

بكل عزيمة وإصرار ،إلى أن أصبحت تجربة

وإشــادة المنظمات الدوليــة المعنية ،وأكدت
متانــة وســالمة وصالبــة المنظومــة والبنيــة

الطبيــة والعالجيــة فــي البــالد ،فــي حيــن

تراجعــت وانهارت أمــام زحف هذه الجائحة
أنظمــة صحيــة فــي دول فــي غايــة التقــدم

والتطور.

 Ûإن الخطاب الســامي الذي ألقاه جاللة الملك
المفــدى فــي أول أيــام احتفاالتنــا بالعيــد

الوطنــي تــوج تلــك االحتفــاالت ،وتطــرق
باختصــار شــديد إلــى بعــض المكتســبات

واالنجازات التي حققناها وليس كلها ،وعبر

ربه في الشــهر الماضي ،وخلف وراءه ســيرة

نبراســا ومصدرً ا لنا جميعً ا
ً
وعطاء ســيبقيان
ً

نستمد منهما المزيد من التصميم والعزيمة.

 Ûإننــا جميعً ا نشــعر بــكل الطمأنينــة واالرتياح
والحبــور واالغتبــاط ،بعــد أن تســلم الرايــة
وزمــام المســؤولية التنفيذيــة الكاملــة مــن
بعده ،رمز مســتقبلنا؛ صاحب الســمو الملكي

األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة ولي العهد

األمين رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه ،في
أروع انموذج النتقال السلطة التنفيذية بكل
سالســة وانتظام ،ضمن معايير االستمرارية
والتجديــد فــي آن واحــد ،وفي إطــار تثمين
التجــارب والخبــرات وتراكمهــا ومزجهــا

بممارســات الحداثــة واالبتــكار والتطويــر
والنظــرة المســتقبلية ،واالســتفادة مــن
هــذا المزيــج لبلــورة رؤيــة تمتــد عبــر آفــاق

المســتقبل ،ليبدأ العــام الجديد تحت قيادته

التنفيذية

 Ûبالمزيــد من الثقــة والتفاؤل ،وليتحقق بذلك
قول الشاعر:

قال
َ
قــؤول لِما
ٌ
ســيِّ ٌد ..
خال قامَ َ
ســيِّ ٌد مِ نّــا َ
 Ûإِذا َ
عول
ُ
الكرام فَ
ُ

بمزيد من الحزن واألسى نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى

معالي الشيخ سلمــــان بن عبدهللا بن حمد آل خليــفة

رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري

وإلى معالي الشيخ راشد بن عبدهللا بن حمد آل خليــفة
وإلى معالي الشيخ حمود بن عبدهللا بن حمد آل خليـفة
سفير مملكة البحرين في المملكة العربية السعودية

وإلى معالي الشيــخ علـــي بـــــن عبــــدهللا آل خليــفة
وإلى معالي الشيــخ خالـــد بـــــن عبــــدهللا آل خليــفة
وإلى سعادة الشيخ فهد بن سلمان بن عبدهللا آل خليفة
مستشار المشاريع النفطية بالهيئة الوطنية للنفط والغاز

وإلى سعادة الشيخ محمد بن خليفة بن عبدهللا آل خليفة
الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري

وإلى سعادة الشيخ خالد بن حمود بن عبدهللا آل خليفة
وكيل وزارة اإلسكان
في وفاة المغفور له بإذن هللا تعالى

الشيخ محمد بن سلمان بن عبدهللا آل خليفة
وإلى عموم أفراد العائلة المالكة الكريمة
داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وعظيم رضوانه ،ويسكنه فسيح
جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون
ناصــر علــي األهلي
وكالة ناصر العقارية
وكافة منتسبي الوكالة
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مليارات دينار

علوي الموسوي

 80مليونا
تمويالت للشركات
والمؤسسات
الصغيرة
والمتوسطة

أكــد وزيــر شــؤون مجلســي الشــورى والنــواب غانــم البوعينيــن أن الحكومــة رصــدت  4,3مليــارات دينــار وذلــك دعمً ا
للمواطنين والقطاع الخاص؛ لمواجهة آثار جائحة كورونا (كوفيد  ،)19مشيرًا إلى أن هذه الحزمة المالية واالقتصادية

تشمل العديد من المبادرات غير المسبوقة والتي صبت في مصلحة الوطن.
وأفاد أن الحكومة حرصت من خالل هذه

برامج صنـــدوق العمل (تمكين) للشـــركات

لتحفيـــز نمو االقتصـــاد الوطني من خالل

المســـتفيدين دون استثناء؛ وذلك لتمكين

كورونـــا والمتمثل في إطالق برنامج دعم

والمتوســـطة فـــي كافة قطاعـــات األعمال

الحزمة على أن الوصول إلى أكبر عدد من
الجميـــع مـــن التعامـــل مـــع آثـــار األوضـــاع

وخصوصـــا مـــع محدوديـــة بيـــان
ً
الراهنـــة

اآلثـــار االقتصاديـــة المترتبة على انتشـــار
فيـــروس كورونـــا مـــع األخذ فـــي االعتبار

تخصيص عـــدد من المبـــادرات للقطاعات

والمؤسســـات األكثـــر تأثـــرًا باألوضـــاع
الحالية.

المتأثـــرة مـــن األوضـــاع الراهنـــة لمواجهة
اســـتمرارية األعمـــال؛ بغـــرض تقديم دعم

تمويلـــي للمؤسســـات الصغيـــرة ومتناهية
الصغـــر لمســـاعدتها علـــى تغطيـــة نفقاتهـــا

التشـــغيلية باشـــتراطات معينة” .وأضاف:

“شملت الحزمة االقتصادية والمالية قرارًا
بمضاعفة حجـــم صندوق العمل الســـيولة
بقيمـــة  100مليـــون دينـــار بحريني ليصل

وفيمـــا يخـــص دعـــم مؤسســـات القطـــاع

حجـــم ذلـــك الصنـــدوق إلـــى  200مليـــون

الصغـــر ،قـــال الوزيـــر“ :تضمنـــت الحزمـــة

إطالقه لوزارة المالية واالقتصاد الوطني

الخاص المتوســـطة والصغيرة والمتناهية
المالية واالقتصادية مبادرة إعادة توجيه

دينـــار ومن خالل هذا الصنـــدوق الذي تم
فـــي الملتقـــى الحكومـــي  2019وذلـــك

دعـــم الشـــركات والمؤسســـات الصغيـــرة
عـــن طريـــق حصولهـــا علـــى التســـهيالت

االئتمانيـــة الالزمـــة؛ لتمويـــل التزاماتهـــا

الماليـــة وتمكينها من االســـتمرار في أداء

غانم البوعينين

دورها وتنفيذ خططها ومشـــاريعها لتكون
قادرة على االستمرارية”.

المتوســـطة والصغيـــرة ومتناهية الصغر”.

وتابـــع“ :لقـــد تمـــت الموافقة فـــي المرحلة

وأكـــد أن الحكومـــة خصـــت قطاعـــي

بقيمـــة  80مليـــون دينـــار ومـــع مضاعفـــة

الحزمـــة المالية واالقتصادية؛ حرصا منها

األولـــى علـــى  279طل ًبـــا حتـــى تاريخـــه،

الصناعـــة والســـياحة بمبادرتيـــن ضمـــن

حجم صندوق السيولة سيعمل الصندوق

على تقديم الدعـــم للقطاعات األكثر تأثرًا

كافـــة الطلبات خصوصا طلبات الشـــركات

إعفـــاء المؤسســـات الصناعيـــة والتجارية

فـــي ظـــل الظـــروف الراهنة علـــى مراجعة

بسبب تداعيات فيروس كورونا من خالل

رفع قدرة
اإلقراض بـ 3.7
مليارات ...ودعم
الرواتب بـ 215
مليون

مـــن الرســـوم المســـتحقة علـــى اســـتئجار

قانـــون التأميـــن االجتماعـــي ،وذلك بقيمة

أبريـــل ومايـــو ويونيـــو مـــن العـــام الجاري

إلـــى أن الحكومـــة تكفلـــت بدفـــع فواتيـــر
الكهربـــاء ً
أيضـــا بقيمة  150مليـــون دينار،

األراضـــي الصناعية الحكومية عن أشـــهر
وإعفار المنشـــآت والمرافق السياحية من

الرسوم السياحية لنفس المدة”.

وأشـــار إلـــى أن الحكومـــة حرصـــت
علـــى التكفـــل بدفـــع رواتـــب المواطنيـــن
البحرينييـــن بالقطـــاع الخـــاص مـــن خالل

صنـــدوق التعطل لثالثة أشـــهر وفق الحد
األقصـــى للرواتـــب المنصـــوص عليـــه في

إجماليـــة تقدر بــــ  215مليون دينـــار ،الفتا

وإعفاء المؤسســـات التجارية من الرسوم

البلدية لثالثة أشـــهر وذلك بقيمة إجمالية
بلغـــت  25مليـــون دينـــار ،وذلـــك باإلضافة

إلـــى حزمة القرارات التـــي أطلقها مصرف
البحريـــن المركـــزي لرفـــع قـــدرة اإلقراض

لدى البنوك بما يعادل  3,7مليارات دينار.

مشاورات لوضع الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان

“^” تــنــشــر أبـــــرز مـــامـــح الـــمـــشـــروع الـــمـــرتـــكـــزة عــلــى الــمــيــثــاق ورؤيــــــة 2030
اإلستراتيجيات والخطط الوطنية المرتبطة بحقوق اإلنسان

علوي الموسوي

أعلن وزير شــؤون مجلســي الشــورى والنواب غانم البوعينين أن وزارة الخارجية تعمل حاليً ا على التشــاور مع عدد من الجهات
الوطنية لوضع خطة عمل إلعداد مســودة الخطة الوطنية لحقوق اإلنســان وقد تم طرح المشــروع على اللجنة التنســيقية العليا

»
»

لحقوق اإلنسان ومناقشته وعلى ضوء مرئيات الجهات األعضاء في اللجنة تم تحديد إجراءات ومواقف محددة بالنسبة لكيفية

بلورة مشروع الخطة.

وقـــال“ :يرتكـــز برنامج عمل إعـــداد الخطة

المتحدة ومجلس حقوق اإلنســـان واللجنة

البيئـــة ،الطفل) بحيث يتـــم تحديد أهداف

ودســـتور مملكـــة البحريـــن ورؤيـــة مملكـــة

الوطنية لحقوق اإلنسان ،ومؤشرًا لبرنامج

أو خـــالل فتـــرة زمنيـــة معينـــة مـــع رصـــد

أساســـا على ميثاق العمل الوطني
الوطنية
ً
البحريـــن االقتصاديـــة  ،2030وبرامـــج
وسياســـات الدولـــة بمـــا فـــي ذلـــك برنامـــج

الحكومة  2022 2019-وتشريعات المملكة

بمـــا في ذلك التزاماتها الوطنية واإلقليمية
في مجال حقوق اإلنســـان ،واالستفادة من

العربية لحقوق اإلنسان إلى أهمية الخطط
أو برامـــج عمل لتحقيق األهـــداف المبتغاة
للدولـــة فـــي مجال حقـــوق اإلنســـان وذلك

علـــى ضـــوء االلتزمـــات الوطنيـــة والدولـــة

للدولة.

وأولويـــات واقعيـــة وبشـــكل مســـتدام
الموازنات المالية الالزمة لذلك.
ً
ثالثا :التنفيذ والرصد

بعـــد وضـــع المواضيع والفئات المســـتهدفة

يتم تنفيذ اإلســـتراتيجية مـــع عملية رصد

وتنشـــر “البـــالد” مالمـــح اإلســـتراتيجية

التقـــدم المحـــرز لـــكل مرحلـــة مـــن مراحل

أوال :تحليـــل الوضـــع الحالـــي فـــي جميـــع

رابعً ا :التقييم

وذكـــر أن عمليـــة إعـــداد مشـــروع الخطـــة

إجـــراء دراســـة وطنيـــة بشـــأن الوضـــع

ومراجعتها بشـــكل مســـتقل ومنتظم وذلك

عمـــل فينـــا (الجـــزء الثانـــي ،الفقـــرة )71

والممارســـات القائمـــة والمـــوارد واألدوات

ولكي يتم تنفيذ ذلك التقييم ينبغي تحديد

الخطـــط الوطنيـــة النوعيـــة ،والبنـــاء علـــى

اإلنجـــازات الكبيـــرة التي حققتهـــا المملكة

في مجال حقوق اإلنسان”.

