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ó``LÉ``°ù```ª``dG í``````à```a
GóZ äGƒ``∏°ü∏d ™eGƒédGh

(2¢U π«°UÉØàdG)

º````````````YO ó```````jó```ª``J
´É£bh á«°VÉjôdG ä’É°üdG
äGô``ªJDƒªdGh ¢``VQÉ``©`ª`dG

(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

ó``LƒJ ’ :äÉ``æ«eCÉàdG á``Ä«g
á```ehó```©```e ¿ƒ```````jO É```æ```jó```d

(6¢U π«°UÉØàdG)

¿GôjE’ ¿ójÉH ä’RÉæJ :á«μjôeCG áØ«ë°U
á≤£æªdG »a ≈``°VƒØdG Rõ©J ø``««KƒëdGh
ä’RÉæàdG ¿EG á«μjôeC’G z∫ÉfQƒL âjôà°S ∫hh{ áØ«ë°U âdÉb :(Rƒ«f ΩQEG)
º¡°SCGQ ≈∏Y ,¿Gô``jEG AÓª©d ¿ójÉH ƒL »μjôeC’G ¢ù«FôdG IQGOEG É¡àeqób »àdG
ø««KƒëdG ó«©°üJ ó©H ,á«°ùμY èFÉàf É¡d ¿Éc ,øª«dG »a ¿ƒ«KƒëdG ¿hOôªàªdG
…òdG QÉéØf’G á«dhDƒ°ùe Gô«NCG ¿GôjEG π«FGô°SEG â∏qªM{ :â©HÉJh .º¡JÉªég
¿Gô¡W â°†aQ á∏«∏b ΩÉjCG òæeh ,è«∏îdG »a á«∏«FGô°SEG ájQÉéJ áæ«Ø°S Üô°V
»a ,…hƒædG ¥ÉØJ’G ∫ƒM GOóée ¢VhÉØà∏d á«HhQhC’Gh á«μjôeC’G ¢Vhô©dG
É¡JÉªég ¿GôjEG øe áeƒYóªdG á«KƒëdG äÉ«°û«∏ªdG ¬«a äóq©°U …òdG âbƒdG
äGôFÉ£dGh ïjQGƒ°üdG ΩGóîà°SÉH ∂dPh ,øª«dG øe ÉbÓ£fG ájOƒ©°ùdG ≈∏Y
¢SƒHÉμ∏d πM ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ¿ójÉH IQGOEG ójôJ{ :áØ«ë°üdG âdÉbh .zIôq«°ùªdG
Éfƒμj ød äGóYÉ°ùªdG ºjó≤Jh äGôjòëàdG ¬«LƒJ øμdh ,øª«dG »a »fÉ°ùfE’G
¿CG ÉªdÉWh ,»fGôjE’G …QÉª©à°S’G ìƒª£∏d ÉMô°ùe íÑ°UCG øª«dÉa ,ø««aÉc
¥ô°ûdG »a ≈°VƒØdG ¿EÉa ¿GôjEG á«é«JGôà°SG IQGOEG »a π°ûØJ IóëàªdG äÉj’ƒdG
.z∫ÉæªdG ó«©H á«æª«dG áeRC’G πM ¿ƒμ«°Sh ,ôªà°ùJ ±ƒ°S §°ShC’G
(11¢U π«°UÉØàdG)

20

ÉfhQƒμd …ó°üàdG »a IOƒ¡°ûe ìÉéf ¢ü°üb â∏é°S øjôëÑdG
≈dEG ƒ``Yój AGQRƒ``dG ¢``ù«FQ ó``¡©dG »``dh
áëFÉédG RhÉéàd »dhódG ¿hÉ©àdG õjõ©J
á«æWƒdG á∏ªëdG òNCÉJ º¡eõYh º¡«YƒH øjòdG á«æWƒdG
√ƒª°S AÉ≤d ∫ÓN ∂dP AÉL .Oƒ°ûæªdG É¡gÉéJG º«©£à∏d
¢ù∏ée ¢ù«FQ ø°ûJ ≠æ«L ƒ«d ó«°ùdG ó©H øY ¢ùeCG
-Ühô``b ∂«JƒjÉH ∫Éfƒ°TÉf ÉæjÉ°ûJ{ ácô°T IQGOEG
√ƒª°S GócDƒe ,á«æ«°üdG á``jhOC’G ácô°T zΩQÉaƒæ«°S
á«ªdÉ©dG äÉcô°ûdG ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG á∏°UGƒe
»a ,zΩQÉaƒæ«°S{ ácô°T É¡æe ,äÉª«©£à∏d á©æ°üªdG
ájÉªM ≈``dEG áaOÉ¡dG º«©£à∏d á«æWƒdG á∏ªëdG QÉ``WEG
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U
(2¢U π«°UÉØàdG)

øH ¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó``cCG
¿CG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
ÉfhQƒc ¢Shô«a É¡°Vôa »àdG á«FÉæãà°S’G äÉjóëàdG
¿hÉ©àdG øe Gójõe Ö∏£àJ ºdÉ©dG ≈∏Y z19-ó«aƒc{
ô«aƒàH ≥∏©àj É``e á°UÉîHh ,É¡à¡LGƒªd »``dhó``dG
ø«°üëJ øeDƒJ »àdG ¢Shô«Ø∏d IOÉ°†ªdG äÉª«©£àdG
.äÉ©ªàéªdG
»a Iôªà°ùe øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈dEG √ƒª°S QÉ°TCGh
,¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d Oƒ¡édG πc ∫òHh äGQOÉÑªdG »æÑJ
QOGƒμdG É¡dÉ£HCG ,IOƒ¡°ûe ìÉéf ¢ü°üb â∏é°Sh

.zΩQÉaƒæ«°S{ IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ AÉ≤d ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

É``ÑFÉf 35 á``≤aGƒªH á``eÉ©dG á``«fGõ«ªdG Qô``ªj ÜGƒ``ædG ¢``ù∏ée
iƒ°üb ájƒdhCG ΩÉ©dG ∫ÉªdG ájÉªMh ..øjó°SÉØdG ™e ¿hÉ¡J ’ :á«dÉªdG ôjRh

»dÉëdG ΩÉ©dG ∞°üàæe CGó``ÑJ …OÉ°üàb’G »aÉ©àdG á∏Môe
âbh ´ô°SCÉH ∫É«LC’G »WÉ«àMG ∫GƒeCG IOÉYEG ≈∏Y πª©J áeƒμëdG
.á«dÉªdG ôjRh |

(7h3 ¢U π«°UÉØàdG)

26
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ôjôëàdG Ωƒj iô``còH ÉjQÉ¨∏H ¢ù«FQ Åæ¡j ∂``∏ªdG
ÜôYCG .√OÓÑd ôjôëàdG Ωƒj iôcP áÑ°SÉæªH
¬JÉ«æªJh ¬«fÉ¡J Ö``«` WCG ø``Y É¡«a ¬àdÓL
√ò¡H IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒªH ¬àeÉîØd
.á«æWƒdG áÑ°SÉæªdG

óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
ø«ehQ ¢ù«FôdG áeÉîa ≈``dEG áÄæ¡J á«bôH
∂``dPh ,É`jQÉ¨∏H ájQƒ¡ªL ¢ù«FQ ∞`` jOGQ

á``ë°üdG IQGRh º``«¶æJ IOÉ``YEÉH »``μ∏e Ωƒ``°Sôe
:AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ..zΩQÉaƒæ«°S{ IQGOEG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ¬FÉ≤d iód

∫ò````Hh äGQOÉ````Ñ````ª````dG »``æ``Ñ``J »````a Iô``ª``à``°``ù``e ø```jô```ë```Ñ```dG
zÉ`````fhQƒ`````c{ ¢```Shô```«```Ø```d …ó```°```ü```à```∏```d Oƒ````¡````é````dG á````aÉ````c
áë°U ájÉªM ≈dEG áaOÉ¡dG º«©£à∏d á«æWƒdG
Gô«°ûe ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
ióMEÉc zΩQÉaƒæ«°S{ ácô°T QhO ≈dEG √ƒª°S
º«©£à∏d á©æ°üªdG á«ªdÉ©dG äÉcô°ûdG
É¡JÉeÉ¡°SEGh É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG
.∫ÉéªdG Gòg »a á«dhódG
¢ù∏ée ¢``ù`«`FQ Üô`` `YCG ,¬``Ñ` fÉ``L ø``e
á``jhOC’G ácô°T zΩQÉaƒæ«°S{ ácô°T IQGOEG
ÖMÉ°üd √ô``jó``≤`Jh √ôμ°T ø``Y á«æ«°üdG
¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢UôMh ΩÉªàgG øe ¬«dƒj Ée ≈∏Y AGQRƒdG
…ó°üà∏d ádhòÑªdG Oƒ¡édG õjõ©J ≈∏Y
áë°U ß``Ø` ë` j É``ª` H É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` Ø` d
.™«ªédG áeÓ°Sh

OÉ°†ªdG º«©£à∏d ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG øe
™e ¿hÉ©àdÉH äAÉ``L »``à`dGh ,¢Shô«Ø∏d
»àdG á`` «` `JGQÉ`` eE’G z42 »`` L{ á``Yƒ``ª`é`e
ø«ªFÉ≤dGh ,É¡d Gô≤e »ÑXƒHCG øe òîàJ
á«Hô©dG äGQÉ``eE’G ádhO »a áHôéàdG ≈∏Y
ø«°üdG á``jQƒ``¡`ª`Lh á≤«≤°ûdG IóëàªdG
≈∏Y ¢UôëdG GócDƒe ,á≤jó°üdG á«Ñ©°ûdG
ºYój ÉªH ¿hÉ©àdG ¬``LhCG ∞∏àîe ôjƒ£J
√òg RhÉéJ π``LCG øe á«dhódG »YÉ°ùªdG
.ìÉéæH áëFÉédG
¿hÉ``©` à` dG á``∏` °` UGƒ``e √ƒ``ª` °` S ó`` ``cCGh
á©æ°üªdG á«ªdÉ©dG äÉcô°ûdG ™e ≥«°ùæàdGh
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød IOÉ°†ªdG äÉª«©£à∏d
á∏ªëdG QÉWEG »a zΩQÉaƒæ«°S{ ácô°T É¡æeh

±óg ≈∏Y πμdG AÉ≤àdG ócDƒj Ée ,Oƒ°ûæªdG
ƒgh óMGƒdG øjôëÑdG ≥jôa ìhôH óMGh
πeÉμdG »``aÉ``©`à`dG ≥``jô``W ≈`` dEG ∫ƒ``°` Uƒ``dG
.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ÉXÉØM
øY ¢ùeCG √ƒª°S AÉ≤d ∫ÓN ∂dP AÉL
¢ù∏ée ¢ù«FQ ø°ûJ ≠æ«L ƒ«d ó«°ùdG ,ó©H
∂«JƒjÉH ∫Éfƒ°TÉf ÉæjÉ°ûJ{ ácô°T IQGOEG
á`` `jhOC’G á``cô``°`T zΩQÉ``aƒ``æ` «` °` S – Ühô```b
¿hÉ©àdÉH √ƒª°S √ƒ``f å«M ,á«æ«°üdG
á``cô``°`Th ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e ø``«` H º``FÉ``≤` dG
º«©£àdG ø«eCÉJ ∫Éée »``a zΩQÉaƒæ«°S{
øe ¬≤Ñ°S Éeh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG
øjôëÑdG AÉæHCG ácQÉ°ûªd ∑ôà°ûe ≥«°ùæJ
áãdÉãdG á∏MôªdG »a á«fÉ°ùfEÓd º¡Yƒ£Jh

ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó``cCG
ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG ó``ª`M ø``H ¿Éª∏°S
äÉjóëàdG ¿CG ,AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
¢``Shô``«` a É``¡` °` Vô``a »``à` dG á``«` FÉ``æ` ã` à` °` S’G
Ö∏£àJ ºdÉ©dG ≈∏Y (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
,É¡à¡LGƒªd »``dhó``dG ¿hÉ©àdG øe Gójõe
äÉª«©£àdG ô«aƒàH ≥∏©àj Ée á°UÉîHh
ø«°üëJ øeDƒJ »àdG ¢Shô«Ø∏d IOÉ°†ªdG
áμ∏ªe ¿CG ≈`` `dEG Gô``«`°`û`e ,äÉ``©` ª` à` é` ª` dG
äGQOÉÑªdG »æÑJ »``a Iôªà°ùe øjôëÑdG
,¢Shô«Ø∏d …ó°üà∏d Oƒ¡édG áaÉc ∫ò``Hh
É¡dÉ£HCG ,IOƒ¡°ûe ìÉéf ¢ü°üb â∏é°Sh
º¡eõYh º¡«YƒH øjòdG á«æWƒdG QOGƒμdG
É¡gÉéJG º«©£à∏d á«æWƒdG á∏ªëdG òNCÉJ

¢``û``bÉ``æ``J á``«``≤``«``°``ù``æ``à``dG
äGAGô```LEG ôjƒ£J äÉMôà≤e
á```«```dhó```dG äÉ````fÉ````ë````à````e’G
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGôJ
…òdGh 371`dG á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
.ó©oH øY ó≤oY
π°UGƒàdG ™``bƒ``e ≈∏Y zó``¡`©`dG »``dh ƒª°S QÉ``Ñ` NCG{ ÜÉ°ùM ô`` cPh
äGAGô``LEG ôjƒ£J äÉMôà≤e â°ûbÉf á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ¿CG »YÉªàL’G
â°Vô©à°SG Éªc ,º«∏©àdG ´É£b äÉ``eó``N øª°V á«dhódG äÉfÉëàe’G
.…QÉ≤©dG ´É£≤dG ôjƒ£J äÉMôà≤e
´É£b º«¶æàH á∏°üàªdG äÉYƒ°VƒªdG ≈∏Y á«≤«°ùæàdG áæé∏dG â©∏WGh
äGóéà°ùe ôNBG ¢VGô©à°SG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH IôLC’G äGQÉ«°Sh äÓ°UGƒªdG
.z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e πeÉ©àdG

ø``jô``jó``e ø«©àH äGQGô`````b Qó``°``ü``j AGQRƒ``````dG ¢``ù``«``FQ ó``¡``©``dG »```dh
äGOGô```jE’G RÉ``¡``Lh áaÉ≤ãdG áÄ«gh áYÉæ°üdGh ¿É``μ``°``SE’G »```JQGRh »``a
≈dhC’G IOÉªdG
äGOGôjEÓd »æWƒdG RÉ¡édG »a ø«©oj
:øe πc
IQGOE’ Gk ôjóe ±Ó≤dG ∞°Sƒj ∫OÉY -1
.á«Ñjô°†dG äÉeƒ∏©ªdG
¥ƒ∏îe É°VôdGóÑY π``eCG Ió«°ùdG -2
.ôWÉîªdG π«∏ëJ IQGOE’ Gk ôjóe
áØ«∏N Ö«ÑM OGDƒa Oƒªëe ó«°ùdG -3
.≥«bóàdGh äÉ«∏ª©dG IQGOE’ Gk ôjóe
¬∏dGóÑY …ó``¡`e AGô``°` SEG Ió«°ùdG -4
.á«Ñjô°†dG äÉ°SÉ«°ùdG IQGOE’ Gk ôjóe
…QGƒ``μ`dG óªëe IQÉ``°`S Ió«°ùdG -5
.ôjƒ£àdGh §«£îàdG IQGOE’ Gk ôjóe
á«fÉãdG IOÉªdG
»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh ≈∏Y
øe ¬H πª©ojh ,QGô≤dG Gòg ΩÉμMCG ò«ØæJ
n jh ,√Qhó``°` U ï``jQÉ``J
IójôédG »``a ô°ûæo
.á«ª°SôdG

≈dhC’G IOÉªdG
áaÉ≤ã∏d ø``jô``ë`Ñ`dG áÄ«g »``a ø``«`©`jo
:øe πc QÉKB’Gh
…hódG ∞°Sƒj »∏Y ∫Éæe Ió«°ùdG -1
.á«dÉªdGh ájô°ûÑdG OQGƒªdG IQGOE’ Gk ôjóe
π«YÉª°SEG ó«°ùdG ¥ƒ°T Ió«°ùdG -2
±ô``ë`dG IQGOE’ Gk ô``jó``e …ƒ``∏` ©` dG …ó``¡` e
.ájhó«dG
á«fÉãdG IOÉªdG
áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g ¢ù«FQ ≈∏Y
πª©ojh ,QGô≤dG Gòg ΩÉμMCG ò«ØæJ QÉKB’Gh
»a ô``°`n`û` æ` jo h ,√Qhó`` °` `U ï``jQÉ``J ø``e ¬``H
.á«ª°SôdG IójôédG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø``Y Qó``°`Uh
»dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G
ºbQ QGô``b AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
»a øjôjóe ø««©àH 2021 áæ°ùd (16)
:¬«a AÉL ,äGOGôjEÓd »æWƒdG RÉ¡édG

»dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G
ºbQ QGô``b AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
IQGRh »a ôjóe ø««©àH 2021 áæ°ùd (14)
:¬«a AÉL ,áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
≈dhC’G IOÉªdG
πÑ≤e »∏Y óªMCG Oƒªëe ó«°ùdG øs«©oj
»a á``«`Yƒ``à`dGh ∫É``°`ü`J’G IQGOE’ Gk ô``jó``e
.áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh
á«fÉãdG IOÉªdG
IQÉ``é` à` dGh á``YÉ``æ` °` ü` dG ô`` `jRh ≈``∏` Y
,QGô``≤` dG Gò``g ΩÉ``μ` MCG ò«ØæJ á``MÉ``«`°`ù`dGh
n jh ,√Qhó°U ïjQÉJ øe ¬H πª©`ojh
ô`°ûæ`o
.á«ª°SôdG IójôédG »a
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø``Y Qó``°`Uh
»dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G
ºbQ QGô``b AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
»a øjôjóe ø««©àH 2021 áæ°ùd (15)
:¬«a AÉL ,QÉKB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g

»μ∏ªdG ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U ø``Y Qó``°`U
»dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G
ºbQ QGô``b AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG
»a øjôjóe ø««©àH 2021 áæ°ùd (13)
:¬«a AÉL ,¿Éμ°SE’G IQGRh
≈dhC’G IOÉªdG
:øe πc ¿Éμ°SE’G IQGRh »a ø«©oj
¿Gó°TQ õjõ©dGóÑY óªëe ó«°ùdG -1
™jQÉ°ûªdG áfÉ«°Uh AÉ°ûfEG IQGOE’ Gkôjóe
.á«fÉμ°SE’G
»∏YóÑY »``∏` Y º``°`ù`∏`H Ió``«` °` ù` dG -2
º«ª°üJh §«£îJ IQGOE’ Gkôjóe ¿Éª∏°ùdG
.á«fÉμ°SE’G ™jQÉ°ûªdG
á«fÉãdG IOÉªdG
Gòg ΩÉμMCG ò«ØæJ ¿Éμ°SE’G ôjRh ≈∏Y
,√Qhó°U ïjQÉJ øe ¬H πª©`ojh ,QGô``≤`dG
n jh
.á«ª°SôdG IójôédG »a ô`°ûæ`o
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ø``Y Qó``°`Uh

ΩGóîà°SG ¿hó``jDƒj ø``««æjôëÑdG ø``e ٪90
É``fhQƒc ø``e á``jÉbƒ∏d ¬``LƒdG á``©æbCG
,É``«` fÉ``ª` dCGh ,á``«` μ` jô``eC’G Ió``ë`à`ª`dG äÉ`` j’ƒ`` dG ø``e
.¿Éà°ùcÉHh
QƒàcódG äÉ°Shô«ØdG º∏Y åMÉH ¢Vô©à°SGh
äÉ``j’ƒ``dÉ``H OQÉ``aQÉ``g á``©`eÉ``L ø``e ±ô``°` TCG Ö«¡°U
¢UÓîà°S’ É¡H ΩÉ``b á``°`SGQO ,á«μjôeC’G IóëàªdG
áÑMh π°ù©dG É¡æe á«©«ÑW äÉéàæe øe ójóL QÉ≤Y
,É¡«dEG π°UƒJ »àdG á«dhC’G èFÉàædG Gk ócDƒe .ácôÑdG
ø«HÉ°üªdG êÓ©d Gk ó``L Ió``YGƒ``dG èFÉàædÉH Ék Ø°UGh
ójõªdG ≈``dEG áLÉëdG ≈``dEG Ék àa’ ,É``fhQƒ``c ¢Shô«ØH
Gòg IAÉØc ¿Éª°†d á«ª∏©dG çƒëÑdGh äÉ°SGQódG øe
.á«ªdÉ©dG ¥Gƒ°SC’G »a ¬MôW πÑb AGhódG
PÉà°SC’G á«ÄjõédG äÉ°Shô«ØdG ºdÉY çóëJh
á«ë°üdG Ωƒ∏©∏d hGO á©eÉL øe ¿ÉN ó«©°S QƒàcódG
»a IójóédG ¢UôØdGh äÉjóëàdG øY ¿Éà°ùcÉH »a
≈∏Y Aƒ°†dG §∏°S Éªc ,ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒe
áMÉJEG á«Ø«ch ,¿Gó∏ÑdG øe Om óY »a á«Ñ£dG ≥aGôªdG
.É¡«a á«ë°üdG ájÉYôdG áª¶fCG ø«°ùëàd ¢UôØdG

IÉ«ëdG Ωƒ∏Y º°ù≤H IóYÉ°ùªdG IPÉà°SC’G âdÉb
¿ƒ°ù«e IQƒàcódG øjôëÑdG á©eÉéH Ωƒ∏©dG á«∏c »a
ócDƒJ á«YÓ£à°SG á°SGQO èFÉàf ¿EG ,¢VƒY ΩÉ¶f
á©æbCG ΩGóîà°SG ¿hójDƒj ø««æjôëÑdG øe %90 ¿CG
óLh Éª«a ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a ø``e ájÉbƒ∏d ¬``Lƒ``dG
ájÉbƒ∏d äÉMÉ≤∏dG ò``NCG á«ªgCG º¡æe %65 øe ôãcCG
¿CG ≈dEG ´Ó£à°S’G èFÉàf äQÉ°TCG Éªc .¢VôªdG øe
ájÉbƒdG äGAGô``LEÉ` H áeÉJ á``jGQO ≈∏Y ø««æjôëÑdG
.¢Shô«ØdÉH áHÉ°UE’G øe áeÓ°ùdGh
QƒàcódG ™e â°Vô©à°SG ób ¢VƒY .O âfÉch
ÉgÉeób ácôà°ûe πªY á``bQh ó``gGR ¿Éª©f óªëe
≈∏Y áÑbÉK Iô¶f{``H ¿ƒæY »°VGôàaG ≈≤à∏e »``a
¢ù«FQ ájÉYQ âëJ º«bCG …ò``dG ,zÉ``fhQƒ``c áëFÉL
∞°Sƒj ¢VÉjQ QƒàcódG PÉà°SC’G øjôëÑdG á©eÉL
Ωƒ∏©dG á«∏c »a IÉ«ëdG Ωƒ∏Y º°ùb ¬ª¶fh ,IõªM
AGôÑNh AÉÑWCG ácQÉ°ûªH ,Gk ôNDƒe øjôëÑdG á©eÉéH
ábƒeôªdG á«ªdÉ©dG äÉ©eÉédG øe Om óY øe ,ø«°üàîe

OQGƒ`` `ª` ` dG IQGOEG -3
.á«dÉªdGh ájô°ûÑdG
:á«fÉãdG IOÉªdG
º``bQ Ωƒ``°` Sô``ª` dG ≈``¨` ∏` jo
IOÉ``YEÉ`H 2017 áæ°ùd (67)
.áë°üdG IQGRh º«¶æJ
:áãdÉãdG IOÉªdG
ò«ØæJ áë°üdG ôjRh ≈∏Y
øe ¬H πª©ojh ,Ωƒ°SôªdG Gòg
»a ô°ûæojh ,√Qhó°U ïjQÉJ
.á«ª°SôdG IójôédG

.∫É°üJ’G IQGOEG :’k hCG
,IQGRƒ`` `dG π``«`ch :É``«k `fÉ``K
:¬©Ñàjh
ó``YÉ``°`ù`ª`dG π``«` cƒ``dG -1
:¬©ÑàJh ,áeÉ©dG áë°ü∏d
.áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG -CG
õ``jõ``©``J IQGOEG -Ü
.áë°üdG
ó``YÉ``°`ù`ª`dG π``«` cƒ``dG -2
á``jÉ``Yô``dGh »``°`ù`Ø`æ`dG Ö``£`∏`d
.ø°ùdG QÉÑμd á°UÉîdG

ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U
ø``H ó``ª``M ∂``∏``ª``dG á`` dÓ`` é` `dG
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
(26) º``bQ Ωƒ°Sôe ióØªdG
º«¶æJ IOÉ``YEÉ`H 2021 áæ°ùd
:¬«a AÉL ,áë°üdG IQGRh
:≈dhC’G IOÉªdG
IQGRh º``«` ¶` æ` J OÉ`` `©` ` jo
ƒëædG ≈``∏`Y ∂`` dPh áë°üdG
:»JB’G
:¬©Ñàjh ,áë°üdG ôjRh

áYÉæ°üdG »``JQGRh »``a äÉ``æ««©àH á``«μ∏e º``«°SGôe
äGOGô``jE’G RÉ``¡Lh á``MÉ«°ùdG á``Ä«gh ¿Éμ``°SE’Gh
.á«ª°SôdG IójôédG
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ø``Y Qó``°`Uh
Ωƒ°Sôe ,OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
¢ù«Fô∏d ÖFÉf ø««©àH 2021 áæ°ùd (29) º``bQ
,¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG
:¬«a AÉL
:≈dhC’G IOÉªdG
»aô«°üdG Qƒ°üæe ôØ©L áªWÉa Ió«°ùdG øq«©Jo
áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«Fô∏d ÉkÑFÉf
.¢VQÉ©ªdGh
:á«fÉãdG IOÉªdG
áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ô``jRh ≈∏Y
ï``jQÉ``J ø``e ¬``H π``ª` ©` jo h ,Ωƒ``°` Sô``ª` dG Gò``g ò«ØæJ
.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæojh ,√Qhó°U
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ø``Y Qó``°`Uh
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
ø«ÑFÉf ø««©àH 2021 áæ°ùd (30) ºbQ Ωƒ°Sôe
,äGOGô``jEÓ`d »æWƒdG RÉ¡é∏d …ò«ØæàdG ¢ù«Fô∏d
:¬«a AÉL
:≈dhC’G IOÉªdG
:øe πc ,äGOGôjEÓd »æWƒdG RÉ¡édG »a øq«©oj
ÉkÑFÉf ô£e óªëe ∫OÉ``Y ∞°Sƒj ó«°ùdG -1
.§«£îàdGh äÉ°SÉ«°ù∏d …ò«ØæàdG ¢ù«Fô∏d
ÉkÑFÉf »∏YƒH º«gGôHEG ßaÉM Qƒf Ió«°ùdG -2
.á«Ñjô°†dG äÉ«∏ª©∏d …ò«ØæàdG ¢ù«Fô∏d
:á«fÉãdG IOÉªdG
ò«ØæJ »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh ≈∏Y
,√Qhó°U ïjQÉJ øe ¬H πª©ojh ,Ωƒ°SôªdG Gò``g
.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæojh

∂∏ªdG á``dÓ``é`dG Ö``MÉ``°`U Iô``°`†`M ø``Y Qó``°`U
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
π«ch ø««©àH 2021 áæ°ùd (28) º``bQ Ωƒ°Sôe
IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRh »a øjóYÉ°ùe ø«∏«chh
:¬«a AÉL ,áMÉ«°ùdGh
:≈dhC’G IOÉªdG
…ô°ShódG ø°ùM óªMCG ¿ÉªjEG Ió«°ùdG øq«©Jo
.áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRƒd Ók «ch
:á«fÉãdG IOÉªdG
IQÉ``é` à` dGh á``YÉ``æ` °` ü` dG IQGRh »`` a ø``«q ` ©` jo
:øe πc áMÉ«°ùdGh
GkóYÉ°ùe Ók «ch …ƒ∏©dG ó¡a ódÉN ó«°ùdG -1
.áYÉæ°üdG á«ªæàd
Ó«ch ÖdÉW »∏Y óªëe ¢SGôÑf ó«°ùdG -2
.äÉcô°ûdGh …QÉéàdG πé°ù∏d GkóYÉ°ùe
:áãdÉãdG IOÉªdG
áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ô``jRh ≈∏Y
ï``jQÉ``J ø``e ¬``H π``ª` ©` jo h ,Ωƒ``°` Sô``ª` dG Gò``g ò«ØæJ
.á«ª°SôdG IójôédG »a ô°ûæojh ,√Qhó°U
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M øY Qó°U Éªc
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
π«ch ø««©àH 2021 áæ°ùd (27) º``bQ Ωƒ°Sôe
:¬«a AÉL ,¿Éμ°SE’G IQGRh »a óYÉ°ùe
:≈dhC’G IOÉªdG
Ó«ch êQOC’G ø°ùM óªëe É°VQ ó«°ùdG ø«©oj
.¿Éμ°SE’G IQGRh »a ¿Éμ°SE’G ™jQÉ°ûªd GkóYÉ°ùe
:á«fÉãdG IOÉªdG
,Ωƒ°SôªdG Gò``g ò«ØæJ ¿É``μ`°`SE’G ô``jRh ≈∏Y
»a ô``°`û`æ`jo h ,√Qhó`` °` `U ï``jQÉ``J ø``e ¬``H π``ª` ©` jo h

Gó``Z äGƒ``∏°ü∏d ™``eGƒédGh ó``LÉ°ùªdG í``àa
πª©dGh á``eRÓ``dG á``jRGô``à` M’G
á°üàîªdG äÉ¡édG äÉ«°UƒàH
ø«Yƒ£àªdGh ø«ªFÉ≤dG ±Gô°TEÉH
.óLÉ°ùªdGh ™eGƒédG »a
Ö°ùëH ¬fEG IQGRƒdG âdÉbh
…QhO πμ°ûH ºà«°S äÉ«£©ªdG
á∏°üdG äGP äGQGô``≤`dG á©LGôe
§HGƒ°†dG ≥``ah ¿CÉ` °` û` dG Gò``¡` H
äÉ¡édG √Qó°üJ Éeh á«Yô°ûdG
.á«ë°U äÉ«°UƒJ øe á°üàîªdG

™e ≥«°ùæàdG ó``©`Hh ,É``fhQƒ``c
,ájôØ©édGh á«æ°ùdG ø«aÉbhC’G
™`` eGƒ`` é` `dG í`` à` `a Qô```≤` `J ó`` ≤` `a
πÑb ¬«∏Y âfÉc Éªc óLÉ°ùªdGh
AGOC’ ∂`` dPh ,ô``«` NC’G ¥Ó`` `ZE’G
ô°ü©dGh ô¡¶dGh ôéØdG äGƒ∏°U
ôéØdG IÓ°U øe GkQÉÑàYG ,§≤a
¢`` SQÉ`` e 4 ¢``ù` «` ª` î` dG Ωƒ`` «` `d
™«ªéH ò`` ` NC’G ™`` e ,Ω2021
äGAGô`` ` ` ` LE’Gh äÉ`` WÉ`` «` `à` `M’G

∫ó``©` dG IQGRh â``Mô``°` U
±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
AGQB’G ≈`` ` dEG GkOÉ``æ``à``°``SG ¬`` fCÉ` `H
øY äQó``°``U »``à` dG á``«` Yô``°` û` dG
¿hDƒ` °` û` ∏` d ≈`` ∏` `YC’G ¢``ù`∏`é`ª`dG
äGOÉÑ©dG AGOCG ¿CÉ°ûH á«eÓ°SE’G
á``ë` FÉ``L QÉ`` °` `û` `à` `fG ø`` ` eR »`` `a
Ak ÉæHh ,(19-ó``«` aƒ``c) É``fhQƒ``c
»æWƒdG ≥jôØdG äÉ«°UƒJ ≈∏Y
¢``Shô``«` Ø` d …ó``°` ü` à` ∏` d »``Ñ` £` dG

:IóëàªdG ºeC’G Öàμe iód øjôëÑdG Ühóæe

πØ£dG ¥ƒ≤M ájÉªMh õjõ©J ≈``∏Y πª©J ¿hÉ©àdG ∫hO

á«eÉæàªdG äGójó¡à∏d ô¶ædÉH
»ªdÉ©dG ™°VƒdG É¡∏μ°ûj »àdG
áëFÉL äÉ©ÑJ AGô``L »``dÉ``ë`dG
ìô``£`J »``à` dGh ,19 ó``«` aƒ``μ` dG
¥ƒ≤M ™°†J áØ∏àîe äÉ«dÉμ°TEG
á«≤«≤M ô``WÉ``î`e ΩÉ```eCG π``Ø`£`dG
¢ùªj É`` e É``¡` æ` e ,Iô`` °` `TÉ`` Ñ` `eh
IÉ«ëdG »a á«°SÉ°SC’G ¬bƒ≤ëH
»©«ÑW πμ°ûH ƒªædGh AÉ≤ÑdGh
.ájó°ùédGh á«°ùØædG ¬àeÓ°Sh
¥É``«` °` ù` dG Gò`` `g »`` a É`` ` YOh
»YÉªL πμ°ûH ô«μØàdG ≈`` dEG
á«Ø«c »a á∏MôªdG √ò``g ∫Ó``N
óëdÉH á∏«ØμdG ô«HGóàdG PÉîJG
ø``jò``dG ∫É```Ø` `WC’G IÉ``fÉ``©` e ø`` e
Ö°SÉæàe ô«Z πμ°ûH ¿hôKCÉàj
QÉÑàYG ≈``∏`Y ,±hô``¶` dG √ò``¡`H
∫Ó``N ∫É``Ø` WC’G ¬``H ô``ª`j É``e ¿CG
QÉKBG ¬d ¿ƒμj ób á∏MôªdG √òg
º¡à∏Môªd Gk ô¶f áªFGOh áª«Nh
.á°SÉ°ùëdG ájôª©dG

»é«∏îdG π``Ø`£`dÉ``H ∫É``Ø`à`MÓ``d
øe ôjÉæj 15 ±OÉ°üj …ò``dGh
»ªdÉ©dG Ωƒ«dG{ πãªjh .áæ°S πc
IOÉYE’ á°Uôa z»é«∏îdG πØ£∏d
Iô«°ùe ∫Éªμà°SG ≈∏Y ó«cCÉàdG
õjõ©J ójõe ƒëf ¢ù∏éªdG ∫hO
áª¡ªdG áëjô°ûdG √ò``g ájÉªM
º«¶æJ ºàj Éªc ,™ªàéªdG øe
èeGôÑdGh äGôgÉ¶àdG ∞∏àîe
»``à`dG á``«`Ø`«`≤`ã`à`dG äÓ``ª` ë` dGh
á«ªgCÉH »YƒdG ô°ûf ≈dEG ±ó¡J
»àdG QGhOC’ÉHh ,ádƒØ£dG ájÉYQ
ádhódG Iõ``¡`LCG áaÉc É¡H Ωƒ≤J
ô«aƒàd ™``ª`à`é`ª`dG ±É`` «` `WCGh
≥«≤ëàd áæμªªdG ô``WC’G π°†aCG
∫hO »a ádƒØ£dG QÉgORGh ƒªf
.¢ù∏éªdG
∞``°`Sƒ``j ô``«`Ø`°`ù`dG ™`` HÉ`` Jh
Éªe ¬``fCG …ô«LƒH ºjôμdGóÑY
¢û«©J ádƒØ£dG ¿CG ¬«a ∂°T ’
ábƒÑ°ùe ô«Z äÉjóëJ Ωƒ``«`dG

Qƒ``à` có``dG ô``«` Ø` °` ù` dG ≈`` ≤` `dCG
…ô«LƒH ºjôμdGóÑY ∞°Sƒj
á``μ`∏`ª`ª`d º`` `FGó`` `dG Ühó```æ` `ª` `dG
º```eC’G Ö``à`μ`e ió```d ø``jô``ë` Ñ` dG
á«dhódG äÉª¶æªdGh IóëàªdG
º°SÉH É``fk É``«`H ∞«æéH iô`` `NC’G
»a ∂dPh ,¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO
∫ƒM …ƒæ°ùdG ¢TÉ≤ædG ¥É«°S
∫É``ª` YCG ø``ª`°`V π``Ø` £` dG ¥ƒ``≤` M
¥ƒ``≤`M ¢ù∏éªd 46 IQhó`` ` dG
…ò`` dGh ,∞``«`æ`L »``a ¿É``°` ù` fE’G
.Ω2021 ¢SQÉe 1 ïjQÉàH ó≤©fG
Qƒ``à` có``dG ô``«`Ø`°`ù`dG ó`` ` cCGh
…ô«LƒH ºjôμdGóÑY ∞°Sƒj
¢ù∏ée ∫hO ΩÉªàgG ¬fÉ«H »a
á``jÉ``ª` ë` H ≠`` dÉ`` Ñ` `dG ¿hÉ```©` `à` `dG
≈∏Y π``Ø` £` dG ¥ƒ``≤` M õ``jõ``©` Jh
ºZÉæàj ÉªH äÉjƒà°ùªdG áaÉc
äÉ«bÉØJ’Gh äÉ©jô°ûàdG ™``e
¥ƒ``≤`ë`H á``°` UÉ``î` dG á`` «` `ª` `eC’G
É``¡`«`dEG â``ª`°`†`fG »``à` dG π``Ø` £` dG
É¡eGõàdGh ,¢ù∏éªdG ∫hO πeÉc
á«dhódG ô«jÉ©ªdG áaÉμH ï°SGôdG
.¥É«°ùdG Gòg »a Ióªà©ªdG
É``bk Ó``£`fG ¬`` fCG ≈`` dEG QÉ``°` TCGh
á``dƒ``Ø`£`dG á``jÉ``ª` M QÉ``Ñ` à` YG ø``e
ÇOÉ``Ñ` ª` dGh äÉ``«` °` SÉ``°` SC’G ø``e
É``¡`dƒ``M ≥``Ø` à` J »``à` dG á``à` HÉ``ã` dG
â°ü°üN ,¢ù∏éªdG ∫hO áaÉc
¢ù∏ée ∫hó``d á``eÉ``©`dG á``fÉ``eC’G
ó«jCÉJh ºYóH- Gk ôNDƒe ¿hÉ©àdG
É°UÉN
Ékeƒj -AÉ°†YC’G É¡dhO
k
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z±ƒaOh ∞c{ π°ù∏°ùe ôjƒ``°üàd zè«∏îdG QÉÑNCG{ QÉ«àNG
√É«ª`∏d »Hô`©`dG Ωƒ«`dG øY
ó«ªëŸG ó«ª

ø«``°ùM ió``g á``«àjƒ`μ`dG á``fÉæ`Ø`dG πÑ≤à```°ùj ô```jôëàdG ¢``ù«FQ

malmahmeed7@gmail.com

êÉàfEG IOÉ``jR øª°†àJ á«é«JGôà°SG á£N Oƒ``Lh
É≤ah ¬``fCG Éë°Vƒeh ,øjõîàdG á©°Sh √É``«`ª`dG
√É«ªdG øe OôØdG Ö«°üf ≠∏H 2019 ΩÉY äÉfÉ«Ñd
»æμ°ùdG ´É£≤dG »a »eOB’G ΩGóîà°SÓd áëdÉ°üdG
ø«°TóàH Ωƒ``≤`J áÄ«¡dG ¿CGh ,É«eƒj Gô``à`d 249
ó«°Tôàd á«eÓYE’Gh á«æØdG äÓªëdG øe ójó©dG
øe ,ó«°TôàdG èeGôH øe ójó©dG ≥«Ñ£Jh √É«ªdG
»a º¡°ùj …ò``dG á«FÉªdG äGójóªàdG ΩÉ¶f É¡ªgCG
áØYÉ°†eh ,»fÉÑªdG »a √É«ªdG ∑Ó¡à°SG ¢†ØN
áÄ«¡dG Ωƒ≤J å«ëH áμ∏ªªdG »a á«æjõîàdG á©°ùdG
ójõj ΩÉ``jCG áKÓãd »é«JGôà°SG ¿hõîe ô«aƒàH
.É«eƒj ¿ƒdÉL ¿ƒ«∏e 550 ≈∏Y
øeC’ÉH ≥∏©àj …ƒ«M ôeCG √É«ªdG øY åjóëdG
ΩhóJ ¿CG ¬∏dG ƒYóf áª©f √ògh ,»é«JGôà°S’G
¿Gó≤a øe »fÉ©J ∫hó``dG øe ô«ãμdG ¿C’ ,Éæ«∏Y
’CG Öéjh ,∑Éæg ô°ûÑe ô«Z É¡∏Ñ≤à°ùeh √É«ªdG
.¬H ¿É¡à°ùj
:áÑLGh á¶MÓe

ádÉª©dG ΩGó``≤`à`°`SG QÉ``©` °` SCG ähÉ``Ø`à`J GPÉ``ª` d
1500) É¡°†©H ?ô``NBG ≈``dEG Öàμe øe á«dõæªdG
?(QÉæjO 1900) ≈dEG π°üJ ôNB’G ¢†©ÑdGh (QÉæjO
?á«dõæªdG ádÉª©dG Ühôg ó°V ø«eCÉàdG á«dBG Éeh
.ôãcCG πμ°ûH ΩÉ©dG …CGô∏d É¡ë«°VƒJ ≈æªàf á∏Ä°SCG
:ô£°ùdG ôNBG

≈°ù«Y ∞°Sƒj π``eC’G) á∏Ø£dG á∏FÉY Ωó≤àJ
¿Éæàe’Gh ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πjõéH (ÖjÉ°ûdG
,»``©` eÉ``é` dG ó``ª` M ∂``∏` ª` dG ≈``Ø`°`û`à`°`ù`e IQGOE’
»Ñ£dG ¬≤jôah ¿Éª«ªdG ∫ÓW QƒàcódG É°Uƒ°üNh
AGô``LE’ ∂``dPh ,ÜÉ°üY’Gh ïªdG áMGôL º°ù≤H
âbô¨à°SG ,ï``ª` dG »``a ΩQh ∫É°üÄà°SG á«∏ªY
,äGƒæ°S »fÉªK ôª©H á∏Ø£∏d á∏jƒW äÉYÉ°S
.ìÉéædÉH ≈dÉ©J ¬∏dG π°†ØH â∏∏μJh

