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..iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ √ƒª°S AÉ≤d iód

äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe »a á«ªæàdG ºYód Oƒ¡édG ôaÉ°†J á«ªgCG ócDƒj AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ócCG
á«ªgCG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG
ôaÉ°†àH äGõéæe øe ≥≤ëJ Ée ≈∏Y AÉæÑdG á∏°UGƒe
…òdG º¡eõYh á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG Oƒ¡L
∞∏àîe »a á«ªæàdG ¬LhCG ºYO »a º¡°ùj ÉªH Ö°†æj ’
Iô«°ùªdG ±GógCG Æƒ∏Ñd óMGƒdG ≥jôØdG ìhôH äÉYÉ£≤dG
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
¢ùeCG ´ÉaôdG ô°üb »a √ƒª°S AÉ≤d iód ∂dP AÉL
,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y ó«°ùdG
l ÉkªFGO ƒg øWGƒªdG ¿EG √ƒª°S ∫Éb å«M
á«ªæà∏d ±óg
,É¡≤«≤ëàd øjôëÑdG ≥jôa AÉ°†YCG áaÉc ≈©°ùj »àdG
á«ªgCÉH É kgƒæe ,Oƒ¡édG áaÉc ºYO π°UGƒæ°S ¬∏LCG øeh
ï°Sôj ÉªH Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Y πª©dG äGQÉ°ùe õjõ©J
QÉ`` gOR’Gh AÉªædG ≥≤ëjh ácQÉÑªdG ø``Wƒ``dG Iô«°ùe
.øWGƒªdGh øWƒ∏d
øY iQƒ``°`û`dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ Üô`` YCG ,¬ÑfÉL ø``e
ó¡©dG »``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd √ôjó≤Jh √ôμ°T
¢UôM
m øe √ƒª°S ¬jóÑj Ée ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
ø«à£∏°ùdG ø«H ∑ôà°ûªdG »HÉéjE’G πª©dG õjõ©J ≈∏Y
≈∏Y ¬©Øfh √ô«N Oƒ©j ÉªH á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG
.É¡FÉæHCGh áμ∏ªªdG

:ócDƒjh záaô¨dG{ ¢ù«FQ »≤à∏j AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh

á∏eÉ°ûdG á``jƒ``ª``æ``à``dG Iô``«``°``ù``ª``dG »``a ¢``UÉ``î``dG ´É``£``≤``dG äÉ``eÉ``¡``°``SEG õ``jõ``©``J

»a ¢``UÉ``î``dG ´É``£``≤``dG QhO
ºYOh áμ∏ªªdÉH á«ªæàdG á«∏ªY
IQÉéJ áaô¨d ôªà°ùªdG √ƒª°S
.øjôëÑdG áYÉæ°Uh

»``μ`∏`ª`dG ƒ``ª` °` ù` dG Ö``MÉ``°` ü` d
¢ù∏ée ¢``ù` «` FQ ó``¡` ©` dG »`` dh
øe ¬``jó``Ñ`j É``e ≈``∏`Y AGQRƒ`` ` dG
õjõ©J ≈∏Y ΩÉªàgGh ¢UôM
m

.áaÉc ä’ÉéªdG »a ájƒªæàdG
¢ù«FQ Üô``YCG ,¬ÑfÉL øe
á``YÉ``æ``°``Uh IQÉ`` `é` ``J á`` `aô`` `Z
√ôjó≤Jh √ôμ°T øY øjôëÑdG

≈∏Y AÉ``ª` æ` dGh ô«îdÉH Oƒ``©`j
QhódG √ƒª°S GkócDƒe ,™«ªédG
´É``£` ≤` dG ¬`` H ™``∏`£`°`†`j …ò`` `dG
Oƒ``¡` é` dG ó`` `aQ »`` a ¢``UÉ``î``dG

á¡LGƒe »``a á«ªæàdG á∏é©H
ák `«`Ñ`∏`J äÉ``jó``ë` à` dG ∞``∏`à`î`e
≥∏Nh ø«æWGƒªdG äÉ©∏£àd
ÉªH º¡d ¢``Uô``Ø`dG ø``e ó``jõ``ª`dG

¢SÉf ¬∏dGóÑY ô«ª°S ó«°ùdG
áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQ
√ƒª°S QÉ°TCG å«M ,øjôëÑdG
™aódG QGôªà°SG IQhô°V ≈``dEG

,¢`` ù` `eCG ´É`` `aô`` `dG ô``°` ü` b »```a
¿É``ª`∏`°`S ï``«` °` û` dG Qƒ``°` †` ë` H
ô``jRh áØ«∏N ∫BG áØ«∏N ø``H
,»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG

ƒ``ª` °` ù` dG Ö`` MÉ`` °` `U ó`` ` ` cCG
øH ¿É``ª`∏`°`S ô`` «` `eC’G »``μ`∏`ª`dG
ó¡©dG »``dh ,áØ«∏N ∫BG óªM
,AGQRƒ`` ` ` dG ¢``ù` ∏` é` e ¢``ù` «` FQ
≥«≤ëàd πª©dG á∏°UGƒe á«ªgCG
á«YƒædG äGRÉéfE’G øe ójõªdG
´É£≤dG äÉeÉ¡°SEG õjõ©J ôÑY
ájƒªæàdG Iô«°ùªdG »a ¢UÉîdG
É¡ªFÉYO ≈°SQCG »àdG á∏eÉ°ûdG
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
√ƒª°S É kgƒæe ,ióØªdG OÓÑdG
ácGô°ûdG äGQÉ°ùe õjõ©J ¿CÉH
√QÉÑàYÉH ¢UÉîdG ´É£≤dG ™e
øe OÉ°üàbÓd Ék «°ù«FQ Ékcôëe
äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe ºYO ¬fCÉ°T
äÉ«∏ªY õØëj ÉªH ájOÉ°üàb’G
πc »``a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
IOƒ°ûæªdG ôjƒ£àdG »MÉæe
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a
√ƒª°S AÉ≤d iód ∂dP AÉL

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh á°SÉFôH
ƒYóJ á«ë°üdG á``jÉYôdG õ``cGôªd …ò«ØæàdG ¢``ù«FôdG
ô`````NBG ¢```Vô```©```à```°```ù```J á```«```≤```«```°```ù```æ```à```dG á```æ```é```∏```dG
á``jRGôàM’G äGAGô``LE’ÉH ΩGõ``àd’G á``∏°UGƒe ≈``dEG
¢`` ù` `«` `Fô`` dG â`` `ª` ` à` ` à` ` NGh
á``jÉ``Yô``dG õ``cGô``ª` d …ò``«` Ø` æ` à` dG
É¡ëjô°üJ á``«` dhC’G á«ë°üdG
IQhô`` °` `V ≈`` ∏` `Y ó``jó``°` û` à` dÉ``H
á∏°UGƒàªdG Oƒ¡édG IófÉ°ùe
»æWƒdG ≥jôØdG É¡dòÑj »``à`dG
¢``Shô``«`Ø`d …ó``°` ü` à` ∏` d »``Ñ` £` dG
á«Ñ£dG º``bGƒ``£``dGh É`` fhQƒ`` c
±ƒØ°üdG »``a á``«`°`†`jô``ª`à`dGh
»a º``¡` ª` Yó``j ø```eh á`` «` `eÉ`` eC’G
¿EG å«M ,IófÉ°ùªdG äÉ¡édG
πμ°ûJ ä’É``ë` dG OGó```YCG IOÉ`` jR
áë°U ≈∏Y Gkó`jó``¡`Jh Ik Qƒ``£`N
áØYÉ°†e Öéj ∂dòd ,™ªàéªdG
ΩGõàd’G ójó°ûJh ™«ªédG Oƒ¡L
»a á``jRGô``à` M’G äGAGô`` LE’É`` H
IƒLôªdG èFÉàædG ≥«≤ëJ π«Ñ°S
πeÉ©àdG øe á∏MôªdG √ò``g »a
øeC’G ≈∏Y ÉXÉØM ¢Shô«ØdG ™e
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a »ë°üdG

.ó«°ùdG á∏«∏L .O |
á«LQÉîdG øcÉeC’Gh ,OhóëªdGh
ΩóYh ,á≤∏¨ªdG ∫óH áMƒàØªdG
äÉª«∏©àdÉH ó«≤àdG »a ¿hÉ¡àdG
»æWƒdG ≥jôØdG øY IQOÉ°üdG
¢``Shô``«`Ø`d …ó``°` ü` à` ∏` d »``Ñ` £` dG
πeÉ©àdG πMGôe ∫GƒW ÉfhQƒc
.¢Shô«ØdG ™e

™ªàéªdG OGô``aCG áaÉμd É¡JƒYO
QòëH á∏°UGƒªdG IQhô°V ≈``dEG
∫Ó``N ø``e ø``jô``ë`Ñ`dG π`` LCG ø``e
äGAGô``LE’É``H ΩGõ``à`d’Gh ó«≤àdG
á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh ájRGôàM’G
QÉ°ûàfG øe óë∏d áYƒ°VƒªdG
ÉkÑLGh ∂dP QÉÑàYÉH ¢Shô«ØdG
≈∏Y ®ÉØëdG π``LCG ø``e Ék«æWh
.º¡dƒM øe áë°Uh º¡àë°U
Oƒ``¡`é`dG ¿CG ≈`` `dEG â``à` Ø` dh
…ó°üà∏d á``dhò``Ñ`ª`dG á``«`æ`Wƒ``dG
á∏°UGƒàe É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`Ø`d
QÉ°ûàfG ø``e óë∏d Iôªà°ùeh
á``«` ª` gCG Ik ó```cDƒ` `e ,¢``Shô``«` Ø` dG
ô``Ñ` Y Oƒ`` `¡` ` é` ` dG √ò`` ` ` g º`` ` ` YO
äGAGôLE’ÉH ΩGõàd’G á∏°UGƒe
QÉ``°``ü``à``NGh ,á`` ` jRGô`` ` à` ` `M’G
Iô`` `°` ` SC’G ≈`` ∏` `Y äÉ``©``ª``é``à``dG
§«ëªdGh ∫õæªdG »a IóMGƒdG
OÉà©ªdG ¥É£ædG »a »YÉªàL’G

á∏«∏L IQƒ`` à` `có`` dG â``dÉ``b
…ò``«`Ø`æ`à`dG ¢``ù` «` Fô``dG ó``«` °` ù` dG
á«dhC’G á«ë°üdG ájÉYôdG õcGôªd
á«©ªàéªdG á``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG ¿EG
âbh …CG øe ôãcCG ¿B’G áHƒ∏£e
≈∏Y ®É``Ø`ë`dG π``LCG ø``e ≈°†e
øe ™``«`ª`é`dG á``eÓ``°` Sh á``ë`°`U
,(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
¢†©H ¿hÉ``¡`J ¿CG ≈``dEG Ik ô«°ûe
º¡eGõàdG ΩóYh ™ªàéªdG äÉÄa
á`` jRGô`` à` `M’G äGAGô`` ` `LE’É`` ` `H
äGQGô≤dGh á«FÉbƒdG ô«HGóàdGh
á«æ©ªdG äÉ¡édG øe IQOÉ°üdG
¢Shô«ØdG QÉ``°`û`à`fG ø``e óë∏d
»a ôÑcCG ´É``Ø`JQG ≈``dEG …ODƒ«°S
.áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OGóYCG
É``¡` Ø` °` SCG ø`` `Y â`` ` Hô`` ` YCGh
»a á``ª`FÉ``≤`dG ä’É``ë` dG ó``jGõ``à` d
∫òÑJo »àdG Iô«ÑμdG Oƒ¡édG πX
Ik Oó``é` e ,á``ë`FÉ``é`dG á``¡`LGƒ``ª`d

É````fhQƒ````c ¢```Shô```«```a ™````e π```eÉ```©```à```dG äGó```é```à```°```ù```e

ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGôJ
ó¡©dG »`` dh áØ«∏N ∫BG ó``ª`M ø``H ¿É``ª`∏`°`S
´ÉªàLG ¢``ù` eCG AGQRƒ`` ` dG ¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ
øY ó≤Y …ò``dGh 365 á«≤«°ùæàdG áæé∏dG
≈∏Y ´ÉªàL’G ∫ÓN áæé∏dG â©∏WG PEG ,ó©H
á£°ûfC’G á°SQÉªe äGAGôLEG ôjƒ£J ìôà≤e
.áμ∏ªªdG »a ájQÉéàdG
ƒª°S QÉÑNC’ »ª°SôdG ÜÉ°ùëdG ô°ûfh
»YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe ≈∏Y ó¡©dG »dh
É°†jCG â°ûbÉf á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ¿G zôàjƒJ{
AÉæÑdG ¢ü«NGôJ QGó°UG ΩÉ¶f äGóéà°ùe
ôNG áæé∏dG â°Vô©à°SG Éªc ,zäÉ``jÉ``æ` H{
ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG äGóéà°ùe
.z19-COVID{

á«dÉ£jE’G á«æjôëÑdG äÉbÓ©dG Qƒ£àH ó«°ûj á«dhódG ¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG π«ch

º``«``¶``æ``J Ωƒ```°```Sô```e Qhó````°````U ø``ª``ã``J zá```jô```Ø```©```é```dG{
á```jô```Ø```©```é```dGh á```«```æ```°```ù```dG ±É```````````bhC’G »``°``ù``∏``é``e
.IOÉÑ©dG QhO
±É`````bhC’G IQGOEG ¢``ù``∏``é``e ó`````cCGh
AGOCÉ```H ¢ù∏éªdG ΩÉ``«``b ¿CG ájôØ©édG
π«©ØJ ƒg ¿CÉ°ûdG Gòg »a ¬JÉ«dhDƒ°ùe
πª©dG ôªà°SG …ò``dG »îjQÉàdG √Qhó``d
±Gô°TE’ÉH …ó°üàdG ∫ÓN øe GOƒ≤Y ¬H
∞bƒdG ¿hDƒ°Th IOÉÑ©dG QhO IQGOEG ≈∏Y
∫õ``©``dGh ø««©àdG á£∏°S ∂``dP »``a ÉªH
Ωƒ¡Øªd É≤k ÑWh ¬HÉÑ°SCG äôaGƒJ Ée ≈àe
ø«ØbGƒdG äGQÉ``Ñ``Yh ∞``bƒ``dG áZÉ«°U
.á«eÓ°SE’G á©jô°ûdG ΩÉμMCG ≈°†à≤ªHh

√ÉéJ ¬JÉ«dhDƒ°ùªH ΩÉ«≤dG øe ¢ù∏éªdG
É¡JGOGôjEG ±ôr °Uh É¡dÓ¨à°SGh ±ÉbhC’G
p
á¨«°üd É k©ÑJ Égô«ª©Jh É¡fÉ«YCG ßrØMh
.∞bƒdG IQÉÑYh ∞bGƒdG
AÉ``°``SQEG ¿CG ≈```dEG ¢ù∏éªdG â``Ø``dh
…CG πM »a »YÉªàL’G QhÉ°ûàdG CGóÑe
IOÉÑ©dG QhO IQGOEG øY áÄ°TÉf äÉaÓN
áeAÓe ôãcC’G á∏«°SƒdG ƒg ±ÉbhC’G hCG
º¡°ùj ÉªHh ,ä’Éμ°TE’G √òg πãe πëd
≈∏Y äÉaÓîdG √òg ¢SÉμ©fG ΩóY »a
»a á«æjódG ôFÉ©°ûdG hCG ¢†FGôØdG AGOCG

±É``````bhC’G IQGOEG ¢``ù``∏``é` e ø``ª` K
º``bQ Ωƒ``°``Sô``ª``dG Qhó```°```U á``jô``Ø``©``é``dG
º«¶æJ ¿CÉ```°```û```H 2021 á``æ``°``ù``d (3)
ájôØ©édGh á«æ°ùdG ±É``bhC’G »°ù∏ée
.Éª¡«JQGOEGh
±É`````bhC’G IQGOEG ¢``ù``∏``é``e ∫É`````bh
»a ±ÉbhC’G ¢ù∏ée á£∏°S ¿EG ájôØ©édG
ΩÉμMCG ™e ≥aGƒàj ÉªH ∫õ©dGh ø««©àdG
,1960 ΩÉ``Y òæe É¡ª«¶æJ ºJ ´ô°ûdG
á£∏°S ß``Ø``M ≈``∏``Y ó``«``cCÉ`à``dG ¿EG å``«``M
øμªo«°S ¿CÉ°ûdG Gò¡H ±É``bhC’G ¢ù∏ée

∞∏àîe »a øjôëÑdG áμ∏ªe ™e
áμ∏ªª∏d á``«`æ`ª`à`e ,ä’É``é``ª``dG
.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe Gkójõe
,´É``ª` à` L’G ∫Ó`` N º``J É``ª` c
øjó∏ÑdG ø«H ¿hÉ©àdG ¬LhCG åëH
∫É«M ô``¶`æ`dG äÉ``¡` Lh ∫OÉ``Ñ` Jh
ΩÉ``ª`à`g’G äGP ÉjÉ°†≤dG Rô```HCG
.∑ôà°ûªdG

á«eÉæàe á«é«JGôà°SG á``cGô``°`T
.á∏eÉ°Th
Ió«°ùdG âHôYCG ,É¡ÑfÉL øe
É``gRGõ``à` YG ø`` Y …OÉ`` ` `eCG ’hÉ`` `H
√ó¡°ûJ …ò``dG Ωó≤àªdG QÉ°ùªdÉH
ø«H áªFÉ≤dG á≤«KƒdG äÉbÓ©dG
Ió``cDƒ` e ,ø``«`≤`jó``°`ü`dG ø``jó``∏`Ñ`dG
¿hÉ©àdG õjõ©J ≈dEG ÉgOÓH ™∏£J

á``«`dhó``dG ¿hDƒ` °` û` ∏` d á``«` LQÉ``î` dG
É¡H ΩÉb »àdG áëLÉædG IQÉjõdÉH
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
,»``°`VÉ``ª`dG ΩÉ``©` dG ∫Ó`` N É``ehô``d
áÑ«W è``FÉ``à` f äô`` ª` `KCG »`` à` `dGh
õ``FÉ``cQ â``©` °` Vhh á``«``HÉ``é``jEGh

ï``«`°`û`dG Qƒ``à``có``dG ™``ª` à` LG
áØ«∏N ∫BG ó``ª` MCG ø``H ¬``∏`dGó``Ñ`Y
¿hDƒ°û∏d á«LQÉîdG IQGRh π«ch
ΩÉ©dG ¿GƒjódÉH ,¢ùeCG ,á«dhódG
…OÉeCG ’hÉH Ió«°ùdG ™e ,IQGRƒ∏d
á«dÉ£jE’G ájQƒ¡ªédG Iô«Ø°S
.øjôëÑdG áμ∏ªe iód
OÉ``°` TCG ,´É``ª``à``L’G ∫Ó`` `Nh
óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG
á≤«KƒdG äÉbÓ©dG ≥ª©H áØ«∏N ∫BG
ø«H ™``ª`é`J »``à` dG Iõ``«` ª` à` ª` dGh
ájQƒ¡ªédGh øjôëÑdG áμ∏ªe
Qƒ£J øe √ó¡°ûJ Éeh ,á«dÉ£jE’G
,Ió``©` °` UC’G ™«ªL ≈``∏`Y AÉ``ª` fh
õjõ©J á∏°UGƒe á«ªgCG Gkó` cDƒ` e
»FÉæãdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ``©` à` dG
ò``«`Ø`æ`J á``©``HÉ``à``eh ∑ô``à` °` û` ª` dG
ºgÉØàdG äGô``cò``eh äÉ``«`bÉ``Ø`J’G
ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H á©bƒªdG
.ácôà°ûªdG äÉ©∏£àdG »Ñ∏j ÉªH
IQGRh π`` ` «` ` `ch √ƒ`` ` ` ` `fh
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º``Yó``J zƒ````fÉ````c ó````ª````MCG ø````H ∞```°```Sƒ```j{
¿hGO á``eRÓ``à``ª``d á``«``æ``jô``ë``Ñ``dG á``«``©``ª``é``dG

¢``ù`∏`é`ª`d √ô`` jó`` ≤` `Jh √ô``μ``°``T
á``∏` FÉ``Yh á``Yƒ``ª` é` ª` dG IQGOEG
ºYódG ¿CG ó``cCGh ,ΩGô``μ` dG ƒfÉc
á£°ûfC’ Gk óæ°S ¿ƒμ«°S …OÉªdG
πLCG øe É¡JÉ«dÉ©ah á«©ªédG
±Gó``gCG ≥«≤ëJh »YƒdG ô°ûf
¿hGO áeRÓàe áÄa ∫ÉØWCG èeO
πeÉ©àdG »a º¡«dÉgCG IóYÉ°ùeh
.á°UÉîdG º¡JÉLÉ«àMG ™e

äGQOÉ`` Ñ` `e Ió```Y ø``ª` °` V »`` JCÉ` `J
ÉjÉ°†≤dG ∞∏àîªd äÉªgÉ°ùeh
»àdG ,á«YÉªàL’Gh á«fÉ°ùfE’G
Oƒ≤Y òæe áYƒªéªdG ÉgÉæÑàJ
.á∏jƒW
ó«°ùdG ≈``æ` KCG ,¬``Ñ`fÉ``L ø``e
…òdG ´ôÑàdG ≈∏Y »∏©dG óªMCG
øH ∞``°`Sƒ``j á``Yƒ``ª`é`e ¬``à`eó``b
¢üdÉN øY Ék Hô©e ƒfÉc óªMCG

∞°Sƒj á``Yƒ``ª`é`e â``eÉ``b
ºYódG ºjó≤àH ƒfÉc ó``ª`MCG ø``H
áeRÓàªd á«æjôëÑdG á«©ªé∏d
è``eÉ``fô``H ø``ª`°`V ∂```dPh ,¿hGO
»``a ô``ª` à` °` ù` ª` dG á``Yƒ``ª` é` ª` dG
äÉ``«` ©` ª` é` dG ∞``∏` à` î` e º`` ` `YO
≥``jOÉ``æ`°`ü`dGh äÉ``°` ù` °` SDƒ` ª` dGh
ΩÉb å«M ,á«∏ëªdG ájô«îdG
ájô«îdG ∫É``ª` YC’G áæéd ôjóe
…ô«LƒH øªMôdGóÑY ó«°ùdG
ƒ°†Y ≈`` `dEG ∂``«` °` û` dG º``«`∏`°`ù`à`H
»dÉªdG ø«eC’Gh IQGOE’G ¢ù∏ée
áeRÓàªd á«æjôëÑdG á«©ªé∏d
øY á``HÉ``«` æ` dÉ``H ∂`` ` dPh ,¿hGO
.áYƒªéªdG
ƒfÉc äÉjôØ°S ¢ù«FQ óqcCGh
á«ªgCG ƒfÉc ódÉN π«Ñf ó«°ùdG
¢UôMh á«©ªàéªdG ácGô°ûdG
ƒfÉc óªMCG øH ∞°Sƒj áYƒªée
,ájô«îdG ∫É``ª``YC’G º``YO ≈``∏`Y
IQOÉ``Ñ` ª` dG √ò`` g ¿CG Ék ` ë` °` Vƒ``e

»∏«FGô°SE’G »``∏NGódG øeC’G ô``jRh ™e åëÑj á``«∏NGódG ô``jRh
äGô``Ñ``î``dG ∫OÉ```Ñ```Jh ø``jó``∏``Ñ``dG ø``«``H »```æ```eC’G ¿hÉ``©``à``dG

Éªc ,ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG Ωóîj
äÉYƒ°VƒªdG øe OóY åëH ºJ
ΩÉ`` ª` `à` `g’G äGP É`` jÉ`` °` `†` `≤` `dGh
.∑ôà°ûªdG

øjó∏ÑdG ø«H »``æ` eC’G ¿hÉ``©`à`dG
ó``«`cCÉ`à`dGh ,äGô``Ñ` î` dG ∫OÉ``Ñ``Jh
πª©∏d Ékeób »°†ªdG á«ªgCG ≈∏Y
ÉªH äÉbÓ©dG √ò``g ôjƒ£J ≈∏Y

øWh ≈≤ÑJ øjôëÑdG ¿CG ÉØ«°†e
åëH É``ª`c .¿É`` ` `eC’Gh ΩÓ``°` ù` dG
ø``eC’G ô`` jRhh á«∏NGódG ô``jRh
ä’Éée »∏«FGô°S’G »∏NGódG

¢ûjÉ©àdG º«b ó``cDƒ` j ,ió``Ø`ª`dG
≈∏Y ìÉ`` à` `Ø` `f’Gh í``eÉ``°` ù` à` dGh
äÉª°S ºgCG øe ÉgQÉÑàYÉH ,ôNB’G
,á``∏`«`°`UC’G á«æjôëÑdG á``jƒ``¡`dG

,¢ùeCG ìÉÑ°U ∫É°üJG iôL
,»FôªdG ∫É``°`ü`J’G á«æ≤J ôÑY
ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG ø«H
ô``jRh áØ«∏N ∫BG ¬``∏`dGó``Ñ`Y ø``H
ôjRh ÉfÉMhCG ô«eCGh ,á«∏NGódG
.π«FGô°SEG ádhóH »∏NGódG øeC’G
IOÉ°TE’G ,∫É°üJ’G ∫ÓN ºJh
ΩÓ``°`ù`dG ó``«` jCÉ` J ¿Ó`` `YEG ¥É``Ø` JÉ``H
º¡°ùj …ò`` `dGh ,ø``jó``∏` Ñ` dG ø``«` H
QGô≤à°S’Gh ø`` eC’G õjõ©J »``a
äÉ©∏£J á``«` Ñ` ∏` Jh QÉ`` ` ` gOR’Gh
,ΩÓ°ùdG ƒëf á≤£æªdG Üƒ©°T
¿CG á``«`∏`NGó``dG ô`` jRh ó`` cCG å``«`M
Iô°†ëd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y

ô``«``Ø``°``S π``Ñ``≤``à``°``ù``J »````e á``î``«``°``û``dG ∑ô```à```°```û```ª```dG ¿hÉ````©````à````dÉ````H √ƒ````æ````j á````«````LQÉ````î````dG ô````````jRh
ƒ```μ```°```Sƒ```e ió`````````d ø`````jô`````ë`````Ñ`````dG
á````jQƒ````°````û````dG ¿É```````°```````ù```````fE’G ¥ƒ``````≤``````M á````æ````é````d ™```````e
»àdG ∫hó``dG »a ¢üNC’ÉHh ,ºdÉ©dG ≈``dEG øjôëÑdG
áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG â∏Ñ≤à°SG
PEG ,É«°Shôc á``jq ƒ``b á«aÉ≤K äÉ``bÓ``Y É¡H Éæ©ªéJ
»a áØ∏àîe ä’OÉ``Ñ`J Iô``«` NC’G äGƒæ°ùdG äó¡°T
.á«ØëàªdG ¢Vhô©dGh øØdGh ,≈≤«°SƒªdG ä’Éée
øY »JÉYÉ°ùdG ó``ª`MCG ô«Ø°ùdG Üô``YCG √Qhó``H
ó¡°ûªdG AGô`` KEG »``a É``gQhó``d »``e áî«°û∏d √ôμ°T
áÄ«g º``Yó``d º``FGó``dG √OGó``©`à`°`SG Gó``cDƒ` e ,»``aÉ``≤`ã`dG
É¡à«é«JGôà°SG ≥«≤ëJ »a QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG
.ájOÉëJ’G É«°ShQ »a ÉgQƒ°†Mh á«aÉ≤ãdG

É¡Ñàμe »a QÉ``KB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g á°ù«FQ
ó«°ùdG Ω2021 ôjGôÑa 2 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG ¢ùeCG
øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S »JÉYÉ°ùdG øªMôdGóÑY óªMCG
πÑ°S ¿Éaô£dG ∫OÉÑJ å«M ,ájOÉëJ’G É«°ShQ iód
.É«°ShQh øjôëÑdG ø«H »aÉ≤ãdG ¿hÉ©àdG õjõ©J
QÉ``KB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g á°ù«FQ äó``cq CG
AGôØ°S ¬H Ωƒ≤j …ò``dG Qhó``dG á«ªgCG AÉ≤∏dG ∫Ó``N
áμ∏ªe ø``Y á∏«ªédG IQƒ``°`ü`dG π≤f »``a øjôëÑdG

É``«``Lƒ``dƒ``æ``μ``J »`````a á````«````∏````gC’G ƒ```é```jô```N
πª©dG ¥ƒ``°``S »``a á``aÉ``°``†``e á``ª``«``b äÉ``eƒ``∏``©``ª``dG

äÉ≤«Ñ£àdGh º«∏©àdG á``à` ª` JCGh
™``bGƒ``ª` dG á`` ª` `¶` `fCGh á``«` Ø` JÉ``¡` dG
Ée ƒ``gh ,áªî°†dG äÉ``fÉ``«`Ñ`dGh
øe øμªàdG ≈∏Y áÑ∏£dG óYÉ°ùj
á«æ≤àdG äGQÉ``¡` ª` dG ø``e ó``jó``©` dG
.Ióéà°ùªdGh áãjóëdG
á``«`∏`c ¿CG ≈`` ` ` dGE â`` `gƒ`` `fh
íª£J äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJ
ø«éjôîdG ø``e π«L OGó`` YEG ≈``dEG
»a ø``«`aô``à`ë`ª`dG ø``«`«`æ`jô``ë`Ñ`dG
øjQOÉ≤dG ,äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJ
á≤£æªdGh øjôëÑdÉH êhôîdG ≈∏Y
É«LƒdƒæμàdG ∑Ó¡à°SG IôFGO øe
Iô``FGó``dG ≈`` dEG §``≤`a É¡dÉÑ≤à°SGh
áªgÉ°ùªdG ≈∏Y á∏ªà°ûªdG ™°ShC’G
É«LƒdƒæμàdG Qƒ£J »a á∏YÉØdG
≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©j ÉªH ,É¡JGQÉ¡eh
É¡à°†¡fh ÉgOÉ°üàbGh øjôëÑdG
..ΩÉY πμ°ûH á«ª∏©dG

äÉ``°`SGQO ºjó≤àd á«∏μdG è``eGô``H
’ƒ``∏`M Ωó``≤``J á``«` ∏` ª` Yh á``jô``¶` f
äÉ`` `jó`` `ë` ` à` ` dGh äÓ`` μ` `°` `û` `ª` `∏` `d
¥ƒ°S »a á©bƒàªdG á«LƒdƒæμàdG
á«∏μdG ¢``Uô``ë` J å``«` M ,π``ª` ©` dG
∞«£d É¡éeGôH ÜÉ©«à°SG ≈∏Y
óàªJ »àdG äGQÉ¡ªdG øe ™°SGh
™jQÉ°ûªdG IQGOEG ≈dEG áéeôÑdG øe
èeGôÑdG á°Sóægh º«ª°üJ ≈``dEG
äÉeƒ∏©ªdG ø``eCGh á«JÉeƒ∏©ªdG
.∂«Ñ°ûàdGh
™``«``ª``L ¿CG ≈`` ` `dEG â`` `gƒ`` `fh
ôjó≤J ≈∏Y IõFÉM á«∏μdG èeGôH
º««≤àdG èFÉàf »a (á≤ãdÉH ôjóL)
º«∏©àdG IOƒL áÄ«g øY IQOÉ°üdG
…ò``dG â``bƒ``dG »``a ,Ö`` jQó`` à` `dGh
øe áYƒªée á«∏μdG ¬``«`a º°†J
øeCG »a ø«°ü°üîàªdGh AÉª∏©dG
»YÉæ£°U’G AÉcòdGh äÉeƒ∏©ªdG