ســـوف تأخذ فـــي االعتبار إعـــالن وبرنامج

الـــذي اعتمد في شـــهر يونيـــو  1993والذي
أوصـــى الـــدول بـــأن تنظر في وضـــع خطة
عمـــل وطنيـــة تحـــدد الخطـــوات التـــي من

خاللهـــا ستحســـن الـــدول تعزيـــز وحمايـــة
حقـــوق اإلنســـان وكذلـــك ،مـــا أشـــارت إليه

جهـــات دوليـــة عديـــدة ،ومنها آليـــات األمم

 5سنوات لسداد
متأخرات قصابي
اللحوم
محرر الشؤون المحلية

أكدت الحكومة أنه ــا أوعزت إلى وزارة
ش ــؤون البلديات والتخطي ــط العمراني

بتمدي ــد فت ــرة س ــداد متأخ ــرات إيجار

الفرش ــات المس ــتحقة لل ــوزارة عل ــى

قصابي س ــوق المنامة المركزية وسوق
جدحف ــص عل ــى أقس ــاط بح ــد أقص ــى
خم ــس س ــنوات مراع ــاة لظروفه ــم

الحالي ــة .وأعرب ــت الحكومة ف ــي ردها

على مقترح برغبة بشأن إيقاف التدابير
المتخ ــذة ف ــي ح ــق قصابي ــن الس ــوق

المركزي ــة وجدول ــة مديونياته ــم ،ع ــن
خال ــص تقديره ــا لمجلس الن ــواب على

اهتمام ــه ،مش ــيرًة إل ــى أن ق ــرارا ص ــدر
م ــن مجل ــس ال ــوزراء به ــذا الخصوص
بتكلي ــف وزارة البلدي ــات بتمدي ــد فترة

الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان كالتالي:
المجاالت المرتبطة بحقوق اإلنسان

الحالي ،وتشـــمل هذه الدراســـة السياسات
المتاحـــة إلـــى جانـــب الجهـــات الفاعلـــة

والمعنية.

ثانيً ا :تحديد األولويات

التنفيذ.

ينبغي تســـجيل نتئـــج التقييم فـــي تقارير

»
»

الســـتخالص النتائج والدروس المستفادة،
مســـتوى وطني إلدارتـــه بحيث يكون ذلك

المستوى هو جهة االتصال والمسؤول عن
تنسيق عمليات إعداد إستراتيجية التنفيذ

وذلـــك مـــن خـــالل تحديـــد الفئـــات

الوطنيـــة وتطبيقها ورصدها ويمكن إناطة

هـــذه اإلســـتراتيجية (السياســـات ،التعليم،

لحقوق اإلنسان.

المســـتهدفة والمواضيـــع األساســـية فـــي

»
»

هـــذا الـــدور إلـــى اللجنـــة التنســـيقية العليا

“ال” حكومية إلنشاء المتحف الرياضي
محرر الشؤون المحلية

حاليا إنشـــاء متحف للرياضيين البحرينيين لعدم
أكدت الحكومة أنه يتعذر
ً

توافـــر االعتمـــادات المالية الالزمة ،جاء ذلك في ردهـــا على االقتراح برغبة

»
»

اإلستراتيجية الوطنية للبيئة للعام 2006
تضمنت اإلستراتيجية ثمانية محاور رئيسة ،وهي الهواء،
والماء ،استخدامات األراضي والزراعة ،البيئة البحرية
والساحلية ،صحة البيئة ،النفط والناعة والطاقة ،التوعية
البيئية والسياحة ،والتنوع البيولوجي.
اإلستراتيجية الوطنية للشباب 2015-2011
تكونت اإلستراتيجية من ثمانية محاور أساسية تهم
واقع وطموح الشباب والشابات في مملكة البحرين،
هدفها تنمية الوعي واالحترام وااللتزام الفاعل لدى شباب
البحرين بالمبادئ والقيم وخلق فهم أوسع في المجتمع
البحريني الحتياجات شبابه واهتماماتهم وقضاياهم
وآرائهم وأفكارهم وإمكاناتهم وطموحاتهم باإلضافة إلى
التركيز على مساهمات الشباب البحريني ومواطن قوته
الفريدة وإبرازها وتعزيز األفكار والرؤى الجديدة والخيارات
الحديثة المبتكرة للتعامل على سبيل المثال مع القضايا
التي تواجه الشباب في البحرين.
اإلستراتيجية الوطنية للطفولة 2022 2018-
تم تطويرها بالشراكة مع مكتب اليونسيف في منطقة
الخليج ومكاتب برنامج األمم المتحدة في البحرين ،وقد
ارتكزت هذه اإلستراتيجية على المبادئ األربعة التفاقية
حماية حقوق الطفل ،وتغطي جميع جوانب حياة األطفال
ممن يعيشون على أرض مملكة البحرين ،بمن فيهم
األطفال األجانب ،منذ الوالدة حتى قبل بلوغهم سن
الثامنة عشرة.
اإلستراتيجية الوطنية لألشخاص ذوي اإلعاقة – 2013
2016
تتضمن اإلستراتيجية سبعة محاور رئيسة ،وهي:
التشريعات ،الصحة ،والتأهيل ،والترتبية والتعليم،

»
»

األولويــة للموظفين المتزوجين من ســيدات يعملن في الصفوف األمامية
علوي الموسوي

من مجلس النواب بشـــأن إنشـــاء متحف للرياضيين البحرينيين تحت اســـم
ولفتـــت الحكومـــة أنهـــا تقدر هـــذه الرغبة البرلمانيـــة التي من شـــأنها توثيق

أنها قامت بتنفيـــذ التوجيهات الملكية

توثيق اإلنجازات واإلسهامات.

العهـــد رئيـــس الـــوزراء الخاصـــة باألم

غانـــم البوعينيـــن أن الحكومـــة يهمهـــا

اإلنجـــازات واإلســـهامات الرائـــدة في الحركـــة الرياضية بالمملكـــة بما يكفل

الســـامية لجاللـــة الملـــك وســـمو ولـــي

وأكـــدت أنهـــا لـــن تدخر جهـــدًا في اتخـــاذ كافة اإلجـــراءات التـــي تصب في

البحرينيـــة العاملة وتمكينها من رعاية

مصلحـــة الرياضة البحرينية ،مؤكدة أهمية تعزيز الهوية الوطنية وترســـيخ

أبنائهـــا فـــي فتـــرة تعليق الدراســـة في

اإلنجـــاز الرياضي البحريني في مختلف المجاالت الرياضية واعتباره منارة

بالمملكـــة ،وتطبيـــق سياســـة العمـــل

ونوهـــت الحكومـــة بالتأكيـــد علـــى أهميـــة توثيق مســـيرة الحـــراك الرياضي

الرســـمية بنســـبة  % 70مـــن القـــوى

المتميـــزة ،معربـــة عـــن تطلعهـــا للقيـــام بالـــالزم مـــن أجـــل إنشـــاء المتاحـــف

جـــاء ذلك في رد الحكومة على لســـان

المتحف على مستوى ما تزخر به المملكة والمجتمع المحلي.

االقتـــراح برغبـــة بصفـــة مســـتعجلة

قيـــم المواطنـــة واالنتماء ونشـــر الوعي الحضـــاري ،وإثـــراء الثقافة وتوثيق

كافـــة المنشـــآت التعليميـــة والتأهيلية

لألجيال القادمة.

عـــن بعد فـــي كافـــة مؤسســـات الدولة

والشـــبابي فـــي مملكـــة البحريـــن بمـــا يعزز مـــن قيمـــة اإلنجـــازات الرياضية

العاملة بكل منشأة.

المتخصصـــة عبر المتخصصين من األفراد والشـــركات ،في ســـبيل أن يكون

وزيـــر المجلســـين البوعينيـــن علـــى

لشـــمول تطبيق نظام العمل من المنزل

سداد المتأخرات.

»
»

سياسة العمل عن بعد شملت  % 70من الهيئات
أعلن وزير مجلســـي الشـــورى والنواب

(المتحف الرياضي البحريني).

»
»

والتمكين االقتصادي ،والتمكين االجتماعي ،وتمكين
المرأة ذات اإلعاقة ،وسهولة الوصول للمباني والخدمات،
واإلعالم والتوعية .وتقدم هذه الوثيقة تحيليال شامال
للقوانين الوطنية مقارنة باالتفاقية الدولية لحقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
اإلستراتيجية الوطنية لكبار السن
تم وضعها من قبل اللجنة الوطنية للمسنين،
واشتملت على ثالثة محاور رئيسة ،التنمية في عالم آخذ
في الشيخوخة ،الصحة والرفاه مع تقدم العمر ،وتهيئة
بيئة تمكينية وداعمة لجميع األعمار.
الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022
تتضمن خمسة محاور تسعى إلى ضمان تحقيق
االستقرار األسري في إطار الترابط العائلي ،وتمكينها
من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في
مسار التنمية ،القائم على مبدأ تكافؤ الفرص ،وإدماج
احتياجات المرأة في التنمية ،بما يحقق لها فرص التميز
في األداء واالرتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها ،والتعلم
مدى الحياة ،من خالل التكامل مع الشركاء والحلفاء في
العمل المؤسسي ليكون المجلس األعلى للمرأة بيت
الخبرة الوطني المتخصص في شؤون المرأة.
إستراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية لحقوق
اإلنسان 2019-2022
تهدف لجعل مفاهيم حقوق اإلنسان جزءًا من نمط
الحياة الوطني ،وتتضمن أربعة محاور رئيسة ،وهي
التأثير البيئي على حقوق اإلنسان ،وحقوق اإلنسان
والتنمية االقتصادية المستدامة ،والحق في المعاملة
المتساوية ونشر الوعي بمبادئ حقوق اإلنسان في
مؤسسات المجتمع المدني وقطاع األعمال التجارية.

لـــألم العاملة فـــي الشـــركات والهيئات
والمؤسســـات التي تمتلك فيها الدولة
نسبة .% 50
وقـــال إن األوليـــة للعمـــل مـــن المنـــزل
كانـــت لألم العاملة مـــع التأكد من عدم
تأثيـــر ذلـــك على الخدمـــات التي تقدم
للمواطن وحث القطاع الخاص بجميع
أشـــكاله ســـواء كانـــت شـــركات تمتلك
فيهـــا الدولـــة نســـبة  % 50أو غير ذلك
علـــى اتبـــاع ذات السياســـة متى أمكن
ذلك.
وبين أن ديوان الخدمة المدنية أصدر
التوجيهات رقم  5لسنة  2020ورقم 6
لسنة  2020بتطبيق سياسة العمل عن
بعد لألم العاملة في الوزرات والهيئات
والمؤسســـات الحكوميـــة اعتبـــارًا مـــن
 22مـــارس  ،2020وأن علـــى الجهـــات

الحكوميـــة أن تعطي األولوية لتطبيق
سياســـة العمل مـــن المنـــزل للموظفين
المتزوجيـــن مـــن الموظفـــات الالتـــي
يباشـــرون مهـــام حيويـــة بالخطـــوط
األماميـــة لمواجهـــة فيـــروس كورونـــا،
مشـــيرًا إلـــى أن هـــذه التوجيهات تمتد
لتشـــمل تطبيقهـــا كافـــة القطاعات في
جميـــع الجهـــات الحكوميـــة ومـــن ذلك
المؤسسات والهيئات الحكومية.
وقال“ :وإذ تعرب الحكومة عن خالص
تقديرها لمجلس النواب على اهتمامه
بموضوع االقتـــراح برغبة ،لتؤكد على
تعزيـــز تعاونها مع المجلـــس الموقر لما
فيه خير وصالح وطننا العزيز ،وتشير
فـــي هـــذا المقام إلـــى أنهـــا توافق على
مـــا جـــاء فـــي االقتـــراح برغبـــة الماثل
لتحققه بالفعل على النحو المبين ً
آنفا”.

“المراكز التأهيلية” مدعومة % 100
علوي الموسوي

أكـــد وزيـــر شـــؤون مجلســـي الشـــورى
والنـــواب غانـــم البوعينيـــن أن جميـــع

المراكـــز التأهيليـــة التابعـــة للجمعيـــات
األهليـــة يتـــم دعمها مـــن قبـــل الحكومة
بنســـبة  % 100مـــن قيمـــة الكلفـــة

التشـــغيلية للمراكـــز .وأفـــاد أن الحكومة
تعمل على دعم تقديم كافة أوجه الدعم

والتأهيل وإعادة التأهيل لمختلف أنواع
اإلعاقة ً
وفقا لدرجة كل منها (الشـــديدة،
المتوســـطة ،البســـيطة) ،ويتـــم ذلـــك من

خـــالل المراكـــز التأهيليـــة األكاديميـــة
والمهنيـــة والرعائيـــة الموزعـــة علـــى

مختلف مناطـــق مملكـــة البحرين .وبين
أن الحكومة توفر الدعم لحاالت اإلعاقة
مركز التأهيل األكاديمي والمهني ومركز
بنك البحريـــن والكويت للتأهيل ،ويقدم
الخدمـــات والتأهيـــل لـــذوي اإلعاقـــة
الذهنيـــة البســـيطة والمتوســـطة لألعمار
مـــن  15إلـــى  30ســـنة .وقـــال “قدمـــت
الحكومـــة ً
أيضا الدعم لدار بنك البحرين
الوطنـــي لتأهيـــل األطفـــال ذوي اإلعاقة
والشـــلل الدماغـــي مـــن األعمـــار  6إلـــى
 18ســـنة ،وكذلـــك مركـــز الطفـــل للرعاية
النهارية ،لألعمار  6إلى  16ســـنة ،ومركز

البوعينين :مجمع
اإلعاقة الشامل
قريبا
يرى النور
ً

بناء مجمع اإلعاقة الشامل ،الذي يضم 9

لألشخاص ذوي اإلعاقة”.