:ô£°ùdG ∫hCG

¢VhôØ∏d ™eGƒédGh óLÉ°ùªdG íàa IOƒY ™e
äGAGôLE’Gh äGOÉ°TQE’ÉH ΩGõàd’G ≈æªàf ,áKÓãdG
¬fCÉ°T ø``e QGô``≤`dG Gò``g ìÉéf ¿C’ ..á``jRGô``à` M’G
,¢VhôØdG ™«ªéd IOÉÑ©dG QhO íàa ≈∏Y ™«é°ûàdG
ºd …ò``dG ,ºjôμdG ¿É°†eQ »a íjhGôàdG IÓ°Uh
?íéæfh Ωõà∏f π¡a ..Éeƒj 40 iƒ°S ¬«∏Y ≥Ñàj
:§≤a º∏©∏d

ójóªàH ¬∏ØμJ zø«μªJ{ πª©dG ¥hóæ°U ¿ÓYEG
äÉ°ù°SDƒªdG ºYód ∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG èeÉfôH ºYO
ä’É°üdGh äGô``ª`JDƒ`ª`dGh ¢VQÉ©ªdG ´É£b »``a
äGAGôLE’ÉH IôKCÉàªdG äÉYÉ£≤dG øª°V á«°VÉjôdG
áëFÉL »°ûØJ ø``e óë∏d IòîàªdG á``jRGô``à`M’G
ºYódG ójóªJ á∏°UGƒªH zø«μªJ{ πØμJh ,ÉfhQƒc
á°üb ..iô``NCG ô¡°TCG áà°S Ió``e äÉYÉ£≤dG √ò¡d
á«YÉªàLGh ájOÉ°üàbG ,á«æWh á«æjôëH ìÉéf
.AÉæãdGh ôjó≤àdG ≥ëà°ùJ ,iôNCG á«fÉ°ùfEGh
:√É«ª∏d »Hô©dG Ωƒ«dG øY**
¢SQÉe øe ådÉãdG »a øjôëÑdG áμ∏ªe πØàëJ
»Hô©dG Ωƒ«dG{`H á«Hô©dG ∫hó``dG ™e ΩÉY πc øe
≈∏Y ßaÉM{ QÉ©°T âëJ ,Ω2021 ΩÉ©∏d z√É«ª∏d
™«ªédG ¿hÉ©J ±ó¡H záeGóà°S’G ≥«≤ëàd AÉªdG
,√É``«`ª`dG ≈``∏`Y ®É``Ø`ë`dG »``a OGô`` `aCGh äÉ``°`ù`°`SDƒ`e
.√ÉjÉ°†≤H »©ªàéªdG »YƒdG ôjõ©Jh
¿CG ,áÑ°SÉæªdG √ò``g »``a Ö``LGƒ``dG ø``e É``ª`HQ
AÉªdGh AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T ôjRh áHÉLEG ≈dEG Oƒ©f
…ô°ShódG QóH ÖFÉædG ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQ ¢Sóæ¡ªdG
.áëdÉ°üdG á«FÉªdG OQGƒªdG øe OôØdG Ö«°üf ∫ƒM
»a IQƒ°ûæªdG ¬àHÉLEG »a ôjRƒdG ócCG å«M
É¡H óLƒj ’ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG{ :è«∏îdG QÉÑNCG
≥aóàH ™àªàj áμ∏ªªdG »a Oôa πc ÉªfEGh ,»FÉe ô≤a
áëdÉ°üdG áØ«¶ædGh áHò©dG √É«ªdG øe ôªà°ùe
≈dEG ôjRƒdG Gô«°ûe ,»eOB’G ΩGóîà°SÓdh Üô°û∏d

ójóéàH GQGôb óªà©j á«HôàdG ôjRh
á«ª«∏©àdG äÉeóî∏d Öàμe ¢ü«NôJ

.º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh |

á«HôàdG ô`` jRh »ª«©ædG »∏Y ø``H ó``LÉ``e Qƒ``à`có``dG óªàYG
äÉeóî∏d (OQƒ``ª`dG) Öàμe ¢ü«NôJ ójóéàH GkQGô``b º«∏©àdGh
äGƒæ°S 3 Ióªd ∂dPh ,êQÉîdG »a ø«°SQGódG áÑ∏£∏d á«ª«∏©àdG
ΩÉμMCÉHh ,¢ü«NôàdG •hô°T áaÉμH ΩGõàd’G ™e ,ójóéà∏d á∏HÉb
äÉeóîdG ÖJÉμe ¿CÉ°ûH Ω1997 áæ°ùd 2 ºbQ ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°SôªdG
,¬d Gòk «ØæJ IQOÉ°üdG äGQGô≤dGh ,êQÉîdÉH ø«°SQGó∏d á«ª«∏©àdG
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a É¡H ∫ƒª©ªdG iôNC’G áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤dÉHh

.ø«°ùM ióg áfÉæØdG ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ôjôëàdG ¢ù«FQ |
º¡æª°V øe ,ø««æjôëÑdG ΩƒéædG
,zø«°SÉj ÉHÉH{ ø«°SÉj óªëe ¿ÉæØdG
ΩƒéædG øe Oó``Yh ,∂∏e ¬∏dGóÑYh
¿GhQh ÓªdG Iƒdƒd º¡æe ÜÉÑ°ûdG
ó``ª` MCGh ó``ª`ë`e Iô``«` æ` eh …ó``¡` e
.Ö«©°T

.»°Tƒ∏ÑdG áæ«eCG |
Iô«Ñc á«dhDƒ°ùe ΩÉ``eCG áÄ«¡dG
ºYód øμªe ƒg Ée πc ºjó≤àd
áμ∏ªe »a áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
.øjôëÑdG
á°Sóæ¡e âdÉb É¡ÑfÉL øe
:»``°`Tƒ``∏`Ñ`dG á``æ` «` eCG AÉ``°` †` Ø` dG
πjõédG ôμ°ûdÉH ¬LƒJCG ájGóH{
AÉ°†ØdG Ωƒ∏©d á«æWƒdG áÄ«¡∏d
ô``jó``≤`Jh É``æ`d º``FGó``dG É``¡`ª`Yó``d
π«dòJh ≥jôØdG AÉ°†YCG Oƒ¡L
ÉæFÉ£YEGh ,Éæd äÉHƒ©°üdG áaÉc

ÖfÉL ≈dEG ,á«YÉæ°üdG QÉªbC’G
ôWÉîªdG IQGOG ≥jôa IOÉ``«`b
íÑ°üàd ø««YÉæ°U øjôª≤d
á«æjôëH á°Sóæ¡e ∫hCG ∂dòH
ôWÉîªdG IQGOEG »a á°ü°üîàe
.á«FÉ°†ØdG äÉª¡ª∏d
ó``ª`ë`e Qƒ`` à` `có`` dG ∫É`` ``bh
¢ù«FôdG …ô«°ù©dG º``«`gGô``HEG
á«æWƒdG áÄ«¡∏d …ò``«`Ø`æ`à`dG
ôîØJ áÄ«¡dG :AÉ°†ØdG Ωƒ∏©d
øëfh ,á``HÉ``°` û` dG É``¡`JGAÉ``Ø`μ`H
AÉ°†YCG √ó°üM ÉªH AGó``©`°`S
øe AÉ°†Ø∏d øjôëÑdG ≥``jô``a
º¡æμªà°S äGRÉéfEGh äGôÑN
»a ΩÉ¡°S’G øe ¬∏dG áÄ«°ûªH
Iô°†M …ó«°S á``jDhQ ≥«≤ëJ
∂``∏` ª` dG á```dÓ```é` `dG Ö`` MÉ`` °` `U
»a øjôëÑdG ™°Vƒd ióØªdG
»a Ió``FGô``dG ∫hó`` `dG ±É``°`ü`e
∂∏J áaÉc ¿G .AÉ°†ØdG ´É£b
¿CG É``¡` d ¿É`` c É``e äGRÉ`` `é` ` fE’G
ΩÉ``ª` à` g’G ¿hO ø``e ≥``≤`ë`à`J
…ò`` dG π``°` UGƒ``à` ª` dG º`` Yó`` dGh
áÄ«¡∏d áª«μëdG IOÉ«≤dG ¬«dƒJ
™°†j …ò`` `dGh ,É¡«Ñ°ùàæeh

á«æ©ªdG äÉ¡édG áÑWÉîe áæé∏dG
™∏£e ä’É``ë` dG ∂``∏`J ¢Uƒ°üîH
¿G å``«`M ,…QÉ``é` dG ¢``SQÉ``e ô¡°T
É¡©bƒe ∫ÓN øe ºgÉ°ùJ á°ù°SDƒªdG
ΩÓà°SG »a »fÉ°ùf’Gh »bƒ≤ëdG
äÉ¡édG ≈dG äÉÑ∏£dG ¢†©H ádÉMGh
,á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ò«ØæàH á«æ©ªdG
É``gQGô``ª`à`°`SG á``æ`é`∏`dG äó`` `cCG É``ª`c
äGP äÉ``¡` é` dG ™``e ≥«°ùæàdG »``a
πc äÉÑ∏£dG ∂∏J ¿CÉ`°`û`H á``bÓ``©`dG
AÉØ«à°SG IÉYGôe ™e ,ô¡°TCG áKÓK
á«∏μ°ûdG •hô°û∏d ä’É``ë` dG ∂∏J
ºbQ IOÉªdG »a É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG
√ÓYCG QƒcòªdG ¿ƒfÉ≤dG øe (13)
,á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dG ≥«Ñ£J ¿CÉ°ûH
Ió``e ∞``°`ü`f AÉ``°`†`≤`H á``≤`∏`©`à`ª`dGh
äÉ``eGô``¨`dG ≠∏Ñe ™`` aOh á``Hƒ``≤`©`dG
ô¶ædG ∑ô``Jh ,äó``Lh ¿EG ájOÉªdG
ôjó≤àd á``«`Yƒ``°`Vƒ``ª`dG •hô``°`û`∏`d
.á°üàîªdG á¡édG

á«æWƒdG áÄ«¡dG âØàMG
êôîàH GôNDƒe AÉ°†ØdG Ωƒ∏©d
AÉ°†Ø∏d øjôëÑdG ≥jôa ƒ°†Y
»°Tƒ∏ÑdG á``æ`«`eCG á°Sóæ¡ªdG
É``¡` é` eÉ``fô``H É`` ¡` `eÉ`` ª` `JG ó`` ©` `H
É¡∏«fh »ÑjQóàdGh »ª«∏©àdG
IQGOEG »a ô«à°ùLÉªdG á``LQO
¢ü°üîàH áª¶fC’G á°Sóægh
øe AÉ°†ØdG äÉ«æ≤Jh Ωƒ``∏`Y
äGQÉeE’G ádhóH áØ«∏N á©eÉL
,á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG
É¡àdÉ°SQ ´ƒ°Vƒe õcôJ ó``bh
»a ô``WÉ``î` ª` dG IQGOEG ∫ƒ```M
ìÉ``JCG ó``bh ,AÉ°†ØdG ™jQÉ°ûe
á°Sóæ¡ªd »ÑjQóàdG èeÉfôÑdG
»``°`Tƒ``∏`Ñ`dG á``æ` «` eCG AÉ``°` †` Ø` dG
AÉæH »``a ácQÉ°ûª∏d á°UôØdG
,á«YÉæ°U QÉªbCG IóY º«ª°üJh
»ÑX{ »YÉæ°üdG ôª≤dG ÉgóMCG
≈``dEG ¬``bÓ``WG º``J …ò``dG zäÉ``°` S
.2021 ô``jGô``Ñ`a »``a AÉ°†ØdG
á°Sóæ¡ªdG ácQÉ°ûe äAÉ``Lh
IóY ≈∏Y πª©dG »a »°Tƒ∏ÑdG
AÉ``æ`Hh º«ª°üJ ø``e Ö``fGƒ``L
øàe ≈∏Y áØ∏àîªdG áª¶fC’G

á``YÉ``ª``L ±Gó```¡```à```°```SÉ```H Oó```æ```J á```«```LQÉ```î```dG
á``jOƒ``©``°``ù``dG ¿GRÉ`````L á```«```HÉ```gQE’G »``Kƒ``ë``dG
É¡«°VGQCG áeÓ°Sh ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG
Ió``cDƒ`e ,É¡«a ø«ª«≤ªdGh É¡«æWGƒeh
™e ó`` ` MGh ∞``°` U »`` a ΩÉ`` à` `dG É``¡``aƒ``bh
äGAGó`` `à` ` Y’G á``¡``LGƒ``e »`` a á``μ` ∏` ª` ª` dG
ÇOÉÑe ∂¡àæJ »àdG á∏°UGƒàªdG á«KƒëdG
øeC’G Oó¡Jh »fÉ°ùfE’G »dhódG ¿ƒfÉ≤dG
.»ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh

Gòg AGô``L ø«HÉ°üª∏d πLÉ©dG AÉØ°ûdÉH
±ó¡à°ùj …òdG ¿ÉÑédG »HÉgQE’G πª©dG
.ø«æeB’Gh AÉjôHC’G IÉ«M
∞bƒe á``«`LQÉ``î`dG IQGRh Oó``é` Jh
Oƒ¡édG áaÉμd º``YGó``dG øjôëÑdG áμ∏ªe
á``μ`∏`ª`ª`dG É``¡` dò``Ñ` J »`` à` `dG »``YÉ``°` ù` ª` dGh
≈∏Y ®É``Ø` ë` ∏` d á``jOƒ``©` °` ù` dG á``«` Hô``©` dG

ΩƒéædG øe áYƒªée ¬«a ∑QÉ°ûJ
.ø««é«∏îdGh ø««æjôëÑdG
ø``«` °` ù` M ió`` ` `g ¿hÉ`` `©` ` à` ` Jh
óªM Ö``JÉ``μ`dG ™``e π°ù∏°ùªdG »``a
,»ÑYõdG ô«æe êôîªdGh ,»ehôdG
.õª∏«a πéjEG êÉàfEG øe ƒgh

.πª©dG
¢``Vô``©` j ¿CG Qô`` ≤` `ª` `dG ø`` `eh
¿ƒ`` `KGQÉ`` `ª` ` dG »`` `a π``°` ù` ∏` °` ù` ª` dG
ΩCG á°TÉ°T ≈∏Y πÑ≤ªdG »fÉ°†eôdG
¬KGóMCG QhóJh ,(MBC) »°S »H
Éªc ,á«°VÉe á«æeR áÑ≤M ∫Ó``N

™e â∏eÉ©J ¿É``°ùfE’G ¥ƒ``≤ëd á``«æWƒdG á``°ù°SDƒªdÉH ihÉμ``°ûdG á``æéd
»°VÉªdG ô``¡°ûdG ∫Ó``N á«fƒfÉb Ió``YÉ°ùe 53 â``eóbh ..ø``«jƒμ°T

á``«``æ``jô``ë``H á``°``Só`````æ``¡`````e ∫hCG êô```````î```````J
á```«FÉ`°†`Ø``dG äÉ```ª¡``ª``dG ô```WÉ``î`e IQGOEG »`````a
∞∏àîe »a ´GóHEÓd á°UôØdG
»¡LƒJ »¶M ó≤d .ä’ÉéªdG
ô``WÉ``î`ª`dG IQGOEG ∫É``é` e »``a
áÄ«¡dG ø``e ôjó≤àdGh ºYódÉH
Gò``g ¿EG å``«`M ,á``jGó``Ñ` dG ò``æ`e
õFÉcôdG øe ôÑà©j ¢ü°üîàdG
äÉª¡ªdG ìÉéf »a á«°SÉ°SC’G
»àdG Iô``Ñ` î` dGh ,á``«`FÉ``°`†`Ø`dG
ôWÉîªdG IQGOEG »a É¡àÑ°ùàcG
á°SÉ«°S AÉ``æ` H »``a º¡°ùà°S
ô``WÉ``î` ª` dG IQGOE’ á``ª` μ` ë` e
áÄ«¡∏d á«∏Ñ≤à°ùªdG ™jQÉ°ûª∏d
AÉ``°` †` Ø` dG Ωƒ``∏` ©` d á``«` æ` Wƒ``dG
AÉæÑdGh º«ª°üàdG å«M ø``e
,á«FÉ°†ØdG äÉª¡ªdG π«¨°ûJh
¿PEÉH ÉHÉéjEG ¢ùμ©æ«°S …òdGh
.É¡MÉéf áÑ°ùf IOÉjR ≈∏Y ¬∏dG
ô``μ` °` û` dÉ``H ¬`` `Lƒ`` `JCG ∂`` `dò`` `ch
AÉ°†Ø∏d äGQÉ`` ` `e’G á``dÉ``cƒ``d
ºgô«aƒàd áØ«∏N á``©` eÉ``Lh
á«ÑjQóàdGh á«ª«∏©àdG áÄ«ÑdG
Éæd âëª°S »``à` dG á``ª`FÓ``ª`dG
∞«XƒJh É``æ` JGQó``b ôjƒ£àH
™jQÉ°ûªdG ôjƒ£J »a ÉæJGQÉ¡e
.zácôà°ûªdG

≈dEG QGhOC’G AGOCG »a ∑QÉ°ûj
πc ø«°ùM ió``g á``fÉ``æ`Ø`dG Ö``fÉ``L
AÉª«°T ø««àjƒμdG ø«fÉæØdG ø``e
ôcÉ°T A’BGh »μjôÑdG ódÉNh »∏Y
º``«` gGô``HEG …Oƒ``©` °` ù` dG ¿É``æ``Ø``dGh
øe Oó`` Y Ö``fÉ``L ≈`` dEG …hÉ``°` ù` ë` dG

¢ù«FQ ¢``ù` eCG Ωƒ`` j πÑ≤à°SG
øªMôdGóÑY QƒfCG PÉà°SC’G ôjôëàdG
á«àjƒμdG áfÉæØdG IójôédG ô≤ªH
å«M ,ø``«` °` ù` M ió`` `g Iô`` jó`` ≤` `dG
QÉ«àNG ôjôëàdG ¢ù«FQ â``¨`∏`HCG
áØ«ë°üdG ,è«∏îdG QÉ``Ñ` NCG{ ô≤e
ôjƒ°üàd ,ø``jô``ë`Ñ`dG »``a ≈`` `dhC’G
»àjƒμdG »fƒjõØ∏àdG π°ù∏°ùªdG
¬«a ∑QÉ°ûJ …ò``dG ,z±ƒ``aOh ∞``c{
ióg áfÉæØdG äô``μ`°`Th ,á``fÉ``æ`Ø`dG
IQGOEG ≈``∏` Y ø``«` ª` FÉ``≤` dG ø``«`°`ù`M
.áØ«ë°üdG
Ö``fÉ``L ≈`` ` dEG AÉ``≤``∏``dG ô``°` †` M
PÉà°SC’G áØ«ë°üdG ôjôëJ ¢ù«FQ
ióg áfÉæØdGh øªMôdGóÑY Qƒ``fCG
º°TÉg áÑg IPÉà°SC’G øe πc ø«°ùM
ácô°ûd áéàæªdGh ´hô°ûªdG ôjóe
ÜÉgƒdGóÑY PÉà°SC’Gh õª∏«a πéjG
¢ùàæª«dG ácô°ûd »æa èàæe Oƒªëe
áØ«ë°ü∏d áeÉ©dG äÉbÓ©dG ôjóeh
ºbÉW øe OóYh ,»LÉM ó«éªdGóÑY

øjôëÑdG áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh äOóf
»KƒëdG äÉ«°û«∏e ¥ÓWEG Ió°ûH ôμæà°ùJh
ióMEG √ÉéJ Éjôμ°ùY Éahò≤e á«HÉgQE’G
áμ∏ªªdÉH ¿GRÉL áæjóªH ájOhóëdG iô≤dG
ôØ°SCG …òdGh ,á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
Qô°†Jh ø««fóªdG øe Oó``Y áHÉ°UEG øY
É¡JÉ«æªJ ø``Y áHô©e ,á«fóªdG ¿É``«` YC’G

…Qhó`` dG ∞°ûμdG π°üàe ¥É``«`°`S
á``eó``≤`à`ª`dG ä’É`` ë` `dG ø``ª`°`†`à`ª`dG
IóYÉ°ùª∏d á``«`æ`Wƒ``dG á°ù°SDƒª∏d
á°üàîªdG äÉ¡édG iód πNóàdGh
(18) ºbQ ¿ƒfÉ≤dG ΩÉμMCG ≥«Ñ£àd
äÉ``Hƒ``≤`©`dG ¿CÉ` °` û` H 2017 áæ°ùd
Ωõà©J PEG ,á``∏` jó``Ñ` dG ô``«` HGó``à` dGh

π``°` UGƒ``à` dG π`` FÉ`` °` `Shh ΩÓ`` ` ` YE’G
É¡«≤∏J ø``Y Ó``°`†`a ,»``YÉ``ª` à` L’G
øNÉ°ùdG §îdG ôÑY ’É°üJG (126)
IôàØdG ∫ÓN á°ù°SDƒª∏d »fÉéªdG
√PÉîJG ºJ Ée â°ûbÉfh ,IQƒcòªdG
.É¡fCÉ°ûH äGAGôLEG øe
»a áæé∏dG â°Vô©à°SG Éªc

Égó°UQ ºJ »àdG ä’ÉëdGh áeó≤ªdG
πFÉ°Shh ΩÓYE’G §FÉ°Sh ∫ÓN øe
IôàØdG »a »YÉªàL’G π°UGƒàdG
,2021 ô``jGô``Ñ`a 18 - ôjÉæj 27
,ø``«` jƒ``μ` °` T ™`` e â``∏` eÉ``©` J å``«` M
,á«fƒfÉb IóYÉ°ùe (53) âeóbh
§FÉ°Sh ôÑY ä’ÉM (4) äó°UQh

…Qƒ`` ` N É`` ` jQÉ`` ` e á`` °` `SÉ`` Fô`` H
óªMCG ó«ªM Qƒ``à`có``dG ájƒ°†Yh
…É``æ` Ñ` dG ó`` ª` `MCG QÉ`` ª` `Yh ø``«`°`ù`M
áæéd äó``≤`Y ,…OGô``©` dG á``°` VhQh
á©HÉàªdGh ó``°` Uô``dGh ihÉ``μ`°`û`dG
øY øjô°û©dGh ådÉãdG É¡YÉªàLG
.ó©H
É¡YÉªàLG á``æ`é`∏`dG â``ë`à`à`aG
πªée ¿CÉ` °` û` H º``J É``e á``°`û`bÉ``æ`ª`H
á≤HÉ°ùdG É¡JÉ«°UƒJh É``¡` JGQGô``b
øeh ,äGAGôLEG øe É¡«a òîJG Éeh
É¡JÉaƒ°ûc áæé∏dG â°Vô©à°SG ºK
É¡à≤∏J »àdG ihÉμ°ûdÉH á≤∏©àªdG
á«fƒfÉ≤dG äGóYÉ°ùªdGh ,á°ù°SDƒªdG
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zá«dhDƒ°ùªdGh QhódG ..»æeC’G ΩÓY’G{ ¿Gƒæ©H

»a çó``ë``à``j »````æ````eC’G ΩÓ```````YE’G ΩÉ````Y ô```jó```e
Ωƒ``«``dG ìÉ``Ñ``°``U á```«```∏```gC’G á``©``eÉ``é``dÉ``H Ihó`````f

.…Qƒf π«YÉª°SEG |
øe CGõéàj ’ GAõ``L ¬Ø°UƒH ¬°ùØf
,øjôëÑdG áμ∏ªªd »æWƒdG ΩÓ``Y’G
¬Ø°UƒH ¬°ùØf ≈``dG ô¶ædG ∫Ó``N øe
¬æWh ájÉªM øY ’hDƒ°ùe É«eÓYEG
á«ªgCG …Qƒ`` f ó`` cCGh .¬``æ`Y Ohò`` `dGh
ø««eÓY’G ∞jô©J »a IhóædG √òg
äÉjóëàdÉH ΩÉ``Y πμ°ûH ø«ªà¡ªdGh
áμ∏ªªdG É``¡` ¡` LGƒ``J »``à` dG á``«` æ` eC’G
áæWGƒªdG õjõ©J »a ΩÓYE’G á«ªgCGh
ø«H »YƒdG iƒà°ùe ™aQh áëdÉ°üdG
.»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG

.¬æjO øH óªëe ó«ª©dG |
ó«ªY É``YO ,á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`dG √ò``¡` Hh
Qƒ°ù«ahôÑdG Ωƒ∏©dGh ÜGOB’G á«∏c
á©eÉédG áÑ∏W ™«ªL …Qƒf π«YÉª°SEG
øe ≈∏ãªdG IOÉØà°S’G ≈dEG É¡«éjôNh
»Ñ°ùàæe É°Uƒ°üNh Ihó``æ` dG √ò``g
,áeÉ©dG äÉbÓ©dGh ΩÓ``YE’G èeÉfôH
äÉYÉÑ£fG á©eÉédG ≈dEG π°üJ øjòdGh
º¡bƒØJh ºgõ«ªJ øY IójóY á«HÉéjEG
GOó°ûe ,πª©dG øjOÉ«e ∞∏àîe »a
è``jô``N π``c ô``¶`æ`j ¿CG á``«` ª` gCG ≈``∏` Y
≈``dEG »``eÓ``YE’G ∫É``é`ª`dG »``a Ö``dÉ``Wh

,á``«` ∏` gC’G á``©`eÉ``é`dG ø°†àëJ
ΩÓ`` YE’G{ Ihó``f ,zAÉ`` ©` `HQC’G{ Ωƒ``«` dG
zá``«` dhDƒ` °` ù` ª` dGh Qhó`` ` dG ..»```æ` `eC’G
∫É``°`ü`J’G á«æ≤J ô``Ñ`Y ó≤©J »``à` dGh
ΩÉ``Y ô``jó``e É¡«a çó``ë`à`jh »``Fô``ª`dG
IQGRƒ``H á``«`æ`eC’G á``aÉ``≤`ã`dGh ΩÓ`` YE’G
,¬æjO ø``H óªëe ó«ª©dG á``«`∏`NGó``dG
á©eÉé∏d ¢ù°SDƒªdG ¢ù«FôdG Qƒ°†ëH
êGƒ``ë` dG ¬``∏` dGó``Ñ` Y Qƒ``°` ù` «` ahô``Ñ` dG
Qƒ``°`ù`«`ahô``Ñ`dG á``©` eÉ``é` dG ¢``ù` «` FQh
äGOÉ«≤dG øe Oó``Yh »dÉ©dG Qƒ°üæe
.á©eÉédÉH á«ªjOÉcC’G
Iô°ûY á«fÉãdG »a ,IhóædG ΩÉ≤J
âaƒ°ShôμjÉe á°üæe ôÑY ,Gô``¡` X
çóëàªdG ¢Vô©à°ùj å«M ,õª«J
á``Wƒ``æ`ª`dG äÉ``«` dhDƒ` °` ù` ª` dGh Qhó`` `dG
IQGRh Oƒ¡L QÉWEG »a »æeC’G ΩÓYE’ÉH
ø``eCG ß``Ø`M »``a É`` `gQhOh á``«`∏`NGó``dG
QGô≤à°S’G Iô«°ùe Rõ©j ÉªH øWƒdG
ádÓéd »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG πX »a
.ióØªdG ∂∏ªdG

¢``Sƒ``jQƒ``dÉ``μ``H á```°```SGQó```d π``«``é``°``ù``à``dG ÜÉ````H í``à``a
¢```SQÉ```e 7 ø``«``ª``∏``©``ª``dG á``«``∏``μ``H zá```«```Hô```à```dG{

k ≥ëàdG ó``b ¿ƒ``μ`j ’CGá©eÉéH hCG á«∏μdÉH É≤HÉ°S
.É¡æe ¬∏°üa ºJh øjôëÑdG
.º««≤àdG πMGôe »a áHƒ∏£ªdG áÑ°ùædG ≥≤ëj ¿CG á«Ñ£dG á¡édG áaô©ªH á«ë°üdG ¬àbÉ«d âÑãJ ¿CG .á°üàîªdG
øjôëÑdG á©eÉéH ∫ƒ``Ñ`≤`dG •hô``°` T »aƒà°ùj ¿CG www.uob.) »``fhô``à`μ`dE’G ™``bƒ``ª`dG ≈∏Y IOƒ``Lƒ``ª`dG
èeÉfôÑdG á°SGQód Ωó≤àdÉH ø«ÑZGôdG ≈∏©a .(edu.bh
í°ùe ,º¡LôîJ ™bƒàªdGh áeÉ©dG ájƒfÉãdG »éjôN øe
»a OƒLƒªdG (QR Code) ™jô°ùdG áHÉéà°S’G õ``eQ
≈∏Y ∫ƒ`` Nó`` dG hCG ∫É``≤` æ` dG ∞``JÉ``¡` dG ≥``jô``W ø``Y ¿Ó`` ` YE’G
á«HôàdG IQGRh ™bƒe ≈∏Y IOƒLƒªdG á«fhôàμdE’G á∏°UƒdG
IôàØdG »a ∂dPh Ék«fhôàμdEG ¥Éëàd’G Ö∏W Aπeh º«∏©àdGh
¢ù«ªîdG Ωƒj ≈àMh Ω2021 ¢SQÉe 7 ≥aGƒªdG óMC’G øe
≈Lôj á©HÉàªdGh QÉ°ùØà°SÓdh .Ω2021 ¢SQÉe 18 ≥aGƒªdG
ájô°ûÑdG OQGƒ``ª`dG IQGOEÉ` `H øNÉ°ùdG §îdG ≈∏Y ∫É°üJ’G
ΩGhódG äÉYÉ°Sh πª©dG ΩÉjCG ∫ÓN º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒH
.(17278222) á«ª°SôdG

IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH ø«ª∏©ª∏d øjôëÑdG á«∏c âæ∏YCG
äÉéjôNh »éjôîd π«é°ùàdG ÜÉH íàa º«∏©àdGh á«HôàdG
»a ¢SƒjQƒdÉμÑdG èeÉfôH á°SGQód Ωó≤à∏d áeÉ©dG ájƒfÉãdG
ΩOÉ≤dG »°SGQódG ΩÉ©∏d ø«ª∏©ª∏d øjôëÑdG á«∏μH á«HôàdG
ó©H º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRƒ`` H πª©∏d ,Ω2022/2021
»a •ôà°ûjh .π°üa ΩÉ¶f º∏©e áØ«XƒH ìÉéæH êôîàdG
:»∏j Ée Ωó≤àªdG
.á«°ùæédG »æjôëH ¿ƒμj ¿CG k
.áeÉ©dG ájƒfÉãdG πgDƒe ≈∏Y Ó°UÉM ¿ƒμj ¿CG k
øμªjh ¥ƒa Éªa %80 »ªcGôJ ∫ó©e ≈∏Y Ó°UÉM
∫ó©e ≈∏Y ø«∏°UÉëdGh º¡LôîJ ™bƒàªdG äÉÑ∏W ∫ÉÑ≤à°SG
≥«≤ëJ á£jô°T áàbDƒe IQƒ°üH ¥ƒa Éªa %78 »dÉM »ªcGôJ
.Ö∏£dG AÉØ«à°S’ êôîàdG óæY (% 80) Üƒ∏£ªdG ∫ó©ªdG
»dÉëdG »°SGQódG ΩÉ©dG ¬LôîJ ™bƒàªdG øe ¿ƒμj ¿CG ø««°SGQódG ø«eÉ©dG »éjôN ø``e hCG ,Ω2021/2020
Gƒ¡fCG øªe á°UÉîdGh á«eƒμëdG ¢SQGóªdG øe ,ø«≤HÉ°ùdG
.á«°SGQO áæ°S (12)
k
.øjôëÑdG á©eÉL »a Óé°ùe
¿ƒμj ¿CG -

.áLÉîdG ÉjôcR .O |

.¿Gó«ëdG ódÉN .O |

¿É``æ``∏``©``J á````«````fhô````à````μ````dE’G á````eƒ````μ````ë````dGh ¿É`````μ`````°`````SE’G
Ió```jó```é```dG á```«```fÉ```μ```°```SE’G äÉ```eó```î```dG á```bÉ```H π``«``°``UÉ``Ø``J
åjóëJ á«fÉμeEG OGôaCÓd í«àJ É¡fCÉH í°VhCÉa z»μæÑdG ÜÉ°ùëdGh
ÜÉ°ùëdGh ∞JÉ¡dG ºbQ πãe) º¡H á°UÉîdG ∫É°üJ’G äÉfÉ«H
äÉeóîdG √òg ≈∏Y ∫ƒ°üëdG äÉWGôà°TG ≈dEG Gô«°ûe (»μæÑdG
IQGRƒ∏d ¬ªjó≤J ºJ »fÉμ°SEG Ö∏W øWGƒª∏d ¿ƒμj ¿CG »``gh
äÉeóîdGh äÉ°SÉ«°ù∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG åjóM »ah .É≤HÉ°S
É¡fCÉH í°VhCG ó≤a zÉjGõe Ö∏W ºjó≤J{ áeóN øY á«fÉμ°SE’G
øμ°ùdG πjƒªJ èeÉfôÑd Ωó≤àdG á«fÉμeEG ø«æWGƒª∏d í«àà°S
ºYódG »``a πãªàJ á«fÉμ°SG áeóN ƒ``gh zÉ``jGõ``e{ »YÉªàL’G
èeÉfôÑdÉH ™ØàæªdG ∫ƒ°üM ≥jôW øY IQGRƒ``dG ¬eó≤J …ò``dG
,øμ°ùe AGô°T ¢Vô¨d ∑QÉ°ûªdG ∂æÑdG øe »aô°üe mπjƒªJ ≈∏Y
,…ô¡°T §°ù≤c ¬∏NO ø``e %25 ¬àÑ°ùf É``e ™ØàæªdG Oó°ùjh
»dÉªdG ºYódG ô«aƒàH IQGRƒ``dG ∫ÓN øe áeƒμëdG Ωõà∏J Éª«a
.∂æÑdG iód ájô¡°ûdG •É°ùbC’G áª«b »bÉH »£¨j …òdG »eƒμëdG
√òg ≈∏Y ∫ƒ°üëdG äÉWGôà°TG ≈dEG ¬°ùØf âbƒdG »a Gô«°ûe
óæY ¬æ°S π≤j ’CGh É«æjôëH Ö∏£dG Ωó≤e ¿ƒμj ¿CG »gh áeóîdG
.ÉeÉY 35 ≈∏Y ójõj ’h ÉeÉY 21 øY Ö∏£dG ºjó≤J
ódÉN QƒàcódG ó``cCG ó≤a zπjƒªJ Ö∏W ºjó≤J{ áeóN É``eCG
Ö∏£H Ωó≤àdG á«fÉμeEG ø«æWGƒª∏d í«àJ áeóN É¡fCÉH ¿Gó«ëdG
IQGRƒ``dG øe áeó≤ªdG äÓjƒªàdG ´Gƒ``fCG ó``MCG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
»a ø«ÑZGôdG ø«æWGƒª∏d πjƒªJ ƒgh AGô°ûdG πjƒªJ πª°ûJh
AÉæÑdG πjƒªJh ,á°UÉîdG ≥≤°ûdG hCG á«æμ°ùdG äGóMƒdG AGô°T
á°UÉîdG »``°`VGQC’G ¿ƒμ∏ªj øjòdG ø«æWGƒª∏d πjƒªJ ƒ``gh
πjƒªJ ƒg :º«eôàdG πjƒªJh á«æμ°ùdG º¡JGóMh AÉæH ¢Vô¨H
∫É``ª`YCG ≈``dEG á«æμ°ùdG º``¡`JGó``Mh êÉàëJ ø``jò``dG ø«æWGƒª∏d
πjƒªJ äÉeóN øe IOÉØà°S’G äÉWGôà°TG Éë°Vƒe ,º«eôàdG
π≤j ’CGh É«æjôëH Ö∏£dG Ωó≤e ¿ƒμj ¿CG »gh AÉæÑdGh AGô°ûdG
’CGh ,áæ°S 50 ≈∏Y ójõj ’h ÉeÉY 21 øY Ö∏£dG ºjó≤J óæY ¬æ°S
πjƒªJ Ö∏W ºjó≤J óæY ÉeÉY 60 ≈∏Y Ö∏£dG Ωó≤e ôªY ójõj
¿Éμ°SE’G IQGRh äÉeóN øe øjó«Øà°ùªdG ¿CÉH :ÉØ«°†e ,º«eôàdG
äÉeóN øe Ió«Øà°ùªdG äÉÄØdG ¢ùØf ºg á«fÉãdG á∏MôªdG øª°V
≈dhC’G äÉÄØdGh OGôaC’G πª°ûJ »àdGh á«fÉμ°SE’G äÉÑ∏£dG ºjó≤J
.áãdÉãdGh á«fÉãdGh

äÉeóîdG ábÉH øe IOÉØà°SÓd ájOÉ°TQE’G äGƒ£îdG ´ÉÑJG ≈dEG
áHGƒÑdG IQÉ`` jR »``a πãªàJ »``à`dGh ,Ió``jó``é` dGh á«fhôàμdE’G
QÉ«àNG ºK ,bahrain.bh á«fhôàμdE’G áeƒμë∏d á«æWƒdG
IQGRƒ``dG äÉeóN ≈``dEG ∫ƒ``Nó``dG ºK ,¿É``μ`°`SE’G IQGRh äÉeóN
√òg ≈dEG ∫ƒ°UƒdG á«fÉμeEG ≈dEG Gô«°ûe ,»fhôàμdE’G ìÉàØªdÉH
¿Éμ°SE’G IQGRƒ``d »ª°SôdG ™bƒªdG IQÉ``jR ∫ÓN øe äÉeóîdG
…òdGh ,(/https://www.housing.gov.bh) ≈∏Y
äÉeóîdG √òg ≈dEG ∫ƒNó∏d ø«æWGƒªdG ¬«LƒJ ¬dÓN øe ºà«°S
.á«fhôàμdE’G áeƒμëdG áHGƒH ™bƒe ôÑY
ódÉN QƒàcódG QÉ°TCG ,áæ°TóoªdG äÉeóîdG π«°UÉØJ ∫ƒMh
á«fÉμ°SE’G äÉeóîdGh äÉ°SÉ«°ù∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG ¿Gó«ëdG
í«àJ z»fÉμ°SEG Ö∏W ºjó≤J{ áeóN ¿CG ≈``dEG ¿Éμ°SE’G IQGRƒ``H
äGóMƒdG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d º¡JÉÑ∏W ºjó≤J á«fÉμeEG ø«æWGƒª∏d
IQGRƒd ácƒ∏ªªdG »°VGQC’G øe áMÉ°ùe ¢ü«°üîàd hCG á«fÉμ°ùdG
hCG ,¢UÉîdG º¡HÉ°ùM ≈∏Yh á«æμ°ùdG º¡JGóMh AÉæÑd ¿Éμ°SE’G
äGQÉª©dG ióMEÉH ∂«∏ªJ á≤°T ≈∏Y ∫ƒ°üëdG Ö∏£H Ωó≤àdG
,¿Éμ°SE’G IQGRƒd á«fÉμ°SE’G ™jQÉ°ûªdG øª°V áLQóªdG á«æμ°ùdG
¿ƒμj ¿CG »gh áeóîdG √òg øe IOÉØà°S’G äÉWGôà°TG Éë°Vƒe
21 øY Ö∏£dG ºjó≤J óæY ¬æ°S π≤j ’CGh É«æjôëH Ö∏£dG Ωó≤e
.ÉeÉY 50 ≈∏Y ójõj ’h ÉeÉY
z»fÉμ°SEG Ö∏W ºjó≤J{ áeóN øe Ió«Øà°ùªdG äÉÄØdG ∫ƒMh
áÄØdGh ,OGô``aC’G ºg øjó«Øà°ùªdG ¿CÉH í°VhCG ó≤a á«fhôàμdE’G
áÄØdG ∂dòch ,AÉ``æ`HC’Gh á``Lhõ``dGh êhõ``dG º°†J »àdG ≈``dhC’G
ôãcCG hCG ô°UÉb øHG ™e øjódGƒdG óMCG OƒLh º°†J »àdG á«fÉãdG
øe áLhõàe á«æjôëÑd hCG ,á«æjôëÑdG á«°ùæédG πªëj øHG øe
Éªc .á«æjôëÑdG á«°ùæédG πªëjh ô°UÉb øHG É¡jódh »ÑæLCG
…òdGh øH’G º°†J »àdGh áãdÉãdG áÄØdG Ió«Øà°ùªdG äÉÄØdG πª°ûJ
ÉªgóMCG hCG ¬jódGh ™e øμ°ùjh êhõàe ô«Zh ÉeÉY 21 ¬æ°S ≠∏Ñj
.á«æjôëÑdG á«°ùæédG ¿Óªëj øjò∏dGh
ø«Ña zá«fÉμ°SE’G äÉÑ∏£dG ø``Y ΩÓ``©`à`°`S’G{ á``eó``N É``eCG
ΩÓ©à°S’G á«fÉμeEG OGôaCÓd í«àJ áeóN É¡fCÉH ¿Gó«ëdG QƒàcódG
∫É°üJ’G äÉfÉ«H åjóëJ{ áeóN ÉeCGh ,»fÉμ°SE’G º¡Ñ∏W ádÉM øY

áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«gh ¿Éμ°SE’G IQGRh âæ∏YCG
á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG ábÉH øe IOÉØà°S’G π«°UÉØJ á«fhôàμdE’G
áeƒμë∏d á«æWƒdG áHGƒÑdG ™bƒe ôÑY áMÉàªdGh IójóédG
øe ájÉYôH âæ°TO »àdGh ,bahrain.bh á«fhôàμdE’G
ó``MC’G ¿É``μ`°`SE’G ô``jRh ôªëdG Üƒ≤©j ø``H º°SÉH ¢Sóæ¡ªdG
ºjó≤J{ áeóN »gh á«fhôàμdEG äÉeóN 5 â∏ª°Th ,»°VÉªdG
zá«fÉμ°SE’G äÉÑ∏£dG øY ΩÓ©à°S’G{ áeóNh z»fÉμ°SEG Ö∏W
áeóNh ,z»μæÑdG ÜÉ°ùëdGh ∫É°üJ’G äÉfÉ«H åjóëJ{ áeóNh
.zπjƒªJ Ö∏W ºjó≤J{ áeóNh zÉjGõe Ö∏W ºjó≤J{
¢ù«FôdG Ö``FÉ``f á``LÉ``î`dG ó``ª` MCG É``jô``cR Qƒ``à` có``dG ¿É`` ch
áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g »a »fhôàμdE’G ∫ƒëà∏d …ò«ØæàdG
¿Éμ°SE’G ô``jRh ¬«dƒj …ò``dG ΩÉªàg’ÉH OÉ°TCG ób á«fhôàμdE’G
äÉ«æ≤àdG ∞«XƒJh »fhôàμdE’G ∫ƒëàdG ∫ÉéªH π°üàj Ée πμd
GócDƒe ,Qƒ¡ªé∏d IQGRƒ``dG É¡eó≤J »àdG äÉeóîdÉH AÉ≤JQÓd
IQGRƒ``dG »``a á°üàîªdG ¥ô``Ø`dG ¬Jô¡XCG É``e ¬°ùØf â``bƒ``dG »``a
´hô°ûe ¥Ó``WE’ »fÉØàdGh ìƒª£dGh QGô``°` UE’G äÉeÓY øe
π«©ØJ á«∏ªY øe ≈``dhC’G á∏MôªdG øª°V á«fhôàμdE’G ábÉÑdG
õ«ªàªdG É¡fhÉ©Jh ,IQRGƒ``dG äÉeóîd »ªbôdG ∫ƒëàdG á£N
πMGôe ∫Gƒ``W á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g ™e
á«∏ªY πÑb äÉeóîdG äGAGô``LE’ á©LGôªdGh á°SGQódG á«∏ªY
»a ø«dhDƒ°ùªdG πc ΩÉªàgGh É¡eÉªàgG ó°ùL ÉªH ,∫ƒëàdG
øe º¡«∏Y ô«°ù«àdGh ø«æWGƒªdG áeóN ≈∏Y º¡°UôMh IQGRƒdG
,Ió«°TôdG IOÉ«≤dG äÉ©∏£J ≥«≤ëJ ƒëf º¡«©°Sh º¡fÉªjEG ∫ÓN
á«∏ªY ™jô°ùJh äÉ«æ≤àdG »æÑàH áeƒμëdG äÉ¡«LƒJ ò«ØæJh
∫ƒëà∏d ¢ù«FôdG ÖFÉf ó``cCG Éªc .äÉeóî∏d »ªbôdG ∫ƒëàdG
πª©dGh ¢UôëdGh OGó©à°S’G Gòg ¿CG ÉjôcR QƒàcódG »fhôàμdE’G
»a ¿Éμ°SE’G IQGRƒ``H á°üàîªdG ¥ôØdG ¬Jô¡XCG …òdG ÜhDhó``dG
ÓH ºYój á«fhôàμdE’G áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g ™e É¡∏ªY
õμJôJ »àdG É¡aGógCG ≥«≤ëJ »a º¡°ùjh áÄ«¡dG á«é«JGôà°SG ∂°T
äGƒæb ôÑY Égô«aƒJh á«eƒμëdG äÉeóî∏d ∫ƒëàdG ≥«≤ëJ ≈dEG
.IOó©àe á«fhôàμdEG
á«fÉμ°SE’G ô«jÉ©ªdG º¡«∏Y ≥Ñ£æJ øjòdG ø«æWGƒªdG ÉYOh

:á«fÉãdG ¬àî°ùf øe ¿hó«Øà°ùe

ájõée ÖJGhôH á«Yƒf ¢Uôa ô«aƒJ »a º¡°SCG z∞«Xƒà∏d »æWƒdG{
πª©dG »a ÖZôj óéà°ùe ÜÉ°T πc ΩÉeCG á«°SÉ°SC’G á¡LƒdG πãªj èeÉfôÑdG
¿É``c å``«`M ,π``ª` Y ø``Y ø``«`ã`MÉ``Ñ`dGh äÉ``cô``°`û`dG
äÉÑ∏£dG ºjó≤J Ωó≤àªdG ≈∏Y ≥HÉ°ùdG »a ø«©àj
¿CG ø«M »a ,äÉcô°ûdG ≈dEG Ék«fhôàμdEG hCG Ék«bQh
ø«H Üô≤J á©eÉL IóMGh á°üæe ôah èeÉfôÑdG
.πªY øY ø«ãMÉÑdGh πª©dG ÜÉë°UCG
¬LƒàdG ¢ùª∏j ¬fEG óFGQ ∫Éb ¬àHôéJ øYh
¿CG ôÑàYGh ,¬àcô°T »a ∞FÉXƒdG áfôëÑd OÉédG
ÜÉÑ°ûdG ΩÉeCG á«Yƒf É°Uôa
k ôaƒj ¢UÉîdG ´É£≤dG
ÖJGhQ ôaƒj ¢UÉîdG ´É£≤dÉa ,»bôàdGh πª©∏d
É°Uôa
k ô``aƒ``j Éªc ,≥HÉ°ùdÉH á``fQÉ``≤`e ádƒ≤©e
.»eƒμëdG ´É£≤dG øe ´ô°SCG πμ°ûH êQóà∏d
ôjƒ£J ±ô°ûe π«YÉª°SG óYh âdÉb ∂dP ≈dEG
á«∏ªY ¿EG ,¢UÉN »ÑjQóJ ó¡©e »a äÉ°ù°SDƒªdG
¿Éc ∞«Xƒà∏d »æWƒdG èeÉfôÑdG »a π«é°ùàdG
≈∏Y â∏°üM É``¡`fCG â``ë`°`VhCGh ,ájÉ¨∏d É k°ù∏°S
á∏HÉ≤ªdG AGô`` LEG ø«H ΩÉ``jCG áKÓK »``a áØ«XƒdG
øª°†j èeÉfôÑdG ¿CG ≈``dEG âàØdh ,πª©dG Aó``Hh
QOGƒμdGh πª©dG ÜÉë°UCG ø«H π°UGƒàdG ádƒ¡°S
øY ø«ãMÉÑdG ø«μ°ùJ áYô°S »dÉàdÉHh IójóédG
.á«Yƒf ∞FÉXh »a πªY

IQGRƒdG π°UGƒàJ å«M ,Iô°ù«eh á∏¡°S âfÉc
¢UôØdG AÉ£YEG á«ªgCG GócDƒe ,πª©∏d Ωó≤àªdG ™e
≈∏Y ¿hQOÉ``b ÜÉÑ°ûdG øe ô«ãμa ÜÉÑ°ûdG ΩÉ``eCG
ájóédÉa ,IOƒ`` `Lh IQÉ``¡`ª`H AÉ``£` ©` dGh π``ª`©`dG
πª©dG øª°†J äÉØ°U º«¶æàdGh •ÉÑ°†f’Gh
±ƒØ°üdG øª°V ¬∏ªY ¿CG ≈``dEG Gkô«°ûe ,ø≤àªdG
¬Ñ°ùcCG 19 ó«aƒc áëFÉL á¡LGƒe »a ≈``dhC’G
.πª©dG »a IôÑîdG øe ô«ãμdG
èeÉfôÑdG IQób ≈∏Y ó«cCÉàdÉH Oƒ©≤dG ºàNh
,»Ø«XƒdG ôjƒ£àdGh »bôàdG ¢Uôa ô«aƒJ ≈∏Y
ô««¨J º``J PEG ,¬∏ªY ∫Ó``N ø``e ¬°ùªd É``e Gò``gh
AóH øe á∏jƒW â°ù«d Iôàa ó©H á«Ø«XƒdG ¬eÉ¡e
ôjƒ£àd ¬LƒJ OƒLh ócDƒj …òdG ôeC’G ,πª©dG
•ô°T º¡eÉeCG á«YƒædG ¢UôØdG ≥∏Nh ÜÉÑ°ûdG
¿CG ôÑàYGh ,á``jó``é`dGh IAÉØμdG ô°üæY Oƒ``Lh
äÉÑKEGh ´Gó``HE’G ≈∏Y QOÉ``b »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG
.º¡«dEG πcƒJ áª¡e …CG »a äGòdG
ôjóe ¥hRôe »∏YóÑY óFGQ ∫Éb ¬ÑfÉL øe
èeÉfôÑdG ¿EG á°UÉN ácô°T »a ∫ÉªYCG ôjƒ£J
ΩÉ``eCG ≥``aGƒ``J á°Uôa ìÉ`` JCG ∞«Xƒà∏d »æWƒdG

»æWƒdG è``eÉ``fô``Ñ`dG ø``e ¿hó«Øà°ùe ó`` cCG
»a èeÉfôÑdG ìÉéf á«fÉãdG ¬àî°ùf »a ∞«Xƒà∏d
,ájõée ÖJGhQ äGPh á«Yƒf πªY ¢Uôa ô«aƒJ
á°Uôa ójóédG π«édG íæe èeÉfôÑdG ¿CG øjôÑà©e
.á«Yƒf áØ«Xh ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
ô«Ñc ô««¨J OƒLh ≈dEG ¿hó«Øà°ùªdG âØdh
¿CG øjôÑà©e ,áMÉàªdG ∞``FÉ``Xƒ``dG á«Yƒf »``a
…òdG ôjƒ£àdGh ô««¨àdG ìÉàØe ƒg ÖjQóàdG
,áeOÉ≤dG á∏MôªdG »a ÜÉÑ°ûdG ¬H ºà¡j ¿CG Öéj
IójóL áØ«Xh ∞``dCG 25 Oƒ``Lh ¿CG Gƒë°VhCGh
øe πc ΩÉeCG πeCG ábQÉH ôÑà©j á∏MôªdG √òg »a
Oƒ©≤dG ≈°ù«Y óªëe ∫É``bh .πªY ø``Y åëÑj
èeÉfôÑdG ¿EG äÉcô°ûdG ióMEG »a äÉ«∏ªY ∞Xƒe
¢UôØdG ø``e ô«ãμdG ô``ah ∞«Xƒà∏d »``æ`Wƒ``dG
±ó¡j å«M ,øjôëÑdG ÜÉÑ°T ΩÉ`` eCG á«YƒædG
¢Uôa áMÉJEGh ø«ØXƒªdG ôjƒ£J ≈dEG èeÉfôÑdG
óMCG ¬°ùØf GkôÑà©e ,»Ø«XƒdG ôjƒ£àdGh »bôàdG
…òdG ¿ÉμªdG »a πªY á°Uôa øe øjó«Øà°ùªdG
.¬«a πª©∏d íª£j ¿Éc
èeÉfôÑdG »a ºjó≤àdG äGƒ£N ¿CG í°VhCGh

¢†jôe óÑμd Ió≤©e á«∏ªY ìÉéæH …ôéj z»©eÉédG óªM{
øjôëÑdG õ``cô``ª`H …hÉ``ª` «` μ` dG
á«fÉãdG á∏MôªdG »a ΩGQhCÓ` `d
.êÓ©dG øe
»fÉg QƒàcódG ìô°U óbh
óÑμdG äÉ«∏ªY ¿CÉ`H »JÉYÉ°ùdG
äÉ``«`∏`ª`©`dG ó`` ≤` `YCG ø`` e ô``Ñ`à`©`J
âjôLCG GPEG Éª«°S ’h á«MGôédG
É¡fEG å«M ,»MGôédG QÉ¶æªdÉH
ºdÉ©dG iƒà°ùe ≈``∏`Y iô``é`J
õcGôªdG ø``e Ohó``ë`e Oó``Y »``a
.ábƒeôªdG á«Ñ£dG
≈Ø°ûà°ùe ¿CG ôcòdÉH Qóéj
õcôeh »©eÉédG óªM ∂∏ªdG
¿Gõ``¡`é`e ΩGQhCÓ` ` `d ø``jô``ë`Ñ`dG
äGõ«¡éàdGh äÉ«æ≤àdG ≈∏YCÉH
äÉ«∏ª©dG √ò``g π``ã`e AGô`` `LE’
»MGôédG QÉ¶æªdÉH á«YƒædG
ºbÉ£dG ¿CGh ≈°VôªdG êÓ©d
≥``jô``a »`` a π``ã` ª` à` ª` dG »``Ñ` £` dG
ájÉæ©dGh ôjóîàdGh áMGôédG
IAÉØc hP ¢†jôªàdGh iƒ°ü≤dG
πãe ™e πeÉ©à∏d á«dÉY á«æ¡eh
.Ió≤©ªdG ä’ÉëdG √òg

âªJ »``à` dG iô``Ñ` μ` dG ΩGQhC’G
âbô¨à°SG ¿CG ó©H ô«Ñc ìÉéæH
…hP ó``j ≈``∏` Y äÉ``YÉ``°` S â``°` S
»a ¢``UÉ``°` ü` à` N’Gh Iô``Ñ` î` dG
™e ,≈Ø°ûà°ùªdÉH ∫ÉéªdG Gòg
QÉ¶æe RÉ¡L çó``MCG ΩGóîà°SG
ìÉéæH á«∏ª©dG ΩÉªJE’ »MGôL
,ôcòJ äÉØYÉ°†e ¿hO øe ΩÉJ
á©HQCG ó©H ¢†jôªdG QOÉZ å«M
á«ë°U ádÉëH á«∏ª©dG øe ΩÉjCG
êÓ``©` dG á``∏` MQ CGó``Ñ` «` d ,Ió``«` L

.óÑμdG
»``MGô``é` dG ≥``jô``Ø` dG ΩÉ``≤` a
»``fÉ``g Qƒ`` à` `có`` dG ±Gô```°` `TEÉ` `H
áMGôédG …QÉ°ûà°SG »JÉYÉ°ùdG
ô«XÉæªdG á`` MGô`` Lh á``eÉ``©` dG
»Ñ£dG ≥``jô``Ø` dGh ΩGQhC’Gh
á«∏ªY AGô``LEÉ``H ¬``d ó``YÉ``°`ù`ª`dG
¢``†`jô``ª`∏`d Ió``≤` ©` e á``«` MGô``L
ô``°` ù` jC’G ¢``ü` Ø` dG ∫É``°`ü`Ä`à`°`S’
øe ôÑà©J »àdGh ,»∏c πμ°ûH
äÉMGôLh áeÉ©dG äÉMGôédG

»`` MGô`` L ≥`` `jô`` `a ø``μ``ª``J
ó``ª` M ∂`` ∏` `ª` `dG ≈``Ø` °` û` à` °` ù` ª` H
∫É``°` ü` Ä` à` °` SG ø```e »``©``eÉ``é``dG
QÉ¶æªdÉH óÑμ∏d ô°ùjC’G ¢üØdG
»æ«KÓK ¢†jôªd »``MGô``é` dG
á≤«bOh Ió≤©e á«∏ªY ∫ÓN øe
.GóL
≈``dEG ¢†jôªdG π`` NOCG ó``bh
»©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùe
ΩQƒJh ñÉØàfG øe »fÉ©j ƒgh
,ø£ÑdG øe …ƒ∏©dG AõédG »a
ôªà°ùe ¥ÉgQEGh ,á«¡°ûdG ¿Gó≤a
πªY ºJ ¬«∏Yh ;¿RƒdG ¿Gó≤ah
áeRÓdG á©°TC’Gh äÉ°UƒëØdG
»fÉ©j ¬`` fCG ø«ÑJ ,¢``†`jô``ª`∏`d
øe åÑæe »fÉWô°S ΩQh ø``e
Ée ,óÑμdG »a ô°ûàæ«d ¿ƒdƒ≤dG
πNóàdG QGôb òNCG IQhô°V ºàM
¢üØdG ∫É°üÄà°S’ »MGôédG
™e ¢†jôª∏d óÑμdG øe ô°ùjC’G
ø«jGô°ûdG ™«ªL ≈∏Y ®ÉØëdG
ájQGôªdG äGƒæ≤dGh IOQhC’Gh
øe ø``ª` jC’G ¢üØdÉH á°UÉîdG
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ó«°TQ ájRƒa

»HƒjC’G ¬∏dGóÑY

ÉμjôeCG ÖYÓàà°S ≈àe ≈dEG
!?»Hô©dG »eƒ≤dG øeC’ÉH
!áéØdG Ö«dÉ°SC’G
Üô¨dG) :GôNDƒe ∫Éb »°ShôdG ¢ù«FôdG zø«JƒH{ |
êÉàæà°S’G Gò``gh ,(Éæà«ªæJh ÉææeCG ¢†jƒ≤J ∫hÉ``ë`j
-ƒ∏éfC’G ∞∏ëdG ¬«∏Y πª©jh πªY Ée ≈∏Y √QhóH ≥Ñ£æj
è«∏îdG ∫hO »a á«ªæàdGh øeC’G ¢†jƒ≤J øe »fƒ°ùcÉ°S
íàah ,ájOƒ©°ùdG ô¡X ≈dEG ΩÉ¡°ùdG ¬«LƒJh ,á≤£æªdGh
á«μjôeC’G áaÉë°üdG ∫ÓN øe Égó°V áªYÉædG äÉ¡ÑédG
≥WÉædG ¬``æ`eh ,¬``Lƒ``ª`dG »Hô¨dG ΩÓ```YE’Gh ,á``«`Hô``¨`dGh
äÉ«°û«∏ªdGh äÉHÉ°ü©∏d QÉÑàY’G IOÉ`` YEGh ,á«Hô©dÉH
áªFÉb øe z¿ójÉH{ º¡©aQ øjòdG ø««KƒëdG º¡°SCGQ ≈∏Y
¥Gô©dG »a É¡JÉHÉ°üYh ¿GôjEG áfOÉ¡e ÖfÉL ≈dEG ,ÜÉgQE’G
áªFÉædG ÉjÓîdG hCG äÉHÉ°ü©dG ΩÉeCG ÜÉÑdG íàah ,√ô«Zh
πª©àd Üô``¨`dG »``a (¥OÉ``æ`Ø`dG äÉ°VQÉ©e)h è«∏îdG »``a
ô°üeh øjôëÑdGh ájOƒ©°ùdG ó°V GOóée ¢û««éàdG ≈∏Y
ød ójóédG »fÉ£«°ûdG »ªdÉ©dG ΩÉ¶ædG ¿C’ ,äGQÉ``eE’Gh
ó°ùéJh á«ªæàdG ≥≤ëJ ájOƒ©°ùdG iôj ƒgh ∫ÉH ¬d CGó¡j
º©æJ øjôëÑdG iôj ƒgh ∫ÉH ¬d ìÉJôj ød Éª∏ãe ,Iƒ≤dG
áªFGO äGƒ£N ƒ£îJ äGQÉ``eE’Gh ,QGô≤à°S’Gh øeC’ÉH
»a áYQÉ°ùàe äGõØb ≥≤ëJ ô°üeh QÉgOR’G á«ªæàdG »a
áMƒàØe »fÉ£«°ûdG ΩÉ¶ædG Gò``g ø«©a ∂dòdh ,á«ªæàdG
IOƒ©dG »g É¡àª¡e π©éàd ∫hódG √òg ≈∏Y Ωƒ«dG ÉeÉªJ
!ájOƒ©°ùdG á°UÉNh GójóëJ É¡aGó¡à°SG ≈dEG
Ö``©`°`ü`dG ∂``ë` ª` dG ≈``∏` Y GOó`` é` `e É`` æ` `dhO Ωƒ`` «` `dG |
•É≤°SEGh ô««¨àdG ±ógh (ájô«eóàdG á«μjôeC’G á°SÉ«°ù∏d)
≈∏Y »°ShôdGh »æ«°üdG Oƒ©°üdG ™e øμdh ,áª¶fC’G
∞dÉëàdG »a ádOÉ©ªdG ô«¨àd ÉHÉ°ùM ™°†J ¿CG ÉμjôeCG
»a äôªà°SG »g ¿EG ,áMƒàØe ∂dP »a äÉfÉμeE’Gh É¡©e
»a Gó«L ôμØJ ¿CG É¡«∏Yh ,(á«eÉHhC’G) Iôjô°ûdG É¡à°SÉ«°S
z¿ójÉH{ ≈∏Yh ,á≤£æªdG ∫hOh ájOƒ©°ùdG √ÉéJ É¡JGƒ£N
≈°VƒØdG »a zÉeÉHhCG{ §£îe ∫Éªμà°SG ¿CG Gó«L ∑Qój ¿CG
ájOƒ©°ù∏d (ájOƒLh á«°†b) ≈``dEG ∫ƒëJ ób º«°ù≤àdGh
ôªj ø``dh É¡aGó¡à°SG ºJ »àdG iô``NC’G ∫hó``dGh ô°üeh
-…Oƒ©°ùdG ô¶ædG IOÉYEG πX »a á°UÉNh §£îªdG Gòg
áYÉæ°Uh äÉØdÉëàdGh äÉbÓ©dG »a »é«∏îdG-…ô°üªdG
≈©°ùJ É¡fCG É≤M’ ÉμjôeCG ∑QóJ óbh ,É¡«a (ójóL ¿RGƒJ)
!ájOƒ©°ùdG áÑbÉ©e ºgƒàJ »gh É¡°ùØf áÑbÉ©ªd
É¡æeCÉH »fÉ£«°ûdG ÖYÓàdG Gòg ÉæHƒ©°Th ÉædhO ≈Øch
ødh QÉª©à°S’G ó¡Y ≈dh ó≤a ,É¡à«ªæJh ÉgQGô≤à°SGh
»ªdÉ©dG ΩÉ¶ædG iƒb ÖZôJ Éªc ,IójóédG ¬à∏ëH Oƒ©j
!ójóédG »fÉ£«°ûdG

á°SÉFôdÉH z¿ó``jÉ``H{h ø««WGô≤ªjódG Rƒ``a ó©H |
á°SÉ«°S ≈£N ≈∏Y »μjôeC’G ∑ƒ∏°ùdG ´QÉ°ùJ á«μjôeC’G
√ÉéJ ÜÉ£îdGh É¡JGP ájDhôdG Ió«©à°ùe !á≤HÉ°ùdG zÉeÉHhCG{
á¡L øe ¿GôjEG √ÉéJh »FGó©dG QÉWE’G »a á¡L øe Üô©dG
ÉªH áZhGôªdG ≈dEG IOƒ©dGh ,¿OÉ¡ªdG QÉ``WE’G »a iô``NCG
!á≤£æªdG »a É¡JGójó¡J ¢üîj
è«∏îdG »a áfƒª°†e É¡ëdÉ°üe ¿CG ó≤à©J ÉμjôeCG
πμ°ûH âæ∏YCG »g ∂dòdh !â∏©a Éª¡e á«Hô©dG á≤£æªdGh
á«Hô©dG á≤£æªdG ∫hO √ÉéJ É¡££îe 2003 òæe ôaÉ°S
áª¶fC’G ô««¨àd IGOCÉc z≈°VƒØdG{ ô°ûf ƒg RQÉH ¿Gƒæ©Hh
¥ô°ûdG ´hô°ûe{ ô«£îdG »ª«°ù≤àdG É¡Yhô°ûe ò«ØæJh
πãe É¡fÓ£Hh É¡ØjR âÑK äGAÉYOÉH ,zójóédG §°ShC’G
ádÉM Aƒ°ûf ±ó¡H ¥ƒ≤ëdGh äÉjôëdGh á«WGô≤ªjódG
»°SÉ«°ùdGh »æeC’G iƒà°ùªdG ≈∏Y á≤£æªdG »a IójóL
≈``dEG áÑ°ùædÉH º¡ªdG Gò``gh É¡æY èàæj ,»``aGô``¨`ª`jó``dGh
É¡Yhô°ûe øY èàæj ¿CG Üô¨dGh ÉμjôeCG »a ø«ªμëàªdG
,áYQÉ°üàe áª°ù≤æe áØ«©°V á«HôY äÉfÉ«c Gòg …ô«eóàdG
π¡°ù«a ,êQÉîdGh πNGódG øe É¡H á«HÉgQEG äÉ«°û«∏e åÑ©J
ΩÉeCG ÉæfCG …CG !É¡«∏Y Iô£«°ùdGh É¡fhDƒ°T »a πNóàdG ∂dòH
É¡JGhOCG ójóéJ ™e áªjó≤dG ájQÉª©à°S’G á«∏≤©dG äGP
»a á«bGó°üªdG Ωó``Yh É¡°SQÉªJ »àdG §¨°†dG äÉ``«`dBGh
§£îªdG Gògh !Üô©dG √ÉéJ É¡ÑfÉL øe ∞dÉëàdG ÇOÉÑe
.ôNB’G É¡°†©H »a π°ûah á«Hô©dG ∫hódG ¢†©H »a íéf
ó``jô``J ¿ó``jÉ``H IQGOEG ¿CG Ωƒ``«``dG í``°` VGƒ``dG ø``e |
IOƒ©dGh ¬à°SÉFQ Iôàa »a zÉeÉHhCG{ ¬H ΩÉb Ée ∫Éªμà°SG
É¡JÉ≤∏W »eôH IôªdG √ògh ,äÉ``eRC’G ™æ°U ÜÉ£N ≈dEG
√ÉéJ …CG ,äGQÉeE’Gh øjôëÑdGh ô°üeh ájOƒ©°ùdG √ÉéJ
zÉeÉHhCG{ ádhÉëe »a !É¡«a §£îªdG π°ûa …ò``dG ∫hó``dG
ájOƒ©°ùdG äÉÑàY óæY »ªæ¡édG §£îªdG πeôØJ á≤HÉ°ùdG
á«fƒ°SÉªdG á``≤`«`ª`©`dG á`` dhó`` dGh ,ô``°` ü` eh ø``jô``ë` Ñ` dGh
É¡££îªd äó°üJ ájOƒ©°ùdG ¿CG ≈°ùæJ ød á«fƒ«¡°üdGh
IôªdG √ò``g ájOƒ©°ùdG ±Gó¡à°SG â∏©L ∂dòdh ,∑Gò``fBG
ádhÉëeh ,á≤£æªdG »a á«ÑjôîàdG É¡JÉª¡e ¢``SCGQ ≈∏Y
ô«eC’G Égó¡Y »dh ájDhôH É¡«a á«ªæàdGh øeC’G ¢†jƒ≤J
áfÉμe øe ájOƒ©°ùdG ¬H ™àªàJ Éªdh ,¿Éª∏°S øH óªëe
»ª«∏bEGh »HôY π≤Kh ,á«°SÉ«°Sh ájOÉ°üàbGh á«æjO
¿Óª©j ¬``JQGOEGh z¿ójÉH{ ¿EÉa ∂dòdh ,»dhOh »eÓ°SEGh
RGõàH’G É¡æe (áéa) Ö«dÉ°SCÉH Iƒ≤dG √òg á∏î∏îd Ωƒ«dG
á«¡àæªdG »é≤°TÉN á«°†bh ,»``bƒ``≤`ë`dGh »°SÉ«°ùdG
∂∏J ¥GQhCG ióMEG »g øeR òæe …Oƒ©°ùdG AÉ°†≤dG ºμëH

ayoobi99@gmail.com

QÉà¡à°S’G ∞bƒH áfƒgôe ìÉéædG á∏°UGƒe
á``jRGô``à`M’G äGAGô`` `LE’Gh äÉª«∏©àdÉH ΩGõ``à` d’G
äÉ``¡`é`dGh »``æ` Wƒ``dG ≥``jô``Ø` dG π``Ñ`b ø``e á``©`Ñ`à`ª`dG
¬fCG ∂``dP øe ¢ùμ©dG ≈∏Y πH ,iô``NC’G á«ë°üdG
Oó°ûf ¿CG Öéj äÉMÉéædG √òg πãe π«é°ùJ ™e
ôKDƒe πeÉY É¡fC’ ,äGAGô``LE’G √ò¡H ÉæeGõàdG øe
.äÉMÉéædG øe ójõªdG ≥«≤ëJ »a º°SÉMh
§HGƒ°†dGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G ¿CG í«ë°U
≈∏Y äôKCGh äGOÉ©dG øe ô«ãμdG äô«Z áHƒ∏£ªdG
,É°†jCG »∏FÉ©dG §«ëªdG »ah á«YÉªàL’G äÉbÓ©dG
Oƒ©J ¿CG OôéªH √RhÉéJ øμªj ô«KCÉàdG Gòg øμd
ácô©ªdG ™°†J ¿CG ó©H ,Égó¡Y ≥HÉ°S ≈dEG IÉ«ëdG
ô°üædG ájô°ûÑdG ≥≤ëJh É``gQGRhCG ¢Shô«ØdG ó°V
¿C’ ∂dPh ,Ó«ëà°ùe ¢ù«d ±óg ƒgh ,É¡«a »FÉ¡ædG
ióeh ≈dhC’G áLQódÉH ¿É°ùfE’G ≈∏Y ∞bƒàj ôeC’G
»àdG äGAGôLE’Gh äÉWGôà°T’ÉH ¬eGõàdGh ¬fhÉ©J
’ ¿hÉ©àdG Gòg ,ácô©ªdG √òg èFÉàfh ô«°S ºμëJ
≈dEG ∫ƒëJ ¢Shô«ØdÉa ,ôNBG ¿hO É©ªàée ¢üîj
¬ªμëJ ’h ,ôNBGh Ö©°T ø«H ¥ôØj ’ »ªeCG ójó¡J
,∑GP hCG ó∏ÑdG Gò¡d á«ª∏©dG hCG ájOÉ°üàb’G äGQó≤dG
.™«ªédG ∫ÉW Iô£Nh ¢Shô«ØdG ójó¡J
√òg »a ÉfOÓH É¡≤≤ëJ »àdG äÉMÉéædG ™e
…òdGh √ô¶àæf …òdG ºgC’G ìÉéædG ¿EÉa ácô©ªdG
ƒg ,™«ªédG ¿hÉ©Jh ∞JÉμJ ¿hO øe ≥≤ëàj ød
äÉHÉ°UE’G OGóYCG »a π°UGƒàªdG QGóëf’G π«é°ùJ
»FÉ¡ædG ô«Ø°üàdG á``LQO ≈``dEG ’ƒ°Uh äÉ«aƒdGh
Üƒ©°T ™«ªL √ó°ûæJ …òdG ±ó¡dG ƒg Gò¡a ,É¡d
É¡JÉ«M á°SQÉªe ≈dEG iôNCG Iôe Oƒ©J »c ,ºdÉ©dG
…òdG ¢Sô°ûdG hó©dG Gòg øe ¢ü∏îàdGh á«©«Ñ£dG
¿CÉ`H ø``eDƒ`f ¿CG É©«ªL Éæ«∏Y ,á°SGô°ûH É¡ªgGO
á«dhDƒ°ùª∏d Éæ∏ªëJ ióªH ¿ƒgôe ∂``dP ≥«≤ëJ
πμ°T …CG øY É«FÉ¡f »∏îàdGh Éæ≤JÉY ≈∏Y IÉ≤∏ªdG
ô£îdG Gòg ™e ¿hÉ¡àdGh QÉà¡à°S’G ∫Éμ°TCG øe
.¿B’G ≈àM ôªà°ùªdGh ºFÉ≤dG

.ø«ª«≤eh ø«æWGƒe ,™«ªédG ÖfÉL øe
ó°V Üô`` ë` `dG »`` a á``«``HÉ``é``jE’G äGQƒ`` £` `à` `dG
IôªK É¡fCG ≈∏Y É¡«dEG ô¶æj ¿CG Öéj ¢Shô«ØdG
áHÉãªH ¿ƒμJ ¿CG ¢VôàØjh ™«ªédG ¿hÉ©Jh Oƒ¡L
áªgÉ°ùªdGh Oƒ¡édG √ò¡d ºYódG øe ójõª∏d ™aGódG
»a á«ë°üdG äGQÉ°üàf’G øe ójõªdG ≥«≤ëJ »a
Iôàa »a Éfó¡°T ó≤a ,¢ùμ©dG ¢ù«dh ,ÜôëdG √òg
á«eƒ«dG äÉ``HÉ``°`UE’G Oó©d ®ƒë∏ªdG ¢VÉØîf’G
á∏ªM AóH øY ¿ÓYE’G øe ∂dP Ö≤YCG Éeh ,á∏é°ùªdG
ø«æWƒª∏d ÉfÉée ìÉ≤∏dG ô«aƒJh á«æWƒdG º«©£àdG
»a ¥ƒÑ°ùe ô«Z ´ÉØJQG Iôàa Éfó¡°T ,ø«ª«≤ªdGh
É¡fCG ≈dEG ¢†©ÑdG ÉgGõY ,á«eƒ«dG äÉHÉ°UE’G OGóYCG
Éæ∏NO ÉæfCÉH ,ÅWÉN OÉ≤àYGh z¿ÉæÄªWG{ áé«àf
âμ°ThCGh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG IôFGO ¢ü∏≤J á∏Môe
∫ƒ``NO ó©H É¡àjÉ¡f ≈∏Y áëFÉédG ó°V Üô``ë`dG
.∫Éà≤dG áMÉ°S ìÉ≤∏dG ìÓ°S
ÖÑ°ùJ ìOÉØdÉH ¬Ø°Uh øμªj …òdG CÉ£îdG Gòg
á«eƒ«dG äÉ``HÉ``°` UE’G OGó`` YCG ´É``Ø` JQG »``a ∂°T Ó``H
øe ƒ°†Y øe ôãcCG ócCG PEG ,Iô«NC’G ΩÉ``jC’G ∫ÓN
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG AÉ°†YCG
´ÉØJQ’G Gò¡d á«°ù«FôdG ÜÉÑ°SC’G ¿CG zÉ``fhQƒ``c{
ΩóYh ¢†©ÑdG ó«≤J ΩóY ≈dEG ≈dhC’G áLQódÉH Oƒ©J
äÉª«∏©àdGh á``jRGô``à`M’G äGAGô``LE’É``H ΩGõ``à` d’G
äGP iô`` `NC’G äÉ``¡`é`dGh ≥``jô``Ø`dG ø``Y IQOÉ``°` ü` dG
≈dEG äOCG QÉà¡à°S’G øe ádÉM ∑Éæg ¿CÉHh ,á∏°üdG
QÉÑNC’G ™e QôμàJ ’CG ≈æªàf AÉ£NC’G √òg ,∂dP
.GôNDƒe áë°üdG IQGRh É¡àæ∏YCG »àdG á«HÉéjE’G
É¡H äOÉaCG »àdG Iô«NC’G á«HÉéjE’G äGQƒ£àdG
»°SÉ«b ºbQ π«é°ùJ »a á∏ãªàªdGh áë°üdG IQGRh
≈dEG á«aÉ©àªdG ä’ÉëdG OGó``YCG ´ÉØJQG å«M øe
á∏é°ùªdG äÉHÉ°UE’G OGó``YCG »a ¢VÉØîfG ÖfÉL
äÉMÉ≤∏dG øe ´GƒfCG á©HQCG ô«aƒJ ÖfÉL ≈dEG É«eƒj
»a »NGôà∏d ÉHÉÑ°SCG ¿ƒμJ ’CG Öéj ,¿B’G ≈àM

≈∏YCG π«é°ùJ GôNDƒe áë°üdG IQGRh ¿Ó``YEG
πHÉ≤e »a ÉfhQƒc ¢Shô«a øe »eƒj ±É©J
m ∫ó©e
á«aÉ°VEG ádÉM 922 »aÉ©J πé°S PEG ,äÉHÉ°UE’G
π°ü«d ,IójóL áHÉ°UEG ádÉM 575 π«é°ùJ πHÉ≤e
øe ôãcCG ≈dEG á«aÉ©àªdG ä’Éë∏d »dÉªLE’G Oó©dG
äÉ°UƒëØdG OóY RhÉéJ ø«M »a ,ádÉM ±’BG 110
áKÓãdG ÉfhQƒc ¢Shô«Ød áμ∏ªªdG É¡JôLCG »àdG
á«HÉéjE’G á«Ñ£dG QÉ``Ñ`NC’G √ò``g ,¢üëa ø«jÓe
º¡àeó≤e »``ah ,™``«`ª`é`dG Oƒ``¡` L áé«àf äAÉ`` L
»æWƒdG ≥jôØdG IOÉ«≤H á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG ∫É£HCG
GƒàÑKCG øjòdG zÉfhQƒc{ ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
™e πeÉ©àdG »a IAÉ``Ø`ch á«ë°†àdG »a É°UÓNEG
øWGƒªdG áë°U É¡d â°Vô©J »àdG á°Sô°ûdG áªé¡dG
QÉ``WEG »a ÉfOÓÑd ¢Shô«ØdG hõ``Z AGô``L º«≤ªdGh
≈°ùæf ¿CG ¿hO ,º``dÉ``©` dG ∫hO ™«ªL ¬``MÉ``«`à`LG
¿EGh ,ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ÜhÉéàH IOÉ``°`TE’G
»àdG ájRGôàM’G äGAGôLE’G ™e ,áJhÉØàe äÉLQóH
»a á∏î∏îdG ºZQ ,ábÓ©dG äGP äÉ¡édG É¡H »°UƒJ
.ΩGõàd’G Gòg
äGQƒ£àdG áfÉN »a Ö°üJ ΩÉ``bQC’G √òg πãe
OÓÑdG É¡°VƒîJ »``à`dG ácô©ªdG »``a á``«`HÉ``é`jE’G
á«eƒμëdG É``¡`JÉ``°`ù`°`SDƒ`eh É¡JÉ«dÉ©a ∞∏àîªH
¢Shô«ØdG Gò``¡`d …ó°üàdGh á¡LGƒªd á``«`∏`gC’Gh
ìGhQC’G »a áMOÉa ôFÉ°ùN ¥ÉëdEG »a ÖÑ°ùJ …òdG
∞∏àîe »a á«ë°üdGh ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dÉHh
ôFÉ°ùîdG ºéM ¿Éc ¿EGh ,AÉæãà°SG ÓH ,ºdÉ©dG ∫hO
∫óJ QÉ``Ñ`NC’G √ò``g πãe ,ô``NBGh ó∏H ø«H ÉJhÉØàe
Gò``gh ,í«ë°üdG ≥jô£dG ≈∏Y ô«°ùf É``æ`fCG ≈∏Y
,áYƒæàeh áØ∏àîe äÉeƒ≤eh ¢ù°SCG ≈∏Y óªà©j
QOGƒ``μ` dG Oƒ``¡` Lh á«ë°üdG äÉ``eó``î` dG â°ù«∏a
èFÉàædG øe ójõªdG ≥«≤ëàd á«aÉc ÉgóMh á«eÉeC’G
ºd ¿EG Qó¡J ¿CG øμªj A’Dƒg Oƒ¡L ¿EG πH ,á«HÉéjE’G
äGAGôLE’Gh äÉª«∏©àdÉH á«≤«≤M äÉeGõàdG É¡ÑcGƒJ

