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 á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀e ß`̀aÉ`̀ë`̀e π`̀¡`̀à`̀°`̀SG
 øH  ≈°ù«Y  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ¥ôëªdG
 ™°SÉàdG ´ÉªàL’G »YÉæªdG …óæg
 »≤«°ùæàdG  ¢ù∏éª∏d  ø«KÓãdGh
 »`̀dÉ`̀gC’G  »∏ãªe  ≈∏Y  ójó°ûàdÉH
 åM  IQhô``̀°``̀V  ≈`̀∏`̀Y  ¢ù∏éªdÉH
 ΩóY  ≈∏Y  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ≥«≤ëJ  »`̀a  »`̀NGô`̀à`̀dGh  ¿hÉ¡àdG
 ,»YÉªàL’G  óYÉÑàdG  äÉWGôà°TG
 ájô°SC’G  äÉ©ªéàdG  »`̀a  á°UÉN
 ,ó``̀MGƒ``̀dG â`̀«`̀Ñ`̀dG ¥É`̀£`̀ f êQÉ```̀N
 äÉHÉ°UE’G ójGõJ ÜÉÑ°SCG ¿CG GócDƒe
 äÉ©ªéàdG  ≈``̀ dEG  É¡ª¶©e  Oƒ`̀©`̀J

 .ájô°SC’G
 ¿CÉ``̀H ß`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀ dG í```̀°```̀VhCGh 
 §£îdG  ™°Vh  äCGó`̀ H  á¶aÉëªdG
 »àdGh  ¿É°†eQ  ô¡°ûH  á°UÉîdG
 äÉ©ªéJ  …CG  ™`̀æ`̀e  ≈```̀dEG  ±ó`̀¡`̀J
 AÉ`̀«`̀MC’G  π``̀NGO  AGƒ`̀°`̀S  á©bƒàe
 ≥WÉæªdG  »`̀a  ≈àM  hCG  á«æμ°ùdG
 ∞`̀ dÉ`̀î`̀J »````à````dGh á``̀Mƒ``̀à``̀Ø``̀ª``̀dG
 äÉWGôà°TGh  áª¶fC’Gh  ø«fGƒ≤dG

.»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG
 ´É`̀ª`̀ à`̀LG ∫Ó````̀N ∂````̀dP AÉ````̀L
 á¶aÉëªd  »≤«°ùæàdG  ¢ù∏éªdG
 ¬dÓN  ø`̀e  ø«H  …ò``̀dGh  ¥ôëªdG
 á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N ø```̀H ¬``̀∏``̀dGó``̀Ñ``̀Y ó``«``ª``©``dG
 IQhô°V ßaÉëªdG ÖFÉf ¿Gô«édG
 ƒëf  ΩÉ©£dG  äÉHôY  OóªJ  ∞`̀bh
 âfÉc ¿G ó©H á«æμ°ùdG äÉ©ªéªdG
 ÖÑ°ùàJ  Éªe  IOóëe  ≥WÉæe  »a
 äÉ©ªéJh  á`̀jQhô`̀e  çOGƒ`̀M  »a

 .á«fƒfÉb ô«Z
 ó«ª©dG  í``°``VhCG  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø`̀e
 ôjóe  …ô°ShódG  ó°TGQ  øH  ídÉ°U
 á¶aÉëe  á`̀Wô`̀°`̀T  á`̀jô`̀jó`̀e  ΩÉ```Y
 â∏μ°T  á`̀jô`̀jó`̀ª`̀dG  ¿CÉ``̀H  ¥ô`̀ë`̀ª`̀dG
 ∞∏àîªH  äÉ````̀ jQhOh  π`̀ª`̀Y  ¥ô``̀a
 äÉ`̀©`̀ª`̀é`̀à`̀dG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀d É``̀¡``̀YGƒ``̀fCG
 äÉHôY  §«ëe  »a  äÉØdÉîªdGh
 πªY ∞«ãμJ ºàj ¿CG ≈∏Y ,ΩÉ©£dG
 ∫ÓN  áÑbGôªdG  ¥ôah  äÉjQhódG

 .∑QÉÑªdG ¿É°†eQ ô¡°T
 á`̀jó`̀∏`̀H äó````̀cCG É`̀¡`̀Ñ`̀fÉ`̀L ø``̀e 
 ¢Sóæ¡ªdG  ∫Ó``̀N  ø``̀e  ¥ô`̀ë`̀ª`̀ dG

 º°ùb ¢`̀ù`̀«`̀FQ QOÉ`̀≤`̀dGó`̀Ñ`̀Y  ΩÉ`̀°`̀û`̀g
 ájó∏ÑdG  ¿CÉ`̀H  ¢û«àØàdGh  áHÉbôdG
 ô«¨dG ΩÉ©£dG äÉHôY ádGREÉH Ωƒ≤J
 »a  É¡«°ûàØe  ¿CG  Éªc  ,áeóîà°ùe
 ∂∏J  ≈∏Y  Iôªà°ùe  á`̀HÉ`̀bQ  á`̀dÉ`̀M

 .äÉHô©dG
 á``̀Ñ``̀∏``̀£``̀dG IOƒ````````̀Y ∫ƒ````````̀Mh
 ócCG  á°SGQódG  óYÉ≤ªd  …QÉ«àN’G
 º°ùb ¢ù«FQ »dÉªL QOÉf QƒàcódG
 á«HôàdG IQGRƒH á«°VÉjôdG á«HôàdG
 áÄ«¡e ¢SQGóªdG ¿CG ≈∏Y º«∏©àdGh
 ø«ÑZGôdG  áÑ∏£dG  áaÉc  ∫ÉÑ≤à°S’
 ,Qƒ°†ëdÉH  º«∏©àdG  »≤∏J  »`̀a
 ó©H  øY  º«∏©àdG  QGôªà°SG  G kócDƒe
 .ô°ùjh ádƒ¡°S πμH ô«°ùj …òdGh

 ó«°S  QóH  ¢Sóæ¡ªdG  çóëJh 
 §«£îàdG  IQGOEG  ô`̀jó`̀e  …ƒ`̀∏`̀Y
 ¿hDƒ```°```Th ∫É```¨```°```TC’G IQGRƒ``````̀ H
 »fGôª©dG  §«£îàdGh  äÉjó∏ÑdG
 »`̀à`̀dG ™`̀jQÉ`̀ °`̀û`̀ª`̀ dG á`̀∏`̀ª`̀L ∫ƒ```̀M
 á¶aÉëªH  IQGRƒ`̀dG  É¡«∏Y  ±ô°ûJ
 »àdG  áÑ°ùædG  Éæ«Ñe  ,¥ô`̀ë`̀ª`̀dG
 ô°ùédG  ≈∏Y  πª©dG  É¡«dG  π°Uh
 á¶aÉëe  §``Hô``j  …ò```̀ dG  ™``̀HGô``̀ dG

 .áª°UÉ©dÉH ¥ôëªdG
 Iƒdƒd  IQƒàcódG  âë°VhCGh
 äÉeóîdG  á°ù«FQ  ô£jƒ°T  ó°TGQ
 ¿CÉ`̀H  á«ë°üdG  õcGôª∏d  á«Ñ£dG
 á¶aÉëªH  á«ë°üdG  õcGôªdG  áaÉc
 á«Ñ£dG  É¡JÉeóN  Ωó≤J  ¥ôëªdG
 ¿G ≈dEG Iô«°ûe ô°ùjh ádƒ¡°S πμH
 Iôªà°ùe  äÉMÉ≤∏dG  ºjó≤J  á«∏ªY

 Ió«°ûe  IOóëªdG  ó«YGƒªdG  ≥ah
 π«é°ùàdG ôÑY ø«æWGƒªdG ∫ÉÑbEÉH
 ó«YGƒªdÉH  ΩGõàd’Gh  »fhôàμdE’G

.IOóëªdG
 Oó°T ´É`̀ª`̀à`̀L’G ΩÉ`̀à`̀N »``ah
 ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ¥ôëªdG ßaÉëe

 ∞«ãμJ  IQhô°V  ≈∏Y  »≤«°ùæàdG
 ÖfÉédÉH  ≈æ©J  »`̀à`̀dG  π`̀FÉ`̀°`̀Sô`̀dG
 äGRGô``̀à``̀M’G  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  »Ø«≤ãàdG
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG ≥``̀jô``̀Ø``̀dG äÉ`̀ª`̀«`̀∏`̀©`̀Jh
 ìÉ≤∏dG  ò`̀NC’  π«é°ùàdGh  »Ñ£dG