لإلعاقة الذهنية والتوحد ،ومركز الرشاد

مراكـــز متخصصة في مختلف الخدمات

وفيما يخـــص الدعم النقـــدي الحكومي،

التابـــع للجمعيـــة البحرينيـــة لإلعاقـــة

الرعائيـــة والتأهيلية والتشـــخيصية من

أكـــد البوعينيـــن أن جميـــع المراكـــز

الذهنية ،ومركز الرحمة لرعاية الشـــباب،

حاليا
أجل تقديم كافة الخدمات القائمة
ً

التأهيليـــة التابعـــة للجمعيـــات األهليـــة

ومركز الحد لذوي االحتياجات الخاصة،

يتـــم دعمهـــا مـــن قبـــل الحكومة بنســـبة

ومركـــز الخدمـــات التربويـــة الخاصـــة،

وأضـــاف “كمـــا تعمـــل الحكومـــة فـــي

 % 100مـــن قيمـــة الكلفـــة التشـــغيلية

والمركز الزراعي للتدريب المهندي الذي

الوقـــت الراهـــن على هـــدم وإعـــادة بناء

للمراكـــز ،وهذه المراكز هـــي :مركز عالية

يقـــدم خدماتـــه لـــذوي اإلعاقـــة الذهنية

مجمـــع الخدمـــات االجتماعيـــة بمدينـــة

للتدخـــل المبكـــر (يقدم الخدمـــات لذوي

مـــن الذكـــور ،والوحـــدة المتنقلـــة التابعة

عيســـى ،الـــذي ســـوف يســـاهم فـــي رفع

التوحـــد) ،ومعهد األمـــل للتربية الخاصة

للجمعيـــة البحرينيـــة لإلعاقـــة الذهنيـــة

 40ســـنة” .وتحـــدث البوعينيـــن عـــن أن

الطاقة االســـتيعابية للخدمات التأهيلية

(ويقدم الخدمات لذوي اإلعاقة الذهنية

والتوحـــد ،والوحـــدة المتنقلـــة التابعـــة

األكاديميـــة والمهنيـــة ويحقـــق فاعليـــة

البسيطة) ،ومركز األمل للرعاية المبكرة،

لجمعيـــة األوليـــاء األمـــور المعاقيـــن

حاليا علـــى االنتهاء من
الحكومـــة تعمل
ً

األداء ورفع مســـتوى الخدمات المقدمة

ومركـــز الوفاء التابع للجمعية البحرينية

وأصدقائهم.

المتـــروك للتأهيـــل واإلرشـــاد ويقـــدم
خدماتـــه لـــذوي إعاقـــة الشـــل الدماغـــي
لألعمار من  3إلى  18ســـنة ،وكذلك نادي
ســـلوى لـــذوي اإلعاقـــة وذوي التوحـــد
ومتالزمـــة داون لألعمـــار مـــن  18إلـــى

لألشخاص ذوي اإلعاقة.
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 90ألـــف دعــــوى جــــاريـــــة أمــــام المحاكــــم
علوي الموسوي

أعلـــن وزيـــر شـــؤون مجلســـي الشـــورى
والنواب غانـــم البوعينين أن االحصاءات
العدليـــة الصادرة مؤخرًا تشـــير إلى وجود
أكثـــر مـــن  90ألـــف دعـــوى جاريـــة أمـــام
المحاكم بما مؤداه وجود ما يزيد عن هذا
العـــدد من الطلبـــات والمعامـــات ،وهو ما
يشير إلى أن ســـوق العمل مازالت بحاجة
إلى الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيا جيدًا
ليستوعب هذا الكم المتزايد من الدعاوى

اإلســـامية واألوقـــاف شـــرعت بالبدء في

حصل على رخصة المحاماة وقيد كمحام

إجراءات تعيين  19متدربًا من المتميزين

مشتغل وانخرط في ممارسة المهنة.

والذيـــن أثبتوا جدارتهـــم وكفاءتهم أثناء
فتـــرة التدريب وجـــاري العمل مـــع ديوان
الخدمـــة المدنيـــة الســـتكمال متطلبـــات
تســـكينهم فـــي الوظائـــف الشـــاغرة فـــي
الهيـــكل الوظيفـــي للـــوزارة ،كمـــا مـــددت

وقال :إن مـــن أهم أولويات أهداف عدالة
أن يكـــون المتدربـــون الحاصلـــون علـــى
شـــهادة الحقـــوق قادريـــن علـــى ممارســـة
مهمـــة المحامـــاة أو المهـــن القانونيـــة
األخـــرى كالموثق الخاص والوســـاطة في

الوزارة التعاقد لعدة أشهر لـ  90متدربًا.

المنازعـــات المتعلقـــة بالمســـائل المدنيـــة

وأشـــار إلى أن عـــددا مـــن المتدريب وفق

والتجاريـــة والجنائيـــة وأمناء التفليســـة،

برنامـــج “عدالـــة” اســـتطاعوا الحصـــول
علـــى وظائف في القطـــاع الخاص ،ومنهم

والخدمات العدلية المرتبطة بها.

مـــن التحق بالعمـــل في مكاتـــب المحاماة

وأفـــاد إلـــى أن وزارة العـــدل والشـــؤون

واالستشـــارات القانونيـــة والبعـــض اآلخر

وفـــي المســـتقبل القريـــب ســـتخلق مهـــن
قانونيـــة جديـــدة مثـــل المنفـــذ الخـــاص
وغيرها من المهن التي من شأنها أن تثري
سوق العمل بمهن جديدة ومختلفة تكون

توظيف متدربي
“عدالة” سيخلق
كادرا زائدا عن الحاجة
قادرة على استيعاب الخريجين”.
وتابـــع في رده على المقترح برغبة بشـــأن
تثبيـــت وعـــودة المتدربيـــن فـــي برنامـــج
(عدالـــة  )1البالغ عددهـــم  150متدربا“ :إن
عمليـــة التوظيـــف فـــي الـــوزارة المذكورة
تخضـــع بشـــكل كلي إلـــى نظـــام التوظيف
ً
طبقا لقانون
لـــدى ديوان الخدمة المدنيـــة

الديوان والئحته التنفيذية والذي تحكمه

النطاق إلى ســـوق العمل والحصول على

مجموعة من العوامل وفي مقدمتها مدى

فرص العمل المناسبة”.

االحتيـــاج الفعلـــي للـــوزارة مـــن الوظائف،
وتوافـــر الميزانيـــة والشـــواغر الوظيفيـــة
فـــي الهيـــكل التنظيمي المعتمد والســـقف

وأوضـــح“ :أن الغاية من إطـــاق البرنامج
هـــو تمكيـــن الخريجيـــن مـــن اكتســـاب
مهـــارات وتزويدهـــم بالخبـــرات العمليـــة

الوظيفي المتاح والمقرر”.

الازمة وصقل مهاراتهم ،وتأسيسهم على

وأشـــار“ :إن تعامل الوزارة مـــع المتدربين

أســـس عمليـــة لتمكينهم مـــن الدخول إلى

ً
واضحا منذ بداية إطاق
في البرنامج كان

سوق العمل بشقيه العام والخاص وقطاع

المشـــروع على أنهم متدربون في برنامج

األعمال الحرة ،والقول بتوظيفهم يتنافى

محـــدد الفتـــرة ،وســـيخضعون لألحـــكام
القانونيـــة المنظمـــة لعقـــود التدريب ،وأن
الفرصة التي أتيحت لهم يستوجب عليها
اســـتثمارها لتكون الحافز والدافع األمثل

مـــع أهـــداف وغايـــة البرنامـــج وســـيؤدي
إلـــى توظيـــف زائـــد عـــن الحاجـــة الفعلية،
وســـيغلق الباب أمام اســـتمرارية البرنامج
في المستقبل بالنسبة للخريجين الجدد”.

منح زوج البحرينية األجنبي اإلقامة يجسد المساواة بين الجنسين

“الــداخــلــيــة” :حصوله على التأشيرة بكفالة زوجــتــه يمنعه مــن االلــتــحــاق بالعمل
علوي الموسوي

أكدت وزارة الداخليـــة في مرئياتها حول
االقتراح برغبة بشأن منح الزوج األجنبي
رخصـــة إقامة بكفالـــة الزوجـــة البحرينية
علـــى أن الـــوزارة ال تألو جهـــدًا في تقديم
التســـهيات الازمـــة ألســـرة البحرينيـــة
وذلك ً
وفقا لسلطتها التقديرية المقررة لها
في القانون.

(إن وجـــدوا) فـــي البحرين” واســـتنادًا إلى

يتبيـــن عـــدم جـــدوى االقتـــراح برغبة من

من هذا القانون على ما يلي (ال يجوز منح

يعوله.

بشأن منح رخصة إقامة لألجانب بالكفالة

في ظل الماحظات الســـابقة ،هذا وتؤكد

إقامتـــه إال في الحـــاالت التالية :أن يكون

علـــى أنه يتفق مـــع التوجيهات الرئيســـية

أحكام القرار الـــوزاري رقم  74لعام 2007
الشخصية.

الناحيـــة العمليـــة آمليـــن إعـــادة النظر فيه

الـــوزارة أن هـــذا الرد غير نهائـــي وأن الرد

وتابعت :باإلضافة إلى أن اإلقتراح برغبة

النهائي سيرد في مذكرة رد الحكومة.

األجانـــب (الهجـــرة واإلقامـــة) لعـــام 1965

لمجلســـكم الموقر والسادة أعضاء اللجنة

يثيـــر بعض االشـــكاالت مع أحـــكام قانون
والقانـــون رقـــم  19لســـنة  2006بشـــأن

تنظيـــم ســـوق العمـــل وتعدياتـــه اللـــذان

وقالـــت :أمـــا بشـــأن االقتـــراح فقـــد تمـــت
ً
وفقـــا ألحـــكام قانـــون األجانب
معالجتـــه

نظمـــا الوضـــع القانونـــي لمـــن يرغـــب فـــي

(الهجرة واإلقامة) الذي منح مدير الهجرة

الحصـــول علـــى رخصـــة اإلقامـــة بغـــرض

أو من ينيبه صاحية إصدار رخصة إقامة

العمـــل كما هو الحـــال مع الـــزوج األجنبي

األجنبـــي فـــي حـــال كان بإمكانـــه إعاشـــة

للمـــرأة البحرينيـــة ،ألنه فـــي حالة حصول

نفســـه أو إعاشـــة من يعولهم في البحرين

الـــزوج األجنبي على رخصـــة اإلقامة على

وذلك اســـتنادًا لنـــص المـــادة (أ )18/1/في

كفالة زوجته البحرينية ســـوف يمنعه من

قانـــون األجانب (الهجـــرة واإلقامة) والتي

فرصـــة اإللتحـــاق بالعمل وذلـــك ألختاف

نصـــت على “ أن يكـــون األجنبي في وضع

طبيعة واشتراطات الحصول على رخصة

يمكنه من إعاشـــة نفســـه وإعاشة معوليه

وأضافت الداخلية :وعليه ولكل ما ســـبق

اإلقامة بغرض العمل.

رخصـــة إقامـــة ألجنبـــي أو تجديد رخصة

األجنبي في وضع يمكنه من إعاشة نفسه
أو إعاشـــة مـــن يعولهـــم “ إن وجـــدوا فـــي

واختتمت الـــوزارة مرئياتها “تقدر الوزارة

البحريـــن” ،وإذا أراد العمـــل أو االســـتمرار

الجهود المبذولة وتؤكد على حرصها التام

تقديمـــه طلـــب الحصـــول علـــى رخصـــة

في اســـتمرار التعاون مع مجلسكم الموقر

لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.