É«LƒdƒæμJ á«∏c Ió«ªY âYO
á«∏gC’G á©eÉédÉH äÉeƒ∏©ªdG
äÉ`` cô`` °` `û` `dG OGƒ`` ` ` Y ø`` `°` ` Sh .O
øe IOÉØà°S’G ≈dEG äÉ°ù°SDƒªdGh
äÉ°ü°üîàdG »``é`jô``Nh áÑ∏W
»a á``«` Lƒ``dƒ``æ` μ` à` dGh á``«` æ` ≤` à` dG
IQób ≈dEG ágƒæe É¡dÉªYCG ôjƒ£J
ø«éjôîdG ø``e áëjô°ûdG √ò``g
º¡æe ø``jõ``«`ª`à`ª`dG É``°`Uƒ``°`ü`Nh
á«dÉY áaÉ°†e áª«b ≥«≤ëJ ≈∏Y
äÉcô°ûdG á``£`°`û`fCGh ∫É``ª` YCG »``a
¿CG ø``μ`ª`j »``à` dG äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dGh
äÉjóëJ á¡LGƒe ≈∏Y ºgóYÉ°ùJ
.áëFÉédG
á«∏c èeGôH ¿CG OGƒY äócCGh
»àLQóH äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJ
ób ô«à°ùLÉªdGh ¢SƒjQƒdÉμÑdG
øjõ«ªàªdG ø``e ó``jó``©`dG â``Lô``N
ôîØJ á``«`°`VÉ``ª`dG äGƒ``æ`°`ù`dG »``a
º``¡`FÉ``£`Yh º``¡` ≤` dCÉ` à` H á``©` eÉ``é` dG
,π``ª` ©` dG ¥ƒ`` °` `S ø`` jOÉ`` «` `e »`` `a
¢``Sƒ``jQƒ``dÉ``μ`H »``é` jô``N AGƒ``°` S
hCG äÉ``eƒ``∏` ©` ª` dG É``«` Lƒ``dƒ``æ` μ` J
áª¶fC’G ¢SƒjQƒdÉμH »éjôN
IOó©àªdG §FÉ°SƒdGh á``YRƒ``ª`dG
™e É``°`Uƒ``°`ü`N ,(É``jó``«` ª` à` ∏` ª` dG)
π``ª` ©` dG ¥ƒ`` °` `S á`` LÉ`` M ó`` `jGõ`` `J
™e ø«éjôîdG A’Dƒ¡d á«æjôëÑdG
á«àëàdG á«æÑdG QÉÑàY’ÉH ò``NC’G
»a äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤àd áeó≤àªdG
É¡∏gDƒJ »``à`dGh øjôëÑdG áμ∏ªe
´É£≤dG Gò``g »a ô«Ñc QhO Ö©∏d
â``bƒ``dG »`` a É`` `«` ` dhOh É``«` ª` «` ∏` bEG
.πÑ≤à°ùªdGh ô°VÉëdG
íjô°üJ »``a OGƒ```Y â``dÉ``bh
ájƒfÉãdG »éjôN ¿CÉ` H »aÉë°U
π«°†ØJ ≈``∏` Y Gƒ`` ` LQO á``eÉ``©` dG
Ö``£` dG π``ã``e á``æ` «` ©` e ä’É`` `é` ` e
π∏≤f ’ ä’Éée »gh á°Sóæ¡dGh
øμdh ,É¡àjƒ«Mh É¡à«ªgCG ø``e
»a É°†jCG ô«ãμdG RÉéfEG º¡æμªj
äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJ ä’Éée
É¡à«ªgCGh É``gQhO ≈eÉæàj »àdG
.™jô°S πμ°ûHh Ωƒj ó©H Éeƒj
á``«` ∏` c Ió`` `«` ` ª` ` Y äó`` ` ` ` ` `cCGh
¿CG ≈∏Y äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJ
èeGôH »``a ìƒàØe ∫ƒÑ≤dG ÜÉ``H
èeÉfôH ∂``dò``ch ¢``Sƒ``jQƒ``dÉ``μ`Ñ`dG
É``«`Lƒ``dƒ``æ`μ`J »`` a ô``«`à`°`ù`LÉ``ª`dG
RÉ«ëfG ≈``dG á``à`a’ ,äÉeƒ∏©ªdG

.ä’ÉéªdG ≈à°T »a
OGóëdG …ó¡e óªMCG PÉà°SC’G ôÑY Éªc
Ωƒ≤J …òdG RQÉÑdG Qhó∏d áæé∏dG ôjó≤J øY
Éeh êQÉîdG »a á«°SÉeƒ∏HódG äÉã©ÑdG ¬H
QhO õjõ©àd Ió``YÉ``°`ù`eh º``YO ø``e ¬eó≤J
»a É¡JÉcQÉ°ûeh á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏HódG
äÉcQÉ°ûe ≈∏Y Ék«æãe ,á«dhódG πaÉëªdG
¢ù∏ée äÉYÉªàLG »a É¡JÉeÉ¡°SEGh IQGRƒdG
Ék«æªàe ,á°ü°üîàªdG ¬fÉédh iQƒ°ûdG
.ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO á«LQÉîdG IQGRƒd
QhÉ°ûàdGh ≥«°ùæàdG AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJ Éªc
≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG ôjƒ£J äÉ«fÉμeEG ∫ƒM
∞∏àîe »``a ø``«`Ñ`fÉ``é`dG ø``«` H ∑ô``à`°`û`ª`dG
á«bƒ≤ëdG ä’ÉéªdG »a á°UÉNh ä’ÉéªdG
.ø«æWGƒªdGh øWƒdG ídÉ°üe Ωóîj ÉªH

AÉ``°` †` YCGh ¢``ù`«`FQ ø``ª`K ,º``¡`à`¡`L ø``e
iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M áæéd
IQGRh ¬``H ™∏£°†J …ò`` dG RQÉ``Ñ` dG Qhó`` dG
øjôëÑdG áμ∏ªe áfÉμe õjõ©àd á«LQÉîdG
äÉbÓY ≥«KƒJh ,á``«`dhó``dG πaÉëªdG »``a
∫hO ∞∏àîe ™``e ¿hÉ``©` à` dGh á``bGó``°` ü` dG
øe IQGRƒ`` dG ¬dòÑJ ÉªH øjó«°ûe ,ºdÉ©dG
ÇOÉÑe õjõ©Jh ájÉªM »a á°Sƒª∏e Oƒ¡L
áë°VGƒdG ÉgOƒ¡Lh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M º«bh
á«æ©ªdG πª©dG ¢``TQh øe Oó``Y º«¶æJ »a
¿É°ùfE’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á£îdG OGóYEÉH
É¡«©°Sh ,É¡«a á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG ∑Gô°TEGh
≥«≤ëàd á«æWƒdG ÉgOƒ¡L á∏°UGƒe »``a
á∏YÉØdG äGQOÉÑªdGh äGRÉéfE’G øe ójó©dG
øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M õjõ©àd

É¡àaÉ≤K ô°ûfh ¿É``°`ù`fE’G ¥ƒ≤M ájÉªMh
äÉ``©` jô``°` û` à` dG QGô`` ` ``bEGh ,™``ª` à` é` ª` dG »`` a
á«ªæàdG Iô«°ùe õjõ©àH á∏«ØμdG á«æWƒdG
øY ÉkHô©e ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a á∏eÉ°ûdG
øe øjôëÑdG áμ∏ªe ¬à≤≤M ÉªH √RGõ``à`YG
ó©°üdG ≈∏Y IójóY äGRÉ``é` fEGh äÉMÉéf
≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH É kgƒæe ,á«©jô°ûàdG
AÉ°†YCGh á«LQÉîdG IQGRh ø«H ∑ôà°ûªdG
¥ƒ≤M ájÉªM ä’Éée ∞∏àîe »a áæé∏dG
IQGRƒdG Oƒ¡éd Qó≤ªdG º¡ªYOh ,¿É°ùfE’G
,¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëd á«æWƒdG á£îdG OGó``YE’
πª©dG ¢TQh »a á∏°UGƒàªdG º¡àcQÉ°ûeh
,¢Uƒ°üîdG Gò¡H IQGRƒ``dG É¡ª¶æJ »àdG
≥«aƒàdG ΩGhO áæé∏dG AÉ``°`†`YC’ Ék«æªàe
.ìÉéædGh

ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG πÑ≤à°SG
AÉKÓãdG ¢ùeCG á«LQÉîdG ô``jRh »fÉjõdG
¿Gƒ``jó``dÉ``H ,Ω2021 ô``jGô``Ñ`a 2 ≥``aGƒ``ª`dG
áæéd AÉ``°` †` YCGh ¢ù«FQ ,IQGRƒ``∏``d ΩÉ``©` dG
á°SÉFôH iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M
Qƒ°†ëHh ,OGó``ë`dG …ó¡e óªMCG PÉà°SC’G
…ô°ShódG ôÑL øH π°ü«a øH ¬∏dGóÑY ó«°ùdG
óªëe ó«°ùdGh ,á«LQÉîdG ô``jRh óYÉ°ùe
IQGOEG »a ¢VƒØe ô``jRh …ójƒ°ùdG ó°TGQ
.á«LQÉîdG IQGRƒH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ¿hDƒ°T
ô`` `jRh Ö`` ` MQ ,AÉ`` ≤` `∏` `dG á`` `jGó`` `H »`` `a
¥ƒ≤M áæéd AÉ°†YCGh ¢ù«FôH á«LQÉîdG
Gkó`«`°`û`e ,iQƒ``°``û``dG ¢``ù`∏`é`ª`H ¿É``°``ù``fE’G
Ωƒ≤J »àdG á°Sƒª∏ªdGh áã«ãëdG Oƒ¡édÉH
á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG πªY õjõ©J »``a É¡H

á``°``VÉ``jô``dGh ÜÉ``Ñ``°``û``dG ¿hDƒ```°```T ô````jRh »``≤``à``∏``j á``«``Hƒ``æ``é``dG ß``aÉ``ë``e
á``«``°``VÉ``jô``dG äBÉ``°``û``æ``ª``dG ø```e á``¶``aÉ``ë``ª``dG äÉ```LÉ```«```à```MG å``ë``Ñ``d

äÉ`` LÉ`` «` `à` `MG ∫ƒ`` ` ` M É```«` `Fô```e
á¶aÉëªdG »`` dÉ`` gCG äÉ``©` ∏` £` Jh
Ö©∏e ô``jƒ``£` J »`` a á``∏`ã`ª`à`ª`dG
ÜÉÑ°ûdG õcôeh ,¥’õdG á≤£æªH
≈dEG áaÉ°VE’ÉH ô«ëÑdG á≤£æªH
á«°VÉjôdG äBÉ°ûæªdGh ≥aGôªdG
»a º¡°ùj ÉªH ,á«æ«æëdG á≤£æªH
»°VÉjôdG ø«YÉ£≤dÉH AÉ``≤`JQ’G
≈`` ∏` `YCG ≥`` ` `ah »`` `YÉ`` `ª` ` à` ` L’Gh
.äÉjƒà°ùªdG

∞∏àîe øe »dÉgC’G äÉLÉ«àMG
èFÉàf QÉWEG »a ∂dPh ,≥WÉæªdG
»àdG á«fGó«ªdG äGQÉjõdG á∏°ù∏°S
õjõ©àd á``¶`aÉ``ë`ª`dG É``¡`H â``eÉ``b
á«©ªàéªdG ácGô°ûdGh π°UGƒàdG
.äÉ¡édG πc ™e
¢Sóæ¡ªdG Ωó``b ,¬``à`¡`L ø``e
ôjóe »ª«©ædG ≈°ù«Y óªëe
á``«`°`Só``æ`¡`dG äÉ``eó``î``dG IQGOEG
É°VôY á``HÉ``fE’É``H QÉ``ª`ã`à`°`S’Gh

»``à`dG á``«`HÉ``Ñ`°`û`dGh á``«` °` VÉ``jô``dG
ï«°ûdG ƒª°S ΩÉªàgÉH ≈¶ëJ
ô°ûf »``a º¡°ùJ É¡fƒμd ô°UÉf
IQƒ°üH á°VÉjôdG á°SQÉªe áaÉ≤K
É``¡` YGƒ``fCG ∞``∏`à`î`ª`Hh á``©` °` SGh
á``aô``°`û`ª`dG IQƒ``°``ü``dG ¢``ù`μ`©`à`d
.øjôëÑdG áμ∏ªªd
ƒª°S ó`` `cCG AÉ``≤` ∏` dG ∫Ó`` `Nh
á«HƒæédG á¶aÉëªdG ¿CG ßaÉëªdG
á©HÉàeh ó``°`UQ ≈``∏`Y á°üjôM

ó``FÉ``b ™````e å```ë```Ñ```j ∑QÉ````ª````é````dG ¢```ù```«```FQ
»``cô``ª``é``dG ¿hÉ``©``à``dG ¢``ù``eÉ``î``dG ∫ƒ```£```°```SC’G
.»côªédG
á«côªédG äÉeóîdG ¢VGô©à°SG AÉ≤∏dG ∫ÓN ºJh
ájõcôªdG IOÉ«≤∏d ∑QÉ``ª`é`dG ¿hDƒ` °` T ø``e áeó≤ªdG
≈∏Y πª©dG QÉWEG »a ,¢ùeÉîdG ∫ƒ£°SC’Gh á«μjôeC’G
ºJ Éªc ,ø«ÑfÉédG ø«H ¿hÉ©àdG πÑ°S õjõ©J á∏°UGƒe
ΩÉªàg’G äGP ÉjÉ°†≤dGh äÉYƒ°VƒªdG øe OóY åëH
.∑ôà°ûªdG

¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªM øH óªMCG ï«°ûdG πÑ≤à°SG
óFÉb hQÉHÉH πjƒª°U …ôëH ≥jôØdG ,¢ùeG ,∑QÉªédG
óFÉb ,á«μjôeC’G ájõcôªdG IOÉ«≤dÉH ájôëÑdG äGƒ≤dG
.¢ùeÉîdG ∫ƒ£°SC’G
…ôëH ≥``jô``Ø`dÉ``H ∑QÉ``ª` é` dG ¢``ù`«`FQ Ö``MQ ó``bh
ø«H ¿hÉ©àdG äÉbÓY ≥ªY GócDƒe ,hQÉHÉH πjƒª°U
πª©dG É¡æ«H øeh ,ä’ÉéªdG øe ójó©dG »a øjó∏ÑdG

ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ``°``Th á``«`fÉ``°`ù`fE’G
ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
»YÉ£≤d π°UGƒàªdG á°VÉjôdGh
ô«aƒJh ,ÜÉ``Ñ`°`û`dGh á``°`VÉ``jô``dG
¢Vƒ¡æ∏d á``eRÓ``dG äÉÑ∏£àªdG
ÉªH ø«jƒ«ëdG ø«YÉ£≤dG øjò¡H
áeƒ¶æªdÉH AÉ``≤`JQ’G »a º¡°ùj
áμ∏ªªdG »a á°VÉjô∏d IQƒ£àªdG
ø«aôàëe øe AGƒ°S É¡«Ñ°ùàæeh
äGQOÉÑªdÉH Égƒæe ,IGƒ`` g hCG

øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ≈≤àdG
á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG »∏Y
∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ,á«HƒæédG
≥``«` aƒ``J ø`` H ø```ª` `jCG ,»`` Fô`` ª` `dG
ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ`°`T ô``jRh ójDƒªdG
ó«ª©dG Qƒ°†ëH ,á``°` VÉ``jô``dGh
ÖFÉf …ô``°` Shó``dG ô``eÉ``K ≈°ù«Y
.ø«dhDƒ°ùªdG øe OóYh ßaÉëªdG
ƒª°S OÉ°TCG AÉ≤∏dG ájGóH »ah
Iô°†M äÉ¡«LƒàH ß``aÉ``ë`ª`dG
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á©HÉàeh ióØªdG
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N
ø``«`YÉ``£`≤`dG ô``jƒ``£`à`d AGQRƒ`` ` `dG
»``a »`` HÉ`` Ñ` `°` `û` `dGh »`` °` `VÉ`` jô`` dG
¿CG ≈``dEG √ƒª°S Égƒæe ,áμ∏ªªdG
¬à≤≤M ÉªH ôîØJ øjôëÑdG áμ∏ªe
äÉ«fÉμeE’G π°†ØH äGRÉéfEG øe
Rõ©j ÉªH á``dhó``dG ÉgôaƒJ »àdG
áMÉ°ùdG ≈∏Y øjôëÑdG áfÉμe øe
.É«ªdÉYh É«ª«∏bEG á«°VÉjôdG
ƒª°S ºYóH √ƒª°S OÉ°TCG Éªc
áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG
∫É``ª` YCÓ` d ∂``∏` ª` dG á``dÓ``L π``ã`ª`e
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OÉ«°üdG øe »fÉ°ùfEG ¢SQO
ô£b Éj ..»æjôëÑdG
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

øe »g ..É¡«fÉ©e ≈ª°SCÉH á«fÉ°ùfE’G º«b ó°ùéàJ øjôëÑdG áμ∏ªe »a
»gh ..»æjôëÑdG Ö©°ûdG É¡«∏Y ßaÉëj »àdG á∏«°UC’G á«æjôëÑdG âHGƒãdG
..Gó``HCGh ÉªFGO ,É«∏ªY É©bGh ,ádhódG É¡H ∂°ùªàJ »àdG á«°SÉ°SC’G ÇOÉÑªdG øe
Gô°VÉMh É«°VÉe ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG äÉ°SQÉªe áaÉc »a Éî°SGQ Éé¡f äóZh
.ÓÑ≤à°ùeh
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
áæ«àªdG ¢ù°SC’G Éeh ,áªMôdGh á«fÉ°ùfE’G óFÉb -√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM- ióØªdG
»àdG á«fÉ°ùfE’G øe AõL ’EG äÉ©jô°ûàdGh ø«fGƒ≤dGh Qƒà°SódG »a â∏ãªJ »àdG
..äÉÑLGhh Ébƒ≤M ,É¡H ∂°ùªàdGh É¡fCÉ°T AÓYEG ≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe â°UôM
É¡æ°TO »àdG á©«aôdG ájQÉ°†ëdG á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYC’Gh ™jQÉ°ûªdGh äGQOÉÑªdG Éeh
¬H øeDƒJ Éªd ¢Sƒª∏e êPƒªf ’EG É¡LQÉNh øjôëÑdG πNGO -¬∏dG √ójCG- ¬àdÓL
äÉHÉ£îdG ø«eÉ°†e áaÉc »a »°ù«FQ øcQ »g ..á«fÉ°ùfE’G øe øjôëÑdG áμ∏ªe
¬∏dG ¬¶ØM- ¬àdÓL É¡∏©L ó≤d ..äÉÑ°SÉæªdG ∞∏àîe »a á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
è¡ædG Gòg ≈∏Yh .øjôëÑdG áμ∏ªe »a ,á°SQÉªeh Écƒ∏°Sh ,áaÉ≤Kh Éé¡f -√ÉYQh
º«μëdG ¿É°ùfE’G √óFÉb ∞∏N »æjôëÑdG Ö©°ûdG QÉ°S ,á«fÉ°ùfE’G øe ºjôμdG
»a ..øjôNB’G ™e ¬JÓeÉ©J áaÉc »ah ,¬fhDƒ°T πc »ah ,¬JÉ«M »a ,º«MôdG
óæY ≈àMh ..ø«ª«≤ªdGh ,ø«æWGƒªdGh ,ø«ØXƒªdGh ,AÓeõdGh ,Iô°SC’G §«ëe
.»æjôëH øWGƒe πμd záªjõd{ á«fÉ°ùfE’G âëÑ°UCG ó≤d ..êQÉîdG »a √óLGƒJ
πaÉμàdGh á«fÉ°ùfE’G »fÉ©e ≈ª°SCGh ´hQCG »æjôëÑdG OÉ«°üdG Üô°V GôNDƒe
,ºgQÉjO GƒcôJ øjòdG ,ÖfÉLC’G ∫Éª©dG øe º¡fhDƒ°T ≈Yôj øe ™e á«dhDƒ°ùªdGh
¢û«©dG áª≤d π``LCG øe ,º¡FGQh øe ºgô°SCG GƒØ∏Nh ,º¡fÉWhCG øY GƒHô¨Jh
ºZôdG ≈∏Y ,»æjôëÑdG OÉ«°üdGh QÉëÑdG ¿CG ô£b º∏©J π¡a .¥RôdG øY åëÑdGh
ôªà°SG ,á«bƒ≤ëdG É¡JÉcÉ¡àfGh ,ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG äÉ°SQÉªe øe ¬JÉfÉ©e øe
,¬Jô°SCGh ¬jhP ≈dEG á«°SÉ°SC’G QƒeC’G π°UhCGh ,…ƒ«°SB’G πeÉ©dG ÖJGQ ™aO »a
äÉ£∏°ùdG äô°VCG …òdG âbƒdG »a ?ø«μ°ùªdG …ƒ«°SB’G πeÉ©dG ¥RQ ™£≤j ºdh
∫É≤àYG äóª©J Éªæ«M ,¬Jô°SCGh ¬dÉ«Yh »æjôëÑdG QÉëÑdG ¥RQ Qó°üªH ájô£≤dG
IhÓY ,AGóàY’Gh πà≤dGh ,AGò``jE’Gh Ö«gôà∏d ¬°†jô©Jh ,»æjôëH OÉ«°U πc
á≤jô£H ¬©e πeÉ©àdGh ,¬àªcÉëeh ¬°ùÑMh ,¬JÉμ∏àªeh ¬HQÉb IQOÉ°üe ≈∏Y
.á«fÉ°ùfEÓd á«aÉæe
óbh ,è¡æªªdG …ô£≤dG ∞°ù©àdG øe Qô°†J …ò``dG »æjôëÑdG OÉ«°üdG
¬àdÉØc âëJh √óæY …ƒ«°SB’G πeÉ©dG ¥RQ ™£≤j ¿CG ≈HCG ,¬bRQ Qó°üe ™£≤fG
á``jB’G ¿hôcòàJ π``g ..ô``£`b »``a π≤à©eh πª©j ’ ƒ``gh ≈àM ,¬à«dhDƒ°ùeh
ô«îdG ¿ƒeó≤j …CG ..zá°UÉ°üN º¡H ¿Éc ƒdh º¡°ùØfCG ≈∏Y ¿hôKDƒjh{ áªjôμdG
OÉ«°üdG ƒg Gòμg ..áÑ©°U º¡ahôX âfÉc ¿EGh ≈àM ,øjôNBÓd ¿É°ùME’Gh
,ájô£≤dG äÉ°SQÉªªdG É¡«∏Y ¬JôÑLCG »àdG ±hô¶dG øe ºZôdG ≈∏Yh ,»æjôëÑdG
,…ƒ«°SB’G πeÉ©dG ÖJGQ ™aóH πØμJ ,¬dÉ«Yh ƒg ¥Rô∏d Qó°üe ¿hO øe ¬à∏©Lh
É¡à°Vôa »àdG ádÉØμdG ≠dÉÑe ô«HóJ π``LCG øe ∑ôëàdGh ,¬∏gCG ™e π°UGƒàdGh
.AÉLƒ¡dG ájô£≤dG ΩÉμMC’G
∂∏ªdG ádÓéd ßØëj ôgódG ió``e π¶«°S »æjôëÑdG Ö©°ûdG ¿EÉ`a ,∂dòd
øY Üô©jh ,¬àdÓéd ¿Éaô©dGh ∫ÓLE’G πμH ∞≤jh -√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM- ióØªdG
äÉ¡édG ΩÉ«≤H á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ΩÉeCG ¿Éæàe’G º«¶Yh ôjó≤àdG ≠dÉH
AGôL øjQô°†àªdG ø««æjôëÑdG IQÉëÑdG ¢†jƒ©àH øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«æ©ªdG
QGô°VC’G ô°üM »a Iô°TÉÑªdGh ,ájô£≤dG äÉ£∏°ùdG πÑb øe IòîàªdG äGAGôLE’G
IOÉ«≤dG ¢UôM ócDƒJ »àdG á©«aôdG äÉ¡«LƒàdG »gh ,äÉ°†jƒ©àdG ±ô°Uh
äÉ°SQÉªªdG øY º¡°†jƒ©Jh ,øjOÉ«°üdG É¡«æWGƒe ájÉYQ ≈∏Y á«æjôëÑdG
§FÉëdG ¢VôY IƒNC’Gh á«fÉ°ùfE’G »fÉ©e πμH âHô°V »àdG ,AÉæYôdG ájô£≤dG
.ójó°ûdG ∞°SCÓd
øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG IOÉ«≤H ,á«∏NGódG IQGRh Oƒ¡L »g ∂dòc
,ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG ™e π°UGƒàdG »a ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
»àdG äGAGô``LE’G PÉîJG ≈∏Y ó«cCÉàdGh ,á«eÉ°ùdG áμ«∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ò«ØæJh
,ó«°üdG áæ¡e ¬àdhGõe ∫ÓN »æjôëH OÉ«°Uh QÉëH πc øeCGh áeÓ°S øª°†J
.ïjQÉàdG ôÑY OGóLC’Gh AÉHB’G øe É¡KQh »àdG
..ájô£≤dG äÉ£∏°ù∏d á«fÉ°ùfE’G »a ∫Éãe ´hQCG »æjôëÑdG OÉ«°üdG Üô°V ó≤d
Oôée π¶J ¿CG ¿hO øe ,»∏ªY πμ°ûH ™bGƒdG »a ó°ùéàJ ,™«aQ ≥∏N á«fÉ°ùfE’Éa
.πéN ÓH ô£b É¡°SQÉªJ »àdÉc ,™bGƒdG ¢VQCG øY Ió«©H ,áfÉfQ äGQÉ©°T

¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M º«b ó«cCÉJ ≈∏Y á°üjôM øjôëÑdG :zá«LQÉîdG{ ?z∂°ùØf âÑKG{ á«MÓ°U Ióe

±ó``¡`H zá``«` fƒ``fÉ``b äGAÉ`` `°` ``VEG{
äGQó``≤` dG AÉ``æ` Hh »``Yƒ``dG IOÉ`` jR
π≤°Uh á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG ô°ûfh
»bƒ≤ëdG ∫ÉéªdG »a äGAÉØμdG
.»fƒfÉ≤dGh
ôjRh óYÉ°ùe ¢Vô©à°SG óbh
á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG á«LQÉîdG
á```jDhô```dGh ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`ª`d
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd á«μ∏ªdG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG
∫ƒ``M ió``Ø``ª``dG OÓ`` Ñ` `dG π``gÉ``Y
áμ∏ªª∏d á``«`LQÉ``î`dG á°SÉ«°ùdG
É kLPƒªf É¡°ùØæd â``°` SQCG »``à`dG
º«bh ÇOÉÑªd ÉgOÉæà°SÉH É°UÉN
k
,áμ∏ªªdG áaÉ≤K ¿hõîe øe ™ÑæJ
á«°üî°ûdÉH §ÑJôªdG É¡FGôKh
É¡∏°UGƒàH áahô©ªdG á«æjôëÑdG
¬JÉaÉ≤ãH ºdÉ©dG ™``e ô°†ëàªdG
â∏é°ùa ,áYƒæàªdG ¬JGQÉ°†Mh
õà©f Ék«°SÉeƒ∏HO É kMÉéf ∂dòH
.¬JGRÉéfEÉH ôîØfh ¬à«°üH

Iô°VÉëªdG ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
ô`` jRh ó``YÉ``°` ù` e É`` gÉ`` ≤` `dCG »``à``dG
á``eƒ``¶` æ` e{ ∫ƒ`` `M á``«``LQÉ``î``dG
áμ∏ªe »`` a ¿É`` °` `ù` `fE’G ¥ƒ``≤``M
,zá«dhódG ô«jÉ©ªdGh øjôëÑdG
»fhôàμd’G ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY
ø``«`eƒ``j äô``ª` à` °` SGh ,»``Fô``ª` dG
,2021 ôjGôÑa 2-1 ø««dÉààe
™``jô``°`û`à`dG á``Ä`«`g ø`` e º``«`¶`æ`à`H
èeÉfôH øª°V »fƒfÉ≤dG …CGôdGh

ø«H äÉbÓ©dGh §HGhôdG ájƒ≤Jh
äÉÄ«¡dGh ∫hódG áaÉch áμ∏ªªdG
É¡∏«ãªJh ,á``«` dhó``dGh á«Hô©dG
á«Hô©dG πaÉëªdG »a π«ãªJ ô«N
ádOÉ©dG ÉjÉ°†≤dG ºYOh ,á«dhódGh
á``«` eÓ``°` SE’Gh á``«` Hô``©` dG á``eCÓ``d
á«eÉæàªdGh Ió«WƒdG ácGô°ûdGh
º`` eC’Gh ø``jô``ë`Ñ`dG áμ∏ªe ø``«`H
É¡J’Échh É¡Jõ¡LCGh IóëàªdG
.Égô«Zh á°ü°üîàªdG

øH π°ü«a øH ¬∏dGóÑY ó``cCG
ô``jRh óYÉ°ùe …ô``°`Shó``dG ôÑL
øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG á«LQÉîdG
É``¡`JGRÉ``é`fEG ∫Ó``N ø``e â°UôM
º«b ó``«` cCÉ` J ≈``∏` Y É``¡` JGQOÉ``Ñ` eh
™e É``bk É``°`ù`JG ,¿É``°` ù` fE’G ¥ƒ``≤` M
»æWƒdG ÉæKGôJh á«æWƒdG ájƒ¡dG
≈``∏`Y õ``μ``Jô``j …ò`` ` `dG ≥`` jô`` ©` `dG
IGhÉ°ùªdGh ∫ó©dG º«b ΩGôàMG
¿CGh ,á«WGô≤ªjódGh íeÉ°ùàdGh
á«ªgCG á«bƒ≤ëdG á«°SÉeƒ∏Hó∏d
ádÉ©ØdG áªgÉ°ùªdG »``a á``¨`dÉ``H
»``∏`ë`ª`dG ø``«` jƒ``à` °` ù` ª` dG ≈``∏` Y
IOÉ«°S äó``cCG »``à`dGh »``dhó``dGh
»``°``VGQCG Ió`` ` Mhh ∫Ó``≤` à` °` SGh
äÉjƒà°ùªdG áaÉc ≈∏Y áμ∏ªªdG
,á«dhódGh á«Hô©dGh á«ª«∏bE’G
É¡ëdÉ°üe á``jÉ``ª` Mh á``fÉ``«`°`Uh
á«°SÉ«°ùdGh á``«`é`«`JGô``à`°`S’G
êQÉ`` î` `dG »`` a á`` jOÉ`` °` `ü` `à` `b’Gh
õjõ©Jh á«ªæJh ,É¡æY ´ÉaódGh

..»ª«¶æàdG πμ«¡dG QGôbE’ GQÉ¶àfG

ΩÉ°ùbCG AÉ°SDhQh äGQGOEG …ôjóe ∞«∏μàH GQGôb Qó°üj záë°ü∏d ≈∏YC’G{ ¢ù«FQ
¢ù«FQ ∞``jô``°`T ¬``∏`dGó``Ñ`Y ó``dÉ``N
.ΩódG ¢VGôeGh ΩGQhC’G IôFGO
»fGQ QƒàcódG :õ«ªàdG õcGôe
¢ù«FQ ÖFÉf É``Z’G ¬∏dÉH õà©ªdG
,õ«ªàdG õcGôªd á«Ñ£dG äÉeóî∏d
ÖFÉf »∏Y ó«ªM π«Ñf QƒàcódGh
õcGôªd á«Ñ£dG äÉeóî∏d ¢ù«FQ
º«gGôHEG ôeÉY QƒàcódGh ,õ«ªàdG
çOGƒëdG IôFGO ¢ù«FQ …RGQódG
áªWÉa IQƒ``à`có``dGh ,ÇQGƒ``£` dGh
Iô`` FGO ¢``ù` «` FQ ó``ª`ë`e ¬``∏` dGó``Ñ` Y
.á«Ñ°ü©dG Ωƒ∏©dG
-á``«` °` †` jô``ª` à` dG äÉ`` eó`` î` `dG
ø°ùM ó«°ùdG :á«MGôédG ΩÉ°ùbC’G
¢ù«FQ Ö``FÉ``f ô``gƒ``L ¬``∏` dGó``Ñ` Y
º°ù≤d á``«`°`†`jô``ª`à`dG äÉ``eó``î` dG
Ió«°ùdGh á«MGôédG äÉ«∏ª©dG
¢ù«FQ ÖFÉf Ωƒ∏Z ó``jGR ájRƒa
äÉeóîd á«°†jôªàdG äÉeóîdG
º°SÉL á°ù«fCG Ió«°ùdGh ,IO’ƒdG
äÉ``eó``î`dG ¢``ù`«`FQ Ö``FÉ``f ó``°` TGQ
.á«MGôédG ΩÉ°ùbCÓd á«°†jôªàdG
Ió«°ùdG :á«æWÉÑdG ΩÉ°ùbC’G
¢ù«FQ ÖFÉf ¿GOôØdG ídÉ°U ≈∏«d
ΩÉ°ùbC’ á«°†jôªàdG äÉ``eó``î`dG
Ió«°ùdGh ,á«æWÉÑdG ¢``VGô``e’G
¢ù«FQ Ö``FÉ``f ó``«`°`TQƒ``H á``æ` «` eCG
ΩÉ°ùbC’ á«°†jôªàdG äÉ``eó``î`dG
.≈∏μdG áYGQRh ¢VGôeG
á°üM Ió«°ùdG :õ«ªàdG õcGôe
¢ù«FQ ÖFÉf »côYƒÑdG ø«°ùM
ΩÉ°ùbC’ á«°†jôªàdG äÉ``eó``î`dG
.õ«ªàdG õcGôe

