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 É«fhôàμdEG É°SQO 1137 πjƒëJ
πMGôªdG ™``«ªéd äÉgƒjó«a ≈``dEG
(5¢U π«°UÉØàdG)

««

øjõîàdGh π``≤ædG ∞«dÉμJ á``«dÉ©a »``a É«ªdÉY ≈``dhC’G ø``jôëÑdG

IOƒ¡°ûe äÉMÉéf â≤≤M á«æjôëÑdG á«°SÉeƒ∏HódG :∂∏ªdG
á`∏`«ÑædG á`«fÉ°ùfE’G º`«≤dGh ÇOÉÑªdG øe ≥∏`£`æ`J É`æ`à`«`°SÉ`eƒ`∏`HO
Iô°†ëàªdG ºeC’G ø«H Gõ«ªàe É©bƒeh á©«aQ á«dhO áfÉμe äCGƒÑJ øjôëÑdG

πÑ≤à°ùªdG ¿óªd zõªjÉJ ∫É«°ûfÉæjÉa{ ∞«æ°üJ Qó``°üàJ óëdG á≤£æe

»`æjôëÑ∏d ∫hC’G ø``μ°ùª∏d AÉ``ªdGh AÉ```Hô`¡`μdG º```Yó`H ¢``SÉ`°ù`e ’
 ádhódG :á``jQGOE’G á``ªμëªdG
 ∫ÉÑ≤à°SG »a ≥∏£ªdG ≥ëdG É¡d
º¡dÉÑ≤à°SG ¢†aQ hCG Ö``fÉLC’G

:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
 »a  ≥ëdG  É¡d  ádhódG  ¿CG  iôÑμdG  á`̀jQGOE’G  áªμëªdG  äó`̀cCG
 É¡«°VGQCG  πNGO º¡dÉÑ≤à°SÉH  ìÉª°ùdG  ΩóY hCG  ÖfÉLC’G  ∫ÉÑ≤à°SG
 ¿CGh  ,É¡ª«∏bEG  ≈∏Y  á`̀eÉ`̀bE’G  Ωó`̀Y  hCG  áeÉbE’ÉH  º¡d  ìÉª°ùdG  hCG
 Gòg  »a  ¬H  ¢üNôàJ  …ò`̀dG  »aÉμdG  ôjó≤àdG  á`̀dhó`̀dG  äÉ£∏°ùd
 PÉîJG »a ≥ëdG É¡dh ,≥∏£e É¡ª«∏bEG ≈∏Y É¡fÉ£∏°S ¿CGh ,¿CÉ°ûdG
 ¿CG  ≈dEG  äQÉ°TCGh ,É¡àeÓ°Sh É¡æeCG  øª°†J »àdG  äGAGôLE’G πc
 ÉgòîàJ »àdG ±hô¶dG Ö°ùëH ≥«°†Jh ™°ùàJ äGAGôLE’G ∂∏J

.É¡≤Ñ£Jh ádhódG
 êhõJ  »æjôëH  iƒYO  ¢†aôH  ºμM  äÉ«ã«M  »a  ∂dP  AÉL
 äGRGƒédG IQGOEG iód Ö∏£H Ωó≤Jh á«°ùæédG ájƒ«°SBG Ió«°S øe
 IQGOE’G ¿CG ’EG ,¬àLhõd ∫ƒNO Iô«°TCÉJ QGó°UE’ zÉ¡«∏Y ≈YóªdG{
 øμdh  QGô≤dG  ≈∏Y  º∏¶àa  ,»fƒfÉb  QôÑe  ¿hO  øe  ∂dP  â°†aQ
 ¬d ºμë∏d iƒYódG áeÉbEG  ≈dEG  ¬H GóM Ée ,¢†aôdÉH πHƒb ¬ª∏¶J
 É¡eGõdEGh ,¬àLhõd ∫ƒNO Iô«°TCÉJ QGó°UEG É¡«∏Y ≈YóªdG ΩGõdEÉH

.∞jQÉ°üªdGh Ωƒ°SôdG
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 äƒ`̀°`̀U :(AÉ````Ñ````fC’G ä’É`````̀ch) - ø`̀£`̀æ`̀ °`̀TGh
 ¢ù«FôdG  ∫õY  ídÉ°üd  ≈μjôeC’G  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 ¬°†jôëJ  ÖÑ°ùH  AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢ùeCG  ÖeGôJ  ódÉfhO
 (¢SôéfƒμdG  ô≤e  ∫ƒà«HÉμdG  ≈æÑe)  QÉ°üM  ≈∏Y
 ≈μjôeCG ¢ù«FQ ∫hCG ¬∏©éj Éªe ,»°VÉªdG ´ƒÑ°SC’G

 .ø«Jôe ¬dõY ≈∏Y âjƒ°üàdG ºàj
 øe  ø««μjôeC’G  ÜGƒædG  øe  á«ÑdÉZ  âJ qƒ°Uh
 áë∏°üªd  …Qƒ¡ªédGh  »WGô≤ªjódG  ø«HõëdG  Óc

 ¢ù«FôdG ≈dEG zO qôªàdG ≈∏Y ¢†jôëàdG{ áª¡J ¬«LƒJ
 ≈dEG  ¬àdÉMEG  ±ó¡H ÖeGôJ ódÉfhO ¬àj’h á«¡àæªdG
 Ωƒ≤j ádhÉëe »fÉK »a ,¬àªcÉëªd ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée
 …Qƒ¡ªédG  ôjOQÉ«∏ªdG  ∫õ©d  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  É¡H
 äÉ`̀j’ƒ`̀dG  ï`̀jQÉ`̀J  »`̀a  ¢ù«FQ  ∫hCG  íÑ°UCG  …ò``̀dG

 .ø«J qôe AGôLE’G Gòg πãe ¬LGƒj IóëqàªdG
 QGô`̀ b  π`̀°`̀ü`̀M  â`̀jƒ`̀°`̀ü`̀à`̀dG  á«∏ªY  AÉ`̀¡`̀à`̀fÉ`̀Hh
 á«Ñ∏ZCG  ≈∏Y  ÖeGôJ  ¢ù«FôdG  ≈dEG  ΩÉ¡J’G  ¬«LƒJ

 å«M  ,QGô≤dG  Gƒ°VQÉY  191  πHÉ≤e  ÉJƒ°U  232
 ÜGƒf  10h  ø««WGô≤ªjódG  ÜGƒædG  ™«ªL  ä qƒ°U

 .z∫õ©dG{ QGôb áë∏°üªd ø«jQƒ¡ªL
 ¢ù∏ée  »a  ÖeGôJ  áªcÉëe  CGóÑJ  ¿CG  ™ qbƒàjh
 .…QÉédG ôjÉæj 20 »a ¬àj’h AÉ¡àfG ó©H ñƒ«°ûdG
 á≤aGƒe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG QGô≤dG OÉªàY’ »Øμj ¿Éch

.ÉJƒ°U 217
(8¢U π«°UÉØàdG)

 :ÜÉjO ó«dh Öàc
 AÉ`̀ª`̀ dGh AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀ dG ¿hDƒ``̀°``̀T ô```̀jRh ó```̀cCG
 º`̀YO QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ∑QÉ`̀ Ñ`̀ª`̀ dG π```̀FGh ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 º¡æμ°ùe  »`̀a  ø«æWGƒª∏d  AÉ`̀ª`̀dGh  AÉHô¡μdG
 ºYódG  Gòg  ≠dÉÑe  π qªëJ  ¿CG  øY  ÉØ°TÉc  ,∫hC’G
 äÉcGôà°T’G »bÉH äGOGôjEG  ∫ÓN øe ¿ƒμ«°S
 ,á«∏«¨°ûàdG  áØ∏μdG  ¢†ØNh  áeƒYóªdG  ô«Z
 πªëàJ  ød  2022  ájGóH  òæe  ¬fCG  ≈dEG  Gô«°ûe
 ∫hC’G  øμ°ùª∏d  º``̀YO  ≠`̀dÉ`̀Ñ`̀e  …CG  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 øe »g AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g ¿CGh ,»æjôëÑ∏d

.ºYódG ≠dÉÑe πªëàà°S
 ƒ°†Y  Ωƒ∏°ùdG  óªMCG  ÖFÉædG  ∂dòH  ìô°U

 ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd
 ácôà°ûªdG áæé∏dG ´ÉªàLG Ö≤Y ∂dPh ,ÜGƒædG
 á«fGõ«ªdG  á°ûbÉæªd  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdÉH

.¢ùeCG »eƒμM óah ™e ádhó∏d áeÉ©dG
 QÉÑNCG{`d  äÉëjô°üJ  »a  Ωƒ∏°ùdG  ∫É`̀bh
 ´ÉªàL’G ∫ÓN ócCG AÉHô¡μdG ôjRh ¿EG zè«∏îdG
 å`̀jó`̀ë`̀Jh ô`̀jƒ`̀£`̀J »``a IQGRƒ`````̀dG QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 ¢†«ØîJ  ±ó`̀¡`̀H  AÉ`̀ª`̀ dGh  AÉ`̀Hô`̀¡`̀μ`̀dG  »àμÑ°T
 ø«°ùëJ  É°†jCGh  ,π«°UƒàdGh  ™jRƒàdG  äÉ≤Øf

.áeóîdG IOƒL
 á«dÉªdG  ô``̀jRh  ¿CG  ≈``̀dEG  Ωƒ∏°ùdG  QÉ`̀ °`̀TCGh
 áØ«∏N øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG  »æWƒdG OÉ°üàb’Gh

 πNódG …hP ºYO »a QGôªà°S’G ócCG áØ«∏N ∫BG
 êhôî∏d  ΩÉ`̀à`̀dG  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ,ÉLÉ«àMG  ô`̀ã`̀cC’G

.±GôWC’G ™«ªL øe ádƒÑ≤e ¿ƒμJ á«fGõ«ªH
 »fGôëÑdG  Oƒªëe  ÖFÉædG  ó``̀cCG  √Qhó``̀H
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°ûdG  áæéd  ¢ù«FQ
 QÉ`̀Ñ`̀NCG{``̀d  äÉëjô°üJ  »`̀a  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏éªH
 ócCG AÉHô¡μdG ôjRh ¿CG ´ÉªàL’G Ö≤Y zè«∏îdG
 áÑ°ùæH  ø««æjôëÑ∏d  ΩƒYóe  ∫hC’G  øμ°ùdG  ¿CG
 πãªàJ  äGOGô````̀jE’G  IOÉ``̀jR  ¿CG  ÉØ«°†e  ,%90
 äÉahô°üªdG  ¢†ØNh  ∞«dÉμàdG  ¢ü«∏≤J  »a
.»éjQóJ πμ°ûH äÉeóîdG ¢†©H á°üî°üNh
(5¢U π«°UÉØàdG)

 ≈`````̀μ`````̀jô`````̀eC’G ÜGƒ```````̀ æ```````̀ dG ¢```̀ù```̀∏```̀é```̀e
Ö`̀ eGô`̀ J ¢`̀ ù`̀ «`̀ Fô`̀ dG ∫õ```̀ Y í`̀ dÉ`̀ °`̀ ü`̀ d äƒ`̀ °`̀ ü`̀ j

 Ö`∏`W  Ωõ```à`©`J  ø```jô`ë`Ñ`dG
øjôNBG ø«MÉ≤d ≈∏Y ∫ƒ``°üëdG

 äÉcô°ûdG  øe  ø«æKG  øe  äÉMÉ≤d  ÜÓéà°S’  øjôëÑdG  §£îJ
 ájÉ¡f  πÑb  ¿Éμ°ùdG  øe  øμªe  OóY  ôÑcCG  º«©£àd  É¡«©°S  ™e  á©æ°üªdG
 …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG  ,áªgÓédG  ºjôe  IQƒàcódG  âdÉbh  .¢SQÉe  ô¡°T
 ≈©°ùJ  áÄ«¡dG  ¿EG  á«ë°üdG  äÉeóîdGh ø¡ªdG  º«¶æàd  á«æWƒdG  áÄ«¡∏d
 ¿ƒ°ùfƒLh  OQƒØ°ùcCG-Éμ«æjRGôà°SG  äÉMÉ≤d  ≥FÉKh  ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d

 .É¡à©LGôªd ¿ƒ°ùfƒL ófBG
 ófBG ¿ƒ°ùfƒL Qó°üJ ¿CG á«ªdÉ©dG áaÉë°üdG ôjQÉ≤àd É≤ah ™bƒàjh
 .ø«YƒÑ°SCG  ∫ÓN 19-ó«aƒc ìÉ≤d  ÜQÉéàd  áª°SÉM èFÉàf  ¿ƒ°ùfƒL
 ’  ø«àYôéH  ø≤ëdG  Ö∏£àJ  »àdG  iô``̀NC’G  äÉMÉ≤∏dG  ±Ó`̀N  ≈∏Yh
 ó«ØJh .IóMGh áYôL òNCG iƒ°S ¿ƒ°ùfƒL ófBG ¿ƒ°ùfƒL ìÉ≤d Ö∏£àj
 »a 70 »dGƒëd ájÉbh ôaƒj ¿CG øμªj Éμ«æjRGôà°SG ìÉ≤d ¿CÉH ôjQÉ≤àdG

.º«©£à∏d ¿ƒ©°†îj øjòdG ¢UÉî°TC’G øe §°SƒàªdG »a áFÉªdG
 »∏jO  ∞∏L{  á∏«eõ∏d  íjô°üJ  »a  áªgÓédG  IQƒàcódG  âdÉbh
 ¿ƒ°ùfƒL  ófBG  ¿ƒ°ùfƒLh  Éμ«æjRGôà°SG  øe  âÑ∏W  áÄ«¡dG  ¿EG  zRƒ«f
 .É¡FGô°Th ÉgOÉªàYG πÑb É¡à©LGôe iôéà°S »àdGh ,Éª¡JÉMÉ≤d ≥FÉKh
 ,äÉjôà°ûªdG  øe  ójõªdG  ¿Éª°†d  πª©j  äGOGóeE’G  ≥jôa  ¿CG  âaÉ°VCGh
 OÓÑdG  ≈dEG  π°üà°S »àdG  äÉMÉ≤∏dG  äÉ«ªc OóëJ ¿CG  ™«£à°ùJ ’ É¡æμd

.áeOÉ≤dG ΩÉjC’G ∫ÓN
 ≈∏Y  áØ«ë°üdG  á∏Ä°SCG  ≈∏Y  Oô`̀J  áªgÓédG  IQƒ`̀à`̀có`̀dG  â`̀fÉ`̀ch
 âdÉb  å«M  ,¢ùeCG  Ωƒj  á«fÉª∏°ùdG  …QÉ`̀JhQ  …OÉf  äÉYÉªàLG  ¢ûeÉg
 øe  ∞`̀ dCG  100  øe  ôãcCG  º«©£àH  Éª¡e  GRÉ`̀é`̀fEG  â≤≤M  øjôëÑdG  ¿EG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG

 ó`«`YGƒ`ª`dG äGQÉ```°û``à`°SG º```jó`≤`J
É````«`Ø`JÉ`g á``«`fÉ`ª∏`°ù`dÉH á````«`Ñ`£dG

 ¢Shô«Ød …ó°üà∏d  á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGôLE’G ™e É k«°TÉªJ
 äGQÉ°ûà°S’G ¿CG  »Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªée ø∏YCG  z19-ó«aƒc{ ÉfhQƒc
 ôÑY ¿ƒμà°S á«LQÉîdG äGOÉ«©dG øe OóY »a á©HÉàªdG ó«YGƒªd á«Ñ£dG
 ¿CG ¿hO øe …QÉédG ôjÉæj ô¡°T øe G kAóH ó©oH øY IQÉ°ûà°S’G hCG ∞JÉ¡dG
 á«ë°üdG õcGôªdG øe ádƒëªdG IójóédG ä’Éë∏d ó«YGƒªdG ∂dP πª°ûj

.¢üàîªdG Ö«Ñ£dG πÑ pb øe ô°TÉÑe πμ°ûH É¡°üëa »¨Ñæj »àdG
 ádƒª°ûªdG äGOÉ«©dG ¿CG ≈dEG ¢ùeCG ™ªéªdG øY QOÉ°U ¿É«H QÉ°TCGh
 IOÉ«Yh  ájó∏édG  IOÉ«Yh  »ª°†¡dG  RÉ¡édG  IOÉ«Y  øe  πc  »a  πãªàJ
 á«dƒÑdG ∂dÉ°ùªdG IOÉ«Yh Ωõ«JÉehôdG IOÉ«Yh …ôμ°ùdGh AÉª°üdG Oó¨dG
 IOÉ«Yh  AÉ°ùædG  ¢VGôeCG  IOÉ«Yh  IôéæëdGh  ¿PC’Gh  ∞`̀fC’G  IOÉ«Yh

.¿ƒ«©dG

 øjôëÑdG  áμ∏ªªH  óëdG  á≤£æe  â≤≤M
 á«dÉ©a  áÄa  »`̀a  É«ªdÉY  ≈```dhC’G  áÑJôªdG
 Ö°ùëH  ∂`̀dPh  ,øjõîàdGh  π≤ædG  ∞«dÉμJ
 πÑ≤à°ùªdG  ¿ó```̀e{  »``̀ dhó``̀ dG  ∞`̀«`̀æ`̀°`̀ü`̀à`̀dG
 fDi{  ø`̀Y  QOÉ`̀°`̀ü`̀dG  zø`̀jõ`̀î`̀à`̀dGh  π≤æ∏d
 á°ù°SDƒª∏d  ™HÉàdG  zIntelligence
 ,zFinancial Times{  á`̀«`̀eÓ`̀YE’G
 ô°û©dG ÖJGôªdG øª°V øjôëÑdG äAÉL Éªc
 ,ájOÉ°üàb’G  äÉ`̀fÉ`̀μ`̀eE’G  áÄa  »a  ≈``̀dhC’G

 »a  ´É£≤dG  Gò`̀g  »a  õ«ªªdG  AGOC’G  Rô`̀Hh
 iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀fÉ`̀μ`̀e  õ`̀jõ`̀©`̀J

 .§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe
 á«dÉ©a  áÄa  »a  ¿óªdG  ∞«æ°üJ  º`̀Jh
 áYƒªée Ö°ùëH øjõîàdGh π≤ædG ∞«dÉμJ
 áØ∏c  πãe  É¡°üëa  ºJ  »àdG  äÉfÉ«ÑdG  øe
 QÉ©°SCGh ,OƒbƒdG QÉ©°SCGh ,AÉæÑdG íjQÉ°üJ

.Égô«Zh ÖFGô°†dG ä’ó©eh ,AÉHô¡μdG
 ô`̀ã`̀cCG ø``̀e Ió````̀MGh ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ó`̀©`̀ Jh

 áØ∏μdG  å«M  øe  á«dÉ©a  ™jRƒàdG  õcGôe
 áØ∏μd KPMG ôjô≤àd É≤ah á≤£æªdG »a
 áØ∏μdG π≤J PEG ,2019 ΩÉ©d ∫ÉªYC’G RÉéfEG
 π°üJ áÑ°ùæH É¡JGQÉL øY É¡«a á«∏«¨°ûàdG
 É¡«a  á°û«©ªdG  ∞«dÉμJ  ¿CG  Éªc  ,%43  ≈dEG
 äÉ¡LƒH  áfQÉ≤e  %33  áÑ°ùæH  áØ∏c  π`̀ bCG
 ÖFGô°V OƒLh ΩóYh ,á≤£æªdG »a iôNCG
 OƒLh hCG πNódG ÖFGô°Vh äÉcô°ûdG ≈∏Y

.IôëdG ≥WÉæªdG »a π«¨°ûàdG ≈∏Y Oƒ«b

 ä’É°üJ’Gh äÓ°UGƒªdG ôjRh ∫Ébh
 ¿EG ó`̀ª`̀ë`̀e ó``̀ª``̀MCG ø``̀H ∫É`̀ª`̀ c ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG
 ¿É`̀°`̀†`̀à`̀MÉ`̀H äõ``̀à``̀YG É`̀ª`̀dÉ`̀£`̀d ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äÉeóîdGh  áYÉæ°üdG  äÉcô°T  øe  ójó©dG
 áÄ«ÑdG  á``̀MÉ``̀JEGh  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  á«à°ùLƒ∏dG
 ∞«dÉμJ  ø`̀e  ¬`̀H  õ«ªàJ  ÉªH  É¡d  áªFÓªdG
 »a  á«°ùaÉæJ  ôãcC’G  π«¨°ûàdGh  ¢ù«°SCÉàdG

.»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ÜôYCG
 ≠dÉH  øY  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 á«°SÉeƒ∏HódG  ¬à≤≤M  ÉªH  √RGõàYGh  ¬àdÓL  ôjó≤J
 É¡Jô«°ùe  ∫ÓN IOƒ¡°ûe  äÉMÉéf  øe á«æjôëÑdG
 ,á«°VÉªdG  ÉeÉY  ø«°ùªîdG  ió`̀e  ≈∏Y  ácQÉÑªdG
 õjõ©àd á°ü∏îe Oƒ¡L øe ¬dòÑJ ÉªH ¬àdÓL kGó«°ûe
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø«H  ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG  äÉbÓY
 AÉ`̀LQCG  ∞∏àîe  »a  á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hó`̀dGh
 á«fÉ°ùfE’G  º«≤dGh  ÇOÉÑªdG  øe  kÉbÓ£fG  ,ºdÉ©dG
 á∏ãªe  ,ÉgÉæÑàJh  áμ∏ªªdG  É¡H  øeDƒJ  »àdG  á∏«ÑædG
 ΩGô`̀à`̀M’Gh  »`̀NBÉ`̀à`̀dGh  ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  »`̀a
 ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dGh ≥`̀«`̀KGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H É``eGõ``à``dGh ,∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀ª`̀ dG
 º∏°ùdGh  øeC’G  õjõ©J  »a  É¡æe  kÉeÉ¡°SEGh  ,á«dhódG
 ºdÉ©dG Üƒ©°T ídÉ°Uh ô«îd »ªdÉ©dG QGô≤à°S’Gh

.™ªLCG
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓéd  íjô°üJ  »a  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  »°SÉeƒ∏HódG  Ωƒ«dG  áÑ°SÉæªH

 Éª«a ,ôjÉæj ô¡°T øe ô°ûY ™HGôdG ±OÉ°üj …òdGh
:¬°üf »∏j

 áμ∏ªªd »°SÉeƒ∏HódG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH Éæd Ö«£j
 RGõàY’Gh  ôjó≤àdG  ≠dÉH  øY  Üô©f  ¿CG  øjôëÑdG
 äÉMÉéf  øe  á«æjôëÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG  ¬à≤≤M  ÉªH
 ióe  ≈∏Y  á`̀cQÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  É¡Jô«°ùe  ∫Ó``N  IOƒ¡°ûe
 Oƒ¡L  øe  ¬dòÑJ  É`̀eh  ,á«°VÉªdG  ÉeÉY  ø«°ùªîdG
 ø«H  ¿hÉ©àdGh  ábGó°üdG  äÉbÓY  õjõ©àd  á°ü∏îe
 á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hó```̀dGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ÇOÉÑªdG  øe  kÉbÓ£fG  ,ºdÉ©dG  AÉ`̀LQCG  ∞∏àîe  »a
 áμ∏ªªdG  É¡H  øeDƒJ  »àdG  á∏«ÑædG  á«fÉ°ùfE’G  º«≤dGh
 »NBÉàdGh ¢ûjÉ©àdGh íeÉ°ùàdG »a á∏ãªe ,ÉgÉæÑàJh
 ≥`̀«`̀KGƒ`̀ª`̀dÉ`̀H kÉ``̀eGõ``̀à``̀dGh ,∫OÉ`̀Ñ`̀à`̀ª`̀ dG ΩGô```à```M’Gh
 õjõ©J  »`̀a  É¡æe  kÉeÉ¡°SEGh  ,á`̀«`̀dhó`̀dG  ø«fGƒ≤dGh
 ídÉ°Uh ô«îd »ªdÉ©dG QGô≤à°S’Gh º∏°ùdGh øeC’G

.™ªLCG ºdÉ©dG Üƒ©°T
 É¡à°SÉ«°ùH  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  âæμªJ  ó`̀≤`̀d

 É¡à«°SÉeƒ∏HOh  ,á`̀fô`̀ª`̀dGh  áfõàªdG  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 øe ôKDƒªdG »dhódG ÉgQƒ°†Mh ,á∏YÉØdGh á£°ûædG
 ,»dhódG  ™ªàéªdG  »a  á©«aQ  á«dhO  áfÉμe  AƒÑJ
 É¡é¡fh ,≥jô©dG  …QÉ°†ëdG  É¡îjQÉJ  øe á≤∏£æe
 ôμah  ,Qƒ`̀£`̀à`̀dGh  áKGóë∏d  Ö`̀cGƒ`̀ª`̀dG  …ô°ü©dG
 ä’Éée  ∞∏àîe  »a  õ«ªàªdG  º¡FÉ£Yh  É¡FÉæHCG
 ¿ƒμJ  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  É`̀¡`̀°`̀Uô`̀Mh  ,QÉ`̀μ`̀ à`̀ H’Gh  ´Gó````̀HE’G
 »a  kÉeó≤àe  kÉLPƒªf  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  É¡Jô«°ùe
 á¨dÉH  ájÉæY  »dƒj  …ò``̀dGh  ,…QÉ°†ëdG  Qƒ£àdG
 ¬JÉ©∏£J  ≥«≤ëJh  ¬JÉLÉ«àMG  á«Ñ∏Jh  ¿É°ùfE’ÉH

.Oƒ°ûæªdG ¥ô°ûªdG πÑ≤à°ùª∏d ¬dÉeBGh
 ∫Gƒ`̀W  á«æjôëÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG  äó``̀cCG  ó≤d
 ¿CG  ≈∏Y  ,ìÉ`̀é`̀æ`̀dGh  ¥ƒØàdÉH  π`̀aÉ`̀ë`̀dG  É¡îjQÉJ
 ¬ª«bh  ¬JQÉ°†Mh  ¬îjQÉàH  ≥jô©dG  øWƒdG  Gòg
 πμHh  QOÉ``̀b  ,AÉ``̀«``̀ahC’G  ¬`̀FÉ`̀æ`̀HCG  AÉ`̀£`̀Yh  á∏«°UC’G
 º`̀eC’G  ø«H  kGõ«ªàe  kÉ©bƒe  ¬°ùØæd  õéëj  ¿CG  á≤K

.Iô°†ëàªdG

¬àdÉ≤à°SG  Ωó≤j  »àjƒμdG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ ¿GOó```é`J  zè````«``∏``î`dG  ¥OÉ`````æ``a{h  z¿É````cƒ``e{
z»``````````c  …P{  ¥ó``````æ``a  IQGOEG  á`````````«``bÉ```Ø``JG  ¢ùeCG  á«àjƒμdG  AÉÑfC’G  ádÉch  äOÉ`̀aCG

 »àjƒμdG  AGQRƒ````dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ¿CÉ``̀H
 ï«°ûdG  âjƒμdG  ô«eCG  ≈`̀dEG  ¬àdÉ≤à°SG  Ωó`̀b
 Ö°ùëHh  .ìÉÑ°üdG  ôHÉédG  óªMC’G  ±Gƒf
 ï«°ûdG  πÑ≤à°SG  ó≤a  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG  äô``̀cP  É`̀e
 ï«°ûdG  ,AÉ`̀©`̀HQC’G  ¢ùeG  ,ìÉÑ°üdG  ±Gƒ`̀f
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ìÉÑ°üdG óªëdG ódÉN ìÉÑ°U
 âjƒμdG  ô`̀«`̀eCG  ≈`̀ dG  ™`̀aQ  å«M  ,AGQRƒ```̀ dG

 .áeƒμëdG ádÉ≤à°SG ÜÉàc

 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG º``̀°``̀SÉ``̀H ≥``̀WÉ``̀æ``̀dG ¿É`````̀ch
 Gƒeób AGQRƒdG ¿EG AÉKÓãdG ∫Éb ób á«àjƒμdG
 Égƒ©°Vhh  ,áeƒμëdG  ¢ù«Fôd  º¡àdÉ≤à°SG

.¬aô°üJ âëJ
 ¿CG  á«àjƒμdG  AÉÑfC’G  ádÉch  äOQhCGh
 äGQƒ£J ¬«dEG  âdBG  Ée  Aƒ°V »a{  AÉL ∂dP
 ¢ù∏ée ø«H ábÓ©dG »a ,áægGôdG ´É°VhC’G
 áë∏°üªdG  ¬«°†à≤J  Éeh  ,áeƒμëdGh  áeC’G

 .zá«æWƒdG

 óFGôdG  º`̀°`̀S’G  ,è«∏îdG  ¥OÉ`̀æ`̀a  áYƒªée  â©bh
 ájQÉéàdG  äÉeÓ©dG  IQGOEGh  π«¨°ûàd  øjôëÑdG  »`̀a
 »c  …P{  ¥óæa  IQGOEG  á«bÉØJG  ójóéJ  ≈∏Y  ,IôNÉØdG
 ácô°T ™e iôNCG  äGƒæ°S 10 Ióe The k Hotel

.¥óæØ∏d áμdÉªdG z¿Écƒe{
 ácô°ûd  IQGOE’G  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ƒfÉc  ódÉN  ∫É`̀bh
 ™e  ÓjƒW  ÉWÉÑJQG  »à∏FÉYh  É`̀fCG  …ó`̀d  ¿EG  :z¿É`̀cƒ`̀e{

 ìÉààaG  ≈`̀ dEG  ¬îjQÉJ  Oƒ©j  è«∏îdG  ¥OÉæa  áYƒªée
 QGôb  äòîJG  ÉeóæYh  ,1969  ΩÉY  »a  è«∏îdG  ¥óæa
 The k  z»`̀c  …P{  ¥óæa  IQGOE’  áYƒªéªdG  ø««©J
 áæ«eCG  ójCG  »a »Yhô°ûe ¿CG  øe É≤KGh âæc ,Hotel
 »a ÉMÉéf ¥OÉæØdG  ôãcCG  óMCG  ¥óæØdG  íÑ°UCG  π©ØdÉHh

.øjôëÑdG
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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.á«bÉØJ’G ™«bƒJ AÉæKCG ƒfÉc …Rƒah ƒfÉc ódÉN |

.∂∏ªdG ádÓL |
(2¢U π«°UÉØàdG)

.ÖeGôJ ódÉfhO |

.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |.»fGôëÑdG Oƒªëe |

.äÓ°UGƒªdG ôjRh |
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 ¢üdÉN Ωó≤f ¿CG Oƒf ájGóH
 IQGRƒ````̀ d ô``̀jó``̀≤``̀à``̀dGh ô`̀μ`̀ °`̀û`̀ dG
 É¡Ñ«≤©àd  º«∏©àdGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG
 ¬Jô°ûf  …òdG  ´Ó£à°S’G  ≈∏Y
 AÉKÓãdG  Ωƒj  zè«∏îdG  QÉÑNCG{
 øe  %57{  ¿Gƒ`̀æ`̀©`̀H  »°VÉªdG
 áHGƒÑdG{  áHôéJ  :ø«æWGƒªdG
 .ziƒà°ùªdG  ¿hO  zá«ª«∏©àdG
 ¢†©H  ™`̀°`̀†`̀f  ¿CG  É`̀æ`̀g  Oƒ```̀fh
 á≤∏©àªdG  áª¡ªdG  äÉ¶MÓªdG

.Ö«≤©àdÉH
 ¬`̀ jƒ`̀ æ`̀ à`̀ dG  Ö``̀é``̀j  ,’hCG
 Gòg  πãe  ìô`̀W  ¿CG  ó`̀«`̀cCÉ`̀à`̀dGh
 ≈dEG  IAÉ°SEÓd  ¢ù«d  ´ƒ°VƒªdG
 hCG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  hCG  ´hô`̀°`̀û`̀e  …CG

 º«ª°U øe ™Ñæj ¬fCG  iƒ°S ±ó¡d ¢ù«dh ,±ôW
 ø«æWGƒªdG  ¢†Ñf  ¢ùL  »`̀a  áaÉë°üdG  πªY
 ≈``dEG  º`̀¡`̀eƒ`̀ª`̀g  ∫É``°``ü``jEGh  º¡∏cÉ°ûe  á`̀aô`̀©`̀eh
 ó≤ædG  πªàëj  ’  ¢†©ÑdG  ¿Éc  ¿EGh  ,ø«dhDƒ°ùªdG
 ¬Ñ©∏J  …ò``̀dG  Qhó``̀ dG  Gò`̀g  πãe  hCG  á≤«≤ëdG  hCG
 √óæY ∞bƒàdG Öéj ôeCG Gò¡a ,á¡jõædG áaÉë°üdG

 .Gô«ãc
 âfÉc  ÉjCG  äÉ¶MÓªdG  á°SGQO  ióLC’G  øªa
 √òg  Ö¡J  ¿CG  ∫ó`̀H  É¡à«bGó°üe  ø`̀e  ≥≤ëàdGh
 äGQÉÑ©H  ,â«ªà°ùªdG  ´Éaó∏d  ∂∏J  hCG  á¡édG
 πcÉ°ûeh  ™`̀bGƒ`̀dG  á∏gÉéàe  á«YÉaO  á«FÉ°ûfEG

.¢SÉædG
 ´Ó£à°S’G  ájóéH  Ö«≤©àdG  ∂μ°T  ,É«fÉK
 ,øjôëÑdG  ∞ë°U  ¥ô``̀YCGh  ôÑcCG  ¬Jô°ûf  …ò`̀dG
 QGƒëdG  äÉ`̀«`̀bÓ`̀NCGh  ÇOÉÑe  »aÉæj  ô`̀eCG  Gò`̀gh
 ÉeÉªJ á«FGƒ°ûY âfÉc áæ«©dG ¿CÉH Éª∏Y ,¢TÉ≤ædGh
 ,á«fhôàμdE’G πFÉ°SƒdG ôÑY ä’DhÉ°ùàdG âMôWh
 AÉ≤àfG hCG QÉ«àN’ ∫Éée ∑Éæg øμj ºd »dÉàdÉHh