.™ªàéª∏d ájÉªM

 …QÉ``̀°``̀ü``̀fC’G á``̀dÉ``̀g â`̀Ø`̀°`̀û`̀c
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G
 á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e  ∫ó``̀©``̀e  ¿CG  ICGô``̀ª``̀∏``̀ d
 iƒ≤dG  øª°V  á«æjôëÑdG  ICGôªdG
 »a  %49  ≈```̀dEG  π`̀ °`̀Uh  á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG
 ∂dòH  G kRhÉ`̀é`̀à`̀e  ,2020  ΩÉ`̀©`̀dG
 ô°TDƒªdG  Gò¡d  »ªdÉ©dG  §°SƒàªdG
 âbƒdG  »a  Iô«°ûe  ,%47  ≠dÉÑdG
 »dƒJ  áÑ°ùf  ´É`̀Ø`̀ JQG  ≈``̀dEG  ¬``̀JGP
 ∞FÉXƒ∏d  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ICGô``̀ª``̀dG
 »a  %46  ≈`̀ dEG  π°üàd  ájò«ØæàdG
 »a  %34h  ,»eƒμëdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG
 áÑ°ùf ≠∏ÑJ Éª«a ,¢UÉîdG ´É£≤dG
 IQGOE’G  ¢ùdÉée  »a  ÉgQƒ°†M
 %17 á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dG  äÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  »``a

.É¡JGP IôàØ∏d
 áμ∏ªe  á∏NGóe  »a  ∂dP  AÉL
 …QÉ°üfC’G  É¡à≤dCG  »àdG  øjôëÑdG
 á`̀jQGRh  Iôjóà°ùe  IóFÉe  ∫Ó`̀N
 øª°V  ó©H  ø`̀Y  É¡ª«¶æJ  iô`̀L
 á`̀ °`̀ù`̀eÉ`̀î`̀ dG IQhó````````̀ dG ∫É````̀ª````̀YCG
 ICGô`̀ª`̀dG  ™°Vh  áæé∏d  ø«à°ùdGh
 ¿GƒæY  âëJ  IóëàªdG  º`̀eC’É`̀H
 äÉ°SQÉªªdG  :DƒaÉμàdG  ≥«≤ëJ{
 ácQÉ°ûe  ≥«≤ëJ  ƒëf  Ió`̀«`̀é`̀dG
 »a  äGQGô≤dG  ÉgPÉîJGh  ICGôªdG
 á∏eÉc  IQƒ`̀°`̀ü`̀H  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IÉ`̀«`̀ë`̀dG

.zádÉ©ah
 ¿CG  ≈dEG  …QÉ°üfC’G  äQÉ°TCGh
 ICGô`̀ª`̀dG  Ωó≤àd  áªYGódG  Oƒ¡édG
 á∏≤f  äó¡°T  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 ¥É«°S »a ábƒÑ°ùe ô«Zh á«Yƒf
 »àdG  á«æWƒdG  ìÓ°UE’G  äÉ«∏ªY
 É¡fGƒæY ¿Éch ,øjó≤Y πÑb äCGóH
 ICGôªdG ácQÉ°ûe ±ÉæÄà°SG ,RôHC’G
 É¡dƒNOh  á«°SÉ«°ùdG  IÉ«ëdG  »a
 QGô≤dG PÉîJGh áYÉæ°U ™bGƒe »a
 ºFÉb  πμ°ûHh  áeÉ©dG  IÉ«ëdG  »a
 ø«H  ¢UôØdG  áMÉJG  ádGóY  ≈∏Y

 äÉeGõàd’  É k≤«≤ëJ  ,ø«°ùæédG
 ≥°ùàj  ÉªHh  ájQƒà°SódG  ádhódG
 ¿ÓYEÉc  ,á«dhódG  É¡JÉeGõàdG  ™e
 ±Gó``̀gCGh  ø«é«H  πªY  êÉ¡æeh
 á«ªæà∏d á«ªdÉ©dG á£îdG äÉjÉZh

.2030 áeGóà°ùªdG
 øjô°ûY  Qhô`̀e  ó©H{  âdÉbh
 ¢ù∏éªdG  ¢`̀ù`̀«`̀°`̀SCÉ`̀J  ≈`̀∏`̀Y  É`̀ keÉ`̀Y
 »ª°SôdG ™LôªdG ;ICGôª∏d ≈∏YC’G
 ¿hDƒ``̀°``̀T »``̀a Iô``̀Ñ``̀î``̀dG º`̀jó`̀≤`̀ à`̀ d
 ;á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG  É`̀jÉ`̀°`̀†`̀bh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e â`̀YÉ`̀£`̀à`̀°`̀SG
 á∏Môªd É¡∏ªY äÉ°SÉ«°ùH QƒÑ©dG
 ¢Vƒ¡ædG ΩÉeR ICGôªdG É¡«a ≈dƒàJ

.zÉ¡æWhh É¡©ªàéªH
 …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G â`̀°`̀Vô`̀©`̀à`̀°`̀SGh
 øe ,∂dP ≈∏Y ógGƒ°ûdG øe GOóY
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  QGôªà°SG  É¡æ«H
 ¿ƒμàd  π`̀ª`̀©`̀dG  áÄ«H  áÄ«¡J  »`̀a
 á`̀eGó`̀à`̀°`̀S’ á```̀ª```̀YGOh á`̀æ`̀°`̀VÉ`̀M
 πª©dG  ¥ƒ°S  »a  ICGôªdG  ácQÉ°ûe
 ô`̀jƒ`̀£`̀Jh á``©``LGô``e ∫Ó```̀N ø``̀e
 πμ°ûH  á`̀bÓ`̀©`̀dG  äGP  äGQGô``̀≤``̀dG
 ÜÉ°ùàMG  ∂``dP  »`̀a  ÉªH  ôªà°ùe
 ájÉYQ  äGô`̀à`̀ah  ™°VƒdG  IRÉ``̀LEG
 øª°V á`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dG  ICGô`̀ª`̀∏`̀ d  π`̀Ø`̀£`̀dG

 ΩÉμMC’ á©°VÉîdG ∑Gôà°T’G Oóe
 ,»`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG ¿ƒ``fÉ``b
 ójóëàH  ¢UÉîdG  QGô≤dG  AÉ¨dEGh
 äÉÑ°SÉæªdGh  ∫ÉªYC’Gh  ∫GƒMC’G
 π«¨°ûJ  É`̀¡`̀«`̀a  Rƒ``̀é``̀j  ’  »``̀à``̀dG
 »àYÉ°S  í`̀æ`̀eh  , kÓ``̀«``̀d  AÉ`̀°`̀ù`̀æ`̀dG
 øe  πeÉ©dG  hCG  ∞Xƒª∏d  áMGôdG
 ≈Yôj  …ò``̀ dG  hCG  á``̀bÉ``̀YE’G  …hP
 ´É£≤dG  »`̀a  á``bÉ``YEG  GP  É k°üî°T
 »a  õ««ªàdG  ô`̀¶`̀Mh  ,¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 äÓeÉ©dGh  ∫Éª©dG  ø«H  Qƒ`̀LC’G
 á`̀Ø`̀«`̀Xƒ`̀dG äGò`````̀ d ø``«``∏``ZÉ``°``û``dG
 º¡∏ªY  ´É``̀ °``̀VhCG  â`̀∏`̀KÉ`̀ª`̀J  ≈`̀à`̀e
 ,¢`̀UÉ`̀î`̀dGh ΩÉ`̀ ©`̀ dG ´É`̀£`̀≤`̀dG »`̀ a
 äÉeóîdG  áaÉc  ºjó≤J  á«eGõdEGh
 äÉ°ù°SDƒªdG  π`̀Ñ`̀b  ø`̀e  á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG
 ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀H  õ««ªJ  ¿hO  á«dÉªdG
 ,øjódG  ,á«°ùæédG  ,¢ùæédG  ´ƒf

.á«YÉªàL’G ádÉëdG hCG ábÉYE’G
 …QÉ``̀°``̀ü``̀fC’G â`̀bô`̀£`̀ J É`̀ ª`̀ c
 »àdG äGRÉ``̀é``̀fE’G ø`̀e Oó``Y ≈``̀dEG
 ≈∏Y  øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  äô`̀L
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dG ó`̀«`̀©`̀°`̀U
 ≈dEG âàØdh ,…ô°SC’G QGô≤à°S’Gh
 147 çGóëà°SGh á©LGôe ºJ ¬fCG
 πªY  äÉ`̀«`̀dBGh  É kfƒfÉbh  É k©jô°ûJ

 Qhó°U É¡ªgCG øe ICGôªdÉH á≤∏©àe
 ø©£dG  ∫ƒÑbh  ,Iô`̀°`̀SC’G  ¿ƒfÉb
 ΩÉμMC’ÉH  õ««ªàdG  áªμëe  ΩÉ`̀eCG
 á«Yô°ûdG  ºcÉëªdG  øe  IQOÉ°üdG
 ,¥Ó`̀£`̀dG  ΩÉ`̀μ`̀MCG  AÉæãà°SG  ¿hO
 äÉ`̀YRÉ`̀æ`̀ª`̀dG á``̀dÉ``̀MEG á``̀«``̀eGõ``̀dEGh
 ≥`̀ «`̀aƒ`̀à`̀ dG Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀ d á```̀jô```̀°```̀SC’G
 ≈∏Y É`̀¡`̀ °`̀Vô`̀Y  π``Ñ``b  …ô````°````SC’G
 á©°SƒJh  ,á«Yô°ûdG  ºcÉëªdG
 …ô°SC’G  OÉ°TQE’G  äÉeóN  ¥É£f
 á«∏gC’G  äÉ«©ªé∏d  ¢ü«NôàdÉH
 ¥Ó`̀WEGh  ,äÉeóîdG  ∂∏J  ºjó≤àd
 …OÉ```̀°```̀TQ’G »``̀æ``̀Wƒ``̀dG QÉ``````̀WE’G
 á`̀«`̀Yƒ`̀à`̀dGh ≥`̀«`̀aƒ`̀à`̀dG äÉ`̀eó`̀î`̀d
 ¿CÉ°ûH  ¿ƒfÉb  Qhó°Uh  ,ájô°SC’G