فـــي العمـــل بالبحريـــن عليـــه أن يبـــرز عند

اإلقامـــة أو تجديد رخصـــة إقامته رخصة

الـــزوج ،وتحديـــد مـــدة منـــح او تجديـــد

بشـــان منحه تأشـــيرة الدخول أو الدخول

الشـــخصية إذا توافـــرت فيـــه الشـــروط

إمـــا بنـــاء علـــى رخصـــة عمـــل أو بالكفالـــة

الـــواردة بقـــرار الكفالـــة الشـــخصية ،ومـــن
أهمهـــا أن يكـــون لصحـــاب الطلـــب مصدر

كاف إلعالته ومن
مشـــروع وثابت للـــرزق
ٍ

ال ابتعاث إلصابات العمل والعاملين بالجهات المؤمنة صح ًّيا
“^” تنشر مرئيات وزارة الصحة و”المجلس األعلى” للعالج في الخارج
علوي الموسوي

الباد – علوي الموسوي

أعلنـــت وزارة الصحـــة فـــي المرئيات التي

رفعها إلى وزير شـــؤون مجلســـي الشورى

والنواب بخصوص االقتراح بقانون بشأن
العـــاج للخـــارج ،أن العـــاج فـــي الخـــارج

ال يشـــمل النظـــر فـــي الحـــاالت المرضيـــة

الناتجـــة عـــن إصابـــات العمـــل ،وحـــاالت

تقويـــم األســـنان التجميليـــة ،وحـــاالت

التجميل غير العاجية ،فيما عدا الحاالت
الناجمـــة عـــن الحـــوادث أو اإلصابات غير

المشمولة ضمن حاالت إصابات العمل.

وأفـــات أنهـــا ال تنظـــر ً
أيضـــا فـــي حـــاالت

الســـياحة العاجيـــة ،وحـــاالت العـــاج
الطبيعـــي أو التأهيلـــي ما لم تقـــرر اللجنة

غير ذلـــك ،والمرضى المشـــمولون بالعاج
علـــى نفقـــة وزارة الدفـــاع وفـــق النظـــام

المتبع لديهـــا ،والعاملون بجهات حكومية

أو خاصـــة توفر لهم التأمين الصحي الذي
يغطي نفقات عاجهـــم بالخارج ،او الذين
تتكفـــل جهـــات عملهـــم بنفقـــات عاجهـــم

بالخـــارج ،وذلـــك دون اإلخـــال بحقهـــم

فـــي أية مزايـــا أخـــرى مســـتحقة بموجب

هـــذا القـــرار ،إذا كانت شـــروط التأمين أو

نفقات العاج ال تشـــمله ،كما شملت قائمة
الحاالت التي ال تختص اللجنة بالنظر في

حاالتها ،الحـــاالت المرضية التي ال يجدي
معهـــا العاج فـــي الخـــارج أو كان عاجها
على سبيل التجربة.

أشارت الوزارة أن وزارة الخارجية تتحمل
نفقات عاج أعضاء البعثات الدبلوماسية
فـــي الخـــارج والقنصلية وأفـــراد عائلتهم،

وتلتـــزم الجهات الحكومية والشـــركات أو

غيرها من المؤسســـات التي تقوم بإرسال

مبتعثين لدورات دراســـية أو تدريبية في
الخارج بالتأمين الصحي لهم ولمرافقهم.

وجـــاءت مرئيـــات وزارة الصحـــة للعـــاج
فـــي الخـــارج وذلـــك بإعـــداد الميزانيـــات

المقترحـــة ســـنويًا بشـــأن ممارســـة اللجنة

لمهامهـــا ،والمراجعـــة الدوريـــة للنفقـــات

وأعـــداد المرضـــى المبتعثيـــن للعـــاج في
الخـــارج ورفعها للمجلـــس األعلى للصحة

التخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

وقالـــت الـــوزارة فـــي مرئيـــات بتوحيـــد

برنامـــج األطبـــاء االستشـــاريين الزائريـــن

للملكـــة بيـــن جميـــع المؤسســـات الصحية

بالفعـــل تـــم إنشـــاؤها وتشـــكيلها بموجب

ذوي كفـــاءة وخبـــرة عالمية فـــي مختلف

 2014تسمى اللجنة العليا للعاج بالخارج

والعمل على استقدام أطباء واستشاريين
التخصصـــات الطبيـــة لتغطيـــة الحـــاالت

المرضيـــة الصعبة أو األكثر شـــيوعً ا والتي

ال يتوفر لها عاج في المملكة ،وبما يؤدي
إلـــى تقليـــل ابتعـــاث المرضى للعـــاج في

الخارج.

قـــرار رئيـــس مجلـــس الـــوزراء منـــذ عـــام
تتبـــع المجلـــس األعلـــى للصحـــة وتضـــم

فـــي عضويتهـــا ممثلين عن كافـــة الجهات
ً
وفقـــا لضوابط موضوعية
المعنية وتعمل
محـــددة وتهـــدف إلـــى تنفيـــذ إجـــراءات

وضوابـــط ابتعـــاث المواطنيـــن للعـــاج

وأفـــادت أنـــه يجـــب تحديد عـــدد األطباء

بالخارج بما يكفل المساواة وعدم التمييز

ســـنويًا

الطبيب االستشـــاري الزائـــر ،وترفع تقرير

االستشـــاريين الزائريـــن وتخصصاتهـــم
ووضـــع

برنامـــج

الزيـــارات

بيـــن المواطنيـــن ،وتتولى ترتيـــب برنامج

وعرضـــه علـــى المجلـــس العتمـــاده وذلك

نصف ســـنوي إلى رئيـــس المجلس األعلى

االســـتراتيجي الصحـــي بالمجلس األعلى

رئيـــس مجلس الوزراء بإنشـــاء وتشـــكيل

بالتنســـيق مع لجنة التدريـــب والتخطيط
للصحـــة ،وإعداد حملة إعاميـــة للتعريف
بالبرنامج الســـنوي لألطباء االستشـــاريين
الزائريـــن وتخصصاتهـــم ووضـــع القواعـــد

التـــي تضمـــن اســـتفادة جميـــع المواطنين
منـــه دون تفرقة ورفعهـــا للمجلس األعلى

للصحة العتمادها وتنفيذها.

للصحـــة عما بنص المادة الثامنة من قرار
اللجنة العليا للعاج بالخارج.

أعلـــن المجلـــس األعلـــى للصحـــة فـــي في

المرئيـــات التـــي رفعهـــا إلـــى وزير شـــؤون
مجلســـي الشـــورى والنـــواب بخصـــوص

االقتراح بقانون بشـــأن العاج للخارج ،أن
هناك لجنة تسمى اللجنة العليا للعاج في

ً
أيضـــا بضـــرورة
ونوهـــت فـــي مرئياتهـــا

الخارج تتبع المجلس األعلى للصحة وهي

عن طريق مستشـــفى قـــوة دفاع البحرين

قـــوة دفـــاع البحريـــن ومستشـــفى الملـــك

ترتيب برنامج الطبيب االستشـــاري الزائر
ومستشـــفى الملك حمـــد الجامعي وصوال

لتقليل النفقـــات وزيادة اإليرادات ،ووضع
الضوابـــط والقواعد التي تضمن اســـتفادة
األطبـــاء البحرينيين مـــن برنامج الطبيب
االستشـــاري الزائـــر فـــي التدريـــب علـــى

التقنيـــات الحديثـــة فـــي العـــاج وزيـــادة

خبراتهم في معاينة المرضى وتشـــخيص
أمراضهـــم وتقديـــم العـــاج المناســـب

وإجراء العمليات لهم وذلك بالتنســـيق مع
لجنة التدريب والتخطيط االســـتراتيجي
الصحي بالمجلس األعلى للصحة.

مشكلة من قبل وزارة الصحة ومستشفى

وفاة الزوجة وكان للزوج منها أبناء.

وبدورها قالت المؤسسة الوطنية لحقوق

تخضـــع لعـــدد مـــن اللوائـــح

التنظيميـــة الصـــادرة عـــن هيئـــة

الزائريـــن وتخصصاتهـــم ووضـــع برنامـــج

جـــودة

وتحديـــد عـــدد األطبـــاء االستشـــاريين

األساســـية لاتصاالت والائحة

وتخصصاتهم ووضع القواعد التي تضمن
استفادة جميع المواطنين منه دون تفرقة
ورفعها للمجلس األعلى للصحة العتمادها
وتنفيذهـــا ،وترتيـــب برنامـــج الطبيـــب

التنظيميـــة

التنظيميـــة

بشـــأن

بشـــأن

الخدمات ،والائحـــة التنظيمية

بشأن حماية مستهلكي خدمات
االتصاالت.

الصحـــة ،ومركز البحرين لـــألورام ،ومركز
الشـــيخ محمـــد بـــن خليفـــة بن ســـلمان آل
خليفـــة التخصصـــي للقلـــب ،وممثـــا عـــن

المستشفيات الحكومية.

وأفـــاد المجلس أن تلقـــي طلبات الحاالت
المرضيـــة المحولـــة مـــن الديـــوان الملكـــي
والديـــوان صاحـــب الســـمو الملكـــي ولـــي
العهـــد رئيـــس الـــوزراء أو الجهـــات التـــي

واالقتصاديـــة والتـــوازن المالي ،والحات
ومستشـــفى الملك حمد الجامعي ودراسة
هذه الطلبات وتقرير مدى حاجتها للعاج
فـــي الخـــارج أو تلقـــي العـــاج بالمملكـــة،

وإعداد الميزانية المقترحة ســـنويًا بشـــان

أو المتابعة.

المبتعثيـــن للعـــاج فـــي الخـــارج ،ورفعهـــا

الدوريـــة للنفقـــات وأعـــداد المرضـــى

للمجلس األعلى للصحة التخاذ ما يلزم.

(التفاصيل على الموقع اإللكتروني)

فـــي هـــذه الفتـــرة التـــي تمـــر بها

حاليا من
كورونـــا وجاري النظـــر
ً

قبـــل الهيئـــة في هذه الشـــكاوى؛
ً
وفقا لاجراءات
التخاذ ما يلزم

المعمول بها.

وأما فيما يخص األســـعار ،فأكد
أن الشـــركات أتاحـــت خدمـــة
تصفـــح

المواقـــع

التعليميـــة

بالمجان في هذه الفترة المشـــار

إليها ،باإلضافة إلى توفير خدمة
اإلنترنـــت الثابـــت بـــا حـــدود

جـــاء ذلـــك ردا علـــى االقتـــراح

لفتـــرة محـــددة لتعزيـــز االلتـــزام

قيـــام الحكومة بتشـــديد الرقابة

باقـــات إضافية متعددة تتفاوت

برغبـــة بصفة مســـتعجلة بشـــأن
علـــى شـــركات االتصـــاالت التي

تـــزود

المواطنيـــن

بخدمـــة

اإلنترنـــت وذلك للحيلولـــة بينها

وبين قيامها برفع سعر الوحدات
وإلزامهـــا بدوام تقديـــم الخدمة

بالبقـــاء فـــي المنـــزل وتوفيـــر

أســـعارها بحســـب احتياجـــات

المستهلك.

وقـــال“ :إذ تعـــرب الحكومـــة عن

خالـــص تقديرها لمجلس النواب

على اهتمامه بموضوع االقتراح

االستشـــاري الزائـــر عن طريق مستشـــفى

واســـتمراريتها حتـــى انتهـــاء
وأوضـــح أن هيئـــة تنظيـــم

وطننـــا العزيـــز وتشـــير فـــي هذا

مـــن القنـــوات الســـتام شـــكاوى

جاء في االقتراح برغبة الماثل”.

ورئيـــس مكتـــب العـــاج بالخارج بـــوزارة

الداخلية ،وصندوق الضمـــان االجتماعي،

الكفالة شأنها شأن الرجل البحريني”.