ó``¡``©``dG »````dh ƒ``ª``°``S á``∏``HÉ``≤``e »```a IAGô``````b
IójóédG á``ªé¡dG á¡LGƒe »``a á``jOƒ©°ùdG ΩÓ`````````YE’G ™``````e AGQRƒ```````````````dG ¢````ù````«````FQ
ô``jQÉ``≤`à`dG ¿EÉ` ` a É``©`bƒ``à`e ¿É`` c É``ª` c
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U √ó¡Y
IójóédG á«μjôeC’G IQGOE’G øY IQOÉ°üdG
¬H ™∏£°†J É`` eh ¿É``ª`∏`°`S ø``H ó``ª`ë`e
á«°SÉeƒ∏HódG É¡JÉjƒà°ùe ∞∏àîªH
≈∏Y áªμëdGh ∫Gó``à` Y’G á°SÉ«°S ø``e
á``jô``μ` °` ù` ©` dGh á`` «` `JGQÉ`` Ñ` `î` `à` `°` `S’Gh
Éeh »``dhó``dGh »``ª`«`∏`bE’G øjó«©°üdG
äÉ``¡`Lƒ``J ø``Y äô``Ñ` Y ó``b á``«``eÓ``YE’Gh
øeC’G õjõ©àd Iô«Ñc Oƒ¡L øe ¬dòÑJ
á≤«≤°ûdG ™``e äÉ``bÓ``©`dG √É``é`J Ió``jó``L
õjõ©àd »dhódGh »ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh
,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG iôÑμdG
.…OÉ°üàb’G AÉªædG
QOÉ``°` ü` dG ô``jô``≤` à` dG Gô`` NDƒ` `e É`` fCGô`` b PEG
ä’ƒ``ë`à`dG √ò``g ¿CG »``a ∂``°`T ’h
…ò``dG á``«` μ` jô``eC’G äGQÉ``Ñ` î` à` °` S’G ø``Y
çhóM ∫ÉªàMG ≈``dEG ô«°ûJ á©bƒàªdG
ƒL ójóédG »μjôeC’G ¢ù«FôdG íª°S
Gòg ÖÑ°ùH Öjô≤dG πÑ≤à°ùªdG »a áeRCG
äÉëjô°üàdG Éæ©dÉWh ,√ô°ûæH ¿ójÉH
ô«Z πNóàdG Gò``gh »fGhó©dG ¬LƒàdG
áªdÉμªdG ôKG ¬°ùØf ¿ójÉH ≈dEG áHƒ°ùæªdG
øμdh ,»``∏`NGó``dG ¿CÉ°ûdG »``a ∫ƒÑ≤ªdG
:º∏≤H
ø«eôëdG ΩOÉ``N ø``«`Hh ¬æ«H á«ØJÉ¡dG
´ƒbh á«dÉªàMÉH OÉ≤àY’G øe ºZôdÉH
∫BG õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG
á«μjôeC’G ácGô°ûdG ¿EÉa áeRC’G √òg πãe
»eƒ°ù©dG π«Ñf .O
,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG πgÉY Oƒ©°S
óª°üJ ¿CG É¡æμªjh Iô«Ñc ájOƒ©°ùdG
IQOÉ°üdG äÉëjô°üàdG ≈∏Y Éæ©∏WG Éªc
≥aC’G »a ìƒ∏J »àdG á``eRC’G √òg ΩÉ``eCG
´É``aó``dG IQGRhh á«LQÉîdG IQGRh ø``Y
≈∏Y ¿Góªà©j ø«aô£dG Óc ¿G á°UÉNh
í°VGh πμ°ûH ócDƒJ É¡©«ªLh »eƒ≤dG ø``eC’G Iôjóeh
á≤∏©àªdG ÖfGƒédG øe ójó©dG »a ¢†©ÑdG Éª¡°†©H
ó«cCÉàdG √ÉéJG »a øjó∏ÑdG ø«H zábÓ©dG óYGƒb ô«¨J{
¿EÉa í°VGh ƒg Éªc øμdh ,á≤£æªdG »a øeC’Gh ábÉ£dÉH
:•É≤f çÓK ≈∏Y
»a IójóL á∏Môe ó¡°ûJ á«μjôeC’G ájOƒ©°ùdG äÉbÓ©dG
AÉ£°ûædÉH ¿ÉμjôeC’G ¬«ª°ùj ÉªY ´ÉaódG ´ƒ°Vƒe ó¡°ûJ ób πH á∏¡°S ¿ƒμJ ød ø««WGô≤ªjódG ºμM πX
.ø«°VQÉ©ªdGh ø««eÓYE’G
øe ΩOÉ≤dG ôJƒàdG Gòg πX »a ábƒÑ°ùe ô«Z äÉYó°üJ
∫É``ª`L »``Ø`ë`°`ü`dG π``à`≤`e ´ƒ``°` Vƒ``e äÉ``«` YGó``J »μjôeC’G RGõØà°S’G Gògh IójóédG á«μjôeC’G IQGOE’G
.áμ∏ªª∏d áÄ«°ùªdG äÉeÉ¡J’Gh »é≤°TÉîdG
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG á≤«≤°û∏d QôÑªdG ô«Zh ôaÉ°ùdG
IQGOE’G ∫hÉëJ »àdG äÉWGôà°T’Gh áeÉ©dG Iô¶ædG ¢ù«FôdG É¡«dEG QÉ°TCG »àdG ábÓ©dG óYGƒb ô«¨J πX »ah
§≤a ájOƒ©°ùdG ≈∏Y ¢ù«d É¡°Vôa IójóédG á«μjôeC’G
™LGôàJ á≤£æª∏d á«fGôjE’G äGójó¡àdG ¿CG áéëH ¿ójÉH
äÉ¡LƒJ AÉ«ME’ ádhÉëe »a πμc á≤£æªdG ≈∏Y ÉªfEGh
äÉj’ƒdGh ¿GôjEG ø«H ∫OÉÑàªdG ∫õ¨dG πX »a á°UÉNh
.ÉeÉHhCG ∑GQÉH ≥Ñ°SC’G ¢ù«FôdG
≈∏Y í°VGƒdG ¿ÉμjôeC’G ¢UôMh á«μjôeC’G IóëàªdG
á©bƒàe âfÉc Égô«Zh •É≤ædG √ò``g ¿EÉ` a ∂°T ’h
É°Sƒª∏e Gô«¨J »æ©j ±ƒ°S Éªe ∂jô°ûc ¿GôjEG IOÉ©à°SG
ºàj ¿CG πÑb ¿ójÉH ¢ù«FôdG äÉëjô°üJ ≈``dEG GOÉæà°SG
ÉªHQh á≤£æªdG »a ájôμ°ù©dG á«æeC’G á°SÉ«°ùdG »a
É¡«a ócDƒj ¿Éc »àdG á«HÉîàf’G ¬à∏ªM ∫ÓN ¬HÉîàfG
∫hO ÜÉ°ùM ≈∏Y ¿Gô`` jEG ™``e äÉªgÉØJ ≈``dEG ∫ƒ°UƒdG
,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ™e ábÓ©dG »a ô¶ædG IOÉYEG
Üô¨à°ùªH ¢ù«d ôeC’G Gògh .ΩÉY ¬LƒH ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
»WGô≤ªjódG Üõ``ë` dG á°SÉ«°S ¿CG ≈Øîj ’ ¬`` fCG Éªc
ÉeÉHhCG ∑GQÉÑd á«fÉãdG áj’ƒdG ∫ÓN É«∏©a CGóH ób ¬fC’
»àdG ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG √ÉéJ áàHÉK ¬Ñ°T »μjôeC’G
ÜõëdGh ájOƒ©°ùdG ø«H ôJƒàdG í£°ùdG ≈∏Y ÉØW ÉeóæY
á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG »a IôaÉ°S äÓNóJ É¡∏ªée »a πμ°ûJ
ÉμjôeCG ΩÉªàgG õcôe π≤f ∫hÉëj ¿Éc …òdG »WGô≤ªjódG
OQ AÉL ∂dòdh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG É¡æeh ∫hó∏d
»æ©j ÉªH »Hô©dG è«∏îdG ø``eh §``°`ShC’G ¥ô°ûdG øY
É°†aQ â°†aQ å«M ÓLÉYh ÉjQƒah Éjƒb ájOƒ©°ùdG
≈dEG áaÉ°VEG Gòg ,á«μjôeC’G á°SÉ«°ùdG äÉjƒdhCG »a ’óÑJ
øe á«μjôeC’G äGQÉÑîà°S’G ôjô≤J »a OQh Ée Ék©WÉb
¥ƒ≤Mh ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M πãe iô``NCG ÉjÉ°†≤H π∏©àdG
’h ,áμ∏ªªdG √ÉéJ áë«ë°U ô«Zh áÄ«°ùe äÉLÉàæà°SG
äÉYÉªédG øYh ø«ª∏°ùªdG ¿GƒNE’G øY ´ÉaódGh ICGôªdG
≈∏Y â«æH É¡fC’ ∫Gƒ``MC’G øe ∫É``M …CÉ`H É¡dƒÑb øμªj
¿EÉa ¬«∏Yh ,á«WGô≤ªjó∏d IÉ``YO É¡fƒμH ∞°UƒJ »àdG
πLCG øe â∏ªYh á≤«bO ô«Zh áë«ë°U ô«Z äÉeƒ∏©e
á«LQÉN á°SÉ«°S AÉæH ≈``dEG êÉàëJ áeOÉ≤dG á∏MôªdG
»©«Ñ£dG øe ¿Éc ∂dòdh ,É¡JOÉ«bh áμ∏ªªdG ≈dEG IAÉ°SE’G
¢†aôJh ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG øY ™aGóJ IóMƒe á«é«∏N
¢†aôJ áμ∏ªªdÉa É©WÉb É°†aQ ôjô≤àdG Gòg ¢†aQ ºàj ¿CG
.Éædhód á«∏NGódG ¿hDƒ°ûdG »a πNóàdG
á«∏NGódG É¡fhDƒ°T »a πNóJ …CG »°VÉªdG »a â°†aQ Éªc
áeƒ¶æe õjõ©J ≈∏Y πª©dG IQhô°V á«fÉãdG á£≤ædG
É¡eÉ¶æH Ióà©e á≤«≤°ûdGh á≤jó°üdG ∫hó``dG øe ≈àM
øe ¬«∏Y âfÉc Ée ≈``dEG É¡H IOƒ``©`dGh ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
’h ,á∏≤à°ùªdG á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdÉHh …ƒ≤dG »°SÉ«°ùdG
øe ô¡¶j ób Ée ∫Ó¨à°SG hCG É¡bGôàNG ¿hO ∫ƒëJ Iƒb
øe ΩÉ¶ædG ΩÉ¡JG ºàj ¿CG ∫Éμ°TC’G øe πμ°T …CÉH øμªj
IóMƒdG õjõ©J ≈∏Y πª©dG ≈dEG áaÉ°VEG ,É¡æ«H äÉaÓN
¿CÉ°ûdG »a πNóàdG É¡d ≥ëj øe ôNBG »g á«LQÉN á¡L
ô°UÉæ©dG ¢†©H ∫Ó¨à°SG ™æªj ÉªH ÉædhO »a á«æWƒdG
.∫hódG øe Égô«Zh áμ∏ªª∏d »∏NGódG
»a ∫ò``Ñ`j …ò``dG ó¡édG ¬jƒ°ûàd êQÉî∏d A’ƒ`` dG äGP
øY á«æjôëÑdG á«LQÉîdG äôÑY ¥É«°ùdG Gòg »ah
…OÉ°üàb’G hCG »°SÉ«°ùdG ó«©°üdG ≈∏Y AGƒ°S ÉæfGó∏H
á«Hô©dG áμ∏ªªdG ¿É«H »a OQh Éªd øjôëÑdG áμ∏ªe ó«jCÉJ
áμ∏ªªdG ¿CG »a á¶ëd ∂°ûf ’ ÉæfEGh .¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M hCG
áªjõ©dGh IOGQE’Gh Iƒ≤dG øe ∂∏àªJ ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
≈dEG GOÉæà°SG ∂dPh ,Qƒ°ûæªdG ôjô≤àdG ¿CÉ°ûH ájOƒ©°ùdG
√òg ¬Lh »a Oƒª°üdG ≈∏Y IQOÉb É¡∏©éàd äÉ«fÉμeE’Gh
á«ªgCG ≈``dEGh ø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H øeÉ°†àdG ìhQ
øe GAóH ≥aC’G »a ìƒ∏J äCGóH »àdG ájRGõØà°S’G áªé¡dG
ΩOÉN IOÉ«≤H ájOƒ©°ùdG ¬H ™∏£°†J …òdG ô«ÑμdG QhódG
.A»°ùªdG Å«°ùdG ôjô≤àdG √òg ô°ûf
»dhh õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG

ájQÉéàdG á°SÉ«°ùdGh á«YÉæ°üdG
áaÉ°VE’ÉH ,ájQÉªãà°S’G á°SÉ«°ùdGh
»é«∏îdG πeÉμà∏d ájDhQ ºjó≤J ≈dEG
.¬d ≈©°ùf …òdG
ìƒªWh í°VGh √ƒª°S ÜÉ£N
Iõ``¡`LC’G ø``e Gô«Ñc ÓªY Ö∏£àjh
√ƒ``ª` °` S ó`` ` `cCG ó`` ≤` `a ,á`` «` `eƒ`` μ` `ë` `dG
,á«°ùaÉæàdGh ìÉàØf’G á«LƒdƒjójCG
QGƒ`` ë` `dG á``«` é` ¡` æ` e ∂`` dò`` c ó`` ` ` cCGh
πeÉ©àdG »a ájOó©àdGh íeÉ°ùàdGh
»a ¬``à`≤`K ™``°``Vhh ,É``jÉ``°` †` ≤` dG ™``e
.á°ùaÉæªdG ≈∏Y ¬``JQó``bh ÜÉÑ°ûdG
äGQGRƒ`` `dG ø``e Ö∏£àj É``°`†`jCG Gò``g
Ée π``«`°`ü`Ø`J á``«`æ`©`ª`dG äÉ``Ä` «` ¡` dGh
πu©ØJo ±ƒ°S »àdG äÉ°SÉ«°ùdG »g
,…OÉ``°` ü` à` b’G ƒ``ª` æ` dGh ìÉ``à``Ø``f’G
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لدى لقائه رئي�س �شركة «�شينوفارم»  ..ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء:

م�شتمرون يف تبني املبادرات وبذل كل اجلهود للت�شدي لفريو�س كورونا

جاللة امللك

امللك يهنئ رئي�س
بلغاريا بذكرى يوم التحرير لبالده
بعث ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى ،برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س
رومني راديف رئي�س جمهورية بلغاريـا ،وذلك مبنا�سبة
ذكرى يوم التحرير لبالده.
واأعرب جاللته يف الربقية عن اأطيب تهانيه ومتنياته
لفخامته مبوفور ال�سحة وال�سعادة بهذه املنا�سبة الوطنية.

البحرين ت�شتنكر اإطالق ميلي�شيات
احلوثي مقذوف ًا جتاه مدينة جازان
نددت وزارة خارجية مملكة البحرين وت�ستنكر ب�سدة
اإطالق ميلي�سيات احلوثي الإرهابية مقذوفا ع�سكريا جتاه
اإحدى القرى احلدودية مبدينة جازان يف اململكة العربية
ال�سعودية ال�سقيقة ،والذي اأ�سفر عن اإ�سابة عدد من املدنيني
وت�سرر الأعيان املدنية ،معربة عن متنياتها بال�سفاء
العاجل للم�سابني جراء هذا العمل الإرهابي اجلبان الذي
ي�ستهدف حياة الأبرياء والآمنني.
وجددت وزارة اخلارجية موقف مملكة البحرين
الداعم لكل اجلهود وامل�ساعي التي تبذلها اململكة العربية
ال�سعودية للحفاظ على اأمنها وا�ستقرارها و�سالمة اأرا�سيها
ومواطنيها واملقيمني فيها ،موؤكدة وقوفها التام يف �سف
واحد مع اململكة يف مواجهة العتداءات احلوثية املتوا�سلة
التي تنتهك مبادئ القانون الدويل الإن�ساين وتهدد الأمن
وال�ستقرار الإقليمي.

اأكد �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء ،اأن
التحديات ال�ستثنائية التي فر�سها فريو�س كورونا
( )19-COVIDعلى العامل تتطلب مزيدا من التعاون
الدويل ملواجهتها ،وبخا�سة ما يتعلق بتوفري التطعيمات
امل�سادة للفريو�س التي توؤمن حت�سني املجتمعات،
م�سريا اإىل اأن مملكة البحرين م�ستمرة يف تبني املبادرات
وبذل كل اجلهود للت�سدي للفريو�س ،و�سجلت ق�س�س
جناح م�سهودة ،اأبطالها الكوادر الوطنية الذين بوعيهم
وعزمهم تاأخذ احلملة الوطنية للتطعيم اجتاهها املن�سود،
ما يوؤكد التقاء الكل على هدف واحد بروح فريق البحرين
الواحد وهو الو�سول اإىل طريق التعايف الكامل حفاظا
على �سحة و�سالمة اجلميع.
جاء ذلك خالل لقاء �سموه يوم اأم�س عن بعد ،ليو
جينغ ت�سن رئي�س جمل�س اإدارة �سركة «ت�ساينا نا�سونال
بايوتيك قروب � -سينوفارم» �سركة الأدوية ال�سينية،
حيث نوه �سموه بالتعاون القائم بني مملكة البحرين
و�سركة «�سينوفارم» يف جمال تاأمني التطعيم امل�ساد
لفريو�س كورونا وما �سبقها من تن�سيق م�سرتك مل�ساركة
اأبناء البحرين وتطوعهم لالإن�سانية يف املرحلة الثالثة
من التجارب ال�سريرية للتطعيم امل�ساد للفريو�س والتي
جاءت بالتعاون مع جمموعة «جي  »42الإماراتية والتي
تتخذ من اأبوظبي مقرا لها ،والقائمني على التجربة يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة وجمهورية
ال�سني ال�سعبية ال�سديقة ،موؤكدا احلر�س على تطوير

خمتلف اأوجه التعاون مبا يدعم امل�ساعي الدولية من اأجل
جتاوز هذه اجلائحة بنجاح.
واأكد �سموه على موا�سلة التعاون والتن�سيق
مع ال�سركات العاملية امل�سنعة للتطعيمات امل�سادة
لفريو�س كورونا ومنها �سركة «�سينوفارم» يف اإطار
احلملة الوطنية للتطعيم الهادفة حلماية �سحة و�سالمة
املواطنني واملقيمني ،م�سريا �سموه اإىل دور �سركة
«�سينوفارم» كاإحدى ال�سركات العاملية امل�سنعة للتطعيم

امل�ساد لفريو�س كورونا واإ�سهاماتها الدولية يف هذا
املجال.
من جانبه ،اأعرب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة
«�سينوفارم» �سركة الأدوية ال�سينية عن �سكره وتقديره
ل�ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
على ما يوليه من اهتمام وحر�س على تعزيز اجلهود
املبذولة للت�سدي لفريو�س كورونا مبا يحفظ �سحة
و�سالمة اجلميع.

بــرئا�شة ولـي العهد رئي�س جمل�س الوزراء ..التن�شيقية:

ت ـطــوير اإج ــراءات االمـت ـحـان ـ ــات
الـدولـيــة ..وتـنـظـيـم «�شـيــارات االأجــرة»
تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء
اجتماع اللجنة التن�سيقية  371والذي عُ قد عن
بُعد.
وناق�ست اللجنة التن�سيقية مقرتحات تطوير
اإجراءات المتحانات الدولية �سمن خدمات

قطاع التعليم ،كما ا�ستعر�ست مقرتحات تطوير
القطاع العقاري.
واطلعت اللجنة على املو�سوعات املت�سلة
بتنظيم قطاع املوا�سالت و�سيارات الأجرة،
واآخر م�ستجدات التعامل مع فريو�س كورونا
(.)19-COVID
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مر�صوم ملكي باإعادة تنظيم وزارة ال�صحة

تعيينات يف «الإ�صكان و«ال�صياحة» و«ال�صناعة» واجلهاز الوطني للإيرادات
�سدر عن ح�سرة �ساحب اجلللة امللك حمد بن عي�سى
اآل خليفة ،عاهل البلد املفدى مر�سوم رقم ( )27ل�سنة
 2021بتعيني وكيل م�ساعد يف وزارة الإ�سكان ،جاء فيه:
 املادة الأوىل :يعني ر�سا حممد ح�سن الأدرج وكيلًم�ساعدًا مل�ساريع الإ�سكان يف وزارة الإ�سكان.
 املادة الثانية :على وزير الإ�سكان تنفيذ هذا املر�سوم،ويعمل به من تاريخ �سدوره ،وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.
كما �سدر عن ح�سرة �ساحب اجلللة امللك حمد بن
عي�سى اآل خليفة ،عاهل البلد املفدى ،مر�سوم رقم ()29
ل�سنة  2021بتعيني نائب للرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين
لل�سياحة واملعار�س ،جاء فيه:
 املادة الأوىل :تعني فاطمة جعفر من�سور ال�سرييفنائبًا للرئي�س التنفيذي لهيئة البحرين لل�سياحة واملعار�س.
 املادة الثانية :على وزير ال�سناعة والتجارةوال�سياحة تنفيذ هذا املر�سوم ،ويعمل به من تاريخ �سدوره،
وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.
و�سدر عن ح�سرة �ساحب اجلللة امللك حمد بن عي�سى
اآل خليفة عاهل البلد املفدى ،مر�سوم رقم ( )30ل�سنة
 2021بتعيني نائبني للرئي�س التنفيذي للجهاز الوطني
للإيرادات ،جاء فيه:
املادة الأوىل :ي نّ
ُعني يف اجلهاز الوطني للإيرادات ،كل
من:
يو�سف عادل حممد مطر نائبًا للرئي�س التنفيذي
لل�سيا�سات والتخطيط ،ونور حافظ اإبراهيم بوعلي نائبًا

ر�شا حممد ح�شن

فاطمة جعفر �ل�شرييف

للرئي�س التنفيذي للعمليات ال�سريبية.
املادة الثانية :على وزير املالية والقت�ساد الوطني
تنفيذ هذا املر�سوم ،ويُعمل به من تاريخ �سدوره ،ويُن�سر
يف اجلريدة الر�سمية.
و�سدر عن ح�سرة �ساحب اجلللة امللك حمد بن عي�سى
اآل خليفة ،عاهل البلد املفدى ،مر�سوم رقم ( )28ل�سنة
 2021بتعيني وكيل ووكيلني م�ساعدين يف وزارة ال�سناعة
والتجارة وال�سياحة ،جاء فيه:
 املادة الأوىل :تعني اإميان اأحمد ح�سن الدو�سري وكيلًلوزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة.
 املادة الثانية :يعني يف وزارة ال�سناعة والتجارةوال�سياحة كل من :خالد فهد العلوي وكيلً م�ساعدًا لتنمية

�إميان �أحمد �لدو�شري

ال�سناعة ،ونربا�س حممد علي طالب وكيلً م�ساعدًا لل�سجل
التجاري وال�سركات.
 املادة الثالثة :على وزير ال�سناعة والتجارةوال�سياحة تنفيذ هذا املر�سوم ،ويعمل به من تاريخ �سدوره،
وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.
كما �سدر عن ح�سرة �ساحب اجلللة امللك حمد بن
عي�سى اآل خليفة عاهل البلد املفدى مر�سوم رقم ()26
ل�سنة  2021باإعادة تنظيم وزارة ال�سحة ،جاء فيه:
 املادة الأوىل :يعاد تنظيم وزارة ال�سحة ،وذلك علىالنحو الآتي:
* وزير ال�سحة ،ويتبعه:
اأولً :اإدارة الت�سال.

خالد فهد �لعلوي

نرب��س حممد طالب

ثانيًا :وكيل الوزارة ،ويتبعه:
 -1الوكيل امل�ساعد لل�سحة العامة ،وتتبعه:
اأ -اإدارة ال�سحة العامة.
ب -اإدارة تعزيز ال�سحة.
 -2الوكيل امل�ساعد للطب النف�سي والرعاية اخلا�سة
لكبار ال�سن.
 -3اإدارة املوارد الب�سرية واملالية.
 املادة الثانية :يلغى املر�سوم رقم ( )67ل�سنة 2017باإعادة تنظيم وزارة ال�سحة.
 املادة الثالثة :على وزير ال�سحة تنفيذ هذا املر�سوم،ويعمل به من تاريخ �سدوره ،وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

يف قرارات اأ�صدرها ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

تعيني مدراء يف «الإ�صكان» و«الإيرادات» و«الثقافة» و«ال�صناعة»
�شدر عن �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء ،قر�ر رقم ( )13ل�شنة
 2021بتعيني مديرين يف وز�رة �لإ�شكان ،جاء فيه:
عني يف وز�رة �لإ�شكان كل من :حممد عبد�لعزيز ر�شد�ن مدي ًر� لإد�رة �إن�شاء و�شيانة �مل�شاريع �لإ�شكانية،
�ملادة �لأوىلُ :ي نّ
وبل�شم علي عبدعلي �ل�شلمان مدي ًر� لإد�رة تخطيط وت�شميم �مل�شاريع �لإ�شكانية.
�ملادة �لثانية :على وزير �لإ�شكان تنفيذ �أحكام هذ� �لقر�ر ،و ُيعمل به من تاريخ �شدوره ،و ُين�شر يف �جلريدة �لر�شمية.
و�شدر عن �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة ويل �لعهد رئي�س جمل�س �لوزر�ء قر�ر رقم ()16
ل�شنة  2021بتعيني مديرين يف �جلهاز �لوطني للإير�د�ت ،جاء فيه:
 املادة الأوىل :يعني يف اجلهازالوطني للإيرادات كل من :عادل
يو�سف القلف مدي ًرا لإدارة املعلومات
ال�سريبية ،واأمل عبدالر�سا خملوق
مدي ًرا لإدارة حتليل املخاطر ،وحممود
فوؤاد حبيب خليفة مدي ًرا لإدارة العمليات
والتدقيق ،واإ�سراء مهدي عبداهلل مدي ًرا
لإدارة ال�سيا�سات ال�سريبية ،و�سارة
حممد الكواري مدي ًرا لإدارة التخطيط
والتطوير.
 املادة الثانية :على وزير املاليةوالقت�ساد الوطني تنفيذ اأحكام هذا
القرار ،ويعمل به من تاريخ �سدوره،
وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

و�سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد رئي�س جمل�س الوزراء ،قرار رقم
( )15ل�سنة  2021بتعيني مديرين يف
هيئة البحرين للثقافة والآثار ،جاء فيه:
املادة الأوىل :ي نّ
ُعني يف هيئة البحرين
للثقافة والآثار كل من :منال علي يو�سف
الدوي مدي ًرا لإدارة املوارد الب�سرية
واملالية ،و�سوق ال�سيد اإ�سماعيل مهدي
العلوي مدي ًرا لإدارة احلرف اليدوية.
املادة الثانية :على رئي�س هيئة
البحرين للثقافة والآثار تنفيذ اأحكام هذا
القرار ،ويُعمل به من تاريخ �سدوره،
ويُن�سر يف اجلريدة الر�سمية.

و�سدر عن �ساحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد رئي�س جمل�س الوزراء قرار رقم
( )14ل�سنة  2021بتعيني مدير يف
وزارة ال�سناعة والتجارة وال�سياحة،
جاء فيه:
 املادة الأوىل :يعني حمموداأحمد علي مقبل مدي ًرا لإدارة الت�سال
والتوعية يف وزارة ال�سناعة والتجارة
وال�سياحة.
واملادة الثانية :على وزير ال�سناعة
والتجارة وال�سياحة تنفيذ اأحكام هذا
القرار ،ويعمل به من تاريخ �سدوره،
وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

الربملان العربي يدين هجوم احلوثيني على جازان ال�صعودية
اأدان الربملان العربي اإطلق ميلي�سيا
احلوثي الإرهابية مقذوفا ع�سكريا جتاه
اإحدى القرى احلدودية مبنطقة جازان يف
اململكة العربية ال�سعودية ،والذي اأ�سفر

عن اإ�سابة عدد من املدنيني وت�سرر الأعيان
املدنية.
وطالب الربملان العربي ،املجتمع
الدويل بتحرك عاجل وحا�سم لوقف الأعمال

الإرهابية املتكررة مليلي�سيا
احلوثي الإرهابية املدعومة
واملمولة من النظام الإيراين،
موؤكدا اأن تقاع�س املجتمع
الدويل عن حتمل م�سوؤولياته
جتاه وقف هذه املمار�سات
الإرهابية ي�سجع ميلي�سيا
احلوثي على موا�سلة اأعمالها
الإرهابية.

ال�صحة تنظم
امتحان الزمالة يف
طب وجراحة الأ�صنان
نظمت وزارة ال�سحة
امتحان الزمالة يف طب وجراحة
ال�سنان للرعاية ال�سحية
الأولية ،حتت رعاية وكيل
وزارة ال�سحة وليد املانع،
وذلك بالتعاون مع الكلية
امللكية للجراحني اليرلنديني
يف (ادنربة) ،حيث مت ا�ست�سافة
وعقد امتحان الزمالة العليا يف
طب الأ�سنان بالرعاية ال�سحية
الأولية ( )MPDCالتابع
للكلية امللكية للجراحني باململكة
املتحدة  -اأدنربة لأطباء الأ�سنان
املقيمني يف برنامج SDRP
للجزاأيني الكتابي وال�سريري،
بالتعاون مع املعهد الربيطاين
يف البحرين ،ومب�ساركة
ممتحنني حمليني مرخ�سني من
الكلية امللكية للجراحني بادنربة.

بل�شم �ل�شلمان

حممد عبد�لعزيز ر�شد�ن

حممود �أحمد علي
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التقى بروؤ�صاء حترير ال�صحف املحلية واأطلعهم على بنود امليزانية العامة ..وزير املالية:

م�صلحة املواطن يف املقام االأول رغم الظروف اال�صتثنائية ب�صبب اجلائحة
اأكد ال�صيخ �صلمان بن خليفة اآل خليفة وزير املالية والقت�صاد الوطني
اأن م�صروع امليزانية العامة للدولة لل�صنتني املاليتني 2022-2021م ارتكز
على مبادئ واأ�ص�س و�صعت م�صلحة املواطن يف املقام الأول رغم التحديات
والظروف ال�صتثنائية التي �صهدتها مملكة البحرين والعامل اأجمع ب�صبب
جائحة فريو�س كورونا (كوفيد )19-وما ترتب عليها من تداعيات اأهمها
انخفا�س اأ�صعار النفط بالأ�صواق العاملية ،م�صريًا اإىل اأن مملكة البحرين
م�صتمرة يف تنفيذ كافة خططها وبراجمها التنموية وا�صعة م�صلحة
املواطن ن�صب عينيها ،تنفي ًذا لتوجيهات ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد املفدى باأن يكون املواطن حمور التنمية
وغايتهاالأ�صا�صية.
جاء ذلك لدى لقاء اأم�س عن بُعد روؤ�صاء حترير ال�صحف املحلية ،حيث
اأطلعهم على اأبرز بنود امليزانية العامة للدولة لل�صنتني املاليتني -2021
2022م ،وما طراأ عليها من تعديالت مهمة جاءت نتيجة التوافقات التي
تو�صلت اإليها ال�صلطتني التنفيذية والت�صريعية ،منوهً ا الوزير بالتعاون
املثمر والإيجابي بني ال�صلطتني التنفيذية والت�صريعية مبا يحقق التطلعات
والأهداف املن�صودة.

واأو�صح لروؤ�صاء حترير ال�صحف املحلية اأن تعديالت بنود امليزانية
العامة قد و�صعت على قائمة اأولوياتها كل ما ي�صب يف �صالح املواطن عرب
زيادة بند الرعاية الجتماعية وا�صتمرار تقدمي دعم الكهرباء واملاء للمواطن
يف م�صكنه الأول ،اإىل جانب زيادة خم�ص�صات وميزانيات عدد من القطاعات
ذات الأهمية لت�صمل م�صاريع ال�صحة والتعليم والبنى التحتية وقطاع
ال�صباب والإعالم ،لف ًتا اإىل اأن العمل قائم وم�صتمر لتح�صني جودة اخلدمات
احلكومية ورفع كفاءتها وتطويرها يف كافة القطاعات ،اإىل جانب خف�س
امل�صروفات الإدارية للحكومة وتعزيز كفاءة الإنفاق احلكومي ،اإ�صاف ًة اإىل
ال�صتخدام الأمثل للموارد املالية مبا ي�صهم يف حتقيق كل ما فيه خري للوطن
واملواطن.
ونوّه وزير املالية والقت�صاد الوطني باأن املرحلة احلالية تتطلب
م�صاعفة كافة اجلهود الوطنية والعمل بكل كفاءة واقتدار عرب فريق
البحرين الواحد الذي يُعد اأمنوذجً ا يحتذى به ملوا�صلة التقدم بكل خطى
ثابتة مبا يعود باخلري والنماء ل�صالح الوطن واملواطن ،مثم ًنا الدور املهم
ً
وفاعال
واحليوي الذي ت�صطلع به ال�صحف املحلية باعتبارها �صري ًكا اأ�صا�صيًا
يف امل�صرية التنموية ال�صاملة بقيادة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.

«املالية» تك�صف اأبرز تفا�صيل امليزانية اجلديدة بعد اإقرارها من النواب..

زيادة خم�ص�صات الرعاية االجتماعية بـ 57مليو ًنا و«امل�صاريع» بـ 70مليو ًنا
ا� ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــرار دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ــاء واملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمــ ـ ــواطــ ـ ــن يف مـ ـ ـ�ـ ـ ـصـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــه االأول
تـ ـ ـ�ـ ـ ـص ـ ــري ـ ــع وتــ ـ ـ ـ ـ ــرة ت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذ امل ـ ـ ـ� ـ ـ ـصـ ـ ــاريـ ـ ــع يف قـ ـ ـطــ ــاعــ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــة الــ ـتــ ـحــ ـتــ ـيـ ــة وال ـ ـ� ـ ـص ـ ـحـ ــة
ك�سفت وزارة املالية واالقت�ساد الوطني عن اأبرز بنود امليزانية العامة للدولة لل�سنتني املاليتني  2021و2022م ،والتي
اأكدت ا�ستمرار دعم الكهرباء للمواطن يف م�سكنه االأول واعادة توجيه الدعم للمواطنني امل�ستحقني مبا يوؤكد اأن و�سع
م�سلحة املواطنني يف �سلم االأولويات ،كما بلغ اإجمايل العجز املايل لل�سنتني املاليتني اأكرث من  850مليون دينار ،هذا واأق ّرت
امليزانية اجلديدة زيادة ميزانية م�ساريع وزارة �سوؤون ال�سباب والريا�سة بن�سبة  87%لل�سنتني املاليتني  2021و2022
بهدف زيادة دعم االأندية واالحتادات الريا�سية ومبا يلبي احتياجات قطاع ال�سباب والريا�سة.
وجاءت امليزانية نتيج ًة للتعاون والتن�سيق امل�سرتك بني احلكومة املوقرة وال�سلطة الت�سريعية ملناق�سة مرئيات ال�سلطة
الت�سريعية و�سوالً للتوافقات خالل االجتماعات التي ُعقدت بني ال�سلطتني وما مت اإقراره من قبل جمل�س النواب املوقر بعد
مناق�سة م�سروع قانون اعتماد امليزانية العامة للدولة لل�سنتني املاليتني  2021و 2022خالل اجلل�سة املنعقدة اليوم الثالثاء،
مبا ي�سب يف م�سلحة الوطن واملواطن ويلبي التطلعات ويحقق االأهداف املن�سودة على الرغم من الظروف اال�ستثنائية
والتحديات التي ت�سهدها اململكة والعامل اأجمع ج ّراء جائحة فريو�س كورونا (كوفيد )-19وانخفا�س اأ�سعار النفط يف
االأ�سواق العاملية.
ونوّهت الوزارة باأن الظروف الراهنة حتتم
على اجلميع موا�صلة العمل بخطى ثابتة بروح
الفريق الواحد مبا يدعم م�صرية الوطن وي�صهم
يف حتقيق كافة التطلعات واخلطط الواعدة
التي ت�صب يف �صالح الوطن واملواطن ،م�صري َة
اإىل اأن م�صروع امليزانية العامة للدولة لل�صنتني
املاليتني  2021و 2022ي�صري ح�صب مقت�صيات
املرحلة احلالية وما تتطلبه من تعاون اإيجابي
وتن�صيق م�صرتك بني كافة اجلهات ذات العالقة
مبا ينعك�س على تعزيز ودعم النمو القت�صادي
ململكة البحرين .كما ثمنت الوزارة ما توليه
احلكومة املوقرة من اهتمام وحر�س م�صتمر
لتوجيه الدعم للمواطنني امل�صتحقني مبا يوؤكد
اأن م�صلحة املواطنني اأولوية مهمة كونهم الرثوة
احلقيقة الأغلى للوطن وبهم �صتوا�صل اململكة
ماحتقق من منجزات تنموية �صاملة وفق روؤى
وتطلعات ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�صى اآل خليفة عاهل البالد.
واأكدت الوزارة باأنه بنا ًء على هذه التوافقات
متت زيادة خم�ص�صات بند الرعاية الجتماعية
مببلغ وقدره  57مليون دينار لل�صنتني املاليتني
 2021و ،2022وهو ما يوؤكد على اأن املواطن
ياأتي دائمًا يف املقام الأول باعتباره الهدف
الأ�صا�صي الذي توجه اإليه كافة اخلطط والربامج
كونه حمور التنمية وغايتها الأ�صا�صية .كما مت
التاأكيد على ا�صتمرار دعم الكهرباء واملاء للمواطن
يف م�صكنه الأول �صمن امليزانية العامة للدولة
لل�صنتني املاليتني  2021و.2022
وت�صمنت التعديالت زيادة ميزانية امل�صاريع
مبقدار  70مليون دينار لل�صنتني املاليتني 2021
و ،2022وذلك بهدف ت�صريع وترية تنفيذ
امل�صاريع املهمة يف قطاع البنية التحتية وقطاع
ال�صحة والتي �صينعك�س اأثرها على خدمة جميع
املواطنني باأق�صى درجة من الكفاءة ،موؤكد ًة
الوزارة على ما ت�صمنه م�صروع امليزانية العامة
للدولة من م�صاريع متنوعة تهدف اإىل تعزيز
وتطوير البنية التحتية وتزويدها بكافة الدعائم
التي من �صاأنها اأن ت�صهم يف رفد كافة القطاعات
احليوية مبملكة البحرين مبا يلبي الطموح
والتطلعات امل�صتقبلية ،اإ�صافة اإىل تعزيز كافة
القطاعات احليوية التي من �صاأنها ان ت�صب يف

�صالح املواطنني.
ولفتت الوزارة باأنه قد مت زيادة ميزانية
كلية البحرين للمعلمني ال�صنوية بن�صبة %94
للعام  2022بهدف زيادة تدريب وتاأهيل الكوادر
الوطنية لتمكينهم من تويل الوظائف التعليمية
بوزارة الرتبية والتعليم ما ي�صهم بالتايل يف رفع
اأعداد اخلريجني من  300اإىل  1000متخرج
بحلول عام  ،2022كما اقرت امليزانية اجلديدة
زيادة خم�ص�صات الرعاية الجتماعية وت�صريع
وترية تنفيذ امل�صاريع وزيادة ميزانية م�صاريع
وزارة �صوؤون ال�صباب والريا�صة بن�صبة %87
بهدف زيادة دعم الأندية والحتادات الريا�صية
ومبا يلبي احتياجات قطاع ال�صباب والريا�صة.
وفيما يتعلق مبيزانية قطاع البلديات ،فقد
لفتت الوزارة باأنه مت زيادة امليزانية الت�صغيلية
للقطاع مبقدار  1مليون لل�صنتني املاليتني 2021
و ،2022اإىل جانب زيادة امليزانية الت�صغيلية
لقطاعي الرثوة احليوانية والرثوة البحرية
مبقدار  1مليون دينار لنف�س الفرتة بهدف تعزيز
اإنتاجية هذه القطاعات مِ ن خالل متكني وتاأهيل
الكوادر الوطنية.
كما ذكرت وزارة املالية والقت�صاد الوطني
باأنه مت زيادة العتمادات املخ�ص�صة لتمويل
الربامج التلفزيونية يف وزارة �صوؤون الإعالم
بن�صبة  %185لل�صنتني املاليتني  2021و2022
بهدف دعم الإبداع البحريني وتطوير اإنتاج

الربامج التلفزيونية.
ونوّهت الوزارة فيما يخ�س الإيرادات
العامة ،باأنه مت التوافق على تعديل �صعر بيع
برميل النفط املعتمد يف امليزانية العامة للدولة
اإىل  50دول ًرا اأمريكيًا للربميل الواحد ً
بدل عن
 45دول ًرا ،اإ�صاف ًة اإىل م�صاعفة م�صاهمة �صركة
ممتلكات البحرين القاب�صة من  10اإىل  20مليون
دينار.
واجلدير بالذكر اأن اإجمايل الإيرادات العامة
يف امليزانية العامة للدولة بلغ  2،406ماليني
دينار ،كما بلغ اإجمايل امل�صروفات العامة 3،614
مليون دينار ل�صنة  2021بعجز اأويل يبلغ مقدار
 500مليون دينار ،وعجز كلي للميزانية يبلغ
 1،208مليون دينار .اأما لل�صنة املالية 2022
فقد بلغ اإجمايل الإيرادات العامة  2،457مليون
دينار ،فيما بلغ اإجمايل امل�صروفات العامة
 3،569مليون دينار بعجز اأويل يبلغ 355
مليون دينار وعجز كلي يبلغ  1،112مليون
دينار.
ويف هذا ال�صدد ،اأكدت وزارة املالية
والقت�صاد الوطني اإىل موا�صلة العمل على
حت�صني كفاءة اخلدمات احلكومية وتطويرها
يف كافة القطاعات ،وخف�س امل�صروفات الإدارية
للحكومة وتعزيز كفاءة الإنفاق احلكومي ،اإ�صاف ًة
اإىل ال�صتخدام الأمثل للموارد املالية مما ي�صهم يف
حتقيق كل ما فيه خري للوطن واملواطن.
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«الإ�سكان» توؤكد م�ساعيها من اأجل تب ّني وحتقيق التحول الرقمي

درا�سة % 90 :من البحرينيني
يوؤيّدون لب�ص الكمام للوقاية من كورونا

 5خدمات اإ�سكانية جديدة متاحة عرب بوابة «احلكومة الإلكرتونية»
اأعلنت وزارة الإ�شكان وهيئة
املعلومات واحلكومة الإلكرتونية
عن تفا�شيل ال�شتفادة من باقة
اخلدمات الإ�شكانية اجلديدة
واملتاحة عــرب موقع البوابة
الوطنية للحكومة الإلكرتونية،
والتي د�شنت برعاية من املهند�س
با�شم بن يعقوب احلمر وزير
الإ�شكان الأحد املا�شي .و�شملت
الباقة  5خدمات اإلكرتونية؛ وهي
خدمة «تقدمي طلب اإ�شكاين»،
وخدمة «ال�شتعالم عن الطلبات
الإ�شكانية» ،وخدمة «حتديث
بيانات التــ�ــشــال واحل�شاب
البنكي» ،وخدمة «تقدمي طلب
مــزايــا» ،وخدمة «تقدمي طلب
متويل».
وكــــان نــائــب الــرئــيــ�ــس
التنفيذي للتحول الإلكرتوين
يف هيئة املعلومات واحلكومة
الإلكرتونية الدكتور زكريا

د .خالد احليدان

د .زكريا اخلاجة
اأحمد اخلاجة اأ�شاد بالهتمام
الــذي يوليه وزيــر الإ�شكان
لكل ما يت�شل مبجال التحول
الإلكرتوين وتوظيف التقنيات
لالرتقاء باخلدمات التي تقدمها
الوزارة للجمهور.
واأكد اخلاجة على ما اأظهرته
الــفــرق املخت�شة يف الـــوزارة
من عالمات الإ�شرار والطموح
والتفاين لإطالق م�شروع الباقة

الإلكرتونية و�شمن املرحلة
الأوىل من عملية تفعيل خطة
الــتــحــول الــرقــمــي خلــدمــات
الــوازرة ،وتعاونها املتميز مع
هيئة املعلومات واحلكومة
الإلكرتونية طوال مراحل عملية
الدرا�شة واملراجعة لإجــراءات
اخلدمات قبل عملية التحول.
اأ�شار الدكتور خالد احليدان
الوكيل امل�شاعد لل�شيا�شات

واخلدمات الإ�شكانية بــوزارة
الإ�شكان اإىل اأن خدمة «تقدمي طلب
اإ�شكاين» تتيح للمواطنني اإمكانية
تقدمي طلباتهم للح�شول على
الوحدات ال�شكانية اأو لتخ�شي�س
م�شاحة من الأرا�شي اململوكة
لوزارة الإ�شكان لبناء وحداتهم
ال�شكنية وعلى ح�شابهم اخلا�س،
اأو التقدم بطلب احل�شول على
�شقة متليك باإحدى العمارات
ال�شكنية املدرجة �شمن امل�شاريع
الإ�شكانية لـــوزارة الإ�شكان،
مو�شحا ا�شرتاطات ال�شتفادة من
هذه اخلدمة ،وهي اأن يكون مقدم
الطلب بحرينيا واأل اأن يقل �شنه
عند تقدمي الطلب عن  21عاما
ول يزيد على  50عاما.
كما تتوفر خدمة «ال�شتعالم
عن الطلبات الإ�شكانية» ،وخدمة
تقدمي طلب مزايا ،وخدمة تقدمي
طلب متويل.