õjõ©dGóÑY øH ΩÉ°ûg ï«°ûdG |

äÉeóî∏d Ék `°`ù`«`FQ º``à`°`SQ »``μ`e
,á«æWÉÑdG ΩÉ°ùbCÓd á«°†jôªàdG
…ô«°û©dG óªMG π«Ñf QƒàcódGh
õcGôªd á«Ñ£dG äÉeóî∏d Ék °ù«FQ
óªëe ≈æe IPÉ``à`°`SC’Gh ,õ«ªàdG
äÉ``eó``î` ∏` d Ék ` °` ù` «` FQ …ô``«``Lƒ``H
.õ«ªàdG õcGôªd á«°†jôªàdG
ΩÉ°ùbC’G-ájôjô°ùdG ΩÉ°ùbC’G
»∏Y ôÑcG QƒàcódG :á«MGôédG
äÉeóî∏d ¢``ù`«`FQ Ö``FÉ``f ∫Ó`` L
,á``«` MGô``é` dG ΩÉ``°` ù` bCÓ` d á``«`Ñ`£`dG
õjõ©dGóÑY AÉ``æ`°`S IQƒ``à` có``dGh
ΩÉ``©`dG ¢``ù`«`FQ Ö``FÉ``f á``LGƒ``î` dG
ΩÉ``°` ù` bCÓ` d á``«` Ñ` £` dG äÉ``eó``î` ∏` d
…Dƒ` `d Qƒ`` à` `có`` dGh ,á``«` MGô``é` dG
¢ù«FQ …ô``μ` ©` dG ∫ƒ``°` Sô``dGó``Ñ` Y
,IôéæëdGh ¿P’Gh ∞f’G IôFGO
ó`` ª` `MCG á``ª` «` ©` f IQƒ`` ` à` ` `có`` ` dGh
¢VGôeG IôFGO ¢ù«FQ ºjôμdGóÑY
Qƒ``à` có``dGh ,IO’ƒ`` ` `dGh AÉ``°`ù`æ`dG
¢``ù`«`FQ »``°` TGô``μ` dG É``°` VQ »``∏` Y
ºjôe IQƒàcódGh ,ΩÉ¶©dG IôFGO
¢ù«FQ ø``°`ù`ë`ª`dG …OÉ``¡` dGó``Ñ` Y
IQƒ``à``có``dGh ,¿ƒ``«``©``dG Iô`` ``FGO
¢ù«FQ ô``ª`ë`dG º``«` gGô``HEG ∫Gƒ`` f
ôØ©L QƒàcódGh ,á©°T’G Iô``FGO
Iô``FGO ¢ù«FQ »YGõîdG ∞°Sƒj
IQƒ``à` có``dGh ,á``eÉ``©` dG á``MGô``é` dG
¢ù«FQ ÇQÉ≤dG QÉà°ùdGóÑY áæjR
.ôjóîàdG IôFGO
IQƒàcódG :á«æWÉÑdG ΩÉ°ùbC’G
Ö``FÉ``f »``°` û` é` dG Qƒ`` ` fCG ∫É``ã` à` eG
ΩÉ°ùbCÓd á«Ñ£dG äÉeóî∏d ¢ù«FQ
Ö«ÑM ΩRÉM QƒàcódGh ,á«æWÉÑdG
äÉeóî∏d ¢ù«FQ Ö``FÉ``f »``dÉ``©`dG
,á``«` æ` WÉ``Ñ` dG ΩÉ``°` ù` bCÓ` d á``«` Ñ` £` dG
ô°UÉf óªëe ø°ùM Qƒ``à`có``dGh
,iƒ°ü≤dG ájÉæ©dG IôFGO ¢ù«FQ
AÉæÑdG ¬∏dGóÑY ó°TGQ QƒàcódGh
,Ö∏≤dG ¢``VGô``eG Iô`` FGO ¢``ù`«`FQ
ÜÉgƒdGóÑY ¬W ø«°ùM QƒàcódGh
,á«æWÉÑdG ¢VGôe’G IôFGO ¢ù«FQ
…OGô©dG ø°ùM »∏Y QƒàcódGh
á``YGQRh ¢``VGô``eG Iô``FGO ¢ù«FQ
º°SÉL ¿ÉªjG IQƒàcódGh ,≈∏μdG
,ôÑàîªdG Iô``FGO ¢ù«FQ Qƒ°üæe
ÖLQ ó«ªM Qƒ°üæe QƒàcódGh
QƒàcódGh ,∫ÉØWC’G IôFGO ¢ù«FQ

.¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG |

ó«°ùdGh ,á«dÉªdG OQGƒªdG IQGOEG
Gk ô``jó``e »``©`£`æ`dG Ö``«`Ñ`M ™«Ø°T
,äÉ``eó``î` dGh äÉ«∏ª©dG IQGOE’
¢ùjôdG ó``ª`MG π``eG IQƒ``à` có``dGh
ΩÉ°ùbCÓd á«Ñ£dG äÉeóî∏d Ék °ù«FQ
.á«MGôédG
:á«Ñ£dG ΩÉ``°` ù` bC’G AÉ``°``SDhQ
ôÑcG ¬∏dGô«N áªWÉa IPÉ``à`°`SC’G
á«°†jôªàdG äÉ``eó``î`∏`d Ék `°`ù`«`FQ
IQƒàcódGh ,á«MGôédG ΩÉ°ùbCÓd
Ék °ù«FQ ¿Éª∏°ùdG óªëe á∏«ªL
ΩÉ``°` ù` bCÓ` d á``«` Ñ` £` dG äÉ``eó``î` ∏` d
IÉ``é`f IPÉ`` à` `°` `SC’Gh ,á``«` æ` WÉ``Ñ` dG

Ö«ÑW ≥``jô``Ø` dG ø`` Y Qó``°` U
∫BG ¬``∏`dGó``Ñ`Y ø``H óªëe ï«°ûdG
¢``ù`∏`é`ª`dG ¢``ù` «` FQ ø`` Y á``Ø`«`∏`N
(4) º``bQ QGô``b áë°ü∏d ≈``∏` YC’G
…ô``jó``e ∞«∏μàH 2021 áæ°ùd
»a ΩÉ``°` ù` bCG AÉ`` °` `SDhQh äGQGOEG
AÉLh .á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG
¢ù∏éªdG á≤aGƒe ≈∏Y AÉæH QGô≤dG
AÉæeCG ¢ù∏éeh áë°ü∏d ≈∏Y’G
á°SÉFôH á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdG
∫BG õjõ©dGóÑY øH ΩÉ°ûg ï«°ûdG
IOQGƒ``dG IOÉ°ùdG ∞∏μj :áØ«∏N
»dÉàdG ∫hó``é` dG »``a º``gDhÉ``ª`°`SCG
áØ«XƒdG AÉ``Ñ`YCGh ΩÉ¡ªH ΩÉ«≤dÉH
GQÉÑàYG ∂dPh ,º¡æe º°SG πc øjôb
QGô``≤`dG Gò``g Qhó``°` U ï``jQÉ``J ø``e
»ª«¶æàdG πμ«¡dG QGô``bEG ø«ëdh
Ióªd hCG á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
.zÜôbCG Éª¡jCG Qƒ¡°T áà°S
ó«°ùdG :äGQGOE’G hô``jó``e
Gk ôjóe …ójƒ°ùdG ô°UÉf ¬∏dGóÑY
ó«°ùdGh ,ájô°ûÑdG OQGƒªdG IQGOE’
Surender
Kumar
ô``jó``e ∫É``ª``YCÉ``H É``ª` FÉ``b Jain

ÖàcCÉ°S IOÉ©dG ô«Z ≈∏Y
»``æ` à` Ø` bƒ``à` °` SG Iô```gÉ```X ø```Y
,ÉæJGƒ«M »MÉæe πc ¢ùeÓJh
z∂°ùØf âÑKG{ ÉgÉª°ùe IôgÉX
!?≈àe ≈dEGh âÑãoJ øjCG øμd
Aô``ª``dG ´Oƒ`` ` `j ¿CG ò``æ``e
á``°`SGQó``dÉ``H Ωõ``à`∏`jh ¬àdƒØW
√GódGh ¬æe Ö∏£j π«°üëàdGh
»a ¬°ùØf äÉ``Ñ` KG √ƒ``ª`∏`©`eh
π°Uh GPEG ≈``à`M ,á``°``SGQó``dG
¬æe »¨Ñæj ájƒfÉãdG á∏Môª∏d
:º∏≤H
¬∏gDƒj É``Yƒ``ª`é`e ≥≤ëj ¿CG
É``eó``æ`Yh ,á``©` eÉ``é` dG ∫ƒ``Nó``d
ó¡a ¿GóLh.O
áª¨f QôμàJ á©eÉédG πNój
∫Éæjh êôîàj »c ∂°ùØf âÑKG
.¬∏Ñ≤à°ùe Oóëàjh ábƒeôªdG áØ«XƒdG
≈©°S ƒd Éª«a ¢ùØfC’G ≥°ûH IOƒYƒªdG áØ«XƒdG πNój
πÑ≤à°ùª∏d πeC’ÉH º©ØªdG êôîàªdG ÖdÉ£dG Gòg √Oƒ¡éªH É¡«dG
øe CÉLÉØ«a ,≥jô£dG ¬«∏Y ô°üàîJ á«°UƒJ ô¶àæj ºdh ,ôgGõdG
äÉÑ∏£àe ÖYƒà°ùJ »c ∂°ùØf âÑKG{ IQÉÑ©dG äGòH Ωƒj ∫hCG
.zø«ØXƒªdG á«≤H øY õ«ªàJh πª©dG
äGQhódG áeGhO »a πNójh ìóμdGh óμdG »a AôªdG ôªà°ùj
å¡∏j ¬H GPEÉa ,¥ƒeôªdG Ö°üæªdG ∫Éæj ¿CG πeCG ≈∏Y á«ÑjQóàdG
’ƒ°Uh ,á«aGô°T’G äGQhó``dG ºK ,á«°SÉ°SC’G äGQGhó``dG ø«H
Ée AÉ¡fG ó©H ¬fCG ’EG ,áæ°S ÉªHQh Qƒ¡°ûd ôªà°ùJ »àdG ájOÉ«≤∏d
áeóN áæ°S ô°ûY á°ùªN øe ôãcG »a IQhO 50 øe ôãcCG ÜQÉ≤j
!?¬°ùØf âÑãj ¿CG ¬æe Ö∏£oj ∫Gõj ’ ,πªY
IÉ«ëdG ∑É``æ`¡`a ,á``«`Ø`«`Xƒ``dG IÉ``«`ë`dG ø``e Ö∏≤ªdG ≈``∏` Yh
,z∂°ùØf âÑKG{ áª¨ædG äGP É¡«a AôªdG ΩRÓJ »àdG á«YÉªàL’G
º¡«a OôØdG óéj •ÉÑJQ’G »a º¡àÑZQ ºZQh ÜÉÑ°ûdG øe ô«ãμa
õ«¡éJ ≈dEG ô¡ªdG øe êGhõdG äÉÑ∏£àe πc ô«aƒàH Éeõ∏e ¬°ùØf
∞«ch ,π°ù©dG ô¡°T ôØ°Sh ¿Gô≤dG ó≤Y á∏ØMh á«LhõdG øμ°ùe
!√QGƒ°ûe ÇOÉH »a ∂dP πμH »Øj ¿CG º¡æe óMGƒ∏d
CÉé∏j ¿G πÑb πg’G øe äGóYÉ°ùªdG ÜGƒHCG ¥ô£j √óéJ Gòd
Iôμa π«LCÉàH ¬fƒë°üæj º¡à«ÑdÉZ GPEÉa ,¢VGôàb’Gh ±QÉ°üª∏d
øe ™«°†Jh ,¬°ùØf âÑãjh ¿ qƒμj ≈àM êGhõ`` dGh •É``Ñ`JQ’G
IôμØdG »a ógõj ≈àM øjƒμàdG »a ôª©dG äGƒæ°S πªLG √ôªY
.É¡àeôH
ÉªHQ πH ,¢ùØædG äÉÑKG ádCÉ°ùe øY Ió«©ÑH â°ù«d ICGôªdGh
»c zí∏ë∏àJ{ ¿G É¡æe Ö∏£oj ÉeóæY ,áØYÉ°†e É¡«∏Y ¿ƒμJ
É¡°ùØæH iCÉæJh É°ùjôY OÉ£°üàd É¡JÉæjôb ø«H É¡°ùØf RôÑJ
É¡àHƒ°üN ICGôªdG ¿C’ ,ÜÉéf’G á°Uôa âjƒØJh á°Sƒæ©dG øY
≈àM ∂dP ≈∏Y ¬JQób πLôdG Éª«a IOhóëe äGƒæ°ùH §ÑJôJ
´õYõàj ÉªHQh äGòdG äÉÑKG ¥ÉÑ°S »a IóMGƒdG πNóàa .äÉªªdG
AÉ°†≤dG ÉgOôe ádCÉ°ùªdG ¿CÉ`H •ƒ¨°†dG ∂∏J Iôãc ™e É¡æ«≤j
.»©°ùdG É¡eR’ ¿EGh ,Qó≤dGh
¢ù«d áàÑãe á≤«≤M ≈``dG ó«cCÉàdÉH ∫É≤ªdG »``a ¢ü∏NGh
»YÉªàL’G ∫Éªμ∏d ≈©°ùj Éæe AôªdÉa ,≈©°ùj Ée ’G ¿É°ùfEÓd
√ôªY ™«°†j ’ ¿CÉH ¬Ñæàj ¿CG ¬«∏Y øμdh »Ø«XƒdGh …OÉªdGh
±ƒ°S Ée ¿CÉH ¬æ«≤j CÓªjh ,øjôNBÓd ¢ùØædG äÉÑKG áeGhO »a
»FQÉb Éj ∂à«bôàa ,ÉØ∏°S Qó≤e »¡dG â«bƒJ ¬d ¬JÉ«M »a ¬dÉæj
QGóbCÉH ô«°ùJ ÉæJÉ«M πμa ,Qó≤H ∂HÉéfGh Qó≤H ∂LGhRh Qó≤H
.»©°ùdG iƒ°S É«fódG √òg »a Éæd ¢ù«dh áHƒàμe

..º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh Qƒ°†ëH

º``«``î``ª``dG ¿ò````Ø````æ````j ø````jô````ë````Ñ````dG äGó`````°`````Tô`````e
á``Ñ``dÉ``W 400 á```cQÉ```°```û```ª```H ó```©```H ø````Y …ƒ```æ```°```ù```dG
»a πFÉ°SQ{ á«æØdG á°TQƒdG :É¡æe
ájƒYƒàdG á°TQƒdGh ,zøWƒdG ÖM
á°TQƒdGh ,zá¶≤j »fƒc{ á«ë°üdG
á°TQhh ,zá∏«ªL »àÑLh{ á«aÉ≤ãdG
QÉ©°T âëJ ájOÉ°TQE’G äÉ≤HÉ°ùªdG
,zõ``«`ª`e »``°` VGô``à` a’G É``æ`ª`«`∏`©`J{
á«Ñ©°ûdG äÉ``≤`HÉ``°`ù`ª`dG á``°` TQhh
.z∂ªjóf ∂ªjób äÉeƒ°SQ{
º°ùb ¿CG ô``cò``dÉ``H ô``jó``é` dGh
á``«` Hô``à` dG IQGOEÉ` ` ` ` H äGó`` °` `Tô`` ª` `dG
äGó°TôªdGh á«Ø°ûμdGh á«°VÉjôdG
¬à£°ûfCG º«¶æJ »``a ôªà°SG ó``b
±hô``¶` d á``«` YGô``ª` dG π``FÉ``°` Sƒ``dÉ``H
ò«ØæJ »``a íéf å«M ,áëFÉédG
∫ÓN øe ,%95 ÜQÉ≤j ÉªH ¬à£N
É¡æe â≤ãÑfG ,á«Yƒ£J IQOÉÑe 20
ÜQÉ≤j ÉªH ,á£°ûfC’G øe ójó©dG
,á``«`∏`NGO á``«`°`VGô``à`aG IQhO 60
á«LQÉN á«°VGôàaG IQhO 20h
5 ≈dEG áaÉ°VEG ,»Hô©dG º«∏bE’G ™e
äGAÉ≤d 10h ,á«°VGôàaG äÉª«îe
äÉÑ°ùàæe IóFÉØd ∂dPh ,á«ÑjQóJ
.øjôëÑdG äGó°Tôe

»``a á`` jƒ`` Hô`` à` `dG äÉ`` `gÉ`` `é` ` J’Gh
øeÉ°†àdGh ¿hÉ©àdG πãe ,º¡°SƒØf
πªëJh ¢ùØædÉH á≤ãdGh »fÉ°ùfE’G
πª©∏d AGOC’G ¿É≤JEGh á«dhDƒ°ùªdG
äGQó`` ≤` `dG á``«` ª` æ` Jh »``YÉ``ª` é` dG
≈©°ùJ »àdG º«≤dG »gh ,ájOÉ«≤dG
¢SƒØf »``a É¡î«°Sôàd IQGRƒ`` `dG
IQGRƒ``dG ¿CG ≈``dEG Gk ô«°ûe ,A¢ûædG
ájôëÑdG áaÉ°ûμdG ¢ù«°SCÉàH âeÉb
.∫ÉéªdG Gòg »a áeó≤àe Iƒ£îc
≈∏Y º«îªdG èeÉfôH πªà°TG
,á«ÑjQóàdG ¢``TQƒ``dG ø``e á∏°ù∏°S

πμ°ûàd ,äGó°TôªdGh á«Ø°ûμdGh
äÉ¡LƒàdG ºYóJ á∏eÉμàe áeƒ¶æe
á``«` æ` Wƒ``dG º`` «` `≤` `dGh á`` jƒ`` Hô`` à` `dG
IQGRƒdG ÉgÉæÑàJ »àdG á«fÉ°ùfE’Gh
.áÑ∏£dG ájÉYôd ÉgOƒ¡L øª°V
äGõ«ªe øe ¿EG ôjRƒdG ∫Ébh
á``jOÉ``°` TQE’Gh á«Ø°ûμdG á``cô``ë`dG
»dƒJ É``¡` fCG øjôëÑdG áμ∏ªe »``a
ájôª©dG äÉÄØdG ∞∏àîªd É¡eÉªàgG
º¡H áWÉME’Gh ,äÉÑdÉ£dGh ÜÓ£∏d
,º¡©ªàée áeóN ≈∏Y º¡ÑjQóJh
äÉ``«`cƒ``∏`°`ù`dGh º``«`≤`dG ï``«`°`Sô``Jh

øjôëÑdG äGó``°` Tô``e â``eÉ``bCG
,ó©H øY …ƒæ°ùdG º«îªdG äÉ«dÉ©a
øjôëÑdG äGó°Tôe{ :QÉ©°T âëJ
,zRÉéfEGh ´ƒ£Jh A’hh AÉªàfG
.áÑdÉW 400 ácQÉ°ûªH
ó``LÉ``e Qƒ```à` `có```dG ô`` °` `†` `Mh
á«HôàdG ô``jRh »ª«©ædG »∏Y ø``H
äGó°Tôe á«©ªL ¢ù«FQ º«∏©àdGh
äÉ``«`dÉ``©`a ø``e Ék ÑfÉL øjôëÑdG
QÉ°TCG ák ª∏c ≈``≤`dCG å«M ,º«îªdG
ácôë∏d RQÉ``Ñ` dG Qhó`` dG ≈``dEG É¡«a
á«ªæJ »a á``jOÉ``°`TQE’Gh á«Ø°ûμdG
äÉ«bÓNC’Gh º«≤dG ≥ah A¢ûædG
ΩGõ``à` d’É``H á``ahô``©` ª` dG á«Ø°ûμdG
áªgÉ°ùªdGh ™ªàéªdG á``eó``Nh
¬``JGò``d í``dÉ``°`U ø``WGƒ``e AÉ``æ` H »``a
…ò``dG ô`` eC’G ,¬``æ` Whh ¬©ªàéeh
…ƒHôàdG Qhó``dG Rhô``H »a º¡°ùj
áμ∏ªe »a ÉgQhO ºXÉ©Jh ácôë∏d
ób IQGRƒ`` dG ¿CG Ék æ«Ñe ,øjôëÑdG
áaÉ°ûμ∏d á¨dÉÑdG á«ªgC’G â``cQOCG
Ék ª°ùb Éª¡d äCÉ°ûfCÉa ,äGó°TôªdGh
á«°VÉjôdG á«HôàdG IQGOEG Ö∏°U »a

á``bGó``°``ü``dG{ í``æ``ª``J zá``«``Ø``«``∏``î``dG Iô``Ñ``ª``dG{
k `¡````L 17 zø``«``aƒ``Ø``μ``ª``∏``d
’k ƒ``ª``ë``e GRÉ```

á``«`©`ª`L êQó`` ` ` fo ¿CG É```æ` `jCÉ` `JQG
øª°V (ø«aƒØμª∏d á``bGó``°`ü`dG)
z∫ƒªëe RÉ``¡`L 100{ IQOÉ``Ñ` e
∂dPh ,É≤k HÉ°S É¡æ«°TóàH Éæªb »àdG
.z’k ƒªëe GRk É¡L 17 º¡ëæe ôÑY

áØ«∏N ∫BG ódÉN âæH øjR áî«°ûdG
á°ù°SDƒªd AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ
Éæe É``fk É``ª`jEG{ :á«Ø«∏îdG IôÑªdG
øª°Vh ™«ªé∏d º«∏©àdG á«≤MCÉH
,á«©ªàéªdG á``cGô``°` û` dG QÉ`` ` WEG

™``jQÉ``°` û` e ò``«` Ø` æ` J Ö`` fÉ`` L ≈`` ` dEG
≈∏Y IóFÉØdÉH Oƒ©J äGQOÉ``Ñ` eh
¢``Sô``Z ø`` Y Ók ` °` †` a ,™``ª` à` é` ª` dG
á«YÉªàL’G á«dhDƒ°ùªdG ¢ùM
äÉcô°ûdG ∞∏àîeh OGôaC’G iód
º«≤d Gkó«°ùéJ ,äÉ``°`ù`°`SDƒ`ª`dGh
á«ªgCG ócDƒJ »àdGh á°ù°SDƒªdG
ô°ûfh ™«ªé∏d ≥``ë`c º«∏©àdG
.AÉ£©dG áª«b
ƒª°S âdÉb ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh

.ádƒ¡°ùH á«ª«∏©àdG
IQOÉ`` Ñ` `ª` `dG √ò`` ` g Rõ`` `©` ``Jo h
IóYÉ°ùeh ºYód á«æWƒdG Oƒ¡édG
á«∏ª©dG á``©` HÉ``à` e »`` a á``Ñ` ∏` £` dG
∂`` dPh ,ó`` ©` `Ho ø`` Y á``«` ª` «` ∏` ©` à` dG
»YÉªàLG ô`` KCG çGó`` `MEG ±ó``¡` H
IQOÉ``Ñ` ª` dG Ö``°`ü`J PEG ,»``HÉ``é` jEG
á``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG ¢``ù`M õ``jõ``©`J »``a
≈``∏`Y å`` ë` `dGh ø`` Wƒ`` dG √É`` é` `J
ájô«îdG ∫ÉªYC’G »a ácQÉ°ûªdG

100{ IQOÉ``Ñ` e á∏¶e âëJ
±ó``¡`J »``à``dG z∫ƒ``ª` ë` e RÉ``¡``L
Ö°SÉëdG Iõ``¡``LCG ô``«`aƒ``J ≈```dEG
ºYOh π«¡°ùàd áÑ∏£∏d ∫ƒªëªdG
âëæe ,zó©oH øY º∏©àdG{ á«∏ªY
17 á«Ø«∏îdG IôÑªdG á°ù°SDƒe
á«©ªéd É°UÉN ’ƒªëe GRÉ¡L
Iõ¡ée ø«aƒØμª∏d á``bGó``°`ü`dG
á`` eRÓ`` dG äÉ``«` æ` ≤` à` dG ™``«` ª` é` H
á«∏ª©dG á©HÉàe »a º¡JóYÉ°ùªd
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للعمليات التي تتجاوز  2000دينار والتحويل من خالل امل�شارف« ..التنظيم العقاري»:

حظر البيع نق ًدا على املطوّ رين العقاريني
ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء خالل ا�ستقباله رئي�س الغرفة

مزيد من االإجنازات ..ويل العهد رئي�ض جمل�ض الوزراء:

تعزيز ال�شراكة مع القطاع اخلا�ض
اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
بن حمد اآل خليفة ،ويل العهد رئي�ص
جمل�ص الوزراء ،اأهمية موا�سلة العمل
لتحقيق املزيد من الإجنازات النوعية
عرب تعزيز اإ�سهامات القطاع اخلا�ص يف
امل�سرية التنموية ال�ساملة التي اأر�سى
دعائمها ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
منوهً ا �سموه باأن تعزيز م�سارات ال�سراكة

مع القطاع اخلا�ص باعتباره حمر ًكا
رئي�سً ا لالقت�ساد من �ساأنه دعم خمتلف
القطاعات القت�سادية مبا يحفز عمليات
التنمية امل�ستدامة يف كل مناحي التطوير
املن�سودة يف مملكة البحرين.
جاء ذلك لدى لقاء �سموه اأم�ص،
�سمري نا�ص رئي�ص غرفة جتارة و�سناعة
البحرين ،حيث اأ�سار �سموه اإىل �سرورة
ا�ستمرار الدفع بعجلة التنمية.

02

ات�شال هاتفي بني وزير الداخلية ووزير االأمن االإ�شرائيلي

بحث التعاون االأمني وتبادل اخلربات

عبا�ص ر�سي:
األزمت موؤ�س�سة التنظيم العقاري
«ريرا» ال�سركات العقارية املرخ�سة يف
البحرين اإمتام جميع العمليات العقارية
من خالل ح�ساب ال�سمان اخلا�ص بكل
ً
م�سروع ،اأو التحويالت املالية امل�سرفية .ووفقا لتعميم اأ�سدرته
موؤ�س�سة التنظيم العقاري لل�سركات املرخ�سة موؤخ ًرا  -ح�سلت
«الأيام القت�سادي» على ن�سخة منه  -يحظر على ال�سركات املرخ�سة
اإمتام اأية عمليات نقدية تتجاوز  2000دينار بحريني اإل من خالل

يتم�شك بالقانون رغم رف�ض «ال�شورى»:
اأقرَّ  20دينارًا «اإعانة الطفل»« ..النواب»
ّ

تخ�شي�ض  % 50من ال�شواحل اخلا�شة للجمهور
فاطمة �سلمان:
مت�سّ ك جمل�ص النواب ،يف جل�سته اأم�ص ،مب�سروع قانون نيابي ين�ص
على تخ�سي�ص  %50من �سواحل امل�ساريع ال�ستثمارية �سواحل عامّة ،مع
اإتاحة حق الو�سول اإليها بتاأمني احل ّد الأدنى من حق املرور من جهة الرب
اأو من جهة البحر.
وكان جمل�ص ال�سورى قد رف�ص م�سروع القانون مل ّرتني ،الأمر الذي
يعني عدم ح�سم القانون اإل �سمن اجتماع املجل�ص الوطني.
و�سهدت مداولة القانون مداخالت �ساخطة من الرف�ص ال�سوري،
موؤكدة �سرورة مترير القانون لإتاحة الفر�سة للمواطنني واملقيمني

بحارة :اإجراءات قطر
ّ
ّ
وتخل باملبادئ االإن�شانية
تع�شفية

وزير الداخلية يف ات�سال مرئي مع وزير الأمن الإ�سرائيلي

جرى ات�سال �سباح اأم�ص عرب تقنية
الت�سال املرئي ،بني الفريق اأول ال�سيخ
را�سد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية،
واأمري اأوحانا وزير الأمن الداخلي بدولة
اإ�سرائيل.
ومت خالل الت�سال ،الإ�سادة باتفاق
اإعالن تاأييد ال�سالم بني البلدين ،والذي
ي�سهم يف تعزيز الأمن وال�ستقرار
والزدهار وتلبية تطلعات �سعوب املنطقة

نحو ال�سالم.
كما بحث وزير الداخلية ووزير الأمن
الداخلي الإ�سرائيلي ،جمالت التعاون
الأمني بني البلدين وتبادل اخلربات،
والتاأكيد على اأهمية امل�سي قدمًا للعمل
على تطوير هذه العالقات مبا يخدم
امل�سالح امل�سرتكة ،كما مت بحث عدد
من املو�سوعات والق�سايا ذات الهتمام
امل�سرتك.
03

النظام امل�سريف.
و�سبق اأن األزمت املوؤ�س�سة ال�سركات
املرخ�سة يف البحرين يف مطلع اأكتوبر
 2019بتقدمي تقارير مالية مدققة من
مكاتب تدقيق حما�سبية مرخ�سة من
وزارة ال�سناعة والتجارة ،وذلك يف غ�سون  3اأ�سهر من انتهاء ال�سنة
املالية ،بهدف تطبيق وتنفيذ املعايري الدولية ملكافحة غ�سل الأموال
يف اأعمال ال�سركات العقارية املرخ�ص لهم مبزاولة اأن�سطة القطاع
العقاري.
06

قال بحارة اإن ال�سلطات القطرية تتعمّد ا�ستهداف
مراكب ال�سيد البحرينية ،م�سريين اإىل اأن ذلك
ال�ستهداف ت�سحبه اإجراءات تع�سفية ل تراعي
مبادئ ح�سن اجلوار اأو الأو�ساع املعي�سية للبحارة
وعوائلهم.
وطالب البحارة  -يف حديث لتلفزيون البحرين
ّ
 �سلطات الدوحة بالكف عن ممار�ساتها اجلائرةجتاههم .وت�سببت احلملة العدائية التي ت�سنها
ال�سلطات القطرية �سد بحارة البحرين باأ�سرار
ج�سيمة انعك�ست �سلبًا على و�سعهم املعي�سي ،وقد
اأكد عدد من البحارة رف�سهم لالإجراءات التع�سفية
القطرية ،ومن بينها م�سادرة مراكبهم واعتقال من
على متنها من العمالة و�سجنهم.
05

لال�ستمتاع مب�ساحة منا�سبة من �سواحل و�سواطئ مملكة البحرين؛ للتنزه
والرتفيه.
يف �سياق اآخر ،وافق «النواب» اأم�ص على القرتاح بقانون ب�ساأن منح
اإعانة طفل لكل رب اأ�سرة بحريني ،بواقع ع�سرين دينا ًرا �سهريًا عن كل
طفل وفق �سروط حمدّدة ،على األ يتجاوز عدد الأطفال الذين ت�سملهم
الإعانة اأربعة اأطفال .كما وافق املجل�ص على القرتاح بقانون الذي يت�سمّن
منح رخ�سة اإقامة لأجنبي اأو جتديدها يف حال كونه من اأبناء املراأة
البحرينية ،وذلك وف ًقا لل�سوابط واملعايري التي ي�سدر بتحديدها قرار من
وزير الداخلية.

08

تعيني اأكثـر من  40م�شوؤوالً يف املنا�شب اجلديدة

تغيريات وا�شعة يف اإدارات امل�شت�شفيات
م�سطفى ال�ساخوري:
اأ�سدر رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�سحة
الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل
اآل خليفة قرا ًرا بتكليف عدد من مديري
اإدارات وروؤ�ساء اأق�سام بامل�ست�سفيات.
و�سمل القرار تعيني اأكرث من  40ا�سمًا
يف املنا�سب اجلديدة ،جاء اأبرزها تعيني
عبداهلل ال�سويدي مدي ًرا لإدارة املوارد
الب�سرية ،وتعيني �سفيع حبيب النطعي
مدي ًرا لإدارة العمليات واخلدمات ،وتعيني
اأمل اأحمد الري�ص رئي�سً ا عامًا للخدمات
الطبية لالأق�سام اجلراحية.

04

ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة
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حمليات 03

خالل ات�شال مرئي مع وزير االأمن الداخلي االإ�شرائيلي ..وزير الداخلية:

التعاي�س والت�شامح واالنفتاح على االآخر من اأهم �شمات الهوية البحرينية
بـ ـح ــث ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون االأمـ ـ ـنــ ــي وتـ ـ ـبــ ــادل اخل ـ ـ ـ ــرات م ـ ــع اإ�ـ ـش ــرائـ ـي ــل
العمل على تطوير العالقات مع اإ�شرائيل مبا يخدم امل�شالح امل�شرتكة
جرى ات�سال �سباح اأم�س عرب تقنية االت�سال املرئي ،بني الفريق اأول ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل
خليفة وزير الداخلية ،واأمري اأوحانا وزير االأمن الداخلي بدولة اإ�سرائيل.
ومت خالل االت�سال ،االإ�سادة باتفاق اإعالن تاأييد ال�سالم بني البلدين ،والذي ي�سهم يف تعزيز
االأمن واال�ستقرار واالزدهار وتلبية تطلعات �سعوب املنطقة نحو ال�سالم .حيث اأكد وزير الداخلية،
اأن امل�سروع االإ�سالحي حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى،
يوؤكد على قيم التعاي�س والت�سامح واالنفتاح على االآخر ،باعتبارها من اأهم �سمات الهوية البحرينية
االأ�سيلة ،م�سي ًفا اأن البحرين تبقى وطن ال�سالم واالأمان.
كما بحث وزير الداخلية ووزير االأمن الداخلي االإ�سرائيلي ،جماالت التعاون االأمني بني البلدين
وتبادل اخلربات ،والتاأكيد على اأهمية امل�سي قد ًما للعمل على تطوير هذه العالقات مبا يخدم امل�سالح
امل�سرتكة ،كما مت بحث عدد من املو�سوعات والق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك.

خالل ا�شتقبال ال�شيخة مي ل�شفري اململكة يف مو�شكو

ال�شتخدام الطاقة ال�شم�شية يف مرافق امل�شت�شفى

د .مـيــرزا يـثـمــن مـبــادرة امل�شت�شفى التخ�ش�شي
ا�ستقبل الدكتور عبداحل�سني
بن علي مريزا رئي�س هيئة الطاقة
امل�ستدامة مبكتبه يف مرفاأ البحرين
املايل الدكتورة جناح را�سد
الزياين نائب رئي�س جمل�س اإدارة
م�ست�سفى البحرين التخ�س�سي،
يرافقها كل من الدكتور قا�سم
عرداتي الع�سو املنتدب ،وماجد
عرداتي مدير امل�ست�سفى.
ويف بداية اللقاء رحب
الدكتور مريزا باحل�سور م�سيدًا
مب�ساهمة امل�ست�سفى التخ�س�سي
يف النهو�س بالقطاع الطبي
وال�سحي يف مملكة البحرين
ودوره يف م�ساندة الفريق الوطني
ملكافحة فريو�س كورونا ملواجهة
هذه اجلائحة والوقاية منها ،كما
اطلع مريزا على رغبة امل�ست�سفى
يف ا�ستخدام الطاقة املتجددة يف

عدد من الأرا�سي واملرافق التابعة
للم�ست�سفى من خالل تركيب
األواح واأنظمة الطاقة ال�سم�سية
لال�ستفادة يف اإنتاج طاقة نظيفة
و�سديقة للبيئة ويف الوقت
نف�سه تر�سيد ا�ستخدام الطاقة
الكهربائية.
وقد رحب رئي�س هيئة الطاقة
امل�ستدامة وثمن هذه املبادرة من

م�ست�سفى البحرين التخ�س�سي،
وقال اإننا ن�سجع مثل هذه
املبادرات التي من �ساأنها امل�ساهمة
يف حتقيق الن�سب والأهداف
الوطنية املن�سودة يف ا�ستخدامات
الطاقة املتجددة ورفع كفاءة
الطاقة يف البحرين بحلول عام
 ،2025وياأتي ذلك انطال ًقا من
الهتمام البالغ للقيادة الر�سيدة

حفظهم اهلل بت�سجيع ال�ستفادة
من الطاقة النظيفة واخل�سراء من
اأجل التنمية ال�ساملة امل�ستدامة،
واأكد مريزا على تقدمي الدعم
الفني والهند�سي للم�سروع الذي
ب�سدده امل�ست�سفى ل�سمان تنفيذه
بالطريقة ال�سحيحة ،واطلع
احل�سور على عر�س مرئي
قدمه الدكتور مريزا ا�ستمل على
امل�ساريع واملبادرات التي تعمل
عليها هيئة الطاقة امل�ستدامة
لتحقيق الأهداف الوطنية يف
الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة
والإجنازات امل�سرفة التي حتققت
اإىل الآن يف هذا املجال ،كما ا�ستمل
العر�س على عدة م�ساريع مت
تنفيذها من قبل القطاع اخلا�س
لالإ�سهام يف حتقيق تلك الأهداف
الوطنية.

بحث تعزيز التعاون الثقايف بني البحرين ورو�شيا

ا�ستقبلت ال�سيخة مي بنت حممد
اآل خليفة رئي�س هيئة البحرين للثقافة
والآثار ،يف مكتبها اأم�س ،اأحمد عبدالرحمن
ال�ساعاتي �سفري مملكة البحرين لدى رو�سيا
الحتادية ،اإذ تبادل الطرفان �سبل تعزيز
التعاون الثقايف بني البحرين ورو�سيا.
واأكدت خالل اللقاء اأهمية الدور الذي
يقوم به �سفراء البحرين يف نقل ال�سورة
اجلميلة عن مملكة البحرين اإىل العامل،
وبالأخ�س يف الدول التي جتمعنا بها

عالقات ثقافية قويّة كرو�سيا ،اإذ �سهدت
ال�سنوات الأخرية تبادلت خمتلفة يف
جمالت املو�سيقى والفن والعرو�س
املتحفية.
بدوره ،اأعرب ال�سفري اأحمد ال�ساعاتي
عن �سكره لل�سيخة مي لدورها يف اإثراء
امل�سهد الثقايف ،موؤكدا ا�ستعداده الدائم
لدعم هيئة البحرين للثقافة والآثار يف
حتقيق ا�سرتاتيجيتها الثقافية وح�سورها
يف رو�سيا الحتادية.

خالل برنامج «اإ�شاءات قانونية» ..م�شاعد وزير اخلارجية:

البحرين حري�شة على تاأكيد قيم حقوق االإن�شان
اأكد م�ساعد وزير اخلارجية عبداهلل بن
في�سل بن جرب الدو�سري اأن مملكة البحرين
حر�ست من خالل اإجنازاتها ومبادراتها على
تاأكيد قيم حقوق الإن�سان؛ ات�سا ًقا مع الهوية
الوطنية وتراثها الوطني العريق الذي يرتكز
على احرتام قيم العدل وامل�ساواة والت�سامح
والدميقراطية ،واأن للدبلوما�سية احلقوقية
اأهمية بالغة يف امل�ساهمة الفعالة على
امل�ستويني املحلي والدويل ،والتي اأكدت على
�سيادة وا�ستقالل ووحدة اأرا�سي اململكة على
امل�ستويات كافة الإقليمية والعربية والدولية،
و�سيانة وحماية م�ساحلها ال�سرتاتيجية
وال�سيا�سية والقت�سادية يف اخلارج والدفاع
عنها ،وتنمية وتعزيز وتقوية الروابط
والعالقات بني اململكة وجميع الدول والهيئات
العربية والدولية ،ومتثيلها خري متثيل يف
املحافل العربية والدولية ،ودعم الق�سايا
العادلة لالأمة العربية والإ�سالمية وال�سراكة

م�ساعد وزير اخلارجية

الوطيدة واملتنامية بني مملكة البحرين والأمم
املتحدة واأجهزتها ووكالتها املتخ�س�سة
وغريها.
جاء ذلك خالل املحا�سرة التي األقاها
م�ساعد وزير اخلارجية ،حول «منظومة
حقوق الإن�سان يف مملكة البحرين واملعايري

الدولية» ،عرب تقنية الت�سال اللكرتوين
املرئي ،وا�ستمرت ليومني متتالني من  1اإىل
 2فرباير  ،2021بتنظيم من هيئة الت�سريع
والراأي القانوين �سمن برنامج «اإ�ساءات
قانونية» بهدف زيادة الوعي وبناء القدرات
ون�سر الثقافة القانونية ،و�سقل الكفاءات يف
املجال احلقوقي والقانوين.
وقد ا�ستعر�س م�ساعد وزير اخلارجية
ال�سيا�سة اخلارجية ململكة البحرين والروؤية
امللكية حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،حول
ال�سيا�سة اخلارجية للمملكة التي اأر�ست
خا�سا با�ستنادها ملبادئ وقيم
لنف�سها منوذجً ا
ً
تنبع من خمزون ثقافة اململكة ،وبرثائها املرتبط
بال�سخ�سية البحرينية املعروفة بتوا�سلها
املتح�سر مع العامل بثقافاته وح�ساراته
املتنوعة ،ف�سجلت بذلك جناحً ا دبلوما�سيًا
نعتز ب�سيته ونفخر باإجنازاته.

ً
تنفيذا لقرار جمل�س الوزراء

«االأعلى للبيئة» يد�شن م�شروع دفع الفواتري االإلكرتوين
اأعلن املبعوث اخلا�س
ل�سوؤون املناخ الرئي�س التنفيذي
للمجل�س الأعلى للبيئة حممد بن
مبارك بن دينة عن تد�سني م�سروع
دفع الفواتري الإلكرتونية لر�سوم
خدمات املجل�س الأعلى للبيئة،
وذلك تنفيذا لقرار جمل�س الوزراء
املوقر ب�ساأن تطبيق نظام الدفع
الإلكرتوين.
وقال الدكتور حممد بن
مبارك بن دينه اإن املجل�س يعد
من اجلهات احلكومية الأوىل
التي ان�سمت لنظام الفواتري
الإلكرتونية ،واملرتبط باملن�سة
الوطنية للمدفوعات (،)NPA

وذلك بالتعاون مع هيئة
املعلومات واحلكومة الإلكرتونية.
واأ�سار اإىل �سرعة اإجناز النظام
الإلكرتوين والذي مت يف زمن
قيا�سي ،م�سيدا بالتعاون ما بني
فريقي املجل�س وهيئة املعلومات
واحلكومة الإلكرتونية ل�سرعة
اإجناز امل�سروع بكل دقة و�سهولة،
حيث يقدم املجل�س الأعلى للبيئة
خدماته لأكرث من  150ن�ساطا
جتاريا و�سناعيا ،وتت�سمن
تلك اخلدمات اإ�سدار الرتاخي�س
البيئية وتراخي�س �سركات
تدوير النفايات ،وكذلك تراخي�س
ا�سترياد وت�سدير املواد وغريها،

د .حممد مبارك بن دينه
حيث بد أا الت�سغيل الفعلي لنظام
الفواتري الإلكرتونية لكل تلك
اخلدمات.

واأكد الدكتور حممد بن دينه
اأن اإ�سدار الفواتري الإلكرتونية
يعد اإحدى نتائج تطبيق م�سروع
التحول الإلكرتوين للمدفوعات
احلكومية الذي �سدر قرار تطبيقه
من جمل�س الوزراء اأواخر دي�سمرب
املا�سي ،م�سريا اإىل اأن املجل�س
ي�سعى دائما لتطبيق اخلطط
التطويرية لإجراءاته وخدماته
املتنوعة ،واأن الن�سمام مل�سروع
الفواتري الإلكرتونية يتما�سى مع
توجهات احلكومة املوقرة بتطبيق
التحول الإلكرتوين يف خمتلف
القطاعات باململكة ،ومن �سمنها
القطاع البيئي.

رئي�س اجلمارك يبحث مع قائد
االأ�شطول اخلام�س التعاون يف املجال اجلمركي

ا�ستقبل رئي�س اجلمارك ال�سيخ اأحمد
بن حمد اآل خليفة ،الفريق بحري �سمويل
بابارو قائد القوات البحرية بالقيادة
املركزية الأمريكية ،قائد الأ�سطول
اخلام�س.
ورحب رئي�س اجلمارك بالفريق
بحري �سمويل بابارو ،موؤكدا عمق
عالقات التعاون بني البلدين يف العديد

من املجالت ،ومن بينها العمل اجلمركي.
ومت خالل اللقاء ا�ستعرا�س اخلدمات
اجلمركية املقدمة من �سوؤون اجلمارك
للقيادة املركزية الأمريكية والأ�سطول
اخلام�س ،يف اإطار العمل على موا�سلة
تعزيز �سبل التعاون بني اجلانبني.
كما مت بحث عدد من املو�سوعات
والق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.

«االأ�شغال» :االنتهاء من تنفيذ
مزلق القوارب مبرفاأ القرية يف �شرتة
انتهت وزارة الأ�سغال و�سوؤون
البلديات والتخطيط العمراين -موؤخ ًرا-
من اأعمال تنفيذ م�سروع اإن�ساء مزلق
القوارب مبرفاأ القرية الواقع يف منطقة
�سمال �سرتة ال�سناعية.
واأ�سارت الوزارة اإىل اأن امل�سروع جاء
تلبية لحتياجات ومتطلبات �سيادي
منطقة �سرتة حيث �سي�ساعد البحارة يف
املنطقة على ال�ستفادة من وجود منفذ
لل�سيادين وجلميع الأهايل للرتويح عن
النف�س وال�ستجمام وال�ستمتاع بالطبيعة
البحرية للمنطقة.

كما اأنه ياأتي ا�ستكمالً للجهود التي
تبذلها وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات
لتهيئة املرافئ البحرية وزيادة طاقتها
ال�ستيعابية وتطوير اخلدمات واملرافق
احليوية بها ،وذلك ا�ستجاب ًة لتوجيهات
القيادة الر�سيدة ومبتابعة حثيثة من
النائب فا�سل ال�سواد ممثل الدائرة
الثامنة مبحافظة العا�سمة؛ لتلبية
متطلبات واحتياجات املواطنني الكرام
وتوفري البنية التحتية التي متكنهم من
اأداء اأعمالهم وممار�سة هواياتهم بكل ي�سر
و�سهولة.
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حلني اإقرار الهيكل التنظيمي ..رئي�س الأعلى لل�صحة:

تكليف مديري اإدارات �ر�ؤ�صاء اأق�صام بامل�صت�صفيات
�شدر عن الفريق طبيب ال�شيخ حممد
بن عبداهلل اآل خليفة عن رئي�س املجل�س
الأعلى لل�شحة قرار رقم ( )4ل�شنة ،2021
بتكليف مديري اإدارات �ر�ؤ�شاء اأق�شام يف
امل�شت�شفيات احلكومية� .جاء القرار بناء
على موافقة املجل�س العلى لل�شحة �جمل�س
اأمناء امل�شت�شفيات احلكومية برئا�شة ال�شيخ
ه�شام بن عبدالعزيز اآل خليفة ،يكلف ال�شادة
الواردة اأ�شما�ؤهم يف اجلد�ل التايل بالقيام
مبهام �اأعباء الوظيفة قرين كل ا�شم منهم،
�ذلك اعتبا ًرا من تاريخ �شد�ر هذا القرار
�حلني اإقرار الهيكل التنظيمي للم�شت�شفيات
احلكومية ،اأ� ملدة �شتة �شهور اأيهما اأقرب.

اأ�لً .مدير� الإدارات:

ال�شيخ حممد بن عبداهلل

عبداهلل نا�شر ال�شويدي مديرا ً لإدارة املوارد
الب�شرية Surender Kumar Jain ،قائمًا
باأعمال مدير اإدارة املوارد املالية� ،شفيع حبيب
النطعي مديرا ً لإدارة العمليات �اخلدمات.
ثانيًا .ر�ؤ�شاء الأق�شام الطبية:
الدكتورة اأمل اأحمد الري�س رئي�شا ً
للخدمات الطبية للأق�شام اجلراحية،
الأ�شتاذة فاطمة خرياهلل اأكرب رئي�شا ً للخدمات
التمري�شية للأق�شام اجلراحية ،الدكتورة
جميلة حممد ال�شلمان رئي�شا ً للخدمات الطبية
للأق�شام الباطنية ،الأ�شتاذة جناة مكي ر�شتم
رئي�شا ً للخدمات التمري�شية للأق�شام الباطنية،
الدكتور نبيل اأحمد الع�شريي رئي�شا ً للخدمات
الطبية ملراكز التميز ،الأ�شتاذة منى حممد
بوجريي رئي�شا ً للخدمات التمري�شية ملراكز
التميز.
ثال ًثا .الأق�شام ال�شريرية  -الأق�شام

اجلراحية :الدكتور اأكرب على جلل نائب رئي�س
للخدمات الطبية للأق�شام اجلراحية ،الدكتورة
�شناء عبدالعزيز اخلواجة نائب رئي�س العام
للخدمات الطبية للأق�شام اجلراحية ،الدكتور
لوؤي عبدالر�شول العكري رئي�س دائرة
الأنف �الأذن �احلنجرة ،الدكتورة نعيمة
اأحمد عبدالكرمي رئي�س دائرة اأمرا�س الن�شاء
�الولدة ،الدكتور علي ر�شا الكرا�شي رئي�س
دائرة العظام ،الدكتورة مرمي عبدالهادي
املح�شن رئي�س دائرة العيون ،الدكتورة نوال
اإبراهيم احلمر رئي�س دائرة الأ�شعة ،الدكتور
جعفر يو�شف اخلزاعي رئي�س دائرة اجلراحة
العامة ،الدكتورة زينة عبدال�شتار القارئ
رئي�س دائرة التخدير.
رابعًا .الأق�شام الباطنية :الدكتورة امتثال
اأنور اجل�شي نائب رئي�س للخدمات الطبية
للأق�شام الباطنية ،الدكتور حازم حبيب

العايل نائب رئي�س للخدمات الطبية للأق�شام
الباطنية ،الدكتور ح�شن حممد نا�شر رئي�س
دائرة العناية الق�شوى ،الدكتور را�شد عبداهلل
البناء رئي�س دائرة اأمرا�س القلب ،الدكتور
ح�شني طه عبدالوهاب رئي�س دائرة الأمرا�س
الباطنية ،الدكتور علي ح�شن العرادي رئي�س
دائرة اأمرا�س �زراعة الكلى ،الدكتورة اإميان
جا�شم من�شور رئي�س دائرة املخترب ،الدكتور
من�شور حميد رجب رئي�س دائرة الأطفال،
الدكتور خالد عبداهلل �شريف رئي�س دائرة
الأ�رام �اأمرا�س الدم.
خام�شً ا .مراكز التميز :الدكتور راين
املعتز باهلل الآغا نائب رئي�س خلدمات الطبية
ملراكز التميز ،الدكتور نبيل حميد علي نائب
رئي�س للخدمات الطبية ملراكز التميز ،الدكتور
عامر اإبراهيم الدرازي رئي�س دائرة احلوادث
�الطوارئ ،الدكتورة فاطمة عبداهلل حممد
رئي�س دائرة العلوم الع�شبية.
�شاد�شً ا .اخلدمات التمري�شية  -الأق�شام
اجلراحية :ح�شن عبداهلل جوهر
نائب رئي�س اخلدمات التمري�شية لق�شم
العمليات اجلراحية ،فوزية زايد غلوم نائب
رئي�س اخلدمات التمري�شية خلدمات الولدة،
اأني�شة جا�شم را�شد نائب رئي�س اخلدمات
التمري�شية للأق�شام اجلراحية.
�شابعً ا .الأق�شام الباطنية :ليلى �شالح
الفردان نائب رئي�س اخلدمات التمري�شية
لأق�شام الأمرا�س الباطنية ،اأمينة بور�شيد نائب
رئي�س اخلدمات التمري�شية لأق�شام اأمرا�س
�زراعة الكلى ،ح�شة ح�شني البوعركي نائب
رئي�س اخلدمات التمري�شية لأق�شام مراكز
التميز.

نوّ ه اإىل ت�صحيات منت�صبيها �ما يقدمونه من بطولت رائعة ..ال�صيخ:

قوة دفاع البحرين احل�صن املنيع يف حفظ اأمن ��صالمة اململكة
اأكد اإبراهيم عبداهلل ال�شيخ ،رجل الأعمال،
�ع�شو جمل�س الأعمال البحريني ال�شعودي،
اأن «قوة دفاع البحرين هي احل�شن املنيع يف
الدفاع عن اأمن �اأمان ��شلمة �مقدرات مملكة
البحرين» ،منوهً ا اإىل اأن «جميع منت�شبي
قوة دفاع البحرين يقدمون ت�شحيات كبرية
�يبذلون الغايل �النفي�س من اأجل �شون
مقدرات ��شيادة اململكة».
�رفع ال�شيخ اأ�شمى اآيات التهاين
�التربيكات اإىل مقام ح�شرة �شاحب اجلللة
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البلد
املفدى ،القائد الأعلى ،حفظه اهلل �رعاه� ،اإىل
مقام �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن
حمد اآل خليفة� ،يل العهد ،نائب القائد الأعلى،
رئي�س جمل�س الوزراء� ،اإىل امل�شري الركن
ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام
لقوة دفاع البحرين� ،اإىل جميع منت�شبي
القوة ،مبنا�شبة ،الذكرى ال  53لتاأ�شي�س قوة
دفاع البحرين.
�قال اإن قوة دفاع البحرين هي ال�شرح
ال�شامخ ململكة البحرين على مدار اأكرث من
ن�شف قرن ،حيث تنعم بدعم �رعاية ح�شرة
�شاحب اجلللة امللك املفدى ،املوؤ�ش�س� ،باين
�راعي نه�شتها.
��شدّد ال�شيخ على اأن قوة دفاع البحرين
تتبواأ مكانة متميزة �كبرية ،يف م�شاف
املوؤ�ش�شات الع�شكرية املتطورة على م�شتوى
العامل ،نظرا ملا تتمتع به من تقنيات عالية

د .اإبراهيم عبداهلل ال�شيخ

امل�شتوى �بنية ع�شكرية ع�شرية �حديثة،
�عن�شر ب�شري يعد هو الرث�ة احلقيقية يف
التطور �الزدهار �التقدم.
�اأ�شار اإىل اأن منت�شبي قوة دفاع البحرين
يوؤد�ن الواجب املنوط بهم بكل تفان �جدارة
�اإخل�س للذ�د عن حمى �تراب الوطن الغايل.
�قال اإن املكانة الع�شكرية الإقليمية
�الد�لية التي حتظى بها قوة دفاع البحرين
جعلتها �شريكا رئي�شا يف اإجراء التمارين
امل�شرتكة مع الد�ل ال�شقيقة �ال�شديقة �ذلك
ملا لها من د�ر بارز �فعال يف الرتقاء مب�شتوى
الأداء القتايل ��شقل القدرات �رفع الكفاءات

لدى جميع امل�شاركني يف هذه التمارين ،كما
يعد تر�شيخا ملفهوم التعا�ن الع�شكري فيما
بني الد�ل ال�شقيقة �ال�شديقة.
�لفت اإىل اأن هذا يدل على ما تتمتع به
قوة دفاع البحرين من مكانة كبرية جعلها
يف م�شاف املوؤ�ش�شات الع�شكرية الد�لية التي
ي�شار اإليها بالبنان ،بف�شل قدراتها الب�شرية
�بنيتها التحتية الع�شكرية.
�اعترب اأن قوة دفاع البحرين متثل الدرع
�احل�شن احلامي يف الدفاع عن البحرين،
م�شريا اإىل اأن م�شاركات قوة دفاع البحرين يف
حماية الأمن الوطني �الإقليمي �الد�يل� ،هذا
ي�شكل فخرا �اعتزازا للجميع.
�نوه اإىل ت�شحيات رجال قوة الدفاع
يف الدفاع عن الوطن �التي متثل ��شام فخر
�حمل تقدير ،من كل مواطن.
�اأ�شار اإىل الكفاءة �اجلاهزية التي ��شلت
اإليها قوة دفاع البحرين ،حيث باتت احل�شن
املنيع للدفاع عن مملكة البحرين.
��شدّد ال�شيخ على اأن �شهداء الواجب من
قوة دفاع البحرين� ،شطر�ا اأ�شماءهم بدمائهم
الزكية الطيبة املباركة يف تاريخ مملكة
البحرين ،نظرا ملا قدموه يف �شبيل اأمن �رفعة
�طننا الغايل� ،البطولت اخلالدة �املاآثر
امللحمية التي قاموا بها حيث تبقى اأ�شمائهم
يف ذاكرة الوطن �التاريخ بحر�ف من ذهب،
ببطولت حتكي عنها �تتدا�لها الأجيال
املتعاقبة ،جيل بعد جيل.

داعي ًة املواطنني �املقيمني اإىل موا�صلة اللتزام بالحرتازات ..د .ال�صيد:

امل�صوؤ�لية املجتمعية مطلوبة الآن اأكرث من اأي �قت م�صى
قالت الرئي�س التنفيذي ملراكز الرعاية
ال�شحية الأ�لية الدكتورة جليلة ال�شيد
اإن امل�شوؤ�لية املجتمعية مطلوبة الآن اأكرث
من اأي �قت م�شى من اأجل احلفاظ على
�شحة ��شلمة اجلميع من فري��س كور�نا
(كوفيد ،)19-م�شري ًة اإىل اأن تها�ن بع�س
فئات املجتمع �عدم التزامهم بالإجراءات
الحرتازية �التدابري الوقائية �القرارات
ال�شادرة من اجلهات املعنية للحد من انت�شار
الفري��س �شيوؤدي اإىل ارتفاع اأكرب يف اأعداد
احلالت القائمة.
�اأعربت ال�شيد عن اأ�شفها لتزايد احلالت
القائمة يف ظل اجلهود الكبرية التي تُبذل
ملواجهة اجلائحة ،جمدد ًة دعوتها لكافة اأفراد
املجتمع اإىل �شر�رة املوا�شلة بحذر من اأجل
البحرين من خلل التقيد �اللتزام بالإجراءات
الحرتازية �التدابري الوقائية املو�شوعة
للحد من انت�شار الفري��س باعتباره �اجبًا
�طنيًا من اأجل احلفاظ على �شحتهم ��شحة
من حولهم.

د .جليلة ال�شيد
�لفتت ال�شيد اإىل اأن اجلهود الوطنية
املبذ�لة للت�شدي لفري��س كور�نا متوا�شلة
�م�شتمرة للحد من انت�شار الفري��س ،موؤكد ًة
اأهمية دعم هذه اجلهود عرب موا�شلة اللتزام

بالإجراءات الحرتازية� ،اخت�شار التجمعات
على الأ�شرة الواحدة يف املنزل �املحيط
الجتماعي يف النطاق املعتاد �املحد�د،
�الأماكن اخلارجية املفتوحة بدل املغلقة،
�عدم التها�ن يف التقيد بالتعليمات ال�شادرة
عن الفريق الوطني الطبي للت�شدي لفري��س
كور�نا طوال مراحل التعامل مع الفري��س.
�اختتمت الرئي�س التنفيذي ملراكز
الرعاية ال�شحية الأ�لية ت�شريحها
بالت�شديد على �شر�رة م�شاندة اجلهود
املتوا�شلة التي يبذلها الفريق الوطني
الطبي للت�شدي لفري��س كور�نا �الطواقم
الطبية �التمري�شية يف ال�شفوف الأمامية
�من يدعمهم يف اجلهات امل�شاندة ،حيث اأن
زيادة اأعداد احلالت ت�شكل خطور ًة �تهديدًا
على �شحة املجتمع ،لذلك يتوجب م�شاعفة
جهود اجلميع �ت�شديد اللتزام بالإجراءات
الحرتازية يف �شبيل حتقيق النتائج املرجوة
يف هذه املرحلة من التعامل مع الفري��س
ً
حفاظا على الأمن ال�شحي يف مملكة البحرين.

�زير الرتبية :تنمية الن�سء �فق
ال ـقـيــم �الأخــالقـيــات الـكـ�ص ـفـيــة الـمعــر�فــة
اأقامت مر�شدات البحرين فعاليات
املخيم ال�شنوي عن بُعد ،حتت �شعار
«مر�شدات البحرين انتماء ��لء �تطوع
�اإجناز» ،مب�شاركة  400طالبة.
�ح�شر الدكتور ماجد بن علي النعيمي
�زير الرتبية �التعليم رئي�س جمعية
مر�شدات البحرين جانبًا من فعاليات
املخيم ،اإذ األقى كلم ًة اأ�شار فيها اإىل الد�ر
البارز للحركة الك�شفية �الإر�شادية يف
تنمية الن�سء �فق القيم �الأخلقيات
الك�شفية املعر�فة باللتزام �خدمة املجتمع
�امل�شاهمة يف بناء مواطن �شالح لذاته
�جمتمعه ��طنه ،الأمر الذي ي�شهم يف
بر�ز الد�ر الرتبوي للحركة �تعاظم
د�رها يف مملكة البحرين.
�اأ��شح اأن الوزارة قد اأدركت الأهمية
البالغة للك�شافة �املر�شدات ،فاأن�شاأت لهما
ق�شمًا يف �شلب اإدارة الرتبية الريا�شية
�الك�شفية �املر�شدات ،لت�شكل منظومة
متكاملة تدعم التوجهات الرتبوية �القيم
الوطنية �الإن�شانية التي تتبناها الوزارة
�شمن جهودها لرعاية الطلبة.
�قال الوزير اإن من مميزات احلركة
الك�شفية �الإر�شادية يف مملكة البحرين
اأنها تويل اهتمامها مبختلف الفئات
العمرية للطلب �الطالبات� ،الإحاطة بهم
�تدريبهم على خدمة جمتمعهم ،تر�شيخ
القيم �ال�شلوكيات �الجتاهات الرتبوية
يف نفو�شهم ،مثل التعا�ن �الت�شامن
الإن�شاين �الثقة بالنف�س �حتمل امل�شوؤ�لية
�اإتقان الأداء العمل اجلماعي �تنمية
القدرات القيادية� ،هي القيم التي ت�شعى
الوزارة اإىل تر�شيخها يف نفو�س الن�سء،
م�شريًا اإىل اأن الوزارة قامت بتاأ�شي�س
الك�شافة البحرية كخطوة متقدمة يف هذا

وزير الرتبية

املجال.
�ا�شتمل برنامج املخيم على �شل�شلة
من الور�س التدريبية �منها :الور�شة
الفنية «ر�شائل يف حب الوطن»� ،الور�شة
التوعوية ال�شحية «كوين يقظة»� ،الور�شة
الثقافية «�جبتي جميلة»�� ،ر�شة
امل�شابقات الإر�شادية حتت �شعار «تعليمنا
الفرتا�شي مميز»�� ،ر�شة امل�شابقات
ال�شعبية «ر�شومات قدميك ندميك».
�اجلدير بالذكر اأن ق�شم املر�شدات
باإدارة الرتبية الريا�شية �الك�شفية
�املر�شدات قد ا�شتمر يف تنظيم اأن�شطته
بالو�شائل املراعية لظر�ف اجلائحة ،حيث
جنح بتنفيذ خطته مبا يقارب  ،%95من
خلل  20مبادرة تطوعية ،انبثقت منها
العديد من الأن�شطة ،مبا يقارب  60د�رة
افرتا�شية داخلية 20� ،د�رة افرتا�شية
خارجية مع الإقليم العربي ،اإ�شافة اإىل 5
خميمات افرتا�شية 10� ،لقاءات تدريبية،
�ذلك لفائدة منت�شبات مر�شدات البحرين.

«الأعلى للمراأة» يع ِرّف منت�صبات برنامج
« eاإر�صاد» باإجراءات تاأ�صي�س م�صر�ع افرتا�صي

نظم املجل�س الأعلى للمراأة جل�شة عن
بُعد �شمن برنامج الإر�شاد الوطني للمراأة
البحرينية « eار�شاد» جرى خللها تعريف
منت�شبات هذا الربنامج من متقاعدات
�باحثات عن عمل �خريجات �رائدات
اأعمال بالإجراءات التنفيذية للبدء بتاأ�شي�س
م�شر�ع جتاري افرتا�شي �خدمات الدعم
املقدمة لأ�شحاب امل�شاريع� ،حا�شر يف
اللقاء كل من الأ�شتاذة منار ربيعة رئي�س
ق�شم املوؤ�ش�شات النا�شئة �ريادة الأعمال
بوزارة ال�شناعة �التجارة �ال�شياحة،
�الأ�شتاذة اأمل �شند داعم اأ�ل لأ�شحاب
امل�شاريع القت�شادية يف �شند�ق العمل
«متكني».
�ا�شتعر�شت الأ�شتاذة منار ربيعة
اخلدمات التي تقدمها الوزارة لدعم
املوؤ�ش�شات ال�شغرية �املتو�شطة �املحا�ر
الرئي�شة التي يقوم عليها جمل�س املوؤ�ش�شات
ال�شغرية �املتو�شطة ،كما مت تو�شيح
جوانب تنمية املهارات يف جمال العمل احلر
ابتدا ًء من ��شع فكرة امل�شر�ع �انتها ًء
بتاأ�شي�س موؤ�ش�شة اقت�شادية م�شتقلة،

بالإ�شافة للإطار القانوين لتاأ�شي�س
امل�شاريع القت�شادية �ا�شتعرا�س اآلية
فتح ال�شجلت التجارية �مزا�لة الأن�شطة
القت�شادية مبختلف اأنواعها.
من جانبها ،اأ�شارت الأ�شتاذة اأمل
�شند اإىل د�ر رائدات الأعمال �جناح عدد
منهن يف تقدمي خدمات �منتجات مبتكرة
�الو�شول بها اإىل الأ�شواق املحلية الد�لية،
م�شرية اإىل د�ر رائدات الأعمال يف خلق
فر�س العمل �امل�شاهمة يف الناجت املحلي
الإجمايل.
�لفتت الأ�شتاذة اأمل �شند اإىل اأنه من
�شفات رائدة الأعمال الناجحة القدرة على
الإبداع �البتكار �املخاطرة �بُعد النظر،
اإ�شافة اإىل العزمية �الإ�شرار ،مو�شحة اأن
«متكني» تعمل على دعم القطاع اخلا�س
�تطوير مهارات البحرينيني �خلق
فر�س لتوظيفهم اإ�شافة اإىل دعم امل�شاركة
القت�شادية للمراأة� ،ذلك من خلل
تقدمي العديد من احللول من بينها املنح
�تي�شري احل�شول على التمويل �اخلدمات
ال�شت�شارية.

القب�س على اآ�صيوية �اأبنائها
الثالثة �صرقوا هواتف من ّ
حمل بالرفاع
متكنت مديرية �شرطة املحافظة اجلنوبية من القب�س على امراأة « 44عامًا» حتمل
جن�شية اآ�شيوية� ،اأبنائها الثلثة ،اإثر قيامهم ب�شرقة عدد من الهواتف النقالة من حمل
جتاري بالرفاع ،قدرت قيمتها بحوايل  500دينار.
�اأ��شح مدير عام املديرية اأنه فور تلقي املديرية ً
بلغا بهذا ال�شاأن ،مت مبا�شرة عمليات
البحث �التحري �جمع الأدلة� ،التي اأ�شفرت عن حتديد هوية املذكورين �القب�س عليهم،
م�شريًا اإىل اأنه مت اتخاذ الإجراءات القانونية اللزمة �اإحالة املقبو�س عليهم للنيابة
العامة.

أخبار الوطن
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ولي العهد رئيس الوزراء :تحقيق مزيد
من اإلنجازات النوعية بتعزيز إسهامات «الخاص»
تلبية تطلعات المواطنين وخلق مزيد من الفرص لهم
«الخاص» يرفد الجهود التنموية بكافة المجاالت
تعزيز الشراكة مع «الخاص» باعتباره محركًا رئيسًا لالقتصاد
أكد صاحب الس��مو الملك��ي األمير س��لمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ،أهمية مواصلة
العمل لتحقي��ق المزيد من اإلنجازات النوعية عبر تعزيز
إسهامات القطاع الخاص في المسيرة التنموية الشاملة
التي أرس��ى دعائمها حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
ونوه س��موه بأن تعزيز مس��ارات الش��راكة م��ع القطاع
الخاص باعتباره محرك ًا رئيس�� ًا لالقتصاد من شأنه دعم
مختلف القطاعات االقتصادية بما يحفز عمليات التنمية
المس��تدامة ف��ي كافة مناح��ي التطوير المنش��ودة في
مملكة البحرين.
جاء ذلك لدى لقاء س��موه في قصر الرفاع أمس ،بحضور
وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة

آل خليفة ،رئي��س غرفة تجارة وصناعة البحرين س��مير
ناس ،حيث أشار سموه إلى ضرورة استمرار الدفع بعجلة
ً
تلبية لتطلعات
التنمية في مواجهة مختل��ف التحديات
المواطني��ن وخل��ق المزيد م��ن الفرص له��م بما يعود
بالخير والنماء على الجميع ،مؤكداً سموه على الدور الذي
يضطلع به القطاع الخاص في رفد الجهود التنموية في
كافة المجاالت.
من جانب��ه ،أعرب رئيس غرفة تج��ارة وصناعة البحرين
عن شكره وتقديره لصاحب الس��مو الملكي ولي العهد
حرص واهتمام
رئي��س مجلس الوزراء على ما يبديه من
ٍ
عل��ى تعزي��ز دور القط��اع الخاص ف��ي عملي��ة التنمية
بالمملكة ودعم س��موه المستمر لغرفة تجارة وصناعة
البحرين.

وزير الداخلية يبحث التعاون األمني
مع وزير األمن الداخلي اإلسرائيلي
ج��رى اتص��ال صب��اح أم��س ،عبر
تقنية االتص��ال المرئي ،بين وزير
الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد
بن عبداهلل آل خليفة ،ووزير األمن
الداخل��ي بدول��ة إس��رائيل أمي��ر
أوحانا.
وت��م خ��الل االتص��ال ،اإلش��ادة
باتف��اق إعالن تأييد الس��الم بين
البلدين ،والذي يس��هم في تعزيز
األمن واالستقرار واالزدهار وتلبية
تطلع��ات ش��عوب المنطق��ة نحو
السالم.
أك��د وزي��ر الداخلية أن المش��روع
اإلصالحي لحض��رة صاحب الجاللة
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة

عاه��ل البالد المف��دى ،يؤكد على
قيم التعايش والتسامح واالنفتاح
عل��ى اآلخ��ر ،باعتباره��ا م��ن أهم
س��مات الهوية البحرينية األصيلة،
مضيف�� ًا أن البحري��ن تبق��ى وطن

السالم واألمان.
كم��ا بح��ث وزي��ر الداخلي��ة ووزير
األمن الداخلي اإلسرائيلي ،مجاالت
التع��اون األمن��ي بي��ن البلدي��ن
وتب��ادل الخب��رات ،والتأكي��د على

أهمي��ة المضي قدم�� ًا للعمل على
تطوير ه��ذه العالق��ات بما يخدم
المصالح المشتركة ،كما تم بحث
عدد م��ن الموضوع��ات والقضايا
ذات االهتمام المشترك.

«األعلى للبيئة» يدشن
دفع رسوم خدمات المجلس إلكترونيًا
أعل��ن المبع��وث الخ��اص لش��ؤون
المناخ الرئي��س التنفيذي للمجلس
األعل��ى للبيئ��ة د.محمد ب��ن دينه،
عن تدش��ين مش��روع دفع الفواتير
اإللكتروني��ة لرس��وم خدم��ات
المجل��س ،تنفي��ذاً لق��رار مجل��س
الوزراء بش��أن تطبيق نظ��ام الدفع
اإللكتروني.
وقال إن المجل��س يعد من الجهات
الحكومي��ة األول��ى الت��ي انضم��ت
لنظ��ام الفواتي��ر اإللكتروني��ة،
والمرتب��ط بالمنص��ة الوطني��ة
للمدفوع��ات « »NPAبالتع��اون
م��ع هيئ��ة المعلوم��ات والحكومة
اإللكترونية.
وأش��ار إل��ى س��رعة إنج��از النظ��ام
اإللكترون��ي وال��ذي ت��م ف��ي زمن
قياس��ي ،مش��يدا بالتع��اون بي��ن
فريق��ي المجلس وهيئة المعلومات
والحكوم��ة اإللكتروني��ة لس��رعة
إنجاز المش��روع بكل دقة وسهولة،
حيث يقدم المجل��س األعلى للبيئة
خدمات��ه ألكث��ر م��ن  150نش��اط ًا

د.محمد بن دينه

تجاري ًا وصناعي ًا.
وتتضم��ن تل��ك الخدم��ات ،إصدار
التراخي��ص البيئي��ة وتراخي��ص
ش��ركات تدوي��ر النفاي��ات ،وكذلك
تراخي��ص اس��تيراد وتصدير المواد
وغيرها ،حيث بدأ التش��غيل الفعلي
لنظ��ام الفواتي��ر اإللكترونية لكافة
تلك الخدمات.
وأك��د بن دين��ه أن إص��دار الفواتير

اإللكتروني��ة يع��د إح��دى نتائ��ج
تطبيق مش��روع التحول اإللكتروني
للمدفوع��ات الحكومي��ة الذي صدر
ق��رار تطبيقه م��ن مجلس ال��وزراء
أواخر ديسمبر الماضي.
وأش��ار إل��ى أن المجل��س يس��عى
دائم ًا لتطبيق الخط��ط التطويرية
إلجراءات��ه وخدمات��ه المتنوع��ة،
وأن االنضم��ام لمش��روع الفواتي��ر
اإللكترونية يتماش��ى م��ع توجهات
الحكومة الموق��رة بتطبيق التحول
اإللكترون��ي في مختل��ف القطاعات
بالمملك��ة ،وم��ن ضمنه��ا القطاع
البيئي .وأضاف أن الدفع اإللكتروني
للخدمات وتوفر الفاتورة إلكتروني ًا،
تم من خالل توظيف أحدث التقنيات،
الت��ي تس��هم ف��ي تقدي��م أفض��ل
الخدم��ات للمواطني��ن والمقيمين،
ويعم��ل على توفي��ر الوقت والجهد
على العمي��ل والموظف المس��ؤول
ع��ن إنجاز الخدمة ،كما تس��هم في
تعزيز التدابي��ر الوقائية التي تحث
عليه��ا المملك��ة للتص��دي لجائحة

كورونا (كوفيد.)19
وأوض��ح ،أن االعتماد عل��ى الفواتير
اإللكتروني��ة م��ن ش��أنه أن يوح��د
وينظ��م عملي��ة تحصي��ل رس��وم
الخدم��ات الحكومي��ة والتس��ويات
وعمليات إيداع المبالغ في الحسابات
الحكومية ،كما أنه يس��هم في الحد
من نسبة اإليرادات غير المحصلة.
وق��دم ب��ن دين��ه الش��كر لهيئ��ة
المعلومات والحكوم��ة اإللكترونية
على تعاونها المستمر مع المجلس
األعل��ى للبيئ��ة م��ن أج��ل تحقي��ق
التحول اإللكترون��ي وتقديم الدعم
الفني.
وأكد أهمية اس��تمرار التعاون بين
مختل��ف الجه��ات الحكومي��ة بم��ا
يدفع بعجلة التنمية الش��املة التي
تش��هدها المملك��ة وبم��ا تضطلع
به اللجنة العليا لتقنية المعلومات
واالتص��االت والت��ي أس��همت ف��ي
تطوير هذا القطاع وتنميته حس��ب
الخطط والبرامج الكفيلة بتحس��ين
حياة المواطن.

جليلة السيد :تحمل المسؤولية
المجتمعية للحفاظ على صحة الجميع
قالت الرئي��س التنفيذي لمراك��ز الرعاية الصحية األولي��ة الدكتورة جليلة
الس��يد ،إن المس��ؤولية المجتمعية مطلوبة اآلن أكثر م��ن أي وقت مضى
من أجل الحفاظ على صحة وسالمة الجميع من فيروس كورونا (كوفيد،)19
مش��ير ًة إل��ى أن تهاون بعض فئ��ات المجتمع وعدم التزامه��م باإلجراءات
االحترازي��ة والتدابير الوقائية والقرارات الصادرة من الجهات المعنية للحد
من انتشار الفيروس سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في أعداد الحاالت القائم.
وأعربت الس��يد عن أس��فها لتزايد الحاالت القائمة في ظل الجهود الكبيرة
الت��ي تُبذل لمواجهة الجائح��ة ،مجدد ًة دعوتها لكافة أف��راد المجتمع إلى
ضرورة المواصلة بحذر من أجل البحرين من خالل التقيد وااللتزام باإلجراءات
االحترازية والتدابير الوقائية الموضوعة للحد من انتشار الفيروس باعتباره
واجب ًا وطني ًا من أجل الحفاظ على صحتهم وصحة من حولهم.
ولفتت إلى أن الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لفيروس كورونا متواصلة
ومس��تمرة للحد من انتشار الفيروس ،مؤكد ًة أهمية دعم هذه الجهود عبر
مواصل��ة االلتزام باإلج��راءات االحترازية ،واختصار التجمعات على األس��رة
الواح��دة في المنزل والمحي��ط االجتماعي في النط��اق المعتاد والمحدود،
واألماك��ن الخارجي��ة المفتوحة بدل المغلق��ة ،وعدم الته��اون في التقيد
بالتعليم��ات الصادرة عن الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفيروس كورونا
طوال مراحل التعامل مع الفيروس.
واختتم��ت الس��يد تصريحه��ا بالتش��ديد عل��ى ض��رورة مس��اندة الجهود
المتواصل��ة التي يبذله��ا الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا
والطواق��م الطبية والتمريضي��ة في الصفوف األمامية وم��ن يدعمهم في

الجهات المس��اندة ،حيث إن زيادة أعداد الحاالت تش��كل خط��ور ًة وتهديداً
على صحة المجتمع ،لذلك يتوجب مضاعفة جهود الجميع وتشديد االلتزام
باإلجراءات االحترازية في س��بيل تحقيق النتائ��ج المرجوة في هذه المرحلة
من التعامل مع الفيروس حفاظ ًا على األمن الصحي في المملكة.

مي بنت محمد :تعزيز التعاون
الثقافي بين البحرين وروسيا

اس��تقبلت رئيس��ة هيئ��ة البحرين للثقاف��ة واآلثار الش��يخة مي
بن��ت محم��د آل خليفة ف��ي مكتبها أم��س ،س��فير البحرين لدى
روس��يا االتحادي��ة أحمد الس��اعاتي ،حيث تبادل الطرفان س��بل
تعزي��ز التعاون الثقاف��ي بين البحرين وروس��يا .وخ��الل اللقاء،
ّ
أكدت الش��يخة مي بنت محم��د آل خليفة أهمية الدور الذي يقوم
ب��ه س��فراء البحرين في نقل الص��ورة الجميلة ع��ن البحرين إلى
العال��م ،وباألخص في ال��دول التي تجمعنا به��ا عالقات ثقافية
قو ّية كروس��يا حيث ش��هدت الس��نوات األخيرة تبادالت مختلفة
في مجاالت الموس��يقى ،الفن والعروض المتحفية .بدوره أعرب
السفير الساعاتي عن شكره للشيخة مي لدورها في إثراء المشهد
الثقاف��ي ،مؤكداً عل��ى اس��تعداده الدائم لدعم هيئ��ة البحرين
للثقافة واآلثار في تحقيق اس��تراتيجيتها الثقافية وحضورها في
روسيا االتحادية.

أحمد بن محمد يبحث
وقائد األسطول الخامس
التعاون الجمركي

بح��ث رئي��س الجمارك الش��يخ أحمد ب��ن حم��د آل خليفة ،خالل
اس��تقباله أم��س ،قائ��د الق��وات البحري��ة بالقي��ادة المركزية
األمريكية ،قائد األس��طول الخامس الفريق بحري صمويل بابارو
التعاون في المجال الجمركي ،مؤكداً عمق عالقات التعاون بين
البلدين في العديد من المجاالت ،ومن بينها العمل الجمركي.
وتم استعراض الخدمات الجمركية المقدمة من شؤون الجمارك
للقيادة المركزية األمريكية واألسطول الخامس ،في إطار العمل
على مواصلة تعزيز س��بل التعاون بي��ن الجانبين ،كما تم بحث
عدد من الموضوعات والقضايا ذات االهتمام المشترك.

قائدي :إعفاء المنشآت
السياحية من الرسوم لـ 3أشهر
يعزز فرص االستقرار االقتصادي
أكدت هيئة البحرين للس��ياحة والمع��ارض على قرار مجلس
الوزراء برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ،بإعفاء المنش��آت
والمراف��ق الس��ياحية من رس��وم الخدمات الس��ياحية لثالثة
أشهر إضافية اعتباراً من شهر يناير .2021
وأوض��ح الرئي��س التنفي��ذي لهيئ��ة البحري��ن للس��ياحة
والمع��ارض ناص��ر قائدي ،أن هذا القرار ال��ذي يأتي في ظل
مراجعة شاملة ومستمرة منذ بدايات جائحة فيروس كورونا
للقطاعات االقتصادية بش��كل عام وللقطاع��ات األكثر تأثراً
بش��كل خاص ،ويعكس رعاية واهتمام المملكة في تخفيف
التبعات االقتصادية على المنشآت السياحية نتيجة تداعيات
في��روس كورونا (كوفي��د ،)19مؤكداً أن ق��رار الحكومة بهذا
الشأن يس��هم في استمرار دعم القطاع الخاص في ظل هذه
الظ��روف االس��تثنائية التي يمر بها العال��م أجمع وباألخص
القطاع الس��ياحي ،الفت ًا إلى أن إعفاء المنشآت السياحية من
رس��وم الخدمات السياحية للربع األول للعام  2021من شأنه
أن يساهم في تعزيز فرص االستقرار االقتصادي واالستدامة
المالية والتعافي السريع للقطاع السياحي ،مثمن ًا التوجيهات
الحكومية الصادرة بهذا الش��أن له��ذا القطاع الذي يعد أحد
القطاعات الواعدة في رفد االقتصاد الوطني.
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«التنسيقية» برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء
تطلع على مقترح تطوير األنشطة التجارية

ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ،ولي العهد،
رئي��س مجلس ال��وزراء ،اجتم��اع اللجنة التنس��يقية ال���« »365والذي ُعقد

ع��ن ُبعد .واطلعت اللجنة التنس��يقية على مقترح تطوير إجراءات ممارس��ة
األنش��طة التجارية في مملكة البحرين ،كما ناقشت مستجدات نظام إصدار

تراخي��ص البن��اء «بناي��ات» .فيما اس��تعرضت آخر مس��تجدات التعامل مع
فيروس كورونا (.)19-COVID

«النواب» :جاهزية رفيعة لقوة الدفاع بفضل الرعاية الملكية
األوقاف الجعفرية :إرساء مبدأ التشاور
االجتماعي في حل أي خالفات ناشئة
ثم��ن مجل��س إدارة األوق��اف الجعفري��ة صدور
المرس��وم رقم ( )3لس��نة  2021بش��أن تنظيم
مجلسي األوقاف السنية والجعفرية وإدارتيهما.
وق��ال المجل��س إن س��لطة مجل��س األوقاف في
التعيين والع��زل بما يتوافق مع أحكام الش��رع،
ت��م تنظيمه منذ الع��ام  ،1960حيث إن التأكيد
على حفظ س��لطة مجلس األوقاف بهذا الش��أن
س�� ُيمكن المجلس من القيام بمسؤولياته تجاه
وح ْفظ
األوقاف واس��تغاللها وص�� ْرف إيراداته��ا ِ
أعيانه��ا وتعميرها تبع ًا لصيغ��ة الواقف وعبارة
الوقف.
ولفت إلى أن إرس��اء مبدأ التشاور االجتماعي في

حل أي خالفات ناش��ئة ع��ن إدارة دور العبادة أو
األوقاف هو الوسيلة األكثر مالءمة لحل مثل هذه
اإلش��كاالت ،وبما يس��هم في عدم انعكاس هذه
الخالفات على أداء الفرائض أو الش��عائر الدينية
في دور العبادة.
وأكد المجلس أن قيامه بأداء مسؤولياته في هذا
الش��أن هو تفعيل لدوره التاريخي الذي اس��تمر
العمل به لعق��ود من خالل التصدي باإلش��راف
عل��ى إدارة دور العب��ادة وش��ؤون الوقف بما في
ذلك س��لطة التعيي��ن والعزل متى م��ا توافرت
أس��بابه وطبق ًا لمفهوم صياغ��ة الوقف وعبارات
الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة اإلسالمية.

يتقدم

رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي
ورئيس التحرير وجميع العاملين في

بأحر التعازي والمواساة إلى الزميل

عقيل الحايكي
مدير االشتراكات واإلنتاج

لوفاة المغفور لها بإذن اهلل تعالى

والدته
سـائليــن المولــى عــز وجـــل أن يتغمـــد الفقيــــدة
بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم
أهلها وذويها الصبر والسلوان

رفع مجلس النواب أسمى آيات التهاني والتبريكات ،إلى
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة،
عاهل البالد المفدى القائد األعلى ،وإلى صاحب الس��مو
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ،ولي العهد
نائ��ب القائ��د األعلى رئي��س مجلس الوزراء ،بمناس��بة
الذكرى  53على تأسيس قوة دفاع البحرين.
وأعرب المجلس عن الفخر واالعتزاز ،بما حققته القوات
المسلحة الباسلة ،في حماية مصالح الوطن ومكتسباته،
والذود عن أرضه وترابه ،والدفاع عن أمن األمة العربية،
والتعاون مع القوات العسكرية الشقيقة والصديقة ،في
ضمان األمن واالستقرار ،وما تشهده قوة دفاع البحرين
من تط��ور وتق��دم ،وجاهزي��ة رفيعة ،بفض��ل الرعاية
الس��امية من ل��دن عاهل البالد المف��دى ،مؤكداً دعمه
التام لقوة دفاع البحرين ،لتظل المؤسس��ة العس��كرية

الحصن الحصين والسد المنيع للوطن والمجتمع.
كما تقدم إلى القائد العام لقوة دفاع البحرين المش��ير
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة ،وكافة منتسبي
قوة دفاع البحري��ن ،من ضباط وأفراد ،بخالص الش��كر
والتقدي��ر ،عل��ى جهوده��م وتضحياته��م ،وإخالصهم
وتفانيه��م ،ف��ي الدفاع ع��ن الوطن وص��ون مقدراته،
مس��تذكرا ب��كل اإلج��الل واإلكب��ار ،تضحيات الش��هداء
األبرار ،والرج��ال األبطال ،في ميادين الع��زة والكرامة،
وستظل تضحياتهم العظيمة خالدة في ضمير ووجدان
وذاكرة وتاريخ المملكة.
ودعا المجلس المولى العلي القدير ،أن يحفظ البحرين،
متمني�� ًا لجميع منتس��بي ق��وة دفاع البحري��ن ،التوفيق
والسداد ،في تأدية واجبهم المشرف ،طاعة ووالء للقائد
األعلى ،وتحت راية المملكة.

«األعلى للمرأة» يعرف منتسبات برنامج
« eإرشاد» بإجراءات تأسيس «المشروع االفتراضي»
نظم المجلس األعلى للمرأة جلس��ة
ع��ن بع��د ضم��ن برنام��ج اإلرش��اد
الوطني للمرأة البحرينية « eإرش��اد»
ج��رى خاللها تعريف منتس��بات هذا
البرنام��ج م��ن متقاع��دات وباحثات
ع��ن عمل وخريجات ورائ��دات أعمال
باإلجراءات التنفيذية للبدء بتأسيس
مش��روع تجاري افتراض��ي وخدمات
الدعم المقدمة ألصحاب المشاريع.
وحاض��ر ف��ي اللق��اء رئيس��ة قس��م
المؤسس��ات الناشئة وريادة األعمال
بوزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة
من��ار ربيعة ،وأم��ل س��ند داعم أول
ألصح��اب المش��اريع االقتصادية في
صندوق العمل «تمكين».
واس��تعرضت ربيعة الخدم��ات التي
تقدمها ال��وزارة لدعم المؤسس��ات
الصغي��رة والمتوس��طة والمح��اور
الرئيس��ة التي يق��وم عليها مجلس
المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة،
كم��ا ت��م توضي��ح جوان��ب تنمي��ة
المه��ارات ف��ي مج��ال العم��ل الحر
ابت��دا ًء م��ن وض��ع فكرة المش��روع
وانته��ا ًء بتأس��يس مؤسس��ة
اقتصادي��ة مس��تقلة ،باإلضاف��ة
لإلطار القانوني لتأس��يس المشاريع
االقتصادي��ة واس��تعراض آلية فتح
السجالت التجارية ومزاولة األنشطة
االقتصادية بمختلف أنواعها.

م��ن جانبها أش��ارت س��ند إل��ى دور
رائ��دات األعمال ونجاح ع��دد منهن
في تقديم خدمات ومنتجات مبتكرة
والوصول بها إلى األس��واق المحلية
الدولي��ة ،مش��يرة إل��ى دور رائ��دات
األعم��ال ف��ي خل��ق ف��رص العم��ل
والمس��اهمة ف��ي النات��ج المحل��ي
اإلجمالي.
وأش��ارت إل��ى أنه من صف��ات رائدة
األعم��ال الناجحة القدرة على اإلبداع
واالبت��كار والمخاطرة و ُبع��د النظر،
إضاف��ة إل��ى العزيم��ة واإلص��رار،
موضح��ة أن «تمكي��ن» تعمل على
دعم القطاع الخاص وتطوير مهارات
البحرينيين وخل��ق فرص لتوظيفهم
إضاف��ة إل��ى دع��م المش��اركة
االقتصادية للم��رأة ،وذلك من خالل

تقديم العديد من الحلول من بينها
المنح وتيسير الحصول على التمويل
والخدمات االستشارية.
يش��ار إلى أن المجلس األعلى للمرأة
أطلق برنامج اإلرشاد الوطني للمرأة
البحريني��ة ف��ي نس��خته الثاني��ة –
« eإرش��اد» بم��ا يراع��ي التغي��رات
االقتصادي��ة ومتطلب��ات س��وق
العم��ل في فت��رة مواجهة ومكافحة
في��روس (كوفيد ،)19وذل��ك بهدف
تزوي��د المتقاع��دات والباحثات عن
عم��ل والخريجات ورائ��دات األعمال
بأح��دث المعلوم��ات والمس��تجدات
من خ��الل ورش عمل تفاعلية تطرح
أه��م المعارف والمه��ارات والخبرات
النظرية والمهنية ف��ي ظل الظروف
الراهنة.

مرشدات البحرين ينفذن المخيم
السنوي عن ُبعد بمشاركة  400طالبة
أقامت مرش��دات البحري��ن فعاليات المخيم الس��نوي عن
ُبعد ،تحت شعار «مرش��دات البحرين انتماء ووالء وتطوع
وإنج��از» ،بحضور وزي��ر التربية والتعلي��م رئيس جمعية
مرشدات البحرين د.ماجد النعيمي وبمشاركة  400طالبة.
وأشار الوزير ،إلى الدور البارز للحركة الكشفية واإلرشادية
ف��ي تنمي��ة الن��شء وف��ق القي��م واألخالقيات الكش��فية
المعروف��ة بااللت��زام وخدم��ة المجتمع والمس��اهمة في
بن��اء مواطن صالح لذات��ه ومجتمعه ووطن��ه ،األمر الذي
يس��هم في بروز الدور التربوي للحركة وتعاظم دورها في
البحرين.
وبي��ن أن ال��وزارة أدرك��ت األهمي��ة البالغ��ة للكش��افة
والمرشدات ،فأنش��أت لهما قسم ًا في صلب إدارة التربية
الرياضي��ة والكش��فية والمرش��دات ،لتش��كل منظوم��ة
متكامل��ة تدع��م التوجه��ات التربوي��ة والقي��م الوطنية
واإلنس��انية التي تتبناها الوزارة ضم��ن جهودها لرعاية
الطلبة.
وق��ال إن م��ن مميزات الحركة الكش��فية واإلرش��ادية في
البحرين أنه��ا تولي اهتمامها بمختل��ف الفئات العمرية
للطالب والطالب��ات ،واإلحاطة بهم وتدريبهم على خدمة
مجتمعه��م ،ترس��يخ القي��م والس��لوكيات واالتجاه��ات

التربوية في نفوسهم ،مثل التعاون والتضامن اإلنساني
والثق��ة بالنفس وتحمل المس��ئولية وإتقان األداء العمل
الجماع��ي وتنمي��ة الق��درات القيادية ،وه��ي القيم التي
تس��عى الوزارة إلى ترس��يخها في نفوس النشء ،مش��يراً
إلى أن الوزارة قامت بتأس��يس الكش��افة البحرية كخطوة
متقدمة في هذا المجال.
واشتمل برنامج المخيم على سلسلة من الورش التدريبية
ومنها :الورش��ة الفنية «رسائل في حب الوطن» ،والورشة
التوعوي��ة الصحي��ة «كوني يقظ��ة» ،والورش��ة الثقافية
«وجبت��ي جميلة» ،وورش��ة المس��ابقات اإلرش��ادية تحت
ش��عار «تعليمنا االفتراضي مميز» ،وورش��ة المس��ابقات
الشعبية «رسومات قديمك نديمك».
يذك��ر أن قس��م المرش��دات ب��إدارة التربي��ة الرياضي��ة
والكش��فية والمرش��دات ،اس��تمر ف��ي تنظيم أنش��طته
بالوس��ائل المراعي��ة لظروف الجائحة ،حي��ث نجح بتنفيذ
خطت��ه بما يق��ارب  ،%95من خالل  20مب��ادرة تطوعية،
انبثقت منها العديد من األنش��طة ،بم��ا يقارب  60دورة
افتراضي��ة داخلية ،و 20دورة افتراضية خارجية مع اإلقليم
العرب��ي ،إضافة إل��ى  5مخيمات افتراضي��ة ،و 10لقاءات
تدريبية ،لفائدة منتسبات مرشدات البحرين.
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خالل زيارة تفتيشية بمشاركة األعضاء البلديين

الكوهجي :مخزن مخالف لالشتراطات
ومساكن غير صحية بسكن العمال في سار

«تنسيقي العاصمة»:
رصف وتطوير طرق مجمع
 642بالعكر الشهر المقبل

»

استعرض المجلس التنس��يقي بأمانة العاصمة ،خالل اجتماعه
األول ال��ذي عق��د ع��ن ُبعد برئاس��ة محاف��ظ العاصمة الش��يخ
هش��ام بن عبدالرحمن آل خليفة ،خطط هيئة البحرين للسياحة
والمع��ارض لتطوير س��وق المنامة القديم التي ب��دأت أعمالها
خ��الل الربع األول م��ن العام الماض��ي ،والمتضمنة تطوير 300
محل ،ورصف الطرق الداخلية.
كما تتضمن ،إضافة اللمس��ات الجمالية على الشوارع المحيطة
مع الحفاظ على الطابع التراثي للسوق ،باإلضافة إلى استعراض
أبزر األنشطة والفعاليات المزمع إقامتها في المحافظة.
كم��ا ناقش المجلس ،عدداً من الموضوعات من أبرزها مش��اريع
رص��ف وتطوير الطرق ف��ي مجمع  642بمنطق��ة العكر والمزمع
البدء فيها الش��هر المقبل ،إذ يشمل المشروع الذي جاء بنا ًء على
توصي��ة من المجلس على أعمال تطوير البنية التحتية ،وإنش��اء
ش��بكة لتصريف مياه األمطار ،وتحسين مس��توى اإلنارة ،إضافة
إلى إنشاء مرتفعات لتخفيف السرعة.
وبحث المجلس ،أبرز االحتياجات الخدمية في مجمع  438بمنطقة
القلعة ،والتي رصدت من خالل الزيارات الميدانية لفريق األحوال
العامة بالمحافظة ،والمتمثلة في رصف الطرق وإنشاء مرتفعات
لتخفيف السرعة ،وإنشاء المتنزهات والحدائق العامة.
واطلع المجلس على مش��اريع وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات
والتخطي��ط العمران��ي لتطوير الط��رق في منطقت��ي الناصفة
والب��الد القدي��م ،إضاف��ة إلى تطوير تقاطع ش��ارع الش��يخ جابر
األحمد الصباح ،والطرق المحيطة بالحديقة المائية.