البوعينيـــن أن خدمات اإلنترنت

والنـــواب

إدارة مخاطـــر البنيـــة التحتيـــة

الســـنوي لألطبـــاء االستشـــاريين الزائرين

إلـــى أعطـــاء المـــرأة البحرينيـــة حقها في

البـــاد بســـبب جائحـــة فيـــروس

الشـــورى

غانـــم

والتـــي ال يتوفـــر لهـــا عـــاج فـــي المملكة،

وإعداد حملة إعامية للتعريف بالبرنامج

عـــن الوطن واالهـــل واألقـــارب ،باإلضافة

أكـــد وزيـــر شـــؤون مجلســـي

الحاالت المرضية الصعبة أو األكثر شيوعً ا

الصحـــي بالمجلـــس األعلـــى للصحـــة،

المواطنة البحرينية من التغرب واالبتعاد

المســـتهلكين بشـــأن الخدمـــات

الائحـــة

التدريـــب والتخطيـــط االســـتراتيجي

األســـرة وكيانها وترابطهـــا ،والحفاظ على

محرر الشؤون المحلية

في مختلف التخصصـــات الطبية لتغطية

العتمـــاده وذلـــك بالتنســـيق مـــع لجنـــة

حســـبما جـــاءت فـــي المذكـــرة االيضاحية

االتصال لمنع رفع األسعار

تنظيـــم االتصـــاالت ومـــن بينهـــا

الزيـــارات ســـنويًا وعرضـــه علـــى المجلس

المبـــدأ األهـــداف والغايـــات التـــي يرمـــي

تشديد الرقابة على مشغلي

وزيادة اإليرادات.
وضم القرار ً
أيضا وضع الضوابط والقواعد

بشـــأن متابعة المرضـــى ومراحل عاجهم

وأفـــادت وزارة الصحـــة أنـــه هنـــاك لجنـــة

واستشـــاريين ذوي كفـــاءة وخبرة عالمية

باستمرار العاقة الزوجية باستثناء حالة

االتصـــاالت خصصـــت عـــددًا

ممارســـة اللجنـــة لمهامهـــا ،والمراجعـــة

بالخـــارج وتقرير مدى الحاجة لاســـتمرار

الصحيـــة والعمـــل علـــى اســـتقدام أطبـــاء

وأن يتـــم ربـــط منـــح الكفالـــة أو تجديدها

حمـــد الجامعي ،والخدمات الطبية بوزارة

للعاج في الخارج ورفعها للمجلس األعلى

علـــى حزمة مميزة مـــن العروض واالتفاق
ً
مســـبقا ،وإصدار التوصيات
على األســـعار

الزائريـــن للمملكـــة بين جميع المؤسســـات

اإلقامـــة بفتـــرة محـــددة (ســـنتان مثـــا)،

حمـــد الجامعـــي وصـــوال لتقليـــل النفقـــات

المحولـــة مـــن مجمـــع الســـلمانية الطبـــي

أو تعاقـــدات مـــع تلـــك المراكـــز للحصـــول

توحيـــد برنامـــج األطبـــاء االستشـــاريين

أعباء والتزامات مالية يفترض أن يؤديها

جائحة كورونا كوفيد .19

وأشـــارت إلى تحديد مراكـــز التخصصات

للصحـــة تمهيـــدًا إلبـــرام تفاهـــم مشـــتركة

وجاء ً
أيضا في في القرا  26لســـنة ،2019

لتوفيـــر االســـتقرار األســـري واالجتماعـــي

قـــوة دفـــاع البحريـــن ومستشـــفى الملـــك

تحددهـــا اللجنة الوزارية للشـــؤون المالية

الطبيـــة العالمية التي يمكـــن التعاقد معها

مع ضرورة ما يلي:

وقالـــت الوطنيـــة :تثمن الهيئـــة من حيث

والمعاييـــر التي تحددهـــا وزارة الداخلية،

الوالية المقررة لها في قانون إنشائها.

وبيـــن المجلس األعلى للمرأة أنه اســـتنادًا
األحنبـــي يحصـــل علـــى رخصـــة إقامـــة

األجنبـــي إذ نصت الفقـــرة  1من المادة 18

لحقـــوق اإلنســـان ذات الصلـــة ،وحســـب

والمادرة لألسرة وبما يجنب الدول تحمل

 1965لـــم ينـــص وتعدياتـــه والقـــرارات
ً
تنفيـــذا لـــه صراحـــة علـــى كفالة
الصـــادرة

أي اســـتثناءات أو قواعـــد خاصـــة بالزوج

على أن يتم ذلك من خال الشـــروط التي
نـــص عليها قانون األجانب ً
وفقا للضوابط

الدســـتور والصكـــوك الدوليـــة واإلقليميـــة

المرفقـــة فـــي المحافظـــة علـــى اســـتقرار

كتابيـــة صـــادرة لـــه أو لصاحـــب عمله عن

لهـــذا النـــص فـــإن زوج المـــرأة البحرينيـــة

أو رخصـــة اإلقامـــة ،كمـــا أنـــه لـــم يتضمن

للمقترح برغة المقدم من الســـادة النواب،

وحرياتـــه األساســـية ،فـــي ضـــوء أحـــكام

مساســـا أو تأثيرا على حقوق اإلنســـان
لها
ً

أن يكـــون الـــزوج قـــادرًا على إعالة نفســـه
وإعالـــة أســـرته واالنفـــاق عليهـــا ضما ًنـــا

وبـــدوره أوضح المجلس األعلى للمرأة أن

الزوج األجنبي من قبل الزوجة البحرينية

وفي الخاصة أكد المجلس األعلى للمرأة

االقتراح برغبة في الجوانب التي ترى أن

إلـــى تحقيقها االقتـــراح برغبـــة والمتمثلة

دائرة العمل لتسمح له بالعمل بالبحرين.

قانـــون األجانـــب (الهجرة واإلقامة) لســـنة

اإلنســـان أنهـــا ســـتقتصر مرئياتهـــا حـــول

برغبة ،لتؤكد تعزيـــز تعاونها مع
المجلـــس لمـــا فيه خيـــر وصالح
المقـــام إلـــى أنها توافـــق على ما

التي تضمن اســـتفادة األطباء البحرينيين
مـــن برنامـــج الطبيـــب االستشـــاري الزائـــر
فـــي التدريـــب علـــى التقنيـــات الحديثـــة
في العـــاج ،وزيـــادة خبرتهم فـــي معاينة
المرضـــى وتشـــخيص أمراضهـــم وتقديـــم
العاج المناســـب وإجـــراء العمليـــات لهم،

تحويل جميع خدمات “الداخلية” إلى إلكترونية
محرر الشؤون المحلية

أكـــدت الحكومة أن اإلدارة العامة

وذلـــك بالتنســـيق مـــع لجنـــة التدريـــب

للجنســـية والجـــوازات واإلقامـــة

بالمجلس األعلـــى للصحة ،وتحديد مراكز

لتقـــدم خدماتهـــا للمواطنيـــن عن

والتخطيـــط

االســـتراتيجي

الصحـــي

التخصصـــات الطبية العالميـــة التي يمكن
التعاقـــد معهـــا للعـــاج في الخـــارج وفعها
للمجلـــس األعلـــى للصحـــة تمهيـــدًا إلبرام
مذكـــرات تفاهم مشـــتركة أو تعاقدات مع
تلـــك المراكز للحصول علـــى حزمة مميزة
ً
مسبقا،
من العروض واإلتفاق على األسعار
وإصدار التوصيات بشأن متابعة المرضى
ومراحـــل عاجهـــم بالخـــارج وتقرير مدى
الحاجة لاستمرار أو المتابعة.

تتعامل مع الجمهور بشكل يومي
طريـــق  3أفـــرع علـــى مســـتوى

المملكـــة ،مشـــيرة إلـــى أن وزارة

الداخليـــة تتجه إلـــى تحويل جل

خدماتها إلى التعامل اإللكتروني؛
وذلـــك تســـهيا علـــى المراجعيـــن
ولضمـــان ســـرعة إنجـــاز المعاملة

دون الحاجة للحضور الشخصي.

وأفـــادت فـــي ردها علـــى المقترح

برغبـــة بإقامـــة مركـــز خدمـــة

متكامـــل

لشـــؤون

والجـــوازات

الجنســـية

واإلقامـــة،

أن

الخدمـــات التـــي تقدمهـــا الـــوزارة

للمواطنيـــن خصوصا لكبار الســـن
منهـــم يتـــم تقديمهـــا علـــى نحـــو

ميســـر وذلـــك مـــن خـــال توزيـــع

الفـــروع علـــى المملكـــة ،للوصـــول
بالخدمـــة المطلوبـــة للمواطنيـــن

بأيسر الســـبل ،إضافة إلى الخطة

المستقبلية للخدمات اإللكترونية

لإلدارة المذكورة.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

الحملة الوطنية للتطعيم ..شجاعة قيادة ومسؤولية والتزام شعب عظيم
إن تفضـــل ســـيدي جاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهـــل البالد

في المجتمع.

كورونـــا ،يـــوم  16ديســـمبر ،تزامنا مـــع ذكرى احتفـــاالت مملكـــة البحرين

عـــدد كبير من المواطنين والمقيمين ،وأســـتطيع القـــول بالنقد والتحليل،

المؤســـس أحمد الفاتح كدولة عربية مســـلمة عام  1783ميالدية ،وذكرى

الطواقم الطبية بابتسامة كالمصباح الذي ينير الطريق ،وشرحا وافيا عن

الحكم ،له داللة عظيمة على قوة القيادة والشجاعة ،والتراص والتماسك

لتتأمل فيه ،هو الحس العالي بالمسؤولية الوطنية وااللتزام بكل التدابير

الشـــعب األعلـــى ،وربـــان حكيم نـــذر حياته في ســـبيل راحة أبناء شـــعبه

دليل على أن المواطن البحريني لديه القدرة الكبيرة على إحداث التغيير

من جميع شـــعب البحرين ،ودافعا وتشـــجيعا لهم ولجميع فئات المجتمع

االجتماعي ،وحسه الوطني العالي وتعاونه مع الجهات الرسمية.

المفـــدى حفظـــه هللا ورعـــاه ،ومبادرتـــه بأخـــذ التطعيم المضـــاد لفيروس

شـــخصيا توجهت إلى المركز الصحـــي التابع لمنطقتنا ،وأخذت اللقاح مع

بأعيادهـــا الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد

كان العمـــل منظمـــا للغاية ،تدخل بهدوء واطمئنان ويســـتقبلك أحد أفراد

تولـــي حضـــرة صاحب الجاللـــة الملك المفـــدى حفظه هللا ورعـــاه مقاليد

طريقـــة تلقـــي اللقاح والمدة الزمنية ،والمنظـــر األجمل الذي يوقف الزمن

مع شـــعبه فـــي جميع األوقـــات ،فجاللته حفظـــه هللا ورعاه قـــدوة ومثل

لـــدى المواطنين والمقيميـــن المتواجدين في المركز الصحـــي ،وهذا أكبر

ببعـــد نظره وســـعة أفقه ،وكانـــت مبادرته أيده هللا محـــل اهتمام وتقدير

والنجاح وتخطي الصعاب بوعيه وعزيمته والشراكة الحميمية والتفاعل

ألخذ اللقاح ،حيث توافد المواطنون والمقيمون بشـــكل كبير ألخذ اللقاح

للتواصل17111483 :
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» شكرا للفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بقيادة سيدي

المضـــاد لفيروس كورونـــا مع بداية انطالق الحملـــة الوطنية للتطعيم ،ما

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،ولي العهد رئيس

األمر الذي ســـيكون له بالغ األثر في قدرة المملكة على الحد من انتشـــاره

الوباء ورسم نخلة االطمئنان في راحة يد كل مواطن ومقيم.

عكـــس الوعـــي والمســـؤولية والحرص على ســـالمتهم وســـالمة الجميع،

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «

الوزراء حفظه الله ورعاه ،الذي أدهش العالم في طريقة التعامل مع هذا
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قطر ...دولة الكذب والخداع
في استضافة لي بقناة سكاي نيوز عربية عن التعديات اآلثمة
التي يقوم بها النظام القطري على صيادي السمك البحرينيين،
أكــدت بحــزم أن مــا يفعلــه نظــام الدوحــة مــن تخــط لألعــراف
والقيم اإلنسانية وعالقات الجيرة ،سينقلب قريبا على رأسهم
“هــم” ،فالقضيــة هنا لم تعد بحرينية فقط ،بل خليجية وعربية
بامتياز.
ففــي الوقــت الذي تبــادر به الكويــت والواليــات المتحدة لفتح
قنــوات المصالحة التي يشــكك بجدواها كثيــرون ،أنا أولهم ،ال
يضــع النظــام القطــري “الحشــيمة” ألي أحــد ،وبسياســة تعكس
“األنــا” المريضــة والتــي تُ كابر علــى الحقيقة وعلى مســتجدات
المشهد نفسه.
نظام الدوحة الزجاجي “والنطاط” بمواقفه ،ال يعي بعد خطورة
ما يفعله ،من سلوكيات عدائية ،ومن تحالفات عدوانية ،وفتح
لألبواب أمام المســتعمرين في اإلقليم ،والذين يغرق تاريخهم
وإرثهم بالبارود والدم والقتل ونهب أموال الشعوب ،وسرقتها.
هذه الممارسات الصعلوكية ،فاشلة النتيجة ،وفارغة المضمون،
وهــي مــن أفقــدت نظام الدوحة ثقــة واحترام الشــارع العربي،
والذي مل من وضع المبررات والتفســيرات ،ومن التأمل بواقع
جديد للمشهد ،تكون قطر طرف ًا فيه.
الرهــان علــى المــال الفائــق ،والعالقــات المشــبوهة ،وتقاريــر
الدكاكيــن الحقوقيــة لــن يجــدي نفع َا لساســة الدوحــة ،بخالف
الخسارة الفادحة لبلدهم ،لسمعتها ،ومكانتها ،وثقة اآلخر بها.
ســتحتاج هــذه الدولــة المختطفــة مــن جماعــات اإلســالم
السياســي ،بعد كل هذه األفعال ،لجهود جبارة وكونية ،تكسب
خاللهــا رضا وثقة الشــعوب والحكومات ،واألهــم إعادة أواصر
الصلــة الطبيعيــة بيــن المواطــن القطــري ،ومحيطــه الخليجــي

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

والعربي.
» هذه هي نتيجة حكم الفرد ،وليس دولة المؤسسات ،هذه هي نتيجة
المزاجية الواحدة ،والتي ألجلها يدفع شعب بأكمله الفاتورة ،من راحته،
ومن قوته ،وأمنه ،واستقراره.