قالت الأ�شتاذة امل�شاعدة بق�شم علوم
احلياة يف كلية العلوم بجامعة البحرين
الدكتورة مي�شون نظام عو�س اإن نتائج
درا�شة ا�شتطالعية توؤكد اأن  %90من
البحرينيني يوؤيدون ا�شتخدام اأقنعة
الوجه للوقاية من فريو�س كورونا،
فيما وجد اأكرث من  %65منهم اأهمية اأخذ
اللقاحات للوقاية من املر�س .كما اأ�شارت
نتائج ال�شتطالع اإىل اأن البحرينيني على
دراية تامة باإجراءات الوقاية وال�شالمة
من الإ�شابة بالفريو�س.
وكانت د .عو�س قد ا�شتعر�شت
 مع الدكتور حممد نعمان زاهد -ورقة عمل م�شرتكة قدماها يف ملتقى
افرتا�شي عنون بـ«نظرة ثاقبة على
جائحة كورونا» ،اأقيم حتت رعاية
رئي�س جامعة البحرين الأ�شتاذ الدكتور
ريا�س يو�شف حمزة ،ونظمه ق�شم علوم
احلياة يف كلية العلوم بجامعة البحرين
موؤخ ًرا ،مب�شاركة اأطباء وخرباء
خمت�شني من عدد من اجلامعات العاملية
املرموقة من الوليات املتحدة الأمريكية،
واأملانيا ،وباك�شتان.
وا�شتعر�س باحث علم الفريو�شات
الدكتور �شهيب اأ�شرف من جامعة
هارفارد بالوليات املتحدة الأمريكية
درا�شة قام بها ل�شتخال�س عقار جديد
من منتجات طبيعية منها الع�شل وحبة
الربكة ،موؤكدًا النتائج الأولية التي
تو�شل اإليها ،وا�ش ًفا اإينّاها بالنتائج
نّ
الواعدة جدًا لعالج امل�شابني بفريو�س
كورونا ،لف ًتا اإىل احلاجة اإىل املزيد من
الدرا�شات والبحوث العلمية ل�شمان
كفاءة هذا الدواء قبل طرحه يف الأ�شواق

خالل عملية جراحية معقدة باملنظار ملري�ص ثالثيني

فريق مب�ست�سفى امللك حمد ي�ستاأ�سل الف�ص الأي�سر للكبد
قام فريق طبي مب�شت�شفى امللك حمد اجلامعي با�شتئ�شال الف�س الأي�شر
للكبد ملري�س ثالثيني ،كان يعاين من انتفاخ وتورم يف اجلزء العلوي
من البطن ،فقدان ال�شهية ،واإرهاق م�شتمر وفقدان الوزن ،وعليه مت عمل
الفحو�شات والأ�شعة الالزمة للمري�س ،وتبني اأنه يعاين من ورم �شرطاين
منبث من القولون لينت�شر يف الكبد ،مما حتم �شرورة اأخذ قرار التدخل
اجلراحي ل�شتئ�شال الف�س الأي�شر من الكبد للمري�س مع احلفاظ على جميع
ال�شرايني والأوردة والقنوات املرارية اخلا�شة بالف�س الأمين من الكبد؛
فقام الفريق اجلراحي باإ�شراف الدكتور هاين ال�شاعاتي ا�شت�شاري اجلراحة

حمليات 07

العامة وجراحة املناظري والأورام والفريق الطبي امل�شاعد له باإجراء عملية
جراحية معقدة للمري�س ل�شتئ�شال الف�س الأي�شر ب�شكل كلي ،والتي تعترب
من اجلراحات العامة وجراحات الأورام الكربى والتي متت بنجاح كبري
بعد اأن ا�شتغرقت �شت �شاعات على يد ذوي اخلربة والخت�شا�س يف هذا
املجال بامل�شت�شفى ،مع ا�شتخدام اأحدث جهاز منظار جراحي لإمتام العملية
بنجاح تام دون م�شاعفات تذكر حيث غادر املري�س بعد اأربعة اأيام من
العملية بحاله �شحية جيدة ،ليبداأ رحلة العالج الكيماوي مبركز البحرين
لالأورام يف املرحلة الثانية من العالج.

العاملية.
وحتدث عامل الفريو�شات اجلزيئية
الأ�شتاذ الدكتور �شعيد خان من جامعة
داو للعلوم ال�شحية يف باك�شتان عن
التحديات والفر�س اجلديدة يف مواجهة
فريو�س كورونا ،كما �شلط ال�شوء
على املرافق الطبية يف عدد من البلدان،
وكيفية اإتاحة الفر�س لتح�شني اأنظمة
الرعاية ال�شحية فيها.
وتناول امل�شاركون يف امللتقى عددًا
من اجلوانب ذات العالقة بجائحة
كورونا (كوفيد ،)19-منها اللقاحات
املتوافرة �شد الفريو�س ،وحتليل الو�شع
الراهن للجائحة على ال�شعيدين املحلي
والعاملي ،ون�شب الإ�شابات والوفايات،
والتحديات والفر�س املتاحة .كما
اأجابت اأوراق العمل املناق�شة عن اأ�شئلة
حيوية حول اأهم اأنواع اللقاحات
املتاحة ،واللقاحات الآمنة ،وكيفية
خ�شو�شا مع وجود
املفا�شلة بينها،
ً
تقارير علمية ت�شري اإىل احتمالية ظهور
�شاللت جديدة للفريو�س قد تكون اأكرث
�شرا�شة ،واأ�شرع انت�شا ًرا.
من جهتها ،اأكدت رئي�س ق�شم علوم
احلياة الدكتورة �شلوى مطلق الذوادي
على امل�شوؤولية الجتماعية لق�شم علوم
احلياة باجلامعة جتاه املجتمع يف ظل
انت�شار جائحة كورونا ،واأهمية توعية
املجتمع بالواقع والظروف التي متر بها
نّ
بغ�س النظر عن قدراتها
املجتمعات،
ومواردها ،لفتة اإىل الدور احليوي الذي
تلعبه املجتمعات املطلعة يف منع انت�شار
الفريو�س اأو التقليل من حدة انت�شاره.

مهند�سان بقوة الدفاع ي�ساركان يف جتهيز القمر ال�سناعي «ظبي �سات»
�شمن م�شاركة فريق البحرين
للف�شاء التابع للهيئة الوطنية لعلوم
الف�شاء يف بناء وجتهيز القمر ال�شناعي
الإماراتي «ظبي �شات» ،والذي مت
اإطالقه يوم ال�شبت املا�شي من ولية
«فريجينيا» بالوليات املتحدة الأمريكية
اإىل حمطة الف�شاء الدولية بالتعاون مع
وكالة الإمارات للف�شاء و�شركة «الياه
�شات» بالإ�شافة ل�شركة «نورثروب
غرومان» العاملية� ،شاهم املهند�س اأحمد
علي البوعينني ،واملهند�س اإبراهيم علي
املن�شوري من قوة دفاع البحرين مع
الفريق البحريني امل�شارك ،يف تنفيذ
جمموعة من الختبارات والتحليالت
الهيكلية للتاأكد من �شالمة هيكل القمر
ال�شناعي وجميع الأجهزة الإلكرتونية
اخلا�شة به.
ويف ت�شريح خا�س لوكالة اأنباء
البحرين «بنا» اأكد املهند�شان اأحمد
البوعينني اإبراهيم املن�شوري اأن الهدف
من هذا امل�شروع يتمثل يف اإجراء اختبار
لعدد من التقنيات يف الف�شاء اخلارجي
منها خوارزميات التحكم وحتديد
الجتاه والتقاط ال�شور الف�شائية

اإىل جانب بناء القدرات ملجموعة من
الكفاءات ال�شابة من مملكة البحرين
ودولة الإمارات العربية املتحدة
ال�شقيقة.
ويف هذا ال�شياق قال املهند�س اأحمد
علي البوعينني ،مهند�س طريان يف قوة
دفاع البحرين ،اإن م�شاركته يف م�شروع
«ظبي �شات» متثل م�شدر اعتزاز وفخر
له كمواطن بحريني وخليجي وذلك
بالتعاون مع دولة الإمارات العربية
املتحدة ال�شقيقة ،م�شريا اإىل اأن م�شاركته
تاأتي �شمن حر�س مملكة البحرين
على تطوير الكوادر الوطنية وتاأهيلها
لرفع ا�شم الوطن يف جميع املجالت،
بالإ�شافة اإىل الدعم ال�شخي من قوة
دفاع البحرين متمثلة ب�شاحب املعايل
امل�شري الركن ال�شيخ خليفة بن اأحمد اآل
خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.
واأكد اأن م�شاركته مع زمالئه يف
فريق البحرين للف�شاء بداية لعهد
زاهر جديد من م�شاريع الف�شاء يف
البحرين وباإذن اهلل تعترب حلقة من
�شل�شلة جناحات البحرين على جميع
الأ�شعدة ،م�شريا اإىل اأن م�شروع «ظبي

اأحمد البوعينني

اإبراهيم املن�صوري

�شات» يعترب اأحد امل�شاريع الرائدة يف
جمال الف�شاء على ال�شعيد اخلليجي
والعربي ،مبينا اأن العمل املنجز هو
نتاج تعاون وثيق يجمع دولة الإمارات
العربية املتحدة ومملكة البحرين.
واأ�شاف اأن امل�شروع ميثل اأهم
امل�شاريع يف م�شواره العلمي والعملي،
حيث كانت م�شاريع الف�شاء متثل له
الطموح ،ملا فيها من حتديات وفر�س
جبارة للتعليم والتطوير ،وقد اأتيحت
له الفر�شة للعمل يف خمتلف املحاور

وخمتلف منظمات العمل التابعة
للم�شروع والنخراط يف خمتلف املهام
والأدوار مما �شاهم يف اكت�شابه اخلربات
ونقل املعرفة ململكة البحرين.
واأ�شار اإىل اأن م�شاركته يف م�شروع
«ظبي �شات» متثلت يف تطوير القمر
ال�شناعي من خالل تطوير اأنظمة
الت�شالت واإدارة املخاطر واإدارة
العمليات واإجراء الختبارات املختلفة
للتاأكد من �شحة و�شالمة القمر
ال�شناعي ،بالإ�شافة اإىل مراجعة تطور

امل�شروع اأمام اللجنة املخت�شة ،مو�شحا
اأن العمل على امل�شروع متوا�شل،
حيث �شي�شارك فريق «ظبي �شات» يف
عمليات الإدارة والتحكم بعد اإطالق
القمر ال�شناعي يف مداره ،و�شتتم عملية
الإدارة والتحكم من حمطة الف�شاء
الأر�شية بجامعة خليفة يف اأبوظبي.
من جانبه قال اإبراهيم علي
املن�شوري ،مهند�س طريان يف قوة
دفاع البحرين« :بعد جناح اإطالق
القمر ال�شناعي الإماراتي ظبي �شات اإىل
حمطة الف�شاء الدولية ،وكوين من �شمن
الفريق العلمي الذي عمل على بناء هذا
القمر ،متلكني �شعور الفخر والعتزاز
بهذا الإجناز العلمي الذي �شاهم يف
اإجنازه نخبة من الكوادر البحرينية
اإىل جانب اأ�شقائهم يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ال�شقيقة .وتاأتي
م�شاركتي مبعية الفريق البحريني
للف�شاء التابع للهيئة الوطنية لعلوم
الف�شاء حيث مثل اأع�شاء الفريق
البحريني حوايل  %30من الفريق الذي
عمل على القمر ظبي �شات».
واأ�شاف اأن اإ�شهاماته يف م�شروع

القمر «ظبي �شات» �شمن فريق تطوير
اأنظمة عمل القمر يف الف�شاء تتمثل يف
العمل على و�شع خطة العمليات التي
�شيقوم بها القمر خالل فرتة التواجد
يف الف�شاء ،ومت تطوير هذه الأنظمة
بحيث اأنها حتر�س على اأن يقوم القمر
ال�شناعي باأداء الوظائف املطلوبة منه
يف املدار على اأكمل وجه .بالإ�شافة اإىل
ذلك ،مت العمل مع الزمالء على العديد
من الختبارات على القمر ملعرفة مدى
قوة حتمل القمر لبيئة الف�شاء اخلارجي
وحتديد عمره الفرتا�شي مما ي�شاهم
يف التاأكد من جناح املهمة.
واأكد اأن هذا الإجناز ميثل ثقة مملكة
البحرين يف الكوادر الوطنية وحر�شها
على مواكبة التطور العلمي وال�شتثمار
يف علوم امل�شتقبل ،حيث ياأتي م�شروع
تاأهيل فريق البحرين الوطني للف�شاء
�شمن منهجية وخطط الهيئة الوطنية
لعلوم الف�شاء لبناء كوادر بحرينية
قادرة على رفع ا�شم مملكة البحرين اإىل
م�شاف الدول املتقدمة يف جمالت علوم
امل�شتقبل.

موؤكدين اأن التدريب هو مفتاح التغيري لل�سباب يف املرحلة القادمة ..م�ستفيدون:

«الوطني للتوظيف» اأ�سهم يف توفري فر�ص نوعية برواتب جمزية
اأكد م�شتفيدون من الربنامج الوطني
للتوظيف يف ن�شخته الثانية جناح الربنامج يف
توفري فر�س عمل نوعية وذات رواتب جمزية،
معتربين اأن الربنامج مينح اجليل اجلديد
فر�شة احل�شول على وظائف نوعية.
ولفت امل�شتفيدون اإىل وجود تغيري كبري يف
نوعية الوظائف املتاحة ،معتربين اأن التدريب
هو مفتاح التغيري والتطوير الذي يجب اأن يهتم
به ال�شباب يف املرحلة القادمة ،واأو�شحوا اأن
وجود  25األف وظيفة جديدة يف هذه املرحلة
يعترب بارقة اأمل اأمام كل من يبحث عن عمل،
داعني اإىل اأهمية التوجه للقنوات ال�شحيحة
عند البحث عن عمل ،لفتني اإىل اأن وزارة العمل
والتنمية الجتماعية تقوم بجهد منظم يف
التوفيق بني احتياجات �شوق العمل واختيار
املوظف.
وقال حممد عي�شى القعود ،موظف عمليات
يف اإحدى ال�شركات ،اإن الربنامج الوطني
للتوظيف وفر الكثري من الفر�س النوعية اأمام
�شباب البحرين ،اإذ يهدف الربنامج اإىل تطوير
املوظفني واإتاحة فر�س الرتقي والتطوير
الوظيفي ،معتربًا نف�شه اأحد امل�شتفيدين من

وعد املرهون
فر�شة عمل يف املكان الذي كان يطمح للعمل
فيه.
وقال رائد عبد علي مرزوق ،مدير تطوير
اأعمال يف �شركة خا�شة ،اإن الربنامج الوطني
للتوظيف اأتاح فر�شة توافق اأمام ال�شركات
نّ
يتعني يف ال�شابق
والباحثني عن عمل ،اإذ كان
على املتقدم تقدمي الطلبات ورقيًا اأو اإلكرتونيًا
اىل ال�شركات ،يف حني اأن الربنامج وفر من�شة
واحدة جامعة تقرب بني اأ�شحاب العمل
والباحثني عن عمل.
وقال رائد اإنه يلم�س التوجه اجلاد اإىل
بحرنة الوظائف يف �شركته ،واعترب اأن القطاع

ها�صم في�صل

مرمي القيدوم

فر�شا نوعية اأمام ال�شباب للعمل
اخلا�س يوفر
ً
والرتقي ،فالقطاع اخلا�س يوفر رواتب معقولة
فر�شا للتدرج ب�شكل
مقارنة بال�شابق ،كما يوفر
ً
اأ�شرع من القطاع احلكومي ،وهذه نقطة يجب اأن
ي�شتفيد منها ال�شباب ،وهي ميزة يجب اأن توؤخذ
يف العتبار.
اإىل جانب ذلك ،قالت وعد اإ�شماعيل ،م�شرف
تطوير املوؤ�ش�شات يف معهد تدريبي خا�س ،اإن
عملية الت�شجيل يف الربنامج الوطني للتوظيف
كان �شل�شً ا للغاية ،واأو�شحت اأنها ح�شلت على
الوظيفة يف ثالثة اأيام بني اإجراء املقابلة وبدء
العمل ،ولفتت اإىل اأن الربنامج ي�شمن �شهولة

عدنان املطوع
التوا�شل بني اأ�شحاب العمل والكوادر اجلديدة،
وبالتايل �شرعة ت�شكني الباحثني عن عمل يف
وظائف نوعية.
واأبدت وعد تفاوؤلها باملرحلة القادمة يف ظل
وجود برنامج وطني ي�شع البحريني خيا ًرا اأولً
عند التوظيف ،معتربة اأن طرح التدريب كجزء
من ا�شرتاتيجية التوظيف يعترب موؤ�شر تغيري
حقيقي ميكن القيا�س عليه ،فالإجراءات املتبعة
هي اإجراءات �شحيحة ومثمرة.
من جانبها ،قالت مرمي ماهر القيدوم اإن
نتائج العمل يف الربنامج الوطني للتوظيف
ملمو�شة وم�شهود لها ،فهي نتائج لفتة ،وترى

اأن الربنامج وفر لها فر�شة احل�شول على
وظيفة اأف�شل من ال�شابق ،معتمدة على خربتها
يف جمال التاأمني واإدارة املخاطر ،الأمر الذي
مكنها من تقلد وظيفة تنفيذي تاأمني يف اإحدى
امل�شت�شفيات اخلا�شة ،وبراتب جمزٍ ،وراأت اأن
الربنامج ميثل الوجهة الأ�شا�شية اأمام كل �شاب
م�شتجد يرغب يف العمل اأو اأمام اأي موظف لديه
خربة معينة ويرغب يف تغيري وظيفته وتطوير
نف�شه.
يف ال�شياق ذاته ،اأو�شح ها�شم في�شل
ماجد الذي ي�شغل وظيفة حار�س اأمن يف اإحدى
ال�شركات اأن الربنامج الوطني للتوظيف يُعد
برناجمً ا جيدًا ،اإذ تتم فيه عملية التقييم ومن
ثم اختيار الوظيفة التي حتقق الر�شا ،متمنيًا
اأن يتم خلق وظائف م�شجعة اأمام ال�شباب لكي
ي�شتطيع كل مواطن بدء حياته وتكوين اأ�شرته
يف ظل ا�شتقرار وظيفي ،لف ًتا اإىل اأهمية التدريب
وتطوير املهارات التي يتمنى اأن يكون اأحد
امل�شتفيدين منها يف امل�شتقبل ،موؤكدًا اأن التوا�شل
الإلكرتوين �شهنّل الكثري اأمام املتقدمني للعمل ،اإذ
ا�شتغرقت رحلة البحث عن وظيفة �شه ًرا ون�شف
ال�شهر فقط ،وهو ما يراه اأف�شل بكثري من ال�شابق.

@ESSAM_NASER
اإىل ال�شركات العائلية مع التقدير؛ عندكم م�ظفني
بحرينيني كان�ا من املتف�قني يف الثان�ية العامة ولكن
ظروفهم اخلا�شة حالت دون اإكمال درا�شتهم اجلامعية،
در�ش�هم ترى تف�قهم دليل على حبهم للعلم،
�شاعدوهم على تط�ير اأنف�شهم واجلامعات اأكيد بتتعاون
معاكم.
#البحرين #ال�شباب #العلم
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�لتناف�س بني عربات �لطعام يف �لتجميل �أ�ضاف
رونقا لهذ� �لن�ضاط وح�ضن من �ملظهر �لعام يف
�لطرقات
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ال�شحة 492 :اإ�شابة
جديدة بكورونا وتعايف 592

اأعلنت وزارة ال�شحة اأن الفح��شات التي بلغ عددها
 13010يف ي�م  2مار�ص  ،2021اأظهرت ت�شجيل
 492حالة قائمة جديدة منها  202حالة لعمالة وافدة،
و 280حالة ملخالطني حلالت قائمة ،و 10حالت قادمة
من اخلارج ،كما تعافت  592حالة اإ�شافية لي�شل العدد
الإجمايل للحالت املتعافية اإىل  116487حالة.

 - 1861األك�شندر الثاين يف رو�شيا ي�قع بيان
حترير العبيد.
 - 1875لعبة ه�كي اجلليد تنظم لأول مرة على
الإطالق يف �شالت مغلقة ،حيث كان ذلك يف م�نرتيال
بكندا.
 - 1924انتهاء اخلالفة العثمانية ر�شميا باإزاحة
اخلليفة العثماين عبداملجيد الثاين ونفيه ه� وجميع
اأفراد اأ�شرته ،وذلك على يد كمال اأتات�رك.
 - 1938اكت�شاف النفط يف ال�شع�دية.
 - 1939مهامتا غاندي يبداأ بال�ش�م يف م�مباي
دفاعا عن وحدة وا�شتقالل الهند.
 - 1945نهاية معركة مانيال با�شرتجاع مانيال
عا�شمة الفلبني من اليابان ،وذلك يف نهايات احلرب
العاملية الثانية.
� - 1956شدور قان�ن النتخاب امل�شري والذي
منحت فيه املراأة حق النتخاب لأول مرة.
 - 2011املجل�ص الأعلى للق�ات امل�شلحة احلاكم يف
م�شر يقبل ا�شتقالة رئي�ص ال�زراء اأحمد �شفيق ،ويكلف
ع�شام �شرف بت�شكيل حك�مة جديدة.
 - 2014اأكادميية فن�ن وعل�م ال�ش�ر املتحركة
متنح ج�ائز الأو�شكار لفيلم  12عاما من العب�دية
كاأف�شل فيلم ،وماثي� ماك�نهي كاأف�شل ممثل ،وكيت
بالن�شيت كاأف�شل ممثلة.

�أعلنت �ضركة �لإثمار للتطوير عن ت�ضغيل قناة دملونيا �أحدث �لوجهات �ل�ضياحية يف �لبحرين ،وتعترب
قناة دملونيا �أكرب قناة من �ضنع �لإن�ضان يف �ململكة ،ويبلغ طولها  1.7كم.

فنان يز ّين �شوارع البحرين بلوحات «الكاليغرافيتي»
تزخر مملكة البحرين ،باأمناط
متن�عة من فن الكاليغرافيتي ،وتتجلى
يف تلك الأعمال الفنية التي تتزين بها
الأماكن العامة ،مثل املقاهي ،و�شالت
اللياقة البدنية ،وجداريات ال�ش�ارع
واحلدائق.
الفنان الت�شكيلي البحريني ،م�شطفى
احلل�اجي ،يق�ل مل�قع «�شكاي ني�ز
عربية» ،اإن فن الكاليغرافيتي ميزج
بني فن اخلط العربي وفن اجلرافيتي
(الر�ش�م على اجلدران).
وبداأت ق�شة احلل�اجي من خالل فن
اخلط العربي الكال�شيكي «الكاليغرايف».
ويف الآونة الأخرية ،قررت جمم�عة
من الفنانني للخروج عن ق�اعد هذا
الفن ،ومزجه مع فن الغرافيتي ،فتح�ل

الكاليغرايف اإىل الكاليغرافيتي.
وي�شيف احلل�اجي ،الــذي در�ص
يف بداية حياته فن اخلــط ب�ش�رته

أيام» للن�شر.
مؤسسةؤ�ش�شة
ت�شدرعنعن م�
«األيام»«الللنرش.
تصدر
الت�شجيل GAYM 100
للن�شر -
مبطابع «ا
التسجيلرقمGAYM 100
أيام» -رقم
«األيام»لللنرش
طبعتمبطابع
طبعت

حلقن املري�ص بالعالج ،وه� اأمر مل يكن يعتاد عليه
الفريق الطبي الذي مل يج ّرب هذا الدواء من قبل ،اإل
اأنه وبح�شب رئي�ص الفريق الطبي ،حتمّلت جامعة عني
�شم�ص واحتاد املهن الطبية يف م�شر التكاليف.
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الكال�شيكية ،اأنــه تركه لأن ال�ش�رة
التقليدية مل تعد ت�شته�يه ،وعندما
ا�شتكمل درا�شته يف فن اجلرافيتي،

اأحبه لأنه متط�ر وحديث عن فن اخلط
الكال�شيكي.
واأ�شار احلل�اجي ،اإىل اأن اأول معر�ص
لفن الكاليغرافيتي يف مملكة البحرين،
كان بعن�ان «اأرت باب» ،عندما مت دع�ة
الفنانني للر�شم على جدار ط�له 30
مرتا ،واأن اأحد �شروطة كانت احل�ش�ل
على اجلدار بعد انتهاء الفعاليات.
وحاليا ،يق�م الفنان البحريني
بالتعاون مع جمم�عة فنانني متط�عني
يف مملكة البحرين بر�شم جدارية
مبنى جديد مب�شت�شفى الطب النف�شي
بال�شلمانية ،وهي عبارة عن و�شع روح
التفاوؤل باأل�ان البهجة مليئة بال�رود
والكاليغرافيتي اأطــلــق عليها ا�شم
«احلديقة ال�شاحرة».

عاما واأجنبت  11طف ًال!
عمرها ً 23

ر�شيع م�شري يتلقى اأغلى دواء بالعامل
مل تتخيل والدة الر�شيع ريان اأن يُ�شاب ابنها مبر�ص
�شم�ر الع�شالت ال�ش�كي قبل اأن يتم عامه الأول ،اإل اأن
ما مل تتخيله اأبدًا ول يف اأ�شعد اأحالمها اأن يح�شل ابنها
الر�شيع -مبعجزة نادرة احلدوث -على العالج الأغلى
يف العامل ،لي�شع حدًا ملعاناة طفلها الذي يحتفل بعد
ي�مني بعيد ميالده الثاين.
الق�شة كما تك�شفها الطبيبة املعاجلة ناجية فهمي
اأ�شتاذ اأمرا�ص املخ والأع�شاب ومدير وحدة اأمرا�ص
الع�شالت والأع�شاب بطب عني �شم�ص ،مل�قع «�شكاي
ني�ز عربية» ،اأن الطفل ريان اأ�شيب باأخطر اأن�اع
املر�ص ،خا�شة اأنه جاء يف ال�شنة الأوىل من عمره،
وحينها تتح�ّل الأدوية كافة اإىل �شبب للحياة ولي�ص
للعالج.
حتتاج عملية نقل العالج نف�شه لدرجة حرارة ت�شل
اإىل (– 80درجة مئ�ية) ،اإىل جانب اإجراءات جمركية
تقدر بـ 1.750ملي�ن جنيه ،اإىل جانب التدريب العملي

ت�شوير  -عبدعلي قربان

الرو�شية كري�شتينا اأوزت�رك ( 23عامًا) اأ�شبحت بني
ليلة و�شحاها اأُمًا لـ 11طفل رفقة زوجها امللي�نري غالب
اأوزت�رك ،علمًا باأنها حظيت بـ 10اأطفال يف  10اأ�شهر عرب
ال�شتعانة باأكرث من «اأم بديلة» يف مدينة بات�مي املعروفة
بـ«ل�ص فيغا�ص البحر الأ�ش�د» بجمه�رية ج�رجيا
ال�ش�فييتية ال�شابقة ،حيث ُتعترب ممار�شة «الأم البديلة اأو
تاأجري الأرحام» قان�نية.
تلقت كل املر�شحات املحتمالت ملن�شب الأم البديلة
الإر�شاد النف�شي ،وو ّقعن على م�شتندات قان�نية قبل
احلمل باأطفال من �شلب كري�شتينا وزوجها.
واأكدت كري�شتينا اأنها اأجنبت ابنتها الكربى فيكا
ب�شكل طبيعي منذ �شت �شن�ات ،اأما بقية الأطفال فهم
اأولدها وزوجها من الناحية اجلينية ،لكن حملت بهم
اأمهات بديالت.
اأما بخ�ش��ص العدد فه� غري حمدد ،قائلة الأم
الرو�شية ال�شغ�فة بزيادة عدد اأفراد عائلتها« :لكننا

بالتاأكيد ل نعتزم الت�قف عند  10اأطفال وح�شب ،كما اأننا
غري م�شتعدون ملناق�شة العدد النهائي ،وكل �شيء ب�قته»،
على حد ق�لها.
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مرسوم ملكي بإعادة
تنظيم وزارة الصحة

الملك يهنئ رئيس بلغاريا
بذكرى يوم التحرير لبالده
بعث حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه ،برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس
رومين راديف رئيس جمهورية بلغاري�ا ،وذلك بمناسبة ذكرى يوم
التحري��ر لبالده .أع��رب جاللته فيها عن أطي��ب تهانيه وتمنياته
لفخامته بموفور الصحة والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

رضا األدرج وكي ً
ال
مساعدًا في «اإلسكان»
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه ،مرس��وم رقم ( )27لسنة
 2021بتعيين وكيل مساعد في وزارة اإلسكان ،جاء فيه:
المادة األولى:
ُيعين الس��يد رضا محمد حس��ن األدرج وكي ً
ال مس��اعداً لمشاريع
اإلسكان في وزارة اإلسكان.
المادة الثانية:
على وزير اإلس��كان تنفيذ هذا المرس��وم ،ويعمل به من تاريخ
صدوره ،و ُينشر في الجريدة الرسمية.

فاطمة الصيرفي نائبًا
للرئيس التنفيذي بـ«السياحة»
صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه ،مرس��وم رقم ( )29لسنة
 2021بتعيين نائب للرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة
والمعارض ،جاء فيه:
المادة األولى:
تُع ّين الس��يدة فاطمة جعف��ر منصور الصيرف��ي نائب ًا للرئيس
التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض.
المادة الثانية:
على وزي��ر الصناعة والتجارة والس��ياحة تنفيذ هذا المرس��وم،
و ُيعمل به من تاريخ صدوره ،و ُينشر في الجريدة الرسمية.

البحرين تدين إطالق
مليشيات الحوثي مقذوفًا
عسكريًا باتجاه مدينة جازان
نددت وزارة الخارجية واس��تنكرت بش��دة إطالق ميليشيات الحوثي
اإلرهابي��ة مقذوف ًا عس��كري ًا تج��اه إحدى الق��رى الحدودية بمدينة
جازان بالمملكة العربية الس��عودية الش��قيقة ،والذي أس��فر عن
إصاب��ة عدد م��ن المدنيين وتض��رر األعيان المدني��ة ،معربة عن
تمنياتها بالش��فاء العاج��ل للمصابين جراء ه��ذا العمل اإلرهابي
الجب��ان ال��ذي يس��تهدف حي��اة األبري��اء واآلمنين .وج��ددت وزارة
الخارجي��ة موقف البحرين الداع��م لكافة الجهود والمس��اعي التي
تبذلها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها
وس��المة أراضيه��ا ومواطنيه��ا والمقيمين فيها ،مؤك��دة وقوفها
الت��ام في صف واحد مع المملكة في مواجه��ة االعتداءات الحوثية
المتواصل��ة التي تنتهك مبادئ القانون الدولي اإلنس��اني وتهدد
األمن واالستقرار اإلقليمي.

صدر عن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد المفدى
حفظه اهلل ورعاه مرس��وم رقم ( )26لس��نة
 2021بإعادة تنظيم وزارة الصحة ،جاء فيه:
المادة األولى:
ُيعاد تنظي��م وزارة الصحة وذلك على النحو
اآلتي:
وزير الصحة ،ويتبعه:
أو ًال :إدارة االتصال.
ثاني ًا :وكيل الوزارة ،ويتبعه:
 -1الوكي��ل المس��اعد للصح��ة العام��ة،
وتتبعه:

أ -إدارة الصحة العامة.
ب -إدارة تعزيز الصحة.
 -2الوكيل المساعد للطب النفسي والرعاية
الخاصة لكبار السن.
 -3إدارة الموارد البشرية والمالية.
المادة الثانية:
ُيلغ��ى المرس��وم رق��م ( )67لس��نة 2017
بإعادة تنظيم وزارة الصحة.
المادة الثالثة:
عل��ى وزي��ر الصحة تنفي��ذ هذا المرس��وم،
و ُيعم��ل به م��ن تاريخ صدوره ،و ُينش��ر في
الجريدة الرسمية.

عاهل البالد المفدى

العلوي وكي ً
ال مساعدًا لتنمية الصناعة وطالب للسجل التجاري

إيمان الدوسري وكي ً
ال لـ«الصناعة»

صدر ع��ن حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليفة ،عاهل الب��الد المفدى حفظه اهلل
ورعاه ،مرسوم رقم ( )28لسنة  2021بتعيين وكيل
ووكيلين مس��اعدين ف��ي وزارة الصناع��ة والتجارة
والسياحة ،جاء فيه:
المادة األولى:

تُع ّين الس��يدة إيمان أحمد حس��ن الدوس��ري وكي ً
ال
لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
المادة الثانية:
ُيع ّين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كل من:
 -1الس��يد خالد فهد العلوي وكي ً
ال مساعداً لتنمية
الصناعة.

ال مس��اعداً
 -2الس��يد نبراس محمد علي طالب وكي ً
للسجل التجاري والشركات.
المادة الثالثة:
على وزي��ر الصناعة والتجارة والس��ياحة تنفيذ هذا
المرس��وم ،و ُيعمل به من تاريخ صدوره ،و ُينشر في
الجريدة الرسمية.

تعيين نائبين للرئيس
التنفيذي بـ«الوطني لإليرادات»
صدر عن حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة ،عاهل البالد المفدى حفظه اهلل
ورع��اه ،مرس��وم رقم ( )30لس��نة  2021بتعيين
نائبي��ن للرئي��س التنفي��ذي للجه��از الوطن��ي
لإليرادات ،جاء فيه:

المادة األولى:
ُيع ّين في الجهاز الوطني لإليرادات ،كل من:
 -1السيد يوسف عادل محمد مطر نائب ًا للرئيس
التنفيذي للسياسات والتخطيط.
 -2الس��يدة ن��ور حاف��ظ إبراهي��م بوعل��ي نائب ًا

للرئيس التنفيذي للعمليات الضريبية.
المادة الثانية:
على وزير المالية واالقتص��اد الوطني تنفيذ هذا
المرس��وم ،و ُيعمل به من تاريخ صدوره ،و ُينش��ر
في الجريدة الرسمية.

إعادة فتح الجوامع والمساجد
لصلوات الفجر والظهر والعصر من غدٍ
قال��ت وزارة الع��دل والش��ؤون اإلس��المية
واألوق��اف إنه اس��تناداً إل��ى اآلراء الش��رعية
التي صدرت ع��ن المجلس األعلى للش��ؤون
اإلس��المية بش��أن أداء العب��ادات ف��ي زمن
انتشار جائحة كورونا (كوفيد ،)19وبنا ًء على
توصي��ات الفري��ق الوطني الطب��ي للتصدي
لفيروس كورونا ،وبعد التنسيق مع األوقافين

الس��نية والجعفرية ،فقد تق��رر فتح الجوامع
والمس��اجد كم��ا كان��ت علي��ه قب��ل اإلغالق
األخي��ر ،وذل��ك ألداء صلوات الفج��ر والظهر
والعصر فقط وذل��ك اعتباراً من صالة الفجر
لي��وم الخمي��س  4م��ارس  ،2021م��ع األخذ
بجمي��ع االحتياط��ات واإلج��راءات االحترازية
الالزمة والعمل بتوصيات الجهات المختصة

بإشراف القائمين والمتطوعين على الجوامع
والمساجد.
وذكرت الوزارة أنه بحس��ب المعطيات سيتم
بش��كل دوري مراجع��ة الق��رارات ذات الصلة
بهذا الش��أن وف��ق الضوابط الش��رعية وما
تص��دره الجه��ات المختص��ة م��ن توصيات
صحية.

«اإلسكان» و«الحكومة اإللكترونية»
ُتعلنان تفاصيل باقة الخدمات اإلسكانية الجديدة
أعلن��ت وزارة اإلس��كان وهيئ��ة
المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكترونية
ع��ن تفاصيل االس��تفادة م��ن باقة
الخدم��ات اإلس��كانية الجدي��دة
والمتاحة عبر موق��ع البوابة الوطنية
للحكومة اإللكتروني��ة ،bahrain.bh
والتي دشنت برعاية من وزير اإلسكان
المهندس باس��م بن يعق��وب الحمر
األح��د الماض��ي ،وش��ملت  5خدمات
إلكتروني��ة وهي خدمة «تقديم طلب
إس��كاني» وخدم��ة «االس��تعالم عن
الطلبات اإلسكانية» وخدمة «تحديث
بيان��ات االتصال والحس��اب البنكي»،
وخدمة « تقديم طلب مزايا» وخدمة
«تقديم طلب تمويل».
وأشاد نائب الرئيس التنفيذي للتحول
اإللكترون��ي ف��ي هيئ��ة المعلومات
والحكوم��ة اإللكتروني��ة الدكت��ور
زكري��ا أحمد الخاج��ة باالهتمام الذي
يوليه وزير اإلس��كان ل��كل ما يتصل
بمجال التح��ول اإللكتروني وتوظيف
التقني��ات لالرتق��اء بالخدم��ات التي
تقدمه��ا ال��وزارة للجمه��ور ،مؤكداً
على م��ا أظهرته الفرق المختصة في
ال��وزارة من عالمات اإلصرار والطموح
والتفان��ي إلط��الق مش��روع الباق��ة
اإللكتروني��ة وضم��ن المرحلة األولى
م��ن عملي��ة تفعي��ل خط��ة التحول
الرقم��ي لخدمات ال��وازرة ،وتعاونها
المتمي��ز م��ع هيئ��ة المعلوم��ات
والحكومة اإللكتروني��ة طوال مراحل
عملية الدراس��ة والمراجعة إلجراءات
الخدم��ات قب��ل عملية التح��ول ،بما
جس��د اهتمامه��ا واهتم��ام كاف��ة
المسؤولين في الوزارة وحرصهم على
خدم��ة المواطنين والتيس��ير عليهم
م��ن خ��الل إيمانه��م وس��عيهم نحو
تحقيق تطلعات قي��ادة جاللة الملك
المفدى ،وتنفي��ذ توجيهات الحكومة
الموق��ر بتبن��ي التقني��ات وتس��ريع
عملية التحول الرقمي للخدمات.

د .خالد الحيدان

د .زكريا الخاجه

وأك��د الدكت��ور الخاج��ة أن ه��ذا
االس��تعداد والحرص والعمل الدؤوب
وال��ذي أظه��رت الف��رق المختص��ة
بوزارة اإلس��كان ف��ي عملها مع هيئة
المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكترونية
يدع��م بال ش��ك اس��تراتيجية الهيئة
ويس��هم في تحقيق أهدافه��ا والتي
ترتكز على تحقي��ق التحول للخدمات
الحكومي��ة وتوفيره��ا عب��ر قن��وات
إلكترونية متعددة.
ودع��ا المواطني��ن الذي��ن تنطب��ق
عليهم المعايير اإلس��كانية إلى اتباع
الخطوات اإلرش��ادية لالس��تفادة من
باقة الخدمات اإللكترونية والجديدة،
والتي تتمثل في زيارة البوابة الوطنية
للحكومة اإللكتروني��ة ،bahrain.bh
ثم اختيار خدمات وزارة اإلس��كان ،ثم
الدخ��ول إلى خدمات الوزارة بالمفتاح
اإللكترون��ي ،مش��يراً إل��ى إمكاني��ة
الوصول إل��ى هذه الخدمات من خالل
زيارة الموقع الرسمي لوزارة اإلسكان
( ،)housing.gov.bhوال��ذي س��يتم
من خالله توجيه المواطنين للدخول
إلى ه��ذه الخدمات عب��ر موقع بوابة
الحكومة اإللكترونية.
المدش��نة،
وح��ول تفاصيل الخدمات ُ
أش��ار الوكيل المس��اعد للسياس��ات

والخدمات اإلس��كانية بوزارة اإلسكان
الدكتور خالد الحي��دان إلى أن خدمة
«تقدي��م طل��ب إس��كاني» تتي��ح
للمواطنين إمكانية تقديم طلباتهم
للحص��ول على الوح��دات الس��كانية
أو لتخصي��ص مس��احة م��ن األراضي
المملوك��ة ل��وزارة اإلس��كان لبن��اء
وحداتهم الس��كنية وعلى حس��ابهم
الخ��اص ،أو التقدم بطل��ب الحصول
على ش��قة تمليك بإح��دى العمارات
الس��كنية المدرجة ضمن المش��اريع
اإلس��كانية لوزارة اإلس��كان ،موضح ًا
اش��تراطات االس��تفادة م��ن ه��ذه
الخدمة وه��ي أن يكون مقدم الطلب
بحريني�� ًا وأن أال أن يق��ل س��نه عن��د
تقديم الطلب ع��ن  21عام ًا وال يزيد
على  50عام ًا.
وحول الفئات المس��تفيدة من خدمة
«تقديم طلب إس��كاني» اإللكترونية
أوضح بأن المس��تفيدين هم األفراد،
والفئ��ة األول��ى والت��ي تض��م الزوج
والزوج��ة واألبن��اء ،وكذل��ك الفئ��ة
الثاني��ة والت��ي تض��م وج��ود أح��د
الوالدين م��ع ابن قاص��ر أو أكثر من
اب��ن يحم��ل الجنس��ية البحرينية ،أو
لبحرينية متزوج��ة من أجنبي ولديها
ابن قاصر ويحمل الجنسية البحرينية.

كما تشمل الفئات المستفيدة الفئة
الثالث��ة والتي تضم االبن والذي يبلغ
سنه  21عام ًا وغير متزوج ويسكن مع
والدي��ه أو أحدهما والل��ذان يحمالن
الجنسية البحرينية.
أما خدمة «االس��تعالم ع��ن الطلبات
اإلس��كانية» بين بأنه��ا خدمة تتيح
لألفراد إمكانية االس��تعالم عن حالة
طلبهم اإلسكاني ،وأما خدمة «تحديث
بيان��ات االتصال والحس��اب البنكي»
فأوض��ح بأنها تتيح لألف��راد إمكانية
تحديث بيانات االتصال الخاصة بهم
«مثل رقم الهاتف والحس��اب البنكي»
مش��يراً إل��ى اش��تراطات الحص��ول
عل��ى ه��ذه الخدمات وه��ي أن يكون
للمواطن طلب إس��كاني تم تقديمه
للوزارة سابق ًا.
وع��ن خدم��ة «تقدي��م طل��ب مزايا»
أوض��ح بأنه��ا س��تتيح للمواطني��ن
إمكاني��ة التق��دم لبرنام��ج تموي��ل
الس��كن االجتماع��ي «مزاي��ا» وه��و

خدم��ة إس��كانية تتمثل ف��ي الدعم
الذي تقدمه الوزارة عن طريق حصول
تموي��ل
المنتف��ع بالبرنام��ج عل��ى
ٍ
مصرفي من البنك المش��ارك لغرض
ش��راء مس��كن ،ويس��دد المنتف��ع ما
نسبته  %25من دخله كقسط شهري،
فيما تلتزم الحكومة من خالل الوزارة
بتوفير الدع��م المالي الحكومي الذي
يغطي باقي قيمة األقساط الشهرية
ل��دى البنك ،مش��يراً إلى اش��تراطات
الحص��ول على ه��ذه الخدمة وهي أن
يكون مقدم الطل��ب بحريني ًا وأال يقل
س��نه عند تقديم الطلب عن  21عام ًا
وال يزيد على  35عام ًا.
وحول خدمة «تقدي��م طلب تمويل»
أك��د الدكت��ور الحيدان بأنه��ا خدمة
تتي��ح للمواطني��ن إمكاني��ة التقدم
بطل��ب الحص��ول عل��ى أح��د أن��واع
التموي��الت المقدم��ة م��ن ال��وزارة
وتش��مل تمويل الش��راء وهو تمويل
للمواطنين الراغبين في شراء الوحدات

السكنية أو الش��قق الخاصة ،وتمويل
البناء وهو تموي��ل للمواطنين الذين
يملكون األراضي الخاصة بغرض بناء
وحداتهم الس��كنية وتمويل الترميم:
هو تمويل للمواطني��ن الذين تحتاج
وحداتهم السكنية إلى أعمال الترميم،
موضح�� ًا اش��تراطات االس��تفادة من
خدمات تموي��ل الش��راء والبناء وهي
أن يك��ون مقدم الطل��ب بحريني ًا وأال
يقل س��نه عند تقديم الطلب عن 21
عام ًا وال يزيد على  50س��نة ،وأال يزيد
عمر مقدم الطل��ب على  60عام ًا عند
تقديم طلب تمويل الترميم ،مضيف ًا،
بأن المس��تفيدين من خدمات وزارة
اإلس��كان ضم��ن المرحل��ة الثاني��ة
ه��م نفس الفئ��ات المس��تفيدة من
خدمات تقدي��م الطلبات اإلس��كانية
والتي تش��مل األفراد والفئات األولى
والثانية والثالثة.
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تعاون بين المملكة و«سينوفارم» لتأمين التطعيم

ولي العهد رئيس الوزراء :البحرين مستمرة
في تبني المبادرات وبذل الجهود للتصدي لـ«كورونا»
أكد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حم��د آل خليف��ة ولي العه��د رئيس مجلس
ال��وزراء ،أن التحدي��ات االس��تثنائية الت��ي
فرضه��ا في��روس كورون��ا (كوفي��د )19على
العالم تتطل��ب مزيداً من التع��اون الدولي
لمواجهته��ا ،وبخاص��ة م��ا يتعل��ق بتوفير
التطعيمات المضادة للفيروس التي تؤمن
تحصين المجتمعات ،مش��يراً إلى أن مملكة
البحرين مس��تمرة في تبني المبادرات وبذل
كاف��ة الجهود للتصدي للفيروس ،وس��جلت
قصص نج��اح مش��هودة ،أبطاله��ا الكوادر
الوطني��ة الذي��ن بوعيه��م وعزمه��م تأخذ
الحملة الوطنية للتطعيم اتجاهها المنشود،
م��ا يؤكد التقاء الكل على ه��دف واحد بروح
فري��ق البحري��ن الواح��د وهو الوص��ول إلى
طري��ق التعاف��ي الكامل حفاظ�� ًا على صحة
وسالمة الجميع.
ج��اء ذلك خالل لقاء س��موه أم��س عن بعد،
رئيس مجلس إدارة شركة «تشاينا ناشونال
بايوتيك قروب  -س��ينوفارم» شركة األدوية
الصيني��ة ليو جينغ تش��ن ،حيث نوه س��موه
بالتع��اون القائ��م بي��ن مملك��ة البحري��ن
والشركة في مجال تأمين التطعيم المضاد

بعزم الكوادر الوطنية
حملة التطعيم في االتجاه المنشود
الوصول بروح فريق
البحرين الواحد للتعافي الكامل
تطوير التعاون بما يدعم
المساعي الدولية لتجاوز الجائحة بنجاح
التنسيق مع الشركات المصنعة
للتطعيمات لحماية صحة المواطنين والمقيمين

لفي��روس كورون��ا وما س��بقها من تنس��يق
مشترك لمش��اركة أبناء البحرين وتطوعهم
لإلنس��انية في المرحلة الثالثة من التجارب
السريرية للتطعيم المضاد للفيروس والتي
ج��اءت بالتع��اون م��ع مجموعة «ج��ي »42

اإلماراتية والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها،
والقائمي��ن على التجربة ف��ي دولة اإلمارات
العربي��ة المتح��دة الش��قيقة وجمهوري��ة
الصين الشعبية الصديقة.
وأكد س��موه الح��رص على تطوي��ر مختلف

أوج��ه التعاون بما يدعم المس��اعي الدولية
من أجل تجاوز هذه الجائحة بنجاح.
وأكد سموه على مواصلة التعاون والتنسيق
مع الشركات العالمية المصنعة للتطعيمات
المض��ادة لفي��روس كورون��ا ومنها ش��ركة
«س��ينوفارم» ف��ي إط��ار الحمل��ة الوطني��ة
للتطعي��م الهادف��ة لحماية صحة وس��المة
المواطنين والمقيمين ،مش��يراً س��موه إلى
دور ش��ركة «س��ينوفارم» كإحدى الش��ركات

تعيين مديرين في «اإلسكان»
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء ،قرار رقم ( )13لسنة  2021بتعيين مديرين في وزارة
اإلسكان ،جاء فيه:
المادة األولى
ُيعين في وزارة اإلسكان كل من:
.1الس��يد محمد عبدالعزيز رش��دان مديراً إلدارة إنش��اء وصيانة المش��اريع

اإلسكانية.
.2الس��يدة بلس��م علي عبدعلي الس��لمان مدي��راً إلدارة تخطيط وتصميم
المشاريع اإلسكانية.
المادة الثانية
على وزير اإلس��كان تنفيذ أحكام هذا الق��رار ،و ُي�عمل به من تاريخ صدوره،
و ُي َ
�نش�ر في الجريدة الرسمية.

تعيين  5مدراء في «الوطني لإليرادات»
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
ق��رار رقم ( )16لس��نة  2021بتعيي��ن مدراء في
الجهاز الوطني لإليرادات ،جاء فيه:
المادة األولى
ُيعين في الجهاز الوطني لإليرادات كل من:
 -1عادل يوس��ف القالف مديراً إلدارة المعلومات

الضريبية.
 -2الس��يدة أمل عبدالرضا مخل��وق مديراً إلدارة
تحليل المخاطر.
 -3السيد محمود فؤاد حبيب خليفة مديراً إلدارة
العمليات والتدقيق.
 -4الس��يدة إس��راء مهدي عبداهلل مدي��راً إلدارة
السياسات الضريبية.

 -5الس��يدة س��ارة محم��د الكواري مدي��راً إلدارة
التخطيط والتطوير.
المادة الثانية
على وزير المالية واالقتصاد الوطني تنفيذ أحكام
هذا القرار ،و ُيعمل به من تاريخ صدوره ،و ُي َ
نش��ر
في الجريدة الرسمية.

تعيين مديرين في هيئة الثقافة
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء ،قرار رقم ( )15لسنة  2021بتعيين مديرين في هيئة
البحرين للثقافة واآلثار ،جاء فيه:
المادة األولى
ُيعين في هيئة البحرين للثقافة واآلثار كل من:

 -1السيدة منال علي يوسف الدوي مديراً إلدارة الموارد البشرية والمالية
 -2السيدة شوق السيد إسماعيل مهدي العلوي مديراً إلدارة الحرف اليدوية
المادة الثانية
عل��ى رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلث��ار تنفيذ أحكام هذا القرار ،و ُيعمل
به من تاريخ صدوره ،و ُي َ
نشر في الجريدة الرسمية.

العالمي��ة المصنع��ة للتطعي��م المض��اد
لفيروس كورون��ا وإس��هاماتها الدولية في
هذا المجال.
من جانبه ،أعرب رئيس مجلس إدارة ش��ركة
«س��ينوفارم» ،عن ش��كره وتقديره لصاحب
الس��مو الملك��ي ولي العه��د رئيس مجلس
الوزراء على ما يوليه من اهتمام وحرص على
تعزيز الجهود المبذول��ة للتصدي لفيروس
كورونا بما يحفظ صحة وسالمة الجميع.

تعيين محمود مقبل
مديرًا لالتصال في «الصناعة»
صدر عن صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ول��ي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء ،قرار رقم ( )14لس��نة 2021
بتعيين مدير في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ،جاء فيه:
عين الس��يد محمود أحمد علي مقبل مديراً إلدارة
المادة األولىُ :ي َّ
االتصال والتوعية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
الم��ادة الثانية :عل��ى وزير الصناع��ة والتجارة والس��ياحة تنفيذ
أح��كام هذا الق��رار ،و ُيعمل به م��ن تاريخ صدوره ،و ُي َ
�نش���ر في
الجريدة الرسمية.

«التربية» :اعتماد تجديد ترخيص
مكتب «المورد» للدارسين بالخارج
اعتمد وزي��ر التربي��ة والتعليم
ماج��د النعيم��ي ق��راراً بتجديد
ترخي��ص مكت��ب «الم��ورد»
للخدم��ات التعليمي��ة للطلب��ة
الدارس��ين ف��ي الخ��ارج ،وذل��ك
لمدة  3س��نوات قابلة للتجديد،
م��ع االلت��زام بكاف��ة ش��روط
الترخي��ص ،وبأحكام المرس��وم
بقان��ون رق��م  2لس��نة 1997
وزير التربية والتعليم
بش��أن مكات��ب الخدم��ات
التعليمي��ة للدارس��ين بالخارج ،والق��رارات الص��ادرة تنفيذاً له،
وبالقوانين واألنظمة األخرى المعمول بها في المملكة.

بناء على قرار «التنسيقية» برئاسة ولي العهد رئيس الوزراء
ً

«تمكين» :تمديد دعم الصاالت الرياضية
والمعارض والمرشدين السياحيين  6أشهر
أعل��ن صندوق العم��ل «تمكين» ،ع��ن تكليفه بتمديد دع��م برنامج
استمرارية األعمال لدعم المؤسسات في قطاع المعارض والمؤتمرات
والص��االت الرياضية ضمن القطاعات المتأث��رة باإلجراءات االحترازية
المتخذة للحد من تفشي جائحة كورونا (كوفيد .)19ويتكفل «تمكين»
بنا ًء عليه بمواصلة تمديد الدعم لهذه القطاعات لمدة  6أشهر أخرى.
ً
متابعة لتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء برئاس��ة صاحب
يأت��ي ذلك،
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ول��ي العهد رئيس
مجلس الوزراء في اجتماع اللجنة التنسيقية الخميس  25فبراير.
وتأت��ي هذه التوصيات في إطار التمدي��د الثاني لهذه القطاعات ،في
إط��ار دعم اس��تدامة المس��يرة التنموية من خالل دعم المؤسس��ات
المتأث��رة من تبعات الجائحة ،وخصوص ًا الت��ي ال تزال نطاق أعمالها
متأثرة بسبب جائحة كورونا ،وذلك لمدة ستة أشهر إضافية.
وم��ن المقرر أن يش��مل الدعم المرش��دين الس��ياحيين العاملين في
قطاع السياحة والضيافة ،حيث سيتم تقديم الدعم لرواتب المرشدين
السياحيين في هذا القطاع من المسجلين لدى وزارة الصناعة والتجارة
والس��ياحة ،لمدة  6أشهر ،دعم ًا لهم بس��بب توقف نشاطهم تطبيق ًا
لإلجراءات االحترازية المتخذة.
وأك��د الرئي��س التنفيذي ل� «تمكي��ن» د.إبراهيم جناح��ي أن الجهود
الوطنية مس��تمرة فيما يؤكد على استمرار مسيرة العملية التنموية،
والمساهمة بشكل فعلي في مواجهة التحديات المالية التي تواجهها
القطاعات األكثر تأثراً بتبعات جائحة كورونا.
وأك��د ح��رص المملكة على دراس��ة المعطي��ات والمس��تجدات التي
يواجهها الس��وق ،من أجل تقديم حلول تحفيزية تقف على القطاعات
التي اس��تمر توقف نش��اطها نتيجة ق��رارات الفري��ق الوطني الطبي
وإجراءاتها االحترازية الرامية لحفظ سالمة المجتمع.
وأش��ار إلى أن هذه المس��اعي الوطنية تُقدم في إط��ار تحفيزي لدعم
المؤسس��ات المتأثرة ،مؤكداً أن األزم��ة خلقت فرص ًا وتحديات ،حيث
يقع على المؤسس��ات دعم هذه الجه��ود من خالل طرح حلول إبداعية
بديل��ة ،تقوم على االس��تثمار في تجديد أنش��طتها ،بم��ا يتوافق مع
معطيات السوق الحالية والمستقبلية ،بعد جائحة كورونا.

جناحي :األزمة خلقت فرصًا وعلى المؤسسات طرح حلول إبداعية بديلة
دعم  279مؤسسة بقطاع المعارض والمؤتمرات و 182صالة رياضية
وبلغ عدد المؤسس��ات التي تنتم��ي لقطاع المع��ارض والمؤتمرات
التي حصلت على الدعم من خالل برنامج تمكين الستمرارية األعمال
ضمن المراحل الس��ابقة ما يص��ل إلى  279مؤسس��ة ،فيما بلغ عدد

المؤسس��ات التي تنتمي لقطاع الصاالت الرياضية التي حصلت على
الدعم من خالل برنامج تمكين الستمرارية األعمال ما يصل إلى 182
مؤسسة.
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خلف :زيادة الطاقة االستيعابية بمحطة
توبلي للصرف لـ 400ألف متر مكعب يوميًا
أكد وزير األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط
العمراني عصام خلف ،أن مشروع التوسعة الرابعة
لمحطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي ،يعمل
عل��ى زيادة الطاقة االس��تيعابية للمحط��ة الحالية
م��ن  200ألف متر مكعب لتص��ل إلى  400ألف متر
مكع��ب يومي ًا ،حيث ستس��تقبل المحطة التدفقات
من مناطق مختلفة من البحرين.
وأض��اف أن المش��روع ،يه��دف إل��ى رف��ع أداء مركز
توبلي إلنتاج المياه المعالج��ة وزيادة إنتاج المياه
المعالجة المس��تخدمة في أعمال ال��ري والتجميل
الزراعي من خالل اس��تيعاب تدفق��ات مياه الصرف
الصح��ي المتزاي��دة ال��واردة إل��ى المحط��ة نتيجة
للتط��ور العمران��ي والزي��ادة الس��كانية ،مبين ًا أن
المشروع
ج��اء ذلك خالل زيارة تفقدية للمش��روع لالطمئنان

عل��ى مراحل س��ير العمل في المش��روع يرافقه كل
م��ن وكيل الوزارة لش��ؤون األش��غال أحمد الخياط،
والوكيل المس��اعد للصرف الصحي إبراهيم الحواج،
ومدي��ر إدارة تخطي��ط ومش��اريع الص��رف الصحي
فتحي الفارع.
ووجه خلف إلى ضرورة االلتزام باش��تراطات الصحة
والس��المة المهنية في مواقع العم��ل واتخاذ كافة
التدابي��ر الوقائية وتطبيق معايير الس��المة خالل
فترة تنفيذ األعمال بتنس��يق وإش��راف مهندس��ي
الوزارة ،لضمان سالمة العمال العاملين بالمشروع،
علم ًا بأنه تم إنجاز  2,118,220ساعة عمل من غير
إصابات.
يذكر أن المش��روع يتضم��ن بناء محط��ة معالجة
جديدة بج��وار المحط��ة الحالية ،إلى جانب إنش��اء
غرفة تجمي��ع لكافة تدفقات مي��اه الصرف الصحي

بعم��ق  21متراً تح��ت األرض ،وإنش��اء محطة ضخ
رئيس��ة بعمق  25.1مت��ر تحت األرض الس��تقبال
تدفقات مي��اه الصرف الصحي من غرف��ة التجميع،
وإنشاء وحدات المعالجة األولية ووحدات المعالجات
الثنائي��ة ،باإلضاف��ة إلى إنش��اء وح��دات المعالجة
الثالثي��ة وتش��مل وحدة مرش��حات الرم��ل ووحدة
التطهي��ر بغ��از األوزون ووح��دة التطهي��ر بم��ادة
الكلورين ،وإنش��اء حوض التوازن وإنشاء وحدة حرق
الحمأة.
يش��ار إلى أن كلفة المش��روع تبلغ  77مليون دينار
بدعم من الصندوق الس��عودي للتنمية والصندوق
الكويت��ي للتنمي��ة االقتصادي��ة ،ويتول��ى أعم��ال
المقاولة السادة ائتالف دبليو تي أي تكتون ازميل،
كما يتم اإلشراف على أعمال التنفيذ من قبل ائتالف
الشركات االستشارية « KEOو .»P2nBerlin

بوجيري :مضاعفة الجهود الخليجية
لبناء شبكة من اإلجراءات الحمائية للطفولة
أك��د المندوب الدائم لمملكة البحرين د .يوس��ف بوجيري ،أهمية مضاعفة
الجه��ود الخليجية من أجل بناء ش��بكة م��ن اإلجراءات الحمائي��ة للطفولة
والتخفي��ف م��ن وطأة الظ��روف الحالي��ة خاصة على المس��توى النفس��ي،
والمضي ف��ي تحقيق رفاه الطفل؛ عبر الدفع بالبرام��ج التنموية التي تركز
على توفير مس��توى معيشي مالئم لنمو األطفال البدني والعقلي والنفسي
واالجتماعي.
وأش��ار في بيان ،باسم دول مجلس التعاون في سياق النقاش السنوي حول
حق��وق الطفل ضمن أعم��ال الدورة  46لمجلس حقوق اإلنس��ان في جنيف،
وال��ذي عقد مطلع م��ارس ،إلى أهمية عدم إغفال االهتم��ام باألطفال ذوي
االحتياج��ات الخاصة الذي��ن يمرون بمرحلة دقيقة جداً وآثار غير متناس��بة
يجب العمل على التصدي لها .وأك��د بوجيري اهتمام دول مجلس التعاون
البال��غ بحماية وتعزيز حقوق الطفل على كافة المس��تويات بما يتناغم مع
التشريعات واالتفاقيات األممية الخاصة بحقوق الطفل التي انضمت إليها
كامل دول المجلس ،والتزامها الراس��خ بكاف��ة المعايير الدولية المعتمدة
في هذا السياق.
وأش��ار إلى أنه انطالق ًا من اعتبار حماية الطفولة من األساسيات ،والمبادئ
الثابتة التي تتفق حولها كافة دول المجلس ،خصصت األمانة العامة لدول
مجلس التعاون مؤخ��راً بدعم و تأييد دولها األعضاء ،يوم ًا خاص ًا لالحتفال
بالطفل الخليجي والذي يصادف  15يناير من كل سنة.
ويمثل «اليوم العالمي للطفل الخليجي» فرصة إلعادة التأكيد على استكمال
مس��يرة دول المجل��س نحو مزي��د تعزيز حماية هذه الش��ريحة الهامة من
المجتمع ،كما يتم تنظيم مختلف التظاهرات والبرامج والحمالت التثقيفية
التي تهدف لنش��ر الوعي بأهمية رعاي��ة الطفولة ،وباألدوار التي تقوم بها

كاف��ة أطياف الدول��ة والمجتمع لتوفير أفضل األط��ر الممكنة لتحقيق نمو
وازدهار الطفولة في دول المجلس.
وأوضح ،أنه مما ال شك فيه أن الطفولة تعيش اليوم تحديات غير مسبوقة
بالنظ��ر للتهديدات المتنامية التي يش��كلها الوضع العالم��ي الحالي جراء
تبع��ات جائحة كورونا (كوفي��د ،)19والتي تطرح إش��كاليات مختلفة تضع
حق��وق الطف��ل أم��ام مخاطر حقيقي��ة ومباش��رة ،منها ما يم��س بحقوقه
األساس��ية في الحي��اة والبقاء والنمو بش��كل طبيعي وس��المته النفس��ية
والجسدية.
ودعا إلى التفكير بشكل جماعي خالل هذه المرحلة في كيفية اتخاذ التدابير
الكفيلة بالحد من معاناة األطفال الذين يتأثرون بشكل غير متناسب بهذه
الظروف ،عل��ى اعتبار أن ما يمر به األطفال خالل هذه المرحلة قد يكون له
آثار وخيمة ودائمة نظراً لمرحلتهم العمرية الحساسة.

خالد بن خليفة :البحرين وازنت بين إكراهات
النظام العالمي وخصوصيتها االنفتاحية
أوص��ى نائ��ب رئي��س مجل��س األمن��اء المدي��ر
التنفيذي لمركز عيس��ى الثقافي الدكتور الش��يخ
خال��د بن خليف��ة آل خليف��ة بطباع��ة أطروحات
الندوة االفتراضية حول تأثير جائحة كورونا على
النظام العالمي لمركز عيس��ى الثقافي في كتاب
خاص ،حيث جاءت الن��دوة لتقدم قراءة متعمقة
لتعام��ل النظام العالمي في ظل تفش��ي جائحة
كورونا (كوفيد.)19
جاء ذل��ك لدى اختتام أعمال الن��دوة االفتراضية
ح��ول تأثير جائحة كورونا عل��ى النظام العالمي
التي اس��تضافها مركز عيسى الثقافي ونظمتها
األمان��ة العامة لتحال��ف مراكز الفك��ر والثقافة
العربية بعنوان «النظام العالمي في ظل جائحة
كورونا».
وتال األمين العام لتحال��ف مراكز الفكر والثقافة
العربية مستشار العالقات الدولية بمركز عيسى
الثقاف��ي ف��واز أحمد س��ليمان ،البي��ان الختامي
للن��دوة الت��ي عق��دت على م��دى يومي��ن2-1،
مارس ،حيث تناولت الي��وم محور محددات القوة
ف��ي الجغرافي��ا السياس��ية العالمي��ة الجديدة،
وأدار الجلس��ة أس��تاذ العلوم السياسية بجامعة
الملك س��عود من المملكة العربية الس��عودية
الدكت��ور صالح المانع ،وتح��دث حول هذا المحور
حس��ين المجالي عض��و مجلس األعي��ان األردني
م��ن المملك��ة األردني��ة الهاش��مية ،والدكت��ور

محمد ملين مدير عام المعهد الملكي للدراسات
اإلس��تراتيجية من المملكة المغربية ،وس��امي
النصف الكاتب والمحلل السياس��ي ووزير اإلعالم
األسبق في دولة الكويت.
أما الجلس��ة الرابعة واألخيرة للندوة فقد طرحت
موضوع أس��س العالق��ات االجتماعي��ة الجديدة
وأدار الجلس��ة الدكت��ور كاي��د هاش��م مس��اعد
األمين العام لمنتدى الفكر العربي من المملكة
األردنية الهاش��مية ،حيث تحدث في هذا المحور
كل م��ن الدكت��ور محم��د العرابي رئي��س لجنة
العالقات الخارجية بمجلس النواب من جمهورية
مصر العربية ،والدكت��ور عايد المناع األكاديمي
والمحلل السياس��ي م��ن دولة الكوي��ت ،ومحمد

الحم��ادي الكاتب الصحف��ي واإلعالمي من دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
يذك��ر أن الن��دوة االفتراضية ح��ول تأثير جائحة
كورونا على النظام العالمي لمركز عيسى الثقافي
التي نظمتها األمانة العامة لتحالف مراكز الفكر
والثقاف��ة العربي��ة «ع��ن ُبعد» ش��ارك فيها 14
متحدث ًا بينهم نخبة من المفكرين واألكاديميين
والمثقفين من مختلف ال��دول العربية ،وطرحت
فيها أربعة محاور للنظر في تأثير جائحة كورونا
المس��تجد على أس��س النظام العالمي المقبل،
ومح��ددات الدولة الجديدة ،إل��ى جانب محددات
القوة في الجغرافيا السياسية العالمية الجديدة،
وأسس العالقات االجتماعية الجديدة.

«العدل» :الموثقون الخاصون
ينجزون  35ألف معاملة في 2020
كش��فت مدي��رة إدارة التوثي��ق
بوزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية
واألوق��اف لبن��ى الموس��ى ،أن
الموثقي��ن الخاصين أنج��زوا أكثر
م��ن  35702معاملة خ��الل العام
.2020
وانطالق�� ًا م��ن تعزي��ز دور كاتب
الع��دل الخ��اص ف��ي تقدي��م
خدم��ات التوثي��ق ،أص��در معالي
وزير العدل والش��ؤون اإلس��المية
واألوق��اف ق��رارات بالترخيص إلى
 66موثق�� ًا خاص�� ًا ،منهم  53للغة
العربي��ة و 13للغة اإلنجليزية ،لما
يوف��ره ذلك من مزاي��ا ترتكز على
تس��ريع أعمال التوثيق وتس��هيل
إجراءاتها أمام المس��تفيدين من
المواطنين والمقيمين والش��ركات
والمؤسس��ات ع��ن طري��ق إيج��اد

لبنى الموسى

خيارات متعددة من حيث المرونة
والسرعة والوقت والمكان.
ويأتي ذلك تكريس�� ًا للش��راكة مع
القطاع الخاص في تقديم خدمات

التوثيق ،وخل��ق المهن القانونية،
بهدف االس��تجابة لمتطلبات هذا
القط��اع الحي��وي واس��تيعاب هذا
العدد الكبير م��ن المعامالت ،من
خالل استقطاب عدد من الكفاءات
القانوني��ة المتمي��زة ،والت��ي
أسهمت في تحقيق نجاح ًا ملموس ًا
ف��ي رف��ع كف��اءة أداء الخدم��ات
المقدمة وسرعة إنجاز المعامالت.
وتتي��ح خدم��ة الموث��ق الخ��اص
إمكاني��ة حجز المواعيد المس��بقة
للحصول عل��ى خدمة كاتب العدل
الخاص ،وذلك عن طريق التواصل
المباش��ر مع الموثقين الخاصين،
حي��ث تتوف��ر بيان��ات االتص��ال
الخاص��ة بالموثقي��ن الخاصي��ن
المعتمدين عب��ر البوابة الوطنية
للحكوم��ة اإللكتروني��ة www.

.bahrain.bh
وطبق ًا للقرار الوزاري رقم  76لسنة
 2017ف��ي ض��وء التعدي��ل عل��ى
بعض أحكام المرسوم بقانون رقم
( )14لس��نة  1971بشأن التوثيق،
فق��د ت��م إط��الق خدم��ة الموثق
الخاص التي تُتيح للمراجعين من
المواطنين والمقيمين والش��ركات
والمؤسس��ات ،إج��راء كاف��ة
المعامالت عبر قانونيين ومحامين
مرخصي��ن ،والتي تش��مل توثيق
لعقود والمعامالت العقارية ،حيث
جرى تزويدهم باألختام الرس��مية
ألداء أعماله��م ،ف��ي حي��ن تتولى
إدارة التوثي��ق بوزارة العدل مهام
الرقابة الفني��ة والمالية واإلدارية
عل��ى عم��ل كاتب الع��دل الخاص
(الموثق الخاص).
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«الصحة» تنظم امتحان الزمالة
في طب وجراحة األسنان
بالرعاية الصحية األولية
تح��ت رعاي��ة وكي��ل وزارة
الصحة الدكتور وليد المانع
نظمت وزارة الصحة امتحان
الزمال��ة ف��ي ط��ب وجراحة
األس��نان للرعاي��ة الصحية
األولية وذل��ك بالتعاون مع
الكلي��ة الملكي��ة للجراحين
اإليرلنديين ف��ي «أدنبرة»،
حيث ت��م اس��تضافة وعقد
امتح��ان الزمال��ة العليا في
ط��ب األس��نان بالرعاي��ة
د .وليد المانع
الصحي��ة األولية «»MPDC
التابع للكلي��ة الملكية للجراحين بالمملكة المتحدة – أدنبره
ألطب��اء األس��نان المقيمين ف��ي برنام��ج « »SDRPللجزأين
الكتاب��ي والس��ريري بالتع��اون م��ع المعه��د البريطاني في
البحرين ،وبمش��اركة ممتحنين محليين مرخصين من الكلية
الملكية للجراحين بأدنبره.
وم��ن المقرر وبع��د نجاحهم أن يصبح األطب��اء مؤهلين لنيل
ش��هادة الزمالة في الرعاي��ة الصحية األولية لطب األس��نان
م��ن الكلية الملكية للجراحي��ن بالمملكة المتح��دة (أدنبره)
(.)MPDC RCSEd
وتأهل لدخ��ول االمتحان عدد  9أطباء مم��ن أنهوا متطلبات
البرنامج المحلي ،هذا وقد نجح منهم عدد  8أطباء حيث أكدت
الدكت��ورة منيرة الس��بيعي القائم بش��ؤون التدري��ب بوزارة
الصح��ة على قوة الش��راكة ما بي��ن وزارة الصح��ة البحرينية
ممثل��ة في قس��م تدريب أطب��اء األس��نان والكلي��ة الملكية
للجراحي��ن بالمملكة المتحدة «أدنب��ره» والتطلع إلى إضافة
المزي��د م��ن البرام��ج التدريبية ف��ي تخصصات جدي��دة ،إذ
ينعك��س ذلك تجاه توفير أفض��ل الخدمات الصحية المقدمة
للمواطنين والمقيمين وذلك بما يتماشى مع أحدث األساليب
التش��خيصية العالجية وتحقيق االس��تفادة المباشرة لصالح
كل من طبيب األس��نان وكذلك المواط��ن البحريني .وحرصه
الش��ديد على االس��تمرار في مثل هذه البرامج وتطويرها بما
يتماشى مع التقدم العلمي ومختلف المستجدات الحديثة في
المجال الطبي.

«ممتلكات» تبحث مع وفد
إسرائيلي الفرص االستثمارية
اجتمع الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة
خال��د الرميح��ي م��ع رئي��س المجل��س االقتص��ادي الوطني
اإلسرائيلي والمستشار االقتصادي لرئيس الوزراء اإلسرائيلي
البروفيس��ور أفي س��يمخون ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء
اإلس��رائيلي للش��ؤون الداخلية والتنموية ليؤور فاربير وذلك
لمناقشة الفرص االستثمارية والتعاون المشترك.
وتم خالل االجتماع بحث عدد من القطاعات االقتصادية التي
توفر فرص ًا استثمارية مشتركة من الممكن االستفادة منها
في سبيل رفد وتطوير التعاون االستثماري بين البلدين.

فتح باب التسجيل لـ«بكالوريوس
تربية المعلمين»  7مارس
أعلنت كلي��ة البحرين للمعلمين بالتعاون م��ع وزارة التربية
والتعلي��م عن فتح باب التس��جيل لخريجي وخريجات الثانوية
العام��ة للتقدم لدراس��ة برنام��ج البكالوريوس ف��ي التربية
بكلي��ة البحرين للمعلمي��ن للعام الدراس��ي المقبل -2021
 ،2022للعم��ل ب��وزارة التربية والتعليم بع��د التخرج بنجاح
بوظيفة معلم نظام فصل .ويشترط في المتقدم ما يلي:
 أن يك��ون بحريني الجنس��ية .وأن يك��ون حاص ًال على مؤهل
الثانوية العامة .وحاص ً
ال عل��ى معدل تراكمي  %80فما فوق
ويمكن اس��تقبال طلبات المتوقع تخرجه��م والحاصلين على
مع��دل تراكمي حالي  %78فما فوق بصورة مؤقتة ش��ريطة
تحقيق المعدل المطلوب ( )%80عند التخرج الستيفاء الطلب.
وأن يكون من المتوقع تخرجه العام الدراسي الحالي -2020
 ،2021أو م��ن خريج��ي العامين الدراس��يين الس��ابقين ،من
المدارس الحكومية والخاصة ممن أنهوا  12س��نة دراس��ية.
وأن يكون مس��ج ً
ال في جامعة البحري��ن .وأال يكون قد التحق
س��ابق ًا بالكلي��ة أو بجامع��ة البحرين وتم فصل��ه منها .وأن
يحقق النسبة المطلوبة في مراحل التقييم .وأن تثبت لياقته
الصحي��ة بمعرف��ة الجهة الطبي��ة المختصة .وأن يس��توفي
ش��روط القب��ول بجامع��ة البحري��ن الموجودة عل��ى الموقع
اإللكترون��ي ( .)www.uob.edu.bhفعل��ى الراغبين بالتقدم
لدراس��ة البرنام��ج من خريج��ي الثانوي��ة العام��ة والمتوقع
تخرجهم ،مس��ح رمز االستجابة السريع ( )QR Codeالموجود
في اإلعالن عن طريق الهات��ف النقال أو الدخول على الوصلة
اإللكترونية الموجودة على موقع وزارة التربية والتعليم وملء
طلب االلتحاق إلكتروني ًا وذلك في الفترة من األحد الموافق 7
مارس  2021وحتى يوم الخميس الموافق  18مارس .2021

«التربية» 2481 :مستفيدًا من
برامج المتفوقين والموهوبين
أعلن��ت إدارة التربي��ة الخاص��ة ب��وزارة التربي��ة والتعلي��م ،عن
تطبي��ق برنامج رعاي��ة الطلبة المتفوقي��ن والموهوبين في 27
مدرس��ة ابتدائية وإعدادية ،اس��تفاد من��ه  2481طالب ًا وطالبة،
حي��ث تم تدريب معلمي التفوق والموهب��ة على تقديم خدمات
البرنام��ج عب��ر منص��ة التيم��ز ،كما قام قس��م إع��داد ومتابعة
برام��ج الطلبة المتفوقي��ن باإلدارة بمتابع��ة عملهم من خالل
الزيارات االفتراضية المس��تمرة .وقالت رئيس قسم إعداد برامج
المتفوقين ب��إدارة التربية الخاصة س��عاد جعفر :إن «الخدمات
الت��ي يقدمها معلم��و واختصاصيو التف��وق والموهبة متنوعة،
حيث تم خالل الفصل الدراس��ي األول تقديم  464لقاء افتراضي ًا
لش��رح دروس ف��ي مه��ارات التفكير واإلرش��اد والبح��ث العلمي
للطلبة المتفوقين في تلك المدارس».
وأوضحت ،أنه تم تنفيذ  261إثرا ًء تنوعت بين األنشطة اإلثرائية
والمس��ابقات ،إلى جان��ب تنفيذ  171فعالي��ة افتراضية للطلبة
الموهوبين.
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اآلراء واألفكــار الــواردة في هــذه المقــاالت تعكــس آراء أصحابهــا وحدهــم ..وال تمثـــل بالضــرورة رأيًا أو مـوقفــًا رسميــًا لجـريــدة «الوطن» أو سيــاستهــا التحـريريــة

الم َّ
شاء
َ
waleedsabry2014@gmail.com
@Z4alajmi

د .ظافر محمد العجمي

وليد صبري

بايدن و«هدة» خيل البصرة
قبل أن يقوم سائق جرافة تابعة للجيش اإلسرائيلي
به��دم منزل لمدنيي��ن فلس��طينيين ،تقدمت فتاة
ش��قراء إليقافه ،لكنه تعمد قتلها بدهسها .كانت
الفتاة ذات  23عام ًا التي أسكتتها جرافة إسرائيلية
ف��ي  16م��ارس  2003هي األمريكية راش��يل كوري
« ،»Rachel Corrieكاتبة يوميات ،وسير ،وناشطة
س��الم ،ولم يتحرك الديمقراطيون حينها كحركتهم
إلقام��ة العزاء للمرة الس��ابعة على جث��ة المرحوم
جمال خاش��قي ،بل قبلوا ادعاء الصهاينة أن سائق
الجرافة لم يس��تطع رؤية راش��يل ،رغ��م مروره على
جسدها بالجرافة مرتين.
ونج��زم أن خل��ق ف��راغ اس��تراتيجي أمريك��ي ف��ي
الس��عودية قرار أثقل م��ن أن يحمله بايدن أو حتى
الديمقراطيي��ن مجتمعين كلهم ،ألس��باب منها أن
العالم قد س��ئم من دبلوماس��ية التقارير ،كتقرير
كولن باول عن نووي العراق  ،2003وتقرير جستا/

أوبام��ا عن عقاب دول المش��اركين ف��ي هجوم 11
س��بتمبر ،الصادر في  ،2016ومثله��م حالي ًا تقرير
بايدن ع��ن خاش��قجي  .2021وف��ي تقديرنا أن ما
يجري حالي�� ًا هو توصيف مهذب لالبت��زاز األمريكي
رغم أن األيام قد أثبتت أن الش��قيقة السعودية غير
قابل��ة لالبت��زاز ،ولوكانوا عكس ذلك ل��كان الخليج
كل��ه في جيب تل أبيب وطهران من��ذ زمن .كما أن
الرياض التي تتحاشى المواجهة بعقالنية يمكنها
بيس��ر تروي��ض إدارة بايدن بفك ارتب��اط العملة،
فالرياض إحدى معاقل الدوالر ،والصناديق السيادية
السعودية مؤثرة ،ومبيعات السالح ،ومثلها النفط
حيث يكف��ي لهز المكتب البيضاوي نفس��ه اتصال
من وول س��تريت أن يتم تخفي��ض اإلنتاج الخليجي
أو رفع س��عره ،مع ترك اإلنتاج الروس��ي وفيراً دون
تخفي��ض .ويب��دو أن بايدن مدرك لذل��ك بدليل أن
أول اتصال يجريه مع زعيم في الش��رق األوسط تم

مع الملك س��لمان! وكأنه يقول مجبر أخاك ال بطل،
فوعوده االنتخابي��ة مازالت طازجة .والتي تتضمن
القيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان التي كان يتذرع
بها أوباما ويرسمها خطوط ًا حمراء في سوريا لكنه
كحصان البصرة ينهك فيتوقف عن إنجازها فتحدث
أبشع الجرائم ضد اإلنسانية.

* بالعجمي الفصيح:
يق��ال إن خي��ل البص��رة تمتاز بس��رعة االنطالق أو
بالهدة حيث ال يجاريها حصان آخر ،ولكنها ما تلبث
ّ
أن تفقد قوتها فتخف س��رعتها من التعب وتخسر،
ون��كاد نج��زم أن ف��زّة حص��ان بايدن الم��درب في
إسطبل أوباما تشبه هدة خيل البصرة.
* كاتب وأكاديمي كويتي

كلمات لها معنى
Ahmed.zaman48@gmail.com

أحمد زمان

صلوا في بيوتكم
«صلوا في بيوتكم» ..هذه العبارة التي صارت تتردد
مع كل أذان للصلوات الخمس ،أصبحت وأمست من
العبارات التي ال يحب أن يسمعها المصلون خاصة
أولئك الذين اعتادوا على الصالة في المس��اجد منذ
سنين بعيدة ،وهم يس��رعون الخطى إلى المساجد
والجوامع مع كل آذان.
وه��ذه العبارة كما قال أحد علماء الس��عودية يجب
أن ال تق��ال ف��ي اآلذان ألنها تتناقض م��ع الدعوة
إل��ى الصالة ف��ي المس��جد ،فالمؤذن يق��ول« :حي
عل��ى الص��الة ..حي عل��ى الفالح» ويقص��د الصالة
في المس��جد وليس في المنزل ..ولذلك يقترح هذا
العال��م أن تق��ال هذه العب��ارة بعد انته��اء اآلذان
وليس في وس��طه ..صحي��ح أن هذه العب��ارة تقال
اليوم اضطراراً حتى ال تزدحم المس��اجد بالمصلين
وينتش��ر بينهم وباء كورونا (كوفيد ،)19إ ّال أن هذه
العب��ارة تح��رم المصلين من األج��ر الكبير والثواب
الجليل من الصالة في المس��اجد ،فرس��ولنا الكريم
صل��ى اهلل عليه وس��لم يق��ول لصحابت��ه خصوص ًا
يم ُحو هَُّ
اهلل
وللمس��لمين عموم ًا« :أَال أَ ُدُّل ُك ْم َعل��ى َما ْ

@waleedsabry2011

ِب ِه َ
َ
رس��ول
ات؟ َقا ُلواَ :بلى َيا
الد َر َج ِ
الخ َطا َيا َو َي ْر َف ُع ِب ِه هَّ
هَّ
ال :إِ ْس ُ
اهللَِ .ق َ
الم َك ِارهَِ ،و َك ْث َر ُة الخطى
باغ ا ْل ُو ُضو ِء َعلى َ
الصالةَِ ،فذل ُ
��اج ِدَ ،وا ْنت َ
ِك ُم
الصال ِة ْ
إِلى َ
بعد هَّ
ِظا ُر هَّ
الم َس ِ
ِّباطَ ،ف ُ
ذلك ُم الر ُ
الر ُ
ِّباط».
وعنه صلى اهلل عليه وس��لم َق َ
الر ُج َل
ُم هَّ
��ال« :إِذا َرأَ ْيت ُ
��ان قال هَّ
��اجد ْ
اهلل
��هدوا َل ُ
فاش ُ
َي ْعت ُ
اإل َ
َاد َ
يم ِ
الم َس ِ
��ه ِب ِ
هَّ
آمن
اج َد ِ
س��بحانه وتعالى« :إِن َ
اهلل َم ْن َ
هَّما َي ْع ُم ُر َم َس ِ
ْ
وم اآلخر».
ِب هَّ ِ
اهلل وال َي ِ
كما أن الصالة بالمساجد تعدل الصالة في المنازل
بسبع وعشرين درجة كما أوضح الحبيب المصطفى
علي��ه الص��الة والس��الم ف��ي واح��د م��ن أحاديثه
الشريفة.
ً
جماع��ة في المس��جد تجعل العبد
كم��ا أن الصالة
ممن يظ ّلهم اهلل تعالى في ظ ّله يوم ال ّ
ظل ّإال ظ ّله،
ّ
ع��د اهلل تعالى للعبد نُز ًال في الجنة ك ّلما غدا إلى
و ُي ّ
الص��الة في المس��جد ،أو راح منه��ا ،وتعطي صالة
الجماعة للمسلم أجر قيام الليل كام ً
وتعد الصالة
ال،
ّ
ً
جماعة في المسجد س��بب ًا من أسباب محو الذنوب،
وتعط��ي ص��الة الجماعة في المس��جد للعب��د نوراً

ً
جماعة
تام ًا ي��وم القيامة ،وينال المس��لم بالصالة
ّ
تام ٍة ،وتش��هد المالئكة مع
في المس��جد أجر ٍ
حجة ّ
المصلين صالة الجماعة.
ث��م إن الصالة بالمنزل وخاصة ي��وم الجمعة تحرم
المصلين من األج��ر العظيم لص��الة الجمعة ،وقد
ذكرت صالة الجمعة بالقرآن الكريم بش��كل صريح،
فقال اهلل عز وجل في كتابه العظيمَ « :يا أَ ُّي َها ا َّل ِذ َ
ين
ِلص َ
��ع ْوا
اس َ
آَ َم ُن��وا إِ َذا نُود َ
ِي ل َّ
��ال ِة ِم ْن َي ْو ِم ا ْل ُج ُم َع ِة َف ْ
إِ َل��ى ذ ْ
اهلل َو َذ ُروا ا ْل َب ْي�� َع َذل ُ
ُم
��ر َّ ِ
��م إِ ْن ُك ْنت ْ
ِك ْم َخ ْي ٌر َل ُك ْ
ِك ِ
َْ
َع َل ُم َ
ض
الص َال ُة َفا ْنت ِ
ونَ .ف ِإ َذا ق ِ
تْ
ُض َي ِت َّ
َش�� ُروا فِي األ ْر ِ
اهلل َو ْاذ ُك ُروا ََّ
َوا ْبت ُ
َغوا ِم ْ
اهلل َكثِي�� ًرا َل َع َّل ُك ْم
��ل َّ ِ
��ن َف ْض ِ
تْ
ِح َ
ون» .وعالوة على ذلك فإن الصالة بالمس��اجد
ُفل ُ
تجعلن��ا نلتق��ي بأصحابن��ا وأصدقائنا في س��احة
المس��جد ونتب��ادل معه��م األحادي��ث الودية بعد
انتهائنا من الصالة حيث يتعرف الجميع على أحوال
بعضهم البعض ويتدارسون مشاكل الحي بحضور
إمام المسجد لمحاولة حلها.
فمتى س��نعود إلى المس��اجد بع��د أن تختفي من
اآلذان عبارة« :صلوا في بيوتكم»؟.

االستثمار في المواطن
في حديث سلمان بن حمد «»2
نس��تكمل في الجزء الثاني من المقال حديثنا عن الرسائل االستراتيجية
السبع التي تضمنها حديث صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليف��ة ،ولي العهد ،رئي��س مجلس الوزراء ،خالل اللق��اء الصحفي مع
رؤس��اء تحرير الصحف المحلية ،والتي اس��تطاع من خاللها صاحب السمو
الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن يرسم خارطة الطريق للمرحلة
المقبلة ،ويشرح أفكاره ورؤاه ومشروعاته ومواقفه ،حتى يدرك الجميع ما
يتطلع إليه سموه.
الرس��الة الثالثة ،تضمنت الحديث عن االقتصاد ،وكيف يمكن االستثمار
في المواطن من خ��الل التعليم والصحة ،وبالتالي تكوين ثروة بش��رية
وطنية ،السيما وأن البحرين تزخر بالكوادر في كافة القطاعات والمكونات
المجتمعية ،وهو األمر الذي يؤدي بش��كل مباشر إلى خلق نهضة وطنية.
ومن الجدير ذكره ما شدد عليه سمو ولي العهد رئيس الوزراء فيما يتعلق
باإلب��داع والتفوق حي��ث يمثل األخي��ر روح البحرين من خ��الل النجاحات
المتتالية والكبيرة لعل أبرزها خالل المرحلة الحالية ما يتعلق بمواجهة
فيروس كورونا (كوفي��د ،)19وما حققته البحرين م��ن أرقام وإحصائيات
عالمية األمر الذي جعها محل إشادة من منظمة الصحة العالمية.
وإذا كان العال��م يواج��ه تحديات اقتصادية ،فالش��ك في أن رؤية س��مو
ول��ي العه��د رئيس ال��وزراء تركز على أن تك��ون البحرين مرك��زاً لخدمة
اقتصادات المنطقة لالستفادة من نموها ،حيث تسعى المملكة للتركيز
على القطاعات االقتصادي��ة ذات األولوية لعل أبرزها «الخدمات المالية،
وتقني��ة المعلوم��ات واالتص��االت ،والس��ياحة ،والخدمات اللوجس��تية،
والنف��ط والغاز ،والصناع��ات التحويلية» .من ه��ذا المنطق كان التطرق
إلى مس��ألة تعزيز التنافس��ية وإعطاء الفرصة للمواط��ن كي يبدع وهذا
ال يتأتى إال بإزالة البيروقراطية بش��كل تام .لذلك جاء تأكيد س��موه على
أهمية تطوير السياس��ات والتش��ريعات الداعمة لالنفت��اح ونمو القطاع
الخ��اص ،وفي الوقت ذات��ه ،مواصلة العمل على تحقي��ق التوازن المالي
سعي ًا لالستدامة االقتصادية.
ولعل أبرز ما تضمنته الرس��الة الرابعة لس��مو ولي العهد رئيس الوزراء،
خالل حديثه عن المجتمع ،م��ا يتعلق بضخ كفاءات جديدة في المناصب
اإلداري��ة ،وهن��ا الب��د أن ننظ��ر إلى اس��تراتيجية س��موه ف��ي التعيينات
الحكومي��ة التي ترك��ز دائم ًا على الكفاءة وال��والء للوطن وهي المعادلة
الصحيح��ة لتحقيق التميز والتي تعكس النس��يج المجتمعي المتنوع في
البحرين والذي تتميز به المملكة عن غيرها من الدول.
وهنا البد أن نشير إلى تركيز سموه على مواصلة تطوير النظام القانوني
وتعزيز العدالة والمنظومة المتكاملة لحقوق اإلنسان ،لذلك فإن التوسع
ف��ي برنام��ج العقوبات البديلة وتبن��ي برنامج مراكز اإلصالح والس��جون
المفتوحة لحماية النس��يج االجتماعي وفق ضوابط ،يعد من األمور التي
تعزز منظومة حقوق اإلنس��ان في البحرين ،والشك في أنها نظرة ثاقبة،
ورؤية حكيمة ،تجعل البحرين أنموذج ًا عالمي ًا في الرقي بحقوق اإلنسان،
وم��ا يعزز ذلك التوجه أيض ًا ما لفت إليه س��موه ،حول أهمية التوجه إلى
تجاوز أس��لوب االعتماد على االعتراف أمام المحكمة واالعتماد ،بد ًال عن
ذلك على األدلة المادية القاطعة .ثم جاء تنويه س��موه بش��أن التعاون
بين الس��لطتين التش��ريعية والتنفيذية ليؤكد على الدور الهام من أجل
مواصلة تطوير المنظومة التش��ريعية والقانوني��ة المتكاملة .وللحديث
بقية.

من القلب

مساحات

fatema.aa@hotmail.com

malmotawa2008@hotmail.com

فاطمة الصديقي
منى علي المطوع

الوقاية من االنتحار ضرورة عالمية
في البداية ..أتقدم بالش��كر إل��ى النائب الدكتورة
معصوم��ة عبدالرحيم على المقت��رح الذي تقدمت
به للجنة الخدمات بشأن توفير خط ساخن للوقاية
م��ن االنتح��ار يعن��ى بالتوعية واإلرش��اد من خالل
تقديم المس��اعدة له��م والتحدث معه��م لثنيهم
ع��ن االنتحار ،خاص��ة وأن المقدمين عل��ى االنتحار
ليسوا فقط من فئات ذوي االضطراب النفسي مثل
االكتئ��اب والفصام في الش��خصية بل هناك بعض
األش��خاص يقدم على االنتحار بسبب اليأس نتيجة
فقدان العم��ل أو المال أو بس��بب التعرض للتنمر
م��ن األهل أو األصدقاء أو من المجتمع ،كما أن فئة
المدمنين على شرب الكحول والمواد المخدرة أيض ًا
معرضين لالنتح��ار مثلهم مثل الذي��ن يتعرضون
للعن��ف بأش��كاله والتفكك األس��ري وحتى في ظل
جائحة كورونا أصبح البع��ض يخاف لدرجة الهوس
م��ن اإلصابة بالفي��روس أو الموت بس��ببه ،فجميع
ذلك عوامل وأس��باب تؤدي إلى االنتحار ،والمصيبة
بأن هناك بعض األش��خاص يقوم باالنتحار «اليف»
عبر مواقع التواصل االجتماعي ليوثق بذلك قضيته

أو من أجل كس��ب اس��تعطاف متابعيه عبر حسابه
الخاص.
االنتح��ار بالتأكيد له أثره البالغ على أس��ر المنتحر
وأهل��ه وأصدقائه وعل��ى المجتم��ع ،والمقدم على
االنتحار بالتأكيد بحاجة ماس��ة لكل من حوله حتى
يثنيه عن ارتكاب هذا الفعل الذي حرمه اهلل ،فبعض
حاالت االنتحار تكون مس��بوقة بتحذيرات قد تكون
لفظية أو س��لوكية وكثيراً ما تقال «أنا باذبح روحي
أو بارمي نفس��ي» وكثيراً ما يصمم الش��خص على
االنتحار إذا توفرت ل��ه مقوماتها في تلك اللحظة،
وهناك أيض ًا من يلجأ إلى اإلنترنت ويخطط ويبحث
في طريق��ة لالنتحار وهذا يؤكد عل��ى أن الكثيرين
بحاجة إلى توعي��ة ووقاية من اإلقدام على االنتحار
فتلك النفوس ضعيفة هشة ومتعبة وعلى المجتمع
بذل كافة السبل لحمايتهم من التهور الذي ال خط
رجعة بعده ما لم يتم إسعافه في الوقت المناسب،
وهنا يأتي دور الخط الس��اخن للوقاية من االنتحار
فأحيان ًا الحديث عن فكرة االنتحار وأسبابها من غير
محيط األس��رة واألصدقاء حافز عل��ى الحياة ألنهم

بحاجة إلى من يستمع إليهم ويصغي إلى مشاكلهم
أكثر من االس��تماع إلى النصائح أو توجيه اللوم من
المقربين إليهم ،تقول ل��ي إحدى الصديقات بأنها
تطوع��ت أثن��اء دراس��تها ف��ي الخارج ف��ي منظمة
بريطانية لديها خط س��اخن للوقاي��ة من االنتحار
وصادف أنها تكلمت مع أحده��م في منتصف الليل
فأخذت تستمع إليه ويستمع إليها طوي ً
ال حتى أنهى
المكالمة وهو مرتاح وتأسف على أفكاره الشيطانية
بل بعث لها باقة ورد في اليوم الثاني يشكرها على
الخدمة الت��ي قدمتها له وهي إنق��اذه من الموت.
خط س��اخن أنقذه وأنقذ الكثيرين في دول أوروبية
ونحن في المملكة بحاجة إلى تلك التجارب الناجحة
لنطبقه��ا ف��ي مجتمعن��ا وبحاجة إل��ى تأييد لمثل
هذه المقترحات الهادفة ،فاإلنس��ان الس��وي ليس
بحاجة إل��ى تلك المقترحات ولك��ن هناك من يقبع
ف��ي أفكاره وحجرته وصومعته يخطط في الخالص
فمن المهم أن يجد يداً حانية ودولة مس��ؤولة عنه
تنتش��له من ظلمة الصراع النفس��ي ال��ذي بداخله
للكشف والتدخل المبكر إلنقاذ روحه المعذبة.

باختصار
Fawaz_al_abdulla@hotmail.com
@faawaaz

فواز العبداهلل

سلمان وبن سلمان ..المستقبل عندما يتحدث..
قدر لنا أن يمد اهلل ف��ي أعمارنا لنرى دور
يبدو أن��ه ّ
الق��ادة في بناء النهضة الجدي��دة في بلداننا ،لنرى
كيف أن البناء ليس باألمر الهين ،وكيف هي الحروب
الخفية وكي��ف تدار وكيف تصارع على كل الجبهات،
وكيف يتلون األعداء وما هي طرق التعامل.
بالفع��ل ولمن ال يعلم ،نحن في زمن وعصر ش��بيه
بتلك العصور الت��ي كنا نقرأها في قصص األولين،
فهن��اك وتحديداً ف��ي الش��قيقة الكب��رى المملكة
العربية السعودية نرى زمن ًا أشبه بذلك الزمن الذي
وحد به الملك عبدالعزيز رحمه اهلل وطيب اهلل ثراه،
ه��ذه الدولة الت��ي نراها اآلن ش��امخة تحارب على

كافة الجبهات ،تردع الطامعين وتواجه المتربصين
وتحمي الحرمين وتعمل في الوقت ذاته على البناء
والتعمير ،بن��اء الدولة الحديثة والقادرة على قيادة
محيطها في بح��ور من العواصف والك��وارث .وهنا
في مملك��ة األمن واألمان ،مملكة الحب والس��الم،
مملكة حمد اإلنسانية ،هناك قائد فذ بدأ في تنفيذ
رؤية التطوير الشامل ،رؤية ال تقل عن الرؤية التي
ت��دور هن��اك على بعد ع��دة كيلو مت��رات وتحديداً
في العمق والحض��ن العربي واإلس��المي المملكة
العربي��ة الس��عودية ،ه��ذا القائ��د الذي يس��تمد
عزيمت��ه من عزيم��ة قائد الوطن ونبراس��ه جاللة

الملك المفدى ،فهو ال يقبل بأنصاف الحلول ويقود
موجة تحديث ش��املة وفق رؤية طموحة تتناس��ب
م��ع هذا العالم المتغير وغير المس��تقر .بعيداً عن
قدر لنا أن نكون
كل الرؤى وتفاصيلها ،نحن جميع ًا ّ
ش��اهدين على ه��ذا العصر ال��ذي يحمل لن��ا قادة
من ذاك الزمن الجميل ،قادة وهبوا أنفس��هم لبناء
أوطانهم ،وس��خروا جهوده��م ليذكرهم التاريخ في
كتب األجيال القادمة التي ستتذكر زمننا بأنه زمن
الق��ادة الواثقين والمؤمنين بش��عوبهم والمحبين
ألوطانهم .س��لمان بن حمد ومحمد بن س��لمان..
أنتما للتاريخ تؤرخان وللمستقبل تمضيان.

سمو ولي العهد
والبناء الوطني القادم
حوار صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء مع الصحافة المحلية والذي يعد أول حوار صحفي لس��موه منذ
توليه رئاس��ة مجلس الوزراء ،حمل عدة رسائل تس��لط الضوء على مستقبل
األيام القادمة وكذلك المس��تقبل الذي ينتظ��ر البحرينيين ومملكة البحرين
على المس��توى المحلي واإلقليمي والدولي ،وبالذات فئة الشباب الذين لربما
ف��ي محطات ومنعطفات عديدة مرت عليه��م لم تكن الرؤى الوطنية واضحة
لديهم بمثل ما كشفها سمو ولي العهد وبشفافية الفتة مطمئنة.
عدة رس��ائل وطنية سامية حملها لقاء س��موه مع الصحافة بمثابة العناوين
البراقة منها نستطيع أن نخلق نهضة وطنية جديدة بما تزخر به المملكة من
كوادر من كافة القطاعات والمكونات المجتمعية تمثل فريق البحرين ،وحان
الوقت لضخ كفاءات جديدة في المناصب اإلدارية والتعيينات الحكومية يجب
أن تكون مبنية على الكفاءة والوالء للوطن ،وتعكس نسيج مجتمعنا المتنوع
وتقييم العمل وفق اإلنجاز وليس األقوال ،ويجب أن نعمل بروح فريق البحرين
الواحد لتكون مملكة البحرين دوم ًا واحة األمن واألمان واالس��تقرار ،وسنبني
على ما تحقق من منجزات بفضل رؤى جاللة الملك المفدى وإسهامات األمير
خليفة بن س��لمان رحمه اهلل والمحاس��بة والمس��ؤولية من ثوابت مرتكزات
العم��ل الحكومي ونتطلع بأن تكون تركيبة مجلس الوزراء مبنية على أس��س
الكف��اءة ،وتمثل مختلف الفئ��ات العمرية كما عكس مجل��س النواب اإلرادة
الوطنية وإتاحة فرصة أكبر أيض ًا للشباب.
تلك الكلمات التي تفضل بها س��موه مناهج واستراتيجيات وطنية تكشف أن
هناك بنا ًء وطني ًا جديداً قادم ًا س��يتم يستكمل ما س��بق من إنجازات وبناءات
وطنية ،ويكون خلف لما س��لف ويس��تند على عدة معايير وأس��س ترتكز على
مضامين وثوابت وطنية س��امية تتماش��ى مع الخطوط العريضة للمش��روع
اإلصالحي لجاللة الملك وتصب في خانة تمكين الش��باب البحريني ،وجعلهم
في واجهة التنمية مع التقدير الدائ��م ألصحاب التجربة والكفاءات والخبرات
من كب��ار موظفي الدولة واالس��تفادة من خبراتهم وإس��هاماتهم الوطنية،
وأن س��موه في بنائه الوطني القادم مهتم بإش��راك مختلف الفئات العمرية
والكوادر التي تعكس تعددية نسيج مجتمعنا البحريني.
س��موه ش��دد عل��ى أن منهجية االس��تثمار ف��ي المواطن من خ��الل التعليم
والخدمات الصحية كون لنا ثروة وطنية كما شدد سموه على أن البحرين يجب
أن تكون قصة نجاح في خدمة المواطن وتمكينه ،وكلها رسائل وطنية بليغة
المعان��ي يري��د من خاللها إيصالها للش��عب البحريني تب��ث األمل والتفاؤل
واإليجابية ،كما كشف س��موه خالل حديثه عن المواقف السياسية والخارجية
الت��ي ينتهجه��ا وأن الدف��اع ع��ن أم��ن البحرين وحف��ظ حق��وق المواطنين
ومصالحه��م في مقدم��ة أولويات العمل ،وأن دعم األش��قاء في الس��عودية
واإلم��ارات والكوي��ت لن ينس��ى وأي حل يت��م التوصل إليه م��ع قطر يجب أن
يحفظ ويحمي حقوق ومصالح الوطن والمواطنين وتلك رؤى وطنية وسياسية
تكشف أن البحرين مركز إقليمي رائد في مناهج السالم والوحدة الخليجية.

الرئيس التنفيذي
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المحافظة على مكتسبات المواطنين في ميزانية -2021
 2022رغــم التحديــات االقتصاديــة جــراء «كورونــا» إنجــاز
حقيقي يحسب للسلطتين التشريعة والتنفيذية.

مواقيت الصالة

الفجر

04:42

الشروق 05:59

شـركــة الـوطــــن
للصحافة والنشر
مـبـنــــى دار  -أم الحصـــم

الظهــر

11:50

العصـــر 03:10

»

أحمد خالد

كشف موقع «نومبيو» لإلحصاءات المتخصص بإحصاء
البيان��ات أن فنزوي�� ً
ال تص��درت بأكثر دول��ة بمعدالت
الجريم��ة تلته��ا دول��ة بابوا غيني��ا الجدي��دة بالمركز
الثاني.
وجاءت جنوب إفريقيا بالمركز الثالث ،بعدها أفغانستان
بالمركز الرابع ،الهن��دوراس بالمركز الخامس ،بعدها
تريني��داد توباغو بالمركز الس��ادس ،البرازيل بالمركز
الس��ابع ،غيني��ا بالمركز الثام��ن ،الس��لفادور بالمركز
التاسع وسوريا بالمركز العاشر.

المغرب

05:41

العشاء 07:11

وفي مؤشر أقل الدول جريمة عربي ًا جاءت لبنان بالمركز
التاسع وفلسطين بالمركز العاشر.

درجات الحرارة

العظمى 24

الصغرى 15

كلمة أخيرة
s.alshaeer@gmail.com
@sawsanalshaer

سوسن الشاعر

مركز االتصال الوطني..
خط الدفاع األول في الحرب القادمة

بركان سينابونج ،أحد أكثر البراكين نشاطًا في األرخبيل اإلندونيسي يطلق عمودًا من الرماد والدخان ووصل ارتفاعه إلى  5آالف متر ،وفقًا لما ذكرته وكالة البراكين
اإلندونيسية« .إ ب أ  -إفي»

طالبة بحرينية تترأس جلسة
«االبتكار» بالبرلمان العربي للطفل

طالبان بحرينيان يفوزان بجائزة حمدان
آل مكتوم لألداء التعليمي المتميز

ش��اركت الطالبة البحرينية رتاج العباسي
«البرلمانية الصغيرة» من مدرس��ة الحد
الثانوي��ة للبن��ات ف��ي البرلم��ان العربي
للطفل في دورته الثانية ،حيث كانت من
ضمن رئاس��ة الجلسة األولى التي طرحت
موض��وع االبت��كار ،حيث حظيت بإش��ادة
واس��عة من الحض��ور ،كما اس��تضافتها
صحيفة االتح��اد اإلماراتي��ة للحديث عن
تجربتها في البرلمان.
وبش��أن مش��اركتها ،قالت رت��اج« :كنت
سعيدة جداً ولي الفخر والشرف بأن أكون
ضمن رئاس��ة الجلس��ة األولى من أعمال
البرلم��ان ،وأن تتاح لي ه��ذه الفرصة الذهبية لتمثي��ل البحرين ،وهلل الحمد
كنت عند حس��ن ظ��ن الجميع ،وقد س��اعدتني موهبتي في اإللق��اء والتقديم
اإلعالم��ي» .وعن موضوع االبت��كار قالت« :هو منصة المس��تقبل ،وخصوص ًا
لدى المبتكرين الصغار ،وأرى نفس��ي مبتك��رة ومبدعة في مجالي ،ومجتهدة
للوص��ول إلى أهداف��ي وغاياتي ،ومنه��ا أن أكون جزءاً من إنج��ازات البرلمان
المس��تقبلية» .أما عن الداعمين لها أوضحت «أمي دائم ًا تدفعني نحو النجاح
والتمي��ز ،وهي الداعم الدائم لي ،كما عززت لدي الطموح والش��غف والتحدي
لتحقيق أحالمي ،وال أنس��ى أخواتي وأخي وبقية العائلة ،لدعمهم المتواصل
لي ،وكذلك الشكر موصول لجميع القائمين على هذا البرلمان العربي».
فيم��ا قالت ع��ن طموحها للمس��تقبل« :أن��ا بالمرحلة الثانوية في المس��ار
التجاري ،وأرى نفس��ي في المس��تقبل قانونية تدافع ع��ن حقها وحق وطنها
وحق الطفل العربي» .وأضافت« :أنصح األطفال أن يثقفوا أنفس��هم بالقراءة
واالط��الع وت��ذوق أن��واع الفن��ون والثقافات ،وصق��ل مهاراته��م المختلفة،
وممارس��ة الهوايات المتنوعة والمفيدة ،والحرص على التعاون مع اآلخرين،
وكسر حاجز الخوف واستبداله بالثقة».

ف��ازت الطالب��ة ع��ال العجيمي من مدرس��ة جدحف��ص الثانوي��ة للبنات،
والطالب أسامة فتحي من مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين ،بجائزة
حمدان بن راش��د آل مكتوم لألداء التعليم��ي المتميز في دورتها الثالثة
والعشرين.
وأكد وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي ،اهتمام الوزارة بالمش��اركة
السنوية في الجائزة في إطار العالقات الوثيقة التي تربط البحرين بدولة
اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة في العديد من المجاالت ومنها المجال
التعليمي ،بفضل توجيهات القيادة الحكيمة في كال البلدين الش��قيقين،
وما يجمعهما من عالقات أخوية متميزة.
ون��وه بأهمية الدور الذي تضطلع به ه��ذه الجائزة في تحفيز المتميزين
من م��دارس ومعلمين وطلبة في ميدان التربي��ة والتعليم بدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية ،بما يش��كل دافع ًا للمزيد من العطاء الذي
يعود بالخير على المنظومة التعليمية الخليجية.
ج��اء ذلك ،خالل اس��تقباله الطالبين ،حيث هنأهما بهذا اإلنجاز المش��رف
وفوزهم��ا من الم��دارس الحكومية ع��ن فئ��ة الطالب المتميز ،مش��يداً
بالجهود التي بذالها لنيل هذه الجائزة التربوية المهمة.

ش��هد رؤس��اء تحرير الصحف المحلية عم��ل «الفريق الوطن��ي» الجبار والذي
قاد الس��فينة البحرينية ف��ي ظل هذه الجائحة ،ليروا بأنفس��هم قصة النجاح
الملحمي��ة التي تحتاج إلى كاتب س��نياريو ومخرج فني يبرزها للعالم كواحدة
من عناصرنا القوية ،جهد مش��كور من الفريق اإلعالمي يش��كرون عليه ،إنما
قصتنا التي يجب أن ننش��غل بها هي كيف يمكن تسويق البحرين عالمي ًا من
خالل نجاحنا محلي ًا.
نؤكد من جديد أننا نحتاج إلى تركيز جل جهودنا للتس��ويق الدولي أكثر من
المحلي ،تلك هي المهم��ة التي بذلنا فيها جهوداً ،نعم ،ولكنها ال ترقى كي
تش��كل خط دفاعنا األول قياس ًا بحجم الهجمة ،هنا يجب أن تنشغل ماكينتنا
الترويجية ليل نهار ،ال أن ننش��غل بالتس��ويق المحل��ي الذي بات أصغر طفل
يع��رف عن نجاحاتنا ،نحت��اج لتركيز الجهود التي نملكها وتس��خيرها للخارج
أكثر من الداخل لنبعث من خاللها عدة رسائل إلى أكثر من جمهور.
ها أنتم ترون كيف يشيطنون النجاح ويهدمون التقدم ويصوروننا وكأننا دول
همجية قمعية ونحن نتحس��ر ونتفرج بال ح��ول وال قوة عاجزون عن الوصول
للرأي العام خارج حدودنا ،ب��ل عاجزون حتى عن الوصول للرأي العام العربي
في إقليمنا.
قص��ة الفريق الوطني وحده��ا بإمكانها أن توصل عدة رس��ائل عن البحرين
التي نود للمس��تثمر ،للمراقب ،لإلعالم للسياسي ،ألي طرف يحتاج أن يعرف
من هي البحرين أن يستخدمها لإلجابة على هذه األسئلة.
م��ن ه��م البحرينيون؟ من هم قادته��م؟ ما هي إمكانياته��م وقدراتهم؟ أثر
العمق الحض��اري وأثر التنوع العرقي والديني في نج��اح هذا الفريق؟ حقيقة
االنصهار الوطني؟ ما هي الرؤية التي يحملها قادة هذا الفريق من أعلى قمة
فيه إلى أصغر عامل فيه؟ ما هي أولوياتنا الحقوقية؟
فلي��س الغرض من تس��ويق القص��ة أن نخبر العال��م أننا نجحنا ف��ي اجتياح
الجائح��ة فق��ط ،بل الغرض ه��و توظيفها سياس��ي ًا واقتصادي�� ًا ،لنوجه من
خاللها رس��ائل سياس��ية وحقوقية وسياحية واس��تثمارية ..إلخ ،باإلمكان أن
يتعرف العالم علينا من خالل واحدة من هذه القصص ولدينا الكثير منها.
قصتنا اإلس��كانية قس��م ًا ب��اهلل إنها ال تص��دق أن تقوم الدولة بمس��ؤولية
بناء مس��اكن لغالبية الش��عب واس��ألوا الدول الغنية والقوية عن حجم تلك
المس��ؤولية ،ماذا يعرف العالم عن تلك القصة من منطلق سياسي وحقوقي
وإدارة ناجحة للموارد؟
قصتنا في الرعاية الصحية من أروع القصص كتاريخ واس��تمرارية واستدامة
وثمرات جنيناها اآلن؟
تراثنا وتاريخنا وأثره على نمط حياتنا..
المرأة عندنا إنجازات ومالحم سطرتها أمهاتنا وبناتنا اليوم ينعمن بفضلهن
بكثير من الحقوق.
تاريخ البلدية تاريخ الشرطة تاريخ التعليم تاريخ االنتخابات كلها قصص حين
متلق غربي يعجب بأننا نمل��ك كل تلك المقومات
تس��ردها أو يعايش��ها أي ٍ
القوي��ة للترويج لبل��د متحضر متقدم وال نعرف كيف نس��وقها خارج حدودنا،
كلها مش��اريع ومهمات تسويقية تحتاج لتفرغ لتوظيفها سياسي ًا واقتصادياً
وحقوقي ًا.
هذه هي المهمة التي ال يجب أن تنش��غلوا عنها ،جهودكم ركزوها في ترويج
البحرين دولي ًا ،وس��خروا لها اإلمكاني��ات المادية المطلوبة فالبد أنها تحتاج
لميزاني��ة ولتفرغ ولبرنامج مح��دد األهداف وتوكل ألش��خاص يعرفون كيف
يخاطبون العالم ،تلك مهمة ال تبخلوا عليها حين تضعون الميزانية ،البد أن
تعامل كأي مش��روع لشراء منظومة دفاعية وال تنشغلوا بغيرها ،فهي جيشنا
وهي وسيلة دفاعنا وهي حصاننا القتحام العالم.
ال نري��د أن نبخس جهود األخوان في مركز االتصال الوطني والفريق اإلعالمي
فجهوده��م مش��كورة ال ج��دال ،وال أن نحملهم فوق طاقته��م ،لكن المهمة
الملقاة على عاتقهم ليس��ت في الترويج لإلنجازات محلي ًا ،بل هي أكبر مهمة
للدفاع ع��ن البحرين ،نظراً لطبيع��ة الهجمات الدولية عل��ى منطقتنا والتي
تس��تخدم فيها كل أدوات الق��وى الناعمة العابرة للح��دود ،لذلك ال يجب أن
نتهاون في قياس ومراقبة مدى إحكام خطوط دفاعنا األولى.

فريق طبي بـ«حمد الجامعي» يستأصل
الفص األيسر للكبد بالمنظار الجراحي
تمك��ن فريق جراحي بمستش��فى المل��ك حمد الجامعي من اس��تئصال الفص
األيس��ر للكب��د بالمنظار الجراح��ي لمريض ثالثين��ي من خ��الل عملية معقدة
ودقيق��ة جداً .حي��ث أدخل المريض إلى مستش��فى الملك حم��د الجامعي وهو
يعان��ي من انتفاخ وتورم في الجزء العلوي من البطن ،فقدان الش��هية ،وإرهاق
مستمر وفقدان الوزن.
وعليه تم عمل الفحوصات واألش��عة الالزمة للمريض ،تبين أنه يعاني من ورم
سرطاني منبث من القولون لينتشر في الكبد ،مما حتم ضرورة أخذ قرار التدخل
الجراحي الس��تئصال الفص األيس��ر من الكبد للمريض م��ع الحفاظ على جميع
الشرايين واألوردة والقنوات المرارية الخاصة بالفص األيمن من الكبد.
وقد قام الفريق الجراحي بإش��راف استش��اري الجراحة العامة وجراحة المناظير
واألورام الدكت��ور هاني الس��اعاتي والفريق الطبي المس��اعد ل��ه بإجراء عملية
جراحية معقدة للمريض الس��تئصال الفص األيس��ر بش��كل كلي ،والتي تعتبر
ه��ذه العملية من الجراحات العامة وجراح��ات األورام الكبرى والتي تمت بنجاح
كبير بعد أن اس��تغرقت ست س��اعات على يد ذوي الخبرة واالختصاص في هذا
المجال بالمستش��فى ،مع اس��تخدام أحدث جهاز منظار جراحي إلتمام العملية
بنج��اح ت��ام دون مضاعف��ات تذكر حي��ث غادر المري��ض بعد أربع��ة أيام من
العملية بحالة صحية جيدة ،ليبدأ رحلة العالج الكيماوي بمركز البحرين لألورام
في المرحلة الثانية من العالج.
وقال الساعاتي إن عمليات الكبد تعتبر من أعقد العمليات الجراحية والسيما إذا
أجريت بالمنظار الجراحي حيث إنها تجرى على مس��توى العالم في عدد محدود
للمقترحات

رقـــــم

من المراكز الطبية المرموقة.
الجدي��ر بالذكر أن مستش��فى المل��ك حمد الجامع��ي ومركز البحري��ن لألورام
مجه��زان بأعل��ى التقني��ات والتجهي��زات إلجراء مثل ه��ذه العملي��ات النوعية
بالمنظار الجراحي لعالج المرضى وأن الطاقم الطبي المتمثل في فريق الجراحة
والتخدي��ر والعناية القصوى والتمريض ذوو كف��اءة ومهنية عالية للتعامل مع
مثل هذه الحاالت المعقدة.

تعيين وكيل ووكيلين مساعدين في “الصناعة”
المنامة  -بنا

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،مرســوم رقم ( )28لســنة
 2021بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ،جاء فيه:

المادة األولى:
عيـــن الســـيدة إيمـــان أحمـــد حســـن الدوســـري
ُت ّ
ً
وكيل لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

مساعدًا للسجل التجاري والشركات.

المادة الثالثة:

المادة الثانية:
عين فـــي وزارة الصناعة والتجارة والســـياحة
يُ ّ

كل من:
ً
وكيـــل مســـاعدًا
 .1الســـيد خالـــد فهـــد العلـــوي
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لتنمية الصناعة.
ً
وكيـــل
 .2الســـيد نبـــراس محمـــد علـــي طالـــب

علـــى وزير الصناعة والتجارة والســـياحة تنفيذ
هـــذا المرســـوم ،ويُ عمل بـــه من تاريـــخ صدوره،
ويُ نشر في الجريدة الرسمية.

جاللة الملك

مرسوم بإعادة تنظيم وزارة الصحة
لســـنة  2021بإعـــادة تنظيـــم وزارة الصحـــة،

 .1الوكيل المساعد للصحة العامة ،وتتبعه:

حمد بن عيســـى آل خليفة مرســـوم رقم ()26

جاللة الملك يهنئ بلغاريا

جاء فيه:

المنامة -بنا

بعـــث عاهـــل البـــلد صاحـــب

خليفـــة ،برقية تهنئـــة إلى رئيس

له موفور الصحة والسعادة بهذه

الجللة الملك حمد بن عيسى آل
جمهورية بلغاريـا رومين راديف؛
وذلـــك بمناســـبة ذكـــرى يـــوم

فيها عـــن أطيب تهانيه وتمنياته

المناسبة الوطنية.

“الوطني لإليرادات”
خليفة ،مرســـوم رقم ( )30لســـنة

 .2الســـيدة نـــور حافـــظ إبراهيم

للجهـــاز

للسياسات والتخطيط.

بوعلـــي نائ ًبـــا للرئيـــس التنفيذي

للعمليات الضريبية.

لإليرادات ،جاء فيه:

المادة الثانية:

عيـــن فـــي الجهـــاز الوطنـــي
يُ ّ

الوطنـــي تنفيـــذ هـــذا المرســـوم،

 .1الســـيد يوســـف عـــادل محمد

ويُ نشر في الجريدة الرسمية.

المادة األولى:

لإليرادات ،كل من:

يُ عـــاد تنظيـــم وزارة الصحة وذلك على النحو

اآلتي :وزير الصحة ،ويتبعه:

الخاصة لكبار السن.

المادة الثالثة:
علـــى وزيـــر الصحـــة تنفيـــذ هـــذا المرســـوم،

ويُ عمـــل بـــه مـــن تاريخ صـــدوره ،ويُ نشـــر في

 .3إدارة الموارد البشرية والمالية.

الجريدة الرسمية.

صـــدر عـــن عاهل البـــلد صاحب الجللـــة الملك

المادة األولى:

المادة الثانية:

لســـنة  2021بتعييـــن وكيل مســـاعد فـــي وزارة

يُ عيـــن الســـيد رضـــا محمـــد حســـن األدرج
ً
وكيل مســـاعدًا لمشاريع اإلســـكان في وزارة

على وزير اإلسكان تنفيذ هذا المرسوم ،ويُ عمل

اإلسكان ،جاء فيه:

صـــدر عن عاهـــل البـــلد صاحب

الوطنـــي

أ .إدارة الصحة العامة.

 .2الوكيل المســـاعد للطب النفســـي والرعاية

حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة ،مرســـوم رقم ()27

مطـــر نائ ًبـــا للرئيـــس التنفيـــذي

 2021بتعييـــن نائبيـــن للرئيـــس

تنظيم وزارة الصحة.

األدرج وكيال مساعدا لمشاريع اإلسكان

مطر وبوعلي نائبين لرئيس
الجللة الملك حمد بن عيسى آل

ثانيا :وكيل الوزارة ،ويتبعه:
ً

ب .إدارة تعزيز الصحة.

المادة األولى:
التحريـــر لبـــلده .أعـــرب جللته

التنفيـــذي

صدر عـــن عاهل البلد صاحب الجللة الملك

أوالً :إدارة االتصال.

المادة الثانية:
يُ لغى المرســـوم رقم ( )67لسنة  2017بإعادة

علـــى وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد

ويُ عمـــل بـــه مـــن تاريخ صـــدوره،

اإلسكان.

بـــه مـــن تاريـــخ صـــدوره ،ويُ نشـــر فـــي الجريدة

الرسمية.

الصيرفي نائبًا لرئيس “السياحة والمعارض”
صـــدر عن عاهل البـــلد صاحب الجللة الملك

المادة األولى:

المادة الثانية:

عين السيدة فاطمة جعفر منصور الصيرفي
ُت ّ

لســـنة  2021بتعيين نائب للرئيـــس التنفيذي

نائ ًبـــا للرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة البحريـــن

علـــى وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة

لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ،جاء فيه:

للسياحة والمعارض.

صدوره ،ويُ نشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن عيســـى آل خليفة ،مرسوم رقم ()29

تنفيـــذ هـــذا المرســـوم ،ويُ عمل به مـــن تاريخ

رشدان والسلمان مديرين في وزارة اإلسكان
المنامة -بنا

صـــدر عن ولـــي العهد رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو

 .1الســـيد محمـــد عبدالعزيـــز رشـــدان مديرًا إلدارة إنشـــاء

( )13لسنة  2021بتعيين مديرين في وزارة اإلسكان،

 .2الســـيدة بلســـم علـــي عبدعلـــي الســـلمان مديـــرًا إلدارة

الملكـــي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفـــة ،قرار رقم
جاء فيه:

المادة األولى:
عين في وزارة اإلسكان كل من:
يُ ّ

وصيانة المشاريع اإلسكانية.

تخطيط وتصميم المشاريع اإلسكانية.

المادة الثانية:

على وزير اإلسكان تنفيذ أحكام هذا القرار ،ويُ ــــعمل به من
تاريخ صدوره ،ويُ َ
ـنشـر في الجريدة الرسمية.

 5مديريـــن لجهـــاز “اإليــــــرادات”
المنامة -بنا

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو

 .3محمـــود فـــؤاد حبيـــب خليفـــة مديـــرًا إلدارة العمليـــات

لسنة  2021بتعيين مديرين في الجهاز الوطني لإليرادات،

 .4إسراء مهدي عبدهللا مديرًا إلدارة السياسات الضريبية.

الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة قـــرار رقم ()16
جاء فيه:

المادة األولى:

عين في الجهاز الوطني لإليرادات كل من:
يُ ّ
 .1عادل يوسف القلف مديرًا إلدارة المعلومات الضريبية.

 .2أمل عبدالرضا مخلوق مديرًا إلدارة تحليل المخاطر.

نفتخر ابلكوادر البحرينية
في مؤسستنا
د .سارة الميدان ،طبيبة أسنان
د .لمياء محمود ،المدير التنفيذي

المادة الثانية:

علـــى وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني تنفيذ أحـــكام هذا
القـــرار ،ويُ عمل به من تاريخ صدوره ،ويُ َ
نشـــر في الجريدة

الرسمية.

مقبل مديرا لالتصال في “الصناعة”
المنامة -بنا

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو

والتوعية في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

لســـنة  2021بتعييـــن مديـــر فـــي وزارة الصناعـــة والتجارة

المادة الثانية:

الملكـــي األميـــر ســـلمان بن حمـــد آل خليفة قـــرار رقم ()14
والسياحة ،جاء فيه:

المادة األولى:

عين السيد محمود أحمد علي مقبل مديرًا إلدارة االتصال
يُ َّ

مراكز الدكتورة لمياء

والتدقيق.

 .5سارة محمد الكواري مديرًا إلدارة التخطيط والتطوير.

علـــى وزير الصناعة والتجارة والســـياحة تنفيذ أحكام هذا
القرار ،ويُ ــــعمل به من تاريخ صدوره ،ويُ َ
ـنشـر في الجريدة

الرسمية.

الدوي والعلوي مديرين في “الثقافة”
المنامة  -بنا

صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب الســـمو

والمالية.

لســـنة  2021بتعييـــن مديريـــن فـــي هيئة البحريـــن للثقافة

الحرف اليدوية.

الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة قـــرار رقم ()15

فتح ابب التقديم للمؤسسات
في البرنامج الوطني للتوظيف 2.0
www.tamkeen.bh

واآلثار ،جاء فيه:

المادة األولى:

يُ عين في هيئة البحرين للثقافة واآلثار كل من:

 .1منال علي يوســـف الدوي مديرًا إلدارة الموارد البشـــرية

 .2شـــوق الســـيد إســـماعيل مهـــدي العلـــوي مديـــرًا إلدارة

المادة الثانية:

على رئيس هيئة البحرين للثقافة واآلثار تنفيذ أحكام هذا
القـــرار ،ويُ عمل به من تاريخ صدوره ،ويُ َ
نشـــر في الجريدة

الرسمية.

مستمرون ببذل الجهود والمبادرات كافة لمحاربة الفيروس
المنامة  -بنا

أكـــد ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء

صاحـــب الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن

حمد آل خليفة ،أن التحديات االســـتثنائية

التي فرضها فيروس كورونا ()COVID-19
علـــى العالـــم تتطلـــب مزيـــدا مـــن التعـــاون

الدولـــي لمواجهتهـــا ،وبخاصـــة مـــا يتعلـــق

بتوفيـــر التطعيمـــات المضـــادة للفيـــروس

التـــي تؤمن تحصيـــن المجتمعات ،مشـــيرا
إلـــى أن مملكة البحرين مســـتمرة في تبني
المبـــادرات وبـــذل كافـــة الجهـــود للتصـــدي

للفيـــروس ،وســـجلت قصـــص نجـــاح

مشـــهودة ،أبطالهـــا الكـــوادر الوطنية الذين
بوعيهـــم وعزمهـــم تأخـــذ الحملـــة الوطنية

للتطعيم اتجاهها المنشـــود ،ما يؤكد التقاء
الكل على هدف واحد بروح فريق البحرين
الواحـــد وهو الوصول إلـــى طريق التعافي

الكامل حفاظا على صحة وسالمة الجميع.
جـــاء ذلـــك خـــالل لقـــاء ســـموه أمـــس عـــن

بعـــد ،رئيـــس مجلس إدارة شـــركة “تشـــاينا
ناشـــونال بايوتيـــك قـــروب  -ســـينوفارم”

شـــركة األدويـــة الصينيـــة ليو جينغ تشـــن،

local@albiladpress.com

حيث نوه سموه بالتعاون القائم بين مملكة

سمو ولي العهد
رئيس الوزراء :مواجهة
مزيدا
التحديات تتطلب
ً
من التعاون العالمي

البحريـــن وشـــركة “ســـينوفارم” فـــي مجال

تأميـــن التطعيـــم المضاد لفيـــروس كورونا
وما ســـبقها من تنســـيق مشـــترك لمشـــاركة
أبنـــاء البحريـــن وتطوعهـــم لإلنســـانية في

المرحلـــة الثالثـــة مـــن التجـــارب الســـريرية

للتطعيـــم المضـــاد للفيـــروس والتي جاءت

بالتعـــاون مع مجموعة “جي  ”42اإلماراتية

البحرين سجلت
قصص نجاح
مشهودة أبطالها
الكوادر الوطنية

والتـــي تتخـــذ مـــن أبوظبـــي مقـــرا لهـــا،

والقائميـــن على التجربة في دولة اإلمارات
العربيـــة المتحـــدة الشـــقيقة وجمهوريـــة

الصين الشـــعبية الصديقـــة ،مؤكدا الحرص
علـــى تطويـــر مختلـــف أوجـــه التعـــاون بما

يدعـــم المســـاعي الدوليـــة من أجـــل تجاوز
هـــذه الجائحـــة بنجـــاح .وأكـــد ســـموه على

مواصلـــة التعاون والتنســـيق مع الشـــركات
العالميـــة المصنعـــة للتطعيمـــات المضـــادة

لفيروس كورونا ومنها شـــركة “سينوفارم”

سمو ولي العهد رئيس الوزراء مستقبال رئيس مجلس إدارة شركة “تشاينا ناشونال بايوتيك قروب  -سينوفارم”

فـــي إطـــار الحملـــة الوطنيـــة للتطعيـــم

الهادفة لحماية صحة وســـالمة المواطنين
والمقيمين ،مشـــيرا ســـموه إلى دور شـــركة
“ســـينوفارم” كإحـــدى الشـــركات العالميـــة
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المصنعة للتطعيم المضاد لفيروس كورونا
وإسهاماتها الدولية في هذا المجال.

مـــن جانبـــه ،أعـــرب رئيـــس مجلـــس إدارة

شركة “ســـينوفارم” شركة األدوية الصينية
عن شـــكره وتقديره لصاحب السمو الملكي
ولـــي العهـــد رئيـــس مجلـــس الـــوزراء على

مـــا يوليه مـــن اهتمام وحرص علـــى تعزيز

الجهـــود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا

بما يحفظ صحة وسالمة الجميع.

مواصلة التعاون
والتنسيق مع
الشركات المصنعة
للتطعيمات

رواتـــب مجزيـــة فـــي “الوطنـــي للتوظيـــف”
مــســتــفــيــدون مــــن الـــبـــرنـــامـــج :بــــارقــــة أمـــــل لـــكـــل مــــن يــبــحــث عــــن عــمــل
المنامة  -بنا

الكثيـــر من الفـــرص النوعية أمام شـــباب البحرين،

لهـــا ،فهـــي نتائج الفتة ،وتـــرى أن البرنامج وفر لها

أكد مســـتفيدون مـــن البرنامج الوطنـــي للتوظيف

إذ يهـــدف البرنامج إلى تطويـــر الموظفين وإتاحة

فرصـــة الحصول على وظيفة أفضل من الســـابق،

فـــرص الترقـــي والتطوير الوظيفي ،معتبرًا نفســـه

معتمـــدة علـــى خبرتها فـــي مجال التأميـــن وإدارة

أحد المستفيدين من فرصة عمل في المكان الذي

المخاطـــر ،األمـــر الـــذي مكنهـــا مـــن تقلـــد وظيفـــة

كان يطمح للعمل فيه.

تنفيـــذي تأميـــن فـــي أحـــد المستشـــفيات الخاصة

مـــن جانبه ،قـــال رائد عبدعلي :إنـــه يلمس التوجه

وبراتب مجزي.

فـــي نســـخته الثانيـــة نجـــاح البرنامـــج فـــي توفير
فرص عمل نوعية وذات رواتب مجزية ،معتبرين
أن البرنامـــج منح الجيـــل الجديد فرصة الحصول
على وظيفة نوعية.
ولفـــت المســـتفيدون إلـــى وجـــود تغييـــر كبير في
نوعيـــة الوظائف المتاحـــة ،معتبريـــن أن التدريب

الجـــاد لبحرنـــة الوظائـــف فـــي شـــركته ،واعتبر أن
فرصا نوعية أمام الشـــباب
ً
القطـــاع الخاص يوفـــر

مريم القيدوم

هاشم ماجد

عدنان المطوع

وعد المرهون

المؤسســـات في معهـــد تدريبي خـــاص :إن عملية
التســـجيل فـــي البرنامـــج الوطنـــي للتوظيف كان

حاليا كموظف
وبين عدنان عبد الزهراء أنه يعمل
ً
خدمة عمالء في إحدى الشـــركات األجنبية ،األمر

الذي يدل على وجود طاقم عمل متفان في تقديم

هـــو مفتاح التغيير والتطويـــر الذي يجب أن يهتم

للعمـــل والترقـــي ،فالقطـــاع الخاص يوفـــر رواتب

به الشـــباب فـــي المرحلـــة المقبلـــة ،وأوضحـــوا أن

فرصا للتدرج
ً
معقولـــة مقارنة بالســـابق ،كما يوفـــر

وجـــود  25ألـــف وظيفة جديدة في هـــذه المرحلة

بشـــكل أســـرع من القطاع الحكومـــي ،وهذه نقطة

سلسا للغاية ،وأوضحت أنها حصلت على الوظيفة
ً

يعتبر بارقة أمل أمام كل من يبحث عن عمل.

يجب أن يســـتفيد منها الشـــباب ،وهي ميزة يجب

في  3أيام بين إجراء المقابلة وبدء العمل ،ولفتت

دعمه لمـــن يحتاج ،مؤكدا أهمية التوجه لتوظيف

وقـــال محمـــد القعـــود موظف عمليـــات في إحدى

أن تؤخذ في االعتبار.

إلـــى أن البرنامـــج يضمـــن ســـهولة التواصـــل بيـــن

البحرينيين بما يعكس االهتمام بالشباب.

أصحاب العمل والكوادر الجديدة وبالتالي ســـرعة

مـــن جانبها ،قالت مريم القيـــدوم :إن نتائج العمل

الشـــركات :إن البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف وفـــر

إلـــى ذلـــك ،قالـــت وعـــد اســـماعيل مشـــرف تطوير

تسكين الباحثين عن عمل في وظائف نوعية.

في البرنامج الوطني للتوظيف ملموسة ومشهود

فيمـــا أوضـــح هاشـــم فيصـــل ماجـــد الـــذي يشـــغل
وظيفـــة حـــارس أمـــن فـــي إحـــدى الشـــركات أن
البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف يعتبـــر برنامجـــا
جيـــدًا ،إذ تتم فيه عمليـــة التقييم ومن ثم اختيار
متمنيـــا أن يتم خلق
الوظيفـــة التـــي تحقق الرضا،
ً

وظائـــف مشـــجعة أمـــام الشـــباب لكـــي يســـتطيع

كل مواطـــن بـــدء حياتـــه وتكوين أســـرته في ظل
استقرار وظيفي.
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مصلحة المواطن أولوية قصوى وهدف نسعى له بخطط وبرامج تنموية

المنامة  -وزير المالية واالقتصاد الوطني

والتعليـــم والبنى التحتية وقطاع الشـــباب واإلعالم،
ً
الفتـــا إلـــى أن العمل قائم ومســـتمر لتحســـين جودة

وزير “المالية” :مضاعفة
الجهود والعمل بكفاءة واقتدار
عبر فريق البحرين الواحد

أكد وزير المالية واالقتصاد الوطني الشـــيخ ســـلمان
بـــن خليفـــة آل خليفـــة أن مشـــروع الميزانيـــة العامة
للدولة للســـنتين الماليتين  2022 - 2021ارتكز على
مبادئ وأســـس وضعت مصلحة المواطن في المقام

الخدمـــات الحكوميـــة ورفع كفاءتهـــا وتطويرها في
كافـــة القطاعـــات ،إلـــى جانـــب خفـــض المصروفـــات
اإلدارية للحكومة وتعزيـــز كفاءة اإلنفاق الحكومي،
ً
إضافـــة إلى االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد المالية بما

األول رغـــم التحديـــات والظروف االســـتثنائية التي
شـــهدتها مملكة البحرين والعالم أجمع بسبب جائحة

الصحـــف المحليـــة ،حيـــث أطلعهـــم علـــى أبـــرز بنود

تداعيـــات أهمهـــا انخفـــاض أســـعار النفط باألســـواق
ً
مشـــيرا إلـــى أن مملكـــة البحرين مســـتمرة
العالميـــة،

 2022 -ومـــا طـــرأ عليهـــا من تعديـــالت مهمة جاءت

في تنفيـــذ كل خططهـــا وبرامجهـــا التنموية واضعة
ً
تنفيـــذا لتوجيهات
مصلحـــة المواطـــن نصب عينيها،

التنفيذيـــة والتشـــريعية ،منوهًـــا بالتعـــاون المثمـــر

عاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســـى

واإليجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما

آل خليفة بأن يكون المواطن محور التنمية وغايتها

يحقق التطلعات واألهداف المنشودة.

وأوضـــح لرؤســـاء تحريـــر الصحـــف المحليـــة أن

جـــاء ذلـــك لدى لقائـــه أمس عـــن بُعد رؤســـاء تحرير

أولوياتهـــا كل مـــا يصـــب فـــي صالـــح المواطـــن عبـــر

فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  )19ومـــا ترتـــب عليها من

يسهم في تحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطن.
ونوه وزيـــر الماليـــة واالقتصاد الوطنـــي أن المرحلة

الميزانيـــة العامـــة للدولـــة للســـنتين الماليتين 2021

الحاليـــة تتطلـــب مضاعفـــة كافـــة الجهـــود الوطنيـــة
والعمـــل بـــكل كفـــاءة واقتـــدار عبـــر فريـــق البحرين
ً
نموذجا يحتذى به لمواصلة التقدم
الواحد الذي يعد

نتيجـــة التوافقـــات التـــي توصلـــت إليها الســـلطتين

بـــكل خطـــى ثابتة بمـــا يعـــود بالخير والنمـــاء لصالح
وزير المالية واالقتصاد الوطني في لقاء مع رؤساء التحرير

تعديالت بنـــود الميزانية العامـــة وضعت على قائمة

األساسية.

الوطـــن و المواطـــن ،مشـــيدا بالدور المهـــم والحيوي
ً
شـــريكا
الـــذي تضطلع به الصحف المحلية باعتبارها

زيـــادة بنـــد الرعايـــة االجتماعيـــة واســـتمرار تقديـــم

إلـــى جانـــب زيادة مخصصـــات وميزانيـــات عدد من

ً
وفاعال في المسيرة التنموية الشاملة بقيادة
أساســـا

دعـــم الكهربـــاء والمـــاء للمواطن في مســـكنه األول،

القطاعـــات ذات األهميـــة لتشـــمل مشـــاريع الصحـــة

عاهل البالد.

“الماليــة” تكشــف عــن أبــرز بنــود الميــزانيـة بعــد إقرارهــا

رغـــــم تـــداعـــيـــات “كــــــورونــــــا”...زيــــــادة مـــيـــزانـــيـــة  7مــــحــــاور مــرتــبــطــة بــالــمــواطــن

المنامة  -وزارة المالية واالقتصاد

كشـــفت وزارة الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي

واالتحادات الرياضية وبما يلبي احتياجات

عـــن أبـــرز بنـــود الميزانيـــة العامـــة للدولـــة

قطاع الشباب والرياضة.
وفيمـــا يتعلـــق بميزانيـــة قطـــاع البلديـــات،

للســـنتين الماليتيـــن  2021و ،2022والتـــي
ً
نتيجة للتعاون والتنســـيق المشـــترك
جاءت

(2022-2021

(2022-2021

بين الحكومة والسلطة التشريعية لمناقشة

زيـــادة الميزانية التشـــغيلية لقطاعي الثروة

اﻟﻤﺒــﺎدئ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ ﻹﻋــﺪاد ﻣﺸــﺮوع ﻗﺎﻧــﻮن اﻋﺘﻤــﺎد
اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

عُ قـــدت بيـــن الســـلطتين وما تم إقـــراره من

مجلس النواب بعد مناقشـــة مشروع قانون

الحيوانيـــة والثروة البحريـــة بمقدار مليون

2021

الماليتيـــن  2021و 2022فـــي الجلســـة

اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻢ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ
اﻷﻛﺜﺮ
ً

ﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺑﺘﺮﺷﻴﺪ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة
اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

المنعقـــدة أمـــس ،بمـــا يصـــب فـــي مصلحـــة
الوطن والمواطـــن ويلبي التطلعات ويحقق
األهداف المنشـــودة على الرغم من الظروف
االســـتثنائية والتحديـــات التـــي تشـــهدها

اﺳﺘﻤﺮار ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎءة وﻓﺎﻋﻠﻴﺔ

كورونا (كوفيد  )19وانخفاض أســـعار النفط
في األسواق العالمية.

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻮازن اﻟﻤﺎﻟﻲ

وأشـــارت الـــوزارة إلـــى أن الظـــروف الراهنة

ﻣﻦ ﺧﻼل:

ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ

الميزانيـــة العامة للدولة للســـنتين الماليتين
 2021و 2022يســـير حســـب مقتضيـــات
المرحلـــة الحاليـــة ومـــا تتطلبـــه مـــن تعـــاون
إيجابي وتنسيق مشترك بين جميع الجهات
ذات العالقـــة بما ينعكس علـــى تعزيز ودعم
النمو االقتصادي لمملكة البحرين.
كمـــا أشـــادت الـــوزارة بمـــا توليـــه الحكومـــة
للمواطنيـــن المســـتحقين بمـــا يؤكـــد أن

3,569

وتطوير إنتاج البرامج التلفزيونية.

1,112

ولفتـــت الـــوزارة فيمـــا يخـــص اإليـــرادات
العامـــة ،إلـــى أنـــه تـــم التوافـــق علـــى تعديل
سعر بيع برميل النفط المعتمد في الميزانية

1 2

زيادة ميزانية المشروعات  70مليون دينار

األول باعتباره الهدف األســـاس الذي توجه

زيادة الميزانية التشغيلية لـ “الثروة الحيوانية” مليون دينار

زيادة اعتمادات البرامج التلفزيونية في “اإلعالم” % 185

إليـــه جميع الخطـــط والبرامـــج كونه محور
اســـتمرار دعم الكهرباء والماء للمواطن في

آل خليفة.
بنـــاء علـــى التوافقات
ً
وأكـــدت الـــوزارة أنـــه
تمـــت زيـــادة مخصصـــات بنـــد الرعايـــة
االجتماعيـــة بمبلـــغ وقدره  57مليـــون دينار

المشـــروعات بمقـــدار  70مليـــون دينـــار

للســـنتين الماليتيـــن  2021و ،2022وهـــو ما

للســـنتين الماليتيـــن  2021و ،2022وذلـــك

يؤكـــد أن المواطـــن يأتـــي دائمً ـــا فـــي المقام

بهـــدف تســـريع وتيـــرة تنفيـــذ المشـــروعات

“ممتلكات” تناقش
الفرص االستثمارية
مع وفد إسرائيلي
المنامة  -ممتلكات

اج ـ ــت ـ ــم ـ ــع ال ـ ــرئ ـ ــي ـ ــس

اإليـــرادات العامـــة  2,457مليون دينار ،فيما
بلـــغ إجمالـــي المصروفـــات العامـــة 3,569
مليـــون دينار بعجـــز أولي يبلـــغ  355مليون
دينار وعجز كلي يبلغ  1,112مليون دينار.

ً
مؤكدة الوزارة ما تضمنه مشـــروع الميزانية

إضافـــة إلى تعزيز القطاعـــات الحيوية التي

بحلـــول العـــام  ،2022كمـــا تمـــت زيـــادة

المصروفـــات اإلداريـــة للحكومـــة وتعزيـــز
ً
إضافـــة إلـــى
كفـــاءة اإلنفـــاق الحكومـــي،

العامة للدولة من مشروعات متنوعة تهدف

من شأنها أن تصب في صالح المواطنين.

ميزانية مشـــروعات وزارة شـــؤون الشـــباب

االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد الماليـــة ،مـــا

والرياضة بنســـبة  % 87للســـنتين الماليتين

يســـهم في تحقيـــق كل ما فيه خيـــر للوطن

إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية وتزويدها

ولفتـــت الـــوزارة إلى أنـــه تم زيـــادة ميزانية

 2021و2022؛ بهـــدف زيـــادة دعـــم األنديـــة

والمواطن.

الصحـــة ،إذ ســـينعكس أثرهـــا علـــى خدمـــة

رفد كل القطاعات الحيوية بمملكة البحرين

جميع المواطنين بأقصى درجة من الكفاءة،

بمـــا يلبي الطمـــوح والتطلعات المســـتقبلية،

الخريجيـــن مـــن  300إلـــى  1000متخـــرج

اعتداءات الحوثي على
جازان “إرهابية جبانة”

األطفال يتعرضون لتهديدات متنامية جراء كورونا

نـــدّدت وزارة خارجيـــة مملكـــة البحريـــن

المنامة  -وزارة الخارجية

المنامة  -وزارة خارجية

مندوب البحرين الدائم في جنيف يلقي بيا ًنا باســم “مجلس التعاون”

واســـتنكرت بشـــدة إطالق ميليشيات الحوثي

ألقـــى المنـــدوب الدائـــم لمملكـــة
البحرين بيا ًنا باســـم دول مجلس

تقـــوم بهـــا كافـــة أطيـــاف الدولـــة

الســـعودية الشـــقيقة ،والذي أســـفر عـــن إصابة

في ســـياق النقاش الســـنوي حول

الممكنـــة لتحقيـــق نمـــو وازدهـــار

معربة عن تمنياتها بالشـــفاء العاجل للمصابين

 46لمجلـــس حقـــوق اإلنســـان في

يستهدف حياة األبرياء واآلمنين.

مارس 2021م.

الــمــجــلــس االقــتــصــادي

جـــراء هـــذا العمـــل اإلرهابـــي الجبـــان الـــذي

جنيـــف ،الـــذي انعقـــد بتاريـــخ 1

وجـــددت وزارة الخارجيـــة موقـــف مملكـــة

وأكد الســـفير فـــي بيانـــه ،اهتمام

اإلسرائيلي أفي سيمخون ونائب مدير مكتب رئيس

التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحفاظ

بحمايـــة وتعزيـــز حقـــوق الطفـــل

فاربير؛ لمناقشة الفرص االستثمارية والتعاون المشترك،

ومواطنيهـــا والمقيميـــن فيها ،مؤكـــدة وقوفها

مـــع التشـــريعات واالتفاقيـــات

االعتـــداءات الحوثية المتواصلـــة التي تنتهك

التـــي انضمـــت إليهـــا كامـــل دول

واالستقرار اإلقليمي.

المعاييـــر الدوليـــة المعتمـــدة فـــي

الممكن االستفادة منها في سبيل رفد وتطوير التعاون

أمـــا للســـنة الماليـــة  2022فقـــد بلـــغ إجمالي

والتعليـــم مـــا يســـهم بالتالي في رفـــع أعداد

الـ ـ ــقـ ـ ــابـ ـ ــضـ ـ ــة خ ـ ــال ـ ــد

فرصا استثمارية مشتركة من
ً
االقتصادية التي توفر

للميزانية يبلغ  1,208مليون دينار.

وتطويرهـــا في جميـــع القطاعـــات ،وخفض

الهامـــة في قطـــاع البنيـــة التحتيـــة وقطاع

بجميع الدعائم التي من شأنها أن تسهم في

عـــدد مـــن المدنيين وتضـــرر األعيـــان المدنية،

حيث تــم خــالل االجــتــمــاع بحث عــدد مــن القطاعات

يبلـــغ مقـــدار  500مليون دينـــار ،وعجز كلي

تولـــي الوظائـــف التعليميـــة بـــوزارة التربية

حقوق الطفل ضمن أعمال الدورة

الوزراء اإلسرائيلي للشؤون الداخلية والتنموية ليؤور

 3,614مليون دينار لســـنة  2021بعجز أولي

تحســـين كفـــاءة الخدمـــات الحكوميـــة

الـــتـــنـــفـــيـــذي ل ــش ــرك ــة

الــوطــنــي اإلســرائــيــلــي

دينـــار ،كما بلـــغ إجمالي المصروفـــات العامة

وتأهيـــل الكـــوادر الوطنيـــة؛ لتمكينهـــم مـــن

الحدوديـــة بمدينـــة جـــازان بالمملكـــة العربيـــة

خالد الرميحي

الميزانيـــة العامـــة للدولة بلـــغ  2,406مليون

واالقتصـــاد الوطنـــي مواصلـــة العمـــل علـــى

التعاون الســـفير يوسف بوجيري،

الـ ــرمـ ــيـ ــحـ ــي ،رئ ــي ــس

من  10إلى  20مليون دينار.
يذكـــر أن إجمالـــي اإليـــرادات العامـــة فـــي

 % 94للعـــام 2022؛ بهـــدف زيـــادة تدريـــب

اإلرهابية مقذوف عســـكري تجاه إحدى القرى

مــمــتــلــكــات الــبــحــريــن

كليـــة البحريـــن للمعلميـــن الســـنوية بنســـبة

مساهمة شـــركة ممتلكات البحرين القابضة

وفـــي هـــذا الصـــدد ،أكـــدت وزارة الماليـــة

التنميـــة وغايتهـــا األســـاس .كمـــا تـــم تأكيـــد

للسنتين الماليتين  2021و.2022

االستثماري بين البلدين.
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 2021و2022؛ بهدف دعم اإلبداع البحريني

زيادة الميزانية التشغيلية لـ “البلديات” مليون دينار

وتضمنـــت التعديـــالت زيـــادة ميزانيـــة

ل ـ ــرئ ـ ــي ـ ــس الـــــــــــــوزراء

اإلعـــالم بنســـبة  % 185للســـنتين الماليتين

زيادة مخصصات بند الرعاية االجتماعية  57مليون دينار

مســـكنه األول ضمن الميزانية العامة للدولة

والمستشار االقتصادي

البرامـــج التلفزيونيـــة فـــي وزارة شـــؤون

زيادة ميزانية مشروعات “الشباب والرياضة” % 87

زيادة ميزانية كلية البحرين للمعلمين السنوية % 94

مـــن اهتمام وحرص مســـتمر لتوجيه الدعم

البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى

أنه تم زيادة االعتمادات المخصصة لتمويل

1 2

الوطن والمواطن ،مشـــيرة إلى أن مشـــروع

تنمويـــة شـــاملة وفق رؤى وتطلعـــات عاهل

كما ذكرت وزارة المالية واالقتصاد الوطني

العامة للدولة إلى  50دوالرا للبرميل الواحد
ً
ً
إضافـــة إلـــى مضاعفة
بـــدال عـــن  45دوالرا،

اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت ﺣﺴﺐ
اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ

والخطـــط الواعـــدة التـــي تصب فـــي صالح

ســـتواصل المملكـــة مـــا تحقق مـــن منجزات

اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺧﻠﻖ
ﻓﺮص واﻋﺪة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

2,457

الوطنية.

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﻳﺮادات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ

الوطن ويســـهم في تحقيق جميع التطلعات

الثـــروة الحقيقـــة األغلـــى للوطـــن وبهـــم

3,614

هذه القطاعات عبـــر تمكين وتأهيل الكوادر

1,208

2022

أﻫﺪاف اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

المملكة والعالم أجمع جراء جائحة فيروس

مصلحـــة المواطنيـــن أولويـــة نهمـــة؛ كونهم

2,406

دينـــار لنفـــس الفترة بهـــدف تعزيـــز إنتاجية

500

اعتمـــاد الميزانيـــة العامـــة للدولـــة للســـنتين

ثابتة بروح الفريق الواحد بما يدعم مسيرة

التشـــغيلية للقطـــاع بمقـــدار مليـــون دينـــار
للسنتين الماليتين  2021و ،2022إلى جانب

مرئيات السلطة التشريعية
ً
وصـــوال للتوافقات خـــالل االجتماعات التي

تحتـــم علـــى الجميع مواصلـــة العمل بخطى

لفتـــت الـــوزارة إلى أنه تـــم زيـــادة الميزانية

البحريـــن الداعـــم لكافـــة الجهـــود والمســـاعي

دول مجلـــس التعـــاون البالـــغ

علـــى أمنهـــا واســـتقرارها وســـالمة أراضيهـــا

على المستويات كافة بما يتناغم

التـــام في صف واحد مـــع المملكة في مواجهة

األمميـــة الخاصة بحقـــوق الطفل

مبـــادئ القانون الدولي اإلنســـاني وتهدد األمن

المجلس ،والتزامها الراسخ بكافة

رعايـــة الطفولـــة ،وبـــاألدوار التي
والمجتمـــع لتوفيـــر أفضـــل األطر
الطفولة في دول المجلس.

واعتبـــر بوجيـــري أن الطفولـــة
تعيـــش اليـــوم تحديـــات غيـــر

هذا السياق.

مســـبوقة بالنظـــر للتهديـــدات

 15ينايـــر مـــن كل ســـنة .ويمثـــل

المتناميـــة التـــي يشـــكلها الوضـــع

حمايـــة الطفولة من األساســـيات،

فرصـــة إلعـــادة التأكيـــد علـــى

جائحـــة كوفيـــد  ،19والتي تطرح

كافـــة دول المجلـــس ،خصصـــت

نحـــو مزيـــد تعزيـــز حمايـــة هـــذه

الطفـــل أمـــام مخاطـــر حقيقيـــة

يتـــم تنظيـــم مختلـــف التظاهرات

األساســـية فـــي الحيـــاة والبقـــاء

التي تهدف لنشـــر الوعـــي بأهمية

النفسية والجسدية.

ً
وانطالقا من اعتبار
وأشار إلى أنه

والمبادئ الثابتة التي تتفق حولها
األمانـــة العامـــة لـــدول مجلـــس

التعاون أخيرًا بدعم وتأييد دولها
خاصـــا لالحتفال
ً
األعضـــاء ،يومً ا
بالطفـــل الخليجـــي ،الذي يصادف

“اليوم العالمـــي للطفل الخليجي”

العالمـــي الحالـــي جـــراء تبعـــات

اســـتكمال مســـيرة دول المجلس

إشـــكاالت مختلفـــة تضـــع حقـــوق

الشريحة المهمة من المجتمع ،كما

ومباشـــرة ،منها ما يمس بحقوقه

والبرامـــج والحمـــالت التثقيفيـــة

والنمـــو بشـــكل طبيعي وســـالمته

أفضل موازنة

الميزانية الجديدة ...عبرت بسالم

وزيــر الماليــة“ :نحــب رأس” مــن يــؤدي واجبــه بإخــاص
سيدعلي المحافظة

مـــرر مجلـــس النـــواب مشـــروع
الميزانيـــة العامـــة للدولة للســـنتين
الماليتين  2021و.2022

^ دعـــا النائـــب عيســـى

بشـــكل كبير علـــى الميزانية ،إال أننا

الكوهجـــي إلـــى أهميـــة التركيـــز

المالي ومستويات الصرف.

العـــام والحفاظ على المكتســـبات

تمكنـــا من االلتزام ببرنامج التوازن

فـــي الميزانية علـــى خفض الدين

وفـــي رده علـــى مداخلـــة النائـــب

العامـــة للمواطنيـــن ،مؤكـــدا أن
هـــذه الميزانيـــة هـــي مـــن أفضـــل

إبراهيـــم النفيعي ،التي أشـــار فيها

وقبل التصويـــت ،قال وزير المالية

الموازنـــات التـــي مـــرت علـــى

إلى أن إشـــادات النواب هي ما دفع

واالقتصاد الوطني الشـــيخ سلمان

المجلس.

المســـؤولين للفســـاد ،قـــال الوزيـــر:

بـــن خليفـــة آل خليفـــة إن الظروف

من يســـتحق اإلشـــادة سنشـــيد به،

الراهنة تحتم علينا مواصلة العمل

وفـــي الوقـــت ذاتـــه لن نتهـــاون مع

بخطى ثابتة وبروح الفريق الواحد،

مـــن يفســـد ،وهنـــاك أدوات رقابيـــة

الشيخ سلمان بن خليفة

وإن الميزانيـــة الحاليـــة تم وضعها

وأجهـــزة وآليات كثيـــرة تم وضعها

وفـــق مقتضيـــات المرحلـــة الحالية

حـــرص مســـتمر فـــي الحفـــاظ على

التزمـــت

وتأسيس مشـــترك ،وتعكس تعزيز

تقديم الدعم لهم.

تمويلية لهذه الفترة ،ورغم أن هذه

ومـــا تتطلبـــه مـــن تعـــاون إيجابـــي

مكتســـبات المواطنيـــن واســـتمرار

ودعـــم النمـــو االقتصـــادي ،وفـــي

وأشـــار إلى أن الجهـــات الحكومية

بمســـتويات

الصـــرف

رغـــم الجائحـــة ،وتـــم وضـــع حلول

التحديـــات غيـــر مســـبوقة وأثـــرت
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للرقابـــة ،فمن يقوم بالواجب وأكثر
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من الواجب سنشكره و ”نحبه على

رأســـه” ،وأما من سيفســـد فســـيتم

محاسبته ولن نتهاون في ذلك.

الزياني :ميناء بديار المحرق للسفن السياحية

شــعــب الــبــحــريــن “الــمــضــيــاف” أبــــرز عــامــل لــلــجــذب السياحي
سيدعلي المحافظة

يرى النور منتصف العام المقبل.

قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة

وبيـــن أن الســـياحة العائلية والســـياحة

زايد الزياني إن موســـم مـــا قبل كورونا

االقتصاديـــة مـــن خـــال اســـتضافة

كان من أفضل المواســـم ،إذ تعدى عدد

المؤتمرات والفعاليـــات تعد واحدة من

الســـياح عبر السفن السياحية  100ألف

أهم أنماط السياحة.

زائـــر ،وســـاهم فـــي ذلـــك وجـــود رابطة

ولفـــت إلـــى أن تنظيـــم فعاليـــات بهـــذا

“كـــروز أريبيا” بالتعاون مع دول الخليج

الحجـــم عـــادة مـــا تتـــراوح فتـــرة مكث

العربي.

الزائـــر فيهـــا بين  3و 7أيـــام ،ما ينعكس

وأشـــار إلى التوســـع في هـــذا النوع من

إيجابـــا علـــى معـــدل إقامـــة الســـائح

إلـــى التقدم بطلب إنشـــاء ميناء لرســـو

وبيـــن أن أســـعار المنشـــآت الســـياحية

الســـياحة دفـــع شـــركة ديـــار المحـــرق

وصرفه في البحرين.

الســـفن الســـياحية بديـــار المحرق ،وهو

فـــي البحريـــن معقولـــة مقارنـــة بالدول

مـــا سيســـاهم في توفير موقع مناســـب

المجاورة والعواصم السياحية العائلية،

لرســـو هـــذه الســـفن بـــدال مـــن المينـــاء

السفن ،حيث يدفع ذلك إلى زيادة فترة

للمعـــارض والمؤتمـــرات فـــي المنطقـــة،

كما أن جودتها وخدماتها ال تقل عنها.

وقـــال إن مملكـــة البحريـــن تســـعى في

قطاع السياحة.

المركز الحالي ،كمـــا يضم قاعة تحتوي

مضياف ومثقف وهو أهم عنصر جذب

الحالي.
هـــذا اإلطار لتكـــون نقطـــة انطاق هذه

رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب محمود البحراني معبرا عن سعادته
بتمرير مشروع قانون الميزانية العامة

بقـــاء الســـائح فـــي المملكـــة ،ما ينشـــط

وقـــال إن البحريـــن تضـــم أكبـــر مركـــز

فالمركـــز الجديـــد يعـــادل  10أضعـــاف

وذكـــر أن البحريـــن هللا حباهـــا بشـــعب

على  4آالف كرســـي ،إذ مـــن المؤمل أن

سياحي.

القطري :ال تتجاهلوا االحتياجات الصحية لمدينة سلمان

الـــذوادي :ال ضغـــط علـــى المواطـــن لترشـــيد اإلنفـــاق

النعيمي :أجلوا بناء البرلمان واصرفوا مبالغه للعاطلين واإلسكان

السـواد :مبنى المجلس الوطني الحالي يكفي لمدة  50سنة

^رأت النائـــب فاطمة القطري أنه لم

مـــن جهـــة ،وخشـــية تأثـــر المشـــروعات

^ رأى النائـــب فاضـــل الســـواد أن

وتكون واقعا ملموسا لديه.

تتجاهـــل احتيـــاج مدينـــة حديثـــة كاملة

ضـــرورة إيجاد الحلـــول التي تســـرع من

حاليـــا وال تتضمـــن مشـــروعات جديـــدة

اعتمـــاد مبالـــغ مشـــروع بنـــاء المجلـــس

يعـــد ممكنـــا اليـــوم الحديث عـــن ميزانية

البلديـــة مـــن جهـــة أخـــرى ،مشـــددة على

كمدينـــة ســـلمان من إنشـــاء مركز صحي،

توصيل المناطق بشبكة الصرف الصحي،

فضـــا عـــن حاجـــة المدينة للمشـــروعات

واالستفادة من مبالغ البنية التحتية التي

األخرى وعلى رأســـها إنشـــاء نـــاد رياضي

استحقت على العديد من المخططات.

يحتضـــن شـــباب المدينـــة ،فالشـــباب
البحرينـــي أثبـــت كفاءتـــه وقدرتـــه علـــى

صناعـــة األمجاد واإلنجازات لهذا الوطن،
فاســـتحق بذلك وسام الجدارة من جالة
الملك.

وأبـــدت تحفظها على تمويل مشـــروعات

البنيـــة التحتيـــة والصـــرف الصحـــي مـــن

إيـــرادات البلديـــات؛ العتبـــارات قانونيـــة

عدم المســـاس ببند الحماية االجتماعية،
دون ضغـــط علـــى المواطـــن فـــي ســـبيل

ترشيد اإلنفاق.

المالكـــي :لفـــرض رســـوم علـــى تحويـــات األجانـــب
من ضمن تلك الميزانية.

ضـــرورة وضـــع خطط تنفيذية ســـريعة

لتنفيـــذ

التوجهـــات

االســـتراتيجية

للحكومـــة التـــي أعلنها ســـمو ولي العهد

رئيـــس مجلس الوزراء ،مشـــيرا إلى أن
الطمـــوح هـــو أن تترجم هـــذه الميزانية
وتحقيـــق

المواطنين.

احتياجـــات

وتطلعـــات

ورأى النائـــب عمـــار قمبـــر أن تخصيص

ميزانية للكوارث يعد من أبرز الســـمات
الحســـنة في الميزانيـــة المقبلة ،متطلعا

إلـــى تخصيـــص مكافئـــات للعاملين في

الصفـــوف األمامية وعاوات بدل خطر

كاهل المواطن.

ولفت النائب علـــي زايد إلى أن الميزانية
البـــد أن تامـــس احتياجـــات المواطـــن

زيـــادة ميزانيـــة كليـــة المعلميـــن لتخريج
ألـــف معلـــم ســـنويا من شـــأنه المســـاهمة

اإليجابيـــة فـــي إحـــال البحرينيين محل

األجانب في تلك الوظائف.

وقـــال فـــي تعليقـــه علـــى ســـؤال برلماني

آخـــر :إن الجهـــود مســـتمرة فـــي خفـــض

والماء للمواطن في مسكنه األول.

المصروفـــات ،ومن أهم مبادرات المرحلة
المقبلـــة هـــي إخراج عـــدد مـــن الوحدات

الفـــارق بين اإليـــرادات والمصروفات من

ذات الكفـــاءة األقـــل مـــن المنظومـــة،

خال تعزيز كفاءة الهيئة.

وإدخال وحدات ذات جودة أعلى ،ومنها

وأشـــار إلـــى أن توليـــد الكهربـــاء والمـــاء

المكتســـبات المعيشـــية للمواطنيـــن،

يتم العمل على إشـــاعة استخدام الطاقة

التحويات الخارجية لألجانب.

علي النعيمي

^ أكد وزير شـــؤون الكهرباء والماء

وعبـــر النائـــب باســـم المالكـــي عـــن

ومطالبـــا بفـــرض رســـوم ماليـــة علـــى

ولفـــت النائـــب محمـــد العباســـي إلـــى أن

المبــارك :إخراج الوحدات األقل كفاءة لتقليل المصروفات

يتم مـــن خال الغاز الطبيعـــي وهو ثروة

تأييـــده للميزانيـــة التـــي حافظـــت على

وغيرها.

استمرار دعم الكهرباء في المسكن األول

الرئيس في التنمية” واقعا ملموســـا من

المساس بأي دعم يحصل عليه.
غازي آل رحمة

زيادة الرسوم وفرض الضرائب ،بما يثقل

ولفـــت إلـــى أن الهيئة تســـعى إلـــى تقليل

وتحقيـــق طموحـــه وآمالـــه ،مـــع عـــدم

فـــي تحقيـــق مزيـــد مـــن اإلنجـــازات

عـــن مصـــادر أخـــرى لتنويـــع الدخـــل غير

وأكـــد النائب عبدالرزاق حطاب ضرورة

خال إيجاد الحياة الكريمة له وألسرته

أهم كملفات البطالة والملفات اإلســـكانية

لمدة  50سنة قادمة.

وائـــل المبـــارك اســـتمرار دعـــم الكهربـــاء

أن تكون مقولة “أن المواطن هو المحور

المناقصـــات ،وتوجيه هذه المبالغ لملفات

المجلـــس الوطنـــي الجديـــد فـــي الوقـــت

وأكد النائب فاح هاشـــم ضرورة البحث

واستمرار تحقيق أهداف التوازن المالي،

الوطنـــي ومشـــروع إنشـــاء مجلـــس

إلـــى عدم جـــدوى رصـــد موازنـــات لمبنى

وذهـــب النائب عبـــدهللا الـــذوادي إلى أن

آل رحمة :لوضع خطط تنفيذية تترجم التوجيهات السامية
^ دعـــا النائب غـــازي آل رحمة إلى

تقـــدم عاجـــات للملفـــات المهمة ،مشـــيرا

الـــذي يفي فيـــه المبنى الحالـــي بالحاجة

أبـــرز ما نتطلع له فـــي الميزانية هو تأكيد
فاطمة القطري

الميزانية مرصودة على مشروعات قائمة

ودعـــا النائـــب علـــي النعيمي إلـــى تأجيل

ينبغي المحافظة عليها للمستقبل ،ولذلك

الشمســـية ،وهناك مبـــادرات بالتعاون مع
هيئـــة الطاقـــة المســـتدامة ومنهـــا العداد

محطـــة الـــدور التـــي ســـتدخل قريبـــا في

منظومة إنتاج الكهرباء والماء.
وزير الكهرباء

المـــزدوج الـــذي يتيـــح االســـتفادة مـــن

الطاقة الشمسية.

وذكـــر أن من هـــذه المبادرات االســـتغال

األفضـــل للغاز الطبيعـــي وأتمتة األنظمة،
وتطويـــر الشـــبكات المســـتمر وتقليـــل
الفاقد.
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