«األشغال» :االنتهاء من تنفيذ
مزلق القوارب في مرفأ القرية

كش��فت وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني
مؤخراً -ع��ن انتهائها من أعمال تنفيذ مش��روع إنش��اء مزلقالقوارب بمرفأ القرية الواقع في منطقة ش��مال سترة الصناعي،
مش��يرة إلى أن المشروع جاء تلبية الحتياجات ومتطلبات صيادي
منطقة س��ترة حيث سيساعد البحارة في المنطقة من االستفادة
م��ن وجود منفذ للصيادين ولجمي��ع األهالي للترويح عن النفس
واالستجمام واالستمتاع بالطبيعة البحرية للمنطقة.
وأضافت« :يأتي المش��روع اس��تكما ًال للجهود التي تبذلها وزارة
األش��غال وش��ؤون البلدي��ات لتهيئ��ة المرافئ البحري��ة وزيادة
طاقته��ا االس��تيعابية وتطوير الخدمات والمراف��ق الحيوية بها
ً
اس��تجابة لتوجيهات القي��ادة الرش��يدة وبمتابعة حثيثة
وذلك
من ممث��ل الدائرة الثامن��ة بمحافظة العاصمة فاضل الس��واد
لتلبية متطلب��ات واحتياجات المواطنين وتوفي��ر البنية التحتية
التي تمكنهم من أداء أعمالهم وممارس��ة هواياتهم بكل يس��ر
وسهولة».
الجدي��ر بالذكر أن ال��وزارة قامت في وقت س��ابق بتنفيذ أعمال
تطويرية في مرف��أ القرية ،والذي تبلغ طاقته االس��تيعابية 64
قارب ًا ،اش��تملت عل��ى أعمال الدفان والحماي��ة الصخرية وأعمال
رصف باإلسفلت وتركيب األرصفة.

«بلدي المحرق» يرفض فرض
رسوم على مواقف السيارات

»

ياسمينا صالح

كش��ف رئيس مجلس بلدي
المح��رق غ��ازي المرباطي،
عن دراس��ة مقترح يس��مح
باستثمار مبالغ التأمين غير
المستلمة المقدرة قيمتها
بأكثر م��ن  4ماليين دينار
في حس��اب بلدية المحرق،
به��دف تطوي��ر الخدم��ات
لألهالي في المحرق.
غازي المرباطي
كم��ا تط��رق إل��ى رف��ض
المجل��س فرض رس��وم على
مواقف الس��يارات في سوق المحرق المركزي ،مبين ًا أن اإلشراف
واإلدارة للسوق بيد البلدية.

تنويه
نش��رت الوطن في عددها أمس تح��ت عنوان صباح بن أحمد:
 38خدم��ة نقدمه��ا الهيئة عب��ر البوابة الوطني��ة واألجهزة
الذكية ،والصواب ،صباح بن حمد لذا لزم التنويه.

إيمان محمد

كش��ف ممثل الدائرة الخامسة أحمد
الكوهج��ي ع��ن وج��ود العدي��د من
المخالف��ات ف��ي مس��اكن العم��ال
في س��ار منها وج��ود مخ��زن مخالف
لالش��تراطات القانوني��ة والفنية إلى
جان��ب وجود بعض مس��اكن العمال
غي��ر الصحية ،مطالب ًا ب��دوره الجهات
المعنية اتخاذ الالزم وفق ًا لتوجيهات
المغفور له ب��إذن اهلل تعالى صاحب
الس��مو الملك��ي األمي��ر خليف��ة بن
س��لمان آل خليفة طي��ب اهلل ثراه أن
يكون هناك تنفيذ لتوجيهات س��موه
باعتم��اد آلية فاعلة بالتنس��يق بين
الجه��ات الحكومية للح��د من ظاهرة
س��كن العزاب ف��ي األحياء الس��كنية
بم��ا في ذل��ك تعزز مقوم��ات األمان
واالس��تقرار االجتماع��ي وتص��ب في
صالح المواطنين.
ج��اء ذل��ك خ��الل قي��ام المجل��س
البلدي الش��مالي بجولت��ه الميدانية
التفتيش��ية الثالث��ة عل��ى مس��اكن
العمال يوم األربعاء الماضي ،بحضور
رئي��س المجل��س البل��دي وممث��ل
الدائ��رة الخامس��ة أحم��د الكوهجي
ورئي��س اللجن��ة الفني��ة عب��داهلل
القبيس��ي وأعض��اء المجل��س البلدي
والجهات الرسمية المختصة.
وأض��اف الكوهج��ي أن هن��اك عم��ا ًال
يعيش��ون ف��ي م��زارع ومس��اكن غير

صحية ومما يعد ذلك مخالف ًا للقانون
وخصوص�� ًا قان��ون الصح��ة العام��ة
وافتقار مس��اكن العمال الشتراطات
األم��ن والس��المة ف��ي مس��اكنهم،
مش��يراً إلى حرص المجلس على راحة
المواطني��ن .ولف��ت الكوهج��ي إل��ى
أن المخالف��ات مازال��ت قائم��ة فيما
يتعلق بالزي��ارات الس��ابقة ،مضيف ًا
أن المجلس البلدي الش��مالي يطالب

جميع الجه��ات المختص��ة بالتعاون
والتنس��يق ووض��ع ح��د لمث��ل ه��ذه
المخالف��ات بتتبع نظام�� ًا صارم ًا في
م��ا يتعلق بالصح��ة والس��المة مما
سيساهم إلى تراجع المخالفات بشكل
كبي��ر من خ��الل الحد من عش��وائية
س��كن العمال والعزاب وعدم تشويه
المنظ��ر الع��ام ومكافحة انتش��ارها
وسط العائالت في األحياء والمناطق

السكنية وفي البيوت القديمة واآليلة
للس��قوط .واختتم الكوهجي بالشكر
والتقدي��ر للحكومة الرش��يدة وجميع
الجه��ات الرس��مية المختص��ة عل��ى
تعاونه��م المس��تمر متمني�� ًا اتخاذ
ال��الزم بش��أن س��كن العم��ال والحد
م��ن المخالفات مما س��يعيد ألهالي
المنطق��ة خصوصيته��م وتحق��ق
االستقرار المجتمعي».

وضع آلية عمل واضحة وتقسيم المنازل إلى  3أقسام

«قانونية بلدي الشمالية» تناقش «اآليلة
للسقوط» واشتراطات سكن العمال الصحية
ناقش��ت اللجن��ة المالي��ة والقانونية
بالمجل��س البل��دي الش��مالي ف��ي
اجتماعها التنسيقي من دور االنعقاد
الثال��ث للفصل التش��ريعي الخامس
موض��وع خطة وآلية تنفيذ القرار رقم
 76لس��نة  2020بش��أن االشتراطات
والمواصفات الصحية لس��كن العمال
بحض��ور ممث��ل م��ن وزارة العم��ل
والتنمية االجتماعي��ة ،وممثلين عن
وزارة الصح��ة ،والمعنيين من بلدية
المنطقة الشمالية ،وكذلك المعنيين
من المحافظة الشمالية.
وأفادت رئيس��ة اللجنة العضو البلدي
زينة جاس��م أن اله��دف من االجتماع
هو تعزي��ز التنس��يق المش��ترك في
حل مش��كالت س��كن العم��ال واآلثار
الس��لبية الناتج��ة عن��ه وتظاف��ر
الجه��ود المش��تركة لحل المش��كلة
القائمة كل من جان��ب اختصاصاته
ومس��ؤولياته وم��ن ثم المس��اهمة
بش��كل فعلي في معالجة المشكالت
االجتماعي��ة والخدمي��ة وتعزي��ز

زينة جاسم

فاعلية الجه��ود المش��تركة في بناء
الحلول االس��تراتيجية لالرتقاء بأمن
وحي��اة المجتمع وذل��ك للحرص على
توفي��ر أفض��ل الخدم��ات للمواطنين
والمقيمين وانطالقا من المس��ئولية
الملق��اة على عات��ق المجلس البلدي
والجه��ات الخدمي��ة ذات العالق��ة
ودورهم الب��ارز للدف��ع بتنفيذ ما هو

ضمن المصلح��ة العامة ،وتس��هيل
العم��ل بي��ن الجه��ات باإلضافة إلى
تحقي��ق العم��ل الجماعي المش��ترك
بغ��رض وضع األمور في نصابها ومن
أجل تذلي��ل كافة العقب��ات وتقديم
أفضل الخدم��ات من أه��م ما يهدف
إليه هذا االجتماع التنسيقي.
وأوصت اللجنة بتس��ليط الضوء على
البي��وت اآليل��ة للس��قوط بنوعيه��ا
س��واء مس��كونة وغي��ر مس��كونة
ووض��ع آلية عم��ل واضحة وتقس��يم
المنازل إلى  3أقس��ام «المنازل اآليلة
للس��قوط والمس��تخدمة كس��كن
للعم��ال والمن��ازل اآليل��ة للس��قوط
غير المس��كونة بعمال والمنازل التي
س��وف ينطبق عليه��ا قان��ون اإليجار
الجدي��د» ،وكذل��ك إرس��ال خطاب��ات
للجه��ات المش��اركة ف��ي االجتم��اع
ألخ��ذ مرئياتها بش��أن الموضوع ثم
تش��كيل فريق عمل ميدان��ي مصغر
يتم التنسيق مع الجهات ذات العالقة
واتخاذ اإلجراء الالزمة بخصوصها.

وختمت توصياتها بقرار عقد اجتماع
تنسيقي لمناقش��ة خطة وآلية تنفيذ
قرار رقم  76لسنة  2020مع المعنيين
م��ن وزارة الكهرب��اء واإلدارة العامة
للدف��اع المدني والش��ئون القانونية
ببلدي��ة المنطقة الش��مالية بش��أن
االش��تراطات والمواصف��ات الصحية
لس��كن العمال وتبيان وجهات النظر
في مش��كلة المنازل اآليلة للس��قوط
المس��كونة بالعمال وغير المرخصة
وباإلضاف��ة إل��ى التعدي��الت األخيرة
ف��ي قان��ون اإليج��ار .وأع��رب رئيس
وأعضاء اللجنة المالية والقانونية عن
عظيم ش��كرهم وامتنانه��م للجهات
الخدمية المش��اركة لحس��ن التعاون
واالس��تجابة لمالحظ��ات اللجن��ة
والذي أصبح نموذج�� ًا طيب ًا يعزز ثقة
المواطني��ن والمجالس البلدية وذلك
ين��درج ضم��ن التواص��ل والتنس��يق
مع ال��وزارات الخدمي��ة التي تعتبرها
المجال��س البلدية ش��ريكة معها في
ً
خدمة للوطن والمواطن.
العمل

«التطوير العمراني» ردًا على تنسيقي البلديات:
الحفاظ على خصوصية المناطق السكنية
أك��دت هيئ��ة التخطي��ط والتطوي��ر العمران��ي
اهتمامها بجميع المعنيين بالقطاع العمراني من
أراض وعقارات ومس��تثمرين،
مواطنين وأصحاب ٍ
مبينة أن أبوابها مفتوح��ة دائم ًا للرد على كافة
االستفس��ارات والتس��اؤالت المتعلق��ة بتصنيف
األراضي ومتابعة حاالت الطلب ،حيث يستقبلهم
قس��م «خدم��ات الزبائ��ن» ،مبينة أنه��ا تنتهج
سياس��ة الباب المفتوح انطالق�� ًا من التوجيهات
السديدة للحكومة مع االلتزام بتطبيق اإلجراءات
االحترازية.
وقالت إن��ه عطف ًا على االجتماع التنس��يقي بين
المجال��س البلدي��ة ومجل��س أمان��ة العاصم��ة
المنعق��د ي��وم األح��د  31يناي��ر  2021بحضور
ممثلي األجهزة التنفيذية بوزارة األشغال وشؤون
البلدي��ات والتخطي��ط العمران��ي بم��ن فيه��م
ممثل��ون عن هيئة التخطي��ط العمراني وبلدية
المنطقة الشمالية لمناقش��ة إلغاء التجميد عن
جدول معايير األنشطة ذات الطبيعة الخاصة في
األراضي غيرالمطلة على الشوارع التجارية ،تشير
إلى أن القرار القاضي بعدم الس��ماح باألنش��طة
االس��تثمارية في المناطق السكنية والصادر في
 2016جاء نتاج ًا لعملية المراجعة الدورية لتلك
المعايي��ر وتأثي��ر الموافقات التي ص��درت على
التعمي��ر في تل��ك المناطق وما قد تُس��ببه تلك
الموافقات من خلق مشاكل مرورية أو اجتماعية
مقلقة للمناطق السكنية.
وأوضح��ت الهيئة ما ج��اء في تقري��ر (المجالس
البلدي��ة :نعان��ي م��ن فج��وة ف��ي التواصل مع
«التخطي��ط العمران��ي») أنه تماش��ي ًا مع تنفيذ
مالحظ��ات تقرير ديوان الرقابة اإلدارية والمالية
ال��ذي أش��ار في إح��دى مالحظاته ضم��ن الدورة
الرقابية لع��ام  2017 -2016إلى أن «الموافقة

عل��ى طلب��ات المش��اريع ذات الطبيع��ة الخاصة
ف��ي المناط��ق الس��كنية يخال��ف االش��تراطات
التنظيمي��ة للتعمير التي خصصت اس��تعماالت
المناطق السكنية للسكن فقط بهدف المحافظة
عل��ى طبيع��ة تل��ك المناط��ق وتجن��ب الفوضى
العمرانية» فقد قام��ت الهيئة بوقف التراخيص
لتلك األنش��طة ف��ي المناطق الس��كنية في حين
أوص��ت باس��تمرار الترخي��ص لها ف��ي المناطق
االستثمارية.
ونوه��ت الهيئ��ة إل��ى ض��رورة الحف��اظ عل��ى
خصوصية المناطق السكنية بما يضمن العيش
الكري��م للمواطنين وه��و ما يتطلب الدراس��ات
المفصل��ة قبل قب��ول أي طل��ب للمش��اريع ذات
الطبيعة الخاصة ضم��ن العقارات ذات التصنيف
السكني.
وقال��ت إن الهيئة تعكف ف��ي الوقت الحالي على
دراس��ة الجدول المش��ار إليه وتضمينه مس��ودة
االش��تراطات التنظيمي��ة للتعمي��ر ،بحي��ث يتم
توفير متطلبات المناطق الس��كنية من الخدمات
واألنش��طة اعتم��اداً عل��ى معايي��ر تخطيطي��ة
مدروس��ة دون أن تحدث إخال ًال بتل��ك المناطق،
باإلضاف��ة إلى اس��تحداث ع��دد م��ن التصانيف
الجدي��دة الت��ي م��ن ش��أنها مواكب��ة التط��ور
العمراني واالقتصادي للمملكة.
وتعقيب�� ًا عل��ى نق��ص الخدمات واألنش��طة في
المشاريع اإلس��كانية ،فقد تمت اإلفادة في أثناء
االجتم��اع ب��أن المدن االس��كانية بم��ا في ذلك
مدينة حمد تخضع إلش��راف وزارة اإلس��كان وأن
دور التخطي��ط العمران��ي ينحصر في التنس��يق
لتخصيص أو إعادة تخصيص العقارات الحكومية
للجه��ات المختلفة أو وزارة اإلس��كان ،أما عملية
تنفيذ الخدمات فتخضع ألولويات تلك الوزارات.

وأكدت الهيئة أن كافة االقتراحات التي ترد إليها
هي موض��ع لالهتمام والتقدي��ر ،ويتم التعامل
معها بشكل منفصل إذ تخضع للتقييم والدراسة
م��ن قبل المختصين ،وهي آلية تحتاج للتنس��يق
م��ع الجهات الخدمية وتس��تغرق بع��ض الوقت
للحصول على التقيي��م النهائي قبل رفعها أخيراً
لالعتماد ،حيث تتم دراس��تها من الناحية الفنية
واالقتصادي��ة لمعرف��ة التأثي��رات االجتماعي��ة
والعمراني��ة واالقتصادي��ة والبيئي��ة والمرورية
المباشرة إلقامة هذه المشروعات.
وأوضحت أن هذه الدراس��ات تساهم في تشكيل
القاعدة األساسية التي تنبثق منها كافة مشاريع
ّ
وتمكن المعنيين
التطوي��ر في مملكة البحري��ن
م��ن أخ��ذ الق��رارات المناس��بة ،بما يت��الءم مع
طبيعة المش��روع والمنطقة المحيطة للمشاريع
بحس��ب المواقع المقترحة ،وتتم هذه الدراسات
بالتعاون والتنس��يق مع كاف��ة الجهات الخدمية
المعني��ة ف��ي مملك��ة البحري��ن به��دف تحقيق
التكامل في العملية التطويرية على المس��توى
الحكوم��ي والخ��روج بتوصي��ات تالئ��م طبيع��ة
المش��اريع واحتياجات الجهات األخرى ،مع ضمان
ع��دم وجود تض��ارب في تعليق��ات الجهات على
المش��اريع المقترحة ،مع األخذ باالعتبار كل من
احتياجات س��وق العمل وبرنام��ج عمل الحكومة
والرؤية االقتصادية .2030
وشددت الهيئة على ضرورة تحري الدقة والتحقق
من المعلومات قبل الش��روع في نشرها للعامة،
وذلك بالرجوع للجهات المعنية.
وختام ًا تكرر الهيئ��ة تأكيدها خدمة المواطنين
الكرام بكل أمانة وشفافية عبر القنوات الرسمية
للهيئ��ة أو ع��ن طريق زيارة مق��ر الهيئة الكائن
بمدينة زايد.

الـرأي
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من القلب
fatema.aa@hotmail.com
@Z4alajmi

فاطمة الصديقي

د .ظافر محمد العجمي

قضايا على األجندة الخليجية 2021
في مراكز األبحاث الرصينة تحظى الدراس��ات االستش��رافية باهتمام
بال��غ ،مما يفرض على المراق��ب الخليجي واجب وضع استش��راف ولو
مبس��ط عن دول الخليج عام  2021من عقد المفاجأت المتالحقة ،في
قرن الصراعات التي ال تهدأ وأهم القضايا هي:
 -1س��يبقى التعامل مع فيروس كورون��ا أولوية ،تتأرجح معها قرارات
الحكوم��ات بين التش��دد وبين خف��ض القيود ،وتك��رار االرتباك الذي
تم إب��ان بداية الجائحة ،لكن مواجهة توريد اللقاحات س��تكون فيها
أق��ل ارتباك ًا م��ن مجتمعات أخ��رى لتوفره القوة الش��رائية الخليجية.
لكن س��يرتبط بأزمة اللقاحات أن تش��يح الدول بنظرها عن المشاكل
السياسية واالقتصادية واالجتماعية األخرى حيث يمكن اختصارها في
فيروس كورونا.
 -2س��يكون انخراط واش��نطن في الخليج أولوية تش��مل التعامل مع
إيران وتدخالتها في ش��ؤون دول الخليج ،لكن التحدي سيكون متعدد
الجوان��ب فدول الخليج لم تعد في كن��ف مظلة ترامب الوارفة الضالل
بل ف��ي صخب مماح��كات م��ع الديمقراطيين الذين يميل��ون للحلول
التوافقي��ة مع طهران حتى لو تطلب ذلك التضحي��ة بالرأي الخليجي.
كم��ا لن يكون من الس��هل كما مضى إقناع واش��نطن باالنخراط في
منطقة تتراجع أهميتها كمصلح��ة أمريكية .وانطالق ًا من فرضية أن
المنطقة س��تصبح أقل أهمية وأكثر استقراراً بعد حل الطموح النووي
اإليراني فسيعني ذلك مبرراً إللغاء صفقات التسلح التي تمت في عهد
ترامب.

المرأة البحرينية في التنمية الوطنية

 -3س��يحدد موقف المجتمع الدولي وقف أو استمرار الحرب األهلية في
اليم��ن بين المغتصب الحوث��ي وبين الحكومة الش��رعية ،وعلى دول
الخليج االس��تثمار في الخط��وة األمريكية بوص��ف الحوثيين مجموعة
إرهابية تجند األطف��ال وتنهب مواد اإلغاثة وتزرع األلغام وتمنع فرق
الطبابة من مس��اعدة ضحايا فيروس كورونا وذلك عكس مايروج عن
حرب اليمن.
 -4لم يعد الخليج العربي بعد توقيع «اتفاقيات إبراهيم» هو نفس��ه،
في  2021نتوقع أن يس��عى الخليجيون إلى إعادة القضية الفلسطينية
على جدول األعمال والتحدي اإليراني المش��ترك ،وس��يحدد تعزيز هذا
االلت��زام أو تعليق العمل بها صدق نوايا ت��ل أبيب واإلدارة األمريكية
الراعية.

* بالعجمي الفصيح:
سيتصدر األجندة الخليجية  2021التعامل مع (كوفيد ،)19كما أن ميل
الديمقراطيين إليران سيصعب إقناعهم باالنخراط في منطقة تتراجع
أهميته��ا كمصلح��ة أمريكية ،كما عل��ى دول الخليج اس��تثمار وصف
للحوثيي��ن باإلرهاب لتصحي��ح صورة حرب اليمن .كما س��يتم تلمس
بوادر جدوى «اتفاقيات إبراهيم» وجدواها.
* كاتب وأكاديمي كويتي

الم َّ
شاء
َ
waleedsabry2014@gmail.com
@waleedsabry2011

وليد صبري

«قوة دفاع البحرين» ..بطولة ملك وملحمة شعب
«إن األمم تنهض برجالها األوفياء المخلصين وإن رجال قوة الدفاع
حم��اة الوطن خير من يعتمد عليهم في كل المهام المش��رفة»،
«س��يظل رجال قوة دفاع البحرين البواس��ل دائم�� ًا الحصن المنيع
لحماي��ة وطننا العزي��ز ومنجزاته ومس��يرته الحضاري��ة ووحدته
الوطنية»« ،إن قوة دف��اع البحرين موضع الفخر من أهل البحرين
ومبعث االعتزاز واإلش��ادة من إخوانهم من الدول الشقيقة الذين
يتكاتفون معهم دائم ًا صف ًا واحداً في سبيل الخير والسالم».
بهذه الكلمات التي تس��طر بحروف من ذهب في س��جالت التاريخ
البحريني ،وث��ق حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليف��ة ،عاهل البالد المف��دى ،القائد األعلى ،حفظ��ه اهلل ورعاه،
مس��يرة مضيئ��ة في تاري��خ البحرين ،ومآث��ر خالدة ،لق��وة دفاع
البحرين ،ومنتسبيها ،امتد على مدار أكثر من نصف قرن.
وإذا كان التوثي��ق أم��راً مهم�� ًا في حي��اة األمم والش��عوب ،فإنه
البد من أن نس��تذكر البدايات ،حيث أُ ِس َس��ت ق��وة دفاع البحرين
ف��ي عهد المغفور له بإذن اهلل تعالى أمير البالد ،صاحب الس��مو
الش��يخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب اهلل ثراه ،في عام ،1968
حيث صدور اإلرادتين األميريتين الس��اميتين ،ألمير البالد الراحل
طيب اهلل ثراه ،في أغسطس وس��بتمبر من عام  ،1968بتأسيس
قوة دفاع البحري��ن ،وتعيين حضرة صاح��ب الجاللة عاهل البالد
المفدى ،قائداً للقوة.
لذلك حظيت ق��وة دفاع البحرين ،باهتمام ورعاية من لدن حضرة
صاح��ب الجالل��ة الملك المف��دى ،منذ إع��الن اإلعداد ع��ن القوة
العس��كرية للب��الد ،فور تخرج جاللت��ه من كلية «مون��ز» الحربية
للضباط في المملكة المتحدة في  16فبراير  ،1968فكانت وال تزال
الرؤية الثاقبة والفكر الحكيم في إعداد وتأهيل منظومة عسكرية
متطورة تحمي الوطن وتدافع عن س��يادته ومقدراته ومكتسباته
وحدوده ،فكانت تلك القوة في مصاف القوات العسكرية والجيوش
الحديثة المتميزة والمتطورة إقليمي ًا وعالمي ًا.
والبد من اإلش��ارة إلى جهود صاحب السمو الملكي األمير سلمان
ب��ن حم��د آل خليفة ،ول��ي العهد ،نائ��ب القائد األعل��ى ،رئيس
مجل��س ال��وزراء بمتابعة القوة ،الس��يما وأن الق��وة تعتبر إحدى
ركائز االس��تقرار اإلقليمي نظراً لما تتمتع من إمكانيات عسكرية
متقدمة ومتطورة ،ومن عنصر بش��ري فعال ،ومس��توى جاهزية
قتالية متميزة.

ونحن نحتفل بمرور  53عام ًا على تأس��يس هذا الصرح العسكري
العتي��د ف��ي مملك��ة البحري��ن ،الب��د أن نذك��ر الجه��ود القيمة
والمتمي��زة ،لصاحب المعالي ،المش��ير الركن الش��يخ خليفة بن
أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ،ومنتسبي القوة،
فيما وصلت إليه من مكانة عس��كرية يش��ار إليها بالبنان ويشهد
عل��ى قوتها وتطورها القاصي والداني ،س��واء الق��وات البرية ،أو
سالح الجو الملكي البحريني ،أو سالح البحرية الملكي البحريني.
ولعل ما يجعل كل بحريني يش��عر بالفخر واالعتزاز أن قوات بالده
ً
العس��كرية ،تب��ذل الغالي والنفي��س ،وتقدم تضحيات جس��اما،
من أجل الدفاع ع��ن أراضي المملكة وترابه��ا الغالي ،وحدودها،
ومياهه��ا اإلقليمية ،ومجالها الجوي ،ض��د أي تهديد ،يقينها في
ذلك ،حماية ش��رعية الحكم ،وس��يادة الدس��تور ،ومساندة قوات
األم��ن الع��ام والحرس الوطني ف��ي الحفاظ على األم��ن والنظام
وسيادة القانون.
وألن لق��وة دف��اع البحرين ،تاريخ�� ًا طوي ً
ال من العمل العس��كري
المنظ��م القائم على التطور ومواكبة التكنولوجيا ،فهي تس��اهم
مع القوات المس��لحة ل��دول مجلس التعاون ف��ي الدفاع عن دول
المجلس وتنفيذ االلتزامات الواردة في اتفاقية الدفاع المشترك،
إضافة إلى التعاون مع القوات المسلحة الشقيقة في إطار اتفاقية
الدف��اع العربي المش��ترك لجامعة الدول العربي��ة ،والتعاون مع
القوات المسلحة الصديقة في إطار االتفاقيات المبرمة.
ودائم ًا ما تكون قوة دفاع البحرين محل إش��ادة ،إقليمية ودولية،
نظراً لما تش��ارك به من مس��اعدة المجتم��ع الدولي في عمليات
حف��ظ الس��الم ومكافح��ة اإلرهاب ف��ي إط��ار الش��رعية الدولية،
وصيانة األمن والس��لم الدولي ،وهي ركائز أساس��ية منذ تأسيس
الق��وة وعلى م��دار العقود الماضي��ة ،إضافة إلى مش��اركتها في
التمارين العسكرية المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة ،بما
تملكه من إمكانيات بش��رية وعسكرية جعلتها في مصاف الدول
المتقدمة عسكري ًا.
إن قوة دفاع البحرين هي المث��ال والنموذج في التضحية والوفاء
واإلخالص والتفاني ،بما قدمته من شهداء الواجب ،من منتسبيها،
والذي س��طروا بدمائهم الذكية بطوالت خالدة وملحمات وطنية
تكتب في سجالت التاريخ ،بحروف الذهب ،موثقة من أبناء شعب
البحرين ،جي ً
ال بعد جيل.

باختصار
Fawaz_al_abdulla@hotmail.com
@faawaaz

فواز العبداهلل

جميعنا خبراء اكتواريون؟!!
صندوق التقاعد وراتب المتقاعدين هو الش��غل الشاغل للجميع في
هذه الفترة ،وهلل الحمد أن المجالس األهلية مغلقة بس��بب فيروس
«كورونا» لتصدرت تلك المجالس المش��هد هي األخرى عبر اللقاءات
والندوات واألحاديث ،ولو قامت الهيئة بتبيان األس��باب كاملة دون
أي نقصان النتقدنا المواطن بسبب كثرة الشكوى والتهويل خاصة
وأن الزيادة تعتبر بش��كل عام مبلغ ًا الي��كاد يذكر ،ولكن مع صمت
الجه��ة المعني��ة فمن حق المتقاعد أن يس��أل ،وم��ن حق الصحفي
أن يكتب ،ومن حق وس��ائل التواصل االجتماعي أن تستفسر وتعج
بالمتذمرين.
لنبدأ بالتدريج ،أي من الجهة المسؤولة عن اشتراكات المتقاعدين
وصو ً
ال إلى المتقاعد نفس��ه ،لماذا ال تعق��د الهيئة مؤتمراً صحفي ًا
تبي��ن من خالله األس��باب الت��ي أوصلت الهيئة إلى م��ا وصلت إليه
اليوم فللمشتركين الحق في معرفة الكيفية التي تم إدارة أموالهم
م��ن خاللها ،وفي ماذا تم اس��تثمارها وكيف كان��ت العوائد وما هو
القادم؟
لن أدخل في تفاصيل المؤتمر ولكنه س��يعكس الشفافية وسيخلق
حالة من الرضا واالطمئنان لدى المش��تركين وهو النهج الذي تسير
عليه الدولة وفق مشروع الدولة الحديثة التي أرسى دعائمها جاللة

المل��ك المفدى ورؤية اقتصادية يقودها قائد فريق البحرين س��مو
ولي العهد رئيس الوزراء حفظهم اهلل ورعاهم.
هذا المؤتمر وهذه الشفافية سوف تخرس العديد من األلسن التي
تعم��ل عل��ى خلق حالة من ع��دم الرضا وتقود حمل��ة لزيادة الحنق
واس��تغالل صغار العق��ول كونها تصيب المش��تركين ف��ي رزقهم
وقوتهم األساسي.
هناك فراغ وهوة شاسعة بين الهيئة ومشتركيها سببه غياب اإلعالم
الرس��مي لهذه الجهة الحيوية ،األمر الذي فسح المجال لمن يدعون
بأنهم خبراء وباحثون اقتصاديون لنقد عملها وأسلوب استثماراتها
الذي أوصلها إلى ما هي عليه اآلن.
إن صم��ت الهيئ��ة وع��دم تجاوبه��ا مع آه��ات المتقاعدي��ن وأنين
المغردي��ن يفتح األبواب أم��ام الجميع لكي يؤكدوا نظرية الفش��ل
الذريع الذي عانت منه الهيئة في أعوامها الس��ابقة ،ويفتح المجال
لتلك الش��ائعات التي تنتش��ر حول مكافآت بعض منتسبي الهيئة
الت��ي تتجاوز آالف الدنانير وغيرها من الحوافز التي تجعل المتعاقد
في حالة من الغليان.
اكشفوا األوراق وضعوها أمام الرأي العام ،وإال سنتحول جميعنا إلى
خبراء اكتواريين نبحث ونحلل ونتهم إذا وجب األمر.

عودتنا صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ،قرينة عاهل
البالد المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للمرأة ،حفظه��ا اهلل ،كل عام ،على إطالق
مج��ال محدد لي��وم المرأة البحريني��ة ،كل عام ،والمجتمع بأس��ره في ترقب ،عن
موضوع يوم المرأة البحرينية ،وذلك لالحتفاء بها في كل عام .هذا العام وبرعاية
كريم��ة من قائد مس��يرة الخير والعط��اء والداعم األول للمرأة البحرينية س��يدي
حض��رة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ،عاه��ل البالد المفدى،
حفظ��ه اهلل ورعاه ،يحتف��ي المجلس األعلى للمرأة ونحتف��ي معه في عام 2021
بيوم المرأة البحرينية تحت عنوان «المرأة البحرينية في التنمية الوطنية ..مسيرة
ارتق��اء في وطن معطاء» ،فالتنمية الوطنية هو بالتأكيد مش��روع وطني ذو خط
زمني واضح لحض��ارة البحرين الحديثة التي أخذت على عاتقها التعليم والتأهيل
والتمكي��ن والنهوض بالمجتمع عامة وبالمرأة البحرينية خاصة ،صاحبة الخبرات
والكفاءات لبناء الوطن في ش��تى المج��االت من نظام تعليمي وصحي واقتصادي
وثقافي وغيره التي تهدف إلى التطور والتقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة.
الجميل ب��أن يوم المرأة البحرينية ه��ذا العام يتزامن مع الذكرى العش��رين أو ًال
لتأس��يس المجلس األعل��ى للمرأة ،الذي أس��هم منذ إنش��ائه على دع��م المرأة
البحرينية وأس��رتها في مح��اوالت جادة للنه��وض بالمرأة وتمكينه��ا في جميع
األصع��دة واالرتقاء بها منذ التأس��يس إلى يومنا هذا كش��ريك فعال في التنمية
وضع��ت بصمتها بكل ثق��ة وج��دارة ،وثاني ًا الذكرى العش��رين لميث��اق العمل
الوطني ،الذي أعطى للمرأة العديد من حقوقها منها السياسية للوقوف مع الرجل
في تنمية وتقدم الوطن.
وقد أثبتت المرأة في كل مرحلة في العمل السياسي على جدارتها في تولي زمام
العمل السياسي حتى وثق بها المجتمع لتواصل مسيرة العطاء ،ومعالي السيدة
فوزي��ة زينل رئيس مجل��س النواب هي الش��خصية البارزة والملهم��ة في عملها
السياس��ي حيث نفخر بأن نستش��هد دائم ًا بها في مقاالتنا عل��ى ما وصلت إليه
كنموذج تتح��رر أمامها كل التحديات لوصول المرأة للمراكز القيادية الحساس��ة
بفض��ل جهودها الحثيثة وس��عيها لتحقي��ق أحالمها التنموي��ة وبالتأكيد إيمان ًا
من حض��رة صاحب الجاللة عاهل البالد المفدى وصاحبة الس��مو الملكي األميرة
س��بيكة ،حفظهما اهلل ،بالمرأة البحرينية ومس��اندتها على م��ا تتمتع به المرأة
البحرينية من طموح وخبرات وعلم ومعرفة في شتى المجاالت.
التنمي��ة الوطنية هي الب��ذور األولى التي عكف��ت الدولة على غرس��ها ورعايتها
لتحقي��ق التنمي��ة الش��املة والمتكاملة من أج��ل االرتقاء بالمواط��ن والمجتمع
وتس��خير كافة اإلمكانيات واس��تثمارها في المش��اريع المتنوع��ة التي تخلد بها
الجهود المس��تمرة من أجل إعمار الوطن وتلبية احتياجات المجتمع كافة بفضل
الخط��ط االس��تراتيجية الواضحة للتنمية ومش��اركة المرأة البحريني��ة في البناء
الوطني ..وللحديث بقية.

مساحات
malmotawa2008@hotmail.com

منى علي المطوع

قوة دفاع البحرين تجابه
الجوائح العالمية بعزائم وطنية
في أغس��طس وس��بتمبر من ع��ام  1968صدرت توجيهات أميرية س��امية
من أمي��ر البحرين الراحل المغفور له بإذنه تعالى صاحب الس��مو الش��يخ
عيس��ى بن س��لمان آل خليفة ،طيب اهلل ثراه ،بإنش��اء قوة دف��اع البحرين،
وتعيي��ن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حم��د بن عيس��ى آل خليفة ،عاهل
الب��الد المفدى ،حفظ��ه اهلل ورعاه« ،ولي العهد آن��ذاك» قائداً لهذه القوة،
حيث جاءت بفكر عس��كري وطني هندسه جاللة الملك حفظه اهلل ورعاه فور
تخرج��ه من كلية «مونز» الحربية للضباط في المملكة المتحدة ،حيث بنى
لبناتها األولى ألجل الدفاع عن مملكة البحرين لتكون صرح ًا ش��امخ ًا يثبت
دعائم األمن واالس��تقرار وقوة دفاعية تشكل الس��ور الحصين الذي يحفظ
أم��ن مملكة البحرين م��ن المخاطر األمنية واالعتداءات العس��كرية وإحدى
الركائز الريادية الهامة على مستوى منطقة الخليج العربي.
ه��ذه القوة الدفاعي��ة ال تحفظ أمن مملكة البحرين فحس��ب بل أيض ًا أمن
منطقة الخليج العربي والمنطقة العربية واإلقليمية ككل ولعل مساهمتها
ف��ي حماي��ة ناقالت النفط ف��ي حرب الخلي��ج األولى وحرب تحري��ر الكويت
والدفاع عن ش��رعية اليمن والتحالف الدولي للح��رب على اإلرهاب والقضاء
على داعش وعمليات مكافحة اإلرهاب في منطقة الخليج العربي عام 2006
وحتى يومنا هذا كلها ش��واهد تؤكد أن هذه الق��وة الدفاعية العريقة رقم
صعب ال يس��تهان به في وجه خص��وم أمن المنطقة العربي��ة واإلقليمية
وأنها حليف اس��تراتيجي هام على مستوى المؤسسات العسكرية الدفاعية
بالمنطقة.
والالف��ت أن هذه القوة الدفاعية كانت له��ا بصماتها الكبيرة الالفتة خالل
جائحة في��روس كورونا العالمية حيث برزت هن��ا جهودها الوطنية الرائدة
في ش��تى المج��االت التي بنيت على أساس��ها ثوابته��ا الدفاعية والوطنية
وال يمك��ن إغفال ما قام ب��ه القائمون في الخدمات الطبية والمستش��فى
العس��كري التابع لهذه القوة حينم��ا أثبتوا مدى الجاهزي��ة التي تزخر بها
مملك��ة البحري��ن والقدرة عل��ى التعام��ل باحترافية تامة مع ه��ذا المحك
العالم��ي الصع��ب عبر القيام بتجهي��ز المراكز الطبية العام��ة باإلمدادات
والمس��تلزمات واألجهزة الضرورية كإجراء احترازي اس��تباقي وإنشاء مراكز
الع��زل الطبية لمكافحة في��روس كورونا وإطالق حزمة م��ن المبادرات في
المستشفى العس��كري ومستشفى الملك حمد الجامعي لدعم مستشفيات
القطاع العام وال يمكن أن نغفل كيف تم تحويل مواقف سيارات المستشفى
العس��كري وفي وقت قياس��ي إلى وح��دة عناية مركزة ميداني��ة وفق أعلى
المعايير والش��روط والمس��تويات لتقديم الرعاية الصحية الالزمة وتوفير
الخدم��ات العالجية المطلوبة بش��كل مبه��ر والفت يعكس م��دى قدراتنا
الهائلة في س��باق الوقت وخالل أصعب المنعطفات والمواقف الطارئة كما
قام��ت الخدمات الطبية الملكية بتوفير األجهزة والمعدات الطبية الحديثة
وجمع السبل المالئمة للرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.
في الذكرى الثالثة والخمس��ين على تأسيس هذه القلعة الدفاعية يحق لنا
الفخ��ر واالعتزاز وأن نهنىء القائمين عليها وأنفس��نا كمواطنين بحرينيين
بقوتنا الدفاعية العريقة.

* إحساس عابر:
«إن إشراقة الضوء األول لقوة دفاع البحرين هي ذكرى مضيئة في مسيرتنا
الوطني��ة المبارك��ة فها ه��ي بعون اهلل وبجه��ود رجالها األش��اوس تعلي
مجدها عام ًا بعد عام» ،تلك الكلمات السامية التي تفضل بها جاللة الملك
حفظه اهلل ورعاه في آخر احتفال أقيم بمناس��بة الذكرى الس��نوية لتأسيس
قوة دفاع البحرين لتؤكد أن مس��يرة اإلش��راقات الدفاعية مس��تمرة بعون
اهلل وفضله ثم بمهندس هذه المؤسس��ة العريقة جاللة الملك حفظه اهلل
وأدامه للبحرين وشعبها.
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“النواب” :الرعاية الملكية السامية حققت التقدم والتطور للمؤسسة العسكرية

المنامة  -بنا

رفــع مجلــس النواب أســمى آيات التهاني والتبريكات ،إلــى عاهل البالد القائد

القائــد األعلــى رئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن
وأعـــرب المجلس عن الفخر واالعتزاز
في حماية مصالح الوطن ومكتسباته،

بما حققته القوات المســـلحة الباســـلة

مزلق القوارب في مرفأ القرية جاهز

مؤخـــرًا ،مـــن أعمال تنفيذ مشـــروع

سيســـاعد البحـــارة فـــي المنطقـــة

البلديـــات والتخطيـــط العمرانـــي،

إنشـــاء مزلق القـــوارب بمرفأ القرية

الواقـــع فـــي منطقـــة شـــمال ســـترة

الصناعي.

وأشـــارت الوزارة إلى أن المشـــروع

صيـــادي منطقـــة ســـترة ،حيـــث
مـــن االســـتفادة مـــن وجـــود منفـــذ

للصيادين ولجميع األهالي للترويح
عن النفس واالستجمام واالستمتاع

بالطبيعة البحرية للمنطقة.

دفع فواتير خدمات “األعلى للبيئة” إلكترونيا
المنامة -بنا

أعلـــن المبعـــوث الخاص لشـــؤون

المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس

األعلـــى للبيئة محمد بن دينه عن
تدشـــين مشـــروع دفـــع الفواتيـــر
اإللكترونيـــة لرســـوم خدمـــات

المجلـــس األعلـــى للبيئـــة ،وذلـــك
ً
تنفيـــذا لقـــرار مجلـــس الـــوزراء

محمد بن دينه

الموقر بشـــأن تطبيق نظام الدفع
اإللكتروني.

بيـــن فريقـــي المجلـــس وهيئـــة

وقال إن المجلس يعد من الجهات

المعلومات والحكومة اإللكترونية

لنظـــام الفواتيـــر اإللكترونيـــة،

وســـهولة ،حيـــث يقـــدم المجلس

الحكوميـــة األولى التـــي انضمت

لســـرعة إنجاز المشروع بكل دقة

والمرتبـــط بالمنصـــة الوطنيـــة

األعلـــى للبيئة خدماتـــه ألكثر من
ً
وصناعيـــا،
نشـــاطا تجاريًّ ـــا
150
ًّ

والحكومة اإللكترونية.

التراخيـــص البيئيـــة وتراخيـــص

للمدفوعـــات

()NPA

وذلـــك

بالتعـــاون مـــع هيئـــة المعلومـــات

وتتضمـــن تلك الخدمـــات إصدار

وأشـــار إلى ســـرعة إنجـــاز النظام

شـــركات تدوير النفايات ،وكذلك

قياســـي ،مشـــيدًا بالتعـــاون مـــا

المواد وغيرها.

اإللكترونـــي والـــذي تم فـــي زمن

تراخيـــص اســـتيراد وتصديـــر

البحرين التوفيق والســـداد في تأدية

وإخالصهـــم وتفانيهم ،في الدفاع عن

واجبهم المشـــرف ،طاعة ووالء للقائد

الوطن وصون مقدراته ،مستذكرا بكل

البحرين ،لتظل المؤسســـة العســـكرية

األعلى حفظه هللا ورعاه ،وتحت راية

اإلجـــالل واإلكبار تضحيات الشـــهداء

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات

انتهـــت وزارة األشـــغال وشـــؤون

جـــاء تلبية الحتياجـــات ومتطلبات

متمنيـــا لجميـــع منتســـبي قـــوة دفـــاع

والتقدير على جهودهم وتضحياتهم،

البـــالد ،مؤكـــدا دعمه التـــام لقوة دفاع

القوات العسكرية الشقيقة والصديقة،

القديـــر أن يحفـــظ مملكـــة البحريـــن،

مـــن ضبـــاط وأفـــراد ،بخالـــص الشـــكر

الرعايـــة الســـامية مـــن لـــدن عاهـــل

عـــن أمن األمـــة العربيـــة ،والتعاون مع

ودعـــا مجلس النـــواب ،المولـــى العلي

وذاكرة وتاريخ مملكة البحرين.

وكل منتســـبي قـــوة دفـــاع البحريـــن،

تشـــهده قوة دفـــاع البحرين من تطور

والـــذود عـــن أرضـــه وترابـــه ،والدفاع

الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفة،

العـــزة والكرامة ،وســـتظل تضحياتهم

لقـــوة دفـــاع البحريـــن المشـــير الركـــن

حمد آل خليفة؛ بمناسبة الذكرى  53على تأسيس قوة دفاع البحرين.

وتقـــدم ،وجهوزيـــة رفيعـــة ،بفضـــل

كمـــا تقـــدم المجلس إلـــى القائـــد العام

العظيمـــة خالـــدة في ضميـــر ووجدان

والمجتمع.

األعلى صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،وإلى ولي العهد نائب

فـــي ضمـــان األمـــن واالســـتقرار ،ومـــا

الحصن الحصين والسد المنيع للوطن

األبـــرار والرجال األبطـــال في ميادين

مملكة البحرين.

تسمية رؤساء األقسام في المستشفيات
قـــرار صـــادر عـــن رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة

المنامة  -المجلس األعلى للصحة

عبدالعزيز الخواجة 2

رئيـــس دائرة أمراض القلب راشـــد

صــدر عــن رئيــس المجلــس األعلــى للصحــة الفريــق طبيــب الشــيخ

رئيـــس دائـــرة األنـــف واألذن

عبد هللا البناء 4

والحنجـــرة الدكتـــور لـــؤي عبـــد

رئيـــس دائـــرة األمـــراض الباطنيـــة

محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة قــرار رقــم ( )4لســنة  2021بتكليــف

مديري إدارات ورؤساء أقسام في المستشفيات الحكومية.
وجـــاء القـــرار “بناء علـــى موافقة

الجراحية أمل أحمد الريس 1

المجلس األعلـــى للصحة ومجلس
أمنـــاء المستشـــفيات الحكوميـــة

رئيســـا للخدمـــات التمريضيـــة
ً

لألقسام الجراحية فاطمة خيرهللا

برئاسة الشيخ هشام بن عبدالعزيز

أكبر 2

آل خليفة ،يكلف الواردة أسماؤهم
في الجـــدول التالـــي بالقيام بمهام

رئيســـا للخدمات الطبية لألقســـام
ً

الباطنية جميلة محمد السلمان 3

وأعبـــاء الوظيفـــة قريـــن كل اســـم
منهـــم ،وذلـــك اعتبـــارا مـــن تاريـــخ

رئيســـا للخدمـــات التمريضيـــة
ً
لألقســـام الباطنيـــة نجـــاة مكـــي

صـــدور هـــذا القـــرار ولحيـــن إقرار

رستم 4

الهيـــكل التنظيمـــي للمستشـــفيات
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نائب رئيس العام للخدمات الطبية

رئيســـا للخدمات الطبية لألقســـام
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لألقســـام الباطنيـــة حـــازم حبيـــب
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رئيـــس دائـــرة العنايـــة القصـــوى

تيسير منح تمويالت للراغبات في فتح “بزنس”
إســهاما فــي زيــادة معــدالت التوظيــف والناتــج المحلي

لقســـم

التمريضيـــة

وحـ ــاضـ ــر فـ ــي ال ــل ــق ــاء كـ ــل مــن

وريادة األعمال بوزارة الصناعة

وضــع فــكــرة الــمــشــروع وانــتــهــاءً

المجلس االٔعلى للمرأة يعرّف منتسبات برنامج إرشاد بمجاالت ريادة األعمال

اإلجــمــالــي .وأش ـ ــارت ســنــد إلــى

للمرأة ،وذلــك مــن خــالل تقديم

الـ ــمـ ــشـ ــروعـ ــات االقـــتـــصـــاديـــة
ف ــي ص ــن ــدوق الــعــمــل (تــمــكــيــن)

أم ــل ســنــد .واســتــعــرضــت مــنــار
ربــيــعــة الــخــدمــات الــتــي تقدمها

الــــــــــوزارة لـ ــدعـ ــم ال ــم ــؤس ــس ــات

الصغيرة والمتوسطة والمحاور
ال ــرئ ــي ــس ــة ال ــت ــي ي ــق ــوم عــلــيــهــا

مــجــلــس الــمــؤســســات الصغيرة

والــمــتــوســطــة ،كــمــا تــم توضيح

االقــتــصــاديــة واســتــعــراض آلية
فـــتـــح الـ ــسـ ــجـ ــالت ال ــت ــج ــاري ــة

ومــزاولــة االنشطة االقتصادية
بمختلف انواعها.

واالب ــت ــك ــار وال ــم ــخ ــاط ــرة و ُبــعــد

ال ــن ــظ ــر ،إض ــاف ــة إلـ ــى الــعــزيــمــة

واإلصــرار ،موضحة أن “تمكين”

مــن جــانــبــهــا ،أشــــارت ســنــد إلــى

تعمل على دعم القطاع الخاص

عــدد منهن فــي تقديم خدمات

وخلق فرص لتوظيفهم إضافة

دور رائـــــدات األع ــم ــال ونــجــاح
ومــنــتــجــات مــبــتــكــرة والــوصــول

وتــطــويــر م ــه ــارات البحرينيين

إلى دعم المشاركة االقتصادية

حصـــه حســـين البوعركـــي نائـــب

ألقسام مراكز التميز

قالـــت الرئيـــس التنفيـــذي لمراكـــز

ج ــوان ــب تــنــمــيــة ال ــم ــه ــارات في

الــنــاجــحــة الــقــدرة عــلــى االب ــداع

أمراض وزراعة الكلى

المنامة  -وزارة الصحة

األعــمــال فــي خلق فــرص العمل

ربــيــعــة ،وداع ـ ــم أول ألصــحــاب

الخدمـــات التمريضيـــة ألقســـام

وســـالمة الجميـــع مـــن فيـــروس
ً
مشيرة إلى أن
كورونا (كوفيد ،)19

جليلة السيد

التزامهـــم باإلجـــراءات االحترازية

الدولية ،مشيرة إلى دور رائدات

القانوني لتأسيس المشروعات

األمراض الباطنية
أمينـــة بورشـــيد نائـــب رئيـــس

مطلوبـــة اآلن أكثـــر مـــن أي وقـــت

للبدء بتأسيس مشروع تجاري افتراضي وخدمات الدعم المقدمة ألصحاب المشروعات.

أن ــه مــن صــفــات رائـ ــدة األعــمــال

الخدمـــات التمريضيـــة ألقســـام

“الصحة”  ...تأسف وتنذر

ب ــه ــا إل ـ ــى األس ـ ـ ـ ــواق الــمــحــلــيــة

والـ ــتـ ــجـ ــارة وال ــس ــي ــاح ــة مــنــار

ليلـــى صالح الفـــردان نائب رئيس

حســـن عبدهللا جوهر نائب رئيس

تهاون “بعض فئات المجتمع وعدم

م ــس ــت ــق ــل ــة ،إضـ ـ ــافـ ـ ــة لـ ــإطـ ــار

الجراحية

االقسام الباطنية

الســـيد إن المســـؤولية المجتمعيـــة

تعريف منتسبات هذا البرنامج من متقاعدات وباحثات عن عمل وخريجات ورائدات أعمال باإلجراءات التنفيذية

رئيس قسم المؤسسات الناشئة

الخدمـــات التمريضيـــة لألقســـام

الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة جليلـــة

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

بــتــأســيــس مــؤســســة اقــتــصــاديــة

أنيســـة جاسم راشـــد نائب رئيس

رئيـــس الخدمـــات التمريضيـــة

الجراحية

نظم المجلس األعلى للمرأة جلسة عن بعد ضمن برنامج اإلرشاد الوطني للمرأة البحرينية “ eإرشاد” جرى خاللها

والمساهمة في الناتج المحلي

الخدمـــات التمريضيـــة لخدمـــات

الخدمـــات التمريضيـــة :االقســـام

مضى من أجل الحفاظ على صحة

مــجــال العمل الــحــر ابــتــداءً من

فوزيـــه زايـــد غلـــوم نائـــب رئيـــس

مراكز التميز

الخدمـــات

حسن محمد ناصر 3

العمليات الجراحية

الوالدة

رئيســـا للخدمـــات التمريضيـــة
ً

الجراحية

رئيس المجلس األعلى للصحة

الــعــديــد مــن الــحــلــول مــن بينها

الــمــنــح وتيسير الــحــصــول على

التمويل والخدمات االستشارية.
يــشــار إلــى أن المجلس األعلى
لــلــمــرأة أطــلــق بــرنــامــج اإلرشـ ــاد

الــوطــنــي لــلــمــرأة البحرينية في

نسخته الثانية  e“ -إرشــاد” بما
يــراعــي الــتــغــيــرات االقــتــصــاديــة
ومــتــطــلــبــات سـ ــوق الــعــمــل في

فـ ــتـ ــرة مـ ــواجـ ــهـ ــة وم ــك ــاف ــح ــة

ف ــي ــروس (كــوفــيــد )19؛ بــهــدف

تزويد المتقاعدات والباحثات
عن عمل والخريجات ورائــدات
األعـــمـــال ب ــأح ــدث الــمــعــلــومــات

والمستجدات مــن خــالل ورش
ع ــم ــل ت ــف ــاع ــل ــي ــة تـ ــطـ ــرح أه ــم

المعارف والــمــهــارات والخبرات
ال ــن ــظ ــري ــة والــمــهــنــيــة فـ ــي ظــل

الظروف الراهنة.

والتدابيـــر الوقائيـــة والقـــرارات

باإلجـــراءات االحترازية والتدابير

من انتشـــار الفيروس ســـيؤدي إلى

واجبا
انتشـــار الفيـــروس باعتبـــاره
ً

الصادرة عن الجهات المعنية للحد

الوقائيـــة الموضوعـــة للحـــد مـــن

ارتفـــاع أكبـــر فـــي أعـــداد الحاالت

وطنيـــا مـــن أجـــل الحفـــاظ علـــى
ً

وأعربت الســـيد عن “أسفها” لتزايد

ولفتـــت الســـيد إلـــى أن الجهـــود

القائمة”.

الحـــاالت القائمـــة في ظـــل الجهود
الكبيـــرة التـــي ُتبـــذل لمواجهـــة

صحتهم وصحة من حولهم.
الوطنيـــة

لفيـــروس

المبذولـــة
كورونـــا

للتصـــدي

متواصلـــة

ً
مجـــددة دعوتهـــا لكافة
الجائحـــة،

ومســـتمرة للحـــد مـــن انتشـــار
ً
مؤكـــدة أهميـــة دعـــم
الفيـــروس،

مـــن خـــالل التقيـــد وااللتـــزام

باإلجراءات االحترازية.

أفـــراد المجتمـــع إلـــى ضـــرورة

المواصلة بحـــذر من أجل البحرين

الجهـــود عبـــر مواصلـــة االلتـــزام

الشيخ :قوة الدفاع الحصن المنيع لحماية البحرين
المنامة  -مكتب ابراهيم الشيخ

أكــد رجــل األعمــال عضــو مجلــس األعمــال البحرينــي الســعودي إبراهيــم

الشــيخ أن “قــوة دفــاع البحريــن هــي الحصــن المنيــع فــي الدفــاع عــن أمن

وأمــان وســالمة ومقــدرات مملكــة البحرين” ،الفتــا إلى أن “جميع منتســبي

قــوة دفــاع البحرين يقدمون تضحيات كبيرة ويبذلون الغالي والنفيس من
أجل صون مقدرات وسيادة المملكة”.
ورفـــع الشـــيخ أســـمى آيـــات التهاني

وقـــال إن “قـــوة دفـــاع البحرين هي

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

على مدار أكثر من نصف قرن ،حيث

والتبريـــكات إلى مقـــام وعاهل البالد
عيسى آل خليفة ،وولي العهد رئيس

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير
ســـلمان بن حمـــد آل خليفـــة ،والقائد
العـــام لقـــوة دفـــاع البحرين المشـــير
الركـــن الشـــيخ خليفـــة بـــن أحمـــد آل

خليفـــة ،وإلى جميع منتســـبي القوة؛
بمناســـبة الذكرى الـ  53لتأسيس قوة

دفاع البحرين.

الصـــرح الشـــامخ لمملكـــة البحريـــن

تنعم بدعـــم ورعاية صاحب الجاللة
الملـــك المؤســـس ،وبانـــي وراعـــي

نهضتها”.

وذكر الشـــيخ أن “قوة دفاع البحرين
تتبـــوأ مكانـــة متميـــزة وكبيـــرة ،فـــي

مصـــاف

المؤسســـات

العســـكرية

المتطورة على مســـتوى العالم؛ نظرًا
لمـــا تتمتـــع بـــه مـــن تقنيـــات عاليـــة

تحتل مكانة
متميزة في
مصاف المؤسسات
العسكرية

ً
ترســـيخا
فـــي هذه التمارين ،كما يعد

لمفهـــوم التعاون العســـكري فيما بين

تمثل وســـام فخر ومحـــل تقدير ،من

ولفت الشـــيخ إلى أن “هذا يدل على

والجهوزيـــة التـــي وصلـــت إليها قوة

من مكانـــة كبيرة جعلهـــا في مصاف

المنيع للدفاع عن مملكة البحرين.

الدول الشقيقة والصديقة”.

مـــا تتمتـــع بـــه قـــوة دفـــاع البحريـــن

المؤسســـات العســـكرية الدولية التي
يشـــار إليهـــا بالبنـــان ،بفضـــل قدراتها

المســـتوى وبنيـــة عســـكرية عصريـــة

البشرية وبنيتها التحتية العسكرية”.

وحديثـــة ،وعنصـــر بشـــري يعـــد

هـــو الثـــروة الحقيقيـــة فـــي التطـــور

إبراهيم الشيخ

وأشـــار إلى أن “منتســـبي قـــوة دفاع

ً
رئيســـا في
شـــريكا
البحريـــن جعلتها
ً

واالزدهار والتقدم”.

البحرين يؤدون الواجب المنوط بهم
بكل تفـــان وجدارة وإخـــالص للذود

عن حمى وتراب الوطن الغالي”.

وقال إن “المكانة العسكرية اإلقليمية
والدوليـــة التي تحظى بها قوة دفاع

إجراء التمارين المشـــتركة مع الدول
الشـــقيقة والصديقة؛ لمـــا لها من دور
بـــارز وفعـــال فـــي االرتقاء بمســـتوى

األداء القتالـــي وصقل القدرات ورفع
الكفـــاءات لـــدى جميـــع المشـــاركين

الدفـــاع فـــي الدفـــاع عـــن الوطـــن

وأردف أن “قـــوة دفـــاع البحريـــن
تمثـــل الـــدرع والحصـــن الحامي في
الدفـــاع عـــن البحريـــن” ،مشـــيرًا إلـــى

أن “مشـــاركات قـــوة دفـــاع البحريـــن

فـــي حماية األمن الوطني واإلقليمي
والدولي ،وهذا يشكل فخرًا واعتزا ًزا
للجميع”.

ونـــوه بـــأن “تضحيـــات رجـــال قـــوة

كل مواطـــن” ،مشـــيرا إلـــى الكفـــاءة
دفـــاع البحرين ،حيـــث باتت الحصن
وشـــدد الشـــيخ علـــى أن “شـــهداء
الواجـــب مـــن قـــوة دفـــاع البحريـــن،

ســـطروا أســـماءهم بدمائهـــم الزكية

الطيبـــة المباركـــة فـــي تاريـــخ مملكة

البحرين؛ نظرًا لما قدموه في ســـبيل

أمن ورفعة وطننا الغالي ،والبطوالت

الخالدة والمآثر الملحمية التي قاموا
بها ،حيث تبقى أســـماؤهم في ذاكرة

الوطن والتاريـــخ بحروف من ذهب،

ببطـــوالت تحكـــي عنهـــا وتتداولهـــا
ً
جيال بعد جيل”.
األجيال المتعاقبة،

“المعارض” تناشد الحكومة دعم شركات تنظيم الفعاليات

عملة البيتكوين
ترتفع % 3
دبي  -مباشر

الســعيد :معظمها توقفت عــن العمل والحفــاظ عليها ضروري

ارتفعت العمالت المشفرة بنحو 46
مــلــيــار دوالر أثــنــاء تــعــامــالت أمــس

الثالثاء ،مع مكاسب  % 3للبيتكوين.
واستفادت األصول المشفرة وعلى

المنامة  -البحرين للمعارض والمؤتمرات

رأســهــا البيتكوين مــن تصريحات

واحترام العالم بما في ذلك منظمة

أكـــدت جمعيـــة البحريـــن للمعارض

الملياردير األميركي إيلون ماسك،

والمؤتمـــرات

ال ـ ــذي أع ـ ــرب خــاللــهــا ع ــن إعــجــابــه
بالعملة الرقمية .وبحلول الساعة

أن

التوجيهـــات

البحريـــن
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وجودها وأدائها.

وناشـــد الســـعيد تقديـــم الدعـــم

صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد

للشـــركات

رئيس مجلـــس الوزراء فـــي قيادة

والمؤتمـــرات والفعاليـــات ،والتـــي

الجائحـــة علـــى األصعـــدة الصحية

تضـــررت بشـــدة مـــن الجائحـــة

واالقتصاديـــة بأقصـــى فاعليـــة

وتعطلـــت أعمالهـــا بشـــكل كامـــل

ممكنـــة ،وتحويـــل هـــذه المواجهـــة

تقريبـــا ،وبعضهـــا اضطـــر لإلغـــالق

إلـــى نموذج وطنـــي حظـــي بانتباه

يعـــرف رأس المال النفســـي بحالة اإلنســـان النفســـية اإليجابية التي
مـــن مالمحهـــا التمتع بالثقـــة بالنفس وبالكفـــاءة الذاتية ،والتمســـك
بالتفـــاؤل وتوقـــع النجـــاح فـــي الحاضر والمســـتقبل ،والتســـامح مع

جونس في كتابها “السعادة في العمل” جاء فيه:
أوال :المشاعر اإليجابية :إنفاق بعض الوقت للبحث عن أشياء نكون
ً
جميال ،ومدى مســـاهمتنا
ممتنيـــن لهـــا في حياتنـــا والتأمل فيما نراه
فـــي خلق هذا الشـــيء الجميل كهويتنا القديمـــة ،وقضائنا أوقاتا مع
األشخاص الذين يهمنا أمرهم مثل األصدقاء واألهل واألطفال.
ثانيـــا :االندماج :الذي يعني الشـــعور الغامر بالتدفق أثناء أداء مهمة

اســـتقبل رئيس هيئة الطاقة المستدامة،

وأنظمة الطاقة الشمســـية لالستفادة في

البحريـــن المالـــي نائبـــة رئيـــس مجلـــس

نفـــس الوقت ترشـــيد اســـتخدام الطاقة

عبدالحسين بن علي ميرزا ،بمكتبه بمرفأ
إدارة مستشـــفى البحريـــن التخصصـــي،
نجـــاح راشـــد الزيانـــي ،يرافقهـــا كل مـــن

قاســـم عرداتي العضو المنتـــدب ،وماجد

عرداتـــي مدير المستشـــفى ،وفـــي بداية

وثمّ ـــن هـــذه المبـــادرة مـــن مستشـــفى
البحريـــن التخصصـــي وقـــال إننا نشـــجع

لدى الموظفين وإســـناد المهمات المناســـبة لهم في تعزيز شـــعورهم
ثالثـــا :العالقـــات :التي تعنـــي التفاعل مع اآلخرين كالشـــركاء وأفراد

لمواجهـــة هـــذه الجائحة والوقايـــة منها،

مشـــاعر الحب والمســـاندة والتقديـــر يمكن أن تتـــرك أثرها اإليجابي

فـــي اســـتخدام الطاقـــة المتجـــددة فـــي

فـــي النهـــوض بالقطاع الطبـــي والصحي

الفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا

األسرة ورؤســـاء وزمالء العمل وأعضاء المجتمع المحيط وتتضمن

كمـــا اطلع ميـــرزا على رغبة المستشـــفى

على صحة الجســـد والنفس ويمكن تنمية العالقات بتشـــارك األخبار

عـــدد مـــن األراضـــي والمرافـــق التابعـــة

السعيدة واالهتمام والتواصل المستمر.
نقوم به وأن تكون لدينا أهداف تعيننا على التركيز على ما هو مهم
ً
حقا عندما نواجه التحديات ،وال يهم أن يكون المعنى في أعمالنا أو
ً
فراغا كأن نتطوع أو نمضي وقتًا مع أشخاص يحتاجون
في أوقاتنا
رعاية.
خامســـا :اإلنجاز :يأتي الشعور بالســـعادة من شعورنا باإلنجاز عندما

للمستشـــفى مـــن خـــالل تركيـــب ألـــواح

ولهـــذا ينصـــح بالبحـــث عـــن فـــرص للنشـــاط وتكوين عـــادات طيبة
كالمشـــي واســـتخدام الســـاللم ً
بدال من المصاعد والتغذية الســـليمة
والصحية من أجل عيش حياة سعيدة.

بحزم الدعم التي تقدمها الحكومة
مشكورة عن طريق صندوق العمل
“تمكيـــن” ،خصوصا وأن كثيرا منها

إثبـــات الضـــرر الكبيـــر الواقـــع على

شركات تنظيم الفعاليات ،ومناقشة

مرئيات الجمعية في هذا الشأن مع

جميع المعنيين وأصحاب القرار.

مثـــل هـــذه المبـــادرات التـــي مـــن شـــأنها

الوطنيـــة المنشـــودة فـــي اســـتخدامات

ميرزا مستقبال وفد “البحرين التخصصي”

للمشـــروع الـــذي بصـــدده المستشـــفى

القطاع الخاص لإلسهام في تحقيق تلك

واطلع الحضور علـــى عرض مرئي قدمه

مـــن جانبهـــا ،أعربـــت نجـــاح الزيانـــي

لضمـــان تنفيـــذه بالطريقـــة الصحيحـــة،

الدكتـــور ميـــرزا اشـــتمل علـــى المشـــاريع

والمبادرات التي تعمل عليها هيئة الطاقة

فـــي البحرين بحلول عـــام  ،2025ويأتي
ً
انطالقا من االهتمـــام البالغ للقيادة
ذلـــك

المســـتدامة لتحقيـــق األهـــداف الوطنية

من الطاقـــة النظيفة والخضراء من اجل

واإلنجازات المشـــرفة التـــي تحققت إلى

الرشيدة حفظهم هللا بتشجيع االستفادة
التنمية الشـــاملة المستدامة .وأكد ميرزا
علـــى تقديـــم الدعـــم الفنـــي والهندســـي

فـــي الطاقـــة المتجـــددة وكفـــاءة الطاقة

اآلن في هذا المجال ،كما اشتمل العرض
علـــى عدة مشـــاريع تم تنفيذهـــا من قبل

األهداف الوطنية.

والحضور عن خالص شكرهم وتقديرهم
لميرزا على حســـن االســـتقبال والحفاوة
وتقديـــم

الدعـــم

والتشـــجيع

وكل

ســـبل العـــون الممكـــن لمبـــادرات تفعيـــل
واســـتخدام الطاقـــة المتجـــددة فـــي

سعيا إلى تحقيق بيئة
المباني والمنشآت
ً
خضراء نظيفة.

“البورصة” :تداول  4.6مليون سهم بـ  744.9ألف دينار

الــمــســتــثــمــرون ركــــــزوا تــعــامــاتــهــم عــلــى قـــطـــاع الــخــدمــات

ننظـــر وراءنـــا ونرى محققـــا من أهـــداف وليس بالضـــرورة أن تكون
أهدافنـــا كبيـــرة ،إذ يكفـــي أحيا ًنـــا هدف صغيـــر قابل لتحقيـــق إثارة
شـــعور بارد ،فال يمكن الشعور بالسعادة مع إهمال النشاط الجسدي،

داعيـــا إلـــى شـــمول تلك الشـــركات

البحريـــن للمعـــارض والمؤتمـــرات

وقد رحب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

فـــي مملكة البحرين ودوره في مســـاندة

رابعـــا :المعنى :لكـــي يكون لحياتنا معنى ينبغي أن نشـــعر بأهمية ما

والخروج من السوق بشكل نهائي،

وأكـــد الســـعيد اســـتعداد جمعيـــة

الكهربائية.

الطاقـــة المتجـــددة ورفع كفـــاءة الطاقة

بالسعادة.

كاظم السعيد

خبراتهم وتمنحهم رواتب مجزية.

إنتـــاج طاقة نظيفة وصديقة للبيئة وفي

المســـاهمة في تحقيق النسب واألهداف

أو الكتابـــة أو الرســـم ،وممارســـة صنعـــة محببـــة وتركيز نقـــاط قوة

كبيـــرا مـــن البحرينييـــن وتنمـــي

المنامة  -هيئة الطاقة المستدامة

اللقـــاء رحـــب الدكتـــور ميـــرزا بالحضور
ً
مشيدا بمساهمة المستشفى التخصصي

ونشـــاط محبب ومثير للتحدي يتالءم مع مهارتنا وقدرتنا كالقراءة

والمؤتمـــرات ،والتـــي توظف عددا

مي ــرزا يق ـدّر ويش ــجع مب ــادرة المستش ــفى

تســـعى العديد مـــن المنظمات اليـــوم إلى تنمية رأس المال النفســـي
هم أكثر إنتاجية من األشـــخاص األقل ســـعادة بنسبة  ،% 47وهناك
ً
وفقا لجيســـكا بريس
عناصـــر ملهمة تشـــير إلى الســـعادة فـــي العمل

ازدهـــار قطـــاع ســـياحة المعـــارض

“البحرين التخصصي” يعتزم استخدام الطاقة المتجددة

الماضـــي وتقديـــر الحاضـــر ،والســـعي وراء فـــرص المســـتقبل حيث
اإليجابي .واتضح حسب الدراسات أن األشخاص األسعد في العمل

البحرينيـــة

العاملـــة

فـــي مجـــال تنظيـــم المعـــارض

فريـــق البحرين نحـــو مواجهة هذه

رأس المال النفسي اإليجابي

الفعاليـــات التـــي كانـــت عمـــاد

محافظـــة تلـــك المؤسســـات علـــى

الجهـــود النوعيـــة التـــي يبذلهـــا

رائد البصري

باســـم مئـــات شـــركات تنظيـــم

جهـــة أخرى كان عامال حاســـما في

الســـلبية لجائحـــة كوفيد  19 -على
ً
مثمنـــة
المؤسســـات والشـــركات،

raedalbassri3@gmail.com

القطـــاع

جهـــة واإلعفاءات من الرســـوم من

كبيـــر فـــي الحـــد مـــن التداعيـــات

business@albiladpress.com

لمؤسســـات

وقال رئيـــس الجمعية إنه يتحدث

الخـــاص عبـــر المنـــح الماليـــة مـــن

والقطـــاع الخاص أســـهمت بشـــكل

األربعاء  3فبراير  21 - 2021جمادى اآلخرة  - 1442العدد 4495

الدعم الحكومي األخيرة.

الســـعيد :إن الدعـــم الـــذي قدمتـــه

دينـــار بحرينـــي دعمً ـــا للمواطنيـــن

 34.70ألف دوالر.

ودور الســـينما التي شـــملتها حزمة

وقـــال رئيـــس الجمعيـــة كاظـــم

ماليـــة واقتصادية بقيمة  4.3مليار

ارتفعت البيتكوين بنحو  % 3.1إلى

منشـــآت الترفيه وصـــاالت األفراح

الصحة العالمية.

الملكيـــة الســـامية بإطـــالق حزمـــة

ً
مساء بتوقيت جرينتش أمس،
3:50

توقف تماما عـــن العمل حالها حال

المنامة  -بورصة البحرين

أقفـــل مؤشـــر البحريـــن العـــام أمـــس الثالثـــاء عنـــد

تنفيذها من خـالل  27صفقة.

مقارنـــة بإقفالـــه يـــوم اإلثنين ،في حين أقفل مؤشـــر

المالية بقيمة قدرها  181.64ألف دينار أي ما نسبته

مســـتوي  1,466.68بارتفـــاع وقـــدره  0.31نقطـــة

أمـــا المركـــز الثانـــي فـــكان لمجموعـــة جـــي اف اتش

خالصـــة القـــول ،هنـــاك أهميـــة لـــرأس المـــال النفســـي؛ كونـــه امتداد

البحريـــن اإلسالمــــي عنـــد مســـتوى  641.94بارتفاع

العاملين وتدريبهم ورأس المال االجتماعي الذي يشير إلى العالقات

وتـــداول المســـتثمرون  4.56مليـــون ســـهم ،بقيمـــة

خالل  35صفقة.

النفســـي” عن البقيـــة ،بأنه الحالة النفســـية اإليجابيـــة المكونة من 4

خـــالل  117صفقـــة ،وركـــز المســـتثمرون تعامالتهـــم

قدرهـــا  124.44ألـــف دينـــار أي ما نســـبته % 16.70

النفســـية اإليجابيـــة للفـــرد القابلة للتطوير وتســـهم فـــي وضع األطر

المتداولة  413.73ألف دينار أي ما نسبته % 55.54

كما هو حاصل بتعيين وزارة للســـعادة والهدف منها تحقيق إســـعاد

ألف سهم ،تم تنفيذها من خالل  55صفقة.

ألنواع أخرى من رأس المال مثل رأس المال البشري المهتم بتطوير

وقدره  4.26نقطة مـقارنة بإقفالـه السابق.

العائليـــة واألصدقـــاء ومحيـــط المجتمـــع وهنـــا يتميـــز “رأس المـــال

إجماليـــة قدرها  744.94ألف دينـــار ،تم تنفيذها من

ركائـــز ،هي( :الكفاءة الذاتية ،التفاؤل ،األمل والمرونة) ،وهي الحالة

على أسهم قطاع الخدمات والتي بلغت قيمة أسهمه

التحفيزية لمؤسســـاتنا وقادتها لتبني نمـــوذج رأس المال اإليجابي،

من القيمة اإلجمالية للتداول وبكمية قدرها 544.37

المجتمع في دولة اإلمارات الشقيقة.

جاءت إي بي إم تيرمينالز البحرين في المركز األول

إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة  266.70ألف ديـنــــار

 % 24.38مـــن إجمالـــي قيمـــة األســـهم المتداولـــة
وبكميـــة قدرهـــا  2.75مليون ســـهم ،تـــم تنفيذها من

وجـــاءت شـــركة البحريـــن لالتصاالت (بتلكـــو) بقيمة

مـــن إجمالي قيمة األســـهم المتداولـــة وبكمية قدرها

 209.70ألف سهم ،تم تنفيذها من خالل  20صفقة.

وتـــم يـــوم أمـــس تـــداول أســـهم  12شـــركة ،ارتفعت

أي مـــا نســـبته  % 35.80مـــن إجمالـــي قيمة األســـهم

المتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا  197.50ألف ســـهم ،تــــم

الغرفة تستعرض عمليات االندماج واالستحواذ

خـــــــال نــــــــدوة عــــبــــر االتــــــصــــــال الــــمــــرئــــي الــــيــــوم

السنابس  -الغرفة

ظهرً ا اليوم األربعاء  3فبراير

 2021ن ــدوة ح ــول “االنــدمــاج
واالسـ ــتـ ــحـ ــواذ” وال ــت ــي ُتــعــقــد
عن بُعد -عبر وسائل االتصالالــــمــــرئــــي ،وت ــن ــظ ــم ــه ــا غ ــرف ــة

البحرين ممثلة بلجنة المالية

والتأمين والضرائب ،وسوف

مناقشة آث ــار جائحة كــورونــا
على مختلف قطاعات األعمال

بعــد أقــل مــن شــهرين النطــاق التطعيــم

خالد سعد.

فــي بدايــة ديســمبر .وحتى أمــس الثالثاء ،أعطيــت  101,317,005جرعــة على األقل

المالية والتأمين والــضــرائــب،

جميع أنحاء العالم ،بعد أقل من شــهرين من إطالق أولى حمالت التطعيم الجماعية

وجـــــــــددت الـ ــغـ ــرفـ ــة دع ــوت ــه ــا

في  77دولة أو منطقة على األقل .وتتصدر اســرائيل إلى حد بعيد ســباق التحصين

والمهتمين إلثــراء هذه الندوة

حاليا في العالم جرعتين لتوفير التحصين
األقل .وتتطلب جميع اللقاحات المتداولة
ً

إل ــى جميع أصــحــاب األعــمــال

فــي العالــم ،إذ تلقــى حتــى اآلن أكثــر مــن ثلــث ( )% 37الســكان جرعــة واحــدة علــى

بمشاركتهم وتفاعلهم  ،وعلى

األمثل.

أو عبر تصفح تطبيقها على

بما يساعد استدامة األعمال،

ف ــع ــل ــي ــة فـ ـ ــي هـــــــذا ال ـ ــش ـ ــأن.
وســـتـــتـــنـــاول الـــــنـــــدوة أي ــض ـ ًـا

إعطاء  100مليون جرعة لقاح بالعالم

ســيــديــر الـ ــنـ ــدوة عــضــو لجنة

الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي للغرفة

إعـــادة هيكلة الــشــركــات ماليا

جـــانـــب اســـتـــعـــراض ت ــج ــارب

اقـفاالتها السابقة.

تــم إعطــاء أكثــر مــن  100مليــون جرعة من اللقاحــات المضادة لفيــروس كورونا في

الــراغــبــيــن بــالــمــشــاركــة زيـ ــارة

تــســلــط الـــنـــدوة ال ــض ــوء على

واالســتــحــواذ كــخــيــارات ،إلــى

أسهم شركتين ،وحافـظت بقية الشركات على أسعار

باريس  -وكاالت

تبدأ فــي تمام الساعة 12:00

ك ــم ــا ســيــتــم ط ـ ــرح االنـ ــدمـ ــاج

أســـعار أســـهم شـــركتين ،في حين انخفضت أســـعار

فــي الــبــحــريــن ،كــمــا ستتطرق

مــن رئــيــس االســتــشــارات لــدى

لــعــنــاصــر نــجــاح واســتــمــراريــة

شركة كي بي ام جي نارايانان

األعــــمــــال ،ونـ ــمـ ــاذج األع ــم ــال

رامـ ــاجـ ــانـ ــدران

Narayanan

الــتــقــلــيــديــة وضــــــــرورة تــبــنــي

،Ramachandran

نماذج حديثة تتمتع بالمرونة.

التنفيذي لشركة كالم تيليكوم،

وسيتحدث خــالل الــنــدوة كل

فير باسي  ،Veer Passiبينما

والرئيس

وتتركـــز  % 65مـــن الجرعـــات المعطـــاة في

مليون جرعة إلى  % 2,3من السكان.

المرتفـــع ،والتـــي يقطنهـــا  % 16فقـــط مـــن

تندرجـــان ضمـــن فئة الدخل المتوســـط ،فقد

جميـــع أنحاء العالم في البلـــدان ذات الدخل

أما بالنســـبة للعمالقين الصيـــن والهند اللتين

الهواتف الذكية أو عبر مسح
الـــبـــاركـــود الـــمـــرفـــق ،مــشــيـ ً
ـرة

وتتقـــدم المملكـــة المتحدة هذه الـــدول (9,8

لكنهما متأخرتان بالنســـبة لعدد سكانهما .أما

اإلنـــجـــلـــيـــزيـــة -ع ــب ــر تــطــبــيــق

الواليـــات المتحـــدة ( 32,2مليون جرعة7,9 ،

يتـــم إعطـــاء لقـــاح ســـينوفارم خصوصا في

سكان العالم.

أن الـ ــنـ ــدوة -ســتــعــقــد بــالــلــغــة

مليون جرعة إلى  % 13,7من السكان) تليها

زووم ،كــمــا يــمــكــن متابعتها

 )%ودولـــة اإلمـــارات ( 3,4مليـــون جرعـــة ،ال

مباشرة على قناة الغرفة على
اليوتيوب.

تتوافر بيانات عن النسبة) وصربيا (.)% 6,2

وفـــي االتحـــاد األوروبـــي ،تـــم إعطـــاء 12,7

أعطتـــا على التوالـــي  24و 4مالييـــن جرعة،

اللقاحـــات الصينيـــة ،فباإلضافـــة إلى الصين،

اإلمارات والبحرين وسيشيل ومصر والوس
وصربيـــا ،ولقـــاح ســـينوفاك فـــي إندونيســـيا

والبرازيل وتركيا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

قوة الدفاع فخر البحرين وعزها
تحـــل علينا يوم الجمعة  5فبراير الذكرى الثالثة والخمســـون لتأســـيس

قـــوة دفـــاع البحرين ،هـــذه القوة التي حملت مالمح التميز والســـير في

مقدمة القافلة منذ يومها األول ،حتى احتلت اليوم مرتبة متقدمة على

المســـتوى العالمـــي ،وكل ذلـــك بفضل اهتمـــام القيادة والجهـــد والعطاء
الكبير الذي يوليه ســـيدي جاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة عاهل

البالد المفدى القائد األعلى حفظه هللا ورعاه ،الذي يؤكد دائما أن رجال
قـــوة دفـــاع البحريـــن البواســـل خير مـــن يحمل لـــواء الوطـــن عاليا وأن

لمملكة البحرين مكانة رفيعة بين األمم المتحضرة.

إن قـــوة دفـــاع البحريـــن ونقولها بـــكل فخر ولدت عظيمـــة وكانت بحق
مـــن أروع صـــروح األمجاد ،أســـس منهجية ومرتكزات علمية عســـكرية

وكفـــاءة قتالية وتكامل في مختلف الوحـــدات وتجهيزات وفق خطط

ومتطلبـــات الحفـــاظ علـــى الوطـــن ومنجزاتـــه ،ورجال أبطـــال وأوفياء

إن قـــوة دفاع البحرين وإنجازاتهـــا الكبيرة على مدى  53عاما يجب أن
ننظر إليها بعد التحليل العميق بوصفها من أعظم القوى العســـكرية في
المنطقة تسليحا وتدريبا وكفاءة قتالية وبرامج متعددة في كل القوات
البرية والبحرية والجوية والبذل والعطاء والحرص الكبير والدائم على
التميـــز والجاهزيـــة القتاليـــة والمواقف الراســـخة على الحـــق ،قوة أبية
شـــامخة ســـطرت أروع قصص الوالء والكفاءة والمهنية العالية ،حصن

للتواصل17111483 :

قوي وســـد منيع لحماية الوطن والذود عنه ولتبقى راية البحرين عالية
خفاقـــة تســـمو بالعز والفخر بقيادة ســـيدي جاللة الملـــك المفدى حفظه
هللا ورعاه ،وسيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه.
» قوة دفاع البحرين مفخرة كل مواطن وتاريخ حافل بالبطوالت واإلنجازات،
قوة دفاع البحرين فخر البالد وعزها وتأهب واستعداد دائم للتصدي ألي
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خطر أو محاولة للعبث بأمننا واستقرارنا ومنجزاتنا وخطواتنا الوثابة،

يقومـــون بعمل وطني نبيل وجهود مخلصة في أداء الواجب المشـــرف

ويطيب لنا كمواطنين في هذه المناسبة العزيزة أن نتوجه بالتحية

المباركة والحفاظ على مكتسباته وإنجازاته.

األصيلة.

والرســـالة النبيلة للـــذود عن وطننـــا الغالي وكرامة مواطنيه ومســـيرته

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «
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والتقدير إلى رجال قوة دفاع البحرين البواسل في يومهم المرصع بالآللئ

بثينة خليفة قاسم
B7747@hotmail.com

يوم المرأة البحرينية
تحت رعاية جاللة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة ،يحتفل المجلس
األعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفـــة بيـــوم المرأة البحرينية الـــذي يأتي بالتزامن مع مرور عشـــرين عاما
علـــى تأسيســـه كصرح وطني معنـــي بمتابعة تقدم المـــرأة البحرينية ،حيث
تفضلـــت صاحبـــة الســـمو الملكي األميرة ســـبيكة بنـــت إبراهيـــم آل خليفة،
قرينـــة عاهـــل البـــالد المفدى رئيســـة المجلـــس األعلـــى للمـــرأة حفظها هللا،
باعتمـــاد موضوع يوم المرأة البحرينيـــة تحت عنوان “المرأة البحرينية في
التنمية الوطنية ..مســـيرة ارتقاء في وطن معطاء” ،وهو عنوان يعبر بدقة
عن ما وصلت إليه المرأة البحرينية بقيادة األميرة سبيكة بنت إبراهيم من
تقـــدم وازدهـــار في العهد الميمون لجاللة الملك حمد بن عيســـى آل خليفة،
فكل كلمة في هذا العنوان لها داللتها الخاصة حول دور المرأة ودور الوطن
فـــي المقابل ،فالمرأة ســـاهمت بشـــكل واضح في مســـيرة التنمية الشـــاملة
فـــي مملكة البحرين ،مســـتفيدة مـــن وطن معطاء وفر لها كل ســـبل النجاح
والتقدم من خالل القوانين والسياســـات التي أعلت من شـــأنها ووفرت لها
الفـــرص المتســـاوية مـــع الرجل لكـــي تبدع وتتقـــدم في كل المجـــاالت ،في
المشاركة السياسية وفي مجال األعمال وفي مجال الوظيفة العامة ،فكان
لها أن تتقدم وتســـتفيد إلى أقصى مدى من تبني القيادة وكل مؤسســـات
الدولة كل قضاياها.
كل هـــذا أدى بطبيعة الحال إلى صنـــع صورة متقدمة جدا للمرأة البحرينية
علـــى المســـتوى العربـــي والعالمـــي ،وجعـــل تجربتهـــا نموذجـــا تسترشـــد به
الحركات النسائية والمنظمات العاملة على تقدم المرأة على مستوى العالم،
ليـــس فقـــط بتحقيق النجـــاح على المســـتوى الداخلي ولكـــن بدعمها قضايا
المرأة على مستوى العالم العربي.

عبدعلي الغسرة

كانت قبل ذلك ،ونحن بالشهر الثاني من 2021م مازالت الجائحة الكورونية
تطـــارد البشـــر وتوجعهـــم وتصـــرع الكثيـــر منهـــم ،وأشـــارت وزارة الصحـــة
لتســـجيل  655إصابة بكورونا في يوم واحد ــ أي الســـبت  30يناير 2021م،
وهـــي حـــاالت لمواطنيـــن ووافديـــن وقادميـــن من الخـــارج ،وقالـــت إن هذا
االرتفاع ســـببه “التهاون واالســـتهتار باإلجراءات االحترازية التي أصدرتها
الحكومـــة ووزارة الصحـــة والفريـــق الوطنـــي الطبي” ،حيث عـــادت مظاهر
االكتظـــاظ والتجمعات في األســـواق ،كما تشـــهد الحركـــة المرورية ازدحامً ا
كبيـــرًا في جميع األوقات ،ومازالت الجهات الرســـمية تحـــث أفراد المجتمع
علـــى التقيد باإلجـــراءات االحترازية ،وتدق ناقوس الخطر إزاء ممارســـات
وســـلوكيات البعض بعدم االلتزام بالتعليمات فـــي الوقت الذي ينذر بموجة
وباء جديدة من كورونا تكون أشرس وأخطر.
إن مـــا خفـــف مـــن إصابـــات كورونـــا فـــي أواخـــر 2020م اليقظـــة الصحيـــة
للمواطنيـــن والتزامهـــم بالتدابيـــر الوقائيـــة ،وعاشـــت البحريـــن أيامً ـــا كانت

اختيار هذا العنوان أو هذا الموضوع يأتي منسجم ًا مع عراقة الحضور
النسائي ضمن عمليات البناء الوطني بالنظر إلى عمق ذلك الحضور تاريخياً،

تعاونوا وال تتهاونوا
كان الجميع يأمل مع بداية 2021م انحســـار وباء كورونا وعودة الحياة كما

» وقد أكد المجلس األعلى للمرأة في بيانه الصادر في هذه المناسبة أن

وبالنظر إلى تطوره التدريجي المنظم والمتسق مع تطور الدولة المدنية
البحرينية الحديثة القائمة على أسس العدالة والمساواة في الحقوق

الحالة فيها مســـتقرة فـــي جميع مناطقها ،إال أن اليقظـــة تراجعت فازدادت
اإلصابـــات ،وهـــذه الزيـــادة تتطلـــب من أفـــراد المجتمـــع المزيد مـــن االلتزام

والتقيـــد بالتعليمات الصحيـــة لمواجهة كورونا ،وتؤكد الدراســـات الصحية

“أن إصابـــة واحـــدة تســـبب فـــي عـــدوى ثالثة أشـــخاص” ،لـــذا فالتهاون في

ونساء ،وهي ثوابت يرتكز عليها عمل
ً
ال
والواجبات بين المواطنين ،رجا ً
المجلس األعلى للمرأة الذي التزم منذ بداية عهده بمساندة الرؤية الملكية
الرحبة لشراكة نساء الوطن ،والتي تأتي جهودهن وإنجازاتهن على قدر
الثقة الرفيعة لإلرادة السياسية في هذا الوطن المعطاء.

إجراءات الوقاية يعني ارتفاع أرقام اإلصابات.

ً
وقائيا ،والبد
عالجا
إن اللقـــاح الذي تطعم به أهل البحريـــن والمقيمون كان
ً
مـــن االلتـــزام باإلجـــراءات الصحية والتقيد بهـــا في أماكن العمـــل واألماكن

العامـــة وفـــي البيـــت ،فعـــدم االلتزام يعني كســـر وطمـــس جهـــود الحكومة
والفريـــق الوطني الطبي ووزارة الصحة والكـــوادر الطبية وكل المتطوعين

وهدر ما التزم به الجميع والرجوع إلى نقطة الصفر.

د .خالد زايد

» اليوم الجميع يعمل من أجل االنتصار في المعركة الصحية كفريق واحد ضد
كورونا ،ويجب تحقيق ذلك من أجل تعزيز مناعة المواطنين والمقيمين من

الفيروس والقضاء عليه ،وااللتزام باإلجراءات الوقائية ليس أمرً ا بل هو واجب

وطني وديني ومسؤولية أخالقية من أجل الحفاظ على السالمة العامة وصحة
المجتمع.

برنامج التوظيف الوطني ...آفاق المستقبل
يعـــد برنامـــج التوظيف الوطني في نســـخته الثانيـــة الذي أطلقه

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
Osailanim
@yahoo.com

د .غسان محمد عسيالن

التقنية والسعادة الحقيقية
هل منحتنا التقنية ســـعادة حقيقية؟! ألول وهلة قد يبدو هذا الســـؤال غير

فجـــأة في برمجة هـــذه اآلالت الذكية عبر خوارزميـــات الذكاء االصطناعي

مشـــاعر السعادة التي منحتنا التقنية إياها! والواقع أن البشرية على أعتاب

ذلك في وقوع كارثة تبيد البشـــر من الوجود! لكن هذا االحتمال بعيد وهو

موضوعي أو غير محايد! فصياغته توحي بوجود نوع من الشك في صدق

قد تفســـره إحدى هذه اآلالت بطريقة خطأ وبشـــكل غير مقصود ،فيتســـبب

تقنيـــة جديـــدة بطلها الـــذكاء االصطناعي ،ونحن مقدمـــون على نوع
ثـــورة
َّ

مجرد افتراض يضعه العلماء من باب السالمة فقط ،لكن األمر األكثر جديَّ ة
والسؤال المهم ًّ
حقا الذي يطرح نفسه بقوة :هل فعال منحتنا التقنية مشاعر

بمتطلباتـــه ،وتتناغـــم مـــع احتياجاتـــه ،وتلبـــي رغباتـــه ،بحيـــث أن اإلنســـان

الحقيقية؟!
ًّ

جديـــد من الحياة ســـتلعب فيه اآلالت المتعلمة شـــديدة الـــذكاء دورًا كبيرًا،
الذكيـــة مـــع العنصر البشـــري ،وتتنبأ
ومـــن المنتظـــر أن تندمـــج هـــذه اآلالت
َّ

ً
مفتاحا لســـعادتنا
البهجـــة؟! وهـــل يمكن أن تكـــون تقنيـــات العصر الرقمـــي

البشـــري ســـيتعايش مع “إنســـان آلي” يتآلـــف ويتعاون معه فـــي تناغم كبير،

أغلـــب الناس اليوم يســـتخدمون وســـائل التواصل االجتماعـــي بتطبيقاتها
ِّ
توفر لهم لحظات ســـعيدة في حياتهم،
وتنويعاتها المختلفة ،وهي وال شـــك

فيســـاعده فـــي قضـــاء حوائجـــه ،والعنايـــة بمنزلـــه ،وشـــراء احتياجاته ،بل

وحتـــى فهـــم حالته المزاجيـــة ،والعمل طوال الوقت علـــى خدمته وتحقيق

بشكل عام هل بات الناس اآلن أكثر سعادة من ذي قبل؟! هل العالقات
ولكن
ٍ

ورغـــم اآلفـــاق الواســـعة مـــن األحالم المترعـــة باألمـــل والتفاؤل بأن البشـــر

وحميمية وسعادة؟!
بين األزواج وجعلت حياتهم الزوجية أكثر دفئًا
َّ

رفاهه وسعادته.

عصـــر من البهجة الدائمة والســـعادة الالنهائية إال أن هناك من
مقبلـــون على
ٍ
ُّ
يـــدق نواقيس الخطر بشـــدة ،ويقرعُ هـــا بقوة منبهً ـــا الناس قبل
العلمـــاء من
فـــوات األوان بـــأن عصـــر اآلالت فائقة الـــذكاء الذي نحن مقبلـــون عليه ربما

يحمل في طياته مخاوف تنذر بفناء الجنس البشري ،فأمر واحد فقط ينشأ

األسرية اآلن أكثر دفئا من السابق؟! هل قرَّ بت وسائل التواصل االجتماعي
» اإلجابة قطعً ا ال يمكن أخذها من انطباعات شخصية أو مالحظات فردية هنا
أو هناك! لكن العلماء كفونا مؤونة ذلك ،ففي عدد كبير من البلدان أُجريت

دراسات علمية كثيرة أكَّدت معظم نتائجها أن وسائل التواصل االجتماعي في

العالم االفتراضي أثَّرت سلبًا على التواصل اإلنساني الحقيقي بين الناس.

رئيـــس مجلس الوزراء أحـــد أهم روافد التنمية الوطنية وإضافة
مهمـــة فـــي االســـتقرار االجتماعـــي واالقتصـــادي علـــى مســـتوى

الوطـــن ،وتأتـــي هذه المبـــادرة من لدن ســـموه في هـــذه المرحلة
ً
ً
دائما
تحديـــدا لتؤكد اهتمامه وحرصه على أن أبنـــاء هذا الوطن
من أولوياته.

إن سلسلة مبادرات سموه لصالح المواطن عديدة غايتها االرتقاء
ً
خصوصا عندما وجه
باألوضاع المعيشية وتحقيق أبرز مالمحها،
ســـموه بتوفير  10آالف فرصة تدريبية سنويا يتحقق من خاللها

عنصـــر الجودة والتطوير المســـتمر كمعيار أساســـي ناجح بهدف
جعـــل المواطن الخيـــار األمثـــل للتوظيف ،وذلك بغـــرض إحداث
ً
وفقا
نقلة نوعية ونهضة شـــاملة على مســـتوى جميـــع القطاعات

لنظرة سموه الطموحة لرفعة هذا الوطن.

إن هـــذه الجهـــود الكبيـــرة والمشـــهود لهـــا بـــكل إخـــالص وتقدير
مـــن قبل ســـمو ولي العهد رئيـــس مجلس الـــوزراء أثلجت صدور

جميـــع أبناء المملكة ،وتعكس ما تهدف إليه تأكيدات ســـموه في
مختلف المناســـبات بأن المواطن محور سياســـة الدولة لمستقبل

واعد ،وتحقيق اســـتراتيجية تكامل الستكمال الخطوات المهمة

والوصول بها إلى أهداف الترابط بين الدولة والمواطن.

» كلنا أمل أن يكون المسؤولون على قدر طموحات سمو ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء في تحقيق أهداف هذا البرنامج الوطني الكبير
والضامن لحياة أبناء هذا الوطن ،وأن يسهم في دعم مفاهيم
وتنوع مصادر دخلهم من خالل تعاون الجميع في سبيل تحقيق
آفاق المستقبل.
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