 .óª©àe πμ°ûH áæ«©dG
 äÉ≤«∏©àdGh  äÉ¶MÓªdG  ≈dEG  áÑ°ùædÉH  ÉeCG
 É¡côJ  »àdG  äÉ≤«∏©àdG  øe  É¡°†©H  Éæ©ªL  ó≤a
 »°SÉ°SC’G  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G  ¿É`̀c  ø`̀μ`̀dh  ,¿ƒcQÉ°ûªdG
 ÖfÉL  ≈dEGh  .á«FGƒ°ûY  Iô°TÉÑe  äÓHÉ≤e  ≈∏Y
 øe  IOÉØà°S’Gh  ø«°SQóe  á∏HÉ≤ªH  Éæªb  ,∂`̀ dP
 iQOCG  QGó`̀ dG  ÖMÉ°U)  ∫É≤j  Éªμa  .º¡JÉ¶MÓe
 ¬«a  ¢ù∏éj  …ò`̀dG  âbƒdG  »ah  ,(QGó``dG  »a  ÉªH
 ø«°SQóªdG  ¿EÉ``̀a  ,º¡ÑJÉμe  »`̀a  ¿ƒ`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 áHGƒÑdG  ™e  Iô°TÉÑe  ¿ƒ∏eÉ©àj  øe  ºg  º¡°ùØfCG
 Éª∏Y  ôãcCGh  äGô¨ãdGh  äÓμ°ûªdÉH  iQOCG  ºgh
 ºg  QƒeC’G  AÉ«dhCGh  ÜÓ£dG  ¿CG  Éªc  ,õ«dÉgódÉH
 ∫hDƒ°ùªdG  ¢ù«dh  ,áHôéàdG  º««≤J  ≈∏Y  Qó`̀bC’G

 .áaó¡à°ùªdG áÄØdG º¡fC’ ,¬Ñàμe »a ¢ùdÉédG
 ±ó`̀¡`̀dG ƒ``g á`̀Ä`̀Ø`̀dG √ò``̀g É`̀ °`̀VQ »`̀dÉ`̀à`̀dÉ`̀Hh
 äÓHÉ≤ªdG  √ò`̀g  ¿CG  Éæg  ó«cCÉàdG  ™e  .ájÉ¨dGh

 ΩÉ```̀bQC’G »`̀a Gó```̀HCG π`̀Nó`̀J º`̀d
 ÉªfEGh  ,´Ó£à°S’G  èFÉàf  hCG
 ,´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  πμ°ûH  â`̀°`̀Vô`̀Y
 ,¢†©ÑdG  ¬¨°ùà°ùj  º`̀d  ÉªHQ
 äÉfÉ«ÑdG  ™ªL  ¿EÉa  »dÉàdÉHh
 ìô`````̀Wh äÉ````̀¶````̀MÓ````̀ª````̀ dGh
 ≈dEG  ∫hõædÉH  ¿Éc  ´ƒ°VƒªdG
 ø«æWGƒªdG  á∏HÉ≤eh  ´QÉ°ûdG
 º``̀¡``̀JÉ``̀¶``̀MÓ``̀e ø``````̀jhó``````̀Jh
 ø«dhDƒ°ùªdG  ≈`̀ dEG  É¡dÉ°üjE’
 ¿CG  »a  Ó`̀eCG  ,(º¡ÑJÉμe  »`̀a)

.ºgQhó°U É¡d ™°ùàJ
 ó¡°ûà°SG  ,ô```NB’G  ô``̀eC’G
 äGQÉ``̀jõ``̀ dG Oó``©``H Ö`̀«`̀≤`̀©`̀à`̀dG
 √ôÑàYGh  á«ª«∏©àdG  áHGƒÑ∏d

 .É¡MÉéf ≈∏Y Ó«dO
 hCG ÖdÉ£dG ∂∏àªj πg :Éæg §«°ùÑdG ∫GDƒ°ùdGh
 π°†Øj ≈àM ôNBG GQÉ«N ¢SQóªdG hCG ôeC’G »dh
 ´QÉ°ûdG ≈dEG ¿ƒdhDƒ°ùªdG ∫õf πg ?¬«∏Y áHGƒÑdG
 Éfƒ©æ≤«d  (ájóéH)  ¢SÉædG  AGQBG  Gƒ©∏£à°SGh
 ájô¶ædG  ΩÉ`̀ bQC’É`̀H  GƒØàcG  ΩCG  ?É°VôdG  ºéëH
 »àdG  äÓμ°ûªdG  ø`̀Y  ô`̀¶`̀æ`̀dG  ¢†¨H  ,Ö°ùëa
 ÜÉ«Z πãe  ¿ƒª∏©ªdGh ¿ƒæWGƒªdG  É¡æe  »fÉ©j
 äÓμ°ûªdGh  π°UGƒàdG  Iƒéah  º««≤àdG  äÉ«dBG
 ´ƒ°VƒªdG  »a  √ôcòf  ºd  Éªa  .Égô«Zh  á«æ≤àdG
 »àdG  äÉHƒàHÓdG  ¢†©H  ¿CG  Óãe  ¬«dEG  QÉ°ûªdG
 É¡«a â©°Vh É¡eGóîà°SG ≈dEG ¿ƒ°SQóªdG ô£°†j
 IQGRƒ∏d ø«©HÉàdG ø«ë∏°üªdG πÑb øe (»ZGôH)
 ≈dEG  Gô¶f ,É¡«a »àdG äÉHÉ°UE’Gh Qƒ°ùμ∏d πëc
 »¶M  ´hô°ûe  ™`̀e  ∂`̀ dP  Ö°SÉæàj  π¡a  .É¡eó pb

 ?á«ª«∏bEG õFGƒéH
 (á«LQÉîdG)  õ`̀FGƒ`̀é`̀dG  ≈``̀dEG  áÑ°ùædÉH  É``̀eCG
 â∏°üM  »`̀à`̀dGh  Ö«≤©àdG  É¡H  ó¡°ûà°SG  »`̀à`̀dG
 (ájóL) »a ∂μ°ûf Óa ,á«ª«∏©àdG áHGƒÑdG É¡«∏Y
 »a  øμdh  ,Ó©a  ¬H  ôîØf  ô`̀eCG  ƒ`̀gh  ,IõFÉédG
 »àdG  º``̀gC’G  IõFÉédG  ¿CG  »°üî°ûdG  …OÉ≤àYG
 øjó«Øà°ùªdG  É°VQ  »g  É¡H  ≈gÉÑàf  ¿CG  ≥ëà°ùJ
 IQGRƒdG  iód  π¡a  .¬H  º¡JOÉ°TEGh  ´hô°ûªdG  øe
 ºéM í°Vƒj IójÉëe á¡L øe ójÉëe ´Ó£à°SG

?Ö«≤©àdG ¬«dEG QÉ°TCG …òdG É°VôdG
 »a ø«dhDƒ°ùª∏d  ôjó≤àdGh OƒdG πc ..ÉeÉàN
 á«æWƒdG ºgOƒ¡L ≈∏Y º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
 ™ª£f  ÉæfCG  Éæg  ó`̀cDƒ`̀fh  ,IOƒ¡°ûªdGh  Iô«ÑμdG
 »a  ìô£j  Éªd  º`̀gQhó`̀°`̀U  ™°ùàJ  ¿CG  »`̀a  É``ehO

 .¢SÉædG πcÉ°ûeh ´QÉ°ûdG ¢†Ñf øe áaÉë°üdG
 äGô¨ãdG  ≈`̀dEG  äÉØàd’Gh  ìÓ`̀°`̀UE’G  Éæaó¡a
 á«ª°SôdG äÉ¡édG øe √ô¶àæf Ée Gògh ,É¡LÓYh

.¢UÉN πμ°ûH

 øH ∞`̀«`̀£`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y Qƒ``̀à``̀có``̀dG Üô````̀ YCG
 øY ,á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô``̀jRh ,»`̀fÉ`̀jõ`̀dG ó`̀°`̀TGQ
 »eÉ°ùdG  ΩÉ≤ª∏d  ¿Éaô©dGh  RGõàY’G  ≠dÉH
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 Éªd ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
 ºYOh  ΩÉªàgGh  ájÉYQ  øe  ¬àdÓL  ¬«dƒj
 øe É¡«Hƒ°ùæeh á«LQÉîdG IQGRƒd ôªà°ùe
 ºgOƒ¡éd G kôjó≤J ,ø«jQGOEGh ø««°SÉeƒ∏HO
 ΩÉ`̀¡`̀ª`̀dG  AGOCG  »``̀a  á`̀°`̀ü`̀∏`̀î`̀ª`̀dG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 IQGRh  É¡H  ¢†¡æJ  »àdG  äÉ«dhDƒ°ùªdGh
 á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG ≥«≤ëJ »a á«LQÉîdG

.øjôëÑdG áμ∏ªªd
 º`̀Yó`̀dÉ`̀H á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG ô```̀jRh OÉ``̀ °``̀ TCGh
 IQGRƒdG É¡H ≈¶ëJ »àdG á¨dÉÑdG ájÉæ©dGh
 ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀dh  ,áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H
 øe  √ƒª°S  ¬jóÑj  É`̀eh  ,AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 ábGó°üdG  äÉbÓY  õjõ©àH  ô«Ñc  ΩÉªàgG
 ∫hO áaÉch øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H ¿hÉ©àdGh
 áμ∏ªª∏d  É«∏©dG  ídÉ°üª∏d  É k≤«≤ëJ  ºdÉ©dG

.ΩGôμdG É¡«æWGƒeh
 ó°TGQ  øH  ∞«£∏dGóÑY  QƒàcódG  ∫Ébh
 G kô«ãc õà©J á«LQÉîdG  IQGRh ¿EG  »fÉjõdG
 »a »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG Ωƒ`̀«`̀ dÉ`̀H ∫É`̀Ø`̀à`̀M’É`̀H
 ƒgh  ,ΩÉY  πc  øe  ôjÉæj  øe  ô°ûY  ™HGôdG
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  ø∏YCG  …ò`̀dG  Ωƒ«dG
 É`̀ k°`̀UÉ`̀N  É``̀ keƒ``̀j  ¿ƒ`̀μ`̀«`̀d  ¬°ü«°üîJ  ø``̀Y
 ¬àdÓL  øe  G kó«cCÉJ  ,»°SÉeƒ∏HódG  ∂∏°ù∏d
 πª©dÉH  ô«Ñc  ΩÉªàgG  øe  ¬«dƒj  Ée  ≈∏Y
 ƒ`̀gh ,¬`̀«`̀∏`̀Y ø`̀«`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dGh »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG
 A’ƒdG  º«¶Y  øY  ô«Ñ©à∏d  áÑ«W  áÑ°SÉæe
 áª«μëdG  IOÉ`̀«`̀≤`̀∏`̀d  ¿É`̀æ`̀à`̀e’Gh  AÉ``̀aƒ``̀dGh

 á°SÉ«°ùdG  äGõμJôeh  ÇOÉÑe  äOóM  »àdG
 É`̀¡`̀aGó`̀gCGh É`̀¡`̀à`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀HOh á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG
 ¬fCÉ°T  ƒ∏Yh ¬JõYh øWƒdG  á©aQ ≥«≤ëàd
 ¬JOÉ«°S  ø`̀Y  ´É`̀ aó`̀ dGh  ,º`̀dÉ`̀©`̀dG  º``̀eCG  ø«H
 Qƒ°ùL  ó``̀eh  ,¬`̀ë`̀dÉ`̀°`̀ü`̀eh  ¬`̀dÓ`̀≤`̀à`̀°`̀SGh

 .ºdÉ©dG ∫hO áaÉc ™e ¿hÉ©àdG
 óªà°ùJ  á«LQÉîdG  IQGRh  ¿EG  ∫É``bh
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U áªμM øe
 É¡æ«©j  Ée  ÖbÉãdG  √ôμah  Iô«ædG  √GDhQh
 πªcCG ≈∏Y É¡JÉ«dhDƒ°ùeh É¡eÉ¡e AGOCG ≈∏Y
 É¡∏ªY »a óæà°ùJh ,iƒà°ùe ≈bQCGh ¬Lh
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀L  iDhQ  ≈`̀∏`̀Y  »`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG
 ¢ûjÉ©àdGh  íeÉ°ùàdG  õjõ©àd  áî°SGôdG
 Üƒ©°ûdG  áaÉc  ø«H  …QÉ°†ëdG  ∫OÉÑàdGh
 πLCG  øe ,äGó≤à©ªdG  ÜÉë°UCGh ¿ÉjOC’Gh
 ø«H  ÜQÉ≤àdGh  AÉNE’Gh  ΩÓ°ùdG  º«b  ô°ûf

.™«ªédG
 √ôjó≤J  øY  á«LQÉîdG  ôjRh  Üô`̀YCGh
 á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG  ¬à≤≤M  É`̀ª`̀H  √RGõ```à```YGh
 »a  ,Iõ`̀«`̀ª`̀à`̀e  äÉ`̀MÉ`̀é`̀f  ø`̀e  á«æjôëÑdG
 ºé°ùæJ  ,øjOÉ«ªdGh  ä’ÉéªdG  ∞∏àîe
 ∂∏ªdG  ádÓéd  Iójó°ùdG  äÉ¡«LƒàdG  ™e
 á°SÉFôH  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ¢`̀Uô`̀Mh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀ dG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó`̀¡`̀©`̀ dG »```̀dh ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG Ö`̀MÉ`̀ °`̀U
 Qƒ°†M  õjõ©J  ≈∏Y  ,AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée
 ,»dhódG  iƒà°ùªdG  ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ájƒªæàdG  É¡Jô«°ùe  äGRÉ``̀é``̀fEG  RGô```̀ HEGh
 »a  πYÉØdG  É``̀gQhO  ï«°SôJh  ,á∏eÉ°ûdG
 ≥«KGƒªdÉH É¡æe ÉeGõàdG »dhódG ™ªàéªdG
 G kó«°ûe  ,á«dhódG  ø«fGƒ≤dGh  äÉ«bÉØJ’Gh
 πμH  É`̀¡`̀dò`̀H  »`̀à`̀ dG  á°ü∏îªdG  Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H
 á«°SÉeƒ∏HódG  ¢ù°SDƒe  ¢`̀UÓ`̀NEGh  ¿ÉØJ
 ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S á«æjôëÑdG
 ∫Gƒ`̀W  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  áØ«∏N  ∫BG
 ,á«LQÉîdG  IQGRh  ΩÉ¡e  ¬«dƒJ  äGƒæ°S
 ódÉN  ï«°û∏d  ôjó≤àdGh  ôμ°ûdG  øY  É kHô©e
 QÉ°ûà°ùe  ,áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH  óªMCG  øH
 ≈∏Y ,á«°SÉeƒ∏HódG  ¿hDƒ°û∏d  ∂∏ªdG  ádÓL
 ∫ÓN  õ«ªàªdG  ¬FÉ£Yh  IRQÉ`̀Ñ`̀dG  √Oƒ¡L

.á«LQÉîdG ôjRh Ö°üæe ¬«dƒJ
 ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG ÜôYCGh
 äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  ¢üdÉN øY »fÉjõdG
 »a  á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG  IQGRh  »Hƒ°ùæe  áaÉμd
 Oƒ¡édG  ≈∏Y  É k«æãe  ,∑QÉÑªdG  Ωƒ«dG  Gòg
 ΩÉ¡ªdG ò«Øæàd É¡H ¿ƒeƒ≤j »àdG á°ü∏îªdG
 ídÉ°üe ájÉªëd º¡H  áWÉæªdG  äÉÑLGƒdGh
 ºjó≤Jh ,êQÉîdG »a ø«æWGƒªdGh øWƒdG
 õjõ©Jh  ,º¡d  áeÉàdG  ájÉYôdGh  äÉeóîdG

 ∫hó`̀dG  ™`̀e  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dGh  ábGó°üdG  äÉ`̀bÓ`̀Y
 Oƒ¡édÉH  G kó«°ûe  ,á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG
 äÉ`̀ã`̀©`̀Ñ`̀dG É`̀¡`̀H â``eÉ``b »``à``dG á`̀«`̀fÉ`̀Ø`̀à`̀ª`̀dG
 ™e  πeÉ©à∏d  êQÉ`̀î`̀dG  »`̀a  á«°SÉeƒ∏HódG
 É¡eÉ¡°SEGh  ,19  ó«aƒc  áëFÉL  äÉ«YGóJ
 ø«æWGƒªdG  ±’BG  IOƒY  ø«eCÉJ  »a  RQÉÑdG
 ≈dEG êQÉîdG »a øjOƒLƒªdG ø««æjôëÑdG
 iƒà°ùe óæY ≥ëH âfÉch ,øWƒdG ¢VQCG

 .É¡H áWÉæªdG á«æWƒdG á«dhDƒ°ùªdG
 IQGRƒ``̀dG  ¿CG  á«LQÉîdG  ô`̀ jRh  ó``̀cCGh
 á°SÉ«°ùdG  è¡f  ≈∏Y  ô«°ùdG  π°UGƒà°S
 ¿GõJ’Gh  ∫GóàY’ÉH  áª°ùàªdG  á«LQÉîdG
 AÉæÑdG  ¿hÉ©àdGh  ΩÉé°ùf’Gh  áfhôªdGh
 É¡æe ÉeGõàdG ,Üƒ©°ûdGh ºeC’G ∞∏àîe ™e
 ∂∏ªdG ádÓL ¿ód øe á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdÉH
 ÖMÉ°U á`̀°`̀SÉ`̀Fô`̀H  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG  »dh »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ø«fGƒ≤dGh ≥«KGƒªdG QÉWEG »ah ,AGQRƒdG

.á«dhódG
 »a  ôªà°ùà°S  IQGRƒ``̀ dG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 ø«°ùëJh AGOC’G ôjƒ£àd ÉgOƒ¡L á©HÉàe
 áØ∏μªdG  äÉeóîdÉH  AÉ≤JQ’Gh  á«LÉàfE’G
 øe  É¡«Hƒ°ùæe  äGQó```̀ b  ô`̀jƒ`̀£`̀Jh  ,É`̀¡`̀H
 QÉ`̀WEG  »`̀a  ,ø``̀«``̀jQGOE’Gh  ø««°SÉeƒ∏HódG
 Gòg  »a  áMƒªW  §£N  øe  ¬JóªàYG  Ée
 AÉ£Y  ≈∏Y  G kô«ãc  ∫ƒ©J  »`̀gh  ,∫ÉéªdG
 ¢Sƒª∏ªdG º¡«fÉØJh É¡«Hƒ°ùæe ¢UÓNEGh
 ò«Øæàd  º`̀¡`̀«`̀ dEG  á`̀∏`̀cƒ`̀ª`̀dG  ΩÉ`̀¡`̀ª`̀ dG  AGOC’
 »a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  á«LQÉîdG  á°SÉ«°ùdG
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°üd ôgGõdG ó¡©dG Gòg
 OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM

.ióØªdG

 á«LQÉîdG ô``jRh ..»``°SÉeƒ∏HódG Ωƒ``«dÉH ∫É``ØàM’G á``Ñ°SÉæªH
AGQRƒ```̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »```̀dhh  ∂`̀∏`̀ª`̀dG  º`̀ Yó`̀ H  ó«°ûj
øjOÉ«ªdG ∞``∏àîe »a Iõ``«ªàe äÉ``MÉéf â``≤≤M á``«æjôëÑdG á«``°SÉeƒ∏HódG

.á«LQÉîdG ôjRh |

 øjôëÑdG  áμ∏ªe  óah  ∑QÉ°T
 ¢SÉÑY  ≈æe  Iô«Ø°ùdG  á°SÉFôH
 ¿hDƒ°ûdG  IQGOEG  Iô`̀jó`̀e  »°VQ
 IQGRƒ`````̀ H á``̀jƒ``̀«``̀ °``̀SBG hô````````̀aC’G
 Ió«°ùdG  ájƒ°†©Hh  á«LQÉîdG
 ô«Jôμ°S  ,πjóæe  ô«gR  áªWÉa
 hô`̀aC’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dG  IQGOEÉ``̀ H  »fÉK
 »a ,á«LQÉîdG IQGRƒH ájƒ«°SBG
 πªμªdG  »ª°SôdG  ô«Z  ´ÉªàL’G
 ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG QÉ`̀ Ñ`̀ c ´É`̀ª`̀à`̀L’
 …QGRƒ`̀dG  ´ÉªàLÓd  ô«°†ëà∏d
 ¿hÉ©àdG  QGƒëd  ô°ûY  ™HÉ°ùdG
 ¢`̀ù`̀eCG ó`̀≤`̀Y …ò```̀dGh …ƒ`̀«`̀ °`̀SB’G

 ôjÉæj  13  ≥`̀aGƒ`̀ª`̀dG  AÉ``̀©``̀HQC’G
 ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY  Ω2021

 :¿Gƒ````æ````Y â```̀ë```̀J ,»````̀Fô````̀ª````̀dG
 á`̀ æ`̀ eB’G Ió``jó``é``dG á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG{
 ∫hó`̀dG  ácQÉ°ûªH  ,zá«ë°üdGh
 ¿hÉ©àdG  QGƒ``̀M  »`̀a  AÉ`̀°`̀†`̀YC’G

.…ƒ«°SB’G
 äOó`̀L ´É`̀ª`̀à`̀L’G ∫Ó```̀Nh
 »°VQ ¢`̀SÉ`̀Ñ`̀Y  ≈`̀æ`̀e  Iô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG
 - ø``jô``ë``Ñ``dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ΩGõ```̀à```̀dG
 »a  ¢`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  ƒ`̀°`̀†`̀Y  É¡àØ°üH
 òæe  …ƒ«°SB’G  ¿hÉ©àdG  QGƒ`̀M
 2002  ΩÉ``Y  »`̀a  ¬JCÉ°ûf  á`̀jGó`̀H
 ¬`̀FOÉ`̀Ñ`̀eh QGƒ``ë``dG ±Gó``̀gCÉ``̀H -
 •É≤f  AÉæH  ¢ù°SCG  ≈∏Y  áªFÉ≤dG

 áYƒæàªdG  äÉ`̀fÉ`̀μ`̀eE’Gh  Iƒ`̀≤`̀dG
 »àdG  á«ªgC’G  IócDƒe  ,É«°SBG  »a
 õjõ©àd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡«dƒJ
 AÉ°†YC’G  ∫hó``dG  ø«H  ¿hÉ©àdG
 …ƒ«°SB’G  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG  QGƒ``̀M  »`̀a
 ä’Éée  »a  äÉcGô°ûdG  õjõ©Jh
 :»gh  QGƒë∏d  áà°ùdG  ¿hÉ©àdG
 ábÉ£dGh  AGò`̀¨`̀ dG  ø«H  á`̀bÓ`̀©`̀dG
 ,∫É`̀°`̀ü`̀J’Gh ,»`̀FÉ`̀ª`̀dG ø```̀ eC’Gh
 É``«``Lƒ``dƒ``æ``μ``à``dGh Ωƒ```̀∏```̀©```̀dGh
 á«ªæJh  º«∏©àdGh  ,QÉ`̀μ`̀à`̀H’Gh
 ™«é°ûJh  ,ájô°ûÑdG  OQGƒ`̀ª`̀ dG
 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀à`̀d êƒ``̀¡``̀æ``̀ dG

 áaÉ≤ãdGh  ,áeGóà°ùªdGh  á∏eÉ°ûdG

.áMÉ«°ùdGh

 ´É``̀ª``̀ à``̀L’G ¢``̀û``̀ bÉ``̀ f É``̀ª``̀c

 …ò``̀dG Iô``̀≤``̀fCG ¿Ó````̀YEG IOƒ`̀°`̀ù`̀e

 …QGRƒdG ´ÉªàL’G øY Qó°ü«°S

 ¿hÉ©àdG  QGƒëd  ô°ûY  ™HÉ°ùdG

 ô¡°T  ø``̀e  21  »``̀a  …ƒ``̀«``̀°``̀SB’G

 ÇOÉÑªdG  åëHh ,…QÉédG  ôjÉæj

 áeÉ©dG áfÉeC’G πª©d á«¡«LƒàdG

 ,…ƒ`̀ «`̀ °`̀ SB’G ¿hÉ`̀©`̀ à`̀ dG QGƒ``̀ë``̀d

 ÉjÉ°†≤dG  á°ûbÉæe  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH

.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP

 ï`̀«`̀°`̀û`̀dG Qƒ``̀à``̀có``̀dG ™`̀ª`̀ à`̀LG
 ,áØ«∏N  ∫BG  ó`̀ ª`̀MCG  ø`̀ H  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 ¿hDƒ°û∏d  á«LQÉîdG  IQGRh  π«ch
 ΩÉ©dG ¿GƒjódG »a ¢ùeCG  ,á«dhódG
 ºFÉ≤dG  ,ôæZÉJ  …ÉàjEG  ™e  IQGRƒ∏d
 iód π«FGô°SEG ádhO ô«Ø°S ∫ÉªYCÉH

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 π«ch  ó`̀cCG  ´ÉªàL’G  ∫Ó`̀Nh
 ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀ d  á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG  IQGRh
 IOÉ«≤H øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG á«dhódG
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M
 πgÉY ,áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM
 á«ªgCÉH  ø`̀eDƒ`̀J  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG
 ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG á`̀aÉ`̀≤`̀K »``̀a QÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 ¢ûjÉ©àdG  ï«°SôJh  ,QGƒ``̀ë``̀dGh
 á«ªæàdGh  ø`̀eC’G  IOÉ«°S  π`̀LCG  øe
 ,á≤£æªdG Üƒ©°T áaÉμd QÉgOR’Gh

 äÉ`̀bÓ`̀©`̀ dG QÉ`̀ °`̀ù`̀e É`̀ k°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀ù`̀e
 πÑ°Sh  ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  ø`̀«`̀H  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG
 äÉ©∏£àdG  »Ñ∏j  ÉªH  Égôjƒ£J
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dÉ`̀H G kó`̀«`̀°`̀û`̀e ,á`̀cô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG
 …ÉàjEG  ó«°ùdG  É¡dòÑj  »àdG  áÑ«£dG
 ø«H  äÉbÓ©dG  õjõ©J  »a  ôæZÉJ
 πc ¬d É k«æªàe ,ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG

.≥«aƒàdG
 ºFÉ≤dG  Üô``̀YCG  ,¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø``eh
 iód π«FGô°SEG ádhO ô«Ø°S ∫ÉªYCÉH
 √OÓH  ôjó≤J  øY  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 Ió``̀FGô``̀dGh  áª«μëdG  á°SÉ«°ù∏d
 º¡°ùJ  »àdGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd
 ,á≤£æªdG QÉgORGh øeCG õjõ©J »a
 ΩGhO  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  É k«æªàe

 .»bôdGh Ωó≤àdG

…ƒ«°SB’G ¿hÉ©àdG QGƒëd …QGRƒdG  …ô«°†ëàdG ´ÉªàL’G »a ∑QÉ°ûJ øjôëÑdG

»`̀ ∏`̀ «`̀ FGô`̀ °`̀ SE’G ∫É``̀ª``̀YC’É``̀H º`̀ FÉ`̀ ≤`̀ dG ™``̀e å`̀ë`̀Ñ`̀j á`̀ «`̀ LQÉ`̀ î`̀ dG π``«``ch
ø``̀jó``̀∏``̀Ñ``̀dG ø```«```H á``̀ cô``̀ à``̀ °``̀ û``̀ ª``̀ dG á``̀ «``̀ FÉ``̀ æ``̀ ã``̀ dG äÉ````bÓ````©````dG

.»°VQ ¢SÉÑY ≈æe |

 á``«``∏``gC’G á``©``eÉ``é``dG ¢``ù``«``FQ OÉ```̀°```̀TCG
 ¬eó≤J  ÉªH  »dÉ©dG  Qƒ°üæe  Qƒ°ù«ahôÑdG
 IQRGDƒ`````̀eh º```YO ø``̀e á`̀ª`̀«`̀μ`̀ë`̀dG IOÉ``«``≤``dG
 ,¢UÉîdGh  ΩÉ©dG  ¬«MÉæéH  º«∏©àdG ´É£≤d
 …òdG  Qhó`̀dG  ≈∏Y  ¬°ùØf  âbƒdG  »a  É«æãe
 ¬àfÉeCGh »dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏ée ¬H ™∏£°†j
 »©eÉédG  º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG  ô`̀jƒ`̀£`̀J  »``a  á`̀eÉ`̀©`̀dG
 øjôëÑdG  á``̀jDhQ  ™e ≥Øàj  ÉªH  ¬àfÉ«°Uh
 É«ª«∏©J  É©bƒe  CGƒÑààd  É¡∏gDƒjh  2030
.»ª«∏bE’Gh »dhódG iƒà°ùªdG ≈∏Y Ébƒeôe
 ¿EG  »``̀dÉ``̀©``̀dG  Qƒ``°``ù``«``ahô``Ñ``dG  ∫É`````bh
 É¡JÉ«fÉμeEG  π`̀c  ôî°ùJ  á«∏gC’G  á©eÉédG
 è`̀jô`̀î`̀J ƒ````̀gh ó`````̀MGh ±ó````̀g π````̀LCG ø```̀e
 ∂dP  πÑbh  πª©dG  ¥ƒ°ùd  AÉØcCGh  ø«YóÑe
 ¿ƒ∏ëàj  ,ø«∏YÉah ø«ëdÉ°U  ø«æWGƒe
 õjõ©dG  º¡æWƒd  A’ƒdGh  AÉªàf’G  ôYÉ°ûªH
 âbƒdG  »`̀a  Égƒæe  ,áª«μëdG º¡JOÉ«bh

 »`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG ΩÉ`̀ª`̀à`̀gÉ`̀H ¬`̀°`̀ù`̀Ø`̀f
 √ó`̀cDƒ`̀j É``e ƒ``̀gh á`̀«`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG á`̀ °`̀SGQó`̀dÉ`̀H
 á°SGQódG  »a  ø««©eÉédG  áÑ∏£dG  ΩÉ¶àfG
 É¡©e  º¡ª∏bCÉJh  á«∏YÉØàdG  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 øe  OGó`̀YC’  á«∏gC’G  á©eÉédG  ÜÉ£≤à°SGh
 øe ó«L OóY º¡æ«H øe øjóéà°ùªdG áÑ∏£dG

.ø«YóÑªdGh ø«bƒØàªdG áÑ∏£dG
 á``̀«``̀∏``̀gC’G á``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG â``̀æ``̀∏``̀YCG ó````̀bh
 è``̀eGô``̀H ™`̀ «`̀ª`̀L »``̀a ∫ƒ``̀Ñ``̀≤``̀dG ÜÉ``̀H í``̀à``̀a
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 IOƒL  áÄ«g  øe  »éeGôÑdGh  »°ù°SDƒªdG

.ÖjQóàdGh º«∏©àdG
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 ô`̀WÉ`̀î`̀e ø``̀e ô`̀ë`̀Ñ`̀dG »``̀a çó``ë``j
 √hó¡©j ºd ø««æjôëÑdG øjOÉ«°ü∏d
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 á«Hô©dG  áμ∏ªªdÉH  41`dG  áª≤dG  »a
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الأمن عملية م�صتمرة وموقع الرجال املخل�صني

وزير الداخلية لل�صباط اجلدد: امل�صاركة يف تطوير الأداء الأمني
ا�شتقبل الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة 

اجلدد،  ال�شباط  من  عدًدا  اأم�س،  �شباح  الداخلية،  وزير 

خارجية،  واأكادمييات  بجامعات  تعليمهم  تلقوا  الذين 

امللكية  بالأكادميية  مكثفة  تدريبية  بدورات  اأعقبوها 

لل�شرطة، حيث اأدى ال�شباط، الق�شم اأمام الوزير، بح�شور 

رئي�س الأمن العام، ووكيل وزارة الداخلية.

يف  باخلدمة  بالتحاقهم  ال�شباط  الوزير،  هناأ  وقد 

بكفاءة  العمل  �شرورة  اإىل  ووجههم  الداخلية،  وزارة 

واإخال�س من اأجل خدمة الوطن، منوًها باأهمية اأن تكون 

يف  الوقت  باأهمية  والوعي  امليداين  العمل  من  البداية 

اأو  الأمنية  العمليات  �شواء خالل  التحديات،  مع  التعامل 

تلك امل�شاندة لها.

اجلدد  ال�شباط  م�شاركة  اأهمية  على  الوزير،  واأكد 

اخلربة  لديهم  تتوافر  حتى  الأمني،  الأداء  تطوير  يف 

الكافية، مبا يخدم املجال الأمني وي�شهم يف حتفيز الأداء 

اأمن وا�شتقرار  احلكومي، الأمر الذي ينعك�س بدوره على 

موقع  وهذا  م�شتمرة  عملية  الأمن،  اأن  م�شيًفا  املجتمع، 

الرجال املخل�شني.

التجارب  نقل  على  حري�شة  الوزارة،  اأن  اإىل  واأ�شار 

الوقت  م�شرًيا يف  للتنفيذ،  القابلة  الأفكار  من  وال�شتفادة 

باعتبارها  والقراءة،  الطالع  موا�شلة  �شرورة  اإىل  ذاته 

على  قدراته  وزيادة  الفرد  مدارك  تو�شيع  نحو  ال�شبيل 

اجلدد  لل�شباط  معرًبا عن خال�س متنياته  الأمور،  اإدارة 

بالتوفيق والنجاح يف خدمة الوطن.

موا�صلة العمل على معاجلة ملف ال�صكن امل�صرتك.. حمافظ ال�صمالية: 

اإجراءات رادعة بحق خمالفي معايري ال�صكن اجلماعي

ك�شف حمافظ املحافظة ال�شمالية 

علي بن ال�شيخ عبداحل�شني الع�شفور 

رادعة  اإجراءات  املحافظة  اتخاذ  عن 

اجلماعي  ال�شكن  خمالفات  بحق 

ت�شل  الأجنبية،  للعمالة  امل�شرتك 

وذلك  الكهربائي،  التيار  لقطع 

الأجهزة  من  عدد  مع  بالتعاون 

ت�شحيح  عدم  حال  يف  احلكومية، 

ال�شحة  لقانون  وفًقا  اأو�شاعها 

ولئحته  البلديات  وقانون  العامة، 

اجلماعي  ال�شكن  لتنظيم  التنفيذية 

باملعايري  بالتزامهم  وذلك  امل�شرتك، 

وال�شرتاطات ال�شحية، وا�شرتاطات 

ل�شكن  بها  املعمول  وال�شالمة  الأمن 

 30 خالل  البلدية  واإخطار  العمال 

يوًما من تاريخ اإبرام العقد.

اللجنة  اجتماع  تروؤ�شه  ولدى 

ال�شمالية،  باملحافظة  الأمنية 

مديرية  عام  مدير  بح�شور 

العميد  ال�شمالية  املحافظة  �شرطة 

اخلدمات  ومدير  القطان،  عي�شى 

باملحافظة  وال�شتثمار  الهند�شية 

وتنفيًذا  حاجي،  عبداللطيف  خالد 

ال�شيخ  اأول  الفريق  لتوجيهات 

وزير  خليفة  اآل  عبداهلل  بن  را�شد 

اأهمية  الع�شفور  اأكد  فقد  الداخلية، 

ملف  معاجلة  على  العمل  موا�شلة 

امل�شرتك واحلد من  ال�شكن اجلماعي 

لكتظاظ  وال�شالمة  الأمن  خمالفات 

بال�شرتاطات  والعمل  العمالة، 

الحرتازية  والإجراءات  ال�شحية 

�شيما  ل  العمال،  �شكن  يف  الوقائية 

يف ظل ارتفاع موؤ�شر حالت الإ�شابة 

بفريو�س كورونا.

رنا بنت عي�صى: تعزيز عالقات

ال�صداقة مع �صنغافورة على امل�صتويات كافة

رنا  ال�شيخة  الدكتورة  ا�شتقبلت 

بنت عي�شى بن دعيج اآل خليفة وكيل 

وونغ جاو  اأم�س،  اخلارجية،  وزارة 

�شنغافورة  جمهورية  �شفري  مينغ 

املعنينّ لدى مملكة البحرين واملقيم يف 

الريا�س.

اخلارجية  وزارة  وكيل  ورحبت 

بامل�شار  م�شيدة  مينغ،  جاو  بوونغ 

القائمة  الثنائية  للعالقات  املتقدم 

وجمهورية  البحرين  مملكة  بني 

�شنغافورة ال�شديقة، وما متتاز به من 

�شمول وتطور على خمتلف املجالت، 

البحرين  مملكة  حر�س  موؤكدة 

مع  عالقاتها  وتوطيد  تعزيز  على 

جمهورية �شنغافورة على امل�شتويات 

كافة مبا يلبي رغباتهما وتطلعاتهما 

التن�شيق  اأطر  ودفع  امل�شرتكة، 

خمتلف  اإزاء  البلدين  بني  والت�شاور 

حمل  والدولية  الإقليمية  الق�شايا 

امل�شرتك مبا يحقق م�شالح  الهتمام 

البلدين وال�شعبني ال�شديقني، متمنية 

لل�شفري دوام التوفيق وال�شداد.

جاو  وونغ  اأعرب  جهته،  من 

جمهورية  اعتزاز  عن  مينغ، 

ال�شداقة  بعالقات  �شنغافورة 

التي  واملتميزة  الوثيقة  والتعاون 

وما  البحرين  مملكة  مع  جتمعها 

م�شتمرين،  ومناء  تقدم  به  تت�شم 

�شنغافورة  جمهورية  اهتمام  موؤكًدا 

امل�شرتك  التعاون  اآفاق  بتو�شيع 

وامل�شي  ال�شديقني  البلدين  بني 

اأو�شع  م�شتويات  نحو  قدًما  به 

م�شيًدا  امل�شرتكة،  للم�شالح  خدمة 

يف  املتميزة  البحرين  مملكة  بجهود 

كورونا،  فريو�س  جلائحة  الت�شدي 

واملنعة  التقدم  دوام  للمملكة  متمنًيا 

والزدهار.

ختام فعاليات التمرين امل�صرتك »القب�صة النارية«

يناير 2021،  الأربعاء 13  اأم�س  اختتمت �شباح 

 Fire( النارية«  »القب�شة  امل�شرتك  التمرين  فعاليات 

Fist( الذي جرى تنفيذه من قبل عدد من وحدات قوة 
خالل  ال�شديقة،  الأمريكية  القوات  مع  البحرين  دفاع 

وياأتي   .2021 يناير   13 ولغاية   10 من  الفرتة 

واخلطط  الربامج  اإطار  �شمن  النارية  القب�شة  مترين 

التدريب  �شبل  تطوير  اإىل  تهدف  التي  املر�شومة 

كفاءة  ورفع  اخلربات  وتبادل  امل�شرتك  والتاأهيل 

التمرين  مراحل  خالل  ومت  التمرين،  يف  امل�شاركني 

امليدانية  التطبيقات  من  عدد  بتنفيذ  القيام  املختلفة 

باأحدث  املختلفة،  التكتيكية  واملناورات  الع�شكرية 

القتالية املتطورة. التقنيات 

جانب من 

فعاليات 

التمرين 

امل�شرتك 

اجتمع مع القائم باأعمال �صفري اإ�صرائيل.. عبدالـله بن اأحمد: 

اأهمية ال�صتثمار يف ثقافة ال�صالم واحلوار

عبداهلل  ال�شيخ  الدكتور  اجتمع 

وزارة  وكيل  خليفة  اآل  اأحمد  بن 

يوم  الدولية،  لل�شوؤون  اخلارجية 

اأم�س يف الديوان العام للوزارة، مع 

�شفري  باأعمال  القائم  تاغرن  اإيتاي 

اإ�شرائيل لدى مملكة البحرين. دولة 

وكيل  اأكد  الجتماع،  وخالل 

الدولية  لل�شوؤون  اخلارجية  وزارة 

ح�شرة  بقيادة  البحرين  مملكة  اأن 

بن  حمد  امللك  اجلاللة  �شاحب 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى 

توؤمن  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى، 

ال�شالم  ثقافة  يف  ال�شتثمار  باأهمية 

التعاي�س  وتر�شيخ  واحلوار، 

والتنمية  الأمن  �شيادة  اأجل  من 

املنطقة،  �شعوب  جلميع  والزدهار 

الثنائية  العالقات  م�شار  ا  م�شتعر�شً

مبا  تطويرها  و�شبل  البلدين  بني 

م�شيًدا  امل�شرتكة،  التطلعات  يلبي 

اإيتاي  يبذلها  التي  الطيبة  باجلهود 

بني  العالقات  تعزيز  يف  تاغرن 

كل  له  متمنًيا  ال�شديقني،  البلدين 

التوفيق.

باأعمال  القائم  اأعرب  جانبه،  من 

مملكة  لدى  اإ�شرائيل  دولة  �شفري 

لل�شيا�شة  بالده  تقدير  عن  البحرين 

البحرين،  ململكة  والرائدة  احلكيمة 

والتي ت�شهم يف تعزيز اأمن وازدهار 

البحرين  ململكة  متمنًيا  املنطقة، 

التقدم والرقي. دوام 
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مــــداد 

االنتفاع الفوري.. ر�ؤية �سكن ال حلم

با�سم  املهند�س  الإ�سكان  متاأملة كلمة وزير  توقفت كثريا 

فوزية  ال�سيدة  النواب  جمل�س  رئي�سة  لقائه  اأثناء  يف  احلمر 

زينل قبل اأيام، اإذ قدم يف حديثه روؤية متقدمة متثلت يف طرحه 

اأبعاده  يف  والتفكر  عنده  التوقف  ي�ستحق  عري�س  لعنوان 

الوزارة حاليا على درا�سة مبادرات  اإذ قال: »تعمل  ودللته، 

ت�سعى من خاللها اإىل توفري خدمات )فورية(، متكن املواطن 

من ال�ستفادة من اخلدمة الإ�سكانية دون حاجة اإىل النتظار«.

منذ �سنوات طوال والهم ال�سكني ياأخذ حيزا من نقا�س هم 

الوطن وهم املواطن على ال�سواء، ولطاملا اعترب امللف الإ�سكاين 

من اأثقل امللفات الجتماعية واأكرثها تعقيدا، اإل اأن وجود روؤية 

متقدمة من الوزير املعني تخت�س باخلدمات الفورية لهو اأمر 

من  ال�ستفادة  اأو  العتيادي  ال�ستحقاق  عن  احلديث  يتعدى 

اخلدمات الإ�سكانية بفئاتها اخلم�سة.

التوزيع  الإ�سكان من منطق  تنقل وزارة  الفورية.. �سفة 

وفق اأولوية قوائم النتظار الطويلة، اإىل حتقيق وتوفر ال�سكن 

ال�سباب  اأيام  العمر هو حا�سن  فبيت  الأ�سرة،  لبناء  كاأ�سا�س 

بجمالها وخ�سو�سيتها، كما هو احلا�سن لالأبناء منذ ولدتهم 

انق�ساء  على  �ساهدا  البيت  ليكون  تكوينهم،  مبراحل  مرورا 

العمر وت�سكل الأفراد.

يحقق  مبا  الأ�سرة  منزل  كنف  يف  جديد  جيل  ن�ساأة 

اأمر ل بد من دعمه  ا�ستقرارها التام النف�سي والجتماعي هو 

وتذليل ال�سعوبات من اأجله من جميع الأطراف ذات العالقة، 

اأجمل  لتمر  العمر،  املواطن بيت  فيه  الذي ينتظر  الوقت  ففي 

ت�ستبدل  فكرة  �سيق،  يف  اأو  اإيجار  يف  اإما  النتظار  �سنوات 

اليوم ب�سنوات مي�سي فيها الإن�سان اأجمل اأيام عمره يف هدوء 

وا�ستقرار وا�ستقالل بدل انتظار البيت )احللم(.

اإذا اخلدمات الفورية روؤية نوعية متقدمة مل تعد حلما، بل 

فكرة مطروحة يراد لها اأن تتبلور اأكرث وتدعم مببادرات عملية 

ال�سليمة  التنفيذ الفوري وفق معايري ال�سكن  تنقلها اىل حيز 

واملالئمة.

املجتمع  اأمام  الإ�سكان  وزير  يطرحها  هنا  الفورية  فكرة 

من خالل رئي�سة جمل�س النواب، ليعلم اجلميع يف اأي اجتاه 

فخرا  الإ�سكان  وزير  ويكفي  نتجه،  تغيري  اأي  ونحو  ن�سري، 

ما اأجنزه وفريقه من عمل جبار اأ�سحى بارزا للعيان، فاملدن 

ال�سخمة واقع م�ساهد، ومعدلت النتفاع يف تزايد، والعمل يف 

هذه الوزارة على قدم و�ساق، وكلها خطوات تدلل على التوجه 

اجلديد وجودته وجدواه.. ولكن يبقى لتحقيق �سفة الفورية 

م�ساحات اأكرب من التخطيط والتنفيذ، فهي حتدٍّ كبري وهدف 

�سعب، لكن يبدو اأنه لي�س بالع�سري، و�ستثبت الأيام القادمة 

مدى جدواه.

»نيابة االأ�سرة«: ال اآثار اإ�سابات حديثة 

اأ� قدمية يف »الطفل املعّنف«

العامة  النيابة  اإن  والطفل  الأ�سرة  نيابة  رئي�س  قالت 

زوجته،  �سد  زوج  من  املقّدم  البالغ  يف  تبا�سر حتقيقاتها 

�سنة  العمر  من  البالغ  طفلهما  معاملة  اإ�ساءتها  بدعوى 

اأ�سهر، وذلك منذ ولدته، وقيامها ب�سربه وتقييد  واأربعة 

يديه، ف�سالً عن اإهمالها يف رعايته والعناية به.

اأقوال الزوج املبلغ يف  وكانت النيابة قد ا�ستمعت اإىل 

متثل  والذي  لدعاءاته  تاأييًدا  قّدمه  وما  بالغه،  تف�سيالت 

يف �سورة للطفل وهو مقيد اليدين كانت قد اأر�سلتها اإليه 

امل�سكو يف حقها، ومقطع فيديو يظهر فيه الطفل مطالً من 

كما  حقها،  امل�سكو يف  من  رقابة  دون  وحيًدا  املنزل  نافذة 

التي  الزوجة  وا�ستجوبت  �سقيقته،  �سهادة  اإىل  ا�ستمعت 

من  البالغ  الزوج  �سقيق  اأن  وقّررت  الوقائع،  تلك  اأنكرت 

العمر 8 �سنوات هو الذي قيد يدي ابنها، ومن ثم التقطت 

�سورة الأخري وهو على هذه احلالة واأر�سلتها اإىل زوجها 

املبلغ مت�سّررة من فعلة �سقيقه. 

املزاعم  هذه  وراء  من  يبتغي  املبلغ  بن  واأ�سافت 

لإ�سقاط  �سدها  اأقامها  دعوى  يدعم  ما  خلق  والدعــاءات 

ح�سانتها للطفل، فيما ثبت من التحقيق ترك الزوجة منزل 

الزوجية منذ اأ�سهر �سابقة على تقدمي البالغ وح�سولها على 

الزوج  من  مقامة  دعوى  هناك  واأن  الطفل،  بح�سانة  حكم 

الطالع  ثبت من  كما  اإ�سقاط احل�سانة عنها،  املبلغ بطلب 

على مقطع الفيديو امل�سار اإليه وجود الزوجة رفقة ابنها، 

وذلك على خالف ما ورد بالبالغ وبادعاء الزوج. 

ال�سرعي  الطبيب  النيابة  ندبت  اأخرى،  ناحية  ومن 

من  خلّوه  اإىل  تقريره  يف  خلُ�س  اإذ  الطفل،  على  للك�سف 

لالإيذاء  تعّر�سه  تفيد  قدمية  اأو  حديثة  لإ�سابات  اآثار  اأية 

واإ�ساءة املعاملة على نحو ما قّرر الزوج املبلغ. هذا ويجري 

ا�ستكمال التحقيق واإعداد الق�سية للت�سّرف.

تد�ير خملفات البناء �الزراعة �ا�ستعمالها بامل�ساريع.. خلف:

اإن�ساء مدفن جديد بالتقنيات الهند�سية احلديثة
غالب اأحمد:

اأكد وزير ال�سغال و�سوؤون البلديات 

اأن  خلف  ع�سام  العمراين  والتخطيط 

ال�سرتاتيجية  اخلطة  بح�سب  الوزارة، 

طرح  ب�سدد  املخلفات،  لإدارة  الوطنية 

جديد  مدفن  لإن�ساء  جديدة  مناق�سة 

متما�سية  احلديثة  الهند�سية  بالتقنيات 

مع املقايي�س الدولية البيئية والهند�سية 

اأن  اىل  لفًتا  النفايات،  مدافن  لإن�ساء 

نوعية  نقلة  اىل  �سيوؤدي  النظافة  قانون 

يف املحافظة على البيئة و�سحة الن�سان 

اإذ  البحرين،  ململكة  احل�ساري  والوجه 

تهدف  التي  ال�سوابط  من  �سهد جمموعة 

احل�سرية  البيئة  على  املحافظة  اىل 

للمناطق.

�سوؤال  على  له  رد  يف  خلف،  وقال 

املوؤيد،  منى  ال�سورى  جمل�س  لع�سو 

تر�سية  مرحلة  يف  الآن  الـــوزارة  اإن 

لدرا�سة  اخلا�سة  ال�ست�سارية  اخلدمات 

من�ساة  اإقــامــة  م�سروع  من  ــدوى  اجل

بجميع  البلديات  املخلفات  تدوير  لإعادة 

ال�ساحلة  املخلفات غري  اأنواعها، وحرق 

وحتويلها اىل طاقة.

مدفن  اإدارة  خ�سخ�سة  اأن  واأ�ساف 

رفع  يف  اأ�سهم  ع�سكر  مبنطقة  املخلفات 

ــه  اإدارت وحت�سني  بيئًيا  املوقع  كفاءة 

 5 مبقدار  الفرتا�سي  عمره  واإطــالــة 

ال�ستدامة  وحتقيق  ا�سافية،  �سنوات 

�سركة  مــع  بالتعاقد  ــك  وذل البيئة، 

اإدارة  جمال  يف  متخ�س�سة  اإ�سبانية 

املخلفات، اإذ تدير ما يزيد على 70 مدفًنا 

حول العامل.

و�سوؤون  الأ�سغال  ــر  وزي واأ�ــســار 

لإدارة  متكاملة  خطة  اإىل  البلديات 

 2019 يناير  منذ  ُو�سعت  املخلفات 

لإعادة تدوير خملفات الهدم والبناء عن 

ت�سكل  والتي  وف�سلها،  �سحقها  طريق 

ــواردة  ال املخلفات  اإجــمــايل  من   %40

طن   646000 يعادل  ما  اأي  للمدفن، 

من  نا�س  �سركة  مع  بالتعاقد  �سنوًيا، 

خالل طرحها كمزايدة، و�سكل جناح هذا 

ا كبرًيا يف ن�سب املخلفات  امل�سروع خف�سً

عمره  واإطالة  ع�سكر  مدفن  اإىل  الواردة 

التدوير  عمليات  وتعزيز  الفرتا�سي 

تكاليف  اأي  دون  الأمثل،  وال�ستغالل 

تتكبدها الوزارة.

واأ�ساف خلف: »مت اعتماد املنتج من 

ومن  بالوزارة،  املواد  هند�سة  اإدارة  قبل 

اىل  املخلفات  هذه  ن�سبة  خف�س  املوؤمل 

100% بالأعوام املقبلة، كما ان التن�سيق 

والتطوير  التخطيط  هيئة  مع  جــاٍر 

العمراين لتحديد العقار واحل�سول على 

الإيجار،  عقد  لتفعيل  ملكيته  ت�سجيل 

بالإ�سافة على عوائده البيئية مع عوائد 

ا�ستثمار تاأجري العقار«.

منوذجية  من�ساأة  اإن�ساء  اىل  واأ�سار 

عن  اخل�سراء  املخلفات  تدوير  لإعــادة 

طريق حتويلها اىل اأ�سمدة، اإذ ت�سكل هذه 

اأي  املخلفات،  اجمايل  من   %7 املخلفات 

ما يعادل 116000 طن �سنوًيا، موؤكًدا 

الأوىل  التجريبية  املرحلة  من  النتهاء 

جودة  خالل  من  جناحها  اأثبتت  التي 

ا�ستخدامها  ويتم  »الأ�سمدة«،  املنتج 

للوزارة  الزراعية  امل�ساريع  يف  حالًيا 

بعد  وذلك  مالية،  اأعباء  اأي  حتمل  دون 

مربع  مرت   5000 م�ساحة  تخ�سي�س 

للم�سروع يف منطقة هورة عايل.

ع�صام خلف

خالد امل�صقطي

امل�سقطي: نقّدر للحكومة تعا�نها لت�سهيل �ت�سريع اعتماد امليزانية

املالية  ال�سوؤون  جلنة  رئي�س  امل�سقطي  ح�سني  خالد  اأكد 

الثاين  امل�سرتك  الجتماع  اأن  ال�سورى  مبجل�س  والقت�سادية 

-2021 للعامني  للدولة  العامة  امليزانية  م�سروع  ملناق�سة 

2022 كان اإيجابًيا، ويبنّي توّجه جميع الأطراف نحو التوافق 

ال�ستثنائية  القت�سادية  الظروف  تراعي  ميزانية  لعتماد 

التي متر بها اململكة والعامل، للتغلب على التحديات و�سمان 

الدعم  وتوجيه  احلكومية  اخلدمات  اأف�سل  تقدمي  موا�سلة 

وتقدمي  التعاون  على  تاأكيدها  للحكومة  مقدًرا  مل�ستحقيه، 

بكل  الت�سريعية  ال�سلطة  تطلبها  التي  املعلومات  جميع 

�سفافية، مبا �سي�سهل وي�سرع اعتماد م�سروع امليزانية.

املالية والقت�سادية مبجل�س  ال�سوؤون  وبنّي رئي�س جلنة 

جلنة  باأع�ساء  اللجنة  اأع�ساء  �سم  الجتماع  اأن  ال�سورى 

واحلكومة  النواب،  مبجل�س  والقت�سادية  املالية  ال�سوؤون 

املوقرة ممثلة بوزير املالية والقت�ساد الوطني، ووزير �سوؤون 

واملاء،  الكهرباء  �سوؤون  ووزير  والنواب،  ال�سورى  جمل�سي 

املدنية،  اخلدمة  ديوان  ورئي�س  والتعليم،  الرتبية  ووزير 

الجتماع  وخ�س�س  احلكومة،  يف  امل�سوؤولني  من  عدد  مع 

التي  الت�ساوؤلت  على  املذكورة  اجلهات  ردود  اإىل  لال�ستماع 

ال�سورى  مبجل�سي  املاليتان  اللجنتان  بها  تقّدمت  اأن  �سبق 

امل�سرتكة  الجتماعات  عقد  موا�سلة  تقّرر  فيما  والنواب، 

لال�ستماع اإىل مرئيات باقي اجلهات احلكومية اليوم اخلمي�س 

ممثلي  لدى  �ساملة  روؤية  لتكوين  وذلك  القادم،  والأربعاء 

مبا  امليزانية،  م�سروع  تفا�سيل  عن  الت�سريعية  ال�سلطة 

ي�ساعدهم لتبني تو�سيتهم ب�ساأنها.

حري�سون على عدم امل�سا�س مبكت�سبات املواطنني.. البحراين بعد االجتماع امل�سرتك مع احلكومة:

دعم الكهرباء للم�سكن االأ�ل م�ستمر.. ��قف جتديد عقود الوافدين بالرتبية

غالب اأحمد:

اأكد رئي�س اللجنة املالية والقت�سادية 

البحراين  النائب حممود  النواب  مبجل�س 

اأن دعم الكهرباء واملاء املقدم للمواطن يف 

ال�سنتني  خالل  يتغرّي  لن  الأول  م�سكنه 

القادمتني.

وزير  عن  نقالً  البحراين،  واأو�سح 

املدعومة  الوحدات  اأن  واملــاء،  الكهرباء 

تكلفتها  من  اأقل  بتكلفة  تباع  للمواطنني 

الفعلية، مبقدار %90.

جاء ذلك بعد الجتماع امل�سرتك الثاين 

بني اللجنتني املالية والقت�سادية مبجل�س 

النواب وجمل�س ال�سورى مع ممثلني عن 

5 جهات حكومية، لبحث م�سروع اعتماد 

امليزانية العامة للدولة لل�سنتني املاليتني 

.2022-2021

رغم  اللجنة  اأن  البحراين  واأو�سح 

الظروف القت�سادية التي متر بها مملكة 

البحرين والعامل اأجمع ب�سبب التداعيات 

)كوفيد-19(،  كورونا  جلائحة  ال�سلبية 

نقا�سها  احلر�س يف  كل  اأنها حر�ست  اإل 

امل�سا�س  مع اجلهات احلكومية على عدم 

العامة  امليزانية  املواطنني يف  مبكت�سبات 

للدولة.

وعن تفا�سيل الجتماع، اأفاد البحراين 

الكهرباء  هيئة  اأن  لـ»الأيام«  ت�سريح  يف 

دعم  من  الفاقد  تعوي�س  اأن  اأكدت  واملاء 

خف�س  عرب  �سيتم  مليزانيتها  الدولة 

التكلفة وتقليل الفاقد وحت�سني الإنتاجية، 

القطاع  مع  بال�سراكة  الهيئة  �ستقوم  كما 

التي  اخلدمات  بع�س  بتنفيذ  اخلا�س 

تقوم بها حالًيا.

وبح�سب الوزير، فاإن القطاع اخلا�س 

قد ي�سارك يف عملية التو�سيل والفح�س، 

اإ�سناد للخدمات للقطاع اخلا�س  اأي  واأن 

�سيتم ب�سكل تدريجي للتاأكد من اجلودة.

واأ�سار البحراين اإىل طرح نيابي ُقّدم 

اإذ  الكهرباء،  وزير  اإىل  الجتماع  خالل 

تو�سح  واأرقام  بيانات  ت�سليم  منه  طلب 

تعامل الهيئة مع ت�سفري الدعم املقّدم اإليها 

للمواطن،  املقّدم  بالدعم  امل�سا�س  وعدم 

لالإجابة  ا�ستعداده  الوزير  اأكد  وبدوره 

كتابًيا بالأرقام والتفا�سيل.

التي  الأرقــام  »بح�سب  قائالً:  وتابع 

التنفيذي  والرئي�س  الوزير  ا�ستعر�سها 

تقّدم  الهيئة  فاإن  واملاء،  الكهرباء  لهيئة 

يف  م�سرتك  األف   442 لقرابة  خدماتها 

مليون   17 وت�سخ  القطاعات،  خمتلف 

كيلوواط �سنوًيا، وما مقداره 183 مليون 

لزيادة  مراعاة  املياه،  من  مكعب  مرت 

الطلب نظًرا اإىل الزيادة ال�سكانية وزيادة 

البنية التحتية«.

النائب  نقل  مت�سل،  �سياق  يف 

حممود البحراين عن وزير الرتبية خالل 

مع  توا�سالً  بداأت  الوزارة  اأن  الجتماع 

خا�سة  اأ�سعار  لتقدمي  الت�سال،  �سركات 

التعليمي،  القطاع  يف  والعاملني  بالطلبة 

وقد مل�ست جتاوًبا منها.

الوزير  »بح�سب  قائالً:  وا�ستطرد 

النعيمي، فاإن الوزارة اأعّدت 3840 در�ًسا 

اإلكرتونًيا خالل جهودها ل�سمان ا�ستمرار 

التعليم يف ظل جائحة كورونا«.

واأ�ساف اأن الوزير ماجد النعيمي اأكد 

وتنميته،  الرقمي  باجلانب  الهتمام  على 

يف  اأهميتها  لها  �ستبقى  املدر�سة  ولكن 

ال�سّق الرتبوي والتعلم عرب الأن�سطة.

االجتماع امل�صرتك اأم�س بني اأع�صاء جمل�س النواب وال�صورى واحلكومة

حممود البحراين

البحرين حتتّل املرتبة الثالثة عاملًيا يف ن�سبة املطعمني

101 األف �سخ�س ح�سلوا على »التطعيم« يف البحرين بن�سبة 6.6% من ال�سكان
�سارة جنيب:

يف اإجناز عاملي ململكة البحرين، جتاوز عدد ال�سكان 

تطعيم �سد فريو�س  تلقوا  الذين  واملقيمني  املواطنني  من 

عدد  بلغ  اإذ  �سخ�س،  األف   100 )كوفيد-19(  كورونا 

األف   )101.363( »الأربعاء«  اأم�س  يوم  التطعيمات 

ن�سمة.

والثاين  دولًيا  الثالث  املركز  البحرين  وحتتّل مملكة 

والتي  التطعيم،  على  احلا�سلني  ن�سبة  حيث  من  عربًيا 

الأرقام  اآخر  بح�سب  عددهم  والبالغ   ،%6.6 تبلغ حوايل 

ــازات  الإجن �سل�سلة  اإىل  ُي�ساف  ما  مليون،   1.530

الطبي  الوطني  الفريق  حققها  التي  الوطنية  واجلهود 

للت�سدي لفريو�س كورونا.

مملكة  يف  »الختيارية«  التطعيم  عمليات  وبــداأت 

التطعيم  حملة  و�سهدت  املا�سي،  دي�سمرب  منذ  البحرين 

الوطنية اإقبالً لفًتا من جميع فئات املجتمع.

يف  م�سطردة  يومية  زيادة  ال�سحة  وزارة  و�سّجلت 

جرعات  على  للح�سول  مواعيد  حلجز  امل�سّجلني  اأعداد 

ولقاح  ــاين  الأمل الأمريكي  بيونتيك(   - )فايرز  لقاح 

لتجارب  والذي خ�سع -الأخري-  ال�سيني،  )�سينوفارم( 

�سريرية م�سبقة يف كل من البحرين والإمارات، وبلغ عدد 

البحرين  التجارب يف  اإىل تلك  الذين ان�سموا  الأ�سخا�س 

حوايل 7 اآلف و700 متطوع.

وّفرت  التي  الدول  اأوىل  من  البحرين  مملكة  وُتعد 

وجاءت  )كوفيد-19(،  كورونا  لفريو�س  التطعيم 

اجلاللة  �ساحب  حل�سرة  ال�سامية  امللكية  التوجيهات 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك 

املواطنني  جلميع  جمــاين  ب�سكل  اللقاحات  بتوفري 

البالغ  واهتمامه  جاللته  حر�س  من  انطالًقا  واملقيمني؛ 

ب�سحة اجلميع.

ويتجاوز عدد �سكان مملكة البحرين مليوًنا ون�سف 

من   %47.4 حوايل  البحرينيني  ن�سبة  وتبلغ  مليون، 

اإجمايل ال�سكان، وتبلغ ن�سبة الوافدين واملقيمني %52.6.
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»بلدية �ملحرق« ت�ؤكد �لتز�مها بالرد على �ل�سكاوى يف �أ�سرع وقت
يو�سف  اإبراهيم  املحرق  بلدية  عام  مدير  اأكد 

جميع  على  الرد  يف  البلدية  التزام  على  اجلودر 

املواطنني  قبل  من  الواردة  واملالحظات  ال�سكاوى 

ملتابعتها  الالزمة  الإجراءات  واتخاذ  واملقيمني 

وقت  اأ�سرع  يف  ب�ساأنها  املنا�سبة  احللول  واإيجاد 

املتبعة،  البلدية  والقوانني  الأنظمة  بح�سب  ممكن 

 1192 عدد  مع  تعاملت  البلدية  اأن  اإىل  م�سرًيا 

من ال�سكاوى الواردةن وذلك يف الفرتة من يناير 

ولغاية دي�سمرب خالل العام 2020م.

واأ�سار املدير العام اإىل اأنه وبح�سب توجيهات 

والتخطيط  البلديات  و�سوؤون  الأ�سغال  وزير 

خلف،  عبداهلل  بن  ع�سام  املهند�س  العمراين 

ل�سوؤون  الوزارة  وكيل  من  حثيثة  ومبتابعة 

البلديات املهند�س حممد بن اأحمد اآل خليفة، تويل 

البلدية اهتماما كبريا مبتابعة �سكاوى ومالحظات 

التوا�سل  قنوات  خمتلف  يف  واملقيمني  املواطنني 

ال�سكاوى  عدد  اجمايل  بلغ  حيث  الجتماعي، 

النظام  عرب  البلدية  تلقتها  التي  واملالحظات 

خالل  )توا�سل(  وال�سكاوى  للمقرتحات  الوطني 

الفرتة املذكورة 876 �سكوى على مدى 12 �سهرا 

الكلي  املجموع  من   %80 اإىل  و�سلت  وبن�سبة 

لل�سكاوى الواردة.

تلقيا  الأق�سام  اأكرث  اأن  اجلودر  واأو�سح 

الرقابة  ق�سما  هما  البلدية  اإىل  الواردة  لل�سكاوى 

باإدارة  النظافة  خدمات  ومتابعة  والتفتي�س 

ال�سكاوى  ن�سبة  بلغت  حيث  الفنية،  اخلدمات 

 %79 املذكورة  الفرتة  خالل  بالق�سمني  املتعلقة 

يخ�س  فيما  اأما  �سكوى،  اإىل 726  و�سل  وبواقع 

الهاتفي  والت�سال  ال�سخ�سي  احل�سور  �سكاوى 

التوا�سل  الواردة عرب مواقع  املبا�سر واملالحظات 

بلغ  فقد  املحلية  وال�سحف  والإذاعة  الجتماعي 

جمموعها نحو 106 �سكاوى ومالحظات وبواقع 

9% على مدار العام.

ق�ة �لدفاع تخّرج دورة �أفر�د م�ستجدين

�إن�ساء منطقة جتارية �أمريكية يف �لبحرين.. وزير �لتجارة �لأمريكي:

 �لبحرين �سريك ��سرت�تيجي وجتاري مهم لل�ليات �ملتحدة
ووزارة  الأمريكية  التجارة  وزارة  اأبرمت 

مملكة  يف  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة 

لتعزيز  تهدف  تفاهم  مذكرة  اأم�س  البحرين 

التجارة الأمريكية البحرينية من خالل اإن�ساء 

منطقة جتارية اأمريكية يف مملكة البحرين.

اجلانب  من  املذكرة  بتوقيع  قام  حيث 

املتحدة  الوليات  التجارة يف  وزير  الأمريكي 

الأمريكية ويبلر رو�س، ومن اجلانب البحريني 

بن  زايد  وال�سياحة  والتجارة  ال�سناعة  وزير 

را�سد الزياين.

التجارة  وزير  �سرح  ال�سدد  هذا  ويف 

البحرين  مملكة  كانت  »لقد  قائاًلً:  الأمريكي 

ا  مهًمّ وجتارًيّا  ا�سرتاتيجًيّا  �سريًكا  ومازالت 

خالل  من  وذلك  الأمريكية  املتحدة  للوليات 

العملية  ا�ستقرار و�سمان �سري  املحافظة على 

ياأتي  اخلليج.  منطقة  المريكية يف  التجارية 

اللتزام  لتعزز هذا  املذكرة  التوقيع على هذه 

امل�سرتك والعالقة الوطيدة بني البلدين. وكما 

الدولية  التجارة  اإدارة  بالتزام  �سعادته  اأكد 

مملكة  مع  بالعمل  المريكية  التجارة  بوزارة 

التجارية  املنطقة  اإجناز  اأجل  من  البحرين 

الأمريكية«.

من جانبه، افاد وزير ال�سناعة والتجارة 

توافر  »اأن  الزياين:  را�سد  بن  زايد  وال�سياحة 

فر�سة  تعد  منطقتنا،  القت�سادية يف  الفر�س 

لال�ستثمار  الأمريكية  لل�سركات  مثالية 

ولتو�سيع اأعمالها من خالل املنطقة التجارية 

تفتح  و�سوف  البحرين.  مملكة  يف  الأمريكية 

العالقات  لتعزيز  اأو�سع  اآفاق  املذكرة  هذه 

ملزايا  وفقاً  البلدين  بني  امل�سرتكة  التجارية 

البحرين  مملكة  بني  احلرة  التجارة  اتفاقية 

والوليات املتحدة الأمريكية«.

هذا، ومن املتوقع اأن ي�سهم اإن�ساء املنطقة 

تعزيز  يف  اململكة  يف  الأمريكية  التجارية 

وال�سناعي  والتجاري  القت�سادي  التعاون 

البلدين  بني  الثنائية  التجارة  عجلة  ودفع 

نحو اآفاق اأبعد. كما �ستبا�سر الوليات املتحدة 

للمنطقة  الرتويج  على  البحرين  ومملكة 

للتجارة  اإقليمي  كمركز  الأمريكية  التجارية 

والتوزيع  اللوج�ستية  واخلدمات  والت�سنيع 

البحرين  مملكة  يف  الأمريكية  ال�سركات  بني 

اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  اأ�سواق  ويف 

وخارجها.

و�سوف ت�سمح املنطقة التجارية الأمريكية 

يف مملكة البحرين لل�سركات الأمريكية العمل 

الب�سائع  تبادل  لأن�سطة  جمهزة  مبنطقة 

اإىل  اإ�سافة  ال�ساملة،  اللوج�ستية  واحللول 

خليفة  ميناء  عرب  الت�سدير  عمليات  ت�سهيل 

وج�سر  الدويل  البحرين  ومطار  �سلمان  بن 

امللك فهد اأو عرب اأي منافذ اأخرى يتم اإن�ساوؤها 

اململكة من خالل حلول جمركية  م�ستقباًل يف 

متخ�س�سة.

هذه  توقيع  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

بني  الرا�سخة  لل�سراكة  تعزيًزا  ياأتي  املذكرة 

واللذان  البحرين،  ومملكة  املتحدة  الوليات 

املتني  التعاون  من  عريق  تاريخ  يتمتعان 

حيث  والأمني،  القت�سادي  ال�سعيدين  على 

عالقات  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأقامت 

 1971 العام  يف  اململكة  مع  دبلوما�سية 

وقامت بت�سنيف البحرين كحليف رئي�سي من 

)الناتو(  الأطل�سي  �سمال  منظمة حلف  خارج 

تعمل  ذلك،  على  عالوة   .2002 العام  يف 

املتحدة  الوليات  بني  احلرة  التجارة  اإتفاقية 

التنفيذ  حيز  دخلت  والتي  البحرين،  ومملكة 

جتارية  فر�س  خلق  على   ،2006 العام  يف 

جتارة  حجم  بلغ  كما  البلدين،  لكال  اإ�سافية 

اأمريكي  دولر  مليون  بينهما 2،45  الب�سائع 

يف العام 2019، مع 1.5 مليار دولر اأمريكي 

اإ�سافية من التجارة يف اخلدمات، وذلك ح�سب 

الإح�ساءات املعلن عنها يف نف�س العام.

�لنائب �لعام يت�سّلم �لتقرير �ل�سن�ي ل�حدة �لتحقيق �خلا�سة

رئي�س �لأمن �لعام يبحث �لتعاون

 مع �مللحق �لع�سكري �لك�يتي

رئي�س  احل�سن  ح�سن  بن  طارق  الفريق  ا�ستقبل 

الأمن العام، اأم�س العقيد الركن طيار عبدهلل عبدالرحمن 

لدى  الكويت  دولة  ب�سفارة  الع�سكري  امللحق  العقيلي 

مملكة البحرين. ومت خالل اللقاء، ا�ستعرا�س العالقات 

جمالت  وبحث  ال�سقيقني  البلدين  بني  القائمة  الثنائية 

من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  الأمني،  والتن�سيق  التعاون 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

لالأفراد  دورة  تخريج  حفل  البحرين  دفاع  بقوة  اأقيم 

امل�ستجدين باإحدى وحدات قوة دفاع البحرين، بح�سور اللواء 

هيئة  رئي�س  م�ساعد  خليفة  اآل  را�سد  بن  علي  ال�سيخ  الركن 

الأركان للقوى الب�سرية.

احلكيم  الذكر  من  عطرة  اآيات  بتالوة  احلفل  وا�ستهل 

بعدها القيت كلمة بهذه املنا�سبة واإيجاز عن الدورة ومراحل 

وتطبيقات  نظرية  مواد  من  عليها  ا�ستملت  التي  التدريب 

للم�ساة  ميدانًيا  ع�سكرًيا  ا  عر�سً اخلريجون  وقدم  عملية، 

وعددا من التطبيقات العملية.

بن  علي  ال�شمالية  املحافظة  حمافظ  نقل 

ال�شيخ عبداحل�شني الع�شفور تعازي وموا�شاة 

الفريق اأول ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة 

وزير الداخلية اإىل عائلة الفقيدة الطفلة زهراء 

حممد �شادق من قرية الدراز، والتي تعر�شت 

اأ�شفر عن  املا�شي  الأحد  يوم  مروري  حلادث 

وفاتها. ولدى لقائه بذوي الطفلة، دعا حمافظ 

ال�شمالية اهلل عز وجل اأن يتغمد الطفلة بوا�شع 

اأهلها  ويلهم  جناته،  ف�شيح  وي�شكنها  رحمته 

اأعرب  جانبهم،  من  وال�شلوان.  ال�شرب  جميل 

ذوو الطفلة عن بالغ �شكرهم وعظيم امتنانهم 

ولفتته  الداخلية  وزير  وموا�شاة  تعازي  على 

الإن�شانية، متوجهني بال�شكر ملحافظ املحافظة 

ال�شمالية على زيارته وموا�شاته لهم.

ويبلر رو�سوزير التجارة

د. ع�سرت ح�سني ت�ؤكد على �أهمية �للتز�م بالإجر�ء�ت �لحرت�زية
غلوم  ع�سرت  الدكتورة  اأكدت 

يف  العائلة  طب  ا�ست�سارية  ح�سني 

التزام  اأهمية  على  ال�سحة  وزارة 

بالتعليمات  املجتمع  اأفراد  كافة 

والقرارات  الحرتازية  والإجراءات 

الطبي  الوطني  الفريق  عن  ال�سادرة 

واجلهات  كورونا  لفريو�س  للت�سدي 

من  للحد  تهدف  والتي  العالقة  ذات 

انت�سار فريو�س كورونا كوفيد-19. 

اجلميع  التزام  ب�سرورة  منوهًة 

الوقائية  والإر�سادات  بالتعليمات 

معايري  على  احلفاظ  ب�ساأن  ال�سادرة 

التجمعات  ومنع  الجتماعي  التباعد 

واخت�سارها على الأ�سرة الواحدة يف 

املنزل واملحيط الجتماعي يف النطاق 

املعتاد واملحدود، والأماكن اخلارجية 

للوقاية  وذلك  املغلقة؛  بدل  املفتوحة 

بني  انت�ساره  وتفادي  الفريو�س  من 

املخالطني من اأفراد املجتمع.

ع�سرت  الدكتورة  �سّددت  كما 

اأهمية  على  ت�سريحها  خالل  ح�سني 

التقيد بجميع الإر�سادات جتنًبا لزيادة 

عادت  التي  القائمة  احلالت  عدد 

خالل  من  وذلك  موؤخراً  الرتفاع  اإىل 

�سحة  ل�سمان  املبذولة  اجلهود  دعم 

واملقيمني  املواطنني  كافة  و�سالمة 

الحرتازية،  بالإجراءات  باللتزام 

قد  احلالت  من  العديد  اأن  موؤكدًة 

تكون حاملة للفريو�س ولكن ل تظهر 

الختالط  اأن  كما  اأعرا�س  اأية  عليها 

بها ي�سكل خطرا على �سحة و�سالمة 

املجتمع.

ارتداء  اأهمية  اإىل  واأ�سارت 

الكمامات واأقنعة الوجه وغ�سل الأيدي 

وال�سابون  باملاء  منتظمة  ب�سورة 

وموا�سلة تعقيم الأ�سطح والتي تعترب 

من العوامل الأ�سا�سية والأهم للوقاية 

ومكافحته،  الفريو�س  من  واحلماية 

بالقرب  التواجد  جتنب  مراعاة  مع 

يعـــانون  الذين  الأ�سخــا�س  من 

كامنــة  �سحيــة  ظروف  مــن 

اإل  اخلــروج  وعدم  الــ�سن  وكبار 

والت�سال  املعي�سة،  لل�ســرورات 

على الرقــم 444 يف حــالة ال�سعور 

لالإ�ســابة  حمتملة  اأعــرا�س  باأي 

بفريو�س كورونا.

ف�سل  بن  علي  الدكتور  ا�ستقبل 

حممد  اأم�س،  العام،  النائب  البوعينني 

املحامي  باأعمال  القائم  الهزاع  خالد 

اخلا�سة،  التحقيق  وحدة  رئي�س  العام 

الذي قدم للنائب العام التقرير ال�سنوي 

اخلا�سة  التحقيق  بوحدة  اخلا�س 

الوحدة  باأعمال  بياًنا  واملت�سمن 

واإجنازاتها خالل العام املن�سرم 2020.

اللقاء  هذا  يف  العام  النائب  واأ�ساد   

بالدور الذي تقوم به الوحدة يف حماية 

العدالة  منظومة  �سمن  الإن�سان  حقوق 

اجلنائية، ومبا�سرتها مهامها با�ستقاللية 

واملبادئ  القانون  اأحكام  مع  اتفاًقا  تامة 

ال�سلوكية  باملدونات  والتزامها  الدولية، 

ال�سلة  ذات  والدولية  الوطنية  واملهنية 

بعملها، ف�سالً عن احلر�س على تطوير 

املتخ�س�سة مهنًيا، وعلى توفري  �سعبها 

كل ال�سمانات القانونية والإجرائية فيما 

تبا�سره من حتقيقات.

باأعمال  القائم  اأو�سح  جانبه  من   

باأن  اخلا�سة  التحقيق  وحدة  رئي�س 

التقرير  بت�سلم  العام  النائب  تف�سل 

ال�سنوي اخلا�س بالوحدة ياأتي يف اإطار 

امل�ستمر  ودعمه  الوحدة  اأعمال  متابعته 

لها كي ت�سطلع باخت�سا�ساتها ب�سفافية 

ونزاهة وا�ستقاللية.

حمافظ �ل�سمالية ينقل تعازي 

وزير �لد�خلية لعائلة �لطفلة »زهر�ء«

ع�شرت ح�شني
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الربوفي�سور العايل: اجلائحة عّززت

 من اهتمام املجتمع بالدرا�سة اجلامعية

الأهلية الربوفي�سور  اأ�ساد رئي�س اجلامعة 

من  احلكيمة  القيادة  تقّدمه  العايل مبا  من�سور 

العام  بجناحيه  التعليم  لقطاع  وموؤازرة  دعم 

الدور  على  نف�سه  الوقت  يف  مثنًيا  واخلا�س، 

الذي ي�سطلع به جمل�س التعليم العايل واأمانته 

و�سيانته  اجلامعي  التعليم  تطوير  يف  العامة 

ويوؤهلها   2030 البحرين  روؤية  مع  يتفق  مبا 

امل�ستوى  على  مرموًقا  تعليمًيا  موقًعا  لتتبواأ 

الدويل والإقليمي.

اجلامعة  باأن  العايل  الربوفي�سور  وقال 

هدف  اأجل  من  اإمكانياتها  كل  ت�سخر  الأهلية 

واحد وهو تخريج مبدعني واأكفاء ل�سوق العمل 

وقبل ذلك مواطنني �ساحلني وفاعلني، يتحلون 

العزيز  لوطنهم  ــولء  وال النتماء  مب�ساعر 

نف�سه  الوقت  يف  منوًها  احلكيمة،  وقيادتهم 

باهتمام املجتمع البحريني بالدرا�سة اجلامعية 

يف  اجلامعيني  الطلبة  انتظام  يوؤكده  ما  وهو 

معها  وتاأقلمهم  التفاعلية  الإلكرتونية  الدرا�سة 

الطلبة  من  لأعداد  الأهلية  اجلامعة  وا�ستقطاب 

الطلبة  من  جيد  عدد  بينهم  من  امل�ستجدين 

املتفوقني واملبدعني. 

فتح  عن  الأهلية  اجلامعة  اأعلنت  وقــد 

البكالوريو�س  برامج  جميع  يف  القبول  باب 

الطلبة  لقبول  ــوراه  ــت ــدك وال واملاج�ستري 

العام  من  الثاين  الدرا�سي  للف�سل  امل�ستجدين 

امكانية  تتاح  حيث   ،2021 /2020 الدرا�سي 

املواد  وت�سجيل  القبول  اإجــراءات  جميع  انهاء 

متكاملة  الكرتونية  م�ساندة  و�سمن  الكرتونًيا 

معايري  تراعي  فيما  اأمورهم،  واأولياء  للطلبة 

وامل�ستوى  القبول  ب�سروط  تت�سل  اإ�سافية 

املاج�ستري  ــج  ــربام ل للمتقدمني  العلمي 

والدكتوراه.

د. النعيمي ي�سارك مبهرجان

 اللغـــة العربية يف »ابتدائيـــة قاليل«

النعيمي  علي  بن  ماجد  الدكتور  اأكد 

تعمل  الوزارة  اأن  والتعليم  الرتبية  وزير 

با�ستمرار على الرتقاء بعملية تعليم وتعلم 

الدرا�سية،  املراحل  العربية يف جميع  اللغة 

الهوية  حفظ  يف  اأهميتها  منطلق  من  وذلك 

باأمتها  املعتزة  ال�سخ�سية  وبناء  العربية، 

الكرمي،  القراآن  لغة  وكونها  وثقافتها، 

ولرتباط  زاخر،  واأدبي  فكري  تراث  وذات 

اإجادة تعلمها بتح�سني اأداء الطلبة يف �سائر 

تطوير خمرجات  وبالتايل  الدرا�سية،  املواد 

التعليم.

يف  م�ساركته  لدى  الوزير،  واأ�ساف 

الذي  الفرتا�سي،  العربية  اللغة  مهرجان 

للبنني،  البتدائية  قاليل  مدر�سة  نظمته 

العربية  اللغة  »جماميع  �سعار  حتت 

يف  الــوزارة  جهود  اأن  ترف«،  اأو  �سرورة 

هذا املجال ت�سمل التطوير امل�ستمر للمناهج 

التدري�س،  وا�سرتاتيجيات  الدرا�سية 

وتعزيز متهني املعلمني، وتخ�سي�س مراكز 

معرفة  ومراكز  التعلم،  مل�سادر  مدر�سية 

املتنوعة،  الطالبية  الأن�سطة  وتنفيذ  عامة، 

الداعمة  التطويرية  امل�سروعات  وا�ستحداث 

للجهود املبذولة يف هذا املجال، ومن اأهمها 

�سمن  للقراءة  يومية  ح�س�س  تخ�سي�س 

اجلدول املدر�سي، اإ�سافة اإىل الهتمام بدمج 

هذه  وتعلم  تعليم  عملية  يف  التكنولوجيا 

اللغة.

الوزارة  قدمته  ما  اأن  الوزير  واأ�ساف 

يف  اأ�سهم  قد  الأم  اللغة  تطوير  جمال  يف 

مملكة  بها  تفتخر  م�سرفة  اإجنازات  حتقيق 

البحرين، ول �سيما ما احل�سول على املركز 

الأول عربيا يف الختبارات الدولية لقيا�س 

التقدم يف مهارات القراءة »بريلز«، واملراكز 

العربي  القراءة  م�سابقة حتدي  املتقدمة يف 

مبختلف دوراتها، والتي متيزت فيها اململكة 

وخا�سة  وطلبتها،  مدار�سها  �سعيد  على 

ح�سول مدر�سة بحرينية على املركز الأول 

األف   41 على  متفوقة  الثانية،  الدورة  يف 

مدر�سة م�ساركة، وفوز طلبتنا باملركز الأول 

يف اخلطابة بجمهورية م�سر العربية.

85 مرًتا مربًعا م�ساحة مكتب الوزير.. الدليل املايل:

موافقة »البلديات« على خمططات املكاتب و�سراء »الأثاث«

�سارة جنيب:

املــالــيــة  وزارة  ـــــادت  اأف

يجب  باأنه  الوطني  والقت�ساد 

احل�سول  احلكومية  اجلهة  على 

وزارة  من  امل�سبقة  املوافقة  على 

البلديات  ــوؤون  و�ــس الأ�ــســغــال 

اعتماد  قبل  العمراين  والتخطيط 

ت�سميم  اإعادة  اأو  ت�سميم  خمطط 

كانت  اإذا  احلكومية  املكاتب 

لالأعمال  التقديرية  التكلفة 

مبلغ 25  تتجاوز  بذلك  املرتبطة 

تقدمي  يتم  اأن  على  دينار،  األف 

تقل  ل  فرتة  خالل  املوافقة  طلب 

عن 90 يوًما من تاريخ املناق�سة.

الدليل  خالل  من  واأو�سحت 

مراعاة  »مع  اأنــه  املوّحد  املــايل 

احتياجات مكاتب الإدارة العليا يف 

اجلهة احلكومية، يجب اأن تكون 

لالأغرا�س  تخ�س�س  التي  املباين 

تكون  بحيث  م�سممة،  ــة  الإداري

�ست�ستغل  التي  امل�ساحات  فيها 

مفتوحة،  للموظفني  كمكاتب 

�سقق  اأو  غرف  اإىل  مق�سمة  وغري 

تق�سيمات  اأو  ــدران  ج تف�سلها 

بال�ستغالل  ي�سمح  ما  ثابتة، 

الهدر يف  ويقلل  للم�ساحة  الأمثل 

املوارد احلكومية ويحقق املرونة 

عدم  ويجب  الت�سميم،  اإعادة  يف 

اأو  ملكاتب  املــرافــق  تخ�سي�س 

بالإمكان  اإدارات معّينة متى كان 

من  م�سرتك  ب�سكل  ا�ستخدامها 

اإدارة، مع  اأو  اأكرث من مكتب  قبل 

مراعاة متطلبات العمل«.

اأنه  الدليل  بنّي  وتف�سيلًيا، 

التعاقد  بعدم  ــزام  ــت الل يجب 

ا�ستئجار  اأو  �سراء  اأو  لإن�ساء 

تزيد  مب�ساحة  حكومية  مكاتب 

وهي  املــحــددة،  ال�سقوف  على 

 60 للوزير،  مربًعا  مــرًتا   85

للوكيل   50 للوكيل،  مربًعا  مرًتا 

امل�ساعد، 25 مرًتا مربًعا للمدير، 

مرًتا  و16  الق�سم،  لرئي�س   20

فيما  املجموعة،  لرئي�س  مربًعا 

املفتوحة  املكاتب  م�ساحة  تبلغ 

جمموعة  رئي�س  من  اأقل  هم  ملن 

املكتب  كان  اإذا  مربعة  اأمتار   4

اإذا  مربعة  اأمتار  و10  مفتوًحا، 

كان املكتب مغلًقا.

اأ�سار  بالأثاث،  يتعلق  وفيما 

اأن يتم جتهيز املكاتب  اإىل  الدليل 

احلاجة  على  بناًء  احلكومية 

طبيعة  تتطلبها  التي  الفعلية 

عمل اجلهة احلكومية، ول يجوز 

بغر�س  الأثاث  من  كميات  �سراء 

تخزينها ل�ستخدامات م�ستقبلية، 

احلكومية  اجلهات  على  ويجب 

النظر يف اإعادة ا�ستخدام الأجهزة 

لتجهيز  احلايل  املكتبي  والأثاث 

البحث  قبل  اجلــديــدة  املكاتب 

يجوز  ول  اأخــرى،  خيارات  عن 

ا�ستبعاد وا�ستبدال الأثاث ولوازم 

قبل  احلكومية  اجلهات  مكاتب 

واإذا  الفرتا�سي،  عمرها  نهاية 

كان الأ�سل ما زال يف حالة ت�سمح 

باإعادة ا�ستخدامه.

عند  يجب  ــه  اأن اإىل  ولفت 

جتهيز وتاأثيث املكاتب احلكومية 

الأق�سى  واحلــد  بنوع  اللتزام 

ل�سعر الأثاث امل�سموح به، ح�سب 

امل�ستوى الوظيفي ل�ساغل املكتب.

مع  فاإنه  الدليل،  وبح�سب 

ــام  ــاة الــ�ــســروط والأحــك ــراع م

لالأ�سعار  الق�سوى  واحلـــدود 

ة  املحّددة، ت�سدر ال�سلطة املخت�سّ

يف اجلهة احلكومية قراًرا تنظيمًيا 

الأثاث  قطع  ونوع  عدد  لتحديد 

املوظفني،  ملكاتب  �س  تخ�سّ التي 

الأثاث  واأ�سكال جتهيزات  واألوان 

التوحيد  مراعاة  مع  والديكور، 

والتنا�سق يف الألوان والت�سميم.

ق�ست ب�سجنهم من �سنة اإىل ثالث.. واألف دينار لوقف التنفيذ

املحكمة تدين 3 اأطباء يف حادثة وفاة التواأم وتربئ املمر�سة

واجلهات  الــوزارات  نيابة  رئي�س  قال 

اجلنائية  ال�سغرى  املحكمة  باأن  العامة 

اأطباء  اأم�س مبعاقبة ثالثة  اأ�سدرت حكمها 

و�سنة  لالأول  �سنوات  ثالث  ملدة  باحلب�س 

دينار  األف  وكفالة  والثالث  للثاين  واحدة 

اإليهم من  لوقف التنفيذ لكل منهم ملا ن�سب 

مبا  اإخاللً  التواأمني  وفاة  ت�سببهم خطاأ يف 

وبرباءة  مهنتهم،  اأ�سول  عليهم  تفر�سه 

املمر�سة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بالًغا من 

والد التواأمني حديثي الولدة باأن املخت�سني 

�سلموه  الطبي  ال�سلمانية  م�ست�سفى  يف 

التواأمني على اأنهما متوفيان فيما تبني له يف 

املقربة اأنهما على قيد احلياة فقام باإعادتهما 

اأكدوا  والذي  امل�ست�سفى  ذات  اإىل  مبا�سرة 

املولودتني ما زالت على قيد  اإحدى  باأن  له 

اأنها  اإل  الإنعا�س  لغرفة  نقلها  ومت  احلياة 

فارقت احلياة يف وقت لحق.

فور  التحقيق  النيابة  با�سرت  وقد   

لتقرير  الفنية  اللجنة  البالغ وندبت  تلقيها 

مهنة  ملزاويل  والأخالقية  املهنية  الأخطاء 

الهيئة  قبل  من  امل�سكلة  الب�سري  الطب 

ال�سحية  واخلدمات  املهن  لتنظيم  الوطنية 

للكادر  امل�سوؤوليات  اإىل حتديد  انتهى  الذي 

و�سع  حالة  على  اأ�ــســرف  ــذي  ال الطبي 

و�سعهما،  اإثر  معهما  والتعامل  التواأمني 

ال�سرعي  الطبيب  اإليه  تو�سل  عما  ف�سالً 

مكتملي  غري  التواأمني  اأن  العامة  بالنيابة 

احلياة  فيهما  ولدا  وقد  الرحيمة  الأ�سهر 

تعترب  ولدتهما  واأن  تنف�ًسا جزئًيا  وتنف�سا 

حالة طارئة نظًرا ل�سغر عمرهما الرحمي، 

على  نقلهما  ي�ستلزم  كان  الأمــر  هذا  واأن 

الفور اإىل الرعاية الق�سوى طاملا كانتا على 

قيد احلياة، واأن عدم نقلهما على الفور اإىل 

لإنقاذ  الفر�سة  فوت  قد  الق�سوى  الرعاية 

حياتهما. 

التواأمني  والدي  لأقوال  ا�ستمعت  كما 

وع�سو  رئي�س  ــوال  واأق الواقعة  و�سهود 

من  طبيب  اإىل  وكذلك  املنتدبة  باللجنة 

الذي  التخ�س�س  املعتمدة يف  ذوي اخلربة 

ت�سمنه  فيما  وذلك  اللجنة  به  ا�ستعانت 

اأع�ساء  م�سوؤولية  اأثبت  والــذي  التقرير 

احلالة  مع  تعامل  ــذي  ال الطبي  الكادر 

لإخاللهم بواجباتهم املتمثلة يف عدم قيامهم 

بفح�س التواأمني للتثبت من مظاهر احلياة 

طبية  رعاية  من  يلزم  ما  واتخاذ  فيهما 

الكادر  اأع�ساء  ا�ستجوبت  كما  نحوهما، 

الطبي الذي تناوبوا على التعامل من حالة 

الأم والتواأمني.

واأ�سار رئي�س النيابة اإىل اأن التحقيقات 

انتهت يف �سوء تقرير اللجنة الفنية لتقرير 

مهنة  ملزاويل  والأخالقية  املهنية  الأخطاء 

الهيئة  قبل  من  امل�سكلة  الب�سري  الطب 

الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات ال�سحية، 

ال�سرعي،  الطـبيب  تقرير  اإليه  خل�س  وما 

ثم  ومن  املتــهمني  م�سوؤولية  ثبــوت  اإىل 

اجلنائية  للمحاكمة  بتقديــمهم  ــرت  اأم

عما  ومعاقبتهم  باإدانتهم  املحــكمة  فق�ست 

اأ�سند اإليهم.

م�سوؤول مكتب �سوؤون البحرينيني

 يف بريوت اأحمد العيتاين يف ذّمة اللـه

متام اأبو�سايف:

اأم�س الثالثاء امل�سوؤول  غّيب املوت 

بريوت  يف  البحرين  مملكة  �سفارة  يف 

�سابًقا، وم�سوؤول مكتب ت�سريف �سوؤون 

العيتاين  اأحمد  بريوت  يف  البحرينيني 

اإ�سابته  اإثر  عاًما   80 يناهز  عمر  عن 

بفريو�س كورونا »كوفيد-19«.

�سفارة  يف  عمل  قد  كان  العتياين 

العام  يف  افتتاحها  بعد  البحرين 

العالقات  مهام  تــوىّل  حيث   ،1971

لدى  البحري  �سفري  كان  حني  العامة، 

بريوت ال�سفري علي املحرو�س، ومن ثم 

اأغلقت  ان  اىل  بهلول،  حممود  ال�سفري 

الإ�سرائيلي،  الجتياح  اثر  ال�سفارة 

اللبنانية  الهلية  احلــرب  وانـــدلع 

الثانية يف العام 1982.

الفقيد  انتقل  الثمانينات،  يف 

العا�سمة  اململكة يف  �سفارة  للعمل يف 

ال�سورية دم�سق، حني كان ي�سغل مهام 

�سفري البالد لدى �سوريا ال�سفري حممد 

عامني  العتياين  ق�سى  حيث  املحميد، 

بريوت  اىل  بعدها  ليعود  دم�سق  يف 

اعمال  ت�سريف  مكتب  اإدارة  ويتوىل 

�سوؤون البحرينيني يف بريوت.

عرف عن الفقيد خدمته وم�ساعدته 

للجالية البحرينية ب�سكل عام، والطلبة 

التحديات  كافة  رغم  خا�س،  ب�سكل 

التي كانت تفر�سها الحداث ال�سيا�سية 

على  لبنان  �سهدتها  التي  والع�سكرية 

مدار 50 عاًما املا�سية.

 - لولدين  اأًبــا  العيتاين  اأن  يذكر 

�سليمان ووائل - وكان قد عانى موؤخًرا 

ي�ساب  اأن  قبل  الكلى  يف  متاعب  من 

بـ»فريو�س كورونا«، وينتقل على اإثره 

اإىل جوار ربه.

�سّرح مدير عام الإدارة العامة للمباحث 

مكافحة  �سرطة  ــاأن  ب اجلنائية  والأدلـــة 

الجتار بالب�سر وحماية الآداب العامة ويف 

اإطار قيامها بتنفيذ مهامها بتطبيق القانون 

ومكافحة اجلرمية، متكنت من القب�س على 

 29 بني  اأعمارهم  ترتاوح  اآ�سيويني  اأربعة 

اإثر قيامهم بت�سنيع وبيع املواد  و33 عاًما 

امل�سكرة.

واأو�سح باأنه فور تلقي الإدارة ملعلومات 

عمليات  ال�سرطة  با�سرت  ال�ساأن،  بهذا 

اأ�سفرت عن حتديد  البحث والتحري والتي 

هويات املذكورين والقب�س عليهم متلب�سني، 

وبحوزتهم كمية من املواد امل�سكرة. 

العامة  الإدارة  عــام  مدير  ــار  ــس واأ�

للمباحث والأدلة اجلنائية اإىل اأنه مت حتريز 

كافة  واتخاذ  عليها،  والتحفظ  امل�سبوطات 

الإجراءات القانونية الالزمة متهيداً لإحالة 

الق�سية اإىل النيابة العامة.

القب�ض على 4 اآ�سيويني بت�سنيع وبيع املواد امل�سكرة

الربوفي�صور من�صور العايل

املرحوم اأحمد العيتاين

خالل حفل تكرمي اجلهات الداعمة واملتعاونة يف خمتلف الفعاليات.. حمافظ اجلنوبية:

 تعزيز ال�سراكة مع القطاعني العام واخلا�ض واجلهات الأهلية

بن  علي  بن  خليفة  ال�سيخ  �سمو  ح�سر 

املحافظة اجلنوبية  اآل خليفة حمافظ  خليفة 

حفل التكرمي ال�سنوي الفرتا�سي، الذي اأقيم 

الداعمة  للجهات  املرئي،  الت�سال  تقنية  عرب 

الفعاليات واملبادرات  واملتعاونة يف خمتلف 

خالل العام 2020، والذي اأقامته املحافظة، 

وذلك بح�سور العميد عي�سى ثامر الدو�سري 

ال�سباط  كبار  من  وعدد  املحافظ،  نائب 

وامل�سوؤولني من خمتلف القطاعات احلكومية 

واخلا�سة والأهلية.

حمافظ   �سمو  األقى  احلفل،  م�ستهل  ويف 

اجلنوبية كلمة اأ�ساد خاللها بالتعاون الوثيق 

النهج  يرتجم  والذي  القطاعات،  خمتلف  مع 

والتعاون  املجتمعية،  لل�سراكة  الرا�سخ 

اجلوانب  مبختلف  الرتقاء  يف  الالحمدود 

والتنموية  والأمنية  واخلريية  الجتماعية 

مبناطق املحافظة كافة، والتي تلبي تطلعات 

الأهايل، وذلك يف ظل رعاية واهتمام ح�سرة 

اآل  عي�سى  بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب 

خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه، 

الأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  ومتابعة  ودعم 

رئي�س  العهد  اآل خليفة ويل  بن حمد  �سلمان 

جمل�س الوزراء حفظه اهلل.

املحافظة  اأن  املحافظ  �سمو  اأكد  كما 

الإجنازات  من  العديد  �سهدت  اجلنوبية 

يف  والتنموية  احل�سارية  واملكت�سبات 

املجال  مقدمتها  يف  وياأتي  املجالت،  خمتلف 

الأمني، مو�سًحا �سموه اأن املحافظة اجلنوبية 

مع  املجتمعية  ال�سراكة  تعزيز  يف  م�ستمرة 

الأهلية،  واجلهات  واخلا�س  العام  القطاعني 

را�سد  ال�سيخ  اأول  الفريق  لتوجيهات  تنفيًذا 

الداخلية، لإطالق  اآل خليفة وزير  بن عبداهلل 

الأهايل  خلدمة  الهادفة  واملبادرات  الربامج 

يف  والتطوير  التنمية  جهود  يدعم  ومبا 

املحافظة اجلنوبية.

واأ�سار �سموه اإىل اأن امل�سي يف تعزيز نهج 

اأولويات  من  املجتمعية  وال�سراكة  التوا�سل 

الأدوات  اأحد  باعتباره  املحافظة  يف  العمل 

الجتماعية  باجلوانب  الرتقاء  يف  املهمة 

والأمنية والتنموية، حيث اإن م�ستوى التميز 

والبداع الذي متيزت به الأن�سطة والفعاليات 

اأجنزته  الذي  اجلهد  يعك�س   2020 عام  يف 

على  احل�سول  خالل  من  اجلهات،  خمتلف 

املحافظة  وتقدمي  اجلوائز،  من  العديد 

اأمنوذًجا فريًدا يف التحول الرقمي والتوا�سل 

وتلبية  اآرائهم  لتلقي  الأهايل  مع  الإلكرتوين 

املنوعة،  الذكية  املن�سات  عرب  احتياجاتهم 

يف  التقنية  لالأ�ساليب  الأمثل  وال�ستثمار 

الفرتا�سية  الفعاليات  من  �سل�سلة  تنظيم 

والتي بلغت اأكرث من 76 فعالية طوال العام.

على  الفرتا�سي  احلفل  ا�ستمل  وقد 

اإجنازات  يوثق  ق�سري  لفيلم  مرئي  عر�س 

الرائدة  املجــتمعية  وال�سراكــة  املحافظة 

التي  وامل�ساريع  اجلــهات،  جميع  مع 

مــع جميع  والتعــاون  بالــتن�سيق  اأقيمــت 

القطاعــات يف العام 2020.

ال�صيخ خليفة بن علي

 والد التواأمني اأمام قربهما
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ضرورة العمل بكفاءة وإخالص لخدمة الوطن

 وزير الداخلية: األمن عملية مستمرة 
وعلى الضباط الجدد المشاركة في تطوير األداء

اس��تقبل وزي��ر الداخلي��ة الفريق أول الش��يخ راش��د بن 
عبداهلل آل خليفة، أمس عددًا من الضباط الجدد، الذين 
تلقوا تعليمهم بجامعات وأكاديميات خارجية، أعقبوها 
بدورات تدريبية مكثفة باألكاديمية الملكية للش��رطة، 
حيث أدى الضباط، القس��م أمام الوزي��ر، بحضور رئيس 

األمن العام، ووكيل وزارة الداخلية.

وهن��أ الوزير الضب��اط بالتحاقه��م بالخدمة ف��ي وزارة 
الداخلية، ووجههم إل��ى ضرورة العمل بكفاءة وإخالص 
من أج��ل خدمة الوط��ن، منوه��ًا إلى أهمي��ة أن تكون 
البداي��ة من العمل الميداني والوعي بأهمية الوقت في 
التعامل مع التحديات، س��واء خ��الل العمليات األمنية أو 

تلك المساندة لها. 

وأك��د على أهمية مش��اركة الضباط الج��دد في تطوير 
األداء األمن��ي، حت��ى تتوفر لديهم الخب��رة الكافية، بما 
يخدم المجال األمني ويسهم في تحفيز األداء الحكومي، 
األمر الذي ينعكس بدوره على أمن واس��تقرار المجتمع، 
مضيف��ًا أن األمن عملية مس��تمرة وه��ذا موقع الرجال 

المخلصين.

وأش��ار إل��ى أن ال��وزارة حريص��ة عل��ى نق��ل التج��ارب 
واالس��تفادة من األف��كار القابل��ة للتنفيذ، مش��يرًا إلى 
ضرورة مواصلة االطالع والقراءة باعتبارها الس��بيل نحو 
توس��يع مدارك الف��رد وزيادة قدراته عل��ى إدارة األمور، 
معرب��ًا عن خالص تمنيات��ه للضباط الج��دد بالتوفيق 

والنجاح في خدمة الوطن.

 »قوة الدفاع«: ختام 
فعاليات تمرين »القبضة النارية«

أعلن��ت قوة دفاع البحرين عن اختتامها صباح أمس، فعاليات 
التمري��ن المش��ترك »القبض��ة الناري��ة -Fire Fist« ال��ذي 
جرى تنفيذه م��ن قبل عدد من وحدات ق��وة دفاع مع القوات 
األمريكي��ة الصديقة خ��الل الفترة من 10 ولغاي��ة 13 يناير 
2021، حي��ث ت��م خالل مراح��ل التمري��ن المختلف��ة القيام 
بتنفيذ عدد من التطبيقات الميدانية العس��كرية والمناورات 

التكتيكية المختلفة بأحدث التقنيات القتالية المتطورة.
ويأتي تمري��ن القبضة النارية ضمن إط��ار البرامج والخطط 
المرس��ومة التي تهدف إلى تطوير س��بل التدريب والتأهيل 
المش��ترك وتب��ادل الخب��رات ورف��ع كف��اءة المش��اركين في 

التمرين.

 تقديم االستشارات 
 الطبية في 8 عيادات خارجية 

بـ»السلمانية« عبر الهاتف
اعلن مجمع السلمانية الطبي أن االستشارات الطبية لمواعيد 
المتابع��ة في عدد من العي��ادات الخارجي��ة متمثلة في كل 
من عي��ادة الجهاز الهضمي، وعي��ادة الجلدية، وعيادة الغدد 
الصماء والس��كري، وعي��ادة الروماتي��زم، وعيادة المس��الك 
البولي��ة، وعي��ادة األن��ف واألذن والحنج��رة، وعي��ادة أمراض 
النساء، وعيادة العيون، ستكون عبر الهاتف أو االستشارة عن 

بعد بدءًا من 10 يناير.
وبينت أن ذلك يأتي تماشيًا مع اإلجراءات االحترازية والوقائية 

للتصدي لفيروس كورونا )كوفيد19(.
  بينما لن يشمل ذلك المواعيد للحاالت الجديدة المحولة من 
المراكز الصحية التي ينبغي فحصها بش��كل مباش��ر من ِقبل 

الطبيب المختص.

 وكيل الخارجية: تعزيز عالقات الصداقة 
بين البحرين وسنغافورة على كافة المستويات

بحث��ت وكي��ل وزارة الخارجي��ة الش��يخة رن��ا بن��ت 
عيس��ى بن دعيج آل خليفة، خالل استقبالها أمس، 
بالديوان العام للوزارة، سفير جمهورية سنغافورة 
المعين ل��دى البحرين والمقيم ف��ي الرياض وونغ 
ج��او مينغ، أوج��ه تعزيز وتطوير التع��اون الثنائي 
المش��ترك بي��ن البحري��ن وجمهورية س��نغافورة 
الصديقة، وع��دد من الموضوع��ات والقضايا ذات 

االهتمام المشترك.
وخالل اللقاء، أش��ادت  الش��يخة رنا بنت عيسى بن 
دعيج آل خليفة بالمسار المتقدم للعالقات الثنائية 
القائم��ة بي��ن البلدي��ن الصديقين وم��ا تمتاز به 
من ش��مول وتطور على مختل��ف المجاالت، مؤكدة 
حرص البحري��ن على تعزيز وتوطي��د عالقاتها مع 
جمهوري��ة س��نغافورة على المس��تويات كافة بما 
يلبي رغباتهما وتطلعاتهما المشتركة، ودفع أطر 
التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا 
اإلقليمي��ة والدولية محل االهتمام المش��ترك بما 
يحقق مصال��ح البلدي��ن والش��عبين الصديقي��ن، 
متمني��ة للس��فير دوام التوفي��ق والس��داد. م��ن 

جهته، أعرب وونغ ج��او مينغ، عن اعتزاز جمهورية 
س��نغافورة بعالق��ات الصداقة والتع��اون الوثيقة 
والمتميزة التي تجمعها مع البحرين وما تتسم به 
تقدم ونماء مس��تمرين، مؤكدًا اهتمام جمهورية 
المش��ترك  التع��اون  آف��اق  بتوس��يع  س��نغافورة 

بي��ن البلدين الصديقي��ن والمضي ب��ه قدمًا نحو 
مستويات أوسع خدمًة للمصالح المشتركة، مشيدًا 
بجه��ود المملك��ة المتميزة في التص��دي لجائحة 
في��روس كورون��ا )كوفي��د19(، متمني��ًا له��ا دوام 

التقدم والمنعة واالزدهار.

 عبداهلل بن أحمد: 
عالقات متقدمة وثيقة تجمع البحرين وسنغافورة

أكد وكيل وزارة الخارجية للش��ؤون 
الدولي��ة العالق��ات الوثيق��ة التي 
تجم��ع بي��ن البحري��ن وجمهورية 
س��نغافورة، وما تشهده من تطور 
وتقدم على كافة المستويات، بما 

يلبي التطلعات المشتركة.
ج��اء ذلك خ��الل اجتماع��ه، أمس، 
م��ع س��فير جمهوري��ة س��نغافورة 
البحري��ن والمقيم  ل��دى  المعي��ن 
ف��ي الرياض وونغ ج��او مينغ، حيث 
استعرض الس��بل الكفيلة بتعزيز 
وتنمية العالقات الثنائية واالرتقاء 
بها إلى مستويات أرحب بما يعود 
البلدين  عل��ى  والمنفع��ة  بالخي��ر 
إلى جانب  الصديقين،  والش��عبين 
تب��ادل وجهات النظر حول األوضاع 
والتطورات الجارية على الساحتين 
اإلقليمية والدولي��ة ذات االهتمام 
المش��ت���رك، منوه��ًا بالتط��ورات 
واالستثم����اري����ة  االقتصادي�����ة 
والمش��اريع الحيوية اإلستراتيجية، 

ف��ي  البحري��ن  تش��هدها  الت��ي 
إط��ار البرام��ج الحكومي��ة الرائدة 
والنوعية، لتعزي��ز مكانة المملكة 
كمركز إقليمي لالبتكار واالقتصاد 

الرقمي.

م��ن جهته، أعرب وون��غ جاو مينغ، 
عن تطلع بالده إلى توطيد عالقات 
التع��اون والتنس��يق م��ع البحرين 
الصديق��ة، متمني��ًا للمملكة مزيد 

من التقدم واالزدهار.

 وكيل الخارجية يجتمع 
مع القائم بأعمال سفير إسرائيل في البحرين

الخارجي��ة  وزارة  وكي��ل  اجتم��ع 
للش��ؤون الدولية، الدكتور الش��يخ 
عب��داهلل ب��ن أحم��د آل خليفة، في 
الدي��وان العام لل��وزارة، مع القائم 
بأعمال س��فير دولة إسرائيل لدى 

مملكة البحرين، إيتاي تاغنر.
 وخ��الل االجتماع، أك��د وكيل وزارة 
الخارجي��ة للش��ؤون الدولي��ة على 
أن مملكة البحري��ن بقيادة حضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حمد بن 
عيس��ى آل خليف��ة، عاه��ل الب��الد 
المفدى، تؤمن بأهمية االستثمار 
في ثقافة السالم والحوار، وترسيخ 
التعاي��ش م��ن أجل س��يادة األمن 
والتنمية واالزدهار لكافة ش��عوب 
س��عادته  مس��تعرضًا  المنطق��ة، 
بي��ن  الثنائي��ة  العالق��ات  مس��ار 
البلدين وس��بل تطويرها بما يلبي 
مش��يًدا  المش��تركة،  التطلع��ات 
بالجهود الطيبة التي يبذلها السيد 
إيتاي تاغن��ر في تعزي��ز العالقات 

بين البلدين الصديقين، متمنيًا له 
كل التوفيق.

 ومن جانب��ه، أعرب القائم بأعمال 
س��فير دولة إس��رائيل لدى مملكة 
البحرين، عن تقدير بالده للسياسة 

لمملك������ة  والرائ����دة  الحكيم��ة 
البحرين، والتي تس��هم في تعزيز 
المنطق��ة، متمنيًا  وازده��ار  أم��ن 
التق��دم  دوام  البحري��ن  لمملك��ة 

والرقي.

 »خليج البحرين للتكنولوجيا المالية« 
و»فينتك أبيب« اإلسرائيلي يوقعان اتفاقية تعاون

أعل��ن »خليج البحري��ن للتكنولوجي��ا المالية«، عن 
إبرام اتفاقية مع »فينتك أبيب« اإلسرائيلي، والتي 
س��تدعم جهود الطرفين في تطوير وتعزيز قطاع 
التكنولوجي��ا المالية في المنطقة، حيث تأتي هذه 
الخطوة بع��د اإلعالن عن توقيع معاهدة الس��الم 

البحرينية اإلسرائيلية في سبتمبر 2020.
وس��يعمل الطرفان، بموجب االتفاقية، على تعزيز 
وتطوي��ر النظام البيئ��ي للتكنولوجي��ا المالية في 
المنطق��ة. باإلضاف��ة إل��ى ذل��ك، س��يعمالن على 
التعاون في مشاريع مش��تركة وتنظيم الفعاليات 
المجتمعية وتس��هيل عمليات التواصل والتعريف 
المتبادل��ة للش��ركات الت��ي تحرص عل��ى التطّور 

والتوسع في كلتا الدولتين.
ويعتب��ر خليج البحري��ن للتكنولوجي��ا المالية، منذ 
تأسيس��ه في ع��ام 2018، أح��د المراكز الرئيس��ة 
الرائدة في التكنولوجيا المالية في الشرق األوسط، 
ويهدف إلى دعم التطوير والتفاعل وتسريع النظام 
البيئي للتكنولوجيا المالية. واحتضن خليج البحرين 
للتكنولوجيا المالية منذ تأسيس��ه ما يزيد عن 50 

ش��ركة مؤثرة في مجال التكنولوجيا المالية والتي 
تسعى إلنشاء مقر خاص بها لدول الشرق األوسط 

في مملكة البحرين. 
يذك��ر أن »فينتك أبيب« تأسس��ت ف��ي عام 2014 
لخدمة وتلبية احتياجات النظام البيئي للتكنولوجيا 
المالية في دولة إس��رائيل وتدعم أكثر من 6000 
شركة ناشئة و300 مركز بحوث وتطوير، بصفتها 
أعض��اء مس��جلين ف��ي البرنام��ج، به��دف الوف��اء 
باحتياج��ات الجه��ات العامل��ة في النظ��ام البيئي 
للتكنولوجي��ا المالي��ة ومنها ش��ركات التكنولوجيا 
المالية، والش��ركات الناشئة، والمصارف العالمية، 
وش��ركات التأمي��ن، ورؤوس الم��ال االس��تثمارية 

والشركات المتعددة الجنسيات.
البحري��ن  ل�»خلي��ج  التنفي��ذي  الرئي��س  وق��ال 
للتكنولوجيا المالية« خالد دانش: »أخذت المملكة 
خط��وات كبيرة م��ن أجل تبن��ي وتطبي��ق وتعزيز 
تكنولوجي��ا تتس��م باإلبداع، ونحن س��عداء بإبرام 
ه��ذه الش��راكة م��ع فينتك أبي��ب به��دف تمكين 
وتطوي��ر النظام البيئ��ي للتكنولوجي��ا المالية في 

المملك��ة وإتاح��ة الف��رص للش��ركات والش��ركاء 
العاملي��ن ف��ي مج��ال التكنولوجي��ا المالي��ة التي 

نتعاون معها«.
وأض��اف أن »ه��ذه الخطوة س��وف تمه��د الطريق 
نحو المزيد من الش��راكات في المستقبل وبالتالي 

تعزيز النظم البيئية لكلتا الدولتين«.
فيما قال رئيس ش��ركة »فينتك أبيب« نير نيتزير: 
»في ه��ذه الفترة غير المس��بوقة والت��ي يمر بها 
االقتصاد والنظام السياس��ي في الش��رق األوسط، 
يس��عدنا أن نوس��ع عالقتنا وش��بكة ش��ركائنا إلى 
مملك��ة البحرين وبدء هذا التع��اون الفريد بهدف 
تس��هيل وصول وتصدير التقنيات اإلسرائيلية إلى 

أسواق جديدة«.
وأوض��ح أن مجتمع فينت��ك أبيب وأعض��اءه الذين 
يف��وق عدده��م 30 ألف عض��و إس��رائيلي وعالمي 
س��عداء بهذه المب��ادرة، مبين��ًا أن هذه الش��راكة 
س��تدفع الش��ركات اإلس��رائيلية العاملة في قطاع 
التكنولوجي��ا المالية إلى اكتش��اف ف��رص تعاون 

جديدة مع شركائنا الجدد.
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 افتتاح جامع جسر الملك فهد 
في الجانب البحريني بـ 1.2 مليون دينار

أيمن شكل - تصوير سهيل وزير «

نيابة عن وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
الش��يخ خالد بن علي آل خليف��ة، وبحضور الرئيس 
التنفيذي للجسر المهندس عماد المحيسن، افتتح 
رئيس األوقاف السنية د.راشد الهاجري جامع جسر 
المل��ك فه��د بمملكة البحري��ن، بكلف��ة إجمالية 

بلغت 1.2 مليون دينار. 
وفي كلمته بهذه المناس��بة ق��ال الهاجري إن اهلل 
قد حبا البحرين والسعودية بوالة أمر اهتموا ببناء 
المس��اجد وتهيئته��ا للعم��ران والمصلين، حيث 
يأتي افتتاح الجامع في س��ياق ه��ذا االهتمام من 
قبل حكومة مملك��ة البحري��ن والمملكة العربية 
الس��عودية، س��ائاًل اهلل أن يجزيهم��ا خي��ر الجزاء 
وأن يجعل��ه في موازين أعمالهم، وتوجه بالش��كر 
والتقدي��ر لجميع العاملين في المؤسس��ة العامة 
لجس��ر الملك فهد وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي 

للمؤسسة المهندس عماد المحيسن.
م��ن جانبه أش��ار الرئيس التنفيذي لجس��ر الملك 
فه��د، إل��ى أن الجام��ع تم��ت إع��ادة تصميم��ه 
كام��اًل وتوس��عته بأفض��ل الم��واد والمواصفات 
لرف��ع الطاق��ة االس��تيعابية بنس��بة 60% ولعدد 
630 مص��ٍل، وإنش��اء مص��ًل للنس��اء ودورات مياه 
بمواصف��ات تناس��ب ذوي االحتياج��ات الخاص��ة، 
المحيط��ة  المنطق��ة  وتجمي��ل  تهيئ��ة  وإع��ادة 
بالمس��جد، وصال��ة متع��ددة األغ��راض لخدم��ة 

المصلين ومنها إفطار الصائم في ش��هر رمضان، 
وتوسعة مواقف السيارات لعدد 80 موقفًا، وإنشاء 

منطقة خدمات محيطة بالمسجد.
وكشف المحيسن عن تكلفة أعمال التهيئة والتي 
بلغت 1.2 مليون دينار، والتي تأتي ضمن مبادرات 
المس��ؤولية المجتمعية كأحد أهداف المؤسسة، 
وق��ال إن العم��ل ج��اٍر إلقام��ة ع��دد إضاف��ي من 

المصليات لس��ائقي الشاحنات، وأعرب عن اعتزازه 
بتصني��ف منف��ذ جس��ر المل��ك فهد ضم��ن أعلى 
المناف��ذ العالمية ف��ي أعداد حركة المس��افرين، 
في ضوء الزيادات الس��نوية المتواصلة تماشيا مع 
توجيهات قيادتي المملكتين الش��قيقتين، مثمنا 
التع��اون بين المؤسس��ة والش��ؤون اإلس��المية 

واألوقاف بوزارة العدل.

 المحيسن: دراسة 
 زيادة المركبات على الجسر 
إلى 4 آالف في االتجاه الواحد

أيمن شكل «

 كش��ف الرئي��س التنفيذي لجس��ر الملك فه��د المهندس عادل 
المحيسن، عن دراسات يتم إجراؤها حاليًا ستسهم في رفع أعداد 
المركبات العابرة في االتجاه الواحد من 1800 إلى 4 آالف مركبة، 
وأوضح ف��ي تصريح ل�»الوط��ن« أنه يجري التنس��يق المتواصل 
بين المملكتين بش��أن تطبيق نظام النقط��ة الواحدة للعابرين 
على الجس��ر م��ن الجهتين، مؤكدًا أن عام 2021 سيش��هد نقلة 

تطويرية فيما يتعلق بتحسين اإلجراءات.
وحول التوس��عة وزيادة الكبائن على الجس��ر، أش��ار المحيس��ن 
إل��ى أن إدارة الجس��ر اس��تغلت فت��رة الغل��ق أثن��اء الجائحة في 
تنفيذ العديد من المش��اريع التطويرية حيث تم توسعة بعض 
المناط��ق وإضافة كبائن وصيانة وس��فلتة وإع��ادة التخطيط، 
والتي س��تنعكس على حركة المس��افرين بعد فتح الجس��ر مرة 

أخرى أمام المسافرين في نهاية مارس المقبل.
وفيم��ا يتعلق بالتوس��عة الرئيس��ة للجس��ر قال إن المؤسس��ة 
العامة للجس��ر تقوم بإجراء دراسات حاليا بالتنسيق مع اإلدارات 
المختصة، إلعادة تخطيط مناطق اإلجراءات بش��كل كامل، وفي 
ح��ال اعتمادها فس��يتم تنفيذها خ��الل الس��نوات القادمة حيث 
س��يكون لها أث��ر كبير في زي��ادة الطاقة االس��تيعابية للجس��ر 
ال��ذي يس��توعب 1800 مركبة في االتجاه الواح��د، بينما الخطة 
المس��تقبلية تهدف لالرتفاع بهذه النسبة إلى 4 آالف مركبة في 
االتجاه الواحد، الفتًا إلى أن حركة الشاحنات لم تتأثر خالل الفترة 

الماضية بسبب اإلجراءات الخاصة بجائحة كورونا )كوفيد19(.

 الهاجري لـ                 : توجه لصياغة 
تشريعات توسع صالحيات إدارة األوقاف

أيمن شكل «

أكد رئيس األوقاف الس��نية د. راشد الهاجري أن األوقاف لديها توجه إلعادة 
صياغة بعض التش��ريعات المتعلقة باألوقافين السنية والجعفرية، والتي 
م��ن المقرر أن تمن��ح اإلدارتين مزيدًا من الصالحي��ات إلدارة ما تحت يدها 
م��ن أوقاف، وتنظم عمل األوقاف في اإلش��راف اإلداري على الوقف وعلى من 
لديهم نظارة بعض األوقاف، فيما كشف عن استثمارات تتم حاليًا من خالل 

تعاون مع مؤسسات صحية وتعليمية.
وقال الهاجري في تصريحات ل�»الوطن« إن األوقاف الس��نية خالل السنوات 
الماضية تتجه لزيادة ريوعها لس��د احتياجات المساجد التي تشهد توسعًا 
كبيرًا في المملكة بالتزامن مع ازدياد الكثافة الس��كانية وإنش��اء الوحدات 

اإلسكانية في المناطق الجديدة والتي تحتاج لتشييد مساجد، وقال إن تلك 
المس��اجد تحتاج إلى دعم مالي لصيانتها وتش��غيلها والعناية بها، ولذلك 
اتجهت إدارة األوقاف الس��نية لمزيد من االستثمارات ومن ضمنها مبنى أم 
الحصم الس��كني الذي يجري العمل في مراحله األولى، وأشار إلى أنه سيتم 

اإلعالن قريبًا عن المشاريع الوقفية القادمة في عام 2021.
وردًا على ما ورد في ندوة أقامتها »الوطن« حين ُطرحت خاللها فكرة إنشاء 
مصرف يدير أموال الوقف، وإش��ادة جمعية مص��ارف البحرين بالفكرة، قال 
رئي��س األوقاف الس��نية: ال أذكر أن��ه تم الحديث عن توجه إلنش��اء مصرف 
لألوق��اف الس��نية، لكن التوجه حاليًا يس��ير في مس��ار التع��اون مع بعض 
المؤسسات الصحية كالمستشفيات والمدارس، الفتًا إلى أن إنشاء الشركات 

مازال قيد الدراسة.

 مواطنون: قطر مصرة 
على التعنت في مد يد المصالحة مع البحرين

هدى عبدالحميد  «

أك��د مواطن��ون أن موق��ف قط��ر واس��تمرارها في 
الممارس��ات ض��د الصيادي��ن البحرينيي��ن وع��دم 
اتخاذ موقف إيجابي لردء الص��دع وترجمة اتفاقية 
»الع��ال« إلعادة اللحمة، يعد تعنتًا من قبل الدوحة 
واس��تمرارها في النهج العدائي ض��د البحرين وعد 
مد يد المصالحة معه��ا، مطالبين بضرورة اإلفراج 
الف��وري عن الصي��اد حبيب حداد والرياضي س��امي 
الحداد وأصدقائه. وأكد المواطن أس��امة الش��اعر: 
»كنا نتوقع أن تنعكس األجواء اإليجابية التي سادت 
قمة مجل��س التعاون األخيرة بع��د توقيع اتفاقية 
الع��ال، عودة العالق��ات وإع��ادة الُلحم��ة الخليجية 
على ما كانت عليه س��ابقًا وأن تنعكس على أوضاع 
الصيادين بما يس��مح لهم بممارسة مهنتهم دون 
التعرض لإلجراءات االس��تفزازية م��ن قبل دوريات 

أمن السواحل والحدود القطرية«.
ولفت الش��اعر إلى أن استمرار الس��لطات القطرية 
في ممارس��تها خيب أمال الش��عبين، ,خصوصًا أن 
الشعب القطري شقيق ويربطنا به نسيج اجتماعي 
وعائلي كبير قائم على المحبة والتواصل والعالقات 
األس��رية الممت��دة عل��ى م��دى عص��ور. وطال��ب 
الس��لطات القطرية بمراعاة ما يربط ش��عبينا من 
أواصر قربى وجيرة، وأن يحك��م صوت العقل، الفتًا 
إل��ى أن ما تق��وم به الس��لطات القطري��ة في ظل 
النتائج اإليجابية لقمة »الع��ال« أمر مخالف لما تم 
االتفاق عليه. ولفت إلى أن البحارة البحرينيون أبدوا 
تخوفهم الش��ديد في ظل ما يقوم به خفر السواحل 
القطرية من انتهاكات واضحة وتهديدهم بالسالح 
في عرض البحر من دون مراعاة لحسن الجوار أو أي 

اتفاقيات أو بروتوكوالت دولية.
ون��وه إل��ى أن الس��لطات القطرية مطالبة بش��كل 
س��ريع باإلفراج عن جمي��ع المعتقلي��ن البحرينيين 

ومنه��م البح��ارة واله��واة صي��د، حي��ث إن أكث��ر 
المتضررين من تلك األعم��ال العدائية هم عوائل 
البح��ر الذي��ن يقتاتون م��ن الصيد، مبين��ًا أن هذه 
األس��اليب والممارس��ات العدائية أضرتهم بشكل 

مباشر وآلمت أهاليهم الذين ال ذنب لهم.
فيما ق��ال المواطن إبراهيم محم��د هالل إن ما تم 
في قمة العال أس��عد األمة العربية، حيث اعتبروها 
انطالقة لمرحلة تعزيز الحوار الخليجي في مواجهة 
أي أطم��اع أخرى، معبرًا عن أمله أن تعود العالقات 
إلى ما قبل األزمة. وأضاف: »توقعنا اتخاذ السلطات 
القطرية إجراءات إيجابي��ة واقعية تتفق مع قرارات 
القم��ة وتوق��ف الس��لطات القطري��ة المعنية عن 
التضيي��ق على البحارة البحرينيين وتهديد أرواحهم 
ومصادرة مراكبهم وتهديد أرزاقهم ولكن لألس��ف 
مازالت الممارس��ات القطرية على نفس النهج ولم 
ن��ر أي تح��رك إيجابي«. وأش��ار إلى أن أه��ل الخليج 
يربطهم خليج واحد وش��عب واح��د فلم نكن نفرق 
أب��دًا بين بحر دولة عن أخ��رى، مبينًا أن دول الخليج 
تربطه��ا عالقات أس��رية قوية وأن تس��تجيب قطر 

لصوت العقل لمنع شق الُلحمة الخليجية.
بينما أبدى عيسى صالح الحسن تعجبه من تغاضي 
قط��ر ع��ن النظر إلى حس��ن الج��وار، ال��ذي أمر به 
اإلس��الم وجادت به العادات والتقاليد العربية وما 
ت��م االتفاق عليه م��ن األعراف والمواثي��ق الدولية 
في معاملة دول الجوار. وقال: »لألس��ف شعب قطر 
تربطنا بهم عالقات نس��ب ومن ينظر للتاريخ يرى 
أن للبحرين على قطر فضائل كثيرة وكبيرة يش��هد 
لها القاصي والداني«. وأضاف أنه من المفترض أن 
تقوم قطر بمد ي��د التكاتف مع دول الخليج العربي 
وفتح صفحة جديدة تس��تر معاملتهم غير الالئقة 
مع دول الخليج، وتجبر الش��رخ الذي أحدثته واستمر 
سنوات. وقال إن قطر مازالت تتعنت في معاملتها 
الس��يئة، على الرغم من النتائج اإليجابية الجتماع 

الع��ال وتوقيع المواثيق وااللتزام بحس��ن العش��رة 
والمعاملة وخصوصًا البحرين، مطالبًا قطر باإلفراج 

فورًا عمن تحتجزهم السلطات القطرية.
المواطن أحمد عرفة قال: »إن قطر مازالت تعترض 
الصيادي��ن البحرينيي��ن داخ��ل إقليمه��ا والح��دود 
البحري��ة للبحري��ن، وهو م��ا يتعارض م��ع األعراف 
واالتفاقيات الدولية، األمر الذي يعبر عن سياستها 

العدائية وعدم احترام المواثيق الدولية.
وش��دد على أن��ه يجب على قطر -كم��ا تعودنا من 
حكامها السابقين- أن تحترم المواثيق واالتفاقيات 
الدولية وأال يتعدوا الحدود لكي يعم األمن واألمان 
على الدول المجاورة، مش��يرًا إلى أن البحرين قادرة 
عل��ى أن تتعامل بالمث��ل ولكن احت��رام المواثيق 
واالتفاقي��ات الدولي��ة واألخالق واألع��راف العربية 

األصيلة تمنعها من ذلك.
أما اإلعالمية منى المطوع فاس��تنكرت االنتهاكات 
الحقوقي��ة التي يتع��رض لها بح��ارة البحرين من 
قبل السلطات القطرية والتي تخالف مبادىء حقوق 
اإلنسان وأعراف المنظمات الحقوقية جراء التعامل 
غير اإلنس��اني معهم، على الرغم من كل سياس��ات 
ضب��ط النفس والحل��م والمبادرات م��ن قبل قيادة 
البحرين وآخرها المطالبة بإرس��ال وفد رس��مي من 
أجل الجلوس على طاولة الحوار والتفاوض وحل هذا 

الملف الشائك.
وذكرت أن الصيادين البحرينيين يتعرضون ألبش��ع 
الممارس��ات العدواني��ة س��واء من حي��ث االعتداء 
عليه��م والقب��ض عليه��م داخ��ل الح��دود البحرية 
البحرينية واالصطدام بقواربهم وتعريض حياتهم 
للخط��ر، ومحاكماتهم غي��ر العادلة ف��ي المحاكم 
القطري��ة وفرض غرام��ات باهظة عل��ى جرائم لم 
يرتكبوه��ا وكل هذا يخالف مبادىء حقوق اإلنس��ان 
وحق��وق الس��جناء ويضر كذلك بالعالق��ات األخوية 

بين دول مجلس التعاون الخليجي.

اب وفعاليات وطنية:  كتَّ
البحرين لم تدخر جهدًا في 

ضمان تنفيذ توصيات قمة العال
أجمعت تغطي��ات الصحف البحرينية الصادرة خالل األيام القليلة 
الماضي��ة عل��ى أن البحرين لم تدخر جهدًا ف��ي ضمان تنفيذ ما 
خلصت إليه قمة دول مجلس التعاون األخيرة في العال، الفتة إلى 
إيم��ان المملكة الثابت بضرورة وح��دة الصف الخليجي ومعالجة 

المشكالت التي قد تعوق تكامل دول وشعوب المنطقة ككل.
ونقلت الصحف تأكي��دات فعاليات وطني��ة وحقوقية وكتاب رأي 
وصيادي��ن متضررين، على إيجابية التحرك البحريني تجاه حقوق 
صياديه��ا المحتجزين من جانب الس��لطات القطري��ة، الذين ما 

زالوا يتعرضون للمضايقات والتضييق على أرزاقهم.
واعتبر الكاتب محميد المحميد بصحيفة »أخبار الخليج«، أن حياة 
وأمن وس��المة الصيادين البحرينيين الموقوفين لدى السلطات 

القطرية مسألة ذات أولوية قصوى وكبرى لدى البحرين.
وشدد على أن الممارسات القطرية باتت عنصر تهديد وقلق وخوف 
ل��دى الصيادي��ن البحرينيين، على الرغم من السياس��ة الحكيمة 
والرصينة الت��ي التزمت بها المملكة طوال الس��نوات الماضية. 
وكتب عضو المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية جميل بن محمد 
بصحيفة »األي��ام« أن البحرين اختطت سياس��ة النفس الطويل 
م��ع قطر، وبخاص��ة تجاه أرزاق وحق��وق الصيادي��ن البحرينيين، 
مؤكدًا أن ه��ذا »ال يعني نقطة ضعف من جانب المملكة، وإنما 
حكمة في انتهاج ونس��ج السياس��ة الخارجية المتزنة«. وذكر أن 
م��ا حصل مؤخرًا م��ن »توتير األجواء من خ��الل ارتهان مواطني 
مملكة البحرين ذات الس��يادة على مياهها اإلقليمية ال يصب في 
مصلحة أحد س��وى المتربصين بالمنطقة«، مشددًا على أنه من 
األفضل للنظام في الدوحة »مراجعة الحسابات وتقويم الخلل«.

فيما أش��ادت الكاتبة طفل��ة الخليفة بصحيفة »أخب��ار الخليج«، 
باإلجراءات الت��ي اتخذتها المملكة للحف��اظ على حقوق البحارة 
البحرينيين وتعويضهم جراء اإلجراءات التي اتخذتها الس��لطات 
القطري��ة بحقهم، الفتة إلى أنه من المه��م بمكان التباحث مع 
قط��ر في كيفية إنهاء المس��ائل العالقة بين الدولتين ومن أول 
هذه المسائل وأهمها اإلفراج عن البحارة البحرينيين والبحث عن 

السبل التي تضمن عدم تكرار هذه المشكلة.
وقال الكاتب إبراهيم النهام بصحيفة »البالد«، إن اإلرث الوطني 
البحريني منذ بدايات تأسيس الدولة يؤكد عدم تخليها أبدًا عن 
أبنائها، مهما اشتدت الظروف وتأزمت، ويأتي االهتمام الرسمي 
الكبي��ر لملف الصيادين كمؤش��ر بأن مس��اس مواطن واحد هو 
مس��اس للوطن برمته، آماًل أن ما توصلت إليه قمة العال يسهم 

في عودة األمور لمسارها الصحيح وبإشراف خليجي جماعي.

الجودر: مليون دينار كلفة أكياس 
القمامة صرفت خالل 9 أعوام

مريم بوجيري «

كش��ف مدير عام بلدية المحرق إبراهيم الج��ودر، أن التكلفة 
اإلجمالي��ة المصروفة ألكياس القمام��ة بالبلدية بلغت خالل 
9 أع��وام نحو مليون دين��ار، في حين م��ن المتوقع أن يرصد 
إجمالي ميزانية األكياس خالل عام��ي 2021-2022 إلى نحو 

357 ألف دينار ضمن السنة المالية الجديدة.
وأوضح الجودر أن الميزاني��ة المخصصة للعام الجاري والعام 
المقبل ستكون نحو 179 ألف دينار على التوالي، في حين تم 
اعتماد ميزانية نح��و 107 آالف دينار لألكياس في عام 2020 
ص��رف منها نحو 105,7 ألف دينار، وبذلك يكون هناك فائض 

من ميزانية األكياس العام الماضي بواقع 847 دينارًا.

 »النيابة« تحقق في بالغ 
من زوج ضد زوجته إلساءتها معاملة طفلهما

قالت رئيس نيابة األس��رة والطفل إن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها في 
الب��الغ المقدم من زوج ضد زوجته بدعوى إس��اءتها معاملة طفلهما البالغ 
من العمر س��نة وأربعة أش��هر وذلك منذ والدته وقيامه��ا بضربه وتقييد 
يديه فض��اًل عن إهمالها رعايته والعناية به. وكانت النيابة قد اس��تمعت 
إل��ى أق��وال الزوج المبلغ في تفصي��الت بالغه، وما قدمه تأيي��دًا الدعاءاته 
وال��ذي تمثل في صورة للطفل وه��و مقيد اليدين كانت قد أرس��لتها إليه 
المشكو في حقها، ومقطع فيديو يظهر فيه الطفل مطاًل من نافذة المنزل 
وحيدًا دون رقابة من المشكو في حقها، كما استمعت إلى شهادة شقيقته، 
واس��تجوبت الزوجة التي أنكرت تلك الوقائع، وقررت أن ش��قيق الزوج البالغ 
من العمر 8 س��نوات هو الذي قيد يدي ابنها ومن ثم التقطت صورة األخير 
وهو على هذه الحالة وأرسلتها في التو إلى زوجها المبلغ متضررة من فعلة 

ش��قيقه.  وأضافت أن المبلغ يبتغي من وراء ه��ذه المزاعم واالدعاءات خلق 
م��ا يدعم دع��وى أقامها ضدها إلس��قاط حضانتها للطف��ل، فيما ثبت من 
التحقيق ترك الزوجة منزل الزوجية منذ أش��هر س��ابقة عل��ى تقديم البالغ 
وحصوله��ا عل��ى حكم بحضانة الطف��ل وأن هناك دعوى مقام��ة من الزوج 
المبل��غ بطلب إس��قاط الحضانة عنها، كم��ا ثبت من االط��الع على مقطع 
الفيديو المش��ار إلي��ه وجود الزوجة برفق��ة ابنها وذلك عل��ى خالف ما ورد 

بالبالغ وبادعاء الزوج. 
من ناحية أخرى، ندبت النيابة الطبيب الش��رعي للكشف على الطفل والذي 
خل��ص في تقري��ره إلى خلوه من أي أث��ار إلصابات حديث��ة أو قديمة تفيد 
بتعرض��ه لإليذاء وإس��اءة المعامل��ة على نحو ما ق��رر الزوج المبل��غ، وجاٍر 

استكمال التحقيق وإعداد القضية للتصرف.



 »الصحة« ردًا على لجنة التحقيق النيابية: 
إحالة 84 خطًأ طبيًا إلى »نهرا« خالل 3 أعوام

حسن الستري «

أكدت وزارة الصحة وج��ود 84 حالة أحيلت إلى »نهرا«، 
تتعل��ق باألخط��اء الطبية في البحرين من��ذ بداية عام 
2018، مش��يرة إلى أن هناك 18 حالة أحيلت إلى هيئة 
تنظيم المهن الصحية نه��را في 2018، و25 حالة في 

2019، و41 حالة في 2020.
وبين��ت ال��وزارة ف��ي رده��ا عل��ى لجن��ة التحقي��ق 
البرلمانية بشأن الخدمات الصحية، أنه تم االنتهاء 
م��ن التحقيق في 7 حاالت في 2018، وانتهت لجان 
التحقي��ق إلى وجود حالتين فيهم��ا خطأ طبي، كما 
ت��م االنتهاء من 4 حاالت م��ن الحاالت المحالة عام 
2019، وأس��فرت التحقيقات ع��ن وجود مخالفتين، 
وت��م توجي��ه تنبيه م��ن الهيئة للمخالف��ة األولى، 
واالكتف��اء باإلجراءات التأديبية المتخذة من الوزارة 

و»إيقاف عن العمل« بالنسبة إلى المخالفة الثانية.
 وت��م االنتهاء م��ن 6 حاالت من الح��االت المحالة عام 
2020، حيث أس��فرت التحقيقات عن وجود 5 مخالفات 
وخطأ طبي وتراوحت اإلجراءات بالنسبة إلى المخالفات 
بي��ن صدور قرار بالوقف عن العم��ل واإلحالة إلى لجان 
التأديب والتنبيه وتوجيه توصية الوزارة بوجود تقصير 
مؤسس��ي ومخالفات إدارية، وبشأن الخطأ الطبي فقد 

تمت إحالته للجان التأديب والنيابة العامة.
وبين��ت الوزارة وج��ود حالتي وفاة ف��ي األخطاء الطبية 
إحداهم��ا ع��ام 2019، والثاني��ة ع��ام 2020، مؤكدة 
وجود 39 طبيبًا لم يس��توفوا شروط ومتطلبات تجديد 

التراخيص بساعات التدريب المهني.
وأك��دت أن التع��اون مع جمعي��ة األطب��اء البحرينيين 
مقتصر على المش��اركة في الفعاليات واألنشطة التي 
تنظمها الجمعية، كما يقتصر التعاون على المشاركة 

في فعالي��ات الجمعية في حال وص��ول دعوات للوزارة 
للمشاركة في تلك الفعاليات.

فيم��ا قال رئي��س لجن��ة التحقي��ق البرلمانية بش��أن 
الخدمات الصحية هشام العش��يري: »إن اللجنة بصدد 
زي��ارات أخ��رى له��ذا الموض��وع، ألن مرضى الس��كلر 
ينتقدون الرعاية الصحي��ة المقدمة لهم، وعدم وجود 
ال��كادر الطبي وع��دم وجود العدد الكاف��ي من األطباء 

وعدم وجود مكان مالئم لهم«.
وتابع: »لدينا إشكالية في توفير األدوية غير المتوافرة، 
حيث إن هناك أطب��اء يصفون وصفات طبية بها أدوية 
غي��ر متواف��رة ويت��م اإليع��از للمري��ض بش��رائه من 
الصيدلي��ات الخاصة، واألدهى أنه ال يج��ده فيها أيضًا 
ويضطر إلى الرجوع للطبيب، وال يستطيع الوصول إليه 
لبعد المواعي��د، مبينًا أنه يفترض أن الطبيب إذا كتب 

دواًء تلتزم إدارة الصيدلية بتوفيره«.

خلف: إنشاء مصنع وطني إلعادة التدوير قريبًا
مريم بوجيري «

كش��ف وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمران��ي عص��ام خل��ف ع��ن أن ال��وزارة بص��دد طرح 
مناقصة جديدة إلنشاء مدفن جديد للنفايات بالتقنيات 
الهندسية الحديثة، إلى جانب إنشاء مصنع وطني إلعادة 
التدوير واس��تحداث مش��روع إدارة المخلف��ات المنزلية 

بمدينة سلمان وشرق الحد.
جاء ذل��ك في رده على س��ؤال برلماني لعضو الش��ورى 
منى المؤيد، مؤك��دًا أنه تم توزيع حاويات للفرز بأنواع 
مختلف��ة بعدد 168 حاوي��ة لعدد 54 موقع��ًا بمملكة 

البحرين.
وأوضح أن الوزارة درس��ت توفي��ر أكياس ملونة كمقترح 
مق��دم من مجل��س المحرق البل��دي لتقس��يم النفايات 
بحسب أنواعها، وسيكون تنفيذ ذلك حال اعتماد خارطة 
طريق للتدوير من خالل الدراسات االستشارية ألساليب 

وطرائق الفرز بما يتناسب مع المملكة.
وبين أن اإلس��تراتيجية المعتمدة التي أقرت واعتمدت 
م��ن خالله��ا 180 مب��ادرة للتنفي��ذ على المس��تويات 
االقتصادية والفنية والتشريعية والتعليمية، تمتد بين 
13 موضوع��ًا في إدارة المخلفات يت��م تنفيذها خالل 4 
نطاقات زمنية وهي خطة فورية ضمن خطة المكاس��ب 
الس��ريعة منها 29 مبادرة، وخط��ة قصيرة المدى منها 
90 مب��ادرة، وخطة متوس��طة المدة منه��ا 27 مبادرة، 

وخطة طويلة المدى منها 34 مبادرة.
وتطرق��ت تل��ك الخط��ط ف��ي مضمونها، إل��ى كل من 
خطة إدارة وتدوير المخلفات بش��تى أنواعها، وسياسات 
التثقيف والتوعية لمبادرات إعادة التدوير وسبل تقليص 
المخلفات الواردة إلى مدفن عسكر، باإلضافة إلى إيجاد 

موقع جديد لمدفن المخلفات.
وأوضح الوزي��ر أن الخطة قصيرة الم��دى تتضمن إدارة 
وتش��غيل مدف��ن المخلفات ع��ن طريق تقني��ة الدفان 
الهندسي وإعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء عن طريق 

سحقها وفصلها.
وبين أن الخطة متوس��طة المدى تش��مل إعادة تدوير 
المخلف��ات الخض��راء عن طري��ق تحويلها إلى أس��مدة 
وإع��ادة تدوي��ر المخلف��ات المنزلية والتجارية بحس��ب 
تصنيف المواد، فيما تش��تمل الخطة طويلة المدى على 
إع��ادة تدوير النفاي��ات وتحويلها إل��ى طاقة عن طريق 
الحرق، ويسهم تنفيذ هذه المبادرات في تقليص نسبة 
النفايات المحولة إل��ى المدفن من 30-40% في المدى 
القصير و50-65% في المدى المتوسط وتصل إلى %90 

في المدى الطويل.
وتتضم��ن الخط��ة الفوري��ة تخصي��ص أرٍض جدي��دة 
لعمليات مك��ب النفايات، وضمان أنظم��ة وتكنولوجيا 
إعادة تدوير واسترجاع نفايات الهدم والبناء تشمل في 
نطاقه��ا المخلف��ات التي تم التخلص منها بش��كل غير 
قانوني، وإنش��اء مصن��ع وطني إلع��ادة التدوير وتقديم 
ضمانات على الحمولة وإزالة العوائق الحالية المتعلقة 
باالس��تخدام النهائ��ي للمنتجات، ومعالج��ة المخلفات 

المختلفة قبل التخلص منها عن طريق فصل المخلفات 
القابلة للتدوير باس��تخدام اآلليات الميكانيكية، وإجراء 
تجارب التس��ميد وتحويل المخلفات الورقية إلى سماد، 
واستعراض وتقييم النتائج مع التركيز على المواد الخام 

ومدى مالءمتها في الحصول على السماد المنتج.
فيم��ا تتضم��ن الخطة قصي��رة المدى اعتم��اد قوانين 
تس��اهم في التقليل م��ن إلقاء المخلفات ف��ي المرافق 
العامة مع التركيز على خفض كمية التلوث البالستيكي 
في الش��واطئ، وتحقي��ق معدل 30% من إع��ادة تدوير 
المخلفات بكافة أنواعها وتحويلها إلى س��ماد من خالل 
مصنع إع��ادة تدوي��ر مخلفات اله��دم والبناء ومنش��أة 
إع��ادة تدوير المخلفات الخض��راء، وتحقيق معدل %10 
من إعادة تدوي��ر مخلفات البلدية الصلب��ة الناتجة من 
المس��اكن والم��دارس والمح��الت التجاري��ة، ودراس��ة 
األس��واق المص��درة وتحديد الفرص المناس��بة لش��راء 

المواد القابلة للتدوير.
أم��ا الخطة متوس��طة المدى فتش��مل توس��عة نطاق 
أعمال تجميع المخلف��ات القابلة للتدوير بحلول 2021، 
وتهيئة مراكز إعادة التدوي��ر التي تحتوي على حاويات 
منفصلة ل��كل نوع من المخلفات يمكن للعامة توصيل 

تلك المخلفات إليها.
بينما تش��مل الخطة طويلة الم��دى تحقيق معدل %52 
من إع��ادة تدوير المخلف��ات بكافة أنواعه��ا وتحويلها 
إلى س��ماد من خالل مصنع إعادة تدوير مخلفات الهدم 
والبناء ومنش��أة إعادة تدوير المخلفات الخضراء بحلول 
ع��ام 2040، وتحقي��ق مع��دل 36% م��ن إع��ادة تدوير 
مخلف��ات البلدية الصلب��ة وتحويلها إلى س��ماد بحلول 
الع��ام المذكور، وتحقيق مع��دل 84% من إعادة تحويل 
مخلف��ات الهدم والبناء بحلول العام المذكور، وتش��جيع 
اس��تخدام إنظم��ة التس��ميد المنزلي��ة وباألخ��ص في 

المناطق الريفية أو التي يصع��ب الوصول إليها، ووضع 
التدابي��ر الالزمة لفصل مهام جم��ع المخلفات الحيوية 
الناتج��ة م��ن االس��تخدام المنزلي به��دف تحويلها إلى 

أسمدة على المدى الطويل.
كما تش��مل التش��جيع عل��ى خل��ق برامج إع��ادة تدوير 
المواد ذات االستخدام الواحد، وتحديد نسب االسترجاع 
ل��كل نوع من المخلف��ات اإللكترونية، ووضع مؤش��رات 
األداء إلع��ادة تدوير واس��ترجاع المخلف��ات اإللكترونية 
الخ��ردة  والس��يارات  والتغلي��ف  التعبئ��ة  ومخلف��ات 
واإلط��ارات والمخلفات الحيوية متى ما أنش��ئت اآلليات 
التنظيمية، وعمل دراسات جدوى توضح طرائق التعامل 
اإللكتروني��ة،  المخلف��ات  العضوي��ة،  المخلف��ات  م��ع 
والمخلف��ات الخط��رة، والمخلفات الصحي��ة، واإلطارات، 
وسيارات الخردة والزيوت، وخلق أنظمة منفصلة لتجميع 
واس��ترجاع المخلفات اإللكترونية والبطاريات وسيارات 
الخ��ردة والزي��وت عل��ى أن تكون تل��ك األنظمة مكملة 
بعضه��ا لبعض ويس��هل دمجها مع األس��واق الخاصة 

بالسلع المسترجعة المعاد تدويرها.
أم��ا بالنس��بة إل��ى المخلفات الخط��رة الت��ي تتضمن 
ف��ي أنواعه��ا بع��ض المخلف��ات الناتج��ة ع��ن تجميع 
اإللكتروني��ات فيتول��ى المجل��س األعل��ى للبيئة مهام 
دراس��ة طلبات التخلص منها من خالل القيام بالزيارات 

الميدانية لمواقع تخزينها وإجراء التحاليل المختبرية.
وأكد خلف أن لدى الوزارة خطة متكاملة إلدارة المخلفات 
تتضمن إس��تراتيجية ومجموعة من المش��اريع أهمها 
مشروع الدراسة االستش��ارية التي أعدتها شركة دولية 
متخصصة تضمنت دراس��ة مس��توفية إلدارة المخلفات 
وكيفيته��ا والت��ي انبثق��ت منه��ا السياس��ات الوطنية 

إلستراتيجية إدارة المخلفات.
مدف��ن  إدارة  خصخص��ة  أيض��ًا  المش��اريع  وتتضم��ن 

المخلفات بمنطقة عس��كر الذي أس��هم ف��ي رفع كفاءة 
الموقع بيئيًا وتحس��ين إدارت��ه وإطالة عمره االفتراضي 
بمق��دار 5 س��نوات إضافية وتحقيق االس��تدامة البيئية 
بالتعاق��د م��ع ش��ركة إس��بانية متخصص��ة ف��ي إدارة 

المخلفات.
كم��ا س��تطرح ال��وزارة مناقص��ة جديدة إلنش��اء مدفن 
جدي��د للنفاي��ات بالتقني��ات الهندس��ية الحديثة، حيث 
إنها في مرحلة ترس��ية الخدمات االستش��ارية الخاصة 
لدراس��ة الجدوى من مشروع إقامة منشأة إلعادة تدوير 
المخلف��ات البلدية بجميع أنواعه��ا وحرق المخلفات غير 

الصالحة وتحويلها إلى طاقة.
كما تم إنش��اء منش��أة من��ذ يناير 2019 إلع��ادة تدوير 
مخلف��ات اله��دم والبناء ع��ن طريق س��حقها وفصلها، 
وتش��كل 40% من إجمالي المخلفات الواردة للمدفن أي 
ما يعادل 646 ألف طن س��نويًا، ما يخفض بش��كل كبير 
في نس��ب المخلفات الواردة لمدفن عسكر وإطالة عمره 
االفتراضي وتعزيز عمليات التدوير واالس��تغالل األمثل 
دون أي تكاليف تتكبدها الوزارة، كما تم اعتماد المنتج 
من قبل إدارة هندس��ة الم��واد بالوزارة وم��ن المأمول 
خفض نسبة هذه المخلفات إلى 100% باألعوام المقبلة.

كم��ا أن التنس��يق ج��اٍر مع هيئ��ة التخطي��ط والتطوير 
العمراني لتحديد العقار والحصول على تسجيل ملكيته 
لتفعي��ل عقد اإليج��ار للحصول باإلضافة عل��ى عوائده 

البيئية على عوائد استثمار تأجير العقار.
كما تضمنت المش��اريع إنشاء منش��أه نموذجيه إلعادة 
تدوير المخلفات الخضراء عن طريق تحويلها إلى أسمدة 
حيث تش��كل هذه المخلفات 7% من إجمالي المخلفات، 
أي م��ا يع��ادل 116 ألف طن س��نويًا وت��م االنتهاء من 
المرحل��ة األولى »التجريبية« والت��ي أثبتت نجاحها من 
خالل جودة المنتج »األس��مدة« ويتم اس��تخدامها حاليًا 
ف��ي المش��اريع الزراعية لل��وزارة دون تحمله��ا أي أعباء 
مالية بعد تخصيص مساحة 5 آالف متر مربع للمشروع 

في منطقة هورة عالي.
ولف��ت إل��ى أن ال��وزارة دعت القط��اع الخ��اص لتقديم 
اإلط��ارات  تدوي��ر  إلع��ادة  االس��تثمارية  العط��اءات 
والمخلفات الخضراء ومازال التنس��يق قائمًا بين مجلس 
التنمي��ة االقتصادي��ة والمس��تثمرين وإدارة المخلفات 
المنزلي��ة بالوزارة للوص��ول إلى أفضل الس��بل لتحقيق 

ذلك.
وأك��د أن ال��وزارة جعل��ت بن��ود التوعية م��ن األولويات 
بالعق��ود المبرم��ة م��ع ش��ركات النظاف��ة والت��ي تتم 
بص��ورة دورية طيل��ة فت��رة التعاقد بكاف��ة محافظات 
المملكة، حيث يتم العمل على تعزيز ثقافة الفرد للفرز 
وإعادة التدوير للمخلفات المنزلية من خالل المش��اريع 
النموذجي��ة التي ت��م تطبيقها مثل مش��روع الفرز من 
المصدر »المنزل« في منطقة النبيه صالح »العاصمة«، 
حيث بلغت نس��بة المخلفات القابل��ة للتدوير ما يقارب 
75% مقابل المخلف��ات األخرى غي��ر الصالحة والملوثة 

ومشروع الفرز في مدينة زايد »المنطقة الجنوبية«.

مشروع »إدارة مخلفات المنازل« بـ»مدينة سلمان« و»شرق الحد«

توفير أكياس ملونة لفرز النفايات واعتماد خارطة طريق إلعادة التدوير

 القاضي: ال بد من حلول 
تحفظ للصيادين البحرينيين مصدر رزقهم

ق��ال النائب عيس��ى القاض��ي إن مل��ف الصيادين من 
الملفات الرئيسة والعالقة بين مملكة البحرين ودولة 
قط��ر، ومن الواجب مناقش��تها والخروج بحلول تحفظ 
حقوق الصيادي��ن البحرينيين والقطريين في آن واحد، 
ووقف الممارس��ات الحالية تجاه الصياد البحريني الذي 

يتم توقيفه داخل المياه اإلقليمية البحرينية.
وأش��ار إل��ى أن ه��ذه المهنة ال يمكن ف��ي أي حال من 
األحوال أن تشكل أي تهديد أو خطر على قطر كي يتم 
القبض عليهم وتحويلهم للقضاء القطري ما يتس��بب 
في تعطل المواط��ن ووقفه عن العمل لفترة طويلة، 
وف��ي أحيان كثي��رة يتضرر البان��وش أو القارب، وهذه 
تكلفة مادية تضاف على الحكم القضائي من غرامات 

وإجراءات قانونية مختلفة.
وأش��ار إلى أن هذه األفعال تتس��بب في تدمير مصدر 
رزق الصي��اد البحرين��ي وحاجت��ه لس��نوات قادمة في 
تعوي��ض الخس��ائر في حي��ن بإمكان األم��ن القطري 
ف��ي خفر الس��واحل الطلب م��ن الصي��اد االبتعاد عن 
المنطق��ة، وم��ن الطبيع��ي أن تكون هناك اس��تجابة 
ملتزم��ة  ش��خصية  البحرين��ي  فالمواط��ن  إيجابي��ة 
باألنظم��ة والقوانين ولم ُيعرف عن��ه في الماضي وال 
في الحاضر س��وى الطيبة وحبه للسالم، وما يحدث في 
البحر من مخاطر للصيادين البحرينيين لم يعهدوه في 

أثناء ممارستهم أعمالهم.

وش��دد القاضي على أهمية الرس��الة التي بعثها وزير 
الخارجي��ة البحرين��ي د. عبداللطيف الزيان��ي إلى دولة 
قطر إلرس��ال وفد والتباحث في النقاط العالقة والتي 
تهم اس��تقرار البلدي��ن والش��عبين الش��قيقين وفقًا 
لبي��ان العال والذي تم توقيعه م��ن جميع دول مجلس 
التعاون في القمة ال�41 بالمملكة العربية السعودية 
التي تعد بداية خير وتجديد للعالقات وإزالة الشوائب 
بي��ن ال��دول والمصالحة نحو تحقيق طموح الش��عوب 

الخليجية.
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 »مكتب النواب«: دعم اإلجراءات 
وبحث مسألة الصيادين البحرينيين

مجل��س  مكت��ب  هيئ��ة  أش��ادت 
الحكومة برئاسة  النواب بإجراءات 
األمي��ر  الملك��ي  الس��مو  صاح��ب 
س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئي��س مجل��س ال��وزراء، 
الت��ي  اإلج��راءات  متابع��ة  ف��ي 
الداخلي��ة لحص��ر  اتخذته��ا وزارة 
األض��رار التي وقعت عل��ى البحارة 
ج��راء  وتعويضه��م  البحرينيي��ن 
السلطات  اتخذتها  التي  اإلجراءات 
القطري��ة، والتوجي��ه باتخاذ كافة 
اإلجراءات الالزمة لإلفراج عن كافة 

المواطنين الموقوفين في قطر.
وثمن��ت الهيئة ترحي��ب المجلس 
بدع��وة وزارة الخارجي��ة البحرينية 
لب��دء المباحث��ات الثنائي��ة بي��ن 
البحري��ن وقط��ر حي��ال القضاي��ا 
بي��ن  المعلق��ة  والموضوع��ات 
البلدين تفعياًل، لما نص عليه بيان 
الع��ال، وه��و ذات األم��ر والمطلب 
الذي دعا له مجل��س النواب بعقد 
جلس��ات ثنائي��ة مباش��رة لبح��ث 
كافة المس��ائل والقضايا، تحقيقًا 
لم��ا فيه الخير لمواطن��ي البلدين، 

الخليجي  العمل  وتعزيزًا لمس��يرة 
المشترك.

 وأعرب��ت هيئ��ة مكت��ب مجل��س 
النواب عن بالغ تقديرها وامتنانها 
بما حققته الدبلوماسية البحرينية 
من إنج��ازات وتقدم وتطور، طوال 
وخدم��ة  المتمي��زة،  مس��يرتها 
الخارجي��ة  وسياس��تها  البحري��ن 
الحكيمة، وتعزيز عالقات التعاون 
والصداق��ة  األخ��وة  والتنس��يق، 
م��ع دول العال��م، وإب��راز المكانة 
إقليميًا  البحرين،  لمملكة  الرفيعة 
ودوليًا، وفق منهجية دبلوماس��ية 
رصينة متزن��ة، وما تحظى به من 
دعم من حض��رة صاح��ب الجاللة 
المل��ك حمد بن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى ال��ذي أمر 
بتخصي��ص ي��وم 14 يناير من كل 
ع��ام لالحتفاء بيوم الدبلوماس��ية 
البحريني��ة تقديرًا من جاللته لدور 
الوطني��ة  الدبلوماس��ية  الك��وادر 

وإسهاماتها.
 جاء ذلك خالل اجتماع هيئة مكتب 
مجلس النواب، أمس برئاسة زينل 

رئيس��ة مجلس النواب فوزية بنت 
عب��داهلل، وال��ذي عقد عب��ر تقنية 

االتصال المرئي.
هيئ��ة  بحث��ت  االجتم��اع  وخ��الل 
المكتب الرس��ائل الواردة من وزير 
ش��ؤون مجلسي الش��ورى والنواب 
ح��ول االقتراحات برغب��ة، والردود 
الوزاري��ة عل��ى األس��ئلة النيابية، 
وتقري��ر لجن��ة الش��ؤون المالي��ة 
الحس��اب  بش��أن  واالقتصادي��ة 
الختام��ي الموح��د للدولة للس��نة 
المالية المنتهية في 31 ديس��مبر 

.2019
 كما واس��تعرضت هيئ��ة المكتب 
ف��ي ذات االجتماع تقاري��ر اللجان 
االقتراحات  بخص��وص  البرلمانية 
برغب��ة،  واالقتراح��ات  بقان��ون، 
إدراج  المكت��ب  هيئ��ة  وق��ررت 
أعم��ال  جلس��ة  عل��ى  المواضي��ع 
الجلس��ات المقبل��ة، كم��ا وأق��رت 
هيئ��ة المكتب ف��ي ذات االجتماع 
ج��دول أعم��ال جلس��ة المجل��س 
العادية السادس��ة عش��رة، المقرر 

عقدها يوم الثالثاء الماضي.

طرح مناقصة إنشاء مدفن جديد للنفايات



م��ا هو نوع الدعم ال��ذي قدمه المجلس ل��رواد األعمال 
بشكل عام وباألخص في فترة كورونا؟   

- يح��رص مجلس التنمية االقتصادية على تأدية دوره في 
اس��تقطاب وتش��جيع االس��تثمارات وزيادتها في المملكة 
من أجل المس��اهمة في خلق الفرص الوظيفية، ولتحقيق 
النم��و للقطاع الخاص ع��ن طريق إتاحة الف��رص أمامها 
باالس��تفادة من االس��تثمارات المحلي��ة والعالمية. وهو 
لذلك يتعاون مع ش��ركائه م��ن القطاعين العام والخاص 
ف��ي تأس��يس بيئ��ة داعم��ة ومتكامل��ة لري��ادة األعمال 
والش��ركات الناش��ئة ف��ي المملكة، وقد س��اهم المجلس 
في إنش��اء مجتم��ع لريادة األعمال مع ش��ركاء أساس��يين 
مهمته مساندة الشركات الناش��ئة منذ مرحلة التأسيس 
إل��ى جان��ب التوعي��ة واإلرش��اد، واالش��تراك ف��ي تنظيم 
اللقاءات والفعاليات التي تس��اهم في إدماج رواد األعمال 
والشركات الناشئة في البيئة الداعمة التي تحتضن جميع 
األطراف والجهات المعنية من حاضنات، ومسرعات أعمال، 

ومؤسسات تمويل، وجهات حكومية.
وتقوم »س��تارت أب بحرين« باعتباره��ا منصة إلكترونية 
تم إنش��اؤها ودعمها لتزوي��د رواد األعمال باإلجابات على 
استفس��اراتهم ولربطهم بغيرهم من األقطاب والعناصر 
المالئم��ة من البيئة الداعمة س��واء الحاضن��ات أوالمزايا 
التي يتيحها الشركاء المحتملون، إذ إن من شأن ما ذكرناه 
من جهود أن يس��اهم في تش��جيع رواد األعمال والشركات 

الناشئة على توطيد أركانها واالزدهار في إنجاز أعمالها.
وم��ع م��ا نش��هده عالميًا م��ن تداعي��ات جائح��ة كورونا 
)كوفي��د19( ف��إن ه��ذه الجه��ود ل��م تتوقف وإنم��ا جرى 
تش��جيع رواد األعمال والش��ركات الناش��ئة على المشاركة 
ف��ي أعمال الن��دوات والملتقي��ات اإللكتروني��ة التي تقام 
على نطاق محلي وإقليمي وعالمي لمناقش��ة أبرز القضايا 
والمس��تجدات المتعلقة بشؤون ريادة األعمال والشركات 

الناشئة.
لعله من المهم أن نش��ير في السياق ذاته إلى العديد من 
أوجه الدعم األخرى التي تقدمه��ا الحكومة لرواد األعمال 
والشركات الناش��ئة فقد أعلنت الحكومة عن خطط لدعم 
فواتير الكهرباء للش��ركات الصغيرة والمتوس��طة لتصل 
قيمته��ا إلى 24 مليون دين��ار )63.7 مليون دوالر أمريكي( 
للمس��اعدة في تعزيز النمو االقتص��ادي الوطني. وقد تبع 
ذلك إع��الن من مجل��س المناقص��ات البحرين��ي عن منح 
47 عطاًء عام��ًا بقيمة إجمالية قدره��ا 21.8 مليون دوالر 
للش��ركات الصغيرة والمتوس��طة في البحرين في النصف 

األول من العام 2020.

م��ا ه��ي مرئياتكم لتعزي��ز البيئ��ة التنظيمي��ة لريادة 
األعمال؟

- عملنا في المجلس بالتعاون مع الشركاء في القطاعين 
الع��ام والخاص على إطالق العديد م��ن المبادرات التي 
من ش��أنها أن تع��زز البيئة التنظيمي��ة لريادة األعمال 
والش��ركات الناشئة، فمن خالل عضوية مجلس التنمية 
االقتصادي��ة في مجل��س تنمية المؤسس��ات الصغيرة 
والمتوس��طة فقد لعب المجلس دورًا مهمًا في تفعيل 
العدي��د من المبادرات الس��اعية لزي��ادة إمكانية دخول 
المؤسس��ات الصغيرة والمتوس��طة إلى السوق وزيادة 
فرص التمويل المتاحة له��ا. ونذكر من بين المبادرات 
الت��ي عم��ل عليه��ا المجلس وش��ركاؤه المب��ادرة التي 
أطلقه��ا المص��رف المركزي بمس��مى البيئ��ة الرقابية 

التجريبية التي تمكن المش��روعات الناش��ئة وش��ركات 
التكنولوجي��ا المالي��ة من اختب��ار وتجربة مش��اريعها 
البتكار حلول للقطاع المالي، إلى جانب قوانين اإلفالس 
والتمويل الجماع��ي الذي أطلقتهم عل��ى التوالي وزارة 
العدل والمصرف المركزي بالتعاون مع مجلس التنمية 
االقتصادية التي تم تصميمها لتشجيع االبتكار وريادة 
األعمال، ومؤخرًا هنالك التعديالت على قانون الشركات 
التجاري��ة الت��ي ستس��هل وص��ول الش��ركات الصغيرة 
والمتوسطة والشركات الناشئة إلى مصادر التمويل من 

خالل السندات القابلة للتحويل.
ه��ل هن��اك ق��رارات مرتقبة لتش��جيع المزيد م��ن رواد 
األعم��ال وأصح��اب األفكار عل��ى االتجاه نحو تأس��يس 

وتملك الشركات؟

- ربما من المناس��ب أن نتطرق إل��ى التعديالت على 
قان��ون البحرين للش��ركات التجارية وال��ذي دخل حيز 
التنفيذ مؤخرًا ستس��اهم هذه التعديالت في تسهيل 
وص��ول الش��ركات المتوس��طة والصغي��رة العامل��ة 
ف��ي المملكة إلى مص��ادر التمويل، كما أنها س��تتيح 
تمل��ك  بإمكاني��ة  المقفل��ة  المس��اهمة  للش��ركات 
العاملي��ن لألس��هم مما سيس��اهم بدوره ف��ي تعزيز 
االحتفاظ بالكفاءات والعم��ل على تحفيز الموظفين. 
ومن المهم أن نش��ير إل��ى أن إدخال ه��ذه التغييرات 
س��يلبي احتياج��ات الش��ركات الصغيرة والمتوس��طة 
والش��ركات الناش��ئة على وجه الخص��وص، إذ وجدت 
العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات 
الناش��ئة على المستوى الدولي أهمية تملك العاملين 

لألسهم لتحقيق المرونة والنمو.
كما سيس��مح التعديل للش��ركات المساهمة المقفلة 
بجمع رأس المال من خالل الس��ندات القابلة للتحويل 
إلى أس��هم، إذ تعتبر الس��ندات القابل��ة للتحويل إلى 
أسهم أداة دين تزود الشركات الناشئة بوسائل أبسط 
وأرخص وأس��رع نس��بيًا لزيادة رأس المال دون الحاجة 
إل��ى إجراء تقييم مالي في مرحل��ة مبكرة، وعالوة على 
ذلك ومن خالل منح حوافز للمس��تثمرين األوائل مثل 
مع��دالت الخص��م، فستس��اهم ه��ذه األداة في جذب 
ش��بكة أوس��ع من المس��تثمرين، حيث تعتب��ر برامج 
تملك العاملين لألس��هم والس��ندات القابلة للتحويل 
إلى أسهم بمثابة الخيارات المتاحة لتمكين الشركات 
المس��جلة محلًيا، وبصورة خاصة الش��ركات الناش��ئة 
والشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها طموحات 

للنمو.
ما هو عدد حاضنات األعمال التي تحتضنها البحرين..

وهل هناك المزيد من الحاضنات سيتم افتتاحها؟
-توجد هنالك أكثر من 20 حاضنة ومسرعة أعمال في 
البحرين تتي��ح جميعها أرضية النطالق وتنمية أعمال 
الشركات الناشئة واختبارها واقعيًا وذلك ضمن البيئة 
الداعمة للش��ركات الناش��ئة ونذكر منها على س��بيل 
المث��ال ف��اب الب و»برين��ك بتلك��و« المتخصصة في 
انترنت األش��ياء، و»فالت 6 البز« التي تركز على جميع 
القطاع��ات ومثله��ا »بريليان��ت الب«، وخليج البحرين 
 The Collectiveللتكنولوجي��ا المالية »فنتيك باي«، و
Hub ومم��ا الش��ك في��ه يعكس ذل��ك مرون��ة البيئة 
الداعمة وقابليتها المستمرة للتوسع وزيادات خيارات 

النمو واالزدهار أمام الشركات الناشئة ورواد األعمال.

 24 مليون دينار  لدعم فواتير الكهرباء للشركات الصغيرة والمتوسطة

تسهيل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة لمصادر التمويل

الحكومة منحت 47 عطاًء عامًا للشركات الصغيرة بـ 21.8 مليون دوالر

20 حاضنة ومسرعة أعمال لتنمية أعمال الشركات الناشئة في البحرين 

 باكيزا عبدالرحمن: تعديالت قانون الشركات 
ستسهل وصول مصادر التمويل لـ»المتوسطة والصغيرة«

هدى عبدالحميد  «

كش��فت مديرة تطوير األعمال بقطاع الش��ركات الناش��ئة بمجلس التنمي��ة االقتصادية باكيزا 
عبدالرحمن أن الحكومة دعمت فواتير الكهرباء للش��ركات الصغيرة والمتوسطة لتصل قيمتها 
إلى 24 مليون دينار للمساعدة في تعزيز النمو االقتصادي الوطني، مبينة أنه تبع ذلك إعالن من 
مجل��س المناقصات عن منح 47 عطاًء عامًا بقيمة إجمالية قدرها 21.8 مليون دوالر للش��ركات 

الصغيرة والمتوسطة في البحرين في النصف األول من العام 2020.

وبين��ت في حوار مع »الوطن« أن التعديالت على قانون البحرين للش��ركات التجارية ستس��اهم 
في تس��هيل وصول الشركات المتوس��طة والصغيرة العاملة في المملكة إلى مصادر التمويل، 
وس��تتيح للشركات المس��اهمة المقفلة بإمكانية تملك العاملين لألسهم مما سيساهم بدوره 

في تعزيز االحتفاظ بالكفاءات والعمل على تحفيز الموظفين.
وأضافت أن هناك أكثر من 20 حاضنة ومسرعة أعمال في البحرين تتيح جميعها أرضية النطالق 
وتنمية أعمال الشركات الناشئة واختبارها واقعيًا وذلك ضمن البيئة الداعمة للشركات الناشئة. 

وفيما يلي نص الحوار:

 »بي نت«: افتتاح مركز إدارة الخدمات 
لدعم جميع مزودي خدمة االتصاالت في البحرين

أعلن��ت ش��ركة »ب��ي ن��ت«، الش��ركة 
الوطنية المس��ؤولة عن تزويد خدمات 
ش��بكة النطاق العريض في المملكة، 
وهي الش��ركة الت��ي ت��م إطالقها في 
أكتوبر 2019، عن افتتاحها مركز إدارة 
الخدم��ات الجدي��د بهدف دع��م جميع 
م��زودي خدمات االتص��االت المرخص 

لهم في البحرين. 
وتم إنش��اء هذا المركز لضمان توفير 
الدع��م على مدار الس��اعة طيل��ة أيام 
األس��بوع )24 س��اعة/ 7 أي��ام(، وذلك 
الخدم��ات  أفض��ل  تقدي��م  لضم��ان 
وتلبية كافة الطلبات المتعلقة بجميع 
منتج��ات وخدمات »بي ن��ت«، وبهدف 
تعزي��ز تجربة العم��الء وتقديم أفضل 

الخدمات.
وق��ال الرئيس التنفيذي لش��ركة »بي 
نت« محمد بوبش��يت: »يس��ر ش��ركة 
البحرين الوطنية للنطاق العريض »بي 
ن��ت« أن تطل��ق مرك��ز إدارة الخدمات 
وال��ذي ت��م إنش��اؤه بما يتناس��ب مع 
رؤية الش��ركة لتقديم أفضل وأحس��ن 
الخدمات ولتعزي��ز تجربة العمالء من 
م��زودي الخدم��ة المرخ��ص له��م في 

مملكة البحرين«. 
وأض��اف: »إن تجربة العم��الء هي أحد 
أه��م الركائز االس��تراتيجية الرئيس��ة 
لدين��ا. ولذل��ك فإننا نس��عى في »بي 
نت« إل��ى تقديم خدمات عالية الجودة 
لم��زودي الخدم��ة، كم��ا وأننا نس��عى 
إلقامة عالق��ات هادفٍة وبن��اءٍة مع كل 
مشغٍل من المش��غلين المرخص لهم 
به��دف نيل رضا عمالئن��ا«، معربًا عن 
بالغ ش��كره وتقدي��ره لرئيس مجلس 

إدارة ش��ركة »بي نت« الش��يخ علي بن 
خليف��ة آل خليفة وجميع أعضاء مجلس 
إدارة »بي نت« على دعمهم المستمر.

القط��اع  رئي��س  ق��ال  وم��ن جانب��ه، 
التج��اري لدى ش��ركة »بي ن��ت« أحمد 
الش��رفاء: »إن تقديم الدع��م لمزودي 
الخدمة المرخص لهم من قبل بي نت، 
سيسهم بشكل مباشر في تعزيز تجربة 
الزبائن عند تقديم طلب الحصول على 
خدمات النطاق العريض، إذ سيستفيد 
العمالء والمس��تخدمين النهائيين في 
جميع أنحاء المملكة من تجربة جديدة 
وُمحس��نة عن��د التقدم للحص��ول على 
خدم��ات إنترنت، مما يجع��ل العملية 

أكثر سالسة وسرعة، وأكثر كفاءة«.

وتاب��ع: »يتماش��ى تطوي��ر خدماتن��ا 
م��ع رؤيتن��ا لتمكي��ن م��زودي الخدمة 
المرخ��ص له��م ف��ي المملك��ة م��ن 
تقدي��م أحدث »خدمات ش��بكة األلياف 
الس��رعة.  عالية  »الفايب��ر«  البصري��ة 
حي��ث نهدف ف��ي بي نت إل��ى تغطية 
جمي��ع أنح��اء المملكة تقريب��ًا بخدمة 
األلي��اف البصري��ة وذلك بنس��بة %95 
من المس��اكن و100% من الش��ركات، 
ضمن مس��اعي المملك��ة لتوفير بنية 
تحتية قوي��ة لالتص��االت ودعم النمو 

االقتصادي«.
الجدير بالذك��ر أن افتت��اح مركز إدارة 
الخدم��ات الجديد يعد إنج��ازًا آخرًا من 
خطة »بي نت« االس��تراتيجية لتحقيق 

أهدافها وبما يتماشى مع استراتيجية 
ورؤيته��ا  البحري��ن  مملك��ة  حكوم��ة 

المستقبلية لقطاع االتصاالت.
وشركة »بي نت« هي الشركة الوطنية 
لش��بكة النطاق العري��ض بالجملة في 
مملك��ة البحري��ن. وكجزء م��ن الخطة 
الوطني��ة الخامس��ة لالتص��االت، توفر 
ش��ركة »بي نت« خدمات الجيل التالي 
م��ن اتص��االت النط��اق العريض من 
األلي��اف البصري��ة »الفايب��ر« بالجملة 
لجميع مش��غلي ومقدمي الخدمات في 
مملك��ة البحري��ن. كما تق��دم خدمات 
النط��اق العري��ض لعم��الء الش��ركات 

الكبيرة المرخص لها في المملكة.
وتواصل ش��ركة »بي نت« العمل على 

تعزيز الشبكة الوطنية للنطاق العريض 
وتقديم خدماتها بجودة عالية، وكفاءة 
أكبر ُتّمكن جميع المشغلين المرخص 
انترن��ت  خدم��ات  توفي��ر  م��ن  له��م 
متط��ورة وعالية الجودة إل��ى زبائنها، 
األمر الذي س��ينعكس بش��كل إيجابي 
عل��ى المس��تخدم النهائ��ي وذلك من 
خالل توفير إنترنت عالي السرعة، آمن، 
وموثوق وبأس��عار تنافسية ومعقولة. 
وبما ي��ؤدي في النهاية إل��ى الحصول 
عل��ى رض��ا المس��تهلك ع��ن خدمات 
االتص��االت المقدمة ل��ه، وبالنهوض 
باالقتص��اد الوطن��ي تماش��يًا مع رؤية 
الش��ركة وبما يتفق والخط��ة الوطنية 

الخامسة لالتصاالت.
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»الصحة« قصة نجاح
أف��رح حقيق��ة وأرفع الرأس ببلدي وأفاخر به األم��م، حين تفكر حكومتنا في 
راحة المواطن وحقوقه إلى درجة إيصال خدماتها له في منزله، وصول الدواء 
لمنزل��ك ما عليك س��وى االتصال أو تعبئة البيانات من هاتفك لالس��تمارة 
الخاص��ة بك، ويأتيك الدواء »برس��م الخدمة« لب��اب »بيتكو« والتلقيح اآلن 
اتصل نصل، ويصلك التلقيح »برسم الخدمة« لمنزلك من أجل والديك وكبار 
الس��ن واألهم أن كل هذا مجانًا، إنها قصة نجاح منظومتنا الصحية تستحق 

أن ننشرها للعالم وتصل للمنظمات الحقوقية.
انشروا قصتنا بكل اللغات، هذا أوان مركز االتصال الوطني، هذا وقته، ومن 
أجله تأس��س هذا المركز لمخاطبة اإلعالم الخارج��ي ولمخاطبة المنظمات 
الدولي��ة، ليعرف العالم قصة نج��اح مملكة البحرين في القطاع الصحي من 

باب ومدخل الحقوق اإلنسانية.
إنه��ا قص��ة نجاح جميلة جدًا وقد ذكرت بعدها اإلنس��اني في مقال س��ابق 
»راجو يتطع��م قبلي في البحرين« للدليل على الحقوق اإلنس��انية لألجانب 
في بلدي حيث تس��اوى مع المواطنين في حصولهم على الخدمات العالجية 
والرعاية الوقائية، وهذا مس��تحيل تراه في بل��د آخر بهذه الجودة والكفاءة 
والس��رعة والعدالة، فأين هذه القصة من اإلعالم الخارجي؟ واليوم س��أقف 
عن��د نقط ارتكار أخ��رى وأود التركيز على عناصر نج��اح المنظومة الصحية 
البحرينية والتي تستحق أن تعرض للعالم بعد أن وصلت خدماتها للبيوت، 
وأتحدث كيف يمكن تحقيق االنصهار واالندماج للمواطنين حين تس��اويهم 

في الفرص لخدمة الوطن وتساويهم في الحصول على الخدمات.
فهذه الخدمات هي فعاًل حقوق إنسانية وذات كفاءة عالية، أرسلوها للسفراء 
وأعلنوا عنها في كل موقع دعهم يرون الفرق بين خدماتنا الصحية وخدمات 
دول تدعي الرقي وتدعي أنها الرعاة الرس��ميين لحقوق اإلنسان، بل دعهم 
يرون أن قصة النجاح هذه تمت على أيد بحرينية وبكفاءات وطنية هي التي 

أسست وطورت.
القائم��ون على هذه المنظومة -ونفتخر بهم- هم من كل مناطق البحرين 
وجميعه��م على رأس��نا من ف��وق لما قدموه ف��ي هذه الجائح��ة وقبل هذه 
الجائح��ة، نفتخر به��م ونفاخر بهم، منحوا فرص تدريب متس��اوية ومنحوا 
فرص عمل متساوية بناء على الكفاءة كمعيار توظيف وتدريب فكانت هذه 

النتيجة المشرفة.
المس��اواة في الرعاية الصحية والمس��اواة في كل الخدمات والمس��اواة في 
منح الفرص ألبناء الوطن لخدمة وطنهم هي التي جعلتنا نتقدم هنا، خروج 
م��ن كان يرف��ع المطالب الفئوية، وبق��اء من يعمل عل��ى خدمة المطالب 
المجتمعية هو ما حقق االنصهار وتقوية اللحمة الوطنية وساعدنا أن نكون 
األفض��ل، دون تفرقة مناطقية، أو تفرقة قبلي��ة أو تفرقة لدين أو لعرق أو 
لمذهب، الجميع سواس��ية، وليست المس��اواة فقط هنا ما يشرح القلب بل 

جودة الخدمات ورقيها وطيب المعاملة وحسن الخلق في تقديم الخدمة.
التفاني ج��اء من طرفي المعادلة من الحكومة حي��ن جعلت الكفاءة معيار 
وم��ن المواطن حي��ن عمل بإخالص دون ارت��كاز أو ارتهان على من يتحدث 

بلسان حزبي فئوي، في هذه الحالة الوطن يكسب والمواطن يكسب.
يقول��ون هذا تطبي��ل للحكومة وأقول أن اس��تدعى األمر لنطب��ل ونزمر بل 
ونع��زف أحلى األلح��ان في حب هذا الوط��ن، لنخاطب العال��م بلغاته، نعم 
تس��تحق أي حكومة تفكر بالمواطن وراحت��ه وإيصال أجود الخدمات لمكان 
المواط��ن في منزله لتقول له »إن��ك في أعيننا« التصفيق والش��كر، وحين 
نتحدث عن الخدمات الصحية نقولها بعلو الصوت شكرًا حكومتنا وبكل فخر 
وش��كرًا ألبنائنا العالمين ف��ي هذه المنظومة بكل أقس��امها حتى اإلدارية 

منها. 
أود أن أق��ف هنا احترام��ًا وتقديرًا على ما تقدم��ه الحكومة وما تحققه من 
عدالة ومساواة ورقي في الحقوق اإلنسانية في مملكة البحرين فيما يتعلق 
بالخدمات الصحية كميدان المتحانها، أستطيع أن أقول وكلي ثقة البحرين 

نجحت مع مرتبة الشرف.

 برج خليفة يحتفي 
بكوادر الرعاية الصحية في اإلمارات

س��لط ب��رج خليف��ة الض��وء، 
عل��ى جه��ود قي��ادة اإلمارات 
الصحي  بالقط��اع  والعاملين 
كورون��ا  في��روس  لمكافح��ة 

)كوفيد19(.
ويأت��ي ذلك بع��د أن أثمرت 
ه��ذه الجه��ود ع��ن تقدي��م 
اللقاح ل�108.401 شخص في 
يوم واحد بنج��اح، حيث زينت 
عبارات الشكر لقيادة اإلمارات 
الصحي��ة  الرعاي��ة  وك��وادر 
واجه��ة الب��رج لجهودهم في 

حماية المجتمع.
وكان من ضمن العبارات التي 
زين��ت المبنى أيض��ًا: »انضم 
إلين��ا لمكافح��ة )كوفيد19(.. 

ليكن خيارك التطعيم«.

تكافح المئات من القوات في إسبانيا إلزالة الثلوج من الشوارع والطرق السريعة بعد موجة البرد والصقيع الشديدة »إفي«

مهنة التناك في سوق المحرق عام  1972

بسبب »كورونا«.. طفلة مصرية تتحول إلى معلمة
ف��ي مقدمة أحد ش��وارع قري��ة مصري��ة، مجموعة م��ن األطف��ال حاملين 
كراس��اتهم، يتحرك��ون إلى س��بورة معلقة على أح��د الجدران، ليفترش��وا 
حصي��رة، في انتظار قدوم معلمهم، لكن المختلف بهذا الدرس اليومي، أن 

صاحبته تملك من العمر 12 عامًا فقط، فما القصة؟
ريم خي��ري، أو »الطفلة المعلمة« كما لقبها البع��ض على مواقع التواصل 
االجتماع��ي، تق��وم بتدريس حوال��ي 20 طفاًل من أبن��اء قريتها بمحافظة 
الدقهلية، ش��رق البالد، في الفترات التي يتعطل بها العمل في المدارس، 

في ظل أزمة كورونا، بينما يتراوح أعمار التالميذ بين 4 إلى 9 سنوات.
ويق��ول المصور المص��ري محمد نص��ر: »تحرك��ت لتوثيق ذلك المش��هد 
الجمي��ل والمختلف، بن��اء على طلب م��ن والدتي، الت��ي رأت أن تجربة ريم 
تستحق التوثيق، وفور نشر الصور، القت تفاعاًل كبيرًا من مستخدمي مواقع 
التواص��ل االجتماعي، لتتح��ول إلى )تريند(، وس��ط ردود فعل جمعت بين 
اإلعجاب والتعجب«. وأوضح نصر لموقع »س��كاي نيوز عربية«، أنه توقع أن 
يك��ون األمر مجرد »لعبة« بين األطفال في القري��ة، لكنه وجد تفاعاًل قويًا 
من طالب ريم مع ش��رحها، مضيف��ًا: »كأنني أمام معلم��ة حقيقية، تملك 

القدرة على الشرح وطرح األسئلة دون خلل أو إهدار للوقت«.
وأكد المصور المصري، أن الصور المنتشرة جزء كبير من نجاحها، يرجع إلى 
الروح الجميلة بين األطفال، موضحًا أنه حاول توثيق المشهد كما هو، دون 
أي تدخل منه. واستش��هد نصر بجعل ريم »ارتداء الكمامة« ش��رطًا أساسيًا 
لحضور دروسها، ليبرهن على ش��عورها بالمسؤولية تجاه تالميذها، وأنها 

ليست مجرد طفلة تمرح في ظل ظروف استثنائية، وفق تعبيره.
وختم حديثه بالقول: »س��عيد بأنني كنت سببًا في معرفة الجمهور بقصة 
ري��م، من أجل تلك القصص، صنعت الكاميرا، حتى ال تمر مرور الكرام علينا 

دون توثيق«.
»كانت لعبة، وتحولت إلى حقيقة«، هكذا استهلت »الطفلة المعلمة« ريم 
خيري، حديثها مع موقع »سكاي نيوز عربية«، موضحة أن األقدار هي السبب 

ف��ي خروج هذا المش��هد الجميل. وتحكي ريم، 12 عام��ًا، أنها أثناء الموجة 
األول��ى م��ن )كوفيد19(، كان��ت تحاول برفق��ة زمالئها من أبن��اء قريتها، 
التغل��ب على الملل، خاصة م��ع توقف العمل داخل المدارس، واس��تبدالها 
بالدراسة عن بعد، ليقع اختيارهم على لعبة تمثيلية، يحصل فيها كل طفل 

على وظيفة يحاول أن يتقمصها، فاختارت ريم أن تكون »معلمة«.
وبم��رور األي��ام، وتوالي فصول اللعبة، ش��عر األطفال بارتي��اح إلى طريقة 
ش��رح ريم، لتتح��ول اللعبة إلى دروس حقيقية، تقدمها ريم بش��كل يومي، 
وانتقلت ثقة التالميذ في ريم إلى أسرهم، بعد التطور الملحوظ في أدائهم 

الدراسي، ليحّث اآلباء أبنائهم على االلتزام بدروس »المعلمة الصغيرة«.
وأوضح��ت ريم أن تش��جيع أهال��ي القرية كان دافعا قويا لها، لتس��تمر في 
تقديم دروس إلى أصدقائها بش��كل مجاني، خالل الس��بعة أشهر الماضية 

وحتى اآلن.
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“السلمانية”: استشارات مواعيد 
المتابعة “عن بعد”

المنامة - وزارة الصحة

أعلن مجمع السلمانية الطبي أن االستشارات الطبية لمواعيد المتابعة في عدد 
مـــن العيـــادات الخارجيـــة متمثلة فـــي كل من عيـــادة الجهاز الهضمـــي، وعيادة 
الجلدية، وعيادة الغدد الصماء والسكري، وعيادة الروماتيزم، وعيادة المسالك 
البوليـــة، وعيـــادة األنـــف واألذن والحنجـــرة، وعيـــادة أمـــراض النســـاء، وعيادة 
العيـــون، ســـتكون عبر الهاتف أو االستشـــارة عـــن ُبعد بدًءا مـــن تاريخ 10 يناير 
2021، وذلـــك وتماشـــًيا مع اإلجراءات االحترازيـــة والوقائية للتصدي لفيروس 
كورونا “كوفيد 19”. بينما لن يشمل ذلك المواعيد للحاالت الجديدة المحولة من 

المراكز الصحية التي ينبغي فحصها بشكل مباشر من ِقبل الطبيب المختص.

خدمـــات  بعـــض  لخصخصـــة  توجـــه 
المشـــتركين بهيئـــة الكهربـــاء والمـــاء 
عـــاوة  صـــرف  واســـتمرار   ..)EWA(
تمديد الزمن المدرســـي.. هـــو أبرز ما 
أســـفر عنه االجتماع المشـــترك للجنة 

الماليـــة بمجلســـي الشـــورى والنـــواب 
مـــع وزارة التربيـــة والتعليـــم ووزارة 

شؤون الكهرباء والماء نهار أمس.
وفـــي التفاصيـــل، قدم رئيـــس اللجنة 
البحرانـــي  النيابيـــة محمـــود  الماليـــة 

ايجازا لصحيفة الباد بشأن مجريات 
االجتماع المشترك مع الوزارتين.

 9:45 الســـاعة  االجتمـــاع  وعقـــد 
 5 عـــن  ممثليـــن  بمشـــاركة  صباحـــا، 
جهـــات حكوميـــة هـــي: وزارة المالية  

واالقتصـــاد الوطنـــي، ووزارة شـــؤون 
مجلســـي الشـــورى والنـــواب، ووزارة 
وديـــوان  والمـــاء،  الكهربـــاء  شـــؤون 
التربيـــة  ووزارة  المدنيـــة،  الخدمـــة 

والتعليم.

خصخصة خدمات بـ “الكهرباء”.. واستمرار عالوة “التمديد”
”EWA“ البحراني يكشف لـ “^” تفاصيل االجتماع المشترك عن موازنة “التربية” و

فعاليات وطنية لـ “^”: نســتنكر استمرار االســتفزازات تجاه الصيادين البحرينيين

الخروقات القطرية انتهاك صريح للمواثيق الدولية

دعت فعاليات وطنية حقوقية وبلدية، 
السلطات القطرية إلى ضرورة اإلفراج 
الفـــوري عـــن البطل العالمـــي البحريني 
فـــي رياضـــة كمـــال األجســـام وســـفير 
اللجنـــة األولمبيـــة البحرينيـــة، البطـــل 
سامي الحداد، الموقوف في قطر منذ 
فترة، معبرين في تصريحات لـ “الباد” 
عن دهشتهم البالغة الستمرار مسلسل 
االســـتفزازات القطرية تجاه الصيادين 

والبحارة البحرينيين.

وأكـــدوا أن إصـــرار الســـلطات القطرية 
مـــن  الرغـــم  علـــى  موقفهـــا،  علـــى 
الحكيمـــة،  البحرينيـــة  الدبلوماســـية 
يـــؤدي إلى تأزم الموقف وال يصب في 
مصلحـــة البلديـــن، مشـــيدين بالموقف 
وزارة  بدعـــوة  البحرينـــي  الرســـمي 
الخارجيـــة البحرينيـــة لبـــدء مباحثات 
ثنائية بيـــن البلدين تفعيـــا لما جاءت 
بـــه قـــرارات قمـــة العـــا، ولمـــا يصـــب 
فـــي مصلحـــة البلديـــن ويعـــزز العمـــل 

الخليجي المشترك. وأجمعت تغطيات 
الصحـــف البحرينيـــة الصـــادرة خـــال 
األيـــام القليلة الماضية، على أن مملكة 
البحريـــن لـــم تدخـــر جهدا فـــي ضمان 
تنفيذ ما خلصت إليه قمة دول مجلس 
التعـــاون األخيرة في العـــا، الفتة إلى 
إيمـــان المملكة الثابـــت بضرورة وحدة 
الصف الخليجي ومعالجة المشـــكات 
التـــي قد تعـــوق تكامل دول وشـــعوب 

المنطقة ككل.

حققت منطقة الحد بمملكة البحرين المرتبة األولى عالميا في فئة فعالية تكاليف 
النقل والتخزين، بحسب التصنيف الدولي “مدن المستقبل للنقل والتخزين” الصادر 

.”Financial Times“ التابع للمؤسسة اإلعالمية ”fDi Intelligence“ عن

ا بـ “تكلفة النقل والتخزين” البحرين األولى عالميًّ

الجنوبيـــة  بلـــدي  مجلـــس  وافـــق 
لجنـــة  تقريـــر  علـــى  باإلجمـــاع 
الخدمات والمرافق العامة بشـــأن 
التطوير الطرق المؤدية إلى دوار 

الساعة بالرفاع.
نقاشـــهم  فـــي  األعضـــاء  وأشـــار   
إلـــى أهميـــة المشـــروع لتخفيـــف 
وطـــأة االزدحامـــات واالختناقات 
المروريـــة فـــي المناطـــق القريبـــة 
مـــن دوار الســـاعة والتـــي تخطت 
أوقات الـــذروة مؤخًرا، لتصل إلى 

أغلب األوقات قبل وبعد.
بلـــدي  مجلـــس  وافـــق  باألثنـــاء،   
لجنـــة  تقريـــر  علـــى  الجنوبيـــة 
العامـــة  والمرافـــق  الخدمـــات 
الخاص بشـــأن عدد من الشـــوارع 
والمناطـــق التي تحتـــاج لعمليات 

تطوير شاملة.

تطوير الطرق 
المؤدية لدوار 

الساعة
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محمد الدرازي يعتزل رسمًياالمسرح... صمود بوجه الوباء57 قتيال في غارات بسوريا“زين” تتوسع عالميا بنسبة 75 %“بي نت” تفتتح مركز إدارة الخدمات
أعلنت شركة “بي نت”، الشركة  «

الوطنية المسؤولة عن تزويد 
خدمات شبكة النطاق العريض 
في البحرين، وهي الشركة التي 

تم إطالقها في أكتوبر 2019، عن 
افتتاحها مركز إدارة الخدمات 

الجديد.

عّجلت زين البحرين، من خططها  «
التوسعية في 2020 بنسبة 75 %؛ 

الستيعاب النمو الكبير في الطلب 
على البيانات عبر شبكتها المتنقلة 
والثابتة التي كانت مدفوعة بالعمل 

عن ُبعد والتعليم االفتراضي والزيادة 
في استخدام الحلول الرقمية.

أوقعت غارات إسرائيلية على  «
مخازن أسلحة ومواقع عسكرية 

في شرق سوريا أمس 57 قتيال 
على األقل من قوات النظام 

ومجموعات موالية إليران، في 
حصيلة ُتعّد األعلى منذ بدء 

الضربات اإلسرائيلية في سوريا.

احتفل العالم العربي بتاريخ 10  «
يناير باليوم العربي للمسرح 
في ظروف استثنائية قاهرة 

فرضتها جائحة كورونا، فتعطلت 
جميع المسارح من المحيط إلى 

الخليج، واختلطت األلوان على 
المسرحيين.

أعلن نجم منتخبنا سابًقا ونادي  «
المحرق لكرة السلة محمد الدرازي 

عن اعتزاله كرة السلة نهائيا.
وجاء ذلك في كلمات سطرها في 

حسابه الخاص بموقع التواصل 
االجتماعي )االنستغرام(.

راشد الغائب

محرر الشؤون المحلية
ابراهيم النهام

أطلقت جمعية البحرين لمراقبة  «
حقوق اإلنسان عريضة إلكترونية 

على منصة “افاز” الدولية والمعنية 
بإطالق العرائض في العالم، تطالب 

فيها السلطات القطرية بإطالق 
سراح بطل كمال األجسام وسفير 

اللجنة األولمبية سامي الحداد. 
وحثت الجمعية االتحاد الدولي 

لكمال األجسام بالتدخل، وإطالق 
سراح البطل سامي الحداد.

عريضة دولية لإلفراج عن سامي حداد

إبراهيم النهام

)04(

عمليات قتال متطورة 
في “القبضة النارية”

أعرب عاهل الباد صاحب الجالة الملك حمد 
بـــن عيســـى آل خليفة، عن بالـــغ تقدير جالته 
واعتزازه  بما حققته الدبلوماســـية البحرينية 
من نجاحات مشـــهودة في مســـيرتها المباركة 
علـــى مدى الخمســـين عامـــًا الماضية، مشـــيدًا 
جالتـــه أيده هللا بمـــا تبذله من جهود مخلصة 
لتعزيـــز عاقات الصداقة والتعاون بين مملكة 
البحريـــن والـــدول الشـــقيقة والصديقـــة فـــي 
مختلـــف أرجـــاء العالـــم، انطاقـــًا مـــن المبادئ 
والقيم اإلنسانية النبيلة التي تؤمن بها المملكة 
والتعايـــش  التســـامح  فـــي  ممثلـــة  وتتبناهـــا، 
والتزامـــًا  المتبـــادل،  واالحتـــرام  والتآخـــي 
بالمواثيـــق والقوانيـــن الدولية، وإســـهامًا منها 
فـــي تعزيز األمن والســـلم واالســـتقرار العالمي 

لخير وصالح شعوب العالم أجمع.

جـــاء ذلك في تصريح لجالة الملك، بمناســـبة 
اليـــوم الدبلوماســـي لمملكـــة البحريـــن، والذي 
يصادف للرابع عشر من يناير، فيما يلي نصه:

يطيب لنا بمناســـبة اليوم الدبلوماســـي لمملكة 
البحريـــن أن نعرب عن بالـــغ التقدير واالعتزاز 
مـــن  البحرينيـــة  الدبلوماســـية  حققتـــه  بمـــا 
نجاحـــات مشـــهودة خـــال مســـيرتها المباركة 
على مدى الخمســـين عامًا الماضية، وما تبذله 
مـــن جهود مخلصـــة لتعزيز عاقـــات الصداقة 
والـــدول  البحريـــن  مملكـــة  بيـــن  والتعـــاون 
الشقيقة والصديقة في مختلف أرجاء العالم، 
انطاقًا مـــن المبادئ والقيم اإلنســـانية النبيلة 
التـــي تؤمـــن بها المملكـــة وتتبناهـــا، ممثلة في 
واالحتـــرام  والتآخـــي  والتعايـــش  التســـامح 
والقوانيـــن  بالمواثيـــق  والتزامـــا  المتبـــادل، 

الدولية، وإسهامًا منها في تعزيز األمن والسلم 
واالســـتقرار العالمـــي لخيـــر وصالـــح شـــعوب 

العالم أجمع.
بسياســـتها  البحريـــن،  مملكـــة  تمكنـــت  لقـــد 
ودبلوماســـيتها  والمرنـــة،  المتزنـــة  الخارجيـــة 
النشـــطة والفاعلـــة، وحضورهـــا الدولي المؤثر 
مـــن تبـــوء مكانـــة دوليـــة رفيعة فـــي المجتمع 
الحضـــاري  تاريخهـــا  مـــن  منطلقـــة  الدولـــي، 
العريـــق، ونهجهـــا العصـــري المواكـــب للحداثة 
والتطور، وفكـــر أبنائها وعطائهـــم المتميز في 
مختلـــف مجاالت اإلبـــداع واالبتكار، وحرصها 
علـــى أن تكـــون مســـيرتها التنمويـــة الشـــاملة 
نموذجًا متقدمًا فـــي التطور الحضاري، والذي 
يولي عناية بالغة باإلنســـان وتلبية احتياجاته 
وتحقيـــق تطلعاته وآماله للمســـتقبل المشـــرق 

المنشود.
البحرينيـــة طـــوال  الدبلوماســـية  أكـــدت  لقـــد 
تاريخهـــا الحافـــل بالتفـــوق والنجـــاح، على أن 
هـــذا الوطن العريق بتاريخه وحضارته وقيمه 
األصيلـــة وعطـــاء أبنائه األوفياء، قـــادر وبكل 
ثقة أن يحجز لنفســـه موقعًا متميزًا بين األمم 
المتحضـــرة، وأن يعـــزز صداقاتـــه وشـــراكاته 
مـــع مختلـــف دول العالم، وأن يســـهم بجهوده 
المخلصـــة وسياســـاته الواعيـــة فـــي مواكبـــة 
التحديـــات  ومواجهـــة  الدوليـــة  المتغيـــرات 
العالميـــة، فهنيئـــا للدبلوماســـيين فـــي وطننـــا 
الغالي بيومهم الدبلوماسي، شاكرين ومقدرين 
تفانيهـــم وإخاصهـــم في العطـــاء والتميز في 
األداء لكل ما من شـــأنه رفعـــة الوطن وتقدمه 

وازدهاره وعلو شأنه بين األمم.

نجاحــات مشـهــودة للدبلوماسـيــة البحرينـيــة
جـاللـــة المـلـــك: مـبـــادئ وقـيـــم إنسانـيـــة نبيـلـــة تـؤمـــن بـهــــا المملـكــــة وتتبنـاهــــا

المنامة - بنا

جاللة الملك
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 ..)EWA( توجه لخصخصة بعض خدمات المشتركين بهيئة الكهرباء والماء
واســتمرار صــرف عــاوة تمديــد الزمــن المدرســي.. هــو أبــرز مــا أســفر عنــه 
االجتمــاع المشــترك للجنــة الماليــة بمجلســي الشــورى والنــواب مــع وزارة 

التربية والتعليم ووزارة شؤون الكهرباء والماء نهار أمس.

وفــي التفاصيل، قدم رئيس اللجنة المالية النيابية محمود البحراني ايجازا 
لصحيفة الباد بشأن مجريات االجتماع المشترك مع الوزارتين.

وعقد االجتماع الساعة 9:45 صباحا، بمشاركة ممثلين عن 5 جهات حكومية 
هــي: وزارة الماليــة  واالقتصــاد الوطني، ووزارة شــؤون مجلســي الشــورى 
والنواب، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، وديوان الخدمة المدنية، ووزارة 

المشاركون باالجتماع المشترك بين السلطتين لمناقشة الموازنة العامة للدولةالتربية والتعليم.

خصخصة بعض خدمات المشتركين بـ “الكهرباء”.. واستمرار عالوة “التمديد”
”EWA”البحرانـــي يكشـــف لــــ “^” تفاصيـــل االجتمـــاع المشـــترك عـــن موازنـــة “التربيـــة” و

local@albiladpress.com
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علوي الموسوي

راشد الغائب

ال توجه لرفع تعرفة استهالك الكهرباء.. واالستقطاع المباشر لتقليل المتأخرات
ــة ــ ــرونـ ــ ــمـ ــ ــل الـــــفـــــواتـــــيـــــر مـــــــع مــــــــراعــــــــاة الـ ــ ــي ــ ــص ــ ــح ــ زيـــــــــــــادة ت

 ناقشت اللجنة موازنة وزارة الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء، وفيما يأتي أبرز االستفسارات النيابية وردود الوزير وائل المبارك والمعنيين 
التي نقلها النائب البحراني لصحيفة الباد:

ما سبب خفض تقديرات الدعم  «
الحكومي لهيئة الكهرباء والماء من 

141 مليون دينار بسنة 2020 إلى 48 
مليون دينار بسنة 2021 ثم صفر دينارا 

بميزانية 2022؟ 

برنامـــج  ضمـــن  االنخفـــاض 
التـــوازن المالـــي، الـــذي يعتمد 
عـــن  االيـــرادات  زيـــادة  علـــى 
طريق تحصيل رسوم البنية 
التحتيـــة وتقليـــص تكاليف 

االنتاج.
الكهربـــاء  وزارة  لـــدى 
الـــدور  محطـــة  مشـــروع 
الثانية إلنتـــاج الكهرباء 
تـــم  والتـــي  والمـــاء، 
تنفيذهـــا بالتعاقـــد مع 
الخـــاص،  القطـــاع 
انتاجيـــة  بقـــدرة 
ميجـــاوات   1500
مـــن الكهربـــاء و50 
جالـــون  مليـــون 

يوميـــا مـــن مياه الشـــرب. وســـتعمل هذه المحطـــة بمنظومة 
ذات كفـــاءة عاليـــة، ومـــا يقـــارب %54 كفاءة انتـــاج الطاقة 

وستكون موفرة للوقود.
ســـيتم توليد الكهرباء بأقل تكلفة باستخدام األنظمة الذكية 
الموفـــرة للطاقـــة. ولدى الوزارة مشـــروع للخصخصة ببعض 

المهام باإلدارة والعمليات.
كما ســـتعمل الوزارة على زيادة تحصيل الفواتير مع مراعاة 
المرونـــة. ولدى الوزارة برنامج لتقليل المتأخرات عن طريق 

االستقطاع المباشر، والذي ساهم في زيادة السيولة.
للمواطـــن  الحكومـــي  الدعـــم  باســـتمرار  ملتزمـــة  والـــوزارة 

البحريني في مسكنه األول.

هل يوجد توجه لرفع مبلغ تعرفة استهالك الكهرباء  «
أو الماء؟

ال يوجـــد توجه بذلك. األســـاس خفـــض المصروفات وزيادة 
االيرادات عن طريق رفع الكفاءة.

ما القطاعات التي تعتزم الوزارة خصخصتها واسناد  «
ادارتها للقطاع الخاص الذي يعتبر شريكا ومحركا 

أساسيا لالقتصاد الوطني؟

توجـــد شـــراكات ناجحـــة مع القطـــاع الخاص فـــي عديد من 

المشـــروعات، مـــن بينهـــا فـــي أقســـام الصيانـــة 
والطوارئ، وسيجري خصخصة بعض خدمات 

المشتركين والخدمات االنشائية.
بعـــد  فـــي الخصخصـــة جـــاء  التوســـع  قـــرار  ان 
مالحظـــة ارتفاع معدل االســـتجابة لـــدى المواقع 

التي جرى خصخصتها، وزيادة نســـبة 
رضـــا المســـتهلك عـــن الخدمات 

المقدمة من هذه المواقع.

ما خطة الوزارة  «
والهيئة لزيادة نسبة 

البحرنة؟

 األولويـــة إلحـــالل الكـــوادر 
وتوطيـــن  الوطنيـــة 

الوظائف.

ما خطة الوزارة  «
لسداد القروض 
وتصفير العجز؟

لتنفيـــذ  موجـــه  االقتـــراض 
مشروعات لها ايرادات، واالقتراض 

جاء لزيادة االيراد ورفع الكفاءة. محمود البحراني

لجنـــة  رئيـــس  أكـــد   
الشـــؤون الماليـــة واالقتصادية 
خالـــد  الشـــورى  بمجلـــس 
المســـقطي في تصريح رسمي 
أن االجتمـــاع المشـــترك الثاني 
الميزانيـــة  مشـــروع  لمناقشـــة 
العامـــة للدولـــة للعامين -2021

2022م كان إيجابيًا.
وحـــول البيانات التـــي قدمتها 
ردودهـــا  ضمـــن  الحكومـــة 
تـــم  التـــي  التســـاؤالت  علـــى 
طرحهـــا خـــالل االجتمـــاع، بّين 
المســـقطي أن الحكومـــة أكدت 
توجههـــا لخفـــض تكلفـــة إنتاج 
التيـــار الكهربـــاء والمصروفات 
مبـــادرات  وزيـــادة  التشـــغيلية 
مثـــل  وغيرهـــا  التحصيـــل 
اســـتخدام الطاقـــة المتجـــددة، 
ضمـــن  الحكومـــة  التـــزام  مـــع 
الميزانيـــة بدعـــم المواطـــن في 
اســـتمرار  مـــع  األول  مســـكنه 
للتـــوازن  للوصـــول  جهودهـــا 
بيـــن المصروفـــات واإليرادات، 
بيـــان  وجـــود  عـــدم  أن  حيـــث 
لدعم الـــوزارة ضمـــن الميزانية 
2022م ال يعنـــي توقـــف الدعم 
للمواطنين، وإنما يشـــير لنجاح 
الـــوزارة فـــي تحقيـــق التـــوازن 
بيـــن المصروفـــات واإليـــرادات 

حسب المبادرات المشار إليها.
التربيـــة  وزارة  أن  وأشـــار 
مرئياتهـــا  قدمـــت  والتعليـــم 
بشـــأن الميزانيـــة العامة للدولة 
تســـاؤالت  علـــى  وردودهـــا 
الشـــورى  مجلســـي  أعضـــاء 
النـــواب، وأفادت ضمن بياناتها 
أن المنظومـــة التقنية ســـتبقى 
حتى بعد زوال جائحة كورونا، 
خاصـــة وأنهـــا أثبتـــت نجاحهـــا 
خفـــض  فـــي  ســـاهمت  كمـــا 
التكاليف، فيما سيســـتمر أيضًا 
التوجه نحو اســـتخدام الكتاب 
اإللكتروني، والعمل على رقمنة 
وتطويـــر  التعليمـــي  القطـــاع 
المعلميـــن،  كليـــة  مخرجـــات 
التدريـــب  برامـــج  واســـتمرار 

للهيئات التعليمية.

توجه نحو 
استخدام الكتاب 

اإللكتروني

منال عبدالعزيز: ابنتي “أمل” تنجو على يد كوادر السلمانية
عبدالعزيـــز  منـــال  المواطنـــة  ثمنـــت 
الجهـــود التـــي بذلهـــا الطاقـــم الطبـــي 
التابـــع   307 بجنـــاح  والتمريضـــي 
لمجمع الســـلمانية الطبـــي وقالت: إنها 
تنظر بعين التقديـــر واالمتنان لوزيرة 
الصحة فائقة الصالح والطاقم الطبي 
الخـــاص بالـــوالدة والمواليـــد الخـــدج 
نظـــًرا لما بذلوه من جهد أثناء والدتها 
البنتهـــا وهـــي فـــي األســـبوع 23 مـــن 

الوالدة.
وتابعـــت: “وضعـــت ابنتـــي بتاريخ 30 
أغســـطس من العام 2020 بعد معاناة 
فـــي الحمل، اضطررت علـــى إثرها أن 

أرقـــد فـــي المستشـــفى لمـــدة أســـبوع 
وحاولـــت األطقـــم الطبيـــة خصوًصـــا 
الدكتورة منى الجفيـــري إنقاذ الحمل 
علـــى  يحافظـــوا  أن  واســـتطاعوا 
الحمل لمدة أســـبوع وبعدها اضطروا 

لتوليدي”.
الخطـــورة  مســـتوى  “كان  وأضافـــت: 
مرتفعـــا جًدا ويشـــير الطب بـــأن حال 
ابنتي )أمل( سيكون خطيرا، خصوًصا 
وإني وضعتها وهي في األســـبوع 23 
وبـــوزن 575 غراما فقط، وعلى الرغم 
مـــن كون نســـبة نجاتها ضئيلـــة إال أن 
الكـــوادر الطبيـــة بذلـــوا مـــا بوســـعهم 

لينقذوها”.
ونوهـــت: “بتوفيـــق مـــن هللا ســـبحانه 
وتعالـــى اســـتطاع الطاقـــم الطبي من 
المحافظة على حياة ابنتي وقد ظلت 
فتـــرة طويلة تحت العناية الفائقة وال 
تســـتطيع التنفس بشـــكل طبيعي ألن 

األجهـــزة الحيويـــة داخـــل الجســـم لم 
تكتمل بصورة سليمة”.

الطبـــي  الطاقـــم  أن  إلـــى  وأشـــارت 
واالستشـــاري تابـــع عـــن كثـــب حالـــة 
ابنتي واستطاعوا بتوفيق من هللا أن 
ينجحـــوا في إبقائها علـــى قيد الحياة 
وأن تنمو كافة األجهزة الحيوية التي 
تحتاجها للتمكن مـــن العيش لوحدها 
إلـــى  وزنهـــا  وصـــل  حتـــى  والتنفـــس 
1,800 كيلو غرام وتم ترخيصها وهي 
اليـــوم تتمتع بصحة جيـــدة لله الحمد 

والشكر.
فـــي  رقـــدت  الطفلـــة  بـــأن  وأفـــادت 

المستشـــفى نحو ثالثة أشـــهر ونصف 
الشهر تلقت خالل هذه الفترة العناية 
التامة في جناح 307 إذ بذل جميعهم 
مـــا بوســـعهم على إنجاح هـــذه القصة 
تبقـــى  أن  أيديهـــم  علـــى  وكتـــب هللا 

ابنتي على قيد الحياة.
وتقدمـــت المواطنـــة منـــال عبدالعزيز 
منـــى  االستشـــارية  إلـــى  بالشـــكر 
الجفيري والدكتـــور رؤوف المدحوب 
األطبـــاء  وجميـــع  إيمـــان  والدكتـــورة 
المناوبين خصوًصـــا الدكتورة طاهرة 
وآالء والطاقـــم التمريضـــي في قســـم 

307 وقسم التوليد.

ولدتها بوزن 
575 غراما فقط 

وأعضاؤها الحيوية 
غير مكتملة

وائل المبارك

التعليم الفني.. أكثر موقع يعمل به أجانب في “التربية”
ــم ــ ــص ــ ــدارس لـــلـــتـــوحـــديـــيـــن وال ــ ــ ــم ــ ــ ــال ــ ــ ــدة ب ــ ــ ــدي ــ ــ ــول ج ــ ــصـ ــ ــح فـ ــ ــت ــ ف

 ناقشــت اللجنة موازنة وزارة التربية والتعليم، وفيما يأتي أبرز االستفســارات النيابية 
وردود الوزير ماجد النعيمي والمعنيين التي نقلها النائب البحراني لصحيفة الباد:

في العام 2015 شكلت ميزانية  «
مشروعات الوزارة ما نسبته 8.8 % من 

اجمالي المصروفات، ولكن هبطت الى 
5 %، فما نتائج ذلك على أداء الوزارة 

والطلبة؟

 العمل مستمر بكفاءة وبنفس الوتيرة، وجائحة 
كورونا أعطتنا دفعة للعمل بشكل أكثر وفتحت 

األبواب لتسريع عمل منظومة التعليم.

ما تأثير الترشيد بالمصروفات على جودة  «
التعليم؟ 

درســـت الوزارة الموازنة وكل هواجس مجلس 
النـــواب، وجـــرى األخذ بعيـــن االعتبار اســـتمرار 

بعض النفقات الضرورية والخدمات المهمة. 
وقد تـــم تغطيـــة مصروفات خدمـــات التنظيف 
واالنترنت والحراســـات واالشتراكات ومكافآت 

الطلبة والقوى العاملة والمواصالت.
الـــوزارة مســـؤولة عـــن 37 ألف طـــالب، و تؤمن 

660 حافلة تشمل ذوي االحتياجات الخاصة.
اضافييـــن  فصليـــن  لفتـــح  توجـــه  ويوجـــد   
بمرضـــى  معنـــي  األول  الفصـــل  بالمـــدارس، 
التوحـــد، والفصـــل اآلخـــر للطلبـــة الصـــم، وذلك 
بنـــاء على رغبة مجلس النواب وامتثال لحاجة 

المواطنين.
االلكترونـــي  العمـــل  منظومـــة  تطويـــر  ســـيتم 
بالوزارة، وتطوير مواد مســـاعدة أخرى، وتوجد 

مبـــادرات للتعلـــم الجديـــدة، مـــن بينهـــا هيـــاكل 
تنظيمية جديدة وسياسات للتعلم عن بعد.

ما سبب وجود أجانب ببعض القطاعات  «
وما خطة الوزارة 

للبحرنة؟

 اعادة هيكلة الوزارة 
اطـــارا  وضعـــت 

للـــوزارة  أفضـــل 
ء  تقـــا ر لال

البحرنـــة،  برامـــج  ذلـــك  فـــي  وبمـــا  بالتعليـــم، 
والميزانية صممت بهذا الخصوص. 

إن أكثر موقع يعمل فيه غير البحرينيين بقطاع 
التعليم الفني، والوزارة بصدد زيادة عدد الكادر 
الوطنـــي بهـــذا الموقـــع لتغذية هـــذا الموقع، 
ورفـــع نســـبة البحرنـــة فـــي قطـــاع التعليـــم 

الفني.

هل ستتأثر عالوة تمديد الزمن  «
المدرسي أو تقلص عدد الحراسات 

أو بعض األقسام في ضوء 
تقديرات موازنة الوزارة؟

ولكـــن  بذلـــك،  تغييـــر  ال 
تقديـــم هـــذه الخدمات 
بشـــكل  ســـتقدم 

أفضل وأسرع.
وزير التربية
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اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

الدبلوماسية البحرينية.. نموذج يحتذى به موقفا وسلوكا
تحتفـــل مملكـــة البحرين اليـــوم األربعـــاء 14 يناير باليوم الدبلوماســـي، 
وهي مناســـبة عزيزة تعكـــس ريادة هذا الوطن الغالـــي وعظمة موروثه 
التاريخي وانفتاحه على الحضارات وســـعيه إلى التواصل مع اآلخرين 
وتبادل المنافع المشـــتركة، حيث اســـتطاعت البحرين أن تبني جســـورا 
مـــن الثقـــة والمصداقية المرتكزة على الصراحـــة والوضوح في التعامل 
مـــع مختلف المواقف والتطـــورات، وااللتزام بمبـــادئ واضحة ومحددة 

في عالقاتها مع الجميع.
يقول سيدي جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
حفظـــه هللا ورعـــاه عن هذه المناســـبة “السياســـة الخارجيـــة البحرينية 
أرست لنفسها “نموذجًا خاصًا” باستنادها لمبادئ وقيم تنبع من مخزون 
ثقافتنـــا اإلنســـانية، وبثرائها المرتبط بالشـــخصية البحرينيـــة المعروفة 
بتواصلهـــا المتحضر مـــع العالم بثقافاته وحضاراته المتنوعة، فســـجلت 
بذلـــك نجاحًا دبلوماســـيًا، نعتز بصيته ونفخر بإنجازاتـــه، والبحرين من 
خـــالل تحالفاتها وشـــراكاتها علـــى مر التاريـــخ، والممتـــدة للعالم أجمع، 
اســـتطاعت بنهجها الدبلوماســـي المتزن وسياســـاتها المرنة والحاسمة، 

فـــي الوقـــت ذاته، معالجة أصعب التحديات واإلســـهام فـــي حل العديد 
مـــن األزمات، ولتؤكد، فـــي كل المواقف، على التزامهـــا التام واحترامها 

الثابت للقوانين واألعراف والمواثيق الدولية”.
إن السياسة الخارجية لمملكة البحرين تقوم على أسس ومبادئ راسخة 
تتمثـــل في الحفاظ على عالقات جوار ممتـــازة مع دول المنطقة وعدم 
التدخل في الشـــؤون الداخلية للدول األخرى، وكذلك توطيد العالقات 
مع كل الدول المحبة للســـالم، كما اســـتطاعت على مـــر التاريخ معالجة 
العديد من القضايا ذات التعقيد والتشـــابك وكونت لها شـــخصية مؤثرة 

على المسرح العالمي تعكس هيبتها ومكانتها بين األمم. 

لمملكة البحرين مميزات ومواقف دبلوماسية رصينة حتى في أحلك  «
القضايا، وكانت بحق نموذجا يحتذى به موقفا وسلوكا وممارسة، وسجلت 
عبر التاريخ أدوارا مشرفة وعمال مقدرا من أجل السالم واألمن واالستقرار 

وكل ما يفيد اإلنسانية على كل المستويات، ولهذا فإن مملكة البحرين اليوم 
تقوم بدور محوري فاعل على مختلف األصعدة يعكس مكانتها ورؤية 

قيادتها السياسية.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

مريض بس “مو مريض”
كلمـــا حاولنـــا إعـــادة الثقة بين المرضى وبعـــض األطباء فـــي المراكز الصحية، 
كلما خرجوا لنا بمصيبة تجعلنا نفكر ألف مرة قبل أن نذهب إليهم، أو نثق في 
الوصفـــات الطبيـــة التي يصرفونهـــا للمرضى، فكما يقال في األمثال الشـــعبية 

“يجي يكحلها يعميها”!.
مريضـــة أجـــرت تحاليل طبيـــة كانت قد أمرت بهـــا طبيبتهـــا بالمركز الصحي، 
وبعـــد قـــراءة نتائـــج التحاليـــل، أكدت أنهـــا مصابة بـــداء الســـكري، وعليها أن 
تخضـــع لبرنامـــج عالجي دائـــم وحتى آخر يوم في حياتهـــا، مكون من أدوية، 
باإلضافـــة إلـــى حقنتين مرة كل أســـبوع، لـــم تجد المريضة بدًا غيـــر أن تتقبل 
الحيـــاة الجديـــدة التـــي عليها رغمـــًا عنها أن تعتـــاد عليها، والتـــي منها برنامج 
غذائي صارم، وألن المريضة هذه إنســـانة واعية ومثقفة، لم تقف عند نتيجة 
التحاليل الطبية، وبدأت تبحث هنا وهناك عن المرض، بغية تثقيف نفسها عن 
المرض الذي سيالزمها كظلها آلخر يوم في حياتها، لُتصدم، بأن كل األعراض 
التـــي يجـــب أن تظهر عليها لـــم تظهر، وال تعاني منها إطالقًا! ســـاورها الشـــك 
فـــي نتيجة تلـــك التحاليل وكفاءة تلك الطبيبة، فذهبت للطب الخاص وهناك 
كانت المفاجأة، أنت إنســـانة ســـليمة وال تعانين أبدًا من أي مرض مزمن، ومن 

قال أصالً إنك مصابة بداء السكري؟
الســـؤال، كـــم عـــدد المرضى الذيـــن يراجعون المراكـــز الصحيـــة، وتصرف لهم 
أدويـــة باعتبارهـــم مرضى ألمراض مزمنة أو حتى غيـــر مزمنة وهم أصحاء؟ 
مـــا األضـــرار الصحيـــة التي تلحق بالنـــاس جراء صرف أدويـــة بالخطأ أو دون 
الحاجة أصالً الســـتخدامها؟ كم من ميزانية الدولة تصرف على أدوية تذهب 
لغيـــر مســـتحقيها؟ وكم مـــن مرضـــى فعليين مصابيـــن بأمـــراض مزمنة كداء 
الســـكري يجأرون بالشـــكوى لعدم توافـــر أدويتهم في مخـــازن وزارة الصحة، 

والتي وكما يبدو يحصل عليها من ال حاجة له فيها؟
صاحبتنـــا هذه تقول إنها خالل شـــهر كامل كانت تتناول أدوية وحقنا لم تكن 
أصالً بحاجة إليها، والتي كانت ستؤثر سلبًا على القلب، والكلى والكبد! ناهيك 
عـــن الـــوزن الكبيـــر الذي فقدته جـــراء امتناعها عن تناول الكثيـــر من األطعمة 

الممنوعة عن مرضى السكري.
ياسمينة: التشخيص الخاطئ، كالقتل البطيء. «

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com

كفانا استهتارا قبل فوات األوان
أعلنت الدكتورة جميلة الســـلمان مؤخرًا أن عدد الفحوصات المختبرية وصل 
إلى 386 ألفا، وهذا رقم كبير قياســـا بحجم الدولة وعدد الســـكان، وهذا يظهر 
حجـــم العمـــل الكبير ألجهزة الدولـــة الطبيـــة. الدكتور وليد المانـــع تحدث عن 
االســـتهتار مـــن قبـــل البعض وأن أغلـــب اإلصابات تقع بســـبب هذا االســـتهتار 
الذي بســـببه زادت حاالت اإلصابة بالفيروس، وقال إن عدد اإلصابات بعدوى 

كورونا للمخالطين أصبح لدى المواطنين أكثر من األجانب!
رغـــم خطـــورة المرض وتوالـــي ظهور موجات أخـــرى تجعلنـــا نتخطى مرحلة 
االنتشـــار إلـــى مرحلة الموت، ورغم التحذير مـــن األيام القادمة التي قد تكون 
مظلمـــة، بشـــهادة دول حولنـــا خســـرت مئـــات اآلالف من الضحايـــا ومنها دول 
أصبحـــت معزولـــة وخاويـــة، نرى مـــن جديـــد اســـتهتار البعض فـــي إجراءات 
الســـالمة العامـــة والوقاية، وحتى التراخـــي بطرق الوقاية الالزمـــة، هناك من 
يعمل ليال ونهارا من أجل محاربة المرض وها نحن نقطع شوطا كبيرا للقضاء 
على هذا الفيروس، إنما من جهة أخرى نجد من يعيدنا للوراء لنشهد انتكاسة 
وزيـــادة مقلقـــة فـــي األعـــداد، وانخفاضهـــا فـــي الفتـــرة الماضية زاد مـــن حالة 
االطمئنـــان، خصوصا مـــع العودة التدريجية، لكن رغـــم تحذير الخبراء من أن 
هـــذا الوبـــاء قد يســـتمر طويـــال ويتضاعف نـــرى تهاونا ال مســـؤوال من البعض 
فـــي التقيد باإلجـــراءات االحترازية خصوصا في األماكـــن العامة والتجمعات 
العائلية التي كانت السبب الرئيسي في ازدياد نسب األعداد المصابة مؤخرًا.
البـــد أن يكـــون هنـــاك حـــرص أكبـــر ومضاعـــف يتماشـــى مـــع حجـــم الجائحـــة 
وامتدادهـــا ومـــدى خطورتهـــا وأقلهـــا االلتـــزام بأبســـط اإلجـــراءات الوقائيـــة 
مثـــل لبـــس الكمامـــة وااللتـــزام بالتباعـــد االجتماعـــي واالبتعـــاد عـــن الزيارات 
االجتماعية، فلنعن ونعاون الحكومة ولنرأف بطواقمنا الطبية التي تعمل على 
قدم وساق لتخطي المحنة، وال نتقاعس أو نستهتر بالواقع مبددين جهودهم، 
نريـــد أن نكـــون مجتمعا واعيـــا يراعي اآلخر ويحافظ بســـلوكياته على صحة 
مـــن حولـــه بدل تعريضهم للخطر، كل فرد مطالب بأن يكون مرشـــدا وموجها، 
ومن يتحمل المســـؤولية ويطبق التوجيهـــات واإلجراءات االحترازية ويلتزم 
بالقيـــود هو الشـــخص الذي يمتلك اإلحســـاس اإلنســـاني والوطنـــي واالنتماء 
والوعـــي والثقافـــة وااللتـــزام األخالقي واألدبـــي، ويســـتحق كل التقدير على 

حرصه واهتمامه. 
الوقت يداهمنا والفيروس المستجد بدأ يأخذ شكاًل آخر من السرعة  «

واالنتشار، ال مجال للمزيد من التهاون وتعريض أهلنا وأحبائنا للخطر، 
علينا الحذر حتى ال تضطر الدولة ألخذ قرارات تزيدنا عزلة وتزيد من الكساد 

االقتصادي وترفع عدد األضرار على الشركات والمؤسسات واألفراد.

fatin.hamza@gmail.com

فاتن حمزة

ال أذكُر أنَّ آباَءنا احتاجوا الستقداِم خدٍم في منازلهم للقيام بأعماِل المنزل، 
أو استخدموا سائقًا لقضاِء مشاويرهم اليومية، أو حتى بنَّاء ليبني منازلهم 
أو يقـــوَم بترميمهـــا، كانوا يعتمدوَن على أنفســـهم في إنهاِء أعمالهم، وكانت 
الفتيـــاُت في المنزل خيُر معين ألمهاتهن، والصبيُة يقومون بأعماِل الصيانة 
والترميـــم مـــع آبائهم، كان الجيـــراُن ُيْدعوَن ألعمال البناء فـــي بيت جارهم 
بجـــٍد ونشـــاط وبال مقابل، أمـــا اليوم فلْم يعْد الشـــباُب أهالً للمســـؤولية، بل 
أصبحوا يعتمدون في كل صغيرٍة وكبيرٍة على ذويهم، بدل أْن يعتمدوا هْم 

عليهم، فكيف وصَل بنا الحاُل إلى ما هو عليه اآلن؟
َل الحاُل مع  “إنَّ هللا ال يغيـــر مـــا بقـــوٍم حتى ُيغّيـــروا ما بأنفســـهم”، فقد تبـــدَّ
الطفـــرة الصناعيـــة واالقتصاديـــة التـــي أحدثهـــا اكتشـــاُف النفط فـــي القرن 
َد العمراُن وتوســـعت  الماضي، وازداَد دخُل الفرد عما كان عليه ســـابقًا، فتمدَّ
دائـــرُة االســـتهالك، وطـــرأْت الحاجـــُة الســـتقداِم العمالـــة الوافـــدة بالمنـــازل 
والمؤسساِت الخاصة والحكومية، ما أدى بنا إلى االعتماد على تلك العمالِة 
لناهم مســـؤولياٍت هي من ُصلِب مســـؤولياتنا، ثم جعلنا  للقيام بأعمالنا وحمَّ
نشـــتكي الِبطالـــة، ونتباكى على جيـــٍل ال يملُك حسَّ المســـؤولية، وهو الذي 

تربَّى ُمنعمًا على دالِل الوالدين، مخدومًا ُمرفهًا على أيدي الخدِم والحشـــم، 
ولْم يقتصر ذلك على الحاجات األساسية، بل تعداها للتعليم، فصار الوالدان 
يســـتقدمان العمالـــَة بالمنـــزل لتقوَم بالتعليـــم والتربية كذلـــك، كيف بالله قد 
يتحمـــُل هـــؤالء األبنـــاء مســـؤوليَة أعمـــاِل المنـــزل ومعاونـــة الوالدين، وهم 

عاجزوَن حتى عن االعتماِد على أنفِسهم في أتفِه األموِر اليومية.
وإْن كانت ظاهرُة “غياِب الِحِسّ المسؤول” عامًة تفشْت في مجتمعاتنا، إال  «

أنها تبدو واضحًة جليًة ال يمكن ُنكرانها لدى جيِل الشباب الذي ينأى بنفسِه 
عن االضطالِع بأي نوٍع من أنواع المسؤولية، فتجدُه ُمحِجمًا عن المشاركِة 

في األعمال التطوعية أيًا كان شكُلها، ناهيَك عن انعداِم رغبته في تحمِل 
وَن آلبائهم وأوطانهم، هم أيضًا  المسؤولية تجاَه أمتِه ووطنِه، هؤالء العاُقّ

عازفوَن عن تحمِل مسؤوليِة زوٍج وأبناء، مفضليَن الحريَة على الدخول في ُعِش 
الزوجية القائِم على العهوِد الوثيقِة واالعتماد على النفس. ولكي ال نظلَم فئًة 

وننسى أخرى، فكُلنا ِبْتنا نفتقُر لهذا الحس، ونمضي في حياتنا الخاصِة ال ُنعيُر 
اهتمامًا لما يجري في المجتمِع من حولنا، نرى المنكَر وال ُندافعه، والمعروَف 

فال ُنشجُع عليه، وباتت شؤوُن اآلخرين ال تعنينا، وحاجُة الفقيِر ال ُتهمنا، وما 
يجري على الجاِر ليس في دائرة اهتماماتنا. “ما يخصنا”، هي العبارُة التي 

نا بالمسؤوليِة تجاَه اآلخر غيابًا غيَر ُمستتر. تكشُف بجالٍء غياب ِحّسِ

هدى حرم

ِحُسّ المسؤولية... غائٌب غيُر ُمستِتر

لقـــد كانت كل الحـــاالت الفارغة والمفتعلة لالزدهـــار والتطوير متوقفة على 
الـــدوالرات الخضراء والنفط األســـود، بدًءا من اإلنتاج الداخلي ونشـــاطات 
الشركات التجارية حتى الصادرات والواردات والتطوير الصناعي، هي كلها 
كانت تشـــتعل بنار، وأصبحت رماًدا، وبينما لم يجد النظام اإليراني مشترًيا 
ليشـــتري النفط والغـــاز جـــراء العقوبات الدوليـــة، انفجرت البالونـــة الملونة 

بحاالت التطوير االقتصادي الكاذبة.
وبهذا الشـــأن يقول خبير اقتصادي “فـــي عهد ما، كانت أمام النظام إمكانية 
أخرى، لديه النفط والمصادر، كنا نقول سنمضي قدًما بتلك الوتيرة ولكن لم 
تعد تبقى إمكانية أخرى لمواصلة ســـير كان يتواصل 40 عاًما، ألنها ليســـت 

إمكانية أخرى أمام النظام”. 
بينمـــا يبدي محســـن رنانـــي خبير مـــن اإلصالحيين مخاوف ســـاورته تجاه 

مســـتقبل يكنـــس الدجل والشـــعوذة للماللي البائعين للوطـــن، يكلف الكتاب 
والنخبـــة السياســـية بـ”مهمـــة” بموجبهـــا عليهـــم إطـــالق الدعايـــات من أجل 
المعالجـــة باألمـــل و”الصبـــر االســـتراتيجي” لعلهم يجتـــازون الخطـــر: “علينا 
الهدوء حتى يحدث هذا السير الطبيعي، والصبر من اآلن فصاعًدا هو عبارة 
عـــن صبـــر اســـتراتيجي، ويجـــب أن نعرف المجتمـــع بالصبر االســـتراتيجي، 
يجب إلقاء األمل في المجتمع في كل محفل ومجتمع، نبقي األجواء فرحة 
ونحافظ على دفئها ألن خيبة األمل نهاية المطاف” )موقع فرارو، 7 يناير(.

وفي الختام يحذر هذا الخبير الحزين قائاًل “لقد نجح كل القادة السياسيين  «
في الثورة عندما خيبوا آمال المجتمع تجاه النظام القائم في ذلك 

الحين، لنحافظ على هذه الحقبة لكي ال نتعرض لألزمة وعدم االستقرار 
واالنتفاضة!!”.”مجاهدين”.

عبدالرحمن مهابادي

إيران.. مستنقعات رهيبة ومخاوف تجاه حقبة “عدم االستقرار واالنتفاضة” )2( 



https://alwatannews.net/article/868946

& Johnson for review.
According to international media reports, 

Johnson & Johnson expects to release critical 
results from its Covid-19 vaccine trial in as lit-
tle as two weeks, though not many doses, be-
cause of unanticipated manufacturing delays. 

Unlike other vaccines which require two 
doses, Johnson & Johnson’s is likely to need 
just one. The company has also claimed that 
its vaccine can stay stable in a refrigerator for 
months, whereas some others need to be kept in 
freezing temperatures.

The Oxford vaccine AstraZeneca is reported-
ly capable of protecting 70 per 
cent of those inoculated on aver-
age, however, the optimal dose 
and timing of the shots are still 
unclear.

“We have asked AstraZeneca 
and Johnson for the documents 
of their vaccines which will be 
reviewed before approving for 
procurement,” Dr Al Jalahma 
told the GDN.

“The logistics team is work-
ing on further procurements and 
at this moment we are not able to 
tell the amount of vaccines that 
will be procured in the coming 
days.”

Dr Al Jalahma was responding to the GDN 
alongside a talk with the Rotarians at Salmani-
ya Rotary Club yesterday as Bahrain achieved 
a milestone by inoculating more than 100,000 
citizens and residents.

Bahrain initiated its vaccination drive on De-
cember 17, with a million doses being ordered 

The doses are administered through 27 des-
ignated health centres and from the King Ha-
mad University Hospital.

vaccines available in Bahrain, Dr Al Jalahma 
lauded the overwhelming public response to 
the national vaccination campaign.

“We aim to vaccinate a good number of the 
population (herd immunity) before the middle 
of the year.

“By the end of March we aim to vaccinate as 
many people as possible.

“Both the vaccines available in the country 

“On the concerns about the vaccine being 
generated quick, I would explain that the pro-

cess has been accelerated due to international 
efforts and due to the urgency of the situation 
with the pandemic widely spreading.”

She added that vaccines were given on prior-
ity to the elderly, explaining the concerns over 
people waiting for long after registering for 
vaccination.

The session on “Dealing with Covid-19 in 
Bahrain” was attended by Rotarians who raised 
a number of questions on the vaccination, tests 
and other aspects related to Covid-19.

One of the concerns raised was about pas-
sengers arriving in Bahrain who are allowed to 

mix in the population within 24 
hours of their testing negative.

Dr Al Jalahma reassured their 
safety, citing that only less than 
one per cent of the arrivals had 
tested positive.

“We maintain daily and 
monthly statistics and we found 
that cases detected are less than 
one pc (amongst the arrivals).

“This is minimal, so we don’t 
need to quarantine passengers 
arriving into the country.

“Procedures will revert if this 
rises to at least 4pc. Strict mea-
sures will then be adopted.

“We have a number of people 
coming into Bahrain for business with some of 
them staying in the country only for a week.

“We cannot afford to have them quarantined 
for a week.”

Dr Al Jalahma also assured that Bahrain will 
continue to provide vaccine for its population 
free of cost.

“We might come to a stage where private 
sector is involved sooner or later.

“However, the vaccine will be free of cost 
for the public.”

During the talk, Dr Al Jalahma highlighted 
Bahrain’s strides in combating the virus.

“The success heavily rests on the leadership 
of our country – our Crown Prince Prime Min-
ister led by example, unlike anywhere else, he 
took part in the trial. We had a strategy right 
from the beginning until today with mobile 
vaccination units for the elderly.

“Thanks to the leadership and team Bahrain, 

Bahrain is the second country in the world 
to have vaccinated the most of its population in 
terms of per capita, noted Dr Al Jalahma.
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-
cure vaccines from two 
more manufacturers as 
the country hopes to 
inoculate as many of its 
population as possible 
before the end of March, 
according to a top gov-
ernment official.

-

chief executive Dr Maryam 
Al Jalahma said the author-
ity is securing documents 
of vaccines from Oxford’s 
AstraZeneca and Johnson 

Push to accelerate 
vaccination drive

AstraZeneca vaccine documents to be reviewed

Dr Al Jalahma

 Plan to procure vaccines from two more manufacturers

A LEADING expat association in Bahrain 
has announced its intention to back Bahrain’s 
Covid-19 vaccination campaign.

The Bahrain Keraleeya Samajam (BKS), one 
of the oldest Indian expat associations, aims to 
initiate an awareness drive amongst its more 
than 2,000 members and their families to get 
vaccinated.  

“BKS has around 2,000 registered members 
and adding their family members, we become 
a very sizeable group,” said BKS president P V 
Radhakrishna Pillai.

“We have immediate plans to educate our 

members and families about the vaccine and the 
need to join hands with the authorities in their 
mission to combat the global pandemic.”

BKS secretary Varghese Karakkal said the 
society, which has enjoyed the generous patron-
age of ministries and authorities, deserves to be 
doing this campaign.

“It is our duty and responsibility to extend our 

the pandemic.
“We take it as a mission to push all our mem-

bers and families to get vaccinated against the 
virus at the earliest,” he added.

Association backs campaign
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