 ,…ô`̀°`̀SC’G  ∞æ©dG  ø`̀e  ájÉªëdG
 á«é«JGôà°S’G  ò«ØæJh  ™°Vhh
 ∞`̀æ`̀©`̀dÉ`̀H á``°``UÉ``î``dG á``«``æ``Wƒ``dG
 ádGó©dG ¿ƒfÉb Qhó°Uh ,…ô°SC’G
 ±ó¡j …òdG ∫ÉØWCÓd á«MÓ°UE’G
 á`̀jÉ`̀ª`̀ë`̀dG õ``̀cGô``̀e ô`̀jƒ`̀£`̀J ≈```̀ dEG
 áæeB’G  áÄ«ÑdG  ¿ƒμàd  ájÉYôdGh
 AÉ`̀ °`̀û`̀fEGh ,π`̀Ø`̀£`̀∏`̀d á`̀≤`̀jó`̀°`̀ü`̀dGh
 ,¿CÉ`̀°`̀û`̀dG  Gò`̀¡`̀H  ¢üàîJ  º`̀cÉ`̀ë`̀e
 á`̀°`̀UÉ`̀N á``̀HÉ``̀«``̀f çGó``̀ë``̀ à``̀ °``̀SGh
 Ö`̀JÉ`̀μ`̀eh ,π``̀Ø``̀£``̀dGh Iô``̀°``̀SCÓ``̀d
 ™«ªéH  Iô°SC’Gh  ICGôªdG  ájÉªëd

.áWô°ûdG äÉjôjóe
 ΩÉ``̀©``̀dG ø````«````eC’G â``̀©``̀HÉ``̀Jh
 ∫ƒ≤dÉH  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d

 Oô°S øe Ωó≤J Ée πc øe ºZôdÉH{
 äGô°TDƒªdGh ádOC’G ¢†©Ñd õLƒe
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »`̀©`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y
 ≥«≤ëJ ƒëf è¡æªªdGh ôªà°ùªdG
 ICGôª∏d  IôKDƒeh  á∏eÉc  ácQÉ°ûe
 É`̀æ`̀fCG  ’EG  ,á``eÉ``©``dG  IÉ`̀«`̀ë`̀ dG  »``̀a
 á«∏ªY  ƒ`̀g  ôjƒ£àdG  ¿CÉ``H  ∑Qó``f
 äÉ`̀Ø`̀bh  É¡∏∏îàJh  ,á`̀∏`̀°`̀UGƒ`̀à`̀e
 »àdÉc ,äÉjóëàdG áédÉ©ªd IOÉL
 ΩÉªàgG  πμH  Ωƒ«dG  É¡©e  πeÉ©àf
 ±hô`̀¶`̀dG π`̀X »`̀a á`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀eh
 ,(19-ó«aƒc)  áëFÉéd  áægGôdG
 ácQÉ°ûe  Iô`̀«`̀Jh  ≈`̀∏`̀Y  ®ÉØë∏d
 áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  »a  ICGô`̀ª`̀dG

.zÉ¡JGô°TDƒe QGô≤à°SGh

 ∂``∏``J  ¿CG  â`````̀ë`````̀ °`````̀VhCGh
 ≥«Ñ£àH  â`̀∏`̀ã`̀ª`̀J  äÉ`̀é`̀dÉ`̀©`̀ª`̀dG
 ΩCÓd  ∫õæªdG  øe  πª©dG  á°SÉ«°S
 ,ΩÉ``̀©``̀dG ´É``̀£``̀≤``̀dG »``̀ a á`̀ ∏`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG
 øY π`̀ª`̀©`̀dG á```̀jƒ```̀dhCG AÉ```̀£```̀YEGh
 π``̀eGƒ``̀ë``̀dG äÉ``̀Ø``̀Xƒ``̀ª``̀∏``̀d ó``̀©``̀H
 ø`̀«`̀ Ø`̀Xƒ`̀ª`̀ dGh äÉ``̀©``̀°``̀Vô``̀ª``̀dGh
 øe ¿ƒ`̀fÉ`̀©`̀j ø``̀eh ø`̀°`̀ù`̀dG QÉ`̀Ñ`̀c
 á`̀«`̀ë`̀°`̀U ±hô```````̀Xh ¢````̀VGô````̀ eCG
 êGhRCG  ±hôX  IÉYGôeh  ,áæeÉc
 »a  ø∏ª©j  »JGƒ∏dG  äÉØXƒªdG
 á¡LGƒe  »a  á«eÉeC’G  ±ƒØ°üdG
 πª©dG  á°Uôa  º¡ëæªH  áëFÉédG
 º`̀¡`̀FÉ`̀æ`̀HCG IÉ`̀YGô`̀ª`̀ d ∫õ`̀æ`̀ª`̀dG ø`̀e
 õ«côàdG ™e ,º¡JÉLhR IófÉ°ùeh

 »àdG  äGAGô`̀LE’Gh ô«HGóàdG  ≈∏Y
 äÉeóîd  É¡dƒ°Uh  ô°SCÓd  øeDƒJ
 äÉ`̀eó`̀î`̀dGh á`̀jô`̀ °`̀SC’G á`̀jÉ`̀Yô`̀dG
 QGó`̀e  ≈`̀∏`̀Yh  ¿ÉéªdÉH  á«dó©dG

.áYÉ°ùdG
 É¡àª∏c …QÉ°üfC’G âªààNGh
 áμ∏ªe  ™`̀∏`̀£`̀J  ø``̀Y  ÜGô````̀YE’É````̀H
 ¥ÉaBG  íàØd  ΩÉªàgG πμH øjôëÑdG
 »a  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©à∏d  Ió`̀jó`̀L
 á«YƒædG  äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  ∫Éée
 øe  IOÉØà°S’Gh  ,πª©dG  ôjƒ£àd
 ∫Ó`̀N â`̀°`̀Vô`̀ oY »`̀à`̀dG ÜQÉ`̀é`̀à`̀dG
 ºjó≤J  »a  QGôªà°S’Gh  ,á°ù∏édG
 Ωó`̀≤`̀à`̀dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d Ωõ``∏``j É``̀e π``̀c

.¿Éμe πc »a ICGôª∏d ∫ƒeCÉªdG
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¢UôØdG DƒaÉμJ ∫ƒM IóëàªdG ºeC’ÉH Ihóf ∫ÓN É¡d á∏NGóe »a

á«ªdÉ©dG ä’ó©ªdG äRhÉéJ á∏eÉ©dG iƒ≤dG øª°V á«æjôëÑdG ICGôªdG ácQÉ°ûe :…QÉ°üfC’G
ICGô```̀ª```̀dÉ```̀H  á``≤``∏``©``à``e  π``̀ ª``̀ Y  äÉ`````̀ «`````̀ dBGh  É```̀ fƒ```̀ fÉ```̀ bh  É``̀©``̀jô``̀°``̀û``̀J  147  çGó```̀ ë```̀ à```̀ °```̀ SGh  á```̀©```̀LGô```̀e

:¥ôëªdG ßaÉëe ..z»≤«°ùæàdG{ ´ÉªàLG ¢SDhôJ iód

 ™æªd  ¿É``̀°``̀†``̀eQ  ô`̀¡`̀ °`̀û`̀ H  á`̀ °`̀ UÉ`̀ N  §`̀ £`̀ N  ™``̀°``̀Vh
»`̀ YÉ`̀ ª`̀ à`̀ L’G ó`̀ YÉ`̀ Ñ`̀ à`̀ dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d äÉ`̀ ©`̀ ª`̀ é`̀ à`̀ dG



 ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``«``cƒ``dG ìô``̀°``̀U
 IQGRƒ```̀H á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ`̀°`̀û`̀∏`̀d
 á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G ¿hDƒ``̀°``̀û``̀dGh ∫ó`̀©`̀ dG
 ôgÉW óªëe QƒàcódG  ±É`̀bhC’Gh
 IÉ`̀cõ`̀dG ¥hó`̀æ`̀°`̀U ¿CÉ```̀H ¿É`̀£`̀≤`̀ dG
 √QhO  øe  É kbÓ£fGh  äÉbó°üdGh
 ±ô°üH  ΩÉb  »∏aÉμàdGh  …ô«îdG
 É`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H  GQÉ```̀æ```̀jO  915780

 ájƒæ°ùdG  IÉ``̀cõ``̀dGh  ™jQÉ°ûª∏d
.Ω2020 ΩÉY »a ¥hóæ°ü∏d

 »àdG  äÉ`̀Yhô`̀°`̀û`̀ª`̀dG  ∫ƒ``̀Mh
 äÉbó°üdGh IÉcõdG ¥hóæ°U ÉgòØf
 ≈àMh  ôjÉæj  ø`̀e  IôàØdG  ∫Ó`̀N
 ¿É£≤dG  OÉ``aCG  ,Ω2020  ôÑª°ùjO
 ´hô°ûe  :»dÉàdÉc  äAÉ`̀L  É¡fCÉH
 ΩÉ``̀b å``̀«``̀M ,ø``̀«``̀eQÉ``̀¨``̀dG º`̀¡`̀ °`̀S

 358  ¿ƒ`̀jO  ójó°ùàH  ¥hóæ°üdG
 á«dÉªLEG áØ∏μH ,Iô°ù©eh Gô°ù©e
 .»æjôëH QÉæjO  397000 â¨∏H
 Oƒ¡édG »a ¥hóæ°üdG º¡°SCG Éªc
 øe ó`̀ë`̀∏`̀d á`̀dhò`̀Ñ`̀ª`̀dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL  ô«KCÉJ
 √Qób ≠∏ÑªH áªgÉ°ùªdG ôÑY (19-
 (»æjôëH  QÉæjO  ∞dCG  488780)
 â°ü°ü oN  å`̀«`̀M  ,G kó``̀≤``̀fh  É`̀ kæ`̀«`̀Y
 300  ≠∏ÑªH  ≈``̀dhC’G  áªgÉ°ùªdG
 á∏ªM ídÉ°üd »æjôëH QÉæjO ∞dCG
 ƒª°S  É¡≤∏WCG  »àdG  (ô«N  Éæ«a)
 πãªe ó`̀ª`̀M ø`̀H ô`̀°`̀UÉ`̀f ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 ,ájô«îdG  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL
 á«fÉãdG  áªgÉ°ùªdG  â¨∏H  Éª«a
 ,(»æjôëH QÉæjO ∞dCG 188780)
 ájó≤fh  á«æ«Y  äGóYÉ°ùe  »`̀gh
 IÉ`̀cõ`̀dG ¥hó`̀æ`̀°`̀U ø`̀e Iô`̀°`̀TÉ`̀Ñ`̀e

.áØØ©àªdG ô°SCÓd äÉbó°üdGh
 ºJ É``ª``c :¿É``̀£``̀≤``̀ dG ™```HÉ```Jh
 É¡«≤ëà°ùe  ≈∏Y  IÉ`̀cõ`̀dG  ±ô°U
 ¥hó`̀æ`̀°`̀U ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e ≈`̀ ∏`̀ Y AÉ``̀æ``̀H
 É¡bÉ≤ëà°S’  äÉbó°üdGh  IÉcõdG
 ,É kYô°T  IQô≤ªdG  É¡gƒLh  øª°V
 äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’Gh äÉ`̀ «`̀ dB’G ≥``̀ahh
 áYƒªée  πÑb  øe  É¡à°SGQO  ó©H
 1103 ```̀d  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  å`̀ë`̀Ñ`̀dG
 G kQÉæjO  120720  ≠∏ÑªH  ä’É`̀M
 ∂`̀dP ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,É`̀ k«`̀æ`̀jô`̀ë`̀H
 …ò``̀ dG á``̀Hô``̀c è`̀jô`̀Ø`̀ J ´hô``̀°``̀û``̀e
 ä’ÉëdG  Üôc  èjôØJ  ≈dEG  ±ó¡j
 øe  IQô`̀°`̀†`̀à`̀ª`̀dGh  á«FÉæãà°S’G
 πNódG …hP øe á«æjôëÑdG ô°SC’G
 ∞dC’G RhÉéàj ’ ≠∏ÑªH »fóàªdG
 äÉWGôà°TG  øª°V  ∂`̀dPh  ,QÉæjO
 ≥≤ëà∏d ¥hóæ°üdG É¡©°Vh á≤«bO
 IóYÉ°ùª∏d  ádÉëdG  ¥É≤ëà°SG  øe
 á°üàîe  á`̀æ`̀é`̀d  ≈`̀∏`̀Y  ¢`̀Vô`̀©`̀J
 ádÉëdG  ¥É≤ëà°SG  ióe  »a  âÑ∏d
 ´hô°ûªdG πª°T å«M ,IóYÉ°ùª∏d

 19970  â¨∏H  áØ∏μH  ádÉM  36
.É«æjôëH GQÉæjO

 ¥ÓWEÉH  ΩÉb  ¥hóæ°üdG  ¿CGh
 ∂```̀ dPh ,(∫DhÉ``````̀Ø``````̀J) ´hô```°```û```e
 IQGRh ø``e  π``c  ™``e  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H
 IQGRhh  ,º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dGh  á`̀«`̀Hô`̀à`̀dG
 ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 …ò``̀dGh ,á`̀«`̀∏`̀gC’G äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀dGh
 á````̀ bÉ````̀YE’G  …hP  ±ó``̀¡``̀à``̀°``̀ù``̀j
 …hP ø`̀e ∫É``̀Ø``̀WC’Gh ó`̀Mƒ`̀à`̀dGh
 …hPh  á``æ``eõ``ª``dG  ¢````̀VGô````̀eC’G
 ,¿É`̀eOE’G  øe  ø«aÉ©àªdGh  ºª¡dG
 É kÑdÉW  34  ´hô°ûªdG  πª°T  ó`̀bh
 áØ∏μH  ,ºª¡dG  …hP  øe  áÑdÉWh

.ô«fÉfO 22210 â¨∏H á«dÉªLEG
 ¥hóæ°U  ΩÉ`̀b  Éªc  ±É`̀°`̀VCGh
 ´hô°ûe  ôÑY  äÉbó°üdGh  IÉcõdG
 äÉfƒHƒμdGh  á«fÉ°†eôdG  á∏°ùdG
 É kfƒHƒc  250  ±ô°üH  á«FGò¨dG
 5000  â`̀¨`̀∏`̀H  á`̀Ø`̀∏`̀μ`̀H  É``̀ k«``̀FGò``̀Z
 »æ«Y  º`̀Yó`̀Hh  ,»æjôëH  QÉ`̀æ`̀jO
 ´hô`̀°`̀û`̀e ≈`̀ ∏`̀Y ø`̀«`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀ dG ø``̀e
 á«FGòZ  á∏°S  300``̀d  OƒédG  á∏°S
 10500  √Qó``̀b  »`̀dÉ`̀ª`̀LEG  ≠∏ÑªH
 Ió«≤ªdG  ô°SCÓd  ,»æjôëH  QÉæjO
 IÉ`̀cõ`̀dG ¥hó`̀æ`̀°`̀U äÓ`̀é`̀°`̀S »`̀a
 IÉcõ∏d  á≤ëà°ùªdGh  äÉbó°üdGh
 Ió`̀ª`̀à`̀©`̀ª`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dG Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀H
 øe  ∞«Øîà∏d  ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  ió``d
 øe  ô°SC’G  ≈∏Y  á«dÉªdG  AÉÑYC’G
 ∫Ó`̀N  »`̀fó`̀à`̀ª`̀dG  π``̀Nó``̀dG  …hP
 Ó°†a  ,∑QÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¿É°†eQ  ô¡°T
 ô°SCÓd  á`̀«`̀FGò`̀Z  á∏°S  100  ø`̀Y
 ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d  á©HÉàdG
 á«°ù°SDƒªdG  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  ø`̀ª`̀°`̀V
 ,¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dGh ¥hó`̀æ`̀ °`̀ü`̀ dG ø`̀«`̀H
 ¥hóæ°U Ωƒ≤j ∂dP ≈∏Y IhÓYh
 ´hô°ûªH  äÉ`̀bó`̀°`̀ü`̀dGh  IÉ``cõ``dG
 QGóe  ≈∏Y  á«FGò¨dG  äÉfƒHƒμdG

. ΩÉ©dG
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 áé«àædG  âfÉμa  ,ΩÉàjCÓd  QGO  ™e  ø«æ°ùªdG  ájÉYQ  QGO  èeO  ºJ  Góæc  »a
 ºdh  ,OÉØMCG  ø°ùdG  QÉÑμd  íÑ°UCG  å«M  ,™bƒàªdG  øe  ô«ãμH  π°†aCGh  ,Iô¡Ñe
.¿ÉeôëdÉH Qƒ©°ûdG øY ºgƒ°VƒY OGóLCG ΩÉàjCÓd QÉ°U Éªc ,IóMƒdÉH Ghô©°ûj
 ø«àÄØdG  ø«JÉg  ºYO  »a  ô«μØàdG  Oôée  ƒg  πªLC’Gh  ,á∏«ªL  IQOÉÑªdG
 »a  ΩÉ`̀Y  πμ°ûH  ∞©°VC’G  äÉÄØdG  êƒ``MCG  Éªa  ,É`̀jOÉ`̀e  ô«μØàdG  πÑb  Éjƒæ©e
 ¿ÉØØîJh ,º¡Hƒ∏b ≈∏Y ¿Éë°ùªJ ,¿ÉæM á°ùªdh ,∞£Y áàØd ≈dEG ÉæJÉ©ªàée

.IóMƒdÉH hCG ¢ü≤ædÉH Qƒ©°T …CG º¡æY
 √ò¡a §≤a äÉjOÉªdÉH hCG äÉæ°ùëdÉH ¢ù«dh ô«îdÉH ÉædƒM øe πc ôÑf ¿CG
 :∫ƒ≤J »àdG Iô«¡°ûdG ô«àdƒa IQÉÑY ¬JócCG Ée Gògh ,iƒ≤àdG ÖJGôe ≈∏YCG »g

!z»dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ¬∏d É¡eó≤f ¿CG øμªj IOÉÑY π°†aCG ƒg ô«îdG π©a ¿EG{
 ¿É°†eQ  ô¡°T  πÑ≤à°ùf  øëf  Égh  ,Éeƒj  ∂«dEG  Oƒ©«°S  ô«îdG  π©a  ,º©f
 πªY  ≈`̀dEG  ,ábó°U  øe  ,ô«îdG  πªY  ¥ô`̀W  ¬«a  ´ƒæàJh  Oó©àJ  …ò`̀dG  ºjôμdG
 äÉ«cƒ∏°ùdG  ø`̀e  Égô«Zh  ,ø`̀jô`̀NB’G  ≈∏Y  Qhô`̀°`̀ù`̀dG  ∫É``̀NOEG  ≈``dEG  ,»Yƒ£J

.á°UÉN áØ°üH ø«àÄØdG ø«JÉg áeóN É¡dÓN øe øμªj »àdG äGQOÉÑªdGh
 ÉMGôàbG É«dÉM »æjôëÑdG ÜGƒædG ¢ù∏ée åëH ™e çóëdG ∂dP øeGõàj
 ™«ªL  »a  ø«æWGƒªdG  QÉÑc  áÄØH  á°UÉN  ájÉYQ  ΩÉ°ùbCG  AÉ°ûfEG  ¿CÉ°ûH  áÑZôH
 ÜGƒædG øe Ωó≤ªdG ,áë°üdG IQGRƒd á©HÉàdG äÉ«Ø°ûà°ùªdGh á«ë°üdG õcGôªdG
 ,»°SÉÑ©dG ≈°ù«Y óªëeh ,»bÉë°SEG  óªëe »∏Yh πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa
 øe  »àdG  á«LÓ©dGh  á«FÉbƒdG  á«ë°üdG  äÉeóîdG  ΩÉ°ùbC’G  √òg Ωó≤J  å«ëH
 »àdGh ,ø«æWGƒªdG  øe áÄØdG  √òg IÉ«M IOƒLh §ªf øe ø°ùëJ ¿CG  É¡fCÉ°T
 áeÉ©dG ájÉYôdGh ádƒØ£dGh áeƒeC’G ájÉYQ ΩÉ°ùbCG  ≥jôW øY IOÉY º¡d Ωó≤J

.ájôª©dG äÉÄØdG ∞∏àîe øe ≈°VôªdÉH á¶àμe ¿ƒμJ Ée ÉÑdÉZ »àdG
 ±ó¡dG  ™e  ≥ØàJ  É¡fCÉH  AÉéa  ìôà≤ªdG  Gòg  ≈∏Y  áë°üdG  IQGRh  OQ  ÉeCG
 ∫ÓN  øe  π©ØdÉH  ≥≤ëàe  ¬`̀fCG  iô`̀J  É¡æμdh  ,áÑZôH  ìGô`̀à`̀b’G  øe  ƒLôªdG
 ΩÉ°ùbCG  AÉ°ûfE’  ihó`̀L  óLƒJ  ’  ºK  øeh  ,IQGRƒ``̀dG  É¡eó≤J  »àdG  äÉeóîdG
 õcGôeh äÉ«Ø°ûà°ùªdG »a ø«æWGƒªdG QÉÑc áÄØH á°UÉN ájÉYQ ºjó≤àd á«aÉ°VEG
 QGôªà°SG  ™e  É°Uƒ°üNh  áãdÉãdGh  ájƒfÉãdGh  á`̀«`̀dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 ºjó≤àd  áë°üdG  IQGRƒH áYƒ°VƒªdG  πª©dG  §£N ≥«≤ëàd  áHhDhódG  Oƒ¡édG
 »HÉ«ædG ìôà≤ªdG Gòg ò«ØæJ ™e ÉfCG á≤«≤ëdG »a.ø°ùdG QÉÑμd äÉeóîdG π°†aCG
 GóL  á°UÉN  á∏eÉ©e  ≈``dEG  áÄØdG  √ò`̀g  áLÉM  ≈``dEG  Gô¶f  ,Ió°ûH  »fÉ°ùfE’G
 á«Ñ°ü©dG  øe  ¿ƒfÉ©j  A’Dƒ`̀g  º¶©ªa  ,á«°ùØædGh  á«ë°üdG  º¡ahôX  ÖÑ°ùH
 ÜÉÄàc’Gh ¢ShÓ¡dG ÉfÉ«MCGh πª∏ªàdGh QƒàØdGh ∑ÉÑJQ’Gh Ö°†¨dG áYô°Sh
 ó©H  ô«¨àj  A’Dƒ`̀g  IÉ«M  §ªæa  ,áNƒî«°ûdG  ¢VGôeCÉH  ±ô©j  Ée  Égô«Zh
 áLÉëH áÄØdG √òg ≈≤ÑJ ∂dòd.á«°ùØædG º¡àë°U »a ôKDƒj Ée ,ôª©dÉH º¡eó≤J
 ,ácôëdG  hOhóëe  º¡a  ,á«°ùØædGh  ájó°ùédG  º¡ahô¶d  á°UÉN  ájÉYQ  ≈`̀dEG
 á«ë°üdG äÓμ°ûªdG øe Égô«Zh ,≥«°†dG hCG õé©dG hCG ,∞©°†dG øe ¿ƒfÉ©j
 Iõ«ªe áeóN º¡d Ωó≤J ¿CG Öéj ∂dòd ,á«YÉªàL’Gh á«°ùØædGh ájOÉ°üàb’Gh
 ≈dEG  áÑ°ùædÉH  á°UÉNh  ,∂dòd  ¿ƒ∏gDƒe  ¢SÉfCG  É¡H  Ωƒ≤j  ,á©jô°Sh  á∏¡°Sh
 øe π≤æàdG ≈∏Y …ƒ£æj hCG ó≤©e êÓY ≈dEG ¿ƒLÉàëj øjòdG Iõé©dG A’Dƒg
 ø°ùdG  ô«Ñc ¿EG  PEG  ,á«ë°üdG  ájÉYôdG  …Ohõe Oó©J ºK øeh ,ôNBG  ≈dEG  Ö«ÑW
 á«ªgCG ócDƒfh Oƒ©f iôNCG Iôe.øjôNB’G ™e á«dÉ©ØH π°UGƒàdG ¬«∏Y Ö©°üj
 ,∞∏àîe Qƒ¶æe øe º¡©e πeÉ©àdGh ,™ªàéªdG  »a ∞©°VC’G  äÉÄØdG  ájÉªM
 øe  íeÉ°ùàdG  ¿C’  ,¬bƒ≤M  »a  ¿hÉ¡àdG  ≈∏Y  íeÉ°ùj  ¿CG  øμªj  ’  ∞«©°†dÉa

 !!…ófÉZ ÉªJÉ¡ªdG ∫ƒ≤j Éªc §≤a AÉjƒbC’G äÉØ°U

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

ÉfƒëeÉ°ùj ød AÉØ©°†dG

 »``̀ dGƒ``̀ M ±ô``̀ °``̀ ü``̀ j zäÉ```̀ bó```̀ °```̀ ü```̀ dGh IÉ`````̀cõ`````̀dG{
á`̀«`̀ ∏`̀ aÉ`̀μ`̀ à`̀ dG ™``̀jQÉ``̀°``̀û``̀ª``̀dG ≈``̀∏``̀Y QÉ```̀æ```̀jO ¿ƒ``̀«``̀∏``̀e

 ¢ù∏ée  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀d  G kò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH  AGQRƒ```dG
 ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  ,áØ«∏N
 ≥«Ñ£J  á©HÉàe  QGôªà°SÉH  ,AGQRƒdG
 º«¶æJ ø`̀e Rõ`̀©`̀J  »`̀à`̀dG  ø`̀«`̀fGƒ`̀≤`̀dG
 áeÓ°S  ßØëj  ÉªH  ∫Éª©dG  øcÉ°ùe
 IQGRh  âØãc  ,™ªàéªdG  OGô`̀aCG  áaÉc
 á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀ «`̀ª`̀ æ`̀ à`̀ dGh π``ª``©``dG
 á«∏NGódG  IQGRh  ™`̀e  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dÉ`̀Hh
 ∫É`̀ª`̀YCG  ,á`̀ bÓ`̀©`̀ dG  äGP  äÉ`̀¡`̀é`̀ dGh
 ±ó¡H ,øcÉ°ùªdG ∂∏J ≈∏Y ¢û«àØàdG
 ≥≤ëàdGh  ájOó©dG  áaÉãμdG  ∞«ØîJ
 πμd  IQô≤ªdG  áMÉ°ùªdG  ôaGƒJ  øe

.øcÉ°ùªdG √ò¡H πeÉY
 π`̀ ª`̀©`̀ dG ô``````̀jRh OÉ````̀°````̀TCG ó`````bh
 ¿hÉ©àdÉH  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 á«∏NGódG  IQGRh  ÖfÉL  øe  AÉæÑdG
 ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG äÉ¡«LƒJ Éæªãe
 ôjRh  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  ó°TGQ
 Oƒ`̀¡`̀é`̀dG √ò`̀¡`̀ d ¬``ª``YOh á`̀«`̀∏`̀NGó`̀dG
 ΩGõ`̀ à`̀ d’G  õ`̀jõ`̀©`̀J  »`̀a  º¡°ùJ  »`̀à`̀dG
 øe  óë∏d  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’É`̀H
 É kgƒæe  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG
 Qhó`̀H  Ωƒ`̀≤`̀J  äÉ¶aÉëªdG  ¿CG  ≈``̀dEG
 ∫ÓN øe äÓªëdG √òg »a »°SÉ°SCG
 k’ƒ°Uh ,äÉØdÉîªdG áédÉ©eh ó°UQ
 √òg  »`̀a  ´É``̀°``̀VhC’G  í«ë°üJ  ≈``̀dEG

.øcÉ°ùªdG
 á«ªæàdGh πª©dG ôjRh Oó°T Éªc
 ≥«Ñ£J  á`̀«`̀ª`̀gCG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 äGAGôLEÓd ∫Éª©dGh πª©dG ÜÉë°UCG
 IQOÉ°üdG  äÉª«∏©àdGh  ájRGôàM’G
 …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG øe
 á«æ©ªdG äÉ¡édGh ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
 áë°U  ≈∏Y  ®ÉØëdG  ¬fCÉ°T  øe  ÉªH
 »a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dGh OGô````̀aC’G á`̀eÓ`̀°`̀Sh
 øcÉ°ùe ∂dòch ,πª©dG øcÉeCGh áÄ«H
 …OÉ`̀ Ø`̀ Jh ,ô`̀WÉ`̀î`̀ª`̀ dG ø``̀e ∫É`̀ª`̀©`̀ dG
 ÉØ«°†e ,ÉfhQƒc ¢Shô«ØH áHÉ°UE’G
 IQGRƒ```̀H  á`̀°`̀ü`̀à`̀î`̀ª`̀dG  IQGOE’G  ¿CG
 ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh π`̀ª`̀©`̀ dG
 ¥É£ædG á©°SGh á∏ªM ò«ØæJ π°UGƒJ
 »àdG  ∫É`̀ª`̀©`̀dG  ø`̀cÉ`̀°`̀ù`̀e  ±ó`̀¡`̀à`̀°`̀ù`̀J
 øe  ±Gô```°```TE’Gh  á`̀HÉ`̀bô`̀∏`̀d  ™°†îJ
 ¢Uƒ°üædG  Ö°ùëH  ,IQGRƒ``̀ dG  πÑb
 (36) º``̀bQ ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dG  »`̀a IOQGƒ````̀dG
 »a  π`̀ª`̀©`̀dG  ¿CÉ`̀ °`̀û`̀ H  2012  á`̀æ`̀°`̀ù`̀d

.»∏gC’G ´É£≤dG
 á¶aÉëªdG ¿CG ¿Gó«ªM í°VhCGh
 øe ∫É`̀ª`̀©`̀dG á`̀ë`̀°`̀Uh á`̀eÓ`̀°`̀S ≈`̀∏`̀Y
 Ωƒ≤j  å`̀«`̀M ,IQGRƒ`````̀dG  äÉ``̀ jƒ``̀ dhCG
 »°Sóæ¡e  ø``̀e  ¢ü°üîàe  ≥`̀ jô`̀ a
 á«æ¡ªdG áë°üdGh áeÓ°ùdG »°ûàØeh

 ∫Éª©dG  øcÉ°ùe  IQÉ`̀jõ`̀H  IQGRƒ`̀dÉ`̀H
 »a  ∫Éª©∏d  ájÉªëdG  õjõ©J  ¢Vô¨H
 ΩGõ`̀à`̀d’G  ø`̀e  ≥≤ëàdGh  º¡æcÉ°ùe
 äÉ``Ø``°``UGƒ``ª``dGh äÉ``̀WGô``̀à``̀°``̀T’É``̀H
 (40)  QGô≤dG  »a  É¡«∏Y ¢Uƒ°üæªdG

.2014 áæ°ùd
 á«ªæàdGh  πª©dG  ô``jRh  ¿É``ch
 ΩÉ``©``dG Qó```̀°```̀UCG ó```b á``«``YÉ``ª``à``L’G
 äBÉ°ûæª∏d  É``̀ kjQGOEG  É kª«ª©J  »°VÉªdG
 óMCG »a øª°†J ,¢UÉîdG ´É£≤dG »a
 ∫Éª©dG OóY π«∏≤àH É k¡«LƒJ √QhÉëe
 »a IóMGƒdG áaô¨dG »a øjOƒLƒªdG
 áMÉ°ùªdG  IOÉ``̀jRh  ∫Éª©dG  øcÉ°ùe
 É kª∏Y  ,óMGƒdG  πeÉ©∏d  á°ü°üîªdG
 øe  ∫hC’G  ó`̀æ`̀Ñ`̀ dG  Ö`̀°`̀ù`̀ë`̀Hh  ¬````fCG
 (40) º`̀bQ QGô`̀≤`̀dG  ø`̀e  (3) IOÉ`̀ª`̀dG
 äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀TG  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  2014  áæ°ùd
 Öéj  ,πª©dG  øcÉ°ùe  äÉØ°UGƒeh
 á°ü°üîªdG  á`̀MÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  π`̀≤`̀J  ’CG
 á©Hôe  QÉàeCG  á©HQCG  øY  πeÉY  πμd
 ±ô¨dG  »`̀a  á«dÉîdG  áMÉ°ùªdG  ø`̀e
 ƒgh  ,∫Éª©dG  øcÉ°ùªd  á°ü°üîªdG
 äÉ¡«LƒàdGh  äGQGô``≤``dG  º`̀Yó`̀j  É`̀e
 OGóYCG π«∏≤J IQhô°V ∫ƒM á«ª°SôdG
 á°ü°üîªdG  øcÉ°ùªdG  »`̀a  ∫Éª©dG
 QOÉ°üdG  º«ª©àdG  πªà°TCG  Éªc  .º¡d
 ´É`̀£`̀≤`̀ dG äBÉ``°``û``æ``e ¬``«``Lƒ``J ≈``∏``Y
 Ωõ∏j Ée PÉîJG IQhô°V ≈dEG ¢UÉîdG
 ≥aGôªdGh  √É«ªdG  äGQhO  IOÉ`̀jõ`̀d
 »a  ∫Éª©∏d  á°ü°üîªdG  á«ë°üdG
 ≈dEG ,∫Éª©dG øcÉ°ùeh πª©dG ™bGƒe
 πª©dG ÜÉë°UCG ΩÉ«b IQhô°V ÖfÉL
 ó«≤àdG  áÑbGôªH  º¡æY  Üƒæj  øe  hCG
 ,IQƒ``cò``ª``dG  äGAGô```````LE’G  ò«ØæàH

 øªd á`̀YOGô`̀dG äGAGô```̀LE’G PÉ`̀î`̀JGh
 Ée PÉîJGh .äÉ¡«LƒàdG ∂∏J ∞dÉîj
 ô¶ëd πª©dG ÜÉë°UCG πÑb øe Ωõ∏j
 ∫Éª©dG  πÑb  ø`̀e  äGQÉ``̀jõ``̀dG  ∫OÉ`̀Ñ`̀J
 øjOóëe  πªY  ÜÉë°UC’  ø«©HÉàdG
 ∫Éª©∏d  á°ü°üîªdG  øcÉ°ùªdG  ≈`̀dEG
 ø`̀jô`̀NBG  πªY  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UC’  ø«©HÉàdG
 πª©dG  ÜÉë°UCG  ¬«LƒJ  øY  Ó°†a
 øcÉ°ùªdG  ô«aƒàH  ¿ƒeƒ≤j  ø`̀jò`̀dG
 ¿ÉÑe  ¢ü«°üîàH  ΩÉ«≤∏d  º¡dÉª©d
 ∫Éª©dG  ø`̀e  %10```̀d  ™°ùJ  á∏°üØæem
 ,≈fOCG óëc πª©dG ÖMÉ°üd ø«©HÉàdG
 ôéë∏d  É¡°ü«°üîJ  ¢Vô¨H  ∂`̀dPh
 äGOÉ°TQEG ≥ah …RGôàM’G »ë°üdG
 »àdG äBÉ°ûæª∏d áeÉ©dG áë°üdG IQGOEG

. kÓeÉY 50 øe ôãcCG Ωóîà°ùJ
 √ôjó≤J  ø`̀Y  ¿Gó«ªM  Üô``̀YCGh
 ™àªàj …òdG »dÉ©dG »æWƒdG ¢ùë∏d
 ¬fhóÑj  É``̀eh  π`̀ª`̀©`̀dG  ÜÉ`̀ë`̀°`̀UCG  ¬`̀H
 IQGRƒ``̀dG  ™`̀e  ≥«°ùæJh  ¿hÉ`̀©`̀J  ø`̀e
 »a  á«æ©ªdG  á«ª°SôdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh
 á¡LGƒªd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  QÉ``̀WEG
 Éæªãe  ,»FÉæãà°S’G  ±ô`̀¶`̀dG  Gò``g
 »àdGh  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe  Oƒ`̀¡`̀L
 ICÉ°ûæe  283  ΩGõ`̀à`̀ dG  »`̀a  âª¡°SCG
 ∞«Øîàd áeRÓdG äGAGôLE’G PÉîJÉH
 ,É¡jód ∫Éª©dG øcÉ°ùe »a ®É¶àc’G
 ∞dCG  15 øe ôãcCG  π≤f  ≈∏Y πª©dGh
 Ée  Éæ«Ñe  ,iôNCG  øcÉ°ùe  ≈dG  πeÉY
 iôÑc  á«ªgCG  øe  äGAGô``̀LE’G  √ò¡d
 áeÓ°ùdG  ≈∏Y  á©°SGh  äÉ°SÉμ©fGh
 Rõ©jh  ,™ªàéª∏d  áeÉ©dG  áë°üdGh
 …ó°üà∏d IòîàªdG á«ª°SôdG Oƒ¡édG
 iƒà°ùªdG  ≈`̀∏`̀Y  á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀dG  √ò`̀¡`̀ d

.»æWƒdG
 á«ªæàdGh  πª©dG  ô`̀jRh  Oó°Th
 ΩÉ`̀«`̀b á``̀«``̀ª``̀gCG ≈`̀ ∏`̀ Y á`̀ «`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G
 Üƒ`̀æ`̀j  ø``̀e  hCG  π`̀ ª`̀©`̀ dG  ÜÉ``̀ë``̀°``̀UCG
 ò«ØæàH  ó`̀«`̀≤`̀ à`̀ dG  á`̀ Ñ`̀ bGô`̀ª`̀ H  º`̀¡`̀æ`̀Y
 PÉ`̀î`̀ JGh IQƒ``̀cò``̀ª``̀dG äGAGô```````̀LE’G
 ∞dÉîj  øªd  á`̀YOGô`̀ dG  äGAGô````̀LE’G
 ∂`̀dPh  ,á«FÉbƒdG  äÉWÉ«àM’G  ∂∏J
 áeÓ°ùdG  ≈`̀∏`̀Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dG  π```LCG  ø`̀e
 ¥ƒ°S »a AÉcô°ûdG ™«ªéd áë°üdGh
 ≈∏Y  ™ªàéªdG  OGô`̀aCG  áaÉμdh  πª©dG

.AGƒ°S óM

 ™e  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H  ó«°ûj  π`̀ª`̀©`̀dG  ô``̀ jRh
á«dÉ`ª©dG ø«fGƒ≤dG ≥«`Ñ£J »a zá«`∏NGó`dG{

.πª©dGôjRh |

 õæª«°S  êQƒ``̀L  ìô`̀à`̀bG  ,2004  ΩÉ`̀Y  »`̀a
 á`̀ jô`̀¶`̀æ`̀ dG  (George Siemens)
 çóMCG øe ó©J »àdGh ,(á«£HGôàdG) á«dÉ°üJ’G
 ≈©°ùJ  å«M  ,º«∏©àdG  ∫Éée  »a  äÉjô¶ædG
 ≥aóàdG  πX  »a  º∏©àdG  ≥«≤ëJh  í«°VƒJ  ≈dEG
 äÉLÉ«àMG ™e ≥aGƒàj ÉªH äÉeƒ∏©ª∏d ô«ÑμdG
 ∂dòd  ,øjô°û©dGh  …OÉëdG  ¿ô≤dG  äÉÑ∏£àeh
 äÉjô¶ædG  ø`̀e  á«dÉ°üJ’G  ájô¶ædG  ôÑà©J
 ,ô°UÉ©ªdG  »LƒdƒæμàdG  Qƒ£àdÉH  á£ÑJôªdG
 É`̀«`̀Lƒ`̀dƒ`̀æ`̀μ`̀J »``̀a ô`̀«`̀Ñ`̀μ`̀dG Qƒ`̀£`̀ à`̀ dG á`̀°`̀UÉ`̀N
 äGP  »a  .(ICT)  ä’É°üJ’Gh  äÉeƒ∏©ªdG
 øe  á`̀«`̀dÉ`̀°`̀ü`̀J’G  á`̀jô`̀¶`̀æ`̀dG  ó«Øà°ùJ  ,â``bƒ``dG
 :áKÓãdG  (ájó«∏≤àdG)  á«ª«∏©àdG  äÉjô¶ædG
 ≥jôW  øY  ,á«FÉæÑdGh  á`̀«`̀cGQOE’Gh  á«cƒ∏°ùdG
 :çÓãdG ÖfGƒédG øe IRQÉÑdG ô°UÉæ©dG ™«ªéJ
 ,á«LƒdƒæμàdGh  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’Gh  á«ª«∏©àdG
 äÉ`̀μ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dGh äÉ`̀Ä`̀«`̀Ñ`̀dG ô`̀Ñ`̀Y º`̀∏`̀©`̀à`̀dG ™`̀°`̀Vƒ`̀d
 í«àj  ,∫É q©a  »YÉªàLG  QÉ`̀WEG  »a  á«fhôàμdE’G
 Éª«a  πYÉØàdGh  π°UGƒà∏d  ø«ª∏©àª∏d  á°UôØdG

.º∏©àdG AÉæKCG º¡æ«H
 á`̀«`̀dÉ`̀°`̀ü`̀J’G á`̀ jô`̀¶`̀ æ`̀ dG ∞`̀ jô`̀©`̀ J ø`̀μ`̀ª`̀j
 É¡fCÉH  (Connectivism Theory)
 øe  áμÑ°T  ¬Ø°UƒH  º«∏©àdG  ¢ûbÉæJ  ájô¶f
 ±ó¡H ÉgDhÉ°ûfEG ºàj »àdG á«°üî°ûdG ±QÉ©ªdG
 É¡aô©jh .á«ª«∏©àdG á«∏ª©dG »a OGôaC’G ∑Gô°TEG
 á«Ø«c í«°VƒJ ≈dEG ≈©°ùJ ájô¶f É¡fCÉH õæª«°S
 á«Ø«ch á«fhôàμdE’G äÉÄ«ÑdG »a º∏©àdG çhóM
 õ`̀cô`̀Jh  .á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  äGô««¨àdÉH  É`̀gô`̀KCÉ`̀J
 ôÑY  »ªbôdG  º∏©àdG  ≈∏Y  á«dÉ°üJ’G  ájô¶ædG
 É«LƒdƒæμJ äGhOCG ΩGóîà°SG ≈∏Yh ,äÉμÑ°ûdG
 .º`̀«`̀∏`̀©`̀à`̀dG »``̀a ä’É```°```ü```J’Gh äÉ`̀eƒ`̀ ∏`̀ ©`̀ª`̀ dG
 ≈∏Y  º∏©àdG  ≈`̀dEG  á«dÉ°üJ’G  ájô¶ædG  ô¶æJh
 Actionable)  á`̀«`̀FGô`̀LE’G  áaô©ªdG  ¬``fCG
 øe  OôØdG  É¡∏°üëj  »àdG  (Knowledge
 óYGƒbh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  πFÉ°Sh  ∫ÓN
 øe  Égô«Zh  º«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒeh  äÉfÉ«ÑdG
 áμÑ°ûH QOÉ°üªdG ∂∏J π«ãªJ øμªjh ,QOÉ°üªdG
 G kQó°üe Ió≤Y πc πãªJ ,(Nodes) ó≤©dG øe
 ¿CG á`̀jô`̀¶`̀æ`̀dG iô``̀Jh .á`̀aô`̀©`̀ª`̀dG QOÉ`̀°`̀ü`̀e ø`̀e
 ’EG  ºàj  ’  (º∏©àdG  çhó`̀M)  áaô©ªdG  π«°üëJ
 OôéªH ¢ù«dh OôØdG iód IójóL áaô©e AÉæÑH
 º∏©àdG ≈∏Y QOÉ≤dG OôØdG ¿CG  ≈æ©ªH ,É¡HÉ°ùàcG
 ø«H äÓ°üdG ájDhQ ≈∏Y IQó≤dG ¬jód …òdG ƒg
 ¬æμªj  Ée  ,(ó≤©dG)  áØ∏àîªdG  áaô©ªdG  QOÉ°üe

.´GóHEÉH ±ô°üàdGh ºdÉ©dG º¡a øe
 πeÉ©àdG  ºàj  ,á«dÉ°üJ’G  ájô¶ædG  πX  »a
 º«∏©àdG  º«ª°üàd  á«°ù«FôdG  ô°UÉæ©dG  ™`̀e
 ±Gó``̀gCÓ``̀ d á`̀Ñ`̀°`̀ù`̀æ`̀dÉ`̀Ñ`̀a .á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀e á`̀≤`̀jô`̀£`̀H
 á«cƒ∏°S ±GógCG ≈∏Y õ«côàdG ºàj ’ ,á«ª«∏©àdG
 πH ,…ó«∏≤àdG º«∏©àdG »a ∫ÉëdG ƒg Éªc áæ«©e

 ¥ôW  ÜÓ£dG  º«∏©J  ≈∏Y  ¬∏c  õ«côàdG  Ö°üæj
 É¡∏«∏ëJh  É¡ë«≤æJh  äÉeƒ∏©ªdG  øY  åëÑdG
 ,áaô©ªdG  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  π`̀LCG  øe  É¡Ñ«côJh
 õ««ªàdG ≈∏Y ÜÓ£dG IQób á«ªæJ ≈∏Y É k°†jCGh
 ÉeCGh  .áª¡ªdG  ô«Zh  áª¡ªdG  äÉeƒ∏©ªdG  ø«H
 ôÑà©j  Ó`̀a  ,»ª«∏©àdG  iƒàëª∏d  áÑ°ùædÉH
 á«∏ª©d  É`̀ kjQƒ`̀ë`̀e  G kAõ```̀L  iƒ`̀à`̀ë`̀ª`̀dG  π«∏ëJ
 º«∏©àdG  »a  ∫ÉëdG  ƒg  Éªc  iƒàëªdG  º«ª°üJ
 á£≤f Oôée ¬fCG  ≈∏Y ¬«dEG  ô¶æj πH ,…ó«∏≤àdG
 πeÉ©à«°S  »àdG  iôNC’G  •É≤ædG  »bÉÑc  AÉ≤àdG

.á«μÑ°ûdG º∏©àdG á£°ûfCG AÉæKCG º∏©àªdG É¡©e
 ,á«dÉ°üJ’G ájô¶ædG ≥ah º∏©àdG áÄ«H ÉeCGh
 º«ª°üJ »a áeÉgh ábƒeôe áfÉμe πàëJ É¡fEÉa
 äGQô≤e  º«ª°üJ  Oôée  â°ù«d  É¡fC’  ,º«∏©àdG
 º«∏©àdG  »a ∫ÉëdG  ƒg Éªc á«ª«∏©J èeGôH  hCG
 É¡«a  ôaGƒàJ  ¿CG  Öéj áÄ«H  »g πH  ,…ó«∏≤àdG
 º«∏©àdG ≈∏Y ÖdÉ£dG ™é°ûJ áæ«©e ¢üFÉ°üN
 º∏©àdG  »a  •Gôîf’Gh  π°UGƒàdGh  ôªà°ùªdG
 óëH  º∏©àdG  ƒg  Gò`̀gh  ,ádÉ©ØdG  ácQÉ°ûªdGh
 Éª«ah  .á«dÉ°üJ’G  ájô¶ædG  √Gô``J  Éªc  ¬``JGP
 ájô¶ædG  ™°†J  ’  ,º∏©àdG  á£°ûfCÉH  ≥∏©àj
 á£°ûfC’G  ∂∏J  á©«ÑW  ≈∏Y  G kOƒ«b  á«dÉ°üJ’G
 πH  ,…ó`̀«`̀∏`̀≤`̀à`̀dG  º«∏©àdG  »`̀a  ∫É`̀ë`̀dG  ƒ`̀g  É`̀ª`̀c
 ôaƒJh  É¡ª«ª°üàd  ájôëdG  ø`̀e  G kõ`̀«`̀M  ∑ôàJ
 ÖdÉ£dG  É¡∏°†Øj  »àdG  πFGóÑdG  øe  G kô«Ñc  G kOóY
 øeh  .ácQÉ°ûªdGh  •Gô`̀î`̀f’G  ≈∏Y  √óYÉ°ùàd
 »a  Iôªà°ùªdG  ácQÉ°ûªdG  :á£°ûfC’G  ∂∏J  RôHCG
 äGQô≤ª∏d  (Wiki) »μjƒdG  iƒàëe ôjƒ£J
 ¢†©H OGóYEGh ,ä’É≤ªdG ácQÉ°ûeh ,á«°SGQódG
 á£°ûfCÉH  ΩÉ«≤dGh  ,Égô°ûfh  á«ª«∏©àdG  OGƒªdG
 (Twitter) ôàjƒJ ™bƒe ∫ÓN øe øjhóàdG
 áØ∏àîªdG  §`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀dÉ`̀H  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dGh  ,Ó`̀ã`̀e
 ÉeCGh  .Égô«Zh  ƒjó«ØdGh  Qƒ°üdGh  äƒ°üdÉc
 ¢ù«d  ƒ¡a  ,á«dÉ°üJ’G  ájô¶ædG  ≥ah  ºjƒ≤àdG
 ∫ÉëdG  ƒg  Éªc  º«∏©àdG  iƒàëªd  ¿É≤JEG  Oôée
 ¿É≤JEG  ≈`̀dEG  √Gó©àj  πH  ,…ó«∏≤àdG  º«∏©àdG  »a
 ≈∏Y  IQó≤dGh  áaô©ªdG  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  äGQÉ¡e
 ™e  πeÉ©àdGh  »YÉªàL’G  π°UGƒàdG  øjƒμJ

.Égô«Zh äÉeƒ∏©ªdG
 á«dÉ°üJ’G  ájô¶ædG  âeób  ,áªJÉîdG  »a
 ≥aóàdG πX »a º∏©à∏d G kójóLh É kØ∏àîe É keƒ¡Øe
 å«M ,áYƒæàe QOÉ°üe øe äÉeƒ∏©ª∏d ô«ÑμdG
 ºFGódG  π°UGƒàdG  º∏©àªdG  ≈∏Y  É keGõd  íÑ°UCG
 â°ù«d  »àdG  áaô©ªdG  π«°üëàd  øjôNB’G  ™e
 ó``MGh ¿É`̀μ`̀ e  »``a  ó`̀LGƒ`̀à`̀J  ¿CG  IQhô`̀°`̀†`̀ dÉ`̀H
 ≈∏Y  »¨Ñæj  ∂dòd  ,ó``̀MGh  ¢üî°T  IRƒ`̀ë`̀Hh
 »a  ô¶ædG  ó«©J  ¿CG  á«ª«∏©àdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 á«dÉ°üJ’G  ájô¶ædG  Aƒ°V  »a  º«∏©àdG  Ωƒ¡Øe
 ø«ª∏©àªdG  äÉLÉ«àMG  »Ñ∏j  É kª«∏©J  äOGQCG  ¿EG

.øjô°û©dGh …OÉëdG ¿ô≤dG »a

abuloum@gmail.com

 :zá«£HGôàdG{ á«dÉ°üJ’G ájô¶ædG
øjô°û©dGh …OÉëdG ¿ô≤∏d º∏©àdG ájô¶f
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 á«∏gC’G  á©eÉédG  ø°†àëJ
 AÉ````HOC’G Iô``̀°``̀SCG ™``e ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H
 äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a á`̀∏`̀°`̀ù`̀∏`̀°`̀S ÜÉ``̀à``̀μ``̀ dGh
 Ωƒ«dÉH  kAÉØàMG  ,áYƒæàe  á«aÉ≤K
 ±OÉ°üj  …ò`̀dG  ô©°û∏d  »ªdÉ©dG
 â`̀ë`̀J  …QÉ````̀é````̀dG  ¢```̀SQÉ```̀e  21
 ¬∏dGóÑY  Qƒ`̀°`̀ù`̀«`̀ahô`̀Ñ`̀dG  á`̀jÉ`̀YQ
 ,¢ù°SDƒªdG  ¢`̀ù`̀«`̀Fô`̀dG  êGƒ`̀ë`̀ dG
 á©eÉédG  AÉ`̀æ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ
 Qƒ°†Mh  ácQÉ°ûªHh  ,á`̀«`̀∏`̀gC’G
 »dÉ©dG  Qƒ°üæe  Qƒ°ù«ahôÑdG
 á``̀«``̀∏``̀gC’G á``̀©``̀eÉ``̀é``̀dG ¢``̀ù``̀«``̀FQ
 ø`̀«`̀eC’G  ºéf  ó`̀°`̀TGQ  Qƒ`̀à`̀có`̀dGh

.ÜÉàμdGh AÉHOC’G Iô°SC’ ