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ôjƒ£àdGh AÉæÑdG øe ójõªd É©aGO π¶à°S ¥Éã«ªdG âHGƒK :∂∏ªdG
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áª∏μdG ó«MƒJh §HGôàdG ≈∏Y º¡°UôMh øjôëÑdG AÉ``æHCG ∞JÉμàH õà©f
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 :AGQRƒdG  ¢ù`«`FQ ó``¡`©`dG  »dh
 ø`jó``≤`Y  Qhô````ª`H  »`Ø`à`ë`f
á«æ`WƒdG äÉMÉéædÉH ø«Ä`«`°†`e

 áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ÜôYCG
 ≈∏Y âjƒ°üàdG iôcòH √RGõàYG øY AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh
 á≤≤ëàªdG  á«æWƒdG  äÉÑ°ùàμªdGh  äÉMÉéædGh  »æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e
 óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H ø««°VÉªdG øjó≤©dG ∫ÓN

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH
 ™bƒe  ≈∏Y  zó¡©dG  »dh  ƒª°S  QÉÑNCG{  ÜÉ°ùM  ôÑY  √ƒª°S  OôZh
 ø«Ä«°†e  øjó≤Y  Qhô`̀ª`̀H  »Øàëf  :zô`̀à`̀jƒ`̀J{  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG
 ájƒªæàdG  øjôëÑdG  Iô«°ùe  øª°V  á«æWƒdG  äÉÑ°ùàμªdGh  äÉMÉéædÉH

.≈°ù«Y øH óªM ióØªdG ∂∏ªdG ódGƒdG ádÓL IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG

 ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ócCG
 á«°VÉe øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ióØªdG OÓÑdG ∂∏e áØ«∏N ∫BG
 øe  ójõªdG  ƒëf  Ió`̀FGô`̀dG  É¡Jô«°ùe  »a  áàHÉK  ≈£îH
 á©aQh  ô«N  π``̀LCG  ø`̀e  ôjƒ£àdGh  ójóéàdGh  AÉ`̀æ`̀Ñ`̀dG
 ∞JÉμàH √RGõàYG øY ÉHô©e ,É¡dÉ«LG πÑ≤à°ùeh É¡FÉæHCG
 ó«MƒJh §HGôàdG ≈∏Y º¡°UôMh É©«ªL øjôëÑdG AÉæHCG
 ,á«æjôëÑdG  äGAÉØμ∏d  π°UGƒàªdG  AÉ£©dÉHh  ,áª∏μdG
 Gõjõ©J πaÉëªdG πc »a IóFGQ äGRÉéfEG øe ¬≤≤ëJ ÉªHh
 ∫ÓN ¬àdÓL OÉ°TCGh .…OÉjôdG ÉgQhOh áμ∏ªªdG áfÉμªd
 âæH ájRƒa Ió«°ùdG ¢ùeCG ájôaÉ°üdG ô°üb »a ¬dÉÑ≤à°SG
 øH »∏Y ó«°ùdGh ,ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY
 QÉ°ûà°ùªdGh  ,iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ídÉ°üdG  ídÉ°U
 ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ø«æ«YƒÑdG  ø°ùM  øH  ¬∏dGóÑY
 äGRÉéfE’ÉH  ,õ««ªàdG  áªμëe  ¢ù«FQ  AÉ°†≤∏d  ≈∏YC’G
 ôjƒ£J  ó«©°U  ≈∏Y  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  É¡à≤≤M  »àdG
 »a  IOƒ¡°ûªdG  É¡JÉeÉ¡°SEGh  äÉ©jô°ûàdGh  ø«fGƒ≤dG
 ÉjÉ°†b  øY  ´ÉaódGh  ,ájƒªæàdG  á°†¡ædG  Iô«°ùe  õjõ©J
 á£∏°ùdG  ¬`̀H  ™∏£°†J  …ò``̀dG  º¡ªdG  Qhó`̀ dÉ`̀Hh  ,ø`̀Wƒ`̀dG
 ®ÉØëdGh IGhÉ°ùªdGh ∫ó©dG ÇOÉÑe õjõ©J »a á«FÉ°†≤dG

.äÉjôëdGh ¥ƒ≤ëdG ≈∏Y

 AÉ°†YCG  ¢`̀ù`̀eCG  ió`̀Ø`̀ª`̀dG  ∂∏ªdG  ∫ÉÑ≤à°SG  ∫Ó``̀Nh
 ¬àdÓL  ≈∏Y  ΩÓ°ù∏d  áªjôμdG  áμdÉªdG  á∏FÉ©dG  ¢ù∏ée
 ≈∏Y  âjƒ°üà∏d  øjô°û©dG  ájƒæ°ùdG  iôcòdG  áÑ°SÉæªH
 Ωƒ«dG  Gòg  »a  ¬àdÓL  ôcòà°SG  »æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e
 Ö©°ûd  áaô°ûªdGh ábOÉ°üdG  á«æWƒdG  áØbƒdG  »îjQÉàdG
 π`̀gCG  äÉ©∏£àd  á«Ñ∏e  äAÉ`̀L  »àdG  ,ºjôμdG  øjôëÑdG
 á«æjôëÑdG ájƒ¡dG ó q°ùL ,¥ƒÑ°ùe ô«Z ´ÉªLEÉH øjôëÑdG
.…QÉ°†ëdG Ωó≤àdGh ôjƒ£àdG ≈dEG á©∏£àªdGh á©eÉédG

 »æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«e  â`̀HGƒ`̀K  ¿CG  ¬àdÓL  ó``̀cCGh
 É©aGO  π¶à°S  Ió`̀YGƒ`̀dG  É`̀¡`̀à`̀jDhQh  IOóéàªdG  É¡MhôH
 äÉ°ù°SDƒªdG  QhO õjõ©Jh ôjƒ£àdGh AÉæÑdG  øe ójõª∏d
 á«Ñ©°ûdG  ácQÉ°ûª∏dh  Ö`̀MQCG  ¥É`̀aBG  íàah  á«©jô°ûàdG
 ô«N πLCG øe ∂dPh Qƒ£àªdG »WGô≤ªjódG Éæé¡f ≥ah

.É¡dÉ«LCG πÑ≤à°ùeh õjõ©dG É¡Ñ©°Th øjôëÑdG
 ≈∏Y  ¬∏dG  ¿ƒ©H  ¿ƒ°VÉe  É`̀æ`̀fCG  ¬àdÓL  ±É`̀°`̀VCGh
 ájƒªæàdG  á°†¡ædG  á∏°UGƒeh  RÉéfE’Gh  πª©dG  ≥jôW
 ∫hO  ø«H  áμ∏ªªdG  áfÉμe  õjõ©àd  ÉæaGógCG  Æƒ∏H  ƒëf
 øe  ójõªd  ø«æWGƒªdG  äÉ©∏£J  á«Ñ∏Jh  Ωó≤àªdG  ºdÉ©dG

.á«ªæàdGh Qƒ£àdG
(3h 2¢U π«°UÉØàdG)

.AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ÖFÉfh iQƒ°ûdGh ÜGƒædG »°ù∏ée »°ù«FQ ∫ÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |
.áªjôμdG áμdÉªdG á∏FÉ©dG ¢ù∏ée AÉ°†YCG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN ∂∏ªdG ádÓL |

 èFÉàf  ø«æKE’G  Ωƒ«dG  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh  ø∏©J
 èFÉàf{  ≥«Ñ£J  ôÑY  ájƒfÉãdGh  á`̀ jOGó`̀YE’G  ø«à∏MôªdG
 á`̀HGƒ`̀Ñ`̀dG  ô`̀Ñ`̀Y  π`̀MGô`̀ª`̀dG  ™«ªédh  zá`̀«`̀°`̀SGQó`̀dG  áÑ∏£dG

.á«ª«∏©àdG
 ™bƒe  ôÑY  IQGRƒ∏d  »ª°SôdG  ÜÉ°ùëdG  ôÑY  ∂dP  AÉL
 äÉÑdÉWh ÜÓW ócCG  óbh .zôàjƒJ{  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG

 IOÉØà°S’G  ≈∏Y  ºgQGô°UEGh  º¡àªjõY  á«eƒμM  ¢SQGóªH
 É¡Jôah »àdG Iójó©dG ó©H øY ºq∏©àdG äGhOCG øe iƒ°ü≤dG
 ,»fÉãdG  »°SGQódG  π°üØdG  ∫ÓN º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRh
 øe  á`̀«`̀JGP  äÉYhô°ûeh  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀H  Égõjõ©J  º`̀J  »`̀à`̀dGh
 »°SGQódG  º¡∏«°üëàH  »≤Jôj  …ò`̀dG  πμ°ûdÉH  ,º¡°SQGóe
.≈∏YC’G ∞°üdG ≈dEG ∫É≤àfÓd áHƒ∏£ªdG äÉjÉØμdG º¡Ñ°ùμjh

 ájƒfÉãdGh á``jOGóYE’G ø``«à∏MôªdG è``FÉàf ¿Ó``YEG
Ωƒ``«dG zá``«°SGQódG á``Ñ∏£dG è``FÉàf{ ≥``«Ñ£J ô``ÑY

 »àdG  äGƒ£îdG  »`̀dhó`̀dG  ó≤ædG  ¥hóæ°U  ø`̀e  QOÉ`̀°`̀U  ¿É«H  ø qªK
 áÑJôàªdG  QÉ`̀ KB’G  øe  óëdG  »a  âª¡°SCGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡H  âeÉb
 áë°U ká©°VGh ,(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL äÉ«YGóJ ≈∏Y
 ,πMGôªdG  πc  ∫ÓN  É«°ù«FQ  É kaóg  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh
 Gògh ,ΩÉ©dG Gòg %3^3 ≠∏Ñj Gƒªf øjôëÑdG OÉ°üàbG ≥≤ëj ¿CG É©bƒàe
 ô«Z ´É£≤dÉH  %3^9 áÑ°ùæH ™bƒàe ±É©J ™e ºé°ùæj ™bƒàªdG  ƒªædG

.™°SGh ¥É£f ≈∏Y äÉMÉ≤∏dG ™jRƒàH ÉeƒYóe ,»£ØædG
 äÉ¡édG  øe  IQOÉ°üdG  äGQGô`̀≤`̀ dGh  äÉª«∏©àdG  ¿CG  ¿É«ÑdG  ó``cCGh
 »a äóYÉ°S ájQhO IQƒ°üH äGóéà°ùªdG á°SGQO ≈∏Y áªFÉ≤dG á«æ©ªdG
 ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d äÉª«©£àdG ô«aƒJh ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG øe óëdG
 äÉYÉ£≤dG OÉæ°SEGh äÉcô°ûdGh OGôaC’G ºYO ÖfÉL ≈dEG  ,»fÉée πμ°ûH
 ∞∏àîªd  áeRÓdG  ádƒ«°ùdG  ï°V  ôÑY  áëFÉédG  AGô`̀L  GôKCÉJ  ôãcC’G

.ájƒ«ëdG ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG

 Iôªà°ùe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áeƒμM  Oƒ¡L  ¿CG  ¿É«ÑdG  í`̀°`̀VhCGh
 áëFÉédÉH á£ÑJôªdG äÉjóëàdG á¡LGƒe »a ájƒªæàdG É¡££N ≥«≤ëàd
 ,§ØædG  QÉ©°SCG  ¢VÉØîfGh  …OÉ°üàb’G  •É°ûædG  DƒWÉÑJ  øe  á«ªdÉ©dG
 ¿RGƒàdG  èeÉfôÑd  á«°ù«FôdG  ±Gó`̀gC’G  ≥«≤ëàH  ΩGõàd’G  π°UGƒJ  Éªc
 »àdG  äÉ°SÉ«°ùdGh §£îdG  áfhôe ∫ÓN øe ¬JGQOÉÑe ò«ØæJh »dÉªdG
 Rõ©j  ÉªH  ΩÉ©dG  øjódG  ∞≤°S  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  º¡°ùJ  »àdGh  É¡©ÑàJ

.…OÉ°üàb’G ƒªædG
 ¢UôØdG  ≥∏N  IOÉjR  »YÉ°ùe  á∏°UGƒe  á«ªgCG  ≈dEG  ¿É«ÑdG  QÉ°TCGh
 ,ó©oH  øY πª©dG á°SÉ«°S áfhôe õjõ©Jh ¢UÉîdG ´É£≤dG  »a á«YƒædG
 ¢UÉîdG ´É£≤dG QhO õjõ©J á∏°UGƒe á«ªgCG ≈dEG ¬JGP âbƒdG »a Égƒæe
 ΩÉ©dG ´É£≤dG QhO º°SQ IOÉYEGh ájƒªæàdG á«∏ª©dG »a ¢ù«FQ ∑ôëªc
 ø«YÉ£≤dG ø«H ájƒ«ëdG ácGô°ûdG ï«°SôJ »a º¡°ùj ÉªH ∂jô°Th º¶æªc

.IOƒ°ûæªdG ±GógCÓd É k≤«≤ëJ

 ÉYÉªàLG  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  ¢ù∏ée  AÉ`̀°`̀†`̀YCG  ó≤©j
 ¿hDƒ°ûdG áæéd ™e ΩOÉ≤dG AÉ©HQC’G Ωƒj ÉjQhÉ°ûJ
 ¢VGô©à°S’  ¢ù∏éªdÉH  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 á£∏°ùdGh  áeƒμëdG  ø«H  äôL  »àdG  äÉ≤aGƒàdG
 á«fGõ«ªdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  ´hô°ûe  ∫ƒ`̀M  á«©jô°ûàdG
 ¢VôYh  ,2022-2021  »eÉ©d  ádhó∏d  áeÉ©dG
 ¬àª∏°ùJ  Éeh  á«fGõ«ªdG  ¿CÉ°ûH  áæé∏dG  äÉ«£©e
 OGó`̀YEG  »a  áæé∏dG  ´ô°ûJ  ¿CG  ≈∏Y  ,äÉ«Fôe  øe

 Gó«¡ªJ  á`̀«`̀fGõ`̀«`̀ª`̀dG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  É`̀gô`̀jô`̀≤`̀J  IOƒ`̀°`̀ù`̀e
 Öàμe ≈dEG ¬àdÉMEGh ¢UÉN ´ÉªàLG »a √OÉªàY’

.¢ù∏éªdG
 á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dG á`̀æ`̀é`̀d ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó`````cCGh
 »£≤°ùªdG ódÉN iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH ájOÉ°üàb’Gh
 §ØædG ô©°S »a ô¶ædG IOÉYEG äócCG áeƒμëdG ¿CG
 45  øe  ¬∏jó©J  ºJ  PEG  á«fGõ«ªdG  øª°V  Qó≤ªdG
 ó©H  ∂``̀dPh  ,π«eôÑ∏d  GQ’hO  50  ≈``̀dEG  GQ’hO

 ´Ó`̀W’Gh  ≥ª©e  πμ°ûH  Iƒ£îdG  √ò`̀g  á`̀°`̀SGQO
 ójõj  ÉªH  ,á«dhO  á«dÉe  äÉ°ù°SDƒe  ôjQÉ≤J  ≈∏Y
 ∞Øîjh  á«fGõ«ªdG  »a  á«£ØædG  äGOGô``̀jE’G  øe

.»∏μdG õé©dG øe
 ≈∏Y  Ójó©J  äô`̀LCG  áeƒμëdG  ¿CÉ`̀H  OÉ`̀aCG  Éªc
 IOÉ`̀jR  ∫Ó`̀N  ø`̀e  á«£ØædG  ô«Z  äGOGô```̀jE’G  óæH
 áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  »a  äÉμ∏àªe  ácô°T  áªgÉ°ùe
 ,QÉæjO  ¿ƒ«∏e  20  ≈`̀dEG  ø«jÓe  10  øe  ádhó∏d

 ≈∏Y ¢UôëdG  ø«ÑJ  áª¡e á«°SÉ«°S  ádÉ°SQ »gh
.á«fGõ«ªdG »a á«eƒμëdG äÉcô°ûdG áªgÉ°ùe

 »eƒμëdG ºYódG á∏μ«g IOÉYEG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ø«à£∏°ùdG ø«H á°ûbÉæª∏d É¡MôW ºà«°S ô°TÉÑªdG
 ™e  ,áeÉ©dG  á«fGõ«ªdG  ´hô°ûe  øe  AÉ¡àf’G  ó©H
 øWGƒª∏d  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ºYO  QGôªà°SG  ó«cCÉJ
 äGOGô`̀jEG  ¢†FÉa  ∫Ó¨à°SGh  ,∫hC’G  ¬æμ°ùe  »a

.á«àëàdG ≈æÑdG ™jQÉ°ûe ºYód äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°T

ÉfhQƒc äÉ«YGóJ ø``e óë∏d øjôëÑdG äGƒ£îH ó``«°ûj ó≤ædG ¥hó``æ°U
»dÉªdG ¿RGƒ``àdG è``eÉfôH ±Gó```gCG ≥``«`≤ëàH á```eõ`à`∏`e á```eƒ`μ`ëdG

IójóédG á«fGõ«ªdG äÉ≤aGƒJ ¢VGô©à°S’ iQƒ``°ûdÉH …QhÉ°ûJ ´ÉªàLG ..AÉ©HQC’G

 óFGôdG  OhõªdG  ,ƒμ∏àH  ácô°T  â∏°üM
 áμ∏ªe  »`̀a  á«ªbôdG  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G  ∫ƒ∏ëd
 ´É£b  »a  ∫hC’G  õcôªdG  ≈∏Y  ,øjôëÑdG
 ΩÉ©d §°ShC’G ¥ô°ûdG  á≤£æªH ä’É°üJ’G
 áª¶æªdG  øe  πª©∏d  ¿Éμe  π°†aCÉc  2020
 ¢ùμ©jh ,Great Place to Work
 ácô°T  É¡«dƒJ  »àdG  á«ªgC’G  ∞«æ°üàdG
 πμ°ûH  πª©dG  áÄ«H  ôjƒ£J  èeGôÑd  ƒμ∏àH
 ¢ùμ©æj √QhóH …òdGh ácô°ûdG »a ôªà°ùe

 .º`̀¡`̀FGOCGh  ácô°ûdG  »ØXƒe  ≈∏Y  É kHÉéjEG
 ƒμ∏àH  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ∫É`̀bh
 ¿EG  áØ«∏N  ∫BG  áØ«∏N  øH  ¬∏dGóÑY  ï«°ûdG
 ≥jôa OGôaC’ G kô«Ñc É keÉªàgG âdhCG ácô°ûdG
 É¡jódh  ,ájGóÑdG  òæe  πª©dG  áÄ«Hh  πª©dG
 á«ë°üdG  πª©dG  áÄ«H  ¿CÉ`̀H  ï°SGQ  ¿É`̀ª`̀jEG
 ™`̀aQ ø``e ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀dG ø`̀μ`̀ª`̀ oJ á`̀«`̀dÉ`̀ã`̀ª`̀dGh
 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ´GóHE’Gh  AGOC’G  äÉjƒà°ùe
 äGòdG …óëJh óMGƒdG ≥jôØdG ìhQ õjõ©J

 èeGôH ™°Vh qºJ :±É°VCGh .π°†aC’G ºjó≤àd
 ∞∏àîe  ø«H  πYÉØàdG  ≈∏Y  óªà©J  Ió``Y
 á≤ãdGh á«aÉØ°ûdG ≈∏Y OÉªàY’G ™e ôFGhódG

.ø«ØXƒªdG ø«H πª©dG »a
 ôîØdÉH  Qƒ©°ûdG  ≈∏Y  ÉfõcQ  ,∂dòch
 ájƒg  øe  ∂dP  OGóªà°SGh  ácô°ûdG  π`̀NGO
 »a  Éæª«b  â`̀«`̀Ñ`̀ã`̀Jh  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á`̀cô`̀°`̀û`̀dG

.á«°ù°SDƒªdG ÉæàaÉ≤K
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG) .áØ«∏N øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG |

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ƒª°S |

§°ShC’G  ¥ô°ûdÉH  ä’É°üJ’G  ´É£b  »a  ≈dhC’G  zƒμ∏àH{
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 É`̀eCG  á©eÉL  Oƒ`̀¡`̀L  øª°V
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀H á``̀«``̀dhó``̀dG
 äÉÑ°SÉæªdÉH  áÑ∏£dG  §`̀HQ  »a
 º¡°ùëH  AÉ``≤``JQ’Gh  á«æWƒdG
 IOÉ`̀«`̀≤`̀∏`̀d A’ƒ``````̀dGh »``̀æ``̀Wƒ``̀dG
 â`̀eÉ`̀bCG ,ø``̀Wƒ``̀ dGh Ió`̀«`̀°`̀Tô`̀dG
 áμ∏ªªH  á`̀«`̀dhó`̀dG  É``̀eCG  á©eÉL
 kÉ`̀«`̀°`̀VGô`̀à`̀aG kÓ``Ø``M ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 »``fhô``à``μ``dE’G AÉ`̀ °`̀†`̀Ø`̀ dG ô`̀ Ñ`̀Y
 ø`̀jô`̀°`̀û`̀©`̀dG iô``̀cò``̀ dG AÉ``̀ «``̀ME’
 ∂dPh  »æWƒdG  πª©dG  ¥Éã«ªd
 øe  Iô°ûY  á«fÉãdG  áYÉ°ùdG  »a
 áªjôc  ájÉYQ  âëJ  ¢ùeG  ô¡X
 ø°Sƒ°S  IQƒàcódG  ÖFÉædG  øe
 ¢ù∏ée  ƒ`̀°`̀†`̀Y  ∫É`̀ª`̀c  ó`̀ª`̀ë`̀e
 π`̀Ø`̀ë`̀dG CGó````̀ H å``«``M ÜGƒ```̀æ```̀dG
 á«Ñ«MôJ  áª∏μH  »`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G
 ¢ù«FQ  Ó`̀ª`̀dG  ø°ùM  Qƒàcó∏d
 ¢ü∏NG  É`̀¡`̀«`̀a  ™``̀aQ  á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG
 »Ñ°ùàæe ™«ªL »fÉ¡Jh ¬«fÉ¡J
 »eÉ°ùdG  ΩÉ≤ªdG  ≈`̀dEG  á©eÉédG
 ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
 áØ«∏N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y  ø``̀H  ó`̀ª`̀M
 ÖMÉ°Uh ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH
 áÑ°SÉæªH  AGQRƒ``````̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 ¥Éã«ªd  ø`̀jô`̀°`̀û`̀©`̀dG  iô``̀cò``̀ dG
 ¬∏dG  kÉ``«``YGO  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  π`̀ª`̀©`̀dG

 º`̀gó`̀ª`̀j  ¿CG  ô``̀jó``̀≤``̀dG  »``∏``©``dG
 IOÉ©°ùdGh  áë°üdG  Qƒ`̀aƒ`̀ª`̀H
 Iô«°ùe á∏°UGƒªd ôª©dG ∫ƒWh
 Ö©°ûd AÉ£©dGh AÉªædGh ô«îdG
 É`̀æ`̀æ`̀Whh º``̀jô``̀μ``̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀ dG
 Qƒ°†ëdÉH  ÖMQ  Éªc  ,»dÉ¨dG
 ø``«``à``Ä``«``¡``dG AÉ````̀°````̀†````̀YCG ø`````e
 áÑ∏£dGh  ájQGOE’Gh  á«ªjOÉcC’G

 ≈`̀∏`̀Yh á`̀©`̀eÉ`̀é`̀ dG ±ƒ``̀«``̀°``̀Vh
 ∫Éªc ø°Sƒ°S IQƒàcódG º¡°SCGQ
 »YGQh  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y
 Qƒ°üæe  PÉ``̀à``̀ °``̀SC’Gh  π`̀Ø`̀ë`̀dG
 º°ùb  ¢ù«FQ  Qƒ°üæe  ¥QÉ``̀W
 á«fÉªdôÑdG äGhOC’Gh äGQGô≤dG
 Éª¡d  kGôcÉ°T  ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªH
 á«dÉ©ØdG  √òg  »a  Éª¡àcQÉ°ûe

 ¬`̀fhÉ`̀©`̀J ÜGƒ``̀æ``̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dh
 »a á`̀©`̀eÉ`̀é`̀dG ™``̀e ô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG
 äÉÑ°SÉæªdG  √ò`̀g  πãe  AÉ`̀«`̀MEG
 ¢ù«FQ  ó```̀cCG  ó``̀ bh  .á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ¬àª∏c  »`̀a  AMA  á`̀©`̀eÉ`̀L
 πª©dG  ¥Éã«e  ø«°TóJ  ¿CG  ≈∏Y
 øeõdG øe øjó≤Y πÑb »æWƒdG
 »a ∫Gõj ’h IRQÉH áeÓY ¿Éc
 ájDhQh åjóëdG áμ∏ªªdG ïjQÉJ
 ¥ô°ûà°ùJ  ∂∏ªdG  ádÓéd  áÑbÉK
 πμH  ¬HGƒHG  ¥ó`̀Jh  πÑ≤à°ùªdG
 Iô«°ùªd  á≤aƒe  ájGóHh  ,äÉÑK
 äÉ`̀MÓ`̀°`̀UGh  á∏eÉ°T  ájƒªæJ
 ¬`̀LhG  ∞∏àîe  â∏ª°T  Iô«Ñc
 â©°Vh  áμ∏ªªdG  »`̀a  IÉ«ëdG
 kGQƒëe  »æjôëÑdG  ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG
 …òdG  ¢SÉ°SC’Gh  á«ªæàdG  √ò¡d
 ™jQÉ°ûe  πc  ¬∏LG  øe  ≥∏£æJ
 áªjôc  IÉ«M  ô«aƒàd  áeƒμëdG
 ó©°üdG  π`̀c  ≈∏Y  ¬`̀FÉ`̀æ`̀HC’h  ¬`̀d
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh á`̀jOÉ`̀ °`̀ü`̀à`̀b’G
 á`̀«`̀ë`̀ °`̀ü`̀ dGh á```«```fÉ```μ```°```SE’Gh
 ≈∏Y  É```̀gRô```̀ HCG  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh
 AÉ°ûfEG  ƒg  »ª«∏©àdG  ÖfÉédG
 É¡æ«H äÉ©eÉédG øe Oó©dG Gòg
 Qhó`̀dGh  Gòg  »©eÉédG  ÉæeôM
 OÉ°üàb’G  óaQ  »a  ¬Ñ©∏j  …òdG
 m∫ÉY  iƒà°ùe  ≈∏Y  ø«éjôîH
 ≈∏Y IQó```̀≤```̀dGh IAÉ``̀Ø``̀μ``̀dG  ø``̀e
 ¥ƒ°S  äÉÑ∏£àe  ™e  ÜhÉéàdG
 QÉ`̀ª`̀K  ¿CG  ±É```̀°```̀VCGh  ,π``ª``©``dG
 π`̀ª`̀©`̀dG ¥É`̀ã`̀«`̀e äÉ`̀Ñ`̀°`̀ù`̀à`̀μ`̀eh
 á`̀Yƒ`̀æ`̀à`̀eh Ió``̀jó``̀Y »``æ``Wƒ``dG
 …Qƒ`̀à`̀°`̀Só`̀dG  ∫ƒ`̀ë`̀à`̀dG  â∏ª°T
 ΩÉ¶f  »æÑJh  »`̀WGô`̀≤`̀ª`̀jó`̀dGh
 ¢ù∏éªdG  AÉ°ûfEGh  ø«°ù∏éªdG
 ¬Ñ©∏j  É```̀eh  ICGô``̀ª``̀∏``̀d  ≈``̀∏``̀YC’G
 É¡FGOCÉH  AÉ`̀≤`̀JQ’G  »a  QhO  øe
 á«ªæàdG  »``̀a  ∫É``̀©``̀a  ∂`̀jô`̀°`̀û`̀c
 QhO ≈``̀ dG  á`̀ aÉ`̀ °`̀VEG  ,á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG
 äÉjôëdG  AÉ`̀°`̀SQEG  »a  ¥Éã«ªdG
 ádhO  IOÉ«°Sh ¢UôØdG  DƒaÉμJh
 ¬eÉ¡°SEG  ÖfÉL  ≈`̀dG  ,¿ƒfÉ≤dG
 ájOÉ°üàbG  äÉ°SÉ«°S  »æÑJ  »a
 ∫Gƒ`````̀ eC’G ¢```̀ ShDhô```̀ d á```HPÉ```L
 á«é«JGôà°SG  ™jQÉ°ûe  áeÉbEGh
 á«Ø«Xh  ¢Uôa  ≥∏Nh  iôÑc
 ájDhQ  ™e  kÉ«°TÉªJ  ø«æWGƒª∏d

.2030 ájOÉ°üàb’G øjôëÑdG
 Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG â```̀eÉ```̀b É``̀gó``̀©``̀H
 óªëe  ø`̀°`̀Sƒ`̀°`̀S  IQƒ``̀ à``̀ có``̀ dG
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  ∫É`̀ª`̀c
 á«dÉ©ØdG  ìÉààaÉH  πØëdG  »YGQ
 É¡«a äô`̀Ñ`̀Y á`̀ª`̀∏`̀c  â`̀≤`̀ dCG  É`̀ª`̀c

 Iƒ`̀Yó`̀dG √ò`̀¡`̀H É`̀¡`̀JOÉ`̀©`̀°`̀S ø`̀Y

 »a á``̀cQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dGh á``ª``jô``μ``dG

 á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀dG √ò``̀¡``̀H ∫É``̀Ø``̀à``̀M’G

 ¢ùμ©J  »àdG  á∏«∏édG  á«æWƒdG

 √òg  πãªH  á©eÉédG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG

 É¡à«ªgCGh  á«æWƒdG  äÉ«dÉ©ØdG

 áÑ∏£∏d »æWƒdG ¢ùëdG ™aQ »a

 Ió`̀«`̀°`̀Tô`̀dG IOÉ`̀«`̀≤`̀∏`̀ d A’ƒ`````̀dGh

 kIó`̀cDƒ`̀e  ,á`̀«`̀dÉ`̀¨`̀dG  Éæàμ∏ªªdh

 πª©dG  ¥É`̀ã`̀«`̀e  äÉÑ°ùàμe  ¿CG

 π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀Jh á`̀«`̀∏`̀L »``æ``Wƒ``dG

 ø«°TóJ  òæe  ô``NBG  AGQh  kÉ`̀eÉ`̀Y

 2000  ΩÉ``̀©``̀ dG  »``̀a  ¥É`̀ ã`̀ «`̀ª`̀ dG

 á`̀WQÉ`̀Nh á`̀Ñ`̀bÉ`̀K á```̀ jDhQ ≥``̀ah

 AÉæÑd  ºdÉ©ªdG  áë°VGh  ≥jôW

 ≈∏Y Ωƒ``̀≤``̀J  á`̀ jô`̀ °`̀ü`̀Y  á`````dhO

 ¿ƒfÉ≤dG  IOÉ«°Sh  äÉ°ù°SDƒªdG

 ¬`̀JÉ`̀«`̀Mh ø``̀WGƒ``̀ª``̀dG ™`̀ °`̀†`̀Jh

 º∏°S  äÉ`̀ jƒ`̀ dhCG  ≈∏Y  áªjôμdG

 áØ«°†e  ,É¡dÉªYGh  áeƒμëdG

 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  ¿G

 ƒª°ùdG áÑMÉ°U á°SÉFôH ICGôª∏d

 âæH  áμ«Ñ°S  Iô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG

 ádÓL áæjôb áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG

 ≈∏Y  á©WÉ°S  á`̀d’O  ƒ¡d  ∂∏ªdG

 »a á«æjôëÑdG ICGôª∏d ≥≤ëJ Ée

 á«dÉY áfÉμe øe ¥Éã«ªdG Aƒ°V

 É¡bƒ≤M  øe  É¡àæμe  Ö°SÉμeh

 »a  Ö°UÉæªdG  ≈∏YCG  ≥«≤ëJh

 ΩÉàN »``a  kIó``̀cDƒ``̀e  ,á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG

 ød  ¥Éã«ªdG  Ö°SÉμe ¿CG  É¡àª∏c

 ¬∏dG  ¿ƒ©H  Oóéàà°Sh  ∞bƒàJ

 ó¡©dG  Gòg »a  Ωƒj AGQh kÉeƒj

 ô°VÉëªdG ΩÉb Égó©H ,¿ƒª«ªdG

 Qƒ°üæe  PÉ`̀à`̀°`̀S’G  »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG

 Iô`̀ °`̀VÉ`̀ë`̀e AÉ```̀≤```̀dEÉ```̀H ¥QÉ``````̀W

 πª©dG  ¥É`̀ã`̀«`̀e{  ¿Gƒ`̀æ`̀Y  âëJ

 ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀∏`̀d QÉ``̀WEÉ``̀c »`̀æ`̀Wƒ`̀ dG

 ∂`̀∏`̀ª`̀dG á`̀ dÓ`̀é`̀ d »``̀MÓ``̀ °``̀UE’G

 ójó©dG  ø`̀Y  çó`̀ë`̀J  zió`̀Ø`̀ª`̀dG

 OƒæÑH  á≤∏©àªdG  ÖfGƒédG  øe

 á°ù«FôdG  ¬dƒ°üah  ¥Éã«ªdG

 ôWCGh º¶f øe ¬«∏Y ÖJôJ Éeh

 â∏ª°T  á`̀jQƒ`̀à`̀°`̀SOh  á«fƒfÉb

 »a IÉ`̀ «`̀ë`̀ dG ¬````̀LhCG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e

 É¡àfÉμe  øe  äRõ`̀Yh  áμ∏ªªdG

 »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G  ø«jƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Y

 .»ªdÉ©dGh

É``«°VGôàaG ¥É``ã«ªdG iô``còH π``ØàëJ AMA á``©eÉL
 ≥jôØdG  äÉ«°UƒJ  ≈∏Y  kAÉæH
 …ó`̀°`̀ü`̀à`̀∏`̀ d »``̀Ñ``̀£``̀ dG »```̀æ```̀Wƒ```̀dG
 ¿hDƒ°T  √ƒæJ  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«Ød
 áeÉbE’Gh  äGRGƒ`̀é`̀dGh  á«°ùæédG
 ∫ÉÑ≤à°SG  π«∏≤J  ºàj  ±ƒ°S  ¬fCÉH
 …õcôe  »`̀a  ø«©LGôªdG  OGó```̀YCG
 á`̀æ`̀jó`̀eh ¥ô`̀ë`̀ª`̀ dÉ`̀H äÉ``̀eó``̀î``̀dG
 áeÓ°S ≈∏Y ÉXÉØM ∂dPh ,≈°ù«Y
 á«°ùæédG ¿hDƒ°T ƒYóJh .™«ªédG
 Qƒ¡ªédG  á`̀eÉ`̀bE’Gh  äGRGƒ`̀é`̀dGh
 äGƒæ≤dG  ΩGóîà°SG  ≈`̀ dEG  ºjôμdG
 ºjó≤àd  á`̀MÉ`̀à`̀ª`̀dG  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀ dE’G
 ΩÉMORÓd  É kÑæéJ  ∂dPh  ,äÉeóîdG
 á©LGôeh á∏eÉ©ªdG RÉéfEG áYô°Sh
 »àdG  ä’É`̀ë`̀dG  »a  §≤a  õcGôªdG
 ,É`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  É`̀gRÉ`̀é`̀fEG  øμªj  ’
 äÉª«∏©àdÉH  ò```NC’G  IÉ`̀YGô`̀e  ™`̀e
 ÜÉë£°UG  Ωó```̀Yh  á``̀jRGô``̀à``̀M’G
 QÉ¶àf’Gh  ø«≤aGôªdGh  ∫É`̀Ø`̀WC’G
 πÑb  Qƒ°†ëdG  óæY  áÑcôªdG  »`̀a
 ¢ùªN  ø`̀Y  ójõJ  IôàØH  óYƒªdG
 á«°ùæédG  ¿hDƒ°T  ôcòJh  .≥FÉbO
 øe ¬`̀fCÉ`̀H á`̀eÉ`̀ bE’Gh äGRGƒ``é``dGh
 äGô«°TCÉàdG  äÉÑ∏W ºjó≤J  øμªªdG
/ó`̀jó`̀ª`̀à`̀dG/π`̀jƒ`̀ë`̀J/QGó`̀°`̀UE’G)
 ôØ°ùdG  RGƒ``̀L  ó`̀jó`̀é`̀Jh  (AÉ``̀¨``̀dEG

 áeƒμëdG  áHGƒH  ôÑY  »æjôëÑdG
 ,bahrain.bh  á«fhôàμdE’G
 á`̀aÉ`̀μ`̀H äÉ```̀eÉ```̀bE’G äÉ``̀eó``̀N É````eCG
 (QGó°UEG/AÉ¨dEG/ójóéJ)  É¡YGƒfCG
 ôØ°ùdG  RGƒ```̀L  QGó``̀ °``̀UEG  ∂``̀dò``̀ch
 QGó`̀°`̀UEG/Iô`̀e  ∫hC’)  »æjôëÑdG
 Iô`̀cò`̀J/∞`̀dÉ`̀J/ó`̀bÉ`̀a ∫ó``H RGƒ``̀L
 äÉÑ∏£dG  ºjó≤J  øμª«a  (Qhô```e
www.  IQGOE’G  ™``̀bƒ``̀e  ô`̀Ñ`̀Y
 ó``̀cDƒ``̀Jh  .npra.gov.bh
 äGRGƒ`̀é`̀ dGh  á«°ùæédG  ¿hDƒ`̀°`̀T

 õéM IQhô``̀°``̀V ≈`̀∏`̀Y á```eÉ```bE’Gh
 õcGôªdG  á©LGôªd  ≥Ñ°ùe  óYƒe
 ôÑY GóL ájQhô°†dG ä’ÉëdG »a
 ∫ÉM  »ah  ,skiplino  ≥«Ñ£J
 ìGôàbG  hCG  QÉ°ùØà°SG  …CG  Oƒ`̀Lh
 π°UGƒàdG  ¿ÉμeE’ÉÑa  iƒμ°T  hCG
 ∞JÉg  ≈∏Y  ∫É°üJ’G  õcôe  ôÑY
 ΩÉ¶f  ôÑY  hCG  .17399764  ºbQ
 »`̀dÉ`̀à`̀dG §``̀HGô``̀ dG ≈`̀∏`̀Y π`̀ °`̀UGƒ`̀J
www .bahrain .bh /

.tawasul

 ø`̀«`̀©`̀LGô`̀ª`̀dG ¬`̀ Lƒ`̀ J zäGRGƒ```̀ é```̀ dGh á`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀é`̀dG{

á`̀ «`̀ fhô`̀ à`̀ μ`̀ dE’G äGƒ``̀ æ``̀≤``̀ dG ΩGó``̀î``̀à``̀°``̀SG ≈````̀ dEG
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zÜõYCG{ øWGƒe øe
AÉHô¡μdG áÄ«g ≈dEG 

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 AÉHô¡μdG  ôjRh  π°VÉØdG  ñC’G  ádhÉW  ΩÉeCG  ádÉ°SôdG  √òg  ¢Vô©f
 ,É¡Yƒ°Vƒe »a äQôμJ É¡fC’ ,É¡«∏Y ºjôμdG OôdGh ,É¡«a ô¶æ∏d ,AÉªdGh
 ø«æWGƒªdG  óMCG  Öàc  å«M  ,¢SÉædG  øe  á∏«∏≤H  â°ù«d  áëjô°T  º¡Jh

 :ÓFÉb
 ≈∏Y  ôbƒªdG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »`̀ dh  ƒª°S  ôμ°ûf  á`̀jGó`̀H
 áeÓ°S  ßØëd  ,¬∏dG  ¬¶ØM  √ƒª°S  É¡≤∏WCG  »àdG  Iô«ÑμdG  äGQOÉÑªdG
.AÉHƒdG Gòg Qƒ¡X ájGóH òæe ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdGh øjôëÑdG áμ∏ªe

 Éæbƒ≤M OQh ,¬«a  ô¶ædG  »a πeCG  »∏ch Gòg »ª∏¶J å©HCG  »fEGh
 ó¡©dG  »dh  ƒª°S  ¬«LƒJ  áØdÉîe  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  áÄ«g  äCÉJQG  »àdG
 ™«ªéd IQƒJÉØdÉH áeƒμëdG πØμàH √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù«FQ

 .AÉæãà°SG ¿hO øe ∫hC’G º¡æμ°ùªd ø«æWGƒªdG
 QGô≤dG  Gòg  âdõàNG  ójó°ûdG  ∞°SCÓdh  AÉªdGh  AÉHô¡μdG  áÄ«g  ¿EG
 ¿CG  ø«M  »a  »bÉÑdG  â∏gÉéJh  §≤a  ø«æWGƒªdG  øe  áëjô°T  ≈∏Y

.ôjó≤àdGh ôμ°ûdG πjõL Éæe º¡∏a ¬«LƒàdÉH âeõàdG ájó∏ÑdG
 »a  Ωó``̀NCGh  áæ°S  32  ≠∏HCG  ÉæWGƒe  »fƒc  »a  »à°üb  ¢üî∏àJ
 óMGh  »æμ°S  AÉHô¡c  ÜÉ°ùM  …ó`̀dh  2013  òæe  »eƒμëdG  ´É£≤dG
 ø«fGƒb  ≈∏Y  ≥Ñ£J  áÄ«¡dG  Éªæ«H  ,2016  òæe  ábÉ£ÑdG  »a  ≥HÉ£e

!êGhõdG ΩóY áéëH »ÑæLC’G óaGƒdG
 AÉªdGh  AÉHô¡μdG  áÄ«g  ≈dEG  á«ª°SQ  ádÉ°SQ  ∫É°SQEÉH  Éæªb  ÉeóæYh

!¿B’G ≈àM É¡«∏Y OôdG ºàj ºdh É¡∏gÉéJ ºJ ô¡°TCG á©HQG øe ôãcCG πÑb
 …QÉ©°TEÉH áÄ«¡dG âeÉb ÉfhQƒc áëFÉL IhQP »ah ôHƒàcCG ô¡°T »a
 Ée ƒgh ΩÉjCG 3 ∫ÓN ≠∏ÑªdG ójó°ùàH ºbG ºd GPEG »FÉHô¡μdG QÉ«àdG ™£≤H
 160h ΩƒYóªdG ÜÉ°ùë∏d øjô¡°ûd ô«fÉfO 9 IQƒJÉa -ÉÑjô≤J- ∫OÉ©j
 âfÉc IôbƒªdG áeƒμëdG ¿CG  ø«M »a .ΩƒYóªdG ô«Z ÜÉ°ùë∏d  GQÉæjO
 øμd  ,á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  √òg  »a  øWGƒªdG  ºYód  kIógÉL  ≈©°ùJ
 QÉ©°TE’G  Gòg  »ª∏°ùJ  óæYh  !¬LƒàdG  Gòg  ¢ùμY  ô«°ùJ  âfÉc  áÄ«¡dG
 »a Üôà¨e »fCG  äô©°Th »∏Y É«fódG  âª∏XG »FÉHô¡μdG  QÉ«àdG  ™£≤H

.¬∏dÉH ’EG Iƒb ’h ∫ƒM Óa »æWƒe
 Ióª©àe ≈©°ùJ AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g πg :ä’DhÉ°ùJ ìô£J Éægh
 AÉHô¡μdG IQƒJÉa ™aQ øe ájÉ¨dG Éeh ?øWGƒªdG øμ°ùe »a ≥««°†à∏d
 øe  »àdG  IQƒJÉØdÉa  !ÉÑjô≤J  ±É©°VCG  Iô°ûY  QGó≤ªH  øWGƒe  øμ°ùªd
 áéëH  §≤a  GQÉæjO  87  ≈∏Y  Ö°ùëJ  ô«fÉfO  9  ¿ƒμJ  ¿G  ¢VôàØªdG
 ≈∏Y ÜõYC’G øWGƒªdG ôÑéJ ¿CG  áÄ«¡dG ójôJ πg !?ÜõYCG  âdRÉe »fCG
 OôØdG øWGƒª∏d ≈£©j ’ ºd !?Óãe ôNBG ó∏H »a ôNBG øμ°ùe øY åëÑdG
 √òg πëd ÉªYO íFGô°T 3 øe k’óH IóMGh áëjô°T ºYO -πbC’G ≈∏Y-

?á∏μ°ûªdG
 πØμàH  AGQRƒ``dG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  ƒª°S  …ó«°S  Ωôc  ¿CG  ƒ`̀LQG
 ø«æWGƒªdG ™«ªL πª°ûj AÉHô¡μdG ºYOh AÉHô¡μdG IQƒJÉØH áeƒμëdG
 ,»H  á°UÉN  â°ù«d  á«eƒ∏¶ªdG  √ò`̀g  ¿CG  Éª∏Y  .AÉæãà°SG  ¿hO  ø`̀e
 ’óH  ø`̀jò`̀dG  ø«æWGƒªdG  ø`̀e  §«°ùH  ô«Z  Oó`̀Y  É¡æe  Qô°†àj  ø`̀μ`̀dh
 ∞dÉîJ  ÉgGôf  ,º¡∏Ñ≤à°ùe  GƒÄ«¡«d  áÄ«¡dG  º¡æ«©Jh  º¡«ªëJ  ¿CG  øe

.áeƒ¡Øe ô«Z ÜÉÑ°SC’ º¡ÑbÉ©Jh á«eƒμëdG äÉ¡«LƒàdG

 ¢ù∏ée  »```a  ¢```ù```eCG  äó``̀≤``̀Y
 á«fÉªdôH äÉãMÉÑe á°ù∏L ÜGƒædG
 ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa á°SÉFôH á«ª°SQ
 ,ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  π`̀æ`̀jR
 ¢ù«FQ  zÆƒ``°``S  ≠`̀fƒ`̀«`̀H  ∑QÉ````̀H{h
 ájQƒ¡ªéH  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG  á«©ªédG
 ºYódG ≈∏Y ó«cCÉàdG ºJ å«M ,ÉjQƒc
 ¿hÉ©àdG õjõ©àd ∑ôà°ûªdG »HÉ«ædG
 AÉ`̀≤`̀ JQ’Gh  ,…Qƒ``μ``dG  »æjôëÑdG
 ,á≤«KƒdGh  Ió`̀«`̀Wƒ`̀dG  äÉbÓ©dÉH
 IOÉ«≤dG  ΩÉªàgGh  á`̀jÉ`̀YQ  π`̀X  »`̀a

.ø«≤jó°üdG øjó∏Ñ∏d áª«μëdG
 äÉãMÉÑªdG á°ù∏L äó¡°T óbh
 ácôà°ûe  ¿hÉ`̀©`̀J  á«bÉØJG  ™«bƒJ
 á«©ªédGh  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ø«H
 äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  ±ó¡H  ,á«æWƒdG
 äÉ````̀°````̀SGQó````̀dGh ,äGQÉ```````̀ jõ```````̀ dGh

 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG ó``≤``Yh ,ô``̀jQÉ``̀≤``̀à``̀dGh
 ≥«°ùæJh  ,á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀ã`̀dG  è`̀eGô`̀ Ñ`̀ dGh
 πaÉëªdG  »a  á«fÉªdôÑdG  ∞bGƒªdG
 ,á«dhódG  äÉcQÉ°ûªdGh  á«ª«∏bE’G
 ø`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG AÉ``̀ª``̀fh ô`̀«`̀N ¬`̀«`̀a É`̀ª`̀ d

 .ø«≤jó°üdG ø«Ñ©°ûdGh
 â`̀∏`̀≤`̀f á``̀°``̀ù``̀∏``̀é``̀dG ∫Ó```````̀Nh
 á°ù«FQ  πæjR  ¬∏dGóÑY  âæH  ájRƒa
 Iô°†M  äÉ«ëJ  ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée
 øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U
 OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y
 ,…QƒμdG »fÉªdôÑdG óaƒ∏d ióØªdG
 IQÉjõdG  ìÉéæH  ¬àdÓL  äÉ«æªJh
 ácôà°ûªdG  äÉ`̀bÓ`̀©`̀dG  õjõ©J  »`̀a
 äócCGh  ,ø«≤jó°üdG  øjó∏ÑdG  ø«H
 ≈∏Y ÜGƒ```̀æ```̀dG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e  ¢``̀Uô``̀M
 »a  äÉfÉªdôÑdGh  ¢ùdÉéªdG  QhO

 ,Üƒ©°ûdG  ∫ÉeBGh  äÉ©∏£J  ≥«≤ëJ

 »a  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdG  ó«WƒJh

 ,á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG ä’É``é``ª``dG ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e

 ,ÉfhQƒc  áëFÉL  πX  »a  á°UÉN

 á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L ∞``̀bGƒ``̀ª``̀H Ió``«``°``û``e

 ø`̀eC’G  º`̀YO  »`̀a  á≤jó°üdG  É`̀jQƒ`̀c

 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  QGô≤à°S’Gh

 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG äÓ``Nó``à``dG ¢``̀†``̀aQh

 Oó¡J  »àdG  á`̀«`̀HÉ`̀gQE’G  ∫É`̀ª`̀YC’Gh

.á≤£æªdG QÉgORGh øeCG
 ∑QÉ``̀H{ Üô```̀YCG ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀eh
 á«©ªédG  ¢ù«FQ  zÆƒ`̀°`̀S  ≠fƒ«H
 øY  ÉjQƒc  ájQƒ¡ªéH  á«æWƒdG
 äÉbÓ©dG  ≥ª©H  √RGõ`̀ à`̀YG  ≠`̀dÉ`̀H
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ø«H  á≤«KƒdG
 √OÓH  ™∏£J  GócDƒe  ,ø«≤jó°üdG
 Ió`̀«`̀Wƒ`̀dG äÉ`̀bÓ`̀©`̀dÉ`̀H AÉ`̀≤`̀ JQÓ`̀d
 ø«H  »fÉªdôÑdG  ¿hÉ©àdG  õjõ©Jh
 Iƒ`̀Yó`̀dG  É`̀¡`̀Lƒ`̀eh  ,ø«°ù∏éªdG
 ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«Fôd  áªjôμdG
 ,á∏Ñ≤ªdG IôàØdG »a ÉjQƒc IQÉjõd
 áμ∏ªªd  ≥`̀≤`̀ë`̀J  É`̀ª`̀H  Gó`̀«`̀ °`̀û`̀eh
 õ«ªàe  AÉªfh  Ωó≤J  øe  øjôëÑdG
 ÉÄæ¡eh  ,ä’É`̀é`̀ª`̀dG  ∞∏àîe  »`̀a
 ¥Éã«e  iô`̀cò`̀H  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.»æWƒdG πª©dG

 ΩÉ`̀°`̀û`̀g  .O  Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG  OÉ`````̀aCG   
 ≥«≤ëàdG  áæéd  ¢ù«FQ  …ô«°û©dG
 äÉ`̀eó`̀î`̀dG ¿CÉ``°``û``H á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG
 IQGRh  ø``̀e  á`̀ eó`̀≤`̀ ª`̀ dG  á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
 â°Vô©à°SG  áæé∏dG  ¿CÉH  áë°üdG
 nOhOQ  ¢``̀ù``̀eCG  É`̀¡`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  ∫Ó```N
 »àdG á∏Ä°SC’G ≈∏Y áë°üdG IQGRh
 ≈dEG G kô«°ûe ,áæé∏dG AÉ°†YCG É¡©aQ
 ôãcCG â©aQ ¿CG É¡d ≥Ñ°S áæé∏dG ¿CG
 π«°UÉØJ  ∫hÉæàJ  ∫GDƒ°S  100  øe
 »àdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dÉ`̀H  ≥∏©àJ  Iô«ãc
 õcGôªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG  É¡e qó≤J
 »a  ∂``̀dPh  ,á«eƒμëdG  á«ë°üdG
 ihÉμ°ûdGh  äÉ`̀¶`̀MÓ`̀ª`̀dG  Aƒ`̀°`̀V

 ÜGƒædG  É¡ªq∏°ùJ  »àdG  ÉjÉ°†≤dGh
 Iô`̀ à`̀ Ø`̀ dG »```̀a ø``̀«``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG ø```̀e

.á«°VÉªdG
 ΩÉ`̀°`̀û`̀g  .O  Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG  ô`````̀cPh
 â°Vô©à°SG  áæé∏dG  ¿CG  …ô«°û©dG
 á«fGó«ªdG  äGQÉjõdG  ôjQÉ≤J  ∂dòc
 ΩÉ````jC’G ∫Ó```̀N É`̀¡`̀H â``eÉ``b »``à``dG
 ≈dEG  ,á«ë°üdG  õcGôª∏d  á«°VÉªdG
 äGP äÉ`̀ ¡`̀é`̀ dG  äÉ`̀ «`̀ Fô`̀e  Ö``fÉ``L
 »àdGh  á«Ñ£dG  äÉeóîdÉH  ábÓ©dG
 á«æ≤J  ô`̀Ñ`̀Y  É¡©e  ´É`̀ª`̀à`̀L’G  º`̀J

.áæé∏dG AÉ°†YCG πÑb øe ƒjó«ØdG
 ¿CG  á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG  ¢`̀ù`̀«`̀ FQ  ó`````̀cCGh
 ¢`̀†`̀©`̀H ≈``̀∏``̀Y äõ``````̀cQ á``̀æ``̀é``̀∏``̀dG

 ,ájhOC’G  ¢ü≤æH  á≤∏©àªdG  •É≤ædG
 á∏μ°ûe  Ö`̀fÉ`̀L  ≈``̀dEG  ,É`̀¡`̀FÉ`̀ª`̀°`̀SGh
 Éªe á«Ñ£dG Iõ¡LC’G áfÉ«°U ôNCÉJ

 ø«æWGƒªdG  ∫ƒ°üM  ≈∏Y  ô`̀KDƒ`̀j
 áÑ°SÉæªdG  á«Ñ£dG  äÉeóîdG  ≈∏Y
 G kOó°ûe  ,áÑ°SÉæªdG  ó«YGƒªdG  »a

 πc  á`̀°`̀ü`̀jô`̀M  á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y
 πc  π`̀°`̀ü`̀ë`̀j  ¿CG  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀Uô`̀ë`̀dG
 á«Ñ£dG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ≈∏Y  ø`̀WGƒ`̀e

 ¬d  ¬∏Øc ≥ëc áHƒ∏£ªdG  IOƒédÉH
.Qƒà°SódG

 …ô`̀«`̀ °`̀û`̀©`̀ dG ±É````̀°````̀VCG É``̀ª``̀c
 GQƒ`̀°`̀ü`̀J  â`̀©`̀ °`̀Vh  á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG  ¿CG
 ™e  áeOÉ≤dG  äGAÉ≤∏dG  äÉMGôàb’
 ø«dhDƒ°ùªdGh  äÉ¡édG  ø`̀e  Oó`̀Y
 ∫ÓN º¡©e ´ÉªàL’G ºà«°S øjòdG

.áeOÉ≤dG ΩÉjC’G
 .O ∫Éb áæé∏dG ôjô≤J ¿CÉ°ûH ÉeCG
 É¡jód íÑ°UCG áæé∏dG ¿EG …ô«°û©dG
 ,ôjô≤àdG  iƒëØd  í°VGh  Qƒ°üJ
 áaÉμd  ´Éªà°S’ÉH  É¡Ñ«MôJ  GócDƒe
 Ωƒªgh  ihÉμ°ûdGh  äÉ¶MÓªdG

.É¡∏ªY ¢üîj Éª«a ø«æWGƒªdG

ácôà°ûªdG á«fÉªdôÑdG ∞bGƒªdG ≥«°ùæàd ÉjQƒch øjôëÑdG ø«H ¿hÉ©J á«bÉØJG ™«bƒJ

áë°üdG OhOQ ¢ûbÉæJ á«ë°üdG äÉeóîdG ¿CÉ°ûH á«fÉªdôÑdG ≥«≤ëàdG áæéd

»``FÉ¡ædG É``gôjô≤J iƒ``ëØd í``°VGh Qƒ``°üJ á``æé∏dG ió``d :…ô``«°û©dG Ö``FÉædG

 »μe Oƒªëe ÖFÉædG á°SÉFôH
 ¿hDƒ°ûdG áæéd äó≤Y ,»fGôëÑdG
 É¡YÉªàLG  ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG
 ôjô≤J »a OQh Ée á°ûbÉæªd ,¢ùeCG
 ájQGOE’Gh  á«dÉªdG  áHÉbôdG  ¿GƒjO

.2020 – 2019 ΩÉ©∏d …ƒæ°ùdG
 ™e á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG â`̀©`̀ª`̀à`̀LG ó``̀bh
 ∫ó©dG  IQGRhh  ,áë°üdG  IQGRh
 ±ÉbhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh

.ôjô≤àdG »a OQh Ée á°ûbÉæªd
 ´É`̀ª`̀à`̀L’É`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j É`̀ª`̀«`̀ah
 ¢ù«FQ  ∫É`̀b  ,áë°üdG  IQGRh  ™e
 øe  Oó`̀Y  á°ûbÉæe  ºJ  ¬`̀fEG  áæé∏dG
 ≈∏Y  áHÉbôdÉH  á≤∏©àªdG  Qƒ``̀eC’G
 ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  IQGOEG  AGOCG
 áHÉbôd  á©°VÉîdG  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dGh
 OóY  ò«ØæJ  ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ,IQGOE’G
 ¿CÉ°ûH  á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  ø`̀e
 ,ájó©ªdG ô«Zh ájó©ªdG ¢VGôe’G
 IQGOE’  á«é«JGôà°S’G  §£îdGh

.áeÉ©dG áë°üdG
 â°ûbÉf  áæé∏dG  ¿CG  ±É°VCGh
 QƒeC’G  ∂dòc  IQGRƒ`̀dG  »∏ãªe ™e
 »ë°üdG  ¢ü«NôàdÉH  á≤∏©àªdG
 áHÉbô∏d  á`̀©`̀°`̀VÉ`̀î`̀dG  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀∏`̀d
 Ωó`̀Y ß`̀Mƒ`̀d å`̀«`̀M , á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 áYÉæ°üdG  IQGRh  ™`̀e  ≥«°ùæàdG
 å«ëH  á`̀MÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dGh  IQÉ``é``à``dGh
 …QÉ`̀é`̀J π`̀é`̀°`̀S QGó``̀°``̀UG º`̀à`̀j ’
 á°û«°ûdG  ºjó≤J  •É°ûf  á°SQÉªªd
 ¢ü«NôJ  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  ó©H  ’G
 Ö°ùëH ∂dPh ,IQGOE’G øe »ë°U
 ,áHÉbôdG ¿GƒjO ôjô≤J »a OQh Ée

 ø«H  ≥`̀aGƒ`̀à`̀dG  º`̀J  ¬``̀fCG  kÉë°Vƒe
.ádCÉ°ùªdG √òg πëd ø«JQGRƒdG

 ∂dòc â°ûbÉf áæé∏dG ¿CG ôcPh
 áHÉbôdÉH  ≥∏©àj  Ée  IQGRƒ``̀dG  ™e
 ≈∏Y á«côªédG òaÉæªdÉH á«ë°üdG

.IOQƒà°ùªdG OGƒªdG äÉæë°T
 ¬`̀fCG  ôjô≤àdG  »`̀a  OQh  å«M
 π«dÉëàdG  AGô````LG  Ωó``̀Y  ß`̀Mƒ`̀d
 äÉ`̀æ`̀«`̀©`̀d á``̀ eRÓ``̀ dG á`̀jô`̀Ñ`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 á«ë°üdG  á`̀jò`̀ZC’G  äÉæë°T  ø`̀e
 OGƒ```̀ª```̀dGh  Ω’G  ø``̀Ñ``̀d  π```̀ FGó```̀ Hh
 ,ÉgOGô«à°SG  OGôªdG  á«cÓ¡à°S’G
 OQƒ``à``°``ù``ª``dG á``̀Ñ``̀dÉ``̀£``̀e Ωó``````̀Yh
 ó«édG  ™«æ°üàdG  IOÉ¡°T  ºjó≤àH
 OGƒª∏d  áÑ°ùædÉH  É¡«∏Y  ¥OÉ°üªdG
 ≥≤ëà∏d  ∂````̀dPh  á`̀«`̀cÓ`̀¡`̀à`̀ °`̀S’G
 äÉ`̀Ø`̀°`̀UGƒ`̀ª`̀∏`̀ d É`̀¡`̀à`̀≤`̀HÉ`̀£`̀e ø```e
 Ωó`̀Y ß``̀Mƒ``̀d É`̀ ª`̀ c ,á`̀«`̀ °`̀SÉ`̀«`̀≤`̀ dG
 áæjÉ©ªH  IQGOE’G  »°ûàØe  ∞«∏μJ
 IOQƒà°ùªdG  á«cÓ¡à°S’G  OGƒªdG
 Öë°Sh  ,á`̀«`̀cô`̀ª`̀é`̀dG  ò`̀aÉ`̀æ`̀ª`̀dÉ`̀H

 øe  ’ó`̀H  É¡°üëØd  É¡æe  äÉæ«Y
 »ØXƒe  äÉæjÉ©e  π`̀Y  OÉ`̀ª`̀à`̀Y’G
 ¿CG  kÉë°Vƒe  ,  ∑QÉªédG  ¿ƒÄ°T
 áæéd  Oƒ`̀Lƒ`̀H  äOÉ````̀aCG  á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
.ôeC’G Gòg πMh á©HÉàªd ≥«≤ëJ

 ø`̀e Oó````̀Y ¢``̀TÉ``̀≤``̀f º```̀J É``̀ª``̀c
 äÉ``̀«``̀°``̀Uƒ``̀à``̀dGh äÉ```¶```MÓ```ª```dG
 ¿Gƒ``̀jó``̀dG ô`̀jô`̀≤`̀J »``̀a IOQGƒ``````̀dG
 ≈∏Y  ¢`̀û`̀«`̀à`̀Ø`̀à`̀dÉ`̀H  á`̀≤`̀∏`̀©`̀à`̀ª`̀ dGh
 áHÉbô∏d  á`̀©`̀°`̀VÉ`̀î`̀dG  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh ó``̀ °``̀UQh ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 áHÉbô∏d  á`̀©`̀°`̀VÉ`̀î`̀dG  äBÉ`̀°`̀û`̀æ`̀ª`̀dG
 ¢``VGô``e’G á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e ,á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG

.(ájó©ªdG) ájQÉ°ùdG
 ™e  ≥«°ùæàdG  Ωó``̀Y  ß`̀Mƒ`̀d
 Éª«a  πª©dG  ¥ƒ°S  º«¶æJ  áÄ«g
 Oó`̀ë`̀j QGô````̀b QGó``̀°``̀UEÉ``̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀j
 Öéj  »`̀à`̀dG  ájó©ªdG  ¢`̀VGô`̀e’G
 ÖfÉL ≈dEG πeÉ©dG ƒ∏N øe ócCÉàdG
 ,áeÉ©dG  áë°üdG  IQGOEG  äGOGô``̀jEG
 Iõ¡LC’G º°ùb AGOCG ≈∏Y áHÉbôdGh

 á`̀«`̀FÉ`̀bƒ`̀dG á`̀fÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dGh ,á`̀«`̀Ñ`̀£`̀dG
.á«Ñ£dG Iõ¡LCÓd

 ´ÉªàL’ÉH  ≥∏©àj  »`̀a  É``̀eCG
 ¿hDƒ``°``û``dGh  ∫ó``̀©``̀dG  IQGRh  ™``̀e
 ÖFÉædG ø«H ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G
 áæé∏dG ¢ù«FQ »fGôëÑdG Oƒªëe
 øe Oó``̀Y ≈```̀dEG ¥ô`̀£`̀à`̀ dG º``̀J ¬```̀fCG
 ,ôjô≤àdG »a IOQGƒdG äÉ¶MÓªdG
 øe Oó``̀Y ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SG º`̀ J å`̀«`̀M
 ±ÉbhC’G  IQGOEÉH  á≤∏©àªdG  QƒeC’G
 ≈∏Y  ±Gô°T’G  ¿CÉ°ûH  ájôØ©édG
 ¿É`̀«`̀YCGh  ôHÉ≤ªdGh  IOÉÑ©dG  QhO
 ≥Ñ°ùªdG  π`̀ «`̀gCÉ`̀ à`̀ dG  ,±É``````̀ bhC’G
 ™jQÉ°ûe  ,ø«dhÉ≤ªdGh  øjOQƒª∏d
 IQGOEG  ,á`̀©`̀°`̀Sƒ`̀à`̀dGh  á`̀fÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dG
 πjƒªJ  ,áfÉ«°üdG  OGƒ`̀e  ¿hõîe

.áfÉ«°üdG äÉahô°üe
 IQGOEÉ````````̀H ≥``̀∏``̀©``̀à``̀j É``̀ ª``̀ «``̀ ah
 ÖFÉædG  QÉ°TCG  ,á«æ°ùdG  ±É``̀bhC’G
 áæé∏dG ¿CG ≈dEG »fGôëÑdG Oƒªëe
 äÉ«∏ª©dG  ≈∏Y  áHÉbôdG  â°ûbÉf
 IOÉÑ©dG  QhO  áfÉ«°üH  á≤∏©àªdG
 ô°üëc  ±É`````̀ bh’Gh  ô`̀HÉ`̀≤`̀ª`̀ dGh
 ±Ébh’Gh ôHÉ≤ªdGh IOÉÑ©dG  QhO
 ¿ƒÄ°T  IQGOEG  ,¬«∏Y  ±Gô`̀°`̀T’Gh
 §«£îàdG  ,±Gô`̀ °`̀T’Gh  ôHÉ≤ªdG
 á`̀fÉ`̀«`̀°`̀ü`̀dGh ¢`̀û`̀«`̀à`̀Ø`̀à`̀dG ∫É``̀ª``̀YE’
 áaÉ¶f  ≈∏Y  ±Gô°T’G  ,á«FÉbƒdG
 äÉeóN  á©HÉàeh  IOÉ`̀Ñ`̀©`̀dG  QhO
 ø«YôÑàªdG  ™e  πeÉ©àdG  ,áaÉ¶ædG
 º«eôJh  AÉæH  ™jQÉ°ûe  πjƒªàd
 õ«¡éJh  ,ôHÉ≤ªdGh  IOÉÑ©dG  QhO

.ó«©dG äÉ«∏°üe

 äÉ``̀eó``̀î``̀ dG á``̀æ``̀é``̀d äó```̀≤```̀Y
 É`̀¡`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG ,ÜGƒ```̀æ```̀dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀H
 OÉ≤©f’G  QhO  »`̀a  ,ô°ûY  øeÉãdG
 øe ,å`̀dÉ`̀ã`̀ dG …OÉ``̀©``̀dG …ƒ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG
 ,¢ùeÉîdG  »©jô°ûàdG  π°üØdG
 á`̀eƒ`̀°`̀ü`̀©`̀e Ö``̀FÉ``̀æ``̀ dG á``̀°``̀SÉ``̀Fô``̀H
 ,ó`````̀MC’G ¢```̀ù```̀eCG ,º``̀«``̀Mô``̀dGó``̀Ñ``̀Y
 ,»`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀ °`̀ü`̀J’G  á«æ≤J  ô`̀Ñ`̀Y
 AÉ``°``†``YCG ÜGƒ```̀æ```̀dG Qƒ``°``†``ë``Hh

.áæé∏dG
 ∫Ó``̀N á``̀æ``̀é``̀∏``̀dG â```̀≤```̀à```̀dGh
 áªμëdG á«©ªL) »∏ãªe É¡YÉªàLG
 QƒàcódG  á°SÉFôH  (øjóYÉ≤àª∏d
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ Ö``FÉ``f ∑É`̀ª`̀°`̀ù`̀dG ó`̀«`̀©`̀°`̀S
 ∂`̀dPh  ,á«©ªédG  IQGOEG  ¢ù∏ée
 ¿ƒfÉ≤H  ø«Yhô°ûªdG  á°ûbÉæªd
 πjó©àH  (∫É`̀é`̀©`̀à`̀°`̀S’G  á`̀Ø`̀°`̀ü`̀H)
 ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG  ¿ƒ`̀fÉ`̀ b  ΩÉ``̀μ``̀MCG  ¢†©H
 Ωƒ°SôªdÉH  QOÉ°üdG  »YÉªàL’G
 ,1976  áæ°ùd  (24)  ºbQ  ¿ƒfÉ≤H
 ¿ƒfÉ≤dG  ΩÉμMCG  ¢†©H  πjó©àHh
 ¿CÉ°ûH  1975  áæ°ùd  (13)  º``bQ
 óYÉ≤àdG äBÉaÉμeh äÉ°TÉ©e º«¶æJ
 ø`̀jò`̀∏`̀dGh ,á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG »`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀d

 äÉMÓ°UE’G  øe  kGOó`̀Y  ¿Éæª°†àj
 ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀J »```à```dG á``̀jó``̀YÉ``̀≤``̀à``̀dG
 ≥jOÉæ°U  áeGóà°SG  ≈∏Y  ®ÉØëdG
 ,á«YÉªàL’G  äÉæ«eCÉàdGh  óYÉ≤àdG
 äÉ«Fôe  ≈`̀ dEG  áæé∏dG  â©ªà°SGh
 ø```̀jò```̀ dG á``̀ «``̀ ©``̀ ª``̀é``̀ dG »``̀∏``̀ ã``̀ª``̀e
 Gƒ`̀Ñ`̀dÉ`̀Wh º`̀¡`̀JÉ`̀¶`̀MÓ`̀e Gƒ`̀Mô`̀W
 ájƒæ°ùdG  IOÉ`̀jõ`̀dG  ájQGôªà°SÉH
 ,(%3)  á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG  äÉ`̀°`̀TÉ`̀©`̀ª`̀∏`̀d
 øe  á∏ªL  ≈`̀ dEG  AÉ≤∏dG  ¥ô£J  Éªc
 .iô`̀NC’G  ájóYÉ≤àdG  äÉ©jô°ûàdG
 á«ªgCÉH  áæé∏dG  AÉ°†YCG  √ qƒf  óbh
 É¡ÑdÉ£eh  á«©ªédG  äÉ`̀¶`̀MÓ`̀e
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ø`̀jó`̀cDƒ`̀e
 äÉ`̀fƒ`̀μ`̀e á`̀«`̀≤`̀Hh á`̀«`̀©`̀ª`̀é`̀dG ™``̀e
 äGP  »fóªdG  ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒe
 äÉÑ°ùàμe  ø`̀Y  ´É`̀aó`̀dGh  ábÓ©dG

.ø«æWGƒªdGh øjóYÉ≤àªdG
 π«μ°ûJ  á«©ªédG  âÑ∏W  ó`̀b
 á`̀æ`̀é`̀d ™````̀e á``̀cô``̀à``̀°``̀û``̀e á``̀æ``̀é``̀d
 á«©ªédG  äÉÑ∏W  åëÑd  äÉeóîdG
 øjóYÉ≤àªdÉH á°UÉîdG á«∏Ñ≤à°ùªdG
 π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG ≈`̀∏`̀Y ≥`̀ aGƒ`̀ à`̀ dG º``̀ Jh
 á«©ªédGh  áæé∏dG  ø«H  ôªà°ùªdG

 øjóYÉ≤àªdG  äÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG  åëÑd
 ≈`̀∏`̀Y ´Ó``````̀W’G º```̀J É``̀ª``̀c ,á```̀aÉ```̀c
 ,ÜGƒædG  IOÉ°ùdG  øe OóY äÉ«Fôe
 áYÉæ°üdGh  IQÉéàdG  áaôZ  …CGQh
 ∫ÉªY  äÉHÉ≤æd  ô`̀ë`̀dG  OÉ``ë``J’Gh
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG äQô``````̀ bh ,ø``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀ dG
 ´ÉªàL’G »a á°ûbÉæªdG  ∫Éªμà°SG
 ,áæé∏dG  â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh.ΩOÉ`̀≤`̀dG
 ôjƒ£J  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  áÑZôH  ìGô`̀à`̀ b’G
 (πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«g) ΩÉ¶f
 »YÉæ£°UG  AÉcP  ≥«Ñ£J  áaÉ°VEÉH
 ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀©`̀dG äÉ``̀Ä``̀Ø``̀dG á`̀Ñ`̀WÉ`̀î`̀ª`̀d
 áÄ«g  áÑWÉîe  áæé∏dG  äCÉ```̀JQGh
 ≈∏Y ±ô©à∏d ,πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ

.ìGôàb’G ¿CÉ°ûH É¡JÉ«Fôe
 É`̀MGô`̀à`̀bG  áæé∏dG  â`̀°`̀û`̀bÉ`̀fh
 á`̀dÉ`̀°`̀U AÉ``̀°``̀û``̀fEG ¿CÉ``̀°``̀û``̀H á`̀ Ñ`̀Zô`̀ H
 ¢ü°üîj  á`̀eÉ`̀©`̀dG  äÉ`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ª`̀∏`̀d
 »dÉgC’  É¡«a  äÉÑ°SÉæªdGh  É¡©jQ
 â`̀ë`̀J ¿ƒ````μ````Jh ó``̀ª``̀M á``̀æ``̀jó``̀e
 óªM  áæjóe  »dÉgCG  ádÉ°U  ≈ª°ùe
 ≈∏Y ´ÓW’G ºJ å«M ,äÉÑ°SÉæª∏d
 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  äÉ«Fôe
 ¢ù∏éªdG  äÉ«Fôeh  ,á«YÉªàL’G

 ,á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀°`̀û`̀dG á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀∏`̀d …ó``∏``Ñ``dG
 ≈∏Y  á`̀≤`̀aGƒ`̀ª`̀dG  áæé∏dG  äQô``̀ bh
 áæé∏dG  â∏≤àfG  Égó©H.ìGôàb’G
 ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGôàb’G  á°ûbÉæªd
 äÉØæ©ªdG  áeóîd  áæ°VÉM  AÉ°ûfEG
 ájOÉe  ≠dÉÑªH  kÉjô°SCGh  kÉ«YÉªàLG
 á«ªæàdGh πª©dG IQGRh ±Gô°TEÉHh
 ´Ó`̀W’G  º`̀J  å«M  ,á«YÉªàL’G
 π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh  äÉ``̀«``̀Fô``̀e  ≈``∏``Y
 ¢ù∏éªdGh ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 »FÉ°ùædG OÉëJ’Gh ,ICGôª∏d ≈∏YC’G
 Ö∏W  áæé∏dG  äCÉJQGh  ,»æjôëÑdG
 »eó≤e  øe  äÉ«FôªdG  øe  ójõªdG

.ìGôàb’G
 á`̀æ`̀é`̀∏`̀ dG â``̀∏``̀≤``̀à``̀fG É``̀gó``̀©``̀H
 ¿CÉ°ûH  áÑZôH  ìGôàb’G  á°ûbÉæªd
 »dÉ©dG  º«∏©à∏d  IQGRh  AÉ`̀°`̀û`̀fEG
 äÉ«Fôe  ≈∏Y  ´Ó``̀W’G  º`̀J  å«M
 äÉ«Fôeh ,»dÉ©dG º«∏©àdG ¢ù∏ée
 äQôbh ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
 ìôà≤ªdG  Ωó≤e  áÑWÉîe  áæé∏dG

.¬fCÉ°ûH ≥aGƒà∏d
 ìGôàb’G  ,áæé∏dG  â°ûbÉf  ºK
 á`̀°`̀SQó`̀e AÉ`̀ °`̀ û`̀ fEG ¿CÉ`̀°`̀û`̀H á`̀Ñ`̀Zô`̀H

 »a  äÉæÑ∏d  á``jOGó``YEGh  á«FGóàHG
 ºJ  å«M  ,π«°ùdG  …OGh  á≤£æe
 IQGRh  äÉ`̀«`̀Fô`̀e  ≈`̀∏`̀Y  ´Ó````̀W’G
 áæé∏dG äQôbh ,º«∏©àdGh á«HôàdG

.ìGôàb’G ≈∏Y á≤aGƒªdG
 ìGôàb’G ,áæé∏dG â°ûbÉf Éªc

 á`̀°`̀SQó`̀e AÉ`̀ °`̀ û`̀ fEG ¿CÉ`̀°`̀û`̀H á`̀Ñ`̀Zô`̀H
 á¶aÉëªdG  »`̀a  ø«æÑ∏d  á«YÉæ°U
 ≈∏Y  ´ÓW’G  ºJ  å«M  ,á«dÉª°ûdG
 ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh äÉ«Fôe
 ≈∏Y  á≤aGƒªdG  áæé∏dG  äCÉ```̀JQGh

 .ìGôàb’G

ø``jóYÉ≤àª∏d  á``ªμëdG  á``«©ªL  ™``e  ó``YÉ≤àdG  ¿ƒ``fÉb  å``ëÑJ  ÜGƒ``ædG  äÉ``eóN

 ∫ó`̀ ©`̀ dGh á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG »````̀ JQGRh ™``̀e ™`̀ª`̀à`̀é`̀J ÜGƒ``̀æ``̀ dG á`̀«`̀ dÉ`̀e
á``̀HÉ``̀bô``̀dG ¿Gƒ``````̀ jO ô``̀jô``̀≤``̀J äÉ``̀ ¶``̀ MÓ``̀ e á`̀ °`̀ û`̀ bÉ`̀ æ`̀ ª`̀ d
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ا�ضتقبل رئي�ضي النّواب وال�ضورى ونائب رئي�س املجل�س الأعلى للق�ضاء.. امللك:

 ميثاق العمل الوطني �ضيبقى منطلًقا نبني عليه م�ضريتنا املباركة

جاللته ي�ضتقبل رئي�س اجلمعية الوطنية بجمهورية كوريا

امللك يــوؤكــد عـمــق عــالقـــات الـتــعـــاون البـحـــرينيــة الـكــــوريــــة

ا�ستقبل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 

اهلل ورعاه، بح�سور  املفدى، حفظه  البالد  ملك  اآل خليفة 

ال�سخ�سي  املمثل  اآل خليفة  بن حمد  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو 

خليفة  اآل  اأحمد  بن  خالد  وال�سيخ  املفدى،  امللك  جلاللة 

فوزية  اأم�س،  ال�سافرية  ق�سر  يف  امللكي،  الديوان  وزير 

بنت عبداهلل زينل رئي�س جمل�س النواب، وعلي بن �سالح 

بن  عبداهلل  وامل�ست�سار  ال�سورى،  جمل�س  رئي�س  ال�سالح 

للق�ساء  االأعلى  املجل�س  رئي�س  نائب  البوعينني  ح�سن 

اهلل،  اأيده  جاللته،  اإىل  رفعوا  اإذ  التمييز،  حمكمة  رئي�س 

الذكرى  مبنا�سبة  التربيكات  واأ�سدق  التهاين  خال�س 

الع�سرين الإقرار ميثاق العمل الوطني، معربني عن بالغ 

احلكيم،  ونهجه  املفدى  امللك  جاللة  بقيادة  اعتزازهم 

م�سيدين باالإجنازات النوعية التي حققتها مملكة البحرين 

�سعبها  ورفاه  تقّدم  فيه  ما  لكل  امليمون  جاللته  عهد  يف 

جاللته  يحفظ  اأن  القدير  العلي  املوىل  �سائلني  الويف، 

ويوفقه ويرعاه، ويدمي على وطننا العزيز عزه ورخاءه 

وا�ستقراره حتت قيادة جاللته.

 وقد بادلهم جاللة امللك املفدى، التهنئة بهذه الذكرى 

موؤكًدا  الطيبة،  وم�ساعرهم  تهانيهم  لهم  �ساكًرا  العزيزة، 

جاللته اأن ميثاق العمل الوطني �سيبقى منطلًقا نبني عليه 

م�سريتنا املباركة وجنني ثماره لتعزيز خمتلف اجلوانب 

الدميقراطية والتنموية، مبا يلبي تطلعات �سعب البحرين 

يف املزيد من التطّور والتقّدم.

ال�سلطة   واأ�ساد، حفظه اهلل، باالإجنازات التي حققتها 

والت�سريعات،  القوانني  تطوير  �سعيد  على  الت�سريعية 

واإ�سهاماتها امل�سهودة يف تعزيز م�سرية النه�سة التنموية، 

ت�سطلع  الذي  املهم  وبالدور  الوطن،  ق�سايا  عن  والدفاع 

وامل�ساواة  العدل  مبادئ  تعزيز  يف  الق�سائية  ال�سلطة  به 

واحلفاظ على احلقوق واحلريات، منوًها باأهمية التعاون 

بني ال�سلطتني التنفيذية والت�سريعية ملوا�سلة البناء على 

ما حتقق من مكت�سبات واالرتقاء بها نحو اآفاق اأرحب من 

االإجناز والتطوير، بهدف حتقيق كل ما فيه اخلري للمملكة 

و�سعبها العزيز.

ما�سية  البحرين  مملكة  اأن  اجلاللة  �ساحب  واأكد   

البناء  من  املزيد  نحو  الرائدة  م�سريتها  يف  ثابتة  بخطى 

والتجديد والتطوير من اأجل خري ورفعة اأبنائها وم�ستقبل 

اأجيالها، معرًبا اأيده اهلل عن اعتزازه بتكاتف اأبناء البحرين 

جميًعا وحر�سهم على الرتابط وتوحيد الكلمة، وبالعطاء 

اإجنازات  من  البحرينية، ومبا حتققه  للكفاءات  املتوا�سل 

رائدة يف كل املحافل تعزيًزا ملكانة اململكة ودورها الريادي.

امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  اأكد 

حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد 

املفدى، حفظه اهلل ورعاه، عمق عالقات 

التعاون وال�سداقة الوثيقة بني مملكة 

وما  كوريا،  وجمهورية  البحرين 

ت�سهده من تطّور ومنو يف العديد من 

املجاالت.

جاللة  ا�ستقبال  خالل  ذلك  جاء   

ال�سافرية  ق�سر  يف  املفدى،  امللك 

رئي�س  �سوغ  بيونغ  بارك  اأم�س، 

اجلمعية الوطنية الكورية الذي يزور 

حتيات  جاللته  اإىل  نقل  اإذ  البالد، 

رئي�س  اإن  جاي  مون  الرئي�س  وتقدير 

كون  �سي  وت�سونغ  كوريا،  جمهورية 

الطيبة  ومتنياتهما  الوزراء،  رئي�س 

من  باملزيد  البحرين  مملكة  ل�سعب 

جاللته  كلفه  فيما  والتقّدم،  الرفعة 

للرئي�س  ومتنياته  حتياته  بنقل 

ومتنياته  وزرائه،  ورئي�س  الكوري 

الرقي  بدوام  ال�سديق  كوريا  ل�سعب 

واالزدهار.

برئي�س  اجلاللة  �ساحب  ورّحب   

ونوه  الكورية،  الوطنية  اجلمعية 

باأهمية مثل هذه الزيارات التي ت�سهم 

والعمل  التعاون  اآفاق  تو�سيع  يف 

االقت�سادي  امل�ستوى  على  امل�سرتك 

والثقايف،  والتنموي  واال�ستثماري 

وجتارب  خربات  من  واال�ستفادة 

الت�سريعي  املجال  يف  البلدين 

والربملاين، موؤكًدا جاللته تطلع اململكة 

واال�ستفادة  القائمة  ال�سراكات  لتعزيز 

من اإمكانات البلدين يف دعم امل�ساريع 

والربامج، مبا يحقق املنافع املتبادلة.

 كما اأ�ساد جاللته بالدور املحوري 

به جمهورية كوريا يف  الذي ت�سطلع 

حميطها االآ�سيوي والدويل، يف ظل ما 

ناجحة  وجتارب  اإجنازات  من  حققته 

وال�سناعي  االقت�سادي  امل�ستوى  على 

عن  اهلل  حفظه  معرًبا  والتنموي، 

الكورية  اجلالية  الإ�سهامات  تقديره 

مملكة  يف  والتنمية  البناء  م�سرية  يف 

من  به جهودها  وما حتظى  البحرين، 

احرتام وتقدير من قبل اجلميع.

اجلمعية  رئي�س  هناأ  جانبه،  من   

امللك املفدى؛  الكورية، جاللة  الوطنية 

مليثاق  الع�سرين  الذكرى  مبنا�سبة 

العمل الوطني، متمنًيا جلاللته موفور 

البحرين  وململكة  وال�سعادة  ال�سحة 

دوام التقّدم واالزدهار.

 كما هناأ بارك بيونغ �سوغ رئي�س 

جاللة  الكورية،  الوطنية  اجلمعية 

امللك املفدى؛ على اإعالن مبادئ اإبراهيم 

حتقيق  اأجل  من  اإ�سرائيل  دولة  مع 

االأمن وال�سلم يف املنطقة.

عدد  بحث  اللقاء  خالل  وجرى   

االإقليمية  وامل�ستجدات  الق�سايا  من 

امل�سرتك،  االهتمام  ذات  والدولية 

م�ستجدات  اإىل  التطّرق  اإىل  اإ�سافة 

يف  البلدين  وجهود  كورونا  جائحة 

مكافحتها واحتواء تداعياتها.

امللك يتلقى برقية تهنئة من حممد بن خليفة بن حمد مبنا�ضبة ذكرى امليثاق
بن  حمد  امللك  اجلاللة  �ساحب  ح�سرة  تلقى 

تهنئة  برقية  املفدى،  البالد  اآل خليفة ملك  عي�سى 

من �سمو ال�سيخ حممد بن خليفة بن حمد اآل خليفة 

مبنا�سبة  املالكة،  العائلة  جمل�س  رئي�س  نائب 

العمل  ميثاق  على  للت�سويت  الع�سرين  الذكرى 

الوطني.

اإىل مقام جاللة امللك  ورفع �سموه يف برقيته 

املفدى اأ�سمى اآيات التهاين و�سادق التربيكات بهذه 

اأنها جت�سد التوافق  املنا�سبة الوطنية، م�سرًيا اإىل 

بني الروؤية امللكية الثاقبة واإرادة ال�سعب يف م�سهد 

حي وغري م�سبوق من املمار�سة الدميقراطية التي 

القرارات  ال�سعبية يف  امل�ساركة  تقوم على تعزيز 

الوطنية، ور�سم مالمح احلا�سر وامل�ستقبل.

املفدى  امللك  جاللة  بحر�س  �سموه  اأ�ساد  كما 

بكل  ال�سعب  من  نابًعا  امليثاق  يكون  اأن  على 

النزاهة  ت�سوده  حقيقًيا  ا�ستفتاًء  ليكون  فئاته، 

وبن�سبة  االإجماع  حد  فو�سل  واملو�سوعية، 

98.4% لت�سجل هذه النتيجة مباء الذهب، ولتبقى 

اأ�سماء امل�ساركني حمفورة يف الذاكرة قبل اأن تزدان 

بها واجهات مبنى �سرح امليثاق الوطني.

حمد  بن  خليفة  بن  حممد  ال�سيخ  �سمو  واأكد 

اآل خليفة، يف الربقية، اأن امليثاق قد ر�ّسخ اأ�س�س 

وامل�ساواة،  العدالة  على  القائم  الر�سيد  احلكم 

فكانت مملكة البحرين يف عهد جاللة امللك املفدى 

العامل  دول  من  تقدير  ومو�سع  اإعجاب  حمّط 

البحرين  الأبناء  ومنظماته، ومبعث فخر واعتزاز 

بكل  امللك  جلاللة  الوفاء  على  اهلل  عاهدوا  الذي 

معاين الوالء واالنتماء.
ال�شيخ حممد بن خليفة بن حمد

امللك يتلقى برقية تهنئة من حمافظ اجلنوبية

تلقى ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد 

بن عي�سى اآل خليفة ملك البالد املفدى، حفظه 

ال�سيخ  �سمو  من  تهنئة  برقية  ورعاه،  اهلل 

اآل خليفة حمافظ  خليفة بن علي بن خليفة 

جاللته  اإىل  فيها  رفع  اجلنوبية،  املحافظة 

اأ�سدق التهاين والتربيكات مبنا�سبة الذكرى 

الع�سرين الإقرار ميثاق العمل الوطني.

واأكد �سموه يف برقيته اأن دعم وم�ساندة 

لبذل  واالعتزاز  الفخر  مبعث  هو  جاللته 

اجلنوبية،  املحافظة  اأهايل  خدمة  يف  املزيد 

جاللته  يحفظ   اأن  وجل  عز  اهلل  �سائالً 

خطاه،  اخلري  طريق  على  وي�سدد  ويرعاه 

وال�سعادة  ال�سحة  موفور  عليه  ويدمي 

 �شمو ال�شيخ خليفة بن عليوطول العمر.
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*ال�سفري حمد العامر

قطر وتغريدات خالد بن اأحمد

خليفة  اآل  احمد  بن  خالد  ال�شيخ  معايل  يغرد  عندما 

غري  الت�شرفات  من  جمموعة  حول  امللك  جاللة  م�شت�شار 

امل�شوؤولة لدولة قطر وقيادتها، وهي ت�شرفات ع�شتها اوال 

من  ال�شديد  وقربي  اخلارجية  بوزارة  موقعي  بحكم  باأول 

م�شدر القرار، يت�شح مبا ال يدعو لل�شك كم حتملت البحرين 

و�شقيقاتها دول جمل�س التعاون من اأمل ومعاناة ب�شبب هذه 

الت�شرفات وعملت على كبحها خلف الكوالي�س؛ اإميانا منها 

اإن�شائه، واأية ردود  مبجل�س التعاون الذي كان يف بدايات 

فعل خارج نطاق الدبلوما�شية والعالقات االأخوية �شتعر�س 

هذا الكيان للف�شل واالنهيار، كما تعر�شت له بقية التجارب 

تلك  حماية  يف  ف�شلت  التي  العربية  الوحدة  يف  العربية 

الكيانات الطموحة نحو قيام كيان عربي موحد يعيد اأجماد 

االأمة العربية التي تراجعت عرب احلقب املتوالية، لت�شبح 

تاريخا تناقلته االأجيال املا�شية والقادمة.

القطري  الغزو  حادثة  اىل  خالد  ال�شيخ  ي�شري  عندما 

فيه  تراِع  مل  م�شلح  اعتداء  انه  فاحلقيقة  الديبل(،  )لف�شت 

القيادة القطرية العالقات االأخوية بني البحرين وقطر، ومل 

ت�شتخدم اأب�شط قواعد الدبلوما�شية حلل اخلالف -اإن وجد- 

اأرا�شي  على  باالعتداء  امل�شلحة  للقوة  الفوري  اللجوء  قبل 

دولة �شقيقة ع�شو يف جمل�س التعاون.

وعندما اأ�شار كذلك ال�شيخ خالد اىل قمة جمل�س التعاون 

عام 1990 والكويت حتت االحتالل العراقي، فاإن قطر اأي�شا 

دول  لكل  القائمة  والتهديدات  احل�شا�شة  االأو�شاع  تراِع  مل 

املجل�س ب�شبب الغزو العراقي الذي مل يكن ي�شتهدف الكويت 

بقدر ما كان ي�شتهدف احتالل كل دول جمل�س التعاون. لقد 

كان ت�شرفا غري م�شوؤول عند افتتاح اعمال القمة اخلليجية 

يف الدوحة واإعالن اأمريها اأن ال قرارات �شت�شدر عن القمة 

اإذا مل يتم اإيجاد حل الحتالل البحرين الأرا�شي قطر، التي 

ت�شكل االدعاءات القطرية كما ذكر ال�شيخ خالد ثلث اأرا�شي 

البحرين، يف الوقت الذي ي�شهد التاريخ والوثائق التاريخية 

البحرين، حتى مترد  باأن قطر كلها كانت جزءا من مملكة 

قيادته  �شد  انقالبا  وقاد  الدوحة  البحرين يف  حاكم  ممثل 

املركزية يف البحرين بدعم من االإجنليز.

ب�شارة  عبداهلل  التعاون  ملجل�س  االأول  االأمني  عانى  لقد 

من اأجل �شياغة م�شودات قرارات القمة اخلليجية بالدوحة 

حول الغزو العراقي للكويت، اإال اأن م�شوؤويل مرا�شم الديوان 

االأمريي القطري كانوا له ولفريقه باملر�شاد ومنعوهم من 

االجتماع يف جناح االأمني العام االأول اأو اأي قاعة اأو مكتب 

يف فندق ال�شرياتون )راجع كتاب يوميات عبداهلل ب�شاره بني 

امللوك وال�شيوخ وال�شالطني 2005(.

من  ثالثية  جلنة  بت�شكيل  -لالأ�شف-  االأمر  لينتهي 

مل  والتي  اخلالف  يف  للنظر  وقطر  والبحرين  ال�شعودية 

يكن لديها الوقت الوقت الكايف لتقدمي تقريرها لتتوجه قطر 

من  اقتطع  حكم  على  لتح�شل  الدولية،  العدل  حمكمة  اىل 

البحرين ف�شت الديبل وما حوله من مياه بحرية الذي ي�شهد 

التاريخ باأنها اأر�س بحرينية، رغم عمليات تزوير الوثائق 

التي ُك�شفت والر�شى التي ُدفعت يف اأثناء �شري اأعمال حمكمة 

العدل الدولية يف الهاي.

اإال  اأقول؟ هناك الكثري الذي يطول احلديث عنه،  فماذا 

اأنني اأود التذكري مبوقف الراحل املغفور له �شاحب ال�شمو 

الوزراء  رئي�س  خليفة  اآل  �شلمان  بن  خليفة  االأمري  امللكي 

امللك  له  املغفور  الدوحة لوال تدخل  ان�شحب من قمة  الذي 

فهد بن عبدالعزيز ملك اململكة العربية ال�شعودية، وتقدير 

يف  جدا  احل�شا�س  للموقف  �شلمان  بن  خليفة  االأمري  �شمو 

اتخاذ  واأهمية  للكويت  العراقي  االحتالل  ب�شبب  املنطقة 

موقف �شيا�شي موحد �شده؛ الأن ان�شحاب البحرين من القمة 

كان يعني ف�شلها التام. وهكذا نرى كيف �شّحت البحرين 

من اأجل الكويت وا�شتمرار كيان جمل�س التعاون �شامدا يف 

تلك الظروف ال�شعبة، لينتهي بها االأمر اىل ما و�شلت اإليه 

البحرين وقطر من توتر م�شتمر وممار�شات  العالقات بني 

قطرية م�شلحة يف املياه االقليمية ومناطق ال�شيد، وانتهاكات 

قواتها البحرية حلقوق ال�شيد يف مناطق البحرين وحدودها 

البحرية الذي اأدى اىل مالحقة ال�شيادين البحرينيني وقتلهم 

التي تعترب بحرية بحرينية منذ  الغربية  يف مياه اخلليج 

فجر التاريخ، ومار�س فيها اأهل البحرين ن�شاطهم البحري 

بحثا عن اللوؤلوؤ وال�شيد، يف حني كان ن�شاط اأهايل قطر يف 

مياه اخلليج ال�شرقية املقابلة لالإمارات العربية املتحدة، وما 

يوؤكد ذلك عدم وجود موانئ لل�شفن واالإبحار على ال�شواحل 

الغربية لقطر املقابلة للبحرين.

ال�شوؤون  يف  وتدخلها  قطر  خمالفات  اأمر  اأ�شبح  لقد 

وعدم  التعاون  جمل�س  دول  امن  �شفو  وتعكري  الداخلية 

احرتام تعهداتها وتوقيعها على االتفاقيات االمنية والدفاعية، 

ودورها املعروف واملعلن يف الف�شائيات الذي كان ي�شتهدف 

لتحركات  ودعمها  التعاون  دول جمل�س  �شقيقاتها  كيانات 

ال�شارع العربي اآنذاك فيما كان ي�شمى الربيع العربي، اأمرا 

يتطلب فعال املعاجلة ال�شريحة التي ال تريد قطر القيام بها 

رغم قرارات )قمة العال( التي دعت اإىل حل امل�شاكل العالقة 

بني دول املجل�س ثنائيا بينها. وهذا الذي مل يحدث رغم دعوة 

الزياين لوزير  الدكتور عبداللطيف  معايل وزير اخلارجية 

خارجية قطر لالجتماع حلل كل امل�شاكل العالقة.

اأهدافها مل  اأن قطر �شوف ت�شتجيب؛ الأن  اأعتقد  لذلك ال 

بعد  م�شتمرة  تزل  مل  وخططها  وا�شرتاتيجيتها  قائمة  تزل 

جرى  ما  وكل  االأبي�س،  البيت  اىل  الدميقراطيون  و�شول 

اآلية للتنفيذ،  اأن تكون له  ومت االتفاق عليه يف العال ال بد 

واإال �شيبقى )حملك �شر(، وهذا لي�س يف م�شلحة الت�شامن 

والتعاون اخلليجي امل�شرتك وعودة االأمور اىل جماريها على 

قواعد �شحيحة وثابتة.

املحلل ال�شيا�شي لل�شوؤون

 االإقليمية وجمل�س التعاون

حمرر ال�شوؤون املحلية:

 

اآل خليفة ممثل  بن حمد  نا�شر  ال�شيخ  �شمو  اأ�شدر 

قراًرا  ال�شباب  و�شوؤون  االإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة 

اإدارة  جمل�س  عمل  ونظام  اخت�شا�شات  حتديد  ب�شاأن 

�شندوق االأمل لدعم امل�شاريع واملبادرات االإن�شانية.

ال�شلطة  االإدارة  جمل�س  يعترب  القرار،  ومبوجب 

لل�شندوق،  العامة  ال�شيا�شة  ر�شم  تتوىل  التي  العليا 

لتحقيق  واإجراءات  قرارات  من  منا�شًبا  يراه  ما  ويتخذ 

على  االإ�شراف  اخل�شو�س  وجه  على  وميار�س  اأهدافه، 

العاملني فيه، وو�شع  ال�شندوق، وعلى  العمل يف  �شري 

واأوجه  والربامج  واخلدمات  للم�شاريع  �شنوية  خطة 

الدعم التي ي�شتهدف ال�شندوق تنفيذها �شنوًيا وامليزانية 

الهيكل  ب�شاأن  املقرتحات  ورفع  منها،  لكل  املقررة 

التنظيمي لل�شندوق، والئحة نظام عمله، واملوافقة على 

والتن�شيق  تاأ�شي�شها،  يف  وامل�شاهمة  ال�شركات  تاأ�شي�س 

الالزمة  التمويل  م�شادر  التوفري  املعنية  اجلهات  مع 

لذلك.

اأع�شاء  بتعيني  املجل�س  يعنى  القرار،  وبح�شب 

بالكامل،  لل�شندوق  اململوكة  ال�شركات  اإدارة  جمال�س 

ال�شركات  اإدارة  ال�شندوق يف جمال�س  وتر�شيح ممثلي 

االأخرى التي ي�شهم بن�شبة يف راأ�شمالها، اإ�شدار املوافقات 

الالزمة واعتماد خطط ا�شتثمار اأموال ال�شندوق، املوافقة 

وال�شركات  امل�شتثمرين  مع  والتعاقدات  االتفاقيات  على 

العقارات  والبيع ومتلك  ال�شراء  عقود  واإبرام  اخلا�شة، 

واملنقوالت الالزمة ملبا�شرة ال�شندوق لن�شاطه، املوافقة 

براءات  الفكرية من  امللكية  ال�شندوق حلقوق  على متك 

وحقوق  وال�شناعية  التجارية  والعالمات  االخرتاع 

وا�شتغاللها،  املعنوية  احلقوق  من  وغريها  االمتياز 

واملوافقة على اإقامة امل�شروعات اال�شتثمارية وال�شبابية 

واالإ�شراف على �شري العمل فيها.

بتحقيق  يخت�س  املجل�س  اأن  اإىل  القرار  واأ�شار 

االإيرادات لتنمية ودعم القطاع ال�شبابي ب�شكل م�شتدام، 

املجال  يف  واملنجزين  االإجنازات  على  ال�شوء  وت�شليط 

واجلوائز  املكافاآت  �شرف  على  واملوافقة  ال�شبابي، 

وغريها من و�شائل الت�شجيع املادية واملعنوية بتحقيق 

االإيرادات لتنمية ودعم القطاع ال�شبابي ب�شكل م�شتدام، 

غري  ال�شبابية  امل�شاريع  وتنمية  اإن�شاء  يف  وامل�شاهمة 

الربحية، والتن�شيق مع االأجهزة احلكومية املكلفة بتنفيذ 

النظر  اإىل  باالإ�شافة  املجال،  هذا  وامل�شاريع يف  الربامج 

يتعار�س  ال  مبا  والو�شايا  واملنح  الهبات  قبول  يف 

عالوة  بها،  املعمول  النظم  ووفق  ال�شندوق  اأهداف  مع 

على املوافقة على تعيني العاملني بال�شندوق، واملوافقة 

اخلتامي  واحل�شاب  ال�شنوية  امليزانية  م�شروع  على 

احل�شابات  مدقق  اختيار  على  واملوافقة  لل�شندوق، 

اخلارجي، والنظر يف التقارير الدورية عن �شري العمل 

واملركز املايل لل�شندوق، واملوافقة على فتح احل�شابات 

البنكية وفق النظم املعمول بها.

وفيما يتعلق باخت�شا�شات الرئي�س، بنّي القرار اأنه 

رئا�شة  ال�شندوق،  اأعمال  جميع  على  اال�شراف  يتوىل 

اعتماد  حما�شره،  على  والتوقيع  املجل�س  اجتماعات 

يف  البت  انعقاده،  اإىل  والدعوة  املجل�س  اأعمال  جدول 

اأن  على  التاأخري،  حتتمل  ال  التي  امل�شتعجلة  االأمور 

تقرير  ورفع  له،  اجتماع  اأول  يف  املجل�س  على  تعر�س 

و�شوؤون  االإن�شانية  لالأعمال  امللك  جاللة  ملمثل  �شنوي 

ال�شباب عن ن�شاط واإجنازات ال�شندوق بعد اإقراره من 

املجل�س، والتوقيع على عقود تاأ�شي�س ال�شركات وغريها 

وامل�شتندات  ال�شرف  واأذونات  وال�شيكات  العقود،  من 

من  منا�شبة  يراه  من  تفوي�س  يف  احلق  وله  املالية، 

االأع�شاء.

لل�شر من  اأميًنا  املجل�س  اأن يعنّي  القرار على  ون�س 

الدعوة  بتوجيه  ويخت�س  ال�شندوق،  يف  العاملني  بني 

وتزويد  االجتماعات  جداول  اإعداد  املجل�س،  الجتماعات 

وعر�شها  االجتماعات  حما�شر  وتدوين  بها،  االأع�شاء 

والتوقيع  للت�شديق  الالحق  اجتماعه  يف  املجل�س  على 

عليها من الرئي�س واالأع�شاء، حفظ م�شتندات و�شجالت 

من  الرئي�س  اأو  املجل�س  به  يكلفه  مبا  والقيام  املجل�س، 

مهام اأخرى.

وبناًء على القرار، يجتمع املجل�س اأربع مرات �شنوية 

على االأقل بدعوة من الرئي�س يف املكان والزمان اللذين 

يحددهما، ويجوز للرئي�س دعوة املجل�س الجتماع غري 

ت�شلمه  على  بناًء  اأو  ذلك،  اإىل  احلاجة  دعت  كلما  عادي 

طلب كتابي م�شبب من ع�شوين على االأقل من االأع�شاء 

خم�شة  خالل  احلالة  هذه  يف  لالجتماع  الدعوة  وتكون 

االجتماع  ويكون  للطلب،  الرئي�س  ت�شلم  من  يوًما  ع�شر 

�شحيًحا بح�شور اأغلبية اأع�شاء املجل�س، على اأن يكون 

من بينهم الرئي�س.

االأع�شاء  اأ�شوات  باأغلبية  قراراته  املجل�س  وي�شدر 

احلا�شرين، وعند ت�شاوي االأ�شوات برجع اجلانب الذي 

اأداء مهامه مبن  اال�شتعانة يف  الرئي�س، وللمجل�س  منه 

ن�شاط  جمال  ال  واالخت�شا�س  اخلربة  ذوي  من  يراه 

ال�شندوق، وله اأن يدعوهم حل�شور اجتماعانه، دون اأن 

يكون الأي منهم �شوت معدود.

اأن  للمجل�س  اأن  القرار  بنّي  اللجان،  ت�شكيل  وحول 

ي�شكل جلاًنا فرعية اأو فرق عمل من بني اأع�شائه اأو من 

من  اأكرث  اأو  مو�شوع  لدرا�شة  اخلربة  ذوي  من  غريهم 

املو�شوعات املعرو�شة عليه اأو لتنفيذ امل�شاريع، ويتعنّي 

على هذه اللجان تقدمي تقارير بنتائج اأعمالها، وتعر�س 

اجتماعات  ب�شاأن  وتطبق  املجل�س،  على  التقارير  هذه 

الجتماعات  املنظمة  االأحكام  ذات  اللجان  تلك  وقرارات 

اأخرى،  اأحكام  ت�شكيلها على  قرار  ين�س  ما مل  املجل�س، 

ويحدد املجل�س املكافاأة التي ت�شرف الأع�شاء اللجان.

القرارات  باإ�شدار  متعلقة  مادة  القرار  وت�شمن 

ملا  -وفًقا  ال�شرورة  عند  مبوجبها  يجوز  بالتمرير، 

على  املو�شوعات  بع�س  تعر�س  اأن  الرئي�س-  يقدره 

املجل�س بطريق التمرير، على اأن ت�شدر القرارات باأغلبية 

اأول  من  املجل�س  على  القرارات  وتعر�س  االأع�شاء، 

اجتماع تال له لالإحاطة.

واآليات  املجل�س  اجتماعات  تكون  اأن  ويجوز 

اإلكرتونية حتقق الغاية من  الت�شويت فيه باأي و�شيلة 

با�شتخدام  اإلكرتونية  املحا�شر  اعتماد  يجوز  كما  ذلك، 

الو�شائل االإلكرتونية املنا�شبة.

وللع�شو تقدمي ما ي�شاء من االقرتاحات والدرا�شات 

على  بيومني  املجل�س  اجتماع  قبل  ال�شر  اأمني  اإىل  كتابة 

متهيًدا  الرئي�س  على  عر�شها  ال�شر  اأمني  وعلى  االأقل، 

لعر�شها يف اجتماع املجل�س.

من  اأي  اأو  املجل�س  نظر  لدى  الع�شو  على  ويتعنّي 

للع�شو  تكون  مو�شوع  الأي  االأحوال-  -بح�شب  جلانه 

فيه م�شلحة �شخ�شية مبا�شرة اأو غري مبا�شرة تتعار�س 

مع مقت�شيات من�شبه، اأن يف�شح عن ذلك كتابة مبجرد 

مداوالت  يف  اال�شرتاك  للع�شو  يجوز  وال  بذلك،  علمه 

املجل�س اأو الت�شويت على ذلك املو�شوع.

الع�شو  دون  -من  االأع�شاء  اأغلبية  موافقة  وجتب 

بني  مايل  تعاقد  اأي  الإقرار  املو�شوع-  به  يت�شل  الذي 

الع�شو،  فيها  يعمل  موؤ�ش�شة  اأو  �شركة  واأي  ال�شندوق 

اأو يكون ع�شًوا يف جمل�س اإدارتها، اأو ي�شهم فيها هو اأو 

زوجته اأو اأي من اأقربائه حتى الدرجة الثانية.

ويجب على الع�شو اإن طراأ ما ي�شتوجب غيابه عن 

اأحد اجتماعات املجل�س اأن يخطر بذلك الرئي�س اأو اأمني 

ال�شر، مع اإبداء اأ�شباب غيابه، فيما يعترب ع�شو املجل�س 

م�شتقيالً من ع�شوية املجل�س اإذا تغّيب عن ح�شور ثالث 

خالل  منف�شلة  اجتماعات  خم�س  اأو  متتالية  جل�شات 

ال�شنة دون اإبداء عذر يقبله املجل�س.

حتقيق الإيرادات لتنمية القطاع ال�سبابي ودعم امل�ساريع غري الربحية

نا�سر بن حمد ي�سدر قراًرا بتحديد اخت�سا�سات ونظام عمل »�سندوق الأمل«

بعد اإعادة جدولة ت�سليم ال�سحنة من ال�سركة امل�سّنعة

»فايزر« متاح مرة اأخرى وبدء تطعيمات اجلرعة الثانية

�شارة جنيب:

ا�شتقبل مواطنون ومقيمون مكاملات هاتفية ب�شاأن حتديد 

انقطاع  بعد  وذلك  بايونتك(،   - )فايزر  لقاح  لتلقي  مواعيد 

ب�شبب عمليات االإنتاج والتوريد من ال�شركة امل�شنعة.

وقال مواطنون ومقيمون اإنهم تلقوا اجلرعة الثانية من 

اللقاح )االأملاين - االأمريكي( يوم اأم�س »االأحد« يف م�شت�شفى 

اللقاح  حفظ  يتطلب  اإذ  بالب�شيتني،  اجلامعي  حمد  امللك 

اأقل من 70 درجة حتت  اإىل  ثالجات خا�شة ت�شل حرارتها 

ال�شفر.

و�شبق اأن اأعلنت وزارة ال�شحة اأن �شحنة التطعيم امل�شنع 

من قبل �شركتي »فايزر-بيونتيك«، والتي كان من املقّرر لها 

اأن ت�شل اإىل اململكة يف �شهر يناير املا�شي، لن ت�شل يف املوعد 

به  اأفادت  ما  ح�شب  جدولتها،  اإعادة  و�شتتم  م�شبًقا،  املحّدد 

ال�شركة امل�شنعة وفق عملياتها اخلا�شة باالإنتاج والتوريد.

واأ�شارت وزارة ال�شحة اإىل اأن ال�شركة اأبلغت الدول التي 

ت�شنيع  يف  اإنتاجها  زيادة  على  تعمل  اأنها  التطعيم  طلبت 

التطعيم �شد فريو�س كورونا، مبا يكفي لتغطية الطلبات من 

يف  املطلوبة  الكميات  ت�شليم  يتم  اأن  على  كافة،  العامل  دول 

وقت الحق.

وُتعد مملكة البحرين ثاين دولة يف العامل جتيز ا�شتخدام 

اللقاح الذي تنتجه �شركتا »فايزر« و»بيونتيك« �شد فريو�س 

من  التطعيمات  بطلب  قامت  وقد  )كوفيد-19(،  كورونا 

ال�شركة املذكورة متا�شًيا مع خططها اال�شتباقية للتعامل مع 

الفريو�س، وذلك بعد اأن وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم املهن 

واخلدمات ال�شحية على اال�شتخدام الطارئ للقاح.

�سوؤون اجلن�سية واجلوازات والإقامة 

توّجه املراجعني ل�ستخدام القنوات الإلكرتونية

الطبي  الوطني  الفريق  تو�شيات  على  بناًء 

اجلن�شية  �شوؤون  تنوه  كورونا،  لفريو�س  للت�شدي 

ا�شتقبال  تقليل  يتم  �شوف  باأنه  واالإقامة  واجلوازات 

اأعداد املراجعني يف مركزي اخلدمات باملحرق ومدينة 

عي�شى؛ وذلك حفاًظا على �شالمة اجلميع.

واالإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  �شوؤون  وتدعو 

االإلكرتونية  القنوات  ا�شتخدام  اإىل  الكرمي  اجلمهور 

لالزدحام  جتنًبا  وذلك  اخلدمات،  لتقدمي  املتاحة 

يف  فقط  املراكز  ومراجعة  املعاملة  اإجناز  و�شرعة 

احلاالت التي ال ميكن اإجنازها اإلكرتونيا، مع مراعاة 

االأخذ بالتعليمات االحرتازية وعدم ا�شطحاب االأطفال 

قبل  احل�شور  عند  املركبة  يف  واالنتظار  واملرافقني 

املوعد بفرتة تزيد على خم�س دقائق.

اأنه  وتذكر �شوؤون اجلن�شية واجلوازات واالإقامة 

من املمكن تقدمي طلبات التاأ�شريات )االإ�شدار/  حتويل 

البحريني  ال�شفر  اإلغاء( وجتديد جواز    / التمديد    /

عرب بوابة احلكومة االإلكرتونية )bahrain.bh(، اأما 

  / اإلغاء    / )جتديد  كافة  باأنواعها  االإقامات  خدمات 

)الأول  البحريني  ال�شفر  جواز  اإ�شدار  كذلك  اإ�شدار(، 

مرة / اإ�شدار جواز بدل فاقد /  تالف /  تذكرة مرور(، 

www.( االإدارة  موقع  عرب  الطلبات  تقدمي  فيمكن 

.)npra.gov.bh
واالإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  �شوؤون  وتوؤكد 

يف  املراكز  ملراجعة  م�شبق  موعد  حجز  �شرورة 

 ،)skiplino( تطبيق  عرب  جدا  ال�شرورية  احلاالت 

�شكوى  اأو  اقرتاح  اأو  ا�شتف�شار  اأي  وجود  حال  ويف 

فباالإمكان التوا�شل عرب مركز االت�شال على هاتف رقم 

17399764، اأو عرب نظام توا�شل على الرابط االآتي 

.)tawasul /www.bahrain.bh(

القب�ض على اآ�سيويني ملزاولتهما 

الأعمال امل�سرفية دون ترخي�ض

�شرح مدير عام االإدارة العامة ملكافحة الف�شاد واالأمن 

اجلرائم  مكافحة  اإدارة  باأن  واالإلكرتوين  االقت�شادي 

اآ�شيويني؛  �شخ�شني  على  القب�س  من  متّكنت  االقت�شادية 

ملزاولتهما االأعمال امل�شرفية دون ترخي�س.

حول  االإدارة  اإىل  معلومات  ورود  فور  اأنه  واأو�شح 

البحث  عمليات  وتكثيف  فريق  ت�شكيل  مت  الواقعة، 

يف  املذكورين  على  القب�س  عن  اأ�شفرت  والتي  والتحري، 

بقية  ل�شبط  جاٍر  والبحث  االأعمال،  تلك  مزاولتهما  اأثناء 

املتوّرطني.

»الأ�سغال«: اإجناز 30% من م�سروع 

ت�سريف مياه الأمطار يف العكر

�شرح وكيل �شوؤون االأ�شغال بوزارة االأ�شغال و�شوؤون 

عبدالعزيز  اأحمد  املهند�س  العمراين  والتخطيط  البلديات 

اخلط  بناء  م�شروع  يف  جارًيا  مازال  العمل  باأن  اخلياط 

الرئي�س لت�شريف مياه االأمطار لتو�شيل امل�شروع االإ�شكاين 

ي�شتهدف  والذي  و626،   624 مبجمع  العكر  منطقة  يف 

ن�شبة  تبلغ  اإذ  املنطقة،  تلك  يف  االأمطار  مياه  جتمعات 

االإجناز فيه %30.

�شمن  ياأتي  امل�شروع  اإن  االأ�شغال  �شوؤون  وكيل  وقال 

التحتية يف  البنية  اإىل تطوير  الهادفة  �شل�شلة من اجلهود 

لتاأهيل  جذرية  حلول  وو�شع  اململكة،  حمافظات  جميع 

املناطق االأكرث ت�شرًرا خالل مو�شم االأمطار.
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بعد موافقة اجلمعية العمومية واللجنة احلكومية لفح�ص الطلبات

البحرين حتّدد قواعد لتحويل الأندية الريا�شية اإىل �شركات
عبا�س ر�ضي:

حّددت وزارة �ضوؤون ال�ضباب والريا�ضة قواعد 

لتحويل االأندية الريا�ضية اإىل �ضركات جتارية بعد 

والذي  للنادي  العمومية  اجلمعية  على  احل�ضول 

العمومية،  اجلمعية  اأع�ضاء  ثلثي  اأغلبية  ي�ضرتط 

ويحّدد قرار اجلمعية العمومية نوع ال�ضركة املراد 

اتخاذها للنادي.

وفًقا لقرار وزير ال�ضباب والريا�ضة اأمين املوؤيد 

)رقم 6( ل�ضنة 2021 الذي ينظم قواعد لتحويل 

االأندية الريا�ضية اإىل �ضركات، تن�ضاأ جلنة للإ�ضراف 

القانوين  الكيان  تغيري  واإجراءات  قواعد  على 

ال�ضباب  �ضوؤون  وزارة  عن  ممثل  برئا�ضة  للأندية 

املالية  وزارة  عن  ممثلني  وع�ضوية  والريا�ضة، 

والتجارة،  ال�ضناعة  ووزارة  الوطني،  واالقت�ضاد 

ووزارة ال�ضباب والريا�ضة.

الئحة  بو�ضع  احلكومية  اللجنة  وتخت�ّس 

على  االإ�ضراف  وتتوىل  عملها،  لنظام  داخلية 

االإجراءات اللزمة لتغيري الكيان القانوين للأندية 

اإىل �ضركات جتارية، وفح�س ودرا�ضة ما يحال اإليها 

من طلبات، والتاأكد من مبادئ املناف�ضة وال�ضفافية 

الكيان  لتغيري  املختلفة  املراحل  تنفيذ  واحلياد يف 

القانوين.

كما تخت�ّس اللجنة باإعداد تقرير عن كل طلب 

�ضوؤون  لوزير  يرفع  القانوين  الكيان  لتغيري  مقدم 

اللجنة،  بتو�ضيات  م�ضفوًعا  والريا�ضة  ال�ضباب 

انتهاء  بعد  عملية  كل  يف  اللجنة  مهام  وتنتهي 

جميع  املوؤ�ض�ضني  ت�ضليم  من  النادي  اإدارة  جمل�س 

امل�ضتندات وال�ضجلت واالأموال.

ال�ضباب  �ضوؤون  لوزير  ت�ضريحات  وبح�ضب 

االأندية  حتويل  نظام  فاإن  املوؤيد،  اأمين  والريا�ضة 

وخا�ضع  للأندية  اختياري  اأمر  هو  �ضركات  اإىل 

ملوافقة اجلمعية العمومية للأندية، واإن املوافقات 

حكومية  جلنة  ملعايري  تخ�ضع  للتحويل  النهائية 

يتم اعتمادها ب�ضكل ممنهج وموؤ�ض�ضي.

نحو  هناك  فاإن  الوزير،  لت�ضريحات  ووفًقا 

موافقة جمال�س  تنتظر  والتي  االآن،  اأندية حتى   9

االإدارة واجلمعية العمومية لها، واإن االأمر يحتاج 

اإىل درا�ضة لكل احلاالت.

وي�ضرتط القرار لتحويل االأندية توافر ال�ضروط 

قبل  من  املقرتحني  امللك  اأو  املالك  يف  املطلوبة 

اجلمعية العمومية، وملءة النادي املالية وقدرته 

على اال�ضتمرار يف ممار�ضة اأن�ضطته الريا�ضية بعد 

تغيري الكيان القانوين، وال جتوز املوافقة يف حالة 

اأرا�ضيه  قيمة  على  املالية  النادي  التزامات  زيادة 

وعقاراته وممتلكاته واأ�ضوله.

اإجراءات  يتخذ  اأن  النادي  على  ي�ضرتط  كما 

اجلرد اللزمة للتاأكد من �ضحة البيانات املدرجة 

اململوكة  واالأ�ضول  والعقارات  االأرا�ضي  ببيان 

االأ�ضول  وتثمني  ملنفعته،  �ضة  واملخ�ضّ للمملكة 

باإعادة  احلكومية  اللجنة  وتقوم  واملمتلكات، 

ي�ضرتط  كما  املحا�ضبية،  ل�ضيا�ضاتها  وفًقا  تثمينها 

الأ�ضهم  ال�ضوقية  القيمة  حتديد  االإجراءات  �ضمن 

النادي وقيمة العقود املربمة مع اللعبني واملدربني 

واأع�ضاء الطواقم االإدارية والفنية، واإتاحة الفر�س 

الأع�ضاء النادي للم�ضاركة يف التملك.

التي  والعقارات  االأرا�ضي  كانت  حال  ويف 

للمملكة  مملوكة  ن�ضاطه  النادي  عليها  يبا�ضر 

االأولوية  للنادي  تكون  النتفاعه،  �ضة  وخم�ضّ

االأرا�ضي  من  االنتفاع  يف  اال�ضتمرار  طلب  يف 

�ضرائها  طلب  اأو  تاأجريها  طريق  عن  والعقارات 

خلل عام واحد قيد ال�ضركة يف ال�ضجل التجاري، 

قابلة للتمديد ملدد مماثلة بعد موافقة وزارة �ضوؤون 

ال�ضباب والريا�ضة.

تغيري  بعد  النادي  اجلديد  القرار  ويلزم 

كيانه القانوين اإىل �ضركة جتارية بكل االلتزامات 

الناجتة عن العقود والت�ضّرفات التي اأجريت قبل 

اأع�ضاء اجلمعية  القانوين، كما يظل  تغيري كيانه 

كمنتعفني  بع�ضوياتهم  حمتفظني  العمومية 

بخدمات النادي.

بور�شة البحرين: تداول 3.04 مليون

�شهم بقيمة 471.92 األف دينار

اأقفل »مـوؤ�ضر البحريـن العام« يوم اأم�س 

بانخفا�س   1،462.15 م�ضتوى  عند  االأحد 

يوم  باإقفاله  مقارنة  نقطة   0.80 وقدره 

»موؤ�ضر  اأقفل  حني  يف  املا�ضي،  اخلمي�س 

 637.18 م�ضتوى  عند  االإ�ضلمي«  البحرين 

مـقارنة  نقطة   0.01 وقدره  بارتفاع 

يف  امل�ضتثمرون  تداول  وقد  ال�ضابق،  باإقفاله 

�ضهم،  مليون   3.04 البحرين«  »بور�ضة 

دينار  األف   471.92 قدرها  اإجمالية  بقيمة 

بحريني، مت تنفيذها من خلل 77 �ضفقة، اإذ 

ركز امل�ضتثمرون تعاملتهم على اأ�ضهم قطاع 

املتداولة  اأ�ضهمه  قيمة  بلغت  التي  اخلدمات 

248.44 األف دينار اأي ما ن�ضبته %52.64 

من القيمة االإجمـالية للتداول وبكمية قدرها 

خلل  من  تنفيذها  مت  �ضهم،  األف   397.40

36 �ضفقة. جاءت �ضركة البحرين للت�ضاالت 

)بتلكو( يف املركز االأول اإذ بلغت قيمة اأ�ضهمها 

املتداولة 205.03 األف دينار، اأي ما ن�ضبته 

اإجمايل قيمة االأ�ضهم املتداولة،  43.44% من 

وبكمية قدرها 349.90 األف �ضهم، مت تنفيذها 

من خلل 25 �ضفقة.

الثاين فكان ملجموعة جي اف  املركز  اأما 

ات�س املالية بقيمة قدرها 146.70 األف دينار، 

قيـمة  اإجمايل  من   %31.09 ن�ضبته  ما  اأي 

االأ�ضهم املتداولة، وبكمية قدرها 2.28 مليون 

�ضهم، مت تنفيذها مـن خـلل 23 �ضفقة. ثم 

بقيمة  البحرين  تريمينالز  اإم  بي  اإي  جاءت 

ن�ضبته  ما  اأي  دينار،  األف   39.90 قدرها 

8.45% من اإجمايل قيمة االأ�ضهم الـمتداولـة، 

وبكـمية قدرها 30 األف �ضهم، مت تنفيذها من 

خلل 6 �ضفقات.

وقد مت يوم اأم�س تداول اأ�ضهم 14 �ضركة، 

ارتفعت اأ�ضعار اأ�ضهم �ضركة واحدة، يف حني 

انـخف�ضت اأ�ضعار اأ�ضهم 3 �ضركات، وحافـظت 

بقية ال�ضركات على اأ�ضعار اإقـفاالتها ال�ضابقة.

»الأهلي املتحد - البحرين«: تاأجيل انتخاب 

جمل�ص الإدارة اإىل نهاية �شبتمرب 2021

تاأجيل  طلبه  على  املركزي  البحرين  م�ضرف  موافقة  له،  بيان  االأهلي، يف  البنك  اأكد 

انتخاب اأع�ضاء جمل�س اإدارة البنك للدورة القادمة املمتدة من مار�س 2021 وحتى مار�س 

يتم  اأن  على   ،2021 �ضبتمرب  نهاية  حتى  احلايل  االإدارة  جمل�س  مدة  ومتديد   ،2024

االإف�ضاح عن املوعد اجلديد الإجراء االنتخابات يف وقت الحق.

مبوجب اتفاقية تاأجري مع جمموعة املري

ديار املحرق جتلب »اأ�شواق املنتزة« يف »�شوق الرباحة«
اأكرب  اإحدى  املحرق«،  »ديار  �ضركة  اأعلنت 

البحرين،  مملكة  يف  العقاري  التطوير  �ضركات 

الفتتاح  املنتزه«  »اأ�ضواق  تاأجري  اتفاقية  توقيع 

الرباحة«،  »�ضوق  م�ضروع  يف  فروعها  اأحدث 

العلمات  من  املتنامية  القاعدة  اإىل  ولتن�ضم 

التجارية التي اتخذت من ال�ضوق وجهة جديدة 

اأبرز  من  املنتزه  اأ�ضواق  وتعد  فروعها.  لفتح 

العلمات التجارية التابعة ملجموعة املري والتي 

مت تاأ�ضي�ضها يف عام 1952 ولديها فروع عديدة 

يف مناطق اململكة. 

مدينة  و�ضط  الرباحة«  »�ضوق  م�ضروع  يقع 

امل�ضروع  و�ضي�ضفي  املتكاملة،  املحرق«  »ديار 

على  اأ�ضيل  تراثي  حملي  بنمط  فريدة  جتربة 

اإذ  املحرق«،  »ديار  يف  املُنتظرة  الت�ضوق  وجهات 

وا�ضعة  جمموعة  لتقدمي  الرباحة«  »�ضوق  يهدف 

وخيارات  التجارية  والعلمات  املحلت  من 

الت�ضوق املتنوعة للزوار، باأجواء جتمع بني الطابع 

الرتاثي االأ�ضيل ململكة البحرين واملرافق الع�ضرية 

احلديثة. و�ضتكون »اأ�ضواق املنتزه« ال�ضوبرماركت 

»�ضوق  م�ضروع  يف  نوعه  من  والفريد  الوحيد 

 1355 به  اخلا�ضة  امل�ضاحة  و�ضتبلغ  الرباحة«، 

مرًتا مربًعا. و�ضيحظى ال�ضوبرماركت بطابع تراثي 

ويج�ّضد  ال�ضوق،  وت�ضميم  هند�ضة  يعك�س  اأ�ضيل 

منط االأ�ضواق القدمية يف البحرين.

اأحمد  املهند�س  �ضّرح  املنا�ضبة،  وبهذه 

»ديار  ل�ضركة  التنفيذي  الرئي�س  العمادي  علي 

املحرق« قائلً: »اإنه ملن دواعي �ضرورنا اأن نرحب 

ال�ضوبرماركت  لتكون  املنتزه(  )اأ�ضواق  بان�ضمام 

احل�ضري يف م�ضروع )�ضوق الرباحة(. و�ضيمتاز 

مع  جًدا  متناغم  تراثي  بت�ضميم  ال�ضوبرماركت 

مع  بالعمل  وبادرنا  الرباحة(،  )�ضوق  ت�ضاميم 

فريق )اأ�ضواق املنتزه( جلعل املتجر مبظهر يعك�س 

ثقافة اململكة، مبا مينح املت�ضّوقني جتربة فريدة 

من نوعها. وعند اإجنازه، �ضي�ضكل )�ضوق الرباحة( 

يف  و�ضي�ضهم  املحرق(،  )ديار  يف  مهمة  اإ�ضافة 

تعزيز منط احلياة املتكامل الذي تقدمه املدينة«.

الحتاد اخلليجي للتكرير ي�شت�شيف موؤمتر

»التحّول وامل�شتقبل املتغرّي للقيادة واإدارة امل�شاريع«
موؤمتره  للتكرير عن  اخلليجي  االحتاد  اأعلن 

تنظيمه  املقّرر  من  الذي  »التحّول«  االفرتا�ضي 

خلل الفرتة 22-23 فرباير 2021، حتت عنوان 

»امل�ضتقبل املتغرّي للقيادة واإدارة امل�ضاريع«. 

امل�ضاركة فيه  الذي �ضتكون  املوؤمتر  و�ضيوفر 

القطاعات  يف  للعاملني  فريدة  فر�ضة  جمانية 

املختلفة ملناق�ضة وم�ضاركة وجهات نظرهم حول 

الفر�ضة  هذه  �ضينتهزون  الذين  القادة  نوعية 

ل�ضياغة �ضراكات ا�ضرتاتيجية وا�ضتثمارات جريئة 

موؤ�ضرات  من  يحمله  وما   ،2021 العام  خلل 

اإيجابية، اإىل جانب طرح م�ضاريع فّعالة يف ظل 

اأن ي�ضارك  املتوقع  الراهنة. ومن  ال�ضوق  ظروف 

االإنتاج  �ضركات  من  مميزة  جمموعة  املوؤمتر  يف 

القرار  و�ضناع  والعاملية،  االإقليمية  ال�ضناعية 

وملك م�ضايف التكرير وم�ضت�ضارين وخرباء يف 

اإدارة امل�ضاريع واالأكادمييني واملهند�ضني ومزّودي 

القيمة يف جمال  �ضل�ضلة  م�ضتوى  على  اخلدمات 

النفط والغاز. 

املوؤمتر  من  الثاين  اليوم  فعاليات  و�ضتتناول 

وكيفية  امل�ضاريع«  اإدارة  حول  اجلديد  »الواقع 

�ضوء  يف  امل�ضتقبلية  الراأ�ضمالية  امل�ضاريع  اإدارة 

مناخ االأعمال اجلديد. وت�ضمل املحا�ضرات الرئي�ضة 

بعد  ما  اال�ضتثمار  اأوجه  اأبرز  االآتية:  املوا�ضيع 

الهند�ضة  �ضركات  وتوجه  )كوفيد-19(،  جائحة 

الرقمي  التحول  جتاه  واالإن�ضاء  وامل�ضرتيات 

وحت�ضني تنفيذ واإجناز امل�ضاريع عرب تطبيق نظام 

.)AWP( الوحدات وجمموعات حزم العمل املتقدم

�شندوق النقد يثّمن خطوات 

البحرين للحد من تداعيات اجلائحة

�صندوق  من  �صادر  بيان  ثّمن   

النقد الدويل اخلطوات التي قامت بها 

مملكة البحرين واأ�صهمت يف احلد من 

جائحة  تداعيات  على  املرتتبة  االآثار 

)كوفيد19-(،  كورونا  فريو�س 

املواطنني  و�صالمة  �صحة  وا�صعًة 

واملقيمني هدًفا رئي�ًصا خالل املراحل 

كافة.

واأكد البيان اأن التعليمات والقرارات ال�صادرة من اجلهات 

املعنية القائمة على درا�صة امل�صتجدات ب�صورة دورية �صاعدت 

للمواطنني  التطعيمات  وتوفري  الفريو�س  انت�صار  من  احلد  يف 

وال�صركات  االأفراد  دعم  جانب  اإىل  جماين،  ب�صكل  واملقيمني 

واإ�صناد القطاعات االأكرث تاأثًرا جراء اجلائحة عرب �صخ ال�صيولة 

الالزمة ملختلف القطاعات االقت�صادية احليوية.

واأو�صح البيان اأن جهود حكومة مملكة البحرين م�صتمرة 

املرتبطة  التحديات  مواجهة  يف  التنموية  خططها  لتحقيق 

وانخفا�س  االقت�صادي  الن�صاط  تباطوؤ  من  العاملية  باجلائحة 

اأ�صعار النفط، كما توا�صل االلتزام بتحقيق االأهداف الرئي�صية 

مرونة  خالل  من  مبادراته  وتنفيذ  املايل  التوازن  لربنامج 

اخلطط وال�صيا�صات التي تتبعها والتي ت�صهم يف احلفاظ على 

�صقف الدين العام، مبا يعزز النمو االقت�صادي.

خلق  زيادة  م�صاعي  موا�صلة  اأهمية  اإىل  البيان  واأ�صار 

�صيا�صة  مرونة  وتعزيز  اخلا�س  القطاع  يف  النوعية  الفر�س 

العمل عن ُبعد، الفتًا يف الوقت ذاته اإىل اأهمية موا�صلة تعزيز 

دور القطاع اخلا�س كمحرك رئي�س يف العملية التنموية واإعادة 

ر�صم دور القطاع العام كمنظم و�صريك، مبا ي�صهم يف تر�صيخ 

ال�صراكة احليوية بني القطاعني حتقيًقا لالأهداف املن�صودة.



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

ترحب »االأيام« بر�شائل القراء وم�شاهماتهم، وتوجه قراءها اإىل ذكر اال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد االإلكرتوين اإذا وجد ورقم االت�شال.  وحتتفظ »االأيام« لنف�شها بحق التعديل واالخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.

الفجر

4:55

ال�شروق

6:13

الظهر

11:52

الع�شر

3:06

املغرب

5:31

الع�شاء

7:01

للتوا�شل: هاتف 17617076 فاك�س 17617111

 Email:letters@alayam.com الربيد االإلكرتوين

13امللتقىباإ�شراف: ح�شني املرزوق www.alayam.com

االثنني 3 رجب  1442 ـ العدد 11636 

Monday 15th  February 2021 - No. 11636

اأنا�شد املعنّيني يف التاأمينات الجتماعية ا�شتثنائي من القانون لأعيل اأ�شرتي
اأنا مواطن بحريني متزّوج وعاطل عن العمل الأكرث من اأربع �شنوات ولي�س لدّي اأي 

مدخول الأح�شل به على قوت يومي، وقد تقّدمت بطلب التاأمينات االجتماعية ل�شرف 

م�شتحقاتي من مدخرات التقاعد، اإال اأنه مت رف�س طلبي؛ وذلك الأن القانون ين�س على 

ح�شويل على م�شتحقاتي بعد التعّطل ملدة خم�س �شنوات، ومل يتبقَّ من املدة �شوى اأ�شهر 

معدودة، ولكن كل يوم مير علّي كاأنه عام كامل ب�شبب عدم ا�شتطاعتي توفري قوت يومي 

يل والأ�شرتي، وحالًيا قد جتاوزت ال�شنوات االأربع والن�شف، واأنا من هذا املنرب اأمتنى 

م�شاعدتي واأرجو ا�شتثنائي الأمتّكن من احل�شول على هذا املبلغ واأعيل اأ�شرتي والعي�س 

ح�شاباتي  اأن  العلم  مع  مدخول،  لدّي  ولي�س  الأ�شرة  معيل  فاأنا  للنا�س،  احلاجة  دون 

النا�س  من  اأت�شّول  اأن  املعقول  ومن غري  الديون،  تراكم  ب�شبب  عليها  البنكية حمجوز 

ب�شبب الظروف التي اأمّر بها، وكلي اأمل با�شتجابة م�شوؤويل التاأمينات االجتماعية يف 

�شرف م�شتحقاتي الأمتّكن من العي�س وت�شديد ديوين، واأقوم بافتتاح م�شروع اأقتات منه 

واأ�شرف على اأ�شرتي من خالله.

البيانات لدى املحرر

اأعــــــد النـظــــــر!

االإدارة  منذ 6 �شنوات، حتديًدا يف عام 2015، قامت 

الوطنية  احلملة  باإطالق  الداخلية  بوزارة  للمرور  العامة 

»اأعد النظر« للتوعية بقانون املرور اجلديد حينها.. لقد �شد 

انتباهي �شعار احلملة ملا يحمل من معاٍن كبرية وكثرية، 

واإمنا  املرور وح�شب  قانون  ف�شعار احلملة هنا ال يخ�س 

ميكن تطبيقه يف الكثري من االأمور )قد تكون يف كل اأمور 

ت�شحيح  خالله  من  الفرد  ي�شتطيع  النظر  اأعد  حياتنا(! 

الكثري من االأخطاء التي وقع وقد يقع فيها م�شتقبالً اأو حتى 

لديه..  ال�شخ�شي  وال�شلوك  اخلاطئة  والعادات  املفاهيم 

ميكننا تلخي�س اأعد النظر يف النقاط االآتية:

1. اأعد النظر يف فهمك للحياة.

2. اأعد النظر يف تعاملك مع النا�س

3. اأعد النظر يف حالة غ�شبك او انهيارك.

4. اأعد النظر يف اهتماماتك ال�شخ�شية وقدراتك.

يف  ا  اي�شً النظر  اإعادة  للفرد  ميكن  ذلك،  على  عالوة 

البع�س حتى ال ينجرف  لدى  ال�شائدة واخلاطئة  املفاهيم 

يقال حول  ملا  تقييمك  النظر يف  اأعد  النا�س!  يقوله  ما  اإىل 

وللعلم  تداوله،  يتم  اأو  ت�شمعه  قد  خرب  اأو  مو�شوع  اأي 

على  كنت  اأنني  هو  حتديًدا  املقالة  هذه  اأكتب  جعلني  ما 

توا�شل مع �شخ�شية مقّربة مني مل اأره منذ فرتة ب�شيطة، 

ف�شاألته كيف حالك مع التقاعد؟ فقال يل ملاذا تذّكرين باأنني 

�شن  ويف  ال�شيب  كثري  م�شًنا  رجالً  تراين  هل  متقاعد؟! 

له  فقلت  التقاعد!  �شن  على  �شغرًيا  مازلت  فاأنا  التقاعد؟! 

اأنني  اإذا �شاألتك كيف حال التقاعد معك يعني  عزيزي هل 

جعلتك م�شًنا اأو قمت بتكبري �شنك؟! يف دول العامل املتقدمة 

بداية حتدٍّ واإجناز جديد حتى لو كان  التقاعد هو  مفهوم 

الفرد قد تعدى الـ60 او الـ70 عاًما!! مفهوم التقاعد لديهم 

هو مرحلة جديدة يقوم فيها الفرد )املتقاعد( باإجناز عمل 

قد يتعدى �شنوات العمل التي قام بها طوال حياته التي قد 

تكون 20 اأو 30 اأو حتى 40 �شنة خدمة اأو اأكرث! مفهوم 

اأو  اأ�شبح كبرًيا  اأن الفرد  التقاعد يف احلقيقة هو ال يعني 

م�شًنا اأو اأ�شبح غري قادر على العمل واالإنتاج واالإبداع، بل 

على العك�س متاًما، ولدينا الكثري من االأفراد من املواطنني 

طلبوا التقاعد وهم مازالوا �شباًبا وقادرين على االإنتاجية 

والعمل والتميز. 

التي  املتاحة  التقاعد  خيارات  وجود  القاطع  والدليل 

التقاعد  العام واخلا�س، وهي  للقطاعني  احلكومة  وفرتها 

لوا  ف�شّ املواطنني  من  والكثري  االختياري،  والتقاعد  املبكر 

التقاعد االختياري الأنهم يريدون اأن يقوموا بتحدٍّ جديد اأو 

اأو حتى لتغيري منط واإيقاع حياتهم!  القيام مب�شروع ما، 

لي�س الأنهم اأ�شبحوا يف �شن التقاعد بل الأنهم موؤمنون باأن 

لذلك  اأخرى،  بنكهة  اإنتاجية  مرحلة  هي  التقاعد  مرحلة 

من  ولغريه  مني  القريب  ال�شخ�س  لهذا  اأقول  النهاية  يف 

النا�س.. اأعد النظر!

�شلمان اإبراهيم احلوطي 

باحث اإكادميي

اأنا مواطن بحريني اأعمل بوظيفة �شائق يف اإحدى 

اأ�شرتي  احتياجات  يغّطي  ال  راتًبا  واأ�شتلم  ال�شركات 

على  واأنا  اخليل  ركوب  هواية  ولدّي  واحتياجاتي، 

ر�شالة  ولدّي  باخليول،  االعتناء  بكيفية  ودراية  علم 

بن  عي�شى  ال�شيخ  تعاىل  اهلل  باإذن  له  املغفور  من 

اأو�شى  اإذ  البحرينية،  الريا�شة  هرم  خليفة  اآل  را�شد 

و�شباق  الفرو�شية  بنادي  بتوظيفي  له  املغفور  حينها 

مرات  عدة  الفرو�شية  نادي  مبراجعة  وقمت  اخليل، 

ولكن حالًيا مل اأمتّكن من ذلك ب�شبب جائحة كورونا. 

اأنا�شد �شاحب ال�شمو امللكي االأمري  واأنا من هذا املنرب 

الوزراء  رئي�س  العهد  ويل  خليفة  اآل  حمد  بن  �شلمان 

نطاق  �شمن  بالعمل  حلمي،  حتقيق  يف  مل�شاعدتي 

اإذ  الأحد،  احلاجة  دون  من  اأ�شرتي  الأعيل  هوايتي 

وبانتظار  حامل  وزوجتي  ابنان  ولدّي  متزوج  اإنني 

االهتمام  الكرمي  ل�شموكم  واأ�شكر  الثالث،  مولودي 

ويدميكم  يحفظكم  اأن  اهلل  واأ�شاأل  واملواطن،  بالوطن 

الوطن. لهذا 

البيانات لدى املحرر 

- عطًفا على ما ُن�شر ب�شحيفتكم الغراء يوم االثنني 

املوافق 4 يناير 2021 يف العدد ال�شادر رقم 11594 

بعنوان »اأنا�شد وزير االإ�شكان تلبية طلبي«، نود اإفادتكم 

ملقدم  اأن  تبنّي  الوزارة  بيانات  لقاعدة  الرجوع  بعد  باأنه 

مبنّي  هو  كما  ال�شجالت  يف  لدينا  مقيًدا  طلًبا  ال�شكوى 

اأدناه:

* له طلب متويل بناء �شادر بتاريخ 05/    07/    2020 

وهو قائم، ونود االإفادة باأنه يجري العمل على تخ�شي�س 

مبلغ التمويل للمذكور �شمن دفعات ال�شرف احلالية بعد 

انطباق كل ال�شروط.

- عطًفا على ما ُن�شر ب�شحيفتكم الغراء يوم االثنني 

املوافق 4 يناير 2021 يف العدد ال�شادر رقم 11594 

بعنوان »اأ�شكن باالإيجار منذ 10 �شنوات وحلمي وحدة 

بيانات  لقاعدة  الرجوع  بعد  باأنه  اإفادتكم  نود  �شكنية«، 

يف  لدينا  مقيًدا  طلًبا  ال�شكوى  ملقدم  اأن  تبنّي  الوزارة 

ال�شجالت كما هو مبنّي اأدناه:

بتاريخ  �شادر  �شكنية  وحدة  طلب  لديه   *

الطلب  باأن  االإفادة  ونود  قائم،  وهو   2006    /02    /25

للتاأكد  بالوزارة  املخت�س  الق�شم  قبل  من  التدقيق  قيد 

و�شيتم  االإ�شكانية،  للمعايري  مطابقته  ا�شتمرارية  من 

بالقرار  الإعالمه  التدقيق  االنتهاء من  التوا�شل معه فور 

املتخذ حال �شدوره، علًما باأنه م�شتفيد من املكرمة امللكية 

لبدل ال�شكن.

- عطًفا على ما ُن�شر ب�شحيفتكم الغراء يوم االثنني 

املوافق 4 يناير 2021 يف العدد ال�شادر رقم 11594 

بعنوان »اأ�شكن باالإيجار منذ 10 �شنوات وحلمي وحدة 

بيانات  لقاعدة  الرجوع  بعد  باأنه  اإفادتكم  نود  �شكنية«، 

يف  لدينا  مقيًدا  طلًبا  ال�شكوى  ملقدمة  اأن  تبنّي  الوزارة 

ال�شجالت كما هو مبنّي اأدناه:

بتاريخ  �شادر  �شكنية  وحدة  طلب  لديهم   -

 )21( البالغ  االبن  الثالثة،  الفئة  من   2002    /06    /03

اأو  البحرينيني  والديه  مع  �شاكن  املتزوج  غري  �شنة 

بالوحدة  االنتفاع  عقد  االأ�شرة  ا�شتلمت  وقد  اأحدهما، 

�شة لهم �شمن وحدات مدينة �شرق احلد. ال�شكنية املخ�شّ

�شت لالأ�شرة وحدة  اأن خ�شّ ونود االإفادة باأنه �شبق 

اأنه  اإال  االإ�شكاين،  اللوزي  م�شروع  �شكنية �شمن وحدات 

اإلغاء  مت  امل�شروع  منطقة  ا�شتبدال  يف  طلبهم  على  بناًء 

طبقا  وذلك  ال�شكن  بدل  �شرف  وقف  مع  التخ�شي�س 

للفقرة )4( من القرار الوزاري رقم 909 ل�شنة 2015، 

»ال  على  تن�س  والتي  االإ�شكان،  نظام  ب�شاأن  ال�شادر 

بناًء على رغبتهم من  املوؤجلة  الطلبات  اأ�شحاب  ي�شتفيد 

بدل ال�شكن عن ال�شنوات الالحقة على تاريخ ا�شتحقاقهم 

للخدمة االإ�شكانية املتقدمني بطلبها«. وعليه بتعذر تلبية 

وذلك  ال�شكن،  بدل  �شرف  ا�شتحقاق  يف  االأ�شرة  رغبة 

لقانونية االإجراء املتخذ عند الوقف.

- عطًفا على ما ُن�شر ب�شحيفتكم الغراء يوم االأربعاء 

رقم  ال�شادر  العدد  يف   2020 دي�شمرب   30 املوافق 

على  عاًما   30 مبرور  معي  »احتفلوا  بعنوان   11589

الرجوع  بعد  باأنه  اإفادتكم  نود  االإ�شكان«،  مع  رحلتي 

لقاعدة بيانات الوزارة تبنّي اأن ملقدم ال�شكوى طلًبا مقيًدا 

لدينا يف ال�شجالت كما هو مبنّي اأدناه:

يف  �شادر  �شكنية  ق�شيمة  طلب  لديه   *

تقدم  املذكور  باأن  اإفادتكم  لنا  يطيب   ،13    /01    /1991

ال�شكنية  الق�شيمة  راغًبا يف حتويل طلب  للوزارة  بطلب 

خالل  ومن  زوجاته،  اإحدى  مع  مدمج  �شراء  متويل  اإىل 

التدقيق على الطلب تبنّي اأن الزوجة االأخرى متتلك عقاًرا، 

وعليه مت اإلغاء الطلب ح�شب النظام.

الق�شم  باأن  االإفادة  لنا  فيطيب  التعيني،  ب�شاأن  اأما 

املخت�شة  اجلهات  مع  بالتوا�شل  قام  بالوزارة  املخت�س 

ب�شاأن ذلك، و�شيتم التوا�شل معه مرة اأخرى فور ا�شتالم 

الردود الإبالغه بالقرار املتخذ حال �شدوره.

- عطًفا على ما ُن�شر ب�شحيفتكم الغراء يوم الثالثاء 

رقم  ال�شادر  العدد  يف   2020 دي�شمرب   29 املوافق 

11588 بعنوان »اإىل املعنّيني يف وزارة االإ�شكان«، نود 

اإفادتكم باأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبنّي اأن 

ملقدم ال�شكوى طلًبا مقيًدا لدينا يف ال�شجالت كما هو مبنّي 

اأدناه:

يف  �شادر  �شكنية  وحدة  طلب  لديه   *

21/    03/    2013، نود االإفادة باأنه �شتجرى درا�شة من 

قبل الق�شم املخت�س متهيًدا لرفع املو�شوع للمعنّيني للنظر 

يف اإمكانية م�شاعدته ح�شب النظام، و�شيتم التوا�شل معه 

الإبالغه بالقرار املتخذ حال �شدوره.

لوا بقبول فائق التحية والتقدير. وتف�شّ

العالقات العامة والإعالم بوزارة الإ�شكان

وزارة الإ�شـكـــان تــــــرد عـلـــى مــالحــــظـــــات الـــقـــــّراء

اأحلم بتحويل هوايتي مل�شدر رزقي

اأنا�شد امل�شوؤولني املعنّيني 

مل�شاعدتي وعالج اأفراد اأ�شرتي

املعنّيني  امل�شوؤولني  اأنا�شد  بحرينية  مواطنة  اأنا 

مل�شاعدتي، اإذ اإنني عاطلة عن العمل ولدّي قر�س يف البنك 

غري قادرة على �شداده، واأرغب يف افتتاح م�شروع ب�شيط 

اأو  واالإك�ش�شوارات  كاملالب�س  فيها،  اأفقه  التي  االأمور  لبيع 

املكياج وغريها من االأمور الب�شيطة. كما اأن والدتي واأخي 

مر�شى؛ فوالدتي جتمع ماء على رئتيها وعلى عينيها، وال 

تتمّكن من ال�شري وت�شتعمل الكر�شي املتحّرك، اأما بالن�شبة 

ي�شتطيع  وال  اخلا�شة  االحتياجات  ذوي  من  فهو  الأخي 

لت�شحيح  عملية  اإجراء  اإىل  ويحتاج  قدميه  على  امل�شي 

البي�شاء  االأيادي  واأ�شحاب  املعنّيني  اأنا�شد  لذا  القدمني، 

مل�شاعدتنا.

البيانات لدى املحرر

ُولدت يف هذا البلد من اأم بحرينية ول اأملك اجلن�شية

اأرفع �شكواي واأتوجه بر�شالتي اإىل �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن 

فاأنا مولود  اأمري،  للنظر يف  الوزراء  العهد رئي�س جمل�س  اآل خليفة ويل  حمد 

يف هذا البلد الكرمي الأب خليجي واأم بحرينية، وع�شت �شنوات عمري بني ربوع 

هذا الوطن، ومل اأفارقه يف ن�شاأتي وتعليمي يف جميع مراحله حتى اجلامعة.

بعده  والدتي  توفيت  ثم  والدي،  تويف  عمري  من  الثالثني  بلغت  اأن  وبعد 

اأ�شهر، واأ�شبحت حاجتي لنيل �شرف اجلن�شية البحرينية ما�ّشة  باأقل من �شتة 

. يف هذه املرحلة؛ حتى اأ�شتطيع موا�شلة م�شوار حياتي بعد وفاة والديَّ

ويف جميع ال�شركات واملوؤ�ش�شات ُيرف�س تعييني يف وظيفة توؤّمن يل دخالً 

اأعي�س به واأوا�شل حياتي واأكّون اأ�شرة، اإذ يتم االعتذار يل مبجّرد التقدم ل�شغل 

به  الأعيل  حكومي  دعم  اأي  من  حرماين  يف  ت�شّبب  الذي  االأمر  وهو  الوظيفة، 

اأخواتي يف درا�شتهم اجلامعية.

كان  لقد  ورعاه..  اهلل  حفظه  حمد  بن  �شلمان  االأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب 

ذلك  اإىل  �شعيت  وقد  البحرينية،  اجلن�شية  على  احل�شول  هو  واأمنيتي  اأملي 

من  اأكتوبر  يف  واجلوازات  للهجرة  العامة  االإدارة  اإىل  بطلب  تقّدمت  اإذ  مراًرا، 

رغم  اجلن�شية،  على  ح�شويل  من  مينع  ما  ملفي  يف  يوجد  وال   ،2001 العام 

امل�شتمرة. متابعتي 

على  احل�شول  بطلب   2009 العام  يف  للمراأة  االأعلى  للمجل�س  وتقّدمت 

من  املتزّوجة  البحرينية  الأبناء  اجلن�شية  منح  قرار  بعد  البحرينية  اجلن�شية 

خليجي، ومنذ ذلك احلني واأنا يف متابعة متوا�شلة ومل اأح�شل على نتيجة.

وم�شاعدتكم  بكرمكم  ثم  اهلل  بف�شل  باأنه  ثقة  على  فاإنني  اأنا�شدكم  اإذ  واإنني 

الوطن  هذا  خدمة  يل  يت�شّنى  حتى  اجلن�شية،  على  باحل�شول  اأملي  �شيتحقق 

الكرمي الذي ُولدت وع�شت وترّبيت فيه، وق�شيت جميع �شنوات عمري.

البيانات لدى املحرر

مقرتح لوزارة الأ�شغال

 و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين

جممعي  قاطني  نحن  نعاين 

�شائقي  قيام  من  1034 و1038 

من  بالعبور  النارية  الدّراجات 

للم�شاة  �س  املخ�شّ امل�شار  خالل 

مبجمع الريف التجاري يف �شارع 

حياة  يعّر�س  ما  وهذا   ،36 رقم 

من يعرب امل�شار للخطر، باالإ�شافة 

العبور  يف  حّقهم  انتقا�س  اإىل 

ب�شالم واأمان، لذلك اأنا�شد املعنّيني 

بوزارة االأ�شغال و�شوؤون البلديات 

والتخطيط العمراين تركيب عمود 

اأو حاجز ملنع عبور �شائقي  اإنارة 

امل�شتهرتين  النارية  الدّراجات 

وحياة  حياتهم  يعّر�شون  الذين 

جهودكم  �شاكرين  للخطر،  امل�شاة 

الوطن  خدمة  يف  املخل�شة 

واملواطنني.

ح�شن عطية

للمعنيني بوزارة الرتبية نرجو 

�شرعة ال�شتعجال والنظر بهذا الطلب

كلية  يف  الدار�شني  الطلبة  اأمور  اأولياء  نحن 

ال�شيخ عبد اهلل بن خالد للدرا�شات اال�شالمية نتوجه 

بال�شوؤال اإىل املخت�شني بوزارة الرتبية والتعليم عن 

الدفعة  من  الطلبة  الأبنائنا  الدرا�شية  املخ�ش�شات 

هذا  تاريخ  حتي  لهم  �شرفها  يتم  مل  والتي  االأوىل 

اأكدوا  قد  ال�شاأن  هذا  على  القائمني  باأن  علما  اليوم، 

جميًعا  البعثة  واإمتيازات  املخ�ش�شات  باأن  للطلبة 

لهم   �شرفها  يتم  �شوف  ديناًرا   760 بـ  واملقدرة  

�شيء  يحدث  مل  االآن  حتى  ال�شديد  لال�شف  ولكن 

من ذلك لذا فاإننا نرجو من اجلهات املعنية ب�شرعة 

بالغة يف  اأهمية  من  له  ملا  املو�شوع  هذا  النظر يف 

تدابري احتياجات وم�شتلزمات الطلبة الدرا�شية.

اأولياء اأمور طلبة 

كلية عبدالـله بن خالد الإ�شالمية
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 »العلوم التطبيقية« تحتفي 
باليوم الرياضي بفعاليات افتراضية متنوعة

أقام��ت جامع��ة العل��وم التطبيقي��ة بتنظي��م من 
مجلس طلبة الجامعة والن��ادي الرياضي التابع له، 
وبإش��راف اللجنة الرياضية وعمادة شؤون الطلبة، 
فعالي��ات رياضي��ة افتراضية متنوع��ة تحت رعاية 
رئيس الجامعة د.غسان عواد، وبمشاركة عدد كبير 
من أعضاء الهيئتي��ن األكاديمية واإلدارية والطلبة 
والخريجي��ن، تزامنًا مع احتف��االت البحرين بيومها 

الرياضي.
وتضّم��ن الي��وم الرياض��ي للجامع��ة حزم��ة م��ن 
األنشطة الرياضية والحركية التي أقيمت عبر تقنية 
االتصال المرئي حفاظًا على سالمة وصحة منتسبي 
الجامعة، كمس��ابقة الج��ري، ومس��ابقة الدراجات 
الهوائية، ومس��ابقة األس��ئلة الرياضي��ة، وبطولة 
الفيفا، وال��دورة التوعوية ع��ن الرياضة وأهميتها 

في الحياة التي قدمتها الطالبة فاطمة رياض.
وتأتي ه��ذه الفعالي��ات لتعزيز مفه��وم الرياضة 
للجمي��ع وجعله��ا أس��لوَب حي��اة، تفعي��اًل للقي��م 
الرياضية التي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة في 
المجتمع��ات، حيث ش��هد اليوم الرياضي مش��اركة 
الحضور بالعديد من األلعاب والمسابقات المنوعة.
وتحرص الجامعة عل��ى إحياء فعاليات يوم البحرين 
الرياضي س��نويًا من��ذ انطالقته بمب��ادرة من قبل 
س��مو الش��يخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة 
الملك لألعمال الخيرية وش��ؤون الش��باب مستشار 
األم��ن الوطن��ي رئي��س المجل��س األعلى للش��باب 
والرياض��ة، حي��ث ش��اركت الجامع��ة ه��ذا الع��ام 

بمجموعة من األنشطة المختلفة والمتنوعة والتي 
تعك��س مدى الرعاية التي تقدمه��ا إدارة الجامعة 

لدعم الفعاليات الرياضية بالجامعة.
وقال رئيس الجامعة د.غس��ان ع��واد: إن »الجامعة 
تحرص على التفاعل والمشاركة في هذه المناسبة 
الرياضية الوطنية كل ع��ام من خالل إعداد مختلف 
البرامج الرياضية لموظفيها بما يس��هم في توعية 

المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة«.
وقدم الش��كر إلى س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليفة النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياض��ة، رئيس اللجنة األولمبي��ة البحرينية على 
توجيهاته لإلحتفال بالنس��خة الخامس��ة من اليوم 
الرياض��ي الوطن��ي، ورعايته للرياضة ف��ي البحرين 
وحرصه على تطوير المنظومة الرياضية بالمملكة 

بما يتماش��ى مع التطور والنهضة التي تش��هدها 
مملك��ة البحرين في مختلف المج��االت تحت قيادة 
حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 

خليفة عاهل البالد المفدى.
بدوره؛ ق��دم مدير إدارة الش��ؤون اإلدارية والمالية 
ورئيس اللجنة الرياضية عبداهلل الخاجة الش��كر إلى 
إدارة الجامعة على كافة التس��هيالت التي قدمتها 
لنج��اح فعاليات الي��وم الرياضي، مثمن��ًا توجيهات 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 
لرئيس المجلس األعلى للش��باب والرياضة، رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية إلحياء النس��خة الخامسة 
من اليوم الرياضي الوطني بش��كل افتراضي حفاظًا 
عل��ى صح��ة وس��المة المجتمع ف��ي ظ��ل الظروف 

االستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.

م يوم التهيئة لطلبتها المستجدين غدًا »األهلية« تنظِّ
أعلنت الجامعة األهلية عن تنظيمها 
يوم التهيئة لطلبتها المس��تجدين 
المقبولين في جميع برامج الجامعة 
للفصل الدراس��ي الثان��ي من العام 
الثالثاء  غدًا   ،2021-2020 الدراسي 
عبر التواص��ل اإللكتروني التفاعلي، 
بااللتحاق  الراغبي��ن  الطلب��ة  داعية 
بالجامعة م��ن خريج��ي الثانوية أو 
المنتقلي��ن من جامع��ات أخرى إلى 
المس��ارعة بالقيام بخطوات تقديم 
طلبات القبول ثم تسجيل المواد عبر 

التواصل اإللكتروني التفاعلي.
وأك��دت مس��اعدة الرئي��س لإلعالم 
العام��ة  والعالق��ات  والتس��ويق 
بالجامع��ة األهلية الدكت��ورة ثائرة 
الش��يراوي في تصريح صحافي، على 
أهمية متابعة الطلبة المس��تجدين 
فعالي��ات »التهيئة« عب��ر التواصل 
اإللكتروني التفاعلي من أجل سرعة 
اندماجه��م ف��ي الحي��اة الجامعي��ة 
األكاديمي��ة  أبعاده��ا  بمختل��ف 
واالجتماعي��ة، والتعرف الدقيق على 
األنظمة واللوائح واألعراف الدراسية، 
األكاديمي��ة  الخدم��ات  ومختل��ف 

واإلدارية واالجتماعية التي تقدمها 
الجامعة لمنسوبيها.

فعالي��ات  برنام��ج  أن  وأوضح��ت 
التهيئ��ة س��يبدأ في تمام الس��اعة 
الرابعة مس��اء، وتتضمن الفعاليات 
كلم��ات افتتاحية وترحيبية للرئيس 
األمناء  رئي��س مجل��س  المؤس��س 
الحواج ورئيس  البروفيس��ور عبداهلل 
الجامعة البروفيس��ور منصور العالي 
لألنظم��ة  مفص��ل  ش��رح  يعقبه��ا 
الدراس��ية  والمس��ارات  واللوائ��ح 

يقدم��ه  ومتطلباته��ا  األكاديمي��ة 
القائم بأعمال عميد ش��ؤون الطلبة 
الدكتور فيصل الشويخ، كما يتضمن 
البرنام��ج عرض��ًا مفص��اًل لمختل��ف 
الخدم��ات التي يعنى بها الطلبة في 
الكليات وإدارة التس��جيل والمكتبة، 
باإلضافة إلى خدمات عمادة شؤون 
الطلب��ة، والتوجيه واإلرش��اد، وإدارة 
النش��اط الطالب��ي، وخدم��ات أم��ن 
الجامعة وإجراءات األمن والس��المة 

وبعض التعليمات الصحية.
وأضاف��ت: »نهت��م ضم��ن فعاليات 
يوم التهيئة بتعريف طلبة الجامعة 
»أدرج«  ببرنام��ج  المس��تجدين 
يوث��ق مختل��ف  ال��ذي  اإللكترون��ي 
بياناته��م وأوضاعه��م األكاديمية، 
التواص��ل  عل��ى  لمس��اعدتهم 
الفعال مع مرش��ديهم األكاديميين 
الخدمات  مختل��ف  واالس��تفادة من 
المتاح��ة، حيث يمك��ن للطالب من 
خ��الل جه��از الحاس��وب أو األجهزة 
والهواتف الذكية أن يتابع ويتفاعل 
مع الجامعة، الذي يساعد من الجانب 
األكاديميي��ن  المرش��دين  اآلخ��ر 

على إج��راء المتابع��ة الدقيقة ألداء 
طالبه��م والتواصل الفع��ال معهم 
ومتابع��ة حضوره��م للمحاض��رات، 

وأدائهم لالختبارات«.
وينتظم ف��ي الجامع��ة األهلية نحو 
2000 طال��ب وطالبة، وق��د خرجت 
خ��الل الس��نوات الماضي��ة 14 فوجًا 
من الطلبة الذين استطاع عدد كبير 
منه��م أن يتقل��د مواق��ع مهمة في 
بمملكة  والخاص  الع��ام  القطاعين 
التع��اون  مجل��س  ودول  البحري��ن 
الخليجي. وتضم الجامعة في حرمها 
الح��ي  وس��ط  التأمين��ات  بمجم��ع 
الدبلوماس��ي بالعاصم��ة المنام��ة 
تكنولوجي��ا  كلي��ة  ه��ي:  كلي��ات   5
المعلوم��ات، كلية العل��وم اإلدارية 
والعل��وم  اآلداب  وكلي��ة  والمالي��ة، 
والتربي��ة، وكلية الهندس��ة، وكلية 
الدراس��ات العليا والبحوث. إذ تهدف 
الجامع��ة منذ نش��أتها إل��ى تقديم 
نموذج راق م��ن التعليم ذي الجودة 
العالية في إطار تعزيز الدور الريادي 
لمملكة البحري��ن في مجال التعليم 

العالي.

د. ثائرة الشيراوي

»شؤون الجنسية« توجه 
المراجعين إلى استخدام 

القنوات اإللكترونية

نوهت شؤون الجنسية والجوازات واإلقامة، بأنه سيتم تقليل 
اس��تقبال أع��داد المراجعين ف��ي مركزي الخدم��ات بالمحرق 
ومدينة عيس��ى، حفاظًا على س��المة الجمي��ع، وذلك بناًء على 
توصي��ات الفري��ق الوطني الطبي للتصدي لفي��روس كورونا، 

داعية المراجعين إلى استخدام القنوات اإللكترونية.
ودع��ت ش��ؤون الجنس��ية والج��وازات واإلقام��ة الجمهور إلى 
اس��تخدام القنوات اإللكتروني��ة المتاحة لتقدي��م الخدمات، 
تجنبًا لالزدحام وسرعة إنجاز المعاملة ومراجعة المراكز فقط 
ف��ي الحاالت التي ال يمكن إنجازها إلكترونيًا، مع مراعاة األخذ 
بالتعليمات االحترازية وع��دم اصطحاب األطفال والمرافقين 
واالنتظ��ار في المركبة عند الحضور قب��ل الموعد بفترة تزيد 

عن خمس دقائق.
وأوضحت، أنه من الممكن تقديم طلبات التأشيرات »اإلصدار/
تحويل/التمديد/إلغ��اء« وتجدي��د جواز الس��فر البحريني عبر 
خدم��ات  أم��ا   ،bahrain.bh اإللكتروني��ة  الحكوم��ة  بواب��ة 
اإلقام��ات بكافة أنواعها »تجديد/إلغاء/إصدار« وكذلك إصدار 
جواز الس��فر البحريني ألول مرة/إص��دار جواز بدل فاقد/تالف/
www. تذكرة مرور، فيمكن تقديم الطلبات عبر موقع اإلدارة

.npra.gov.bh
وأكدت عل��ى ضرورة حجز موعد مس��بق لمراجعة المراكز في 
الحاالت الضرورية ج��دًا عبر تطبيق skiplino، وفي حال وجود 
أي استفسار أو اقتراح أو شكوى فباإلمكان التواصل عبر مركز 
االتص��ال على هات��ف رقم 17399764، أو عب��ر نظام تواصل 

.www.bahrain.bh/tawasul على الرابط التالي

الزمروني: ضرورة التقيد 
باإلجراءات االحترازية للوقاية 

من الساللة المتحورة
ش��ددت طبي��ب مقي��م أول 
بمركز أم��راض الدم للعزل 
محم��ود  آالء  الدكت��ورة 
ض��رورة  عل��ى  الزمرون��ي، 
التقيد باإلجراءات االحترازية 
الس��اللة  م��ن  للوقاي��ة 
في��روس  م��ن  المتح��ورة 
مؤكدة  )كوفيد19(،  كورونا 
عل��ى خطورة هذه الس��اللة 
والتي تعد أسرع انتشارًا من 
الساللة التي كانت موجودة 

خ��الل العام الماضي، بحس��ب 
الدراسات العالمية مؤخرًا. 

ونوه��ت بأهمية التزام الجميع بتنفي��ذ أقصى درجات االنضباط 
وااللتزام بالتعليمات واإلجراءات االحترازية الصادرة من الفريق 
الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، مشيرًة إلى أن التدابير 
االحترازية التي كان معمواًل بها في بداية الجائحة هي نفس��ها 
التي يمك��ن االلتزام به��ا للتعامل مع الس��الالت المتحورة من 
الفي��روس. وكش��فت ع��ن أهمي��ة مواصل��ة تطبيق اإلج��راءات 
االحترازي��ة المعلن عنها والمتمثلة ف��ي تطبيق معايير التباعد 
االجتماعي وارتداء الكمامات، والمحافظة على غسل اليدين جيدًا 
وتعقيمها بشكل مستمر، وتجنب التجمعات واستمرار التعقيم 
الدوري لألس��طح، مع ض��رورة اإلبالغ عن أية أع��راض قد تظهر 

للفيروس من خالل االتصال بالرقم 444. 
ودعت الجميع إلى االلتزام التام باإلجراءات االحترازية والتعليمات 
الصادرة م��ن الفريق الوطني الطبي للتص��دي لفيروس كورونا، 
مع التحلي بالمس��ؤولية وإدراك خطورة ومضاعفات انتشار هذا 
الفيروس، مشددًة على أهمية الوعي بخطر عدم االلتزام الذي قد 
ي��ؤدي إلى تزايد أعداد الحاالت القائمة للفيروس. كما ناش��دت 
جميع فئات المجتمع إلى االستمرار في تجنب التجمعات، وتجنب 
االخت��الط وااللت��زام بلب��س الكمامات خ��ارج المن��زل في جميع 
األوق��ات، إل��ى جانب االلتزام الت��ام بكافة التعليم��ات الوقائية 
واالحترازية الصادرة، حيث أن عدم التقيد بالتعليمات واإلجراءات 

االحترازية سيعرضنا جميعًا للخطر الذي ما زال موجودًا.

 6 توصيات لـ»التحقيق البرلمانية« 
بعد االجتماع مع »الحكمة للمتقاعدين«

عق��دت لجنة التحقي��ق البرلماني��ة اجتماعًا 
الصنادي��ق  بش��أن  افتراضي��ًا  مش��تركًا 
اللجن��ة  بي��ن  الس��بت  صب��اح  التأميني��ة 
البرلماني��ة للتحقي��ق في عج��وزات صناديق 
التقاع��د التي ت��دار من قب��ل الهيئة العامة 
للتأمي��ن االجتماع��ي وأعضاء مجل��س إدارة 
جمعي��ة الحكم��ة للمتقاعدين، وبمش��اركة 
أعض��اء لجنة التحقي��ق وأب��دى المجتمعون 
تقديرهم الخاص لمشاركتهم وإسهاماتهم 
المسؤولة، واإلشادة باألجواء اإليجابية التي 
س��ادت االجتماع والت��ي أدت إلى القواس��م 
المش��تركة والوصول إلى النتائ��ج المرجوة 
التي من ش��أنها أن تس��اعد على المحافظة 
عل��ى أم��وال المتقاعدي��ن، والوق��وف عل��ى 
األس��باب التي أدت إلى العجوزات اإلكتوارية 

في صناديق التأمين االجتماعي.
وقد استعرضت اللجنة ما توصلت إليه اللجنة 
من مالحظات وتوصيات كما اس��تمع أعضاء 
لجنة التحقيق إل��ى هواجس ومرئيات أعضاء 
مجلس الحكمة وبعد مناقش��ات مستفيضة 
توص��ل االجتم��اع إلى ع��دد م��ن التوصيات 

الهامة على النحو التالي:
أواًل: التأكيد على أهمية التعاون المش��ترك 
بين الجانبين، وذلك من خالل تمثيل جمعية 

الحكم��ة للمتقاعدي��ن ف��ي لجن��ة التحقيق 
البرلماني��ة من أجل دع��م اآلراء والمقترحات 

المتعلقة بصميم عمل لجنتكم الموقرة
ثاني��ًا: رف��ع خطاب لرئيس��ة مجل��س النواب 
من أجل عقد جلسة مش��تركة بين الجمعية 
وأعض��اء مجل��س الن��واب، باعتب��ار تمثي��ل 
الجمعي��ة لش��ريحة كبي��رة م��ن المجتم��ع 
البحريني يزيد عددها عن 75000 ألف عضو.

ثالث��ًا: رف��ع خطاب لرئيس��ة مجل��س النواب 
لتشكيل لجنة مشتركة دائمة بين المجلس 
والجمعية اس��وة ببقية اللجان المش��تركة، 
من أجل بح��ث كل ما يتعل��ق بالمتقاعدين 
ومس��تقبلهم  المعيش��ية،  وأوضاعه��م 

االجتماعي واالقتصادي.
رابعًا: دع��م مجلس النواب القت��راح جمعية 
الجمعي��ة  بتمثي��ل  للمتقاعدي��ن  الحكم��ة 
ف��ي عضوي��ة مجل��س إدارة الهيئ��ة العامة 
للتأمي��ن االجتماعي بما ال يقل عن عضوين 
تس��ميهما الجمعي��ة، باعتب��ار المتقاعدين 
الش��ريك األصلي في الهيئ��ة والعميل األول 
الذي يتوجب تمثيلة بصورة عادلة، ومن أجل 
المحافظة على المكتسبات وتعزيز وتفعيل 

دور المتقاعدين في الهيئة.
خامس��ًا: دعم جمعية الحكم��ة للمتقاعدين 

في إع��داد دراس��ة تتعلق بآفاق ومس��تقبل 
تواج��ه  الت��ي  والتحدي��ات  المتقاعدي��ن 
المتقاعد والمزايا والحوافز التقاعدية مقارنة 
بمثيالتها ب��دول مجلس التع��اون الخليجي 
ونماذج عربية وعالمية مع دراسة انعكاسات 
القرارات الصادرة من قب��ل الهيئة خاصة ما 
يتعل��ق بإلغاء الزي��ادة الس��نوية ووضع حد 
أدنى لسن المتقاعد وغيرها بصفة تشاركية 

بين الجمعية ومجلس النواب.
سادس��ًا: أهمية دع��م المتقاعدين من خالل 
دراسة تأس��يس صندوق لتمويل مشروعات 
تمك��ن  ميس��رة  بش��روط  للمتقاعدي��ن 
المتقاعد من تأس��يس مشروعه الذي يقوم 
على االس��تفادة من خبرات��ه ويحقق له دخال 
إضافي��ا. آملي��ن اس��تمرار عالق��ة التع��اون 
والتنسيق في كل ما من شأنه المحافظة على 
حقوق ومكتس��بات المتقاعدي��ن في مملكة 
البحرين ويدعم لجنة التحقيق البرلمانية في 
س��بيل الوصول إلى األه��داف التي من أجلها 
تأسس��ت هذه اللجنة، وقد ثمن عاليًا أعضاء 
مجل��س اإلدارة األدوار التي يقوم بها رئيس 
وأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية للمحافظة 
على أم��وال الصنادي��ق التأميني��ة ودعمهم 

الصادق لكافة متقاعدي مملكة البحرين.

المرصد العربي لحقوق اإلنسان: 
تقرير »العفو الدولية« حول البحرين أكاذيب وافتراءات

دان »المرصد العربي لحقوق اإلنس��ان« جملة وتفصياًل 
ما ج��اء بتقري��ر منظمة »العف��و الدولي��ة«، بخصوص 
مملكة البحرين، مشددًا على أن »ما تضمنه هذا التقرير 
م��ن أكاذيب وافت��راءات هو تش��ويه متعم��د للحقائق 
ولواقع حقوق اإلنس��ان في مملك��ة البحرين، كما يمثل 
تجنيًا على ما حققته المملكة من إنجازات مشهودة في 

هذا المجال«.
وأكد المرصد في بيان صحفي له أن »افتعال وقائع غير 

صحيحة واالعتماد على مصادر مش��بوهة في إعداد هذه 
التقارير يؤكد مجددًا نهج المنظمة القائم على ازدواجية 
المعايي��ر وابتعادها الت��ام عن المهني��ة والمصداقية 

المفترض توافرها في مثل هذه التقارير«.
وأوض��ح أن »مملك��ة البحري��ن حققت إصالح��ات كبيرة 
في مجال حقوق اإلنسان وش��هدت قفزة نوعية في هذا 
المج��ال، على نحو م��ا أكدته تقاري��ر المراجعة الدورية 
الت��ي تصدر ع��ن مجلس حق��وق اإلنس��ان التابع لألمم 

المتحدة، فضاًل ع��ن فوزها بعضوي��ة المجلس للفترة 
من 2019 حتى 2021، وهو ما يفند المزاعم المغلوطة 
واالدعاءات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية، 
به��ذه  واس��تخفافها  المنظم��ة  »تجاه��ل  أن  مؤك��دًا 
اإلنج��ازات، في مقابل اعتماده��ا على أكاذيب مغلوطة، 
يعكس نهجها القائم على تسييس ملف حقوق اإلنسان، 

وهو أخطر تحدٍّ يواجهه هذا الملف على اإلطالق«.
وطال��ب المرص��د منظمة العف��و الدولي��ة، »باعتبارها 

منظم��ة حقوقي��ة، أن تك��ون عل��ى ق��در المس��ؤولية 
والمصداقي��ة ف��ي تناولها لمل��ف حقوق اإلنس��ان، وأن 
تعتم��د في الحص��ول عل��ى المعلومات م��ن مصادرها 
الوطني��ة الموث��وق فيها، وأن تبتعد عن تس��ييس هذا 
المل��ف، وأن تعتم��د عل��ى معايير موحدة ف��ي تناولها 
له��ذا الملف وفي جميع ال��دول، دون انتقاء دول بعينها 
وتجاهل دول أخرى لحس��ابات وأهداف بعيدة تمامًا عن 

حماية حقوق اإلنسان«.

د. آالء الزمروني
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 »الشورى« ينهي ٪71
من مشروع القانون البحري

مريم بوجيري «

انتهى مجلس الشورى من مناقشة 71% من مشروع القانون 
البح��ري تمهيدًا إلقراره، وذلك بعد أن بدأ خالل جلس��ة أمس 
مناقش��ة المادة 91 وص��واًل إلى الم��ادة 275 من أصل 388 
مادة بشأن مش��روع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق 
للمرس��وم رقم )29( لس��نة 2018، وبالتالي يتبقى للمجلس 
29% م��ن إجمالي م��واد القان��ون بواقع 113 م��ادة على أن 
يس��تكمل المجلس مناقشة باقي مواد مشروع القانون خالل 

جلساته القادمة.
وكان المجل��س، أع��اد خالل الجلس��ة 3 مواد ضمن مش��روع 
القان��ون للجنة المرافق العامة والبيئ��ة والتي أعدت التقرير 
بش��أن المشروع لمزيد من الدراسة، وهي المادة 93 والمادة 
162 والم��ادة 163 المتعلق��ة برف��ض التس��وية لتعدي��ل 
الصياغ��ة والتأن��ي فيه��ا بحيث تبح��ث فيهم اللجن��ة لمدة 

أسبوعين.

أي دولة مسجلة للسفن ال تحكم في القضايا العمالية

 وزير المواصالت: جميع الدول تسعى 
الستقطاب شركات تسجيل السفن

مريم بوجيري «

أك��د وزير المواصالت واالتصاالت كمال أحمد، أن جميع الدول تس��عى، إلى 
أن تكون دولة علم وتسجل أكثر عدد من السفن وليس بالضرورة أن تكون 

سفنًا محلية، بحيث تسعى الستقطاب شركات تسجل سفنها لديها.
وردًا على تس��اؤالت أعضاء مجلس الش��ورى أثناء مناقش��ة مشروع القانون 
البح��ري، فإنه إذا حدث اتفاق بين طاقم الس��فينة ومالك الس��فينة في أي 

دول��ة يحكم ذلك قانون الدولة المبرم فيها االتف��اق، وبالتالي فإن الدولة 
المس��جلة للس��فينة تتأكد من وج��ود االتفاق بي��ن الطرفين بم��ا يراعي 
مصالحهم، ويمكن التدخل في حالة الخالف ولكن إذا وصل الخالف للخضوع 

لقانون معين يكون ذلك من اختصاص وزارة العمل في الدولة المعنية.
وبين الوزير، أن الدول التي تس��جل الس��فن ال تحكم في القضايا العمالية 
بي��ن طرفي العقد، كما يتم تدوين جميع المعلومات الخاصة بالس��فن في 

سجل خاص بالسفينة.

»الشورى« يطلع على تطورات 
»الميزانية الجديدة« األربعاء

مريم بوجيري «

أطلع النائب األول لرئيس مجلس الش��ورى جمال فخرو أعضاء 
المجلس خالل الجلس��ة على دعوة من رئي��س المجلس علي 
الصالح بش��أن اجتماع س��يعقد ع��ن بعد مع لجنة الش��ؤون 
المالي��ة واالقتصادي��ة بالمجل��س ي��وم بع��د غ��د األربع��اء 
الس��تعراض الميزاني��ة العام��ة للدولة وذلك بع��د أن أنهى 
الجان��ب الحكوم��ي اجتماع��ات اللجنة المش��تركة مع أعضاء 

السلطة التشريعية.
وكش��فت مصادر خاص��ة ل� »الوطن« أن »اللجن��ة المالية في 
مجلس النواب س��وف تعقد اجتماع��ًا اليوم اإلثنين مع النواب 

الستعراض مشروع الميزانية، وبحث مرئيات النواب«، 

الزياني: 42 سفارة وقنصلية بحرينية حول العالم
حسن الستري «

أكد وزير الخارجي��ة د.عبداللطيف 
الزياني وجود 37 سفارة وقنصلية 
بحريني��ة ح��ول العال��م، إضاف��ة 
إل��ى 5 قنصلي��ات فخري��ة، مفيدًا 
أن ع��دد موظفي تلك الس��فارات 
البحرينيي��ن  م��ن  والقنصلي��ات 
يبلغ��ون 128 موظف��ًا بحريني��ًا، 
م��ن  موظفيه��ا  ع��دد  ويبل��غ 
611 موظفًا  األخ��رى  الجنس��يات 

أجنبيًا.
س��ؤال  عل��ى  رده  ف��ي  وذك��ر 
أن  الصال��ح  مم��دوح  النائ��ب 
يشغلون  يالمبتعثين  البحرينيين 
أعض��اء  درج��ات  عل��ى  وظائ��ف 
يق��وم  اذ  الدبلوماس��ي،  الس��لك 
الدبلوماس��ي بتنفي��ذ السياس��ة 

الخارجي��ة للبحري��ن، ويمك��ن أن 
يش��غل البحرين��ي وظيفة موظف 
محل��ي بعق��د ان كان مقيما في 

دولة المقر.

أم��ا الموظف��ون من الجنس��يات 
األخ��رى، فيتول��ون أداء المه��ام 
إذ  بالبعث��ة،  الخاص��ة  اإلداري��ة 
يشغلون وظائف إدارية أو وظائف 

السكرتارية  أعمال  مساندة، مثل 
والمحاسبة  القنصلية  والش��ؤون 
واألعم��ال  العام��ة  والعالق��ات 

الخدمية األخرى.
وبي��ن أن الميزاني��ة المرص��ودة 
لس��فارات البحري��ن بالخ��ارج في 
2019 تبل��غ 20 مليون و365 ألف 
و800 دينار، بما يمثل 52.4% من 
أصل الميزانية المعتمدة للوزارة 
الت��ي تبلغ 38 ملي��ون و849 ألف 

دينار.
أم��ا في ع��ام 2020، فق��د بلغت 
الميزاني��ة المرصودة للس��فارات 
والقنصلي��ات بالخ��ارج 20 مليون 
بم��ا  دين��ار،  و600  أل��ف  و145 
يمث��ل 59.4 من أص��ل الميزانية 
المعتم��دة لل��وزارة والبالغة 33 

مليون و896 ألفًا و200 دينار.

ممدوح الصالح وزير الخارحية

 »مالية النواب« تبحث مع »الصحة« 
و»العدل« مالحظات تقرير ديوان الرقابة

عق��دت لجنة الش��ؤون المالي��ة واالقتصادية 
البحران��ي  مك��ي  محم��ود  النائ��ب  برئاس��ة 
اجتماعها صب��اح امس وزارة الصح��ة، ووزارة 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف لمناقشة 
م��ا ورد ف��ي تقري��ر دي��وان الرقاب��ة المالية 

واإلدارية السنوي للعام 2019 – 2020.
وفيم��ا يتعلق باالجتماع مع وزارة الصحة، قال 
رئيس اللجنة إنه تم مناقش��ة عدد من األمور 
المتعلق��ة بالرقاب��ة عل��ى أداء إدارة الصح��ة 
العامة، والمنش��آت الخاضع��ة لرقابة اإلدارة، 
إلى جان��ب تنفيذ عدد من البرام��ج التوعوية 
بش��أن األم��راض المعدي��ة وغي��ر المعدية، 

والخطط االستراتيجية إلدارة الصحة العامة.
وأضاف البحراني أن اللجنة ناقش��ت مع ممثلي 
ال��وزارة كذلك األم��ور المتعلق��ة بالترخيص 
الصحي للمنش��آت الخاضعة للرقابة الصحية، 
حيث لوحظ عدم التنس��يق م��ع وزارة الصناعة 
والتجارة والس��ياحة بحيث ال يتم إصدار سجل 
تجاري لممارسة نش��اط تقديم »الشيشة« إال 
بع��د الحصول على ترخيص صحي من اإلدارة، 
وذلك بحسب ما ورد في تقرير ديوان الرقابة، 
موضح��ًا أنه ت��م التوافق بي��ن الوزارتين لحل 

هذه المسألة.
وذك��ر البحران��ي أن اللجنة ناقش��ت كذلك مع 
ال��وزارة ما يتعلق بالرقاب��ة الصحية بالمنافذ 
الجمركي��ة على ش��حنات المواد المس��توردة. 
حي��ث ورد في التقري��ر إنه لوحظ ع��دم إجراء 
التحالي��ل المختبري��ة الالزم��ة لعين��ات م��ن 
ش��حنات األغذي��ة الصحي��ة وبدائ��ل لبن األم 
والمواد االستهالكية المراد استيرادها، وعدم 
مطالبة المس��تورد بتقديم ش��هادة التصنيع 
للم��واد  بالنس��بة  عليه��ا  المص��ادق  الجي��د 
االس��تهالكية وذل��ك للتحقق م��ن مطابقتها 
للمواصفات القياسية، كما لوحظ عدم تكليف 
مفتش��ي اإلدارة بمعاينة المواد االستهالكية 

المستوردة بالمنافذ الجمركية، وسحب عينات 
منها لفحصها بداًل من االعتماد عل معاينات 
موظفي ش��ؤون الجم��ارك، موضحًا أن الصحة 
أف��ادت بوجود لجنة تحقيق لمتابعة وحل هذا 

األ مر.
كما تم نقاش عدد من المالحظات والتوصيات 
والمتعلق��ة  الدي��وان  تقري��ر  ف��ي  ال��واردة 
بالتفتي��ش على المنش��آت الخاضعة للرقابة 
الصحية، ورصد ومتابعة المنش��آت الخاضعة 
للرقاب��ة الصحية، مكافحة األمراض الس��ارية 
»المعدي��ة«. ولوحظ عدم التنس��يق مع هيئة 
تنظيم س��وق العمل فيما يتعلق بإصدار قرار 
يحدد األمراض المعدية التي يجب التأكد من 
خلو العام��ل إلى جانب إي��رادات إدارة الصحة 
العام��ة، والرقاب��ة عل��ى أداء قس��م األجهزة 

الطبية، والصيانة الوقائية لألجهزة الطبية.
أما ف��ي يتعل��ق باالجتم��اع م��ع وزارة العدل 
والش��ؤون اإلس��المية واألوقاف بي��ن النائب 

محمود البحراني رئيس اللجنة أنه تم التطرق 
إلى عدد من المالحظات ال��واردة في التقرير، 
حيث تم اس��تعراض عدد من األمور المتعلقة 
بإدارة األوقاف الجعفرية بش��أن اإلشراف على 
دور العبادة والمقابر وأعيان األوقاف، التأهيل 
مش��اريع  والمقاولي��ن،  للموردي��ن  المس��بق 
م��واد  مخ��زون  إدارة  والتوس��عة،  الصيان��ة 

الصيانة، تمويل مصروفات الصيانة.
وفيم��ا يتعل��ق بإدارة األوقاف الس��نية، أش��ار 
النائب محمود البحراني إلى أن اللجنة ناقشت 
الرقابة عل��ى العمليات المتعلقة بصيانة دور 
العبادة والمقابر واألوقاف كحصر دور العبادة 
والمقابر واألوقاف واإلشراف عليه، إدارة شؤون 
المقابر واإلشراف، التخطيط إلعمال التفتيش 
والصيانة الوقائية، اإلش��راف على نظافة دور 
العب��ادة ومتابعة خدم��ات النظافة، التعامل 
م��ع المتبرعين لتمويل مش��اريع بناء وترميم 
دور العبادة والمقابر، وتجهيز مصليات العيد.

الغياب

سمير البحارنة
ظرف خاص

 »المواصالت«: العقد البحري بين البحار
وصاحب السفينة الفيصل في النزاع

مريم بوجيري «

أكد مدير إدارة تس��جيل السفن وشؤون التجارة 
بوزارة المواص��الت واالتصاالت، مياس المعتز، 
أن العق��د البحري بين البحار وصاحب الس��فينة 
هو الفيصل في حالة النزاع، مشيرًا إلى أن مكان 
التقاضي يتعلق بمكان إبرام االتفاقية وبالتالي 
يخضع النزاع لقانون الدولة المبرم فيها العقد، 
وبالتالي فإذا كانت السفينة مسجلة في مملكة 
البحري��ن يحق له��ا التدخل ف��ي الخالفات بين 
المش��غل والبحار ألنها تعتبر مس��ؤولية أدبية 
عل��ى دولة العلم أو دولة التس��جيل للس��فينة، 
وبالتالي يلجأ البحارة ف��ي حالة الخالف على أي 
من بنود العقد يتم التدخل مع مشغل السفينة 
لح��ل الخالف، ووفق��ًا التفاقية العم��ل البحرية 
الدولية فإن القانون الذي يس��ري على أي خالف 
ه��و قانون البلد الذي أبرمت فيه االتفاقية بين 

البحار والسفينة أو الشركة المشغلة للسفينة.
ج��اء ذلك في رده على تس��اؤالت أعضاء مجلس 
الشورى بشأن القانون البحري، وبين أن السفن 
البحرينية ليس بالضرورة أن توجد في البحرين 

ولكنها تج��وب جميع أنحاء العالم وهي تتعاقد 
م��ع بح��ارة ف��ي الخ��ارج وبالتال��ي ف��إن الدول 
والتعاقدات تتم ف��ي تلك الدول دون أن تكون 
بالضرورة السفينة موجودة في مملكة البحرين، 
ويكون دور شؤون المالحة البحرية في البحرين 
التأكد م��ن العقود المبرمة المذكورة واالطالع 

عليها والتأكد من البنود وحماية حقوق البحارة 
وبالتال��ي يخضع القانون لتل��ك الدول في حالة 

النزاع. 
وق��ال فيم��ا يتعل��ق بالتس��لل أو االختب��اء في 
الس��فن: »في أول ميناء ترسو فيه السفينة يتم 
التنسيق مع الس��لطات األمنية بالدولة الراسية 
فيها السفينة، إذا كان هناك تسلل أو اختباء من 
عديمي الجنس��ية يتم اس��تالم المتسلل خلسًة 
وتقيي��م الوضع كم��ا هو متبع حالي��ًا في جميع 
دول العالم في حالة لم يكن للمتس��لل جنسية 

معروفة لدى ربان السفينة«.
 وفيم��ا يتعل��ق بإلق��اء النفاي��ات ف��ي البح��ر 
ضم��ن القانون أك��د ممث��ل وزارة المواصالت 
واالتص��االت محمد المرباطي، أنه ال بد من أن 
يك��ون هناك قيد للمخلف��ات موجود على متن 
الس��فينة والتي تكون خاضع��ة لتفتيش دولة 
الميناء، وإذا حصل عليها التفتيش يتم التأكد 
من كمي��ات النفايات أو المخلف��ات الموجودة 
والمس��جلة ويت��م التخلص من تل��ك الكميات 
ويمكن اكتش��اف ما إذا تم رميها في البحر من 

عدمه.

مياس المعتز

 »الشورى«: البحرين ترسم 
فصاًل جديدًا من التكاتف 

والتعاضد والوحدة الوطنية
أك��د مجلس الش��ورى، أن البحري��ن تحتفي ه��ذا العام بمرور 
عقدين زاهرين على التصويت على ميثاق العمل الوطني، وهي 
ترس��م فصاًل جديدًا من فصول التكات��ف والتعاضد والوحدة 
الوطنية بين جميع أبناء شعب البحرين الوفي، وااللتفاف حول 
القيادة الحكيمة، واإلس��هام بروِح ال��والء والحب واالنتماء في 
مواجهة جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(، من خالل الحملة 
الوطني��ة للتصدي للفيروس، التي يقودها بكل حكمة واقتدار 

صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وبمناس��بة الذكرى العش��رين للتصويت على ميث��اق العمل 
الوطني، رفع مجلس الش��ورى التهاني والتبريكات إلى المقام 
الس��امي لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل 
خليفة، عاهل البالد المفدى، راعي النهضة التنموية الشاملة 
في مملكة البحرين، وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حم��د آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس ال��وزراء، وإلى 
جميع ش��عب البحرين الوفي، الذي قدم ص��ور الوالء واالنتماء 
للوطن والقيادة الحكيمة في العديد من المواقف والمناسبات 

الوطنية العزيزة.
واس��تحضر مجلس ليس��تحضر في ه��ذه المناس��بة الوطنية 
الخالدة، المعاني الس��امية، والقيم النبيلة، واألس��س الثابتة 
التي رّسخها ميثاق العمل الوطني، وأصبحت القاعدة الجامعة 
للمنجزات الحضارية، والتنمية الوطنية التي شهدتها البحرين 
عل��ى مدى عقدين مضيئين بالعم��ل واإلخالص والتفاني في 

كل ما من شأنه رفعة الوطن وازدهاره.
وأك��د مجل��س الش��ورى أن ميثاق العم��ل الوطني ال��ذي جاء 
بمبادرة سامية من لدن حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى، 
كان محط��ة وطني��ة اللتقاء اإلرادة الش��عبية ب��إرادة القيادة 
الحكيم��ة، فانطلقت منها الحياة السياس��ية في المملكة نحو 
آفاٍق رحبة، وأصبحت نموذجًا متميزًا في تطبيق أسمى معاني 

الديمقراطية، وتفعيل دولة القانون والمؤسسات.
وأعرب مجلس الش��ورى عن الفخر واالعت��زاز بالرعاية الملكية 
واالهتمام الذي تحظى به السلطة التشريعية من لدن جاللة 
الملك المفدى، منذ انطالق عملها في العام 2002، حيث رسم 
جاللته خارطة اإلنجازات التشريعية، ومّكن السلطة التشريعية 
من أداء دورها ومس��ؤولياتها الدستورية في سن التشريعات 
والقوانين، والس��عي المس��تمر لجعل مملك��ة البحرين رائدة 
في التش��ريع المس��اند للخط��ط والبرامج الحكومي��ة الرامية 

الستدامة النماء والتقدم، وتعزيز المكتسبات الوطنية.
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أكثر من 200 منتج يحمل “صنع في البحرين”
ــدة ــدي ج صــنــاعــيــة  مــشــروعــات  إلنـــشـــاء  مــبــدئــيــة  ــة  ــق ــواف م  114

استرعت البحرين اهتمام المستثمرين بإنشاء نحو 114 مشروعا 
صناعيــا بحســب إحصــاءات حديثــة بعــدد الموافقــات المبدئيــة 
عــدد  فــاق  فــي حيــن  العــام 2020.  فــي  الصناعيــة  للمشــروعات 

المنتجات التي تحمل عالمة “صنع في البحرين” 200 منتج. 

وضمـــن جهـــود وزارة الصناعـــة 
لتنســـيق  والســـياحة  والتجـــارة 
ســـواء  البحرينيـــة  المنتجـــات 
فـــي  أو  المحليـــة  الســـوق  فـــي 
واصلـــت  الخارجيـــة،  األســـواق 
الـــوزارة تســـجيل عالمـــة “صنع 
فـــي البحريـــن”، وهـــي منتجات 
تحمـــل عالمة خاصـــة تثبت أن 
المنتـــج قـــد صنـــع فـــي الســـوق 
المحليـــة، إذ بلغ عدد الشـــهادات 
الصادرة لتســـجيل هذه العالمة 

فـــي 2020 عـــدد 204 شـــهادات 
فـــي  عـــام  أول  وهـــو  مبدئيـــة، 
تدشـــين الخدمـــة، وتزامـــن ذلك 
مع إطالق الخدمات اإللكترونية 
للحصول على العالمة عبر نظام 
الخدمات الصناعية اإللكتروني، 
وذلك لجميع المنشآت الصناعية 
التي تبلغ فيها نســـبة المســـتوى 
المحلـــي 35 % وأكثر، إذ يهدف 
المشـــروع لدعم المنتج المحلي 
وتمييزه من المنتجات المحلية 

علـــم  وضـــع  يتـــم  إذ  األخـــرى، 
البحرين على المنتج.

وبلغ عـــدد التراخيص الصناعية 
فـــي  ترخيصـــا   67 الصـــادرة 
تلـــك  بحســـب  الماضـــي،  العـــام 

اإلحصاءات الحديثة.
أما فيما يخـــص طلبات اإلعفاء 
الجمركـــي، الـــذي يتـــم بموجبـــه 

إعفـــاء المصانـــع البحرينيـــة من 
دفـــع الرســـوم الجمركيـــة علـــى 
مدخالت اإلنتاج، وهي سياســـة 
حافظت عليها البحرين لتشجيع 
الصناعات المحلية، فقد سجلت 

الوزارة 226 طلبًا في 2020.
وفيمـــا يخص عملية التســـجيل 
الصناعي، فقـــد أصدرت الوزارة 
مـــا مجموعـــه 871 شـــهادة قيد 

في السجل الصناعي الصادر. 
يشـــار إلـــى أن الـــوزارة أطلقـــت 
للمنتـــج  للترويـــج  مبـــادرة 
البحرينـــي عبـــر مشـــروع أفـــالم 
صنـــع في البحرين، الذي يعرض 
على قنـــوات تلفزيـــون البحرين 
بالتعاون مع وزارة اإلعالم إلبراز 

القطاع الصناعي في المملكة.

المنامة - بورصة البحرين

فـــي  المســـتثمرون  تـــداول 
أمـــس،  البحريـــن،  بورصـــة 
بقيمـــة  ســـهم،  مليـــون   3.04
 471.92 قدرهـــا  إجماليـــة 
ألـــف دينـــار، تـــم تنفيذها من 
ركـــز  إذ  صفقـــة،   77 خـــالل 
المســـتثمرون تعامالتهم على 
أسهم قطاع الخدمات والتي 
بلغت قيمة أســـهمه المتداولة 
مـــا  أي  دينـــار،  ألـــف   248.44
نســـبته 52.64 % مـــن القيمة 
اإلجمــــالية للتـــداول وبكميـــة 
قدرها 397.40 ألف سهم، تم 
تنفيذها من خالل 36 صفقة.
جـــاءت شـــركة )بتلكـــو( فـــي 
المركـــز األول إذ بلغـــت قيمة 
 205.03 المتداولـــة  أســـهمها 
نســـبته  مـــا  أي  دينـــار،  ألـــف 
43.44 % مـــن إجمالـــي قيمة 

وبكميـــة  المتداولـــة  األســـهم 
قدرها 349.90 ألف سهم، تم 
تنفيذها من خالل 25 صفقة.
فـــكان  الثانـــي  المركـــز  أمـــا 
اتـــش  اف  جـــي  لمجموعـــة 
المالية بقيمة قدرها 146.70 
نســـبته  مـــا  أي  دينـــار،  ألـــف 
31.09 % من إجمالي قيــــمة 
وبكميـــة  المتداولـــة  األســـهم 
ســـهم،  مليـــون   2.28 قدرهـــا 
تـــم تنفيذهـــا مــــن خــــالل 23 

صفقة.
وجاءت إي بـــي إم تيرمينالز 
البحرين بقيمة قدرها 39.90 
ألف دينار، أي ما نسبته 8.45 
% من إجمالي قيمة األســـهم 
الـمتداولـة وبكـمية قدرها 30 
ألـــف ســـهم، تـــم تنفيذهـــا من 

خالل 6 صفقات.

471.9 ألف دينار قيمة تداول 3 ماليين سهم بـ “البورصة”

المنامة - درة البحرين

لـــدرة  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
أن  الحمـــادي،  ياســـر  البحريـــن، 
أرســـى  الوطنـــي  العمـــل  “ميثـــاق 
شـــكلت  ومتينـــة  قويـــة  دعائـــم 
نهضـــة  فـــي  الحقيقـــي  األســـاس 
البحريـــن علـــى كافـــة المســـتويات 
وفي كل األصعدة الســـيما القطاع 
االقتصادي واالستثماري والعقاري 

والعمراني”.
وأضاف أن “ميثاق العمل الوطني 
ســـاهم بشـــكل مباشـــر في إصالح 
القوانين المتعلقة باالستثمار ومن 
ثـــم تشـــجيع القطاع الخـــاص على 

التطوير العمراني في المملكة”.
وأوضـــح أنـــه “على مـــدار نحو 20 
عاًما شـــهدت البحرين مشـــروعات 
كبيـــرة ومتميزة وعمالقة، الســـيما 
العمرانـــي  بالقطـــاع  يتعلـــق  مـــا 
نظـــًرا  والعقـــاري؛  واإلســـكاني 
لمـــا تتمتـــع بـــه البحريـــن مـــن بيئة 
لـــرؤوس  جاذبـــة  اســـتثمارية 

األموال”.
آيـــات  “أســـمى  الحمـــادي  ورفـــع 

مقـــام  إلـــى  والتبريـــكات  التهانـــي 
عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
حمـــد بن عيســـى آل خليفـــة، وإلى 
ولـــي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
األميـــر  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
سلمان بن حمد آل خليفة، بمناسبة 
حلول الذكـــرى الـ 20 إلقرار ميثاق 
العمـــل الوطنـــي، حيث شـــكل ذلك 
اليوم ملحمـــة تاريخية في تاريخ 
غيـــر  للمشـــاركة  نظـــًرا  البحريـــن؛ 
المســـبوقة والتالحم الوطني الذي 
شـــهدته المملكة بموافقة 98.4 % 

من أبناء الشعب على الميثاق”.

“الميثاق” حقق نقلة نوعية في االستثمار

“الصنــدوق”: المملكة التزمت بتحقيق أهداف “التوازن المالي”

“النقد الدولي” يشيد بخطوات البحرين لكبح تداعيات “كورونا”

الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  مـــن  صـــادر  بيـــان  أشـــاد 
بالخطوات التي قامت بها مملكة البحرين وســـاهمت 
فـــي الحد من اآلثـــار المترتبة علـــى تداعيات جائحة 
فيروس كورونا )كوفيد - 19(، واضعًة صحة وسالمة 
المواطنين والمقيمين هدًفا رئيًسا في المراحل كافة.

وأكـــد البيـــان أن التعليمـــات والقرارات الصـــادرة من 
الجهـــات المعنيـــة القائمـــة على دراســـة المســـتجدات 
انتشـــار  مـــن  الحـــد  فـــي  ســـاعدت  دوريـــة  بصـــورة 
الفيروس وتوفيـــر التطعيمات للمواطنين والمقيمين 
بشـــكل مجانـــي، إلى جانب دعـــم األفراد والشـــركات 
وإســـناد القطاعـــات األكثر تأثـــًرا جـــراء الجائحة عبر 
ضخ السيولة الالزمة لمختلف القطاعات االقتصادية 

الحيوية.
 وأوضـــح البيان أن جهود حكومة البحرين مســـتمرة 
لتحقيـــق خططهـــا التنمويـــة في مواجهـــة التحديات 
المرتبطـــة بالجائحـــة العالميـــة مـــن تباطـــؤ النشـــاط 
االقتصـــادي وانخفـــاض أســـعار النفـــط، كمـــا تواصل 
االلتـــزام بتحقيق األهداف الرئيســـة لبرنامج التوازن 
المالـــي وتنفيـــذ مبادراتـــه مـــن خالل مرونـــة الخطط 
والسياســـات التـــي تتبعها والتي تســـهم فـــي الحفاظ 

على سقف الدين العام بما يعزز النمو االقتصادي.
وأشـــار البيان إلى أهمية مواصلة مساعي زيادة خلق 
الفـــرص النوعية فـــي القطاع الخـــاص وتعزيز مرونة 
سياســـة العمـــل عن ُبعـــد، منوًها في الوقـــت ذاته إلى 
أهميـــة مواصلة تعزيـــز دور القطاع الخـــاص كمحرك 
رئيس في العملية التنموية وإعادة رسم دور القطاع 
العام كمنظم وشـــريك بما يسهم في ترسيخ الشراكة 

الحيوية بين القطاعين تحقيًقا لألهداف المنشودة.
من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي “إن تعافي 
اقتصـــاد البحريـــن من جائحـــة كوفيد - 19 ســـيكون 
تدريجيـــا، متوقعـــا نمـــوا يبلـــغ 3.3 % هـــذا العام بعد 

انكماش في 2020”.
وتأثرت المملكـــة باألزمة العالمية المزدوجة المتمثلة 
في فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، مما رفع 

عجزها المالي.
وقال الصندوق “فور اشـــتداد التعافي، ستكون هناك 
حاجـــة لتعديـــل مالـــي طموح ومـــوات للنمـــو يتحدد 
ضمـــن إطـــار زمني موثوق متوســـط األجـــل لمعالجة 
ديـــن  ويضـــع  البحريـــن،  فـــي  الكبيـــرة  االختـــالالت 
الحكومة على مسار نزولي ثابت، ويستعيد استدامة 
االقتصـــاد الكلـــي”. فيمـــا أكـــد الصنـــدوق أن البحرين 
تحركـــت ســـريعا للتعامـــل مـــع التداعيـــات الصحيـــة 
واالقتصاديـــة لجائحـــة كوفيـــد19-، إذ ســـرعان مـــا 
أتاحت اللقاحات للفئـــات األكثر احتياجا لها وقدمت 
الســـيولة للشركات المتضررة بشدة من قيود اإلغالق 

الشامل. 
وينســـجم النمـــو المتوقـــع هـــذا العام عنـــد 3.3 % مع 
تعـــاف متوقـــع بنســـبة 3.9 % بالقطاع غيـــر النفطي، 
مدعومـــا بتوزيع اللقاحات على نطاق واســـع. ورحب 
صندوق النقد أيضا بدعـــم مصرف البحرين المركزي 
للبنـــوك، لكنـــه حذر من مخاطـــر ائتمانية محتملة في 

ظل نمو ضعيف.

المنامة - بنا، مباشر

كابول - األناضول

50 مليون دوالر خسائر 
شاحنات الوقود بأفغانستان

ــســـؤول أفـــغـــانـــي، أن الــحــريــق  أعـــلـــن مـ
األول،  أمـــــس  نـــشـــب  الـــــــذي  الـــضـــخـــم 
الــحــدود  على  قلعة”  “إســـالم  معبر  عند 
تقدر  مالية  خسائر  عن  أسفر  اإليرانية 

بأكثر من 50 مليون دوالر.
واالستثمار  التجارة  غرفة  رئيس  وقال 
ما  “إن  زادة  “هيرات”، يونس  في والية 
ال يقل عن 500 ناقلة نفط قد احترقت 
بالكامل، وتقدر الخسائر المالية الناجمة 

عن الحريق بحوالي 50 مليون دوالر”.
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ياسر الحمادي

المنامة - شركة فينتك روبوز

يناقش المؤتمر العربي لالدخار طويل 
المـــدى 2021، الحـــدث المعنـــي بمالية 
واقتصاد األســـرة، الذي تنظمه شـــركة 
البحرينيـــة  الشـــركة  روبـــوز،  فينتـــك 
لتطبيقـــات االدخـــار والتقاعـــد، بعـــض 
بعـــض  علـــى  ويجيـــب  الموضوعـــات 
اقتصاديـــات  مـــا  مثـــل:  التســـاؤالت، 
االدخـــار طويـــل األجـــل لألفـــراد، ومـــا 
القـــدرات  لبنـــاء  بالنســـبة  أهميتـــه 
والمـــالءة المالية لألســـرة، وما أنســـب 
الوســـائل والمنتجـــات لالدخـــار طويل 
األجل وبناء األصول في بلدان منطقة 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا؟ 
وتشير العديد من الدراسات المتتالية 
الصـــادرة عـــن مجموعات استشـــارية 
مرموقة باإلجمـــاع تقريًبا إلى حقيقة 
أن مـــا ال يقل عن ثلث األشـــخاص في 
الـــدول العربية ال يدخرون أية أموال؛ 
وإن ثلثـــي األشـــخاص ال يدخرون ما 
يكفـــي أو ال يدخرون بشـــكل منتظم، 
وأن مـــا يقرب مـــن 80 % مـــن الناس 
ال يشـــعرون بالثقـــة بشـــأن ترتيباتهـــم 
ذكـــر  حســـبما  للمســـتقبل،  الماليـــة 
فينتـــك  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 

روبوز، منظمو المؤتمر، إبراهيم خليل 
إبراهيم.

وأوضـــح  إبراهيـــم “إن هنـــاك عالقـــة 
مباشـــرة بين نســـبة مدخرات العوائل 
الســـليم، وبيـــن  واالقتصـــاد الوطنـــي 
والضمـــان  العوائـــل  مدخـــرات  نســـبة 
االجتماعي للمجتمع مستقبال، مشيرا 
مفتاًحـــا  االدخـــار  كان  إذا  أنـــه  إلـــى 
يكـــون  أن  فيجـــب  متيـــن،  القتصـــاد 
ومســـتداما  عاليـــا  األســـري  االدخـــار 
بشـــكل معقـــول، إذا أريـــد ألي منطقة 
فـــي العالم أن تحقـــق إمكاناتها لدخل 
معيشـــة  ومســـتوى  أعلـــى  حقيقـــي 

أفضل”.

ــي لـــأســـرة ــالـ ــمـ ــط الـ ــي ــط ــخ ــت ــز عـــلـــى ال ــركـ ــاء مـــؤتـــمـــر يـ ــ ــن ــ أث

خبراء يناقشون االدخار طويل المدى بالبحرين

 إبراهيم خليل 

علي الفردان

الهملة - بتلكو

حصلـــت شـــركة بتلكـــو، علـــى المركز 
األول فـــي قطاع االتصـــاالت بمنطقة 
الشـــرق األوســـط لعام 2020 كأفضل 
مـــكان للعمـــل مـــن المنظمـــة العالمية 
“Great Place to Work”. ويعكـــس 
التصنيف األهمية التي توليها شـــركة 
بتلكـــو لبرامـــج تطويـــر بيئـــة العمـــل 
بشـــكل مســـتمر فـــي الشـــركة، الـــذي 
بـــدوره ينعكس إيجاًبـــا على موظفي 

الشركة وأدائهم.
 Great Place to“ مؤسســـة  وتعـــد 
Work” منظمـــة عالميـــة فـــي تقديـــر 
وتقييم بيئات العمل الموثوقة والتي 
تكرس جهودها لبناء ثقافات محفزة 
لموظفيهـــا، إذ تعتمد المؤسســـة على 

معاييـــر محـــددة لتقييـــم بيئـــة العمل 
مبنيـــة علـــى خبرات طويلـــة في هذا 
نتائـــج  إلـــى  االســـتناد  مـــع  المجـــال 
دراســـات لـــآالف مـــن أفضـــل أماكن 
العمـــل فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم. 
ويتـــم تقييـــم بيئة العمل عـــن طريق 
للموظفيـــن،  الثقـــة  اســـتبيان مؤشـــر 
واستناًدا إلى 5 مبادئ تحدد المفهوم 
العام لما يعتبره الموظف أفضل بيئة 

عمل.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة 
بتلكـــو الشـــيخ عبدهللا بـــن خليفة آل 
خليفـــة “أولينـــا اهتماًما كبيـــًرا ألفراد 
فريق العمل وبيئة العمل منذ البداية. 
لدينـــا إيمـــان راســـخ أن بيئـــة العمـــل 
الصحيـــة والمثالية ُتّمكـــن الموظفين 

من رفـــع مســـتويات األداء واإلبداع، 
إضافة إلى تعزيز روح الفريق الواحد 
وتحدي الـــذات إلى تقديـــم األفضل. 
وتـــّم وضـــع برامـــج عدة تعتمـــد على 
التفاعـــل بيـــن مختلـــف الدوائـــر مـــع 
االعتمـــاد علـــى الشـــفافية والثقة في 
العمل بيـــن الموظفين. وكذلك، ركزنا 
علـــى الشـــعور بالفخر داخل الشـــركة 
واســـتمداد ذلـــك مـــن هوية الشـــركة 
الوطنيـــة وتثبيت قيمنا فـــي ثقافتنا 

المؤسسية”.
الشـــركة  إدارة  وجهنـــا  “وقـــد  وتابـــع 
إلطالق العديد مـــن البرامج الخاصة 
بتطويـــر بيئـــة العمـــل وبنـــاء ثقافـــة 
جائـــزة  أبرزهـــا  مـــن  العالـــي،  األداء 
“Chairman’s Award” وهـــي جائزة 

سنوية تم تصميمها لتكريم ومكافأة 
أعضـــاء فريـــق بتلكو، الذيـــن أظهروا 
أداًء اســـتثنائًيا خالل العـــام وحققوا 
إنجـــازات مميـــزة واظهـــروا التزامهم 
بقيـــم الشـــركة. إضافـــة إلـــى اعتمـــاد 
نظـــام العمل المرن الـــذي يعتمد على 
تمكيـــن أعضـــاء الفريـــق مـــن العمـــل 
مـــن أي مـــكان داخـــل الشـــركة والتي 
تـــّم إعـــادة تصميمها لكـــي تكون أكثر 
علـــى  والتشـــجيع  وعمليـــة  عصريـــة 
العمل المشـــترك بـــداًل من نظام العمل 
المنفرد التقليدي. وكذلك، تّم تكثيف 
عمليـــة االتصـــال الداخلـــي من خالل 
منصات التواصـــل الداخلية الخاصة 
بـــكل  الموظفيـــن  لتزويـــد  بالشـــركة 
المعلومات الخاصة بالعمل وتشـــجيع 

التفاعل فيما بينهم لتعزيز الثقة”.
لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
مايـــكل   ”Great Place to Work“
بورشـــل “أؤكد أنه تـــّم تصنيف بتلكو 
األولـــى في قطاع االتصاالت بمنطقة 
الشـــرق األوســـط لعام 2020 كأفضل 
 10,000 بيـــن  ومـــن  للعمـــل،  مـــكان 
مؤسســـة في 60 دولـــة، أثبتت بتلكو 

جدارتها للحصول على هذا التصنيف 
وهذا بالتأكيد ســـينعكس إيجاًبا على 
جميع الزبائن الذين سيحصلون على 

خدمة متميزة من موظفي بتلكو”.

بمـنــطــقـــــــــة الشـــــــرق األوســــــــط للعـــــــام 2020

“بتلكو”... األولى في قطاع االتصاالت كأفضل مكان للعمل

الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة 
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جاللة الملك وقواعد بناء ميثاق العمل الوطني
حلـــت علينا هذه األيام ذكرى وطنيـــة غالية على قلوبنا جميعًا، حيث تحتفل 
البـــاد في 14 فبراير من كل عام تعبيرًا عن ضرورة الحفاظ على الوالء وكل 
مفاهيـــم الحـــب والود والوحدة بين مختلف الفئات مـــن أبناء هذا الوطن، أال 
وهـــي الذكـــرى العشـــرون إلصدار ميثـــاق العمل الوطني في عـــام 2001، هذه 
الذكـــرى التي ســـتظل محفـــورة في ذاكرتنا وذاكـــرة األجيال القادمـــة، لما لها 
مـــن فضل عظيم في مســـيرة التنمية والتطوير والنماء التي شـــهدتها مملكة 
البحريـــن، فـــي ظـــل المشـــروع اإلصاحـــي لصاحب الجالـــة الملـــك حمد بن 
عيســـى آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه، والتي مازلنا نجني 
ثمارهـــا على كل األصعدة السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعية والتعليمية 

والصحية.
ولعل من أبرز محطاتي العلمية تشـــرفي أثناء مراحل كتابة رسالة الدكتوراه 
التي حصلت عليها مؤخرًا بالتطرق إلى تحليل مضمون المشروع اإلصاحي 
الوطنـــي وعاقتـــه بالصحافة البحرينيـــة، هذا المشـــروع العظيم الذي صوت 
لـــه الشـــعب البحرينـــي باإلجماع بنعم للميثـــاق وبنســـبة )98.4 %( في صورة 
تعكـــس التفـــاف المجتمع البحريني حـــول قيادته الرشـــيدة والعمل على رفع 
مكانة المملكة واالســـتمرار في االرتقاء بكل ما يرفع اسم البحرين عاليًا على 
جميع األصعدة، وفي رســـالتي توصلت إلى أن المشـــروع اإلصاحي انعكاس 
حقيقـــي لفكـــر نير ونظرة مســـتقبلية ورؤى وأهداف غايتهـــا االرتقاء بمجمل 
أوجـــه الحيـــاة في البحريـــن امتلكها جالـــة الملك حفظه هللا في نقل مســـار 
التطـــور الديمقراطي في المملكة مـــن المرحلة اإلجرائية إلى مرحلة التطبيق 

على أرض الواقع.
لـــذا مـــن الواجـــب والمهـــم أن نؤكـــد ونكـــرر أن المشـــروع اإلصاحـــي لجالة 
الملـــك هو األســـاس لـــكل مفاهيم وقواعـــد بناء الدولـــة والمجتمـــع الحديث، 
وهـــو مشـــروع رائـــد وطمـــوح ارتكـــزت عليـــه مختلف التطـــورات السياســـية 
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة في المملكة، وأســـهم في تعزيز اإلرادة الشـــعبية 
والمشـــاركة السياســـية في المجتمع البحريني، كما أنه أرســـل رســـائل عديدة 
مـــن خـــال المضامين التـــي تضمنها، ومنها الرســـائل االقتصاديـــة التي دعت 
إلى اإلصاح االقتصادي فضا عن تفعيل آليات سوق العمل ومنها بروز دور 

مجلس التنمية االقتصادية. “المقال كاما في الموقع اإللكتروني”.

د. خالد زايد

كيف تفكر مثل بروست؟
بهيئته الضئيلة وجسده المتهالك، كان الروائي الفرنسي مارسيل 
بروســـت يقضي أغلب أيام عمره في الفراش، العبًا دور الوسادة، 
ويعمـــل علـــى إنهاء مـــا ســـيصبح الحقا أعظـــم رواية فـــي تاريخ 

األدب.
عانى بروســـت طوال حياته من العديد مـــن األمراض مثل الربو، 
الذبحـــة الصدرية، آالم المفاصل، الدوار، ســـوء الهضم واإلمســـاك 
الدائميـــن، الحمـــى والزكام، ضعف النظر والعجز عن البلع، وهو ما 
ألزمـــه الفراش طوال حياته، وكان قد أخبر صديقا له بأنه يخاف 

الموت من الزكام، وبالفعل هذا ما حدث!
المثيـــر فـــي حياة بروســـت أنه علـــى الرغم من متازمـــة الخوف 
والكســـل اللتيـــن عـــاش بهمـــا، كانت لـــه عـــادة التأمل فـــي بطاقة 
جـــدول مواعيـــد رحات القطـــار! لقد أدرك أن الغـــوص يوميا في 
دقائـــق التأمـــل هذه كفيـــل بأن يمّده بمـــا يكفي مـــن اإللهام لصنع 
روايته وابتكار الشخوص التي تّدب فيها الحياة لحظة خروجها 
مـــن المحطة. كتب بروســـت روايته “البحث عـــن الزمن المفقود” 
مســـتخدما أكثر من مليون ونصف مليون كلمة! وُصّنفت كأطول 

وأعظم رواية في تاريخ األدب في القرن العشرين.
إن التواصل مع عقلك الباطن - أو كما تسميه الشاعرة األميركية 
مايـــا أنجلـــو “العقل الكبير” - يلعب دور الســـاحر الـــذي ينجح في 
إخـــراج األرنـــب مـــن القبعة بمنتهـــى األناقة والروعـــة، ليبهر آالف 
المعجبيـــن الذيـــن با شـــك لـــن يتوقفوا عـــن التصفيـــق أمام هذه 
البراعـــة األدبيـــة، فالدقائق القليلة الســـابقة للنوم هـــي ما تتخزن 
فـــي عقلـــك الباطن وتشـــكل فكـــرك وعاداتك اليوميـــة، ومن هذه 
اللحظـــات يأتـــي اإللهـــام، فاألفكار التي تـــدور في عقلـــك الباطن 
بشكل مستمر تؤثر بشكل على حياتك سواء باإليجاب أو السلب.

لـــذا راجـــع أفكارك قبـــل النوم واخترهـــا بعناية.. لتبـــدأ المعجزات 
بالظهور في حياتك.

أميرة صليبيخ

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

للتواصل: 17111483

الحظر الجزئي بدل الرحالت الدائرية
ما هي الحلول العميقة والمضمونة والمعتمدة في التصدي لجائحة 
كورونا التي ســـتبعدنا عن األرقام القياســـية وغير المســـبوقة التي 
شهدتها البحرين خال األيام القليلة الماضية، حيث وصلت األرقام 
إلـــى مراحـــل مخيفة قياســـا بحجـــم البحريـــن، وكأننا فـــي رحات 
دائرية ال تنتهي وطين االستهتار والامباالة يرتفع من كل ناحية.

الجهات المسؤولة تعمل با توقف ليا ونهارا، لكن مازالت النتيجة 
غير مرضية، وأتصور – هذا تقدير شخصي - أننا بحاجة إلى الحظر 
الجزئي كما فعلت الكثير من دول العالم على األقل لنكون على بينة 
ولتخفيـــف الضغـــط الكبير على األطقم الطبية واألمنية، إذ ال يعقل 
اســـتمرارنا في اســـتيعاب أعداد كبيرة مـــن المصابين بهذه الصورة 
خصوصا أن سالة الفيروس المتحور سريعة جًدا في االنتشار كما 
بينت الجهات المختصة والنسبة األعلى بسبب التجمعات العائلية، 
كما أود كمواطن ملتزم بكل اإلرشادات واالحترازات أن أجد جوابا 

من الجهات المختصة لما حدث لي.
فقبل أيام شـــاهدت ازدحاما شـــديدا في المواقف المقابلة ألســـتاد 

خليفـــة الرياضـــي، أعـــداد كبيرة مـــن العمال اآلســـيويين يغســـلون 
السيارات ويتحلق حولهم الشباب من مختلف األعمار، وأول سؤال 
قفز في وجهي هو.. كيف يتم السماح لمثل هذا التجمع وتقاطيعه 
المخيفـــة، ونحـــن نعـــرف الغشـــاء الرقيـــق لعقـــول بعـــض العمالـــة 
اآلســـيوية التـــي ال تعرف معنـــى االلتـــزام واإلرشـــادات؟! كمواطن 
قمـــت بالـــدور المنوط بي واتصلت باألرقـــام المخصصة وبلغت عن 
التجمـــع وشـــرحت مدى الخطـــر وإلخ... أجابني أحـــد اإلخوة وقال 
إنهم سيرســـلون “دورية” إلى الموقع وشكرني على الحس الوطني 

وغيرتي على سامة وصحة الجميع. 
عـــدت إلـــى المنـــزل وتصـــورت أن مســـألة التجمـــع فـــي المواقف 
انتهـــت، ومـــن المؤكد أنه ســـيكون خاليـــا يوم الغـــد، أو على أقل 
تقديـــر ليـــس بمثـــل ذلـــك العـــدد الكبير، لكـــن انهالت على رأســـي 
مطارق الدهشـــة واالســـتغراب عندما شـــاهدت نفس المنظر في 
اليـــوم الثاني وفي نفـــس التوقيت. أال يعتبر هـــذا تجمعا خطيرا 

بكل الدالالت والمعاني!.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد
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هـــذا الـــّداء الـــذي ُعرف بتاريخـــه “القاتـــم” في تعاملـــه الُمنِهك مع األجســـاد 
اآلدميـــة الضعيفة التي غالبًا ما تقع له فريســـًة ســـهلة كـــي ُيجبرها أن تخنع 
لبطشـــه وتستســـلم ألذاه بعد تشـــعبه فـــي داخلها إلى مجموعـــات هجومية 
وتوّزعـــه إلى فرق وفيرة من األمراض بعـــد أْن ُيفعل جيوش خاياه القاتلة 
داخل تلك األجساد المهترئة في أوضاع غريبة ُمستهجنة، إلى حيث تنقسم 
فيها دون إشارة أو رقابة حتى تصل لمبتغاها في اختراق جميع ما ُتواجهه 
من أنســـجة ســـليمة، وتعطيل ما ُتقابله من أجهزة عاملة في تلك األجســـاد 
القابعة تحت نفوذه الُمهلك بعد تمكنه من بسط سيطرته على جميع أنحائها 
دون محض إرادتها الحرة! داء السرطان الذي يقبُع ضحاياه “ُعنوًة” في بحر 
المعاناة النفســـية واالجتماعية المريرة وســـط أجواء مـــن اليأس واالكتئاب 
واإلحباط عميقة األثر؛ يستوجب لهم دعمًا نفسيًا فاعاً ومؤازرًة اجتماعية 
الزمـــًة مـــن ِقَبل ُمحيطهـــم األهلي بجمعياتـــه الخيرية المختلفـــة، فضاً عن 
الجهات الرســـمية بمؤسساتها الخدمية المتنوعة خال بروتوكوالت العاج 
“الُمَخّفْفـــة” التـــي ُتجّنبهم أحاســـيس الهزيمة واالنفعال والتوتـــر والعصبية، 
ونقلهـــم إلى حالة اإلقال من التوتـــر والتكيف مع االنفعال عند المصاحبات 
النفســـية الُموجعـــة مـــن أجل عبورهـــم “الَحِرج” مـــن تلك المنعطفـــات بأمان 
وطمأنينـــة، وتهيئـــة عودتهم للحيـــاة الطبيعية بثبات واســـتقرار بعد تكاتف 
الُمحيط األهلي ومســـاندة الجهات الرسمية في تحسين أجوائهم المعاشية 
مـــن جانـــب، وتجنيبهـــم رّدات الفعـــل العنيفة التـــي يبتغون فيهـــا حّقهم من 
الّدعـــم والعنايـــة بعـــد صمت رهيب مـــن جانب آخـــر، كحـــال المواطنة التي 

انتظـــرت زهـــاء )12( عامًا لتحقيق حلمها في امتاك شـــقة إســـكانية تؤويها 
بمعية ابنتها الوحيدة!

هذه المواطنة التي أذاقها الّدهر ُمّر العيِش بعد طاقها منذ سنوات وتنقّلها 
بين أكثر من )14( شقة إيجار وابتائها بداء السرطان مؤخرًا، حصلت على 
شـــقة صغيـــرة ال تقيهـــا حـــّر الصيف وال بـــرد الشـــتاء – على حـــّد قولها – بل 
وعدم صاحيتها للســـكن في الوقت الحالي؛ لعّلة حاجتها للصيانة الشـــاملة 
التـــي تقّدمت بشـــأنها لدى الجهات المعنيـــة بما ال يقل عن )5( باغات طارئة 
دون جدوى طوال )6( أشـــهر من اســـتماكها، حيث أشـــارت أيضًا إلى تجّمع 
مياه الحّمامات التي تضرّرت بســـببها جدران وأبواب ونوافذ الشقة، ناهيك 
عـــن ســـوء التســـليكات الخارجيـــة لألنابيب وتعّطـــل المصابيـــح الكهربائية! 
وأضافـــت بحاجتهـــا للتأثيـــث الذي توقف هـــو اآلخر بعـــد أْن امتنعت وزارة 
االســـكان عـــن إعادة صـــرف عاوة الســـكن لها قرابة )5( أشـــهر بأثـــر رجعي، 
وهي الفترة الفاصلة بين توقيعها عقد الّتملك وبين استامها مفتاح الشقة 

حسب ما أفادْت.

نافلة:

يبقـــى اإلعمـــال الكامـــل للحّق في الســـكن المائـــم، محور أهـــداف البحرين 
التـــي تضـــع جميـــع  2030م  البحريـــن االقتصاديـــة  اإلنمائيـــة وفـــق رؤيـــة 
المواطنين دون استثناء في صميم سياساتها التنموية المستدامة، وُتكّرس 

نصيبهم في هذا الحّق األصيل.

jasim.almahari
@hotmail.com

د. جاسم المحاري

“ضحية سرطان”.. مسكنها معطل 6 أشهر!

كلما تشـــعبت وســـائل االتصال والتكنولوجيا، كلما زادت أوجه االستفادة 
منهـــا، وتفاقمـــت المخاطر المحتملـــة منها أيضًا، وهو مـــا يتطلب مواجهة 

المزيد من التحديات للحفاظ على أمن المجتمعات وسامتها.
وقـــد زادت فـــي اآلونـــة األخيـــرة النصائـــح بتوخـــي الحيطـــة والحذر من 
االتصـــاالت المشـــبوهة التـــي تســـتهدف الغافليـــن عـــن وســـائل االحتيال 
المختلفة الممكنة، والبعض ممن ينقصهم الوعي بوجود أســـاليب جديدة 
ومتنوعـــة لعمليـــات النصـــب واالحتيـــال عبـــر االتصـــاالت والتكنولوجيـــا 

المتاحة المتطورة. 
كميـــات كبيرة من االتصاالت والرســـائل اليومية، وفـــي كل األوقات، تأتي 
إلـــى الناس من أرقـــام خارجية، وقد تبدو محليـــة أحيانًا، ولكل من هؤالء 
المتخفيـــن خلف األجهزة اإللكترونية طريقة خاصة إليقاع ضحاياهم في 
شرك خدعهم، إما مثاً عن طريق اإليهام بجدوى المساهمة في استثمارات 

معينـــة يتضـــح فيما بعد أنها وهمية، أو عـــن طريق ادعاء ضرورة تحديث 
البيانات البنكية والهدف الســـرقة – بالطبع - في نهاية المطاف، أو اإليهام 
بحصـــول الضحية علـــى جائزة نقدية بغرض اســـتدراجه إلى عملية نصب 
مدروســـة وهلم جرا من الطرق الكثيرة والمتعددة المســـتحدثة، ومنها ما 
يكـــون واضحًا وجليًا من الوهلة األولى بأنها محاوالت للنصب واالحتيال، 
ومنها ما يبدو طبيعيًا، غير مريب بشكل عام، وهنا تكمن خطورة المشكلة.
إن مواجهـــة مثـــل هـــذه المخاطـــر تتطلـــب تكاتـــف جميـــع الجهـــود، ليس 
محليًا وحســـب، بل دوليًا، بنشـــر التوعية، وسن القوانين الرادعة، وابتكار 
أساليب الكشف والتقصي المتقدمة القادرة على إيقاع عصابات االحتيال 
المنتشـــرة حول العالم. ومهما وصل عددهم، وكثرت أساليبهم، فإننا على 
ثقـــة تامة بأن الوعي المجتمعـــي هو أهم وأقدر ما يمكن أن يتصدى لهذه 

العصابات.

dr.ali.saegh 
@gmail.com

د. علي الصايغ

عصابات االحتيال
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