مجرد تخمين!
الفشل والنجاح ...الكالم والعمل ،ال يمكن الفصل بينهما ،كثيرًا ما تعمل وتجتهد وتفنى بالشغل
وتفش ــل ،لكن ــه لي ــس نهاية الطريق ،وكثيـ ـرًا ما تتكل ــم وتثرثر وتنجح ،وهو ً
أيض ــا ليس طريق
النهاي ــة ،مفارق ــة ق ــد توجه اإلنس ــان في الحي ــاة وتؤثر في مس ــاره ،لكن النتيج ــة تبرهن على

موقفك وحكمتك وتصرفك ،فليس الفش ــل نهاية ولي ــس النجاح نهاية ،لكل منهما أدواته التي
تتحك ــم بالنتائج النهائية ،فبقدر ما تكون المعادالت ديناميكية بقدر ما يكون النجاح والفش ــل

رهن ــا بحال ــة مؤقت ــة يمك ــن أن تتغير ف ــي أي وقت ،وفي رأي ــي االحتفاظ بالنج ــاح أصعب من
الوصول إليه ،فبقدر ما يكون طريق النجاح س ــهالً في وقت ما لكنه يتحول لكابوس عندما ال

تس ــتطيع االحتفاظ به ،لدرجة قد تفضل الفش ــل على االحتفاظ بالنج ــاح وهذه مفارقة زمنية
ومكانية.

موس ــم االس ــتحقاقات يُصنع باألزمنة الصعبة ،بوس ـ ِ
ـط التحديات تكمن الفرص ال على طريقة

تجار الحروب الذين يس ــتغلون األزمات ويثرون بكثير من ألوان االحتياالت ،كتخزين البضائع

وإخراجها وقت الضائقة بأسعار مضاعفة مرات ،وال بطريق استغالل األزمات واالتجار بالسلع
ومنه ــا البش ــر ،لك ــن االس ــتحقاقات التي ُتول ــد النجاح هي تل ــك التي ُتولد من رح ــم التحديات
بتفعيل العقول وتش ــغيل الذكاء لتحويل الصعاب إلى وس ــيلة لبلوغ النجاح ،ففي الوقت الذي
أفلس ــت فيه ش ــركات ودول وأفراد بسبب طاحونة كورونا ،بالمقابل أثرَت شركات ومؤسسات

لنفس الس ــبب وفي مقدمتها مراكز البحوث والدراس ــات الطبية وش ــركات إنتاج
ودول وأفراد ِ
اللقاحات واألدوية وهذه حتى قبل شهور من موجة كورونا كانت أسهمها بالحضيض وبعضها
كانت تعاني أسهمها في البورصة ،منها شركة ماديرنا التي قفزت للواجهة مع كثير من شركات
األدوية العالمية.
ل ــم يك ــن ذلك ليحصل لوال هذا الوباء الذي هبط بخيره كذلك على مصانع القفازات والكمامات

سمر األبيوكي

والمعقمات وغيرها التي جاءتها فرصة من حيث لم تتوقع ،وهذا ما قصدته بقولي إن النجاح
والفش ــل يأتيان بوقت األزمات ويخلقان فرصة غير متوقعة ،كيف يمكننا االس ــتفادة من هذه
األزم ــات؟ ليس باالحتيال واالس ــتغالل ،وإن كان النجاح ف ــي كثير من الطفرات بحاجة لهذين
العنصرين ،فالعالم منذ خلق الكون كان قائمً ا على االستغالل واالحتيال وأحيانا توضع قوانين

صفحة جديدة

دولية لتنظيم هاتين اآلليتين ،بل ويتم تشريع القوانين لتمرير االحتيال مثلما فعلت كثير من
الشركات الدولية باستغالل وباء كورونا.
على صعيد الفرد منا يكمن النجاح أو الفشل في حزمة الذكاء  % 50وفي حزمة الحظ ،% 50
هل توافقون على ذلك؟ مجرد تخمين.

»

تنويرة :الصمت وقت الضوضاء أبلغ تعبير عن الرأي.

أؤمن بمبدأ الصفحة الجديدة في كل أمور الحياة ،فال ليل مســـتمر،
وال نهار مشرق لألبد ،لذلك يتعين علينا أن نطوع حياتنا وما نتعرض
لـــه ،فـــال خوف من التغييـــر أو تبدل الحـــال رغم أن أغلبنـــا يحب أن
يبقى في بؤر الراحة التي سكنها ألطول وقت ممكن ،إال أن الظروف
تحتم علينا أن نتغير ونتعايش مع ما حولنا من أحداث ومتغيرات.
إن إيماننـــا العميق بعدم تغير المشـــهد نابع من خوفنا من المســـتقبل
ومـــا قـــد يحمله لنا من متغيرات ،حتى إن كانت كل اإلشـــارات تلمح
لنـــا بضـــرورة التغييـــر منذ زمـــن ،إال أن األغلبية تفضـــل أن تبقى في
دائرتهـــا طوعا ألنها ببســـاطة اعتادت على ما حولهـــا ،وباعتقادي إن

عبدعلي الغسرة

الوضـــع ال يتبـــدل ســـوى بتلقـــي صفعـــة قويـــة ترجعنـــا ال محالة إلى
صوابنـــا لنتفكـــر في عمـــر مضى أو وقت هدر مع ظروف ال تتناســـب
وإمكانياتنا وحاجاتنا ،لكننا كما أســـلفت “نمشـــي اللعب” طواعية مع

درب من التحديث والتطوير
ٌ
بمناســـبة أعيـــاد ديســـمبر المجيـــدة ألقـــى جاللة الملـــك حمد بن عيســـى آل

خليفة عاهل البالد حفظه هللا ورعاه كلمة مُ رفقة بتهانيه المُ خلصة للشـــعب
البحريني بمناسبة احتفاالت البحرين وشعبها بالعيد الوطني المجيد التاسع

واألربعين وبذكرى تقلد العاهل ُسدة ُ
الحكم في البالد.

وتحتفـــل البحريـــن بالذكرى التاســـعة واألربعيـــن لالســـتقالل الوطني ،وهو

ليس مجرد رقم بل ســـنوات حافلة بالعطاء واإلنجازات التي ذكرها العاهل
فـــي الخطـــاب من سياســـية واقتصادية واجتماعية ،واليـــوم بثبات وخطى

بـــإرث متأصل الســـتمرار هذا
القيـــادة وقيـــم العمل الوطني تســـير البحرين
ٍ

العطاء بقيادة عاهل البالد جاللة الملك وصاحب الســـمو الملكي ولي العهد
رئيس الوزراء ومعهما أهل البحرين األوفياء متكاتفين ومتعاضدين بحمل

المسؤولية الوطنية.

ويتذكر عاهل البالد بكل ُحب ووفاء وإخالص فقيد الوطن صاحب الســـمو

وأكـــد عاهل البالد المفدى أن جائحـــة كورونا كانت من أبرز التحديات التي
واجهتهـــا البحرين فـــي 2020م ،وبفضـــل هللا تعالى وبتوجيهـــات الحكومة
والفريـــق الوطنـــي الطبـــي وتضحيـــات الصفـــوف األماميـــة مـــن األطبـــاء
والممرضيـــن والمتطوعين وبما يمتلكه الشـــعب البحريني من التزام ووعي
مجتمعـــي اســـتطاعت البحرين أن تتجـــاوز هذا التحدي الصعـــب ،ما جعلها
تســـيطر على التداعيـــات الخطيرة لكورونا ،واســـتطاعت الحكومة في ظل
هذه الظروف أن تضبط مســـارات العمـــل اإلداري واالقتصادي واالجتماعي
وخصوصا المستوى المعيشي للمواطنين وحركة النشاط التجاري بالبالد.
» لقد كان عهد جاللة الملك دربًا مؤزرًا من التحديث والتطوير في مُ جمل

مجاالت الحياة ،وساهم بتطوير البالد وأثمر العديد من المنجزات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية مُ عتمدً ا بذلك على ثوابت تأسيس الدولة الحديثة

وتقاليد مجتمعها وقيَمها البحرينية العربية ،والسير بنهج مُ عتدل قوامه

الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة رحمه هللا الذي ســـخر كل جهده

التحضر والتسامح ساهم في بناء وطن وضع مداميكه رجال نهضوا به وتركوه

ودوليا.
وعربيا
ً
ً

جديدة.

وخليجيا
محليا
وحياته من أجل النهوض بالبحرين وتقدمها ورفع مكانتها
ً
ً

لنا ليُكمل قادة الحاضر ورجاله ويضيفوا إلى ما تحقق مكتسبات وإنجازات

منطقة الراحة التي خلقناها في أذهاننا عبثا لنرضي أنفسنا ونستمر
فيمـــا نحن عليه فقط لخوفنا مما هـــو جديد وما هو بديل ،وهذا هو
حال البشـــر بل المجتمعات بأســـرها التي تقاوم التغيير ثم ببســـاطة
تنجرف معه وتسعد به.

»

ومضة:

إحداهـــن اكتشـــفت خيانـــة زوجهـــا لهـــا ،لـــم تكـــن غافلـــة كانـــت ترى
المؤشـــرات لكنها لم تتوقع فظاعة المنظر ودناءة المســـتوى وحقارة
البعض ،لملمت شـــتاتها ســـريعا وغادرت ،ليس هربا ،إنما تستطيع أن
تبدأ حياة جديدة دون خوف ألنها ببســـاطة أعطت كل ما تســـتطيع
في هذه الزيجة فكانت زوجة وأما وصديقة وطبيبة نفسية تحاول
أن تعالج كومة من األمراض في شـــخص شـــريكها ،واألهم من ذلك
كله أنها راعت هللا في حياتها كما أمرها دينها ،لذلك قرار الرحيل لم
يكن صعبا عليها فقد قدمت كل ما هو ممكن لمن ال يستحق وغادرت
دون أدنـــى نـــدم فالبعض فراقه حياة ،وصفحـــة البد من تمزيقها من
دفتر الذكريات بابتسامة يملؤها البرود واإليمان بقضاء هللا وقدره.

tariq_albahhar

كشفت مصادر إعامية عن

مرور الفنان محمد منير بوعكة
صحية ،استدعت نقله إلى

المستشفى على الفور ،وحجزه
بقسم المخ واألعصاب بأحد

المستشفيات الخاصة في مصر.
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المركز اإلقليمي وهيئة الثقافة يحتفيان باليوم العالمي للغة العربية

احتفى المركز اإلقليمي العربي للتراث

العالمي وهيئة البحرين للثقافة واآلثار
الجمعـــة الموافق  18ديســـمبر 2020م،
باليـــوم العالمـــي للغـــة العربيـــة ،وذلـــك

خـــال نـــدوة أقيمت عـــن بعـــد ،قدّمها
ّ
والمفكـــر صـــاح فضـــل رئيـــس
الناقـــد

مجمع اللغة العربية مجمع الخالدين.

وتنـــاول فضل عـــدة مواضيـــع متعلقة

بشـــعار اليوم العالمي للغة العربية هذا

المشاهير األعلى أجرا في العالم للعام 2020

العـــام وهـــو“ :مجامـــع اللغـــة العربيـــة:
ضرورة أم ترف؟

» تصدرت نجمة تليفزيون الواقع وصاحبة العالمة التجارية لمساحيق

وفـــي بداية الندوة قالت الشـــيخة مي

التجميل كايلي جينر ،قائمة فوربس السنوية ألعلى المشاهير أجرا
بمكاسب بلغت  590مليون دوالر العام الماضي ،بينما جاء مغنى
الراب األمريكي كانييه ويست في المرتبة الثانية بفارق كبير بلغ 170

بنـــت محمد آل خليفة رئيســـة مجلس

إدارة المركـــز اإلقليمـــي العربي للتراث

مليون دوالر ،وفقا لما جاء في موقع “ديلي ميل”.

العالمي ،إن المركـــز الذي يخدم مواقع
التـــراث اإلنســـاني فـــي الـــدول العربية

» واحتل أسطورة التنس روجر فيدرر المركز الثالث بصفته الرياضي
األعلى أجرًا بأرباح بلغت  106.3مليون دوالر ،معظمها من صفقات

يحتفـــل كل عـــام فـــي الثامـــن عشـــر

التأييد ،بما في ذلك صفقة لمدة  10سنوات بقيمة  300مليون دوالر
مع ماركة المالبس اليابانية .واحتل النجم البرتغالي كريستيانو
رونالدو المركز الرابع بـ  105ماليين دوالر ،يأتي معظمها من راتبه

من ديســـمبر بهـــذا اليوم الذي كرســـته

اليونيســـكو للغـــة العربية ،وأضافت أن
اللغـــة العربيـــة تواجه اليـــوم تحديات

السنوي البالغ  64مليون دوالر مع يوفنتوس ،وجاء النجم ليونيل

ومـــن واجب المســـؤولين ومؤسســـات

ميسي في المركز الخامس بـ  104ماليين دوالر.

المجتمـــع المدنـــي أن تحيـــي االهتمام

» واحتل المخرج تايلر بيري المركز السادس في القائمة بمبلغ 97

بهـــذه اللغة وأن تشـــجع الجيل الجديد

مليون دوالر ،يأتي معظمها من مكتبته السينمائية الضخمة ،ويلي
بيري نجم كرة القدم اآلخر نيمار في المركز السابع بمبلغ  95.5مليون

على التمسك بها واستخدامها.

وبـــدأ صـــاح فضـــل حديثه باإلشـــادة

دوالر.

بـــدور اليونيســـكو فـــي تخصيص يوم

كورونا من جديد

الشيخة مي بنت محمد آل خليفة

ً
مؤكـــدا أن اللغة
عالمـــي للغـــة العربيـــة،

مجمع القاهرة يمتلـــك  30لجنة علمية
ً
عاما بهذه المهمة.
تقوم منذ 90

والسياسة والقانون وغيرها.

اللغة العربيـــة ترفا ،بل هي أداة لحفظ

مشـــاربها ،مـــن روايـــة وقصة ومســـرح

اللغـــة العربيـــة التطـــورات المتســـارعة

كائـــن حي ينمو ويتطور ،وال يمكن بأي
حـــال مـــن األحـــوال أن تكـــون مجامع

اللغة ال يمكن التنازل عنها.

وأوضـــح أن لهـــذه المجامـــع دور مهـــم

والعلوم الطبيعية واإلنســـانية والفنون
ً
مشـــيرا إلـــى أن
والترجمـــة وغيرهـــا،

علماء اللغة من الوطن العربي لمراجعة

المؤسســـات العربيـــة والعالميـــة إلـــى

فـــي تعزيز الصلة ما بيـــن اللغة العربية

مجامع اللغـــة العربية تقوم باســـتقبال

نتاجـــات المعـــارف والعلـــوم ووضعهـــا

فـــي ســـياقها العربـــي إمـــا بتعريـــب
المصطلحـــات أو باقتـــراح أســـماء
موازيـــة لهـــا أو ترجمتهـــا .وقـــال إن

بالتزامن مع انتشــار الموجة الثانيــة في مصر والعالم،

أصواتهم تتوارد على عمرو .و”محسود” ثاني أغنيات ألبوم دياب الجديد.

فعالياتها األســـبوعية عبر منصة “زووم”
الراحل فريد رمضان

والسيناريســـت الراحـــل فريد
رمضـــان ،فـــي برنامـــج “أفـــام

البحريـــن”

الـــذي

إبداعاتـــه مـــا بيـــن الروايـــة،

بسام الذوادي

مريم زيمان

والقصـــة ،وكتابـــة ســـيناريو
األفـــام القصيـــرة والطويلـــة،

يعـــرض

جدا مهمة في مسيرة وتاريخ

شخص وفنان يتعامل معه.

وتضمنـــت الحلقـــة كلمـــات

المخـــرج عمـــار الكوهجي بأن

رحـــل عـــن عالمنـــا بتاريـــخ 6

ببيانـــه الرائـــع ويهـــز العقـــول

فريـــد رمضـــان رحمـــه هللا،

األولـــى ،بينما وصفتـــه الفنانة

طويـــل مـــع المـــرض ،تـــاركا

بأسلوبه الامع المتدفق.

الـــذي قال عنه إنه خلق وثيقة

هللا حس الفهم الســـريع مع أي

عبر مســـافات الزمن ،وتنوعت

هذه الحلقة كاملة يوم الغد”

أسبوعيا مساء كل يوم جمعة.

الســـينما البحرينية ،وقال عنه

ومواقـــف رفقـــاء وأصدقـــاء

فريـــد محـــارب مـــن الدرجـــة

كالمخرج القدير بسام الذوادي

مريـــم زيمـــان بأن لديـــه رحمه

الحمل

وكان رحمه هللا مفكرا فلسفيا

يذكر أن الروائي فريد رمضان

وكاتبـــا المعـــا يلمـــس القلـــوب

نوفمبـــر الماضـــي بعـــد صـــراع

بأســـلوبه الحي ،ويغري القارئ

وراءه إرثا أدبيا ســـيظل خالدا

“ مسافات الباد ستنشر وقائع

الميزان
يجب أن تلتزم بقواعد العمل؛ حتى ال تتعرض

احرص على تحسين عالقتك باآلخرين ،وكن

للخصومات.

الثور

لطيفا.

فعاليـــة حواريـــة بمناســـبة مـــرور 100
عـــام علـــى والدة الناقـــد الكبيـــر الراحـــل
إحســـان عباس بعنـــوان “غربـــة الراعي..

يجب أن تحافظ على أسرارك الشخصية مع

التعبير.

الجوزاء

الشريك.

القوس
يجب أن تتخلص من الكسل والخمول بممارسة

يجب أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك وتسرع في

التمارين.

السرطان

الفحوصات.

الجدي

تجنب تناول األطعمة الدسمة مثل الوجبات

تحتاج لالطالع على كل ما هو جديد ومختلف

السريعة.

الدلو

األسد

العذراء

في مجالك.

احرص على تقوية مناعتك بتناول األطعمة

حدوث تغيرات إيجابية في حياتك العاطفية.

الصحية.

الحوت
حاول أن تتحكم في أعصابك عند التعامل مع
الزمالء.

ال تندفع في اتخاذ أي قرار خاص بحياتك
المهنية.

“زي الشمس” العام الماضي.

“سادن التراث” ،و”خازن األدب” ،و”شيخ
ّ
ّ
والمحققين العرب” ،ووُ صف فيما
النقـــاد
ّ
معرفية
“العامة” وبـ “موسوعة
وُ صف بـ
ّ
هائلة” .فقد ّألف ما يزيد عن  25كتابا في

ّ
وحقق
النقـــد األدبي والســـيرة والتاريخ،

غربـــة المفكر..ســـيرة حافلة” ســـيتحدث

مـــا يقـــارب  52كتابـــا مـــن كتـــب التـــراث

فيهـــا علـــي عمران وبـــإدارة علي فرحان،

بدقة متناهية ،وترجم منفردا ،أو شـــارك

وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء

فـــي ترجمـــة ،اثني عشـــر كتابا مـــن اللغة

اليـــوم األحـــد عبـــر منصـــة زووم .وكامل

اإلنجليزيّـــة ،ونشـــر العديد مـــن المقاالت

التفاصيل موجودة في حســـاب األســـرة

ّ
المتخصصـــة.
العلميـــة
فـــي الدوريّـــات
ّ

والمعـــروف أن إحســـان عبـــاس ناقـــدا

والعلمـــي ،باألدبيـــن العربييـــن القديـــم

ومؤرخـــا أدبيـــا نموذجيـــا ومحققا لكتب
التراث ومترجما من الطراز األولُ .ل ّقب بـ

والحديـــث وباألدب الغربي الكاســـيكي

عبر تطبيق “االنستقرام”.
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العقرب
يجب أن تعبر عن حبك للشريك بجميع أنواع

الذي يعد اللقاء الثاني لريهام مع دينا الشــربيني بعدما قدما سويا مسلسل

يتحدث فيها علي عمران عبر منصة “زووم”

محرر مسافات

الســـاعة

الشربيني ،ومن المنتظر أن تقدم دورا مهما في المسلسل

ندوة حوارية عن إحسان عباس بأسرة األدباء

تعـــاد اليـــوم األحـــد فـــي تمـــام
الثانيـــة

مؤخرا ريهــام عبد الغفور لتقــدم دور البطولة أمام دينا

من المتابعين مع دعوة مطربهم المفضل ،وبدأت مقاطع الفيديو التي تحمل

خلق وثيقة مهمة فــي تــاريــخ السينما البحرينية

الخاصـــة عن الكاتب والروائي

اللغة العربية بمفردات من شتى العلوم

العربية من كافة أنحاء العالم.

سليمان عبد المالك ويخرجه خالد مرعي ،حيث وقعت

تقيـــم أســـرة األدبـــاء والكتـــاب وضمـــن

والنصـــف صباحـــا الحلقـــة

إلى أن المجامـــع تقوم كذلك بتحديث

والطـــاب والراغبون في تطوير لغتهم

عرضه فــي دراما رمضان المقبل ،والــذي يكتبه محمد

طــرح البرومو الخاص بها أمس ،وعلــق عليها“ :غنيها...

عشـــرة

العربية منها .واستكمل حديثه مشيرا

والمصادر لكي يستفيد منها الباحثون

“قصــر النيل” ،بطولــة النجمة دينا الشــربيني ،المقرر

عايز أســمع أصواتكم الحلوة ...محسود” .وتفاعل عدد كبير

حلقة عن فريد رمضان في “أفالم البحرين”

المصطلحـــات واختيـــار مـــا يناســـب

أن تســـاهم فـــي رقمنـــة هـــذه المعارف

قصر النيل

وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة “محسود” بأصواتهم،

وكوكي هي الشقيقة الصغرى للفنانة روبي.

بعقد مؤتمر ســـنوي يدعو إليه مختلف

الـــذي يشـــهد ثـــورة كبيرة ،داعيـــا كافة

تشــارك النجمة ريهام عبدالغفور في بطولة مسلســل

ونشــر دياب مقطعا من أحدث أغنياته “محسود” ،التي

قويــة ،إال أنها الحظت أعراضا مشــابهة للبرد ،وطلبت مــن مخالطيها الحذر.

العربية بالمصطلحات المستحدثة في

من أجـــل إدخال مصـــادر اللغة العربية

هـــذه المجاالت ،ويقـــوم مجمع القاهرة

صفحاته وحســاباته علــى مواقع التواصــل المختلفة،

مما تسبب في أزمة وخوف كبير لدى الفنانين.

وسينما وتشـــكل وغيرها ،فأشار فضل

في مجال العلوم الطبيعية واإلنسانية

إلـــى أن المجامع تعمل على إثراء اللغة

ظهرت مجموعة جديدة مــن المصابين بفيروس كورونا

فقد أعلنت الفنانة الشــابة كوكي مجدي إصابتها وظهور

أما في مجال الفنون واآلداب باختاف

وتمنى صاح فضل أن تواكب مجامع

من كتـــب ومعاجم إلى العالـــم الرقمي

رسالة إلى جمهوره

إيجابية تحاليلها التي أجرتهــا أخيرا ،رغم عدم وجود أعراض

اإلنســـانية كاالقتصـــاد واالجتمـــاع

والفنـــون واآلداب ،إضافة إلـــى العمل؛

وجــه المطــرب عمــرو دياب رســالة إلــى جمهــوره ،عبر

بالوســط الفنــي المصــري خــالل الســاعات الماضية،

صالح فضل

1995

قـــوات حلف شـــمال األطلســـي
تبـــدأ باالنتشـــار فـــي البوســـنة

والهرسك وذلك إلحال السام
بعـــد الحـــروب الدمويـــة التـــي

جرت بيـــن العرقيـــات الصربية

والكرواتية والمسلمة.

تميـــز باإلحاطة ،فـــي نتاجه النقدي
وقد ّ

منـــه والمعاصـــر ،وكان عضـــوا فـــي عدد

العربية وفي لجان
العلميـــة
من المجامع
ّ
ّ
األدبية العربية
تحكيـــم عدد من الجوائز
ّ
الكبيرة.

1970
ً
احتجاجا على الوجود العسكري األمريكي في أوكيناوا.
اندالع أعمال شغب كوزا

1989
الواليات المتحدة ترسل قواتها إلى بنما؛ وذلك إلزاحة رئيسها مانويل نورييغا.

1999
مقاطعة ماكاو تعود إلى السيادة الصينية وذلك بعد استعمار برتغالي دام  99سنة.

1522
سقوط جزيرة رودس في أيدي العثمانيين بعد حصار دام ستة أشهر.

1803
الفرنسيون يسلمون نيو أورلينز ولويزيانا إلى الواليات المتحدة التي قامت بشرائها.

abdulnabi.alshoala
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ahmed.bahar
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حيــث نشــرت مجموعة صور
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حســابها الشــخصي بموقــع
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الروســية ،ماريــا شــارابوفا،

إنستغرام ،لتعلن عن ارتباطهما رسميا بعد قصة حب استمرت لفترة.
وعبــرت نجمــة التنــس الروســية ( 33عامــا) ،التــي تمتلــك أرشــيف كبيــر من

 20ديسمبر 2020
 5جمادى األولى 1442

local @albiladpress.com 385

أعلنــت نجمــة كــرة التنــس

البريطاني ،ألكسندر جيلكس،

السنة الثالثة عشرة  -العدد 4450

تأسست سنة2008 :

ماريا شارابوفا تعلن زواجها رسميا

البطــوالت واإلنجــازات ،عــن حبهــا لزوجهــا البريطانــي ،بنشــر مجموعــة من
ً
ســويا وكتبــت“ :قلــت نعــم منــذ اليــوم األول الذي
اللقطــات التــي تجمعهمــا

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

التقينــا فيــه” .يذكــر أن شــارابوفا توجــت بأولى بطــوالت الغراند ســالم في
ويمبلدن عام  2004وهي ال تزال في عامها السابع عشر ،قبل أن تكمل رحلة
تلك البطوالت وتحرز ألقابها األربعة في بطولة فرنسا المفتوحة عام .2012

سيدتان تلتقطان صور ًا لعمل فني جديد لبانكسي
ظهر على جدار أحد شوارع توترداون ،بعنوان
“أتشو!!” ،في بريستول ،بريطانيا (رويترز)

طفلة تجني ماليين الدوالرات من اليوتيوب
حصلت الطفلة الروســية أناستاسيا
رادزينســكايا البالغــة مــن العمــر 6

أعــوام مــن مدينة كراســنودار للمرة
الثانيــة علــى مركــز مــن بيــن أكثــر
ً
أجــرا علــى موقــع
عشــرة مدونيــن
ً
وفقــا لمجلــة فوربــس،
يوتيــوب

حيــث احتلــت المرتبــة الســابعة من
ً
وفقا لموقع.
التصنيف،
الصحيفــة:

وكتبــت

موقــع يوتيــوب .يشــار إلــى أن

قنــاة رادزينســكايا تســمى “Like
ً
وفقــا لفوربــس ،تــم ضــم
.”Nastya

رادزينســكايا فــي التصنيــف للعــام
الثانــي علــى التوالــي ،ففــي عــام

 2019احتلــت المركــز الثالث ،وكان
ً
وفقــا للصحيفة،
دخلهــا  18مليو ًنــا.

بلــغ دخــل رادزينســكايا هــذا العــام

“احتلــت

 18.5مليــون دوالر ،وبلــغ إجمالــي

مــن العمــر  6ســنوات مــن إقليــم

إجمالــي عــدد المشــتركين 190.6

أناســتازيا رادزينســكايا ،البالغــة
كراســنودار ،المرتبــة الســابعة فــي
ترتيــب مدونــي يوتيــوب األعلــى
ً
أجــرا فــي العالــم” .ونشــرت المجلــة
قائمــة بأفضــل  10نجــوم فــي علــى

البرلمان السويسري
يقر قانون زواج
المثليين

عــدد المشــاهدات  39مليــارًا ،وبلــغ

مليــون .باإلضافــة إلى ذلك ،يُ الحظ

أن رادزينسكايا هي الفتاة الوحيدة
فــي أفضــل  10مدونيــن علــى

يوتيوب.

الغناء سبب بسيط لحياة هانئة وعمر مديد
يعتمــد متوســط العمــر المتوقع لحياة اإلنســان عــادة على

مزحة تتسبب في وفاة بريطاني بعيد ميالده
تســببت مزحــة بوفــاة بريطانــي يبلغ من العمــر ثالثين عامــا ،كان يحتفل

بعيد ميالده رفقة أصدقائه.

نمــط الحيــاة الــذي يتبنــاه ويمشــي عليــه ،ســواء بتنــاول

فخــالل احتفــال ســايمون هولــدر،

لينقل هولدر إلى المستشفى مصابا

السويســري علــى مشــروع قانون

االبتعــاد عــن التدخيــن وغيرهــا مــن الخطــوات التــي قــد

قــارب ،قــام أصدقــاؤه برميــه فــي

يتمكنــوا مــن إنقاذه ،وتوفي بســبب

ســيمكن ممثلــي  LGBTمــن عقــد

ولكن ما قد ال يعلمه الجميع أن الغناء أيضا ربما يساعد في

ليسبح عائدا إلى القارب إال أنه علق

حققــت الشــرطة فــي المأســاة

وكانــت سويســرا قــد أصــدرت

مشــتركة بيــن جامعــة بيــل وجامعــة هارفــارد ،أن الغنــاء

تخليصه ســوى بعد إيقــاف القارب،

حادثــا ،بحســب مــا نقلــت صحيفــة

عــام  ،2013كان يســمح لمثليــي

ويسبب طول العمر ،بحسب ما ذكر موقع “.”express

صــادق

مجلســا

البرلمــان

لتشــريع “الــزواج للجميــع” ،مــا

الزواج رسميا.

األطعمــة الصحيــة ،أو ممارســة التماريــن الرياضيــة أو
تضمن حياة صحية وطوال في العمر.

بالنســبة للكثيــر مــن النــاس يعزز صحــة العقــول والقلوب،

الجنــس بإقامــة شــراكات فيمــا

وبينت الدراســة أيضا أن الغناء يســاعد على خفض ضغط

ومــع المصادقــة علــى القانــون

ويساعد في عالج االكتئاب.

عقــد الــزواج بكل مــا يترتب عليه

المطربيــن والموســيقيين عــادة مــا يكــون لديهــم معــدل

وأوضحــت الكثيــر مــن الدراســات ضمــن هــذا الســياق ،أن

مــن األمــور القانونيــة وحقــوق

ذكاء أعلــى مــن عامة الناس ،حيث يســاعدهم الغناء على

ورحــب فــرع منظمــة “العفــو

أســلم .وباإلضافــة إلى الفوائد التي يؤمنهــا الغناء لمؤديه،

علــى القانــون ،قائــال إنــه “انتصــار

تحســين تدفــق الدم المؤكســج ما يســمح بوصــول المزيد

المتزوجين.

تاريخي لمجتمع .”LGBTIQ

بمروحتــه ،ولــم يســتطع أصدقــاؤه

الغناء سبب بسيط لحياة هانئة وعمر مديد

من األكسجين إلى الدماغ.

الدم ويحسن من صحة الدماغ ويقلل من مخاطر الخرف

الجديد ســيكون بإمــكان المثليين

الدولية” في سويســرا بالمصادقة

الماء.

عيش حياة مديدة صحية وهانئة ،وهذا ما أثبتته دراســة

قانونــا حــول الــزواج المدنــي في

بينهم ،لكنها لم تعتبر “زواجا”.

بعيــد ميــالده الثالثيــن ،علــى متــن

تذكرة ألعاب تشعل شجارا حاميا بين امرأتين

بتقديم حملة “الغناء من أجل الدماغ” لمساعدة األشخاص

دول العالم ،حيث يتحدى المسنون التصورات التقليدية عن الشيخوخة

باإلضافــة إلــى ما ســبق فقــد بيــن العلماء وجــود عضو

ويحطمون الصور النمطية عن السن.

صغيــر فــي األذن يســتجيب للتــرددات الصــادرة عــن

وهناك أمثلة مدهشة لمن يمارس

الغنــاء مســببا شــعورا بالمتعــة بغــض النظــر عــن شــكل

الكوريوغرافيــا فــي الـــ 78مثــل

مزاج اإلنسان في مختلف األوقات.

فــي الجامعــة في الـ 96مــن عمره

الغنــاء ،مــا يجعل من الغناء ســببا بســيطا في تحســين

الصينيــة وانــغ بيونــغ ،ويتخــرج

مثــل اإليطالــي جوزيبــي باترنــو،

أميركية تطلق

أعمارهم عن  80عاما.
وذكــرت صحيفــة “ديلــي ميــل”
البريطانية أن شخصا من بين كل 30

بجروح بالغة في والية تكساس.

مريضا بالفشــل الكلوي توفي بســبب

وذكــرت صحيفــة “ديلــي ســتار”
أن

فيــروس كورونــا ،ممــا دفــع بعــض

األميركيــة،

الخبــراء إلــى الدعــوة إلــى جعل هذه

تشيلســي دود ،كتبت قبل يومين

مارت ،من أجل الحصول على إحدى

قسم األلعاب في نورث كارولينا وول
التذاكــر فــي قســم األلعــاب ،تاركيــن

لدى بعضهما آثار الشجار والكدمات.

تتبــادالن اللكمــات بجانــب مــكان

قطع التذاكر ،ويشــتد الصــراع بينهما

وقــد انتشــر فيديــو عبــر مواقــع

تدريجيــا ،ويدخــل في الشــجار رجل

الفتاتــان ،وهمــا تبــدآن الشــجار،

الخــالف بيــن المتشــاجرتين ،لتقــوم

التواصــل االجتماعــي تظهــر فيــه
ومــن ثــم تدخــالن فــي معركــة حادة
تنتهــي بخســارة الطرفيــن ،بحســب

وامــرأة يحــاوالن فــك العــراك وحــل
إحداهمــا بالصــراخ فــي وجههمــا

واالعتداء عليهما أيضا.

الفئة من الناس أولوية في التطعيم.

مــن الحادثــة علــى صفحتهــا فــي

وتوفــي حتــى اآلن  662مريضــا مــن

“فيســبوك”“ :أتمنــى لكم جميعا أن

بيــن  20000مريــض بالفشــل الكلوي

تجدوا السالم”.

وذلك بسبب مضاعفات كورونا ،وفقا

وأفــادت شــرطة المدينــة بأنــه تم

لجمعيــة “ ”Kidney Careالخيريــة

اكتشــاف جريمة القتــل واالنتحار

في المملكة المتحدة.

المشــتبه بهــا ،فــي منــزل بإحــدى

كمــا توفــي  564شــخصا آخرين ممن

ضواحي والية تكساس ،بضاحية
نيــو براونفيلز في ســان أنطونيو،

في صورة أعياد الميالد األخيرة لهما في البيت األبيض ،قرر الرئيس األميركي

نيــو براونفيلــز ،أطلقــت النار على

االجتماعي .ونشرت ميالنيا على حسابها الشخصي صورة تجمعها بترامب ،وهما
يرتديان بدلة رسمية سوداء ،أمام زينة ألعياد الميالد “الكريسماس” ،حسب ما
أشارت صحيفة “مترو” البريطانية.

وأن تشيلســي دود ( 43عامــا) مــن
طفليهــا قبــل أن توجــه البندقيــة

نحو نفسها.

غيرهم.

المســتجد ،مقارنــة مــع مــن تزيــد

إلــى مقتــل ابنهــا وإصابــة ابنتهــا

ويظهــر الفيديــو هاتيــن المرأتيــن

نينــا

مكســيموفا،

وكثيــرون

أكثــر عرضة لمخاطر فيروس كورونا

الرصــاص باتجــاه طفليهــا ما أدى

دخلــت امرأتــان في شــجار حــاد ،في

المسابقات الدولية مثل الروسية

وجــد بحــث جديــد أن مرضــى الكلى

أميركية على االنتحار بعد إطالق

األميركية.

فــي الـــ 83ويفــوز الميداليــات في

كبير ..بسبب كورونا

فــي حادثــة مروعــة ،أقدمــت أم

ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوســت”

ولمــن يســبح فــي الميــاه البــاردة

مرضى الكلى في خطر

وتنتحر

ومن ثم قامت بعض النساء الموجودة في القسم بالدخول في هذه المعركة التي انتهت بسقوط
إحدى المتعاركتين أرضا .وأما بالنسبة لرجال الشرطة فقد وصولوا بعد انتهاء الشجار.

“ديلي ستار”.

يصبــح نمــط الحيــاة النشــيط للكبار في الســن موضة جديــدة في بعض

النار على طفليها

البريطانيــة

وخلصــت إلــى أن وفاة هولدر كانت

وباالعتماد على أن الغناء يساعد على تنشيط الذاكرة ،كما

المصابين بالخرف في الحفاظ على ذاكرتهم.

فهــو يســاعد علــى تحســين الــدورة الدمويــة عــن طريــق

فقدان الدم.

العمر ليس عائقا أمام اإلنجازات واالنتصارات

يولد الشــعور باالرتياح والســعادة ،قامت جمعية الزهايمر

تحســين وظيفــة الدمــاغ كمــا يمكنهــم مــن التفكير بشــكل

ليسارعوا بطلب النجدة.

بجــروح في ســاقه ،لكــن األطباء لم

دونالد ترامب وزوجته ميالنيا لفت األنظار بارتداء زي واحد ،ليشعال مواقع التواصل

خضعــوا لعمليــات زرع الكلى ،بســبب
“كوفيــد ،”-19ممــا رفــع إجمالــي عدد
الوفيــات بيــن أولئــك الذيــن يعانــون
مــن مشــاكل كلوية خطيــرة إلى أكثر
من .1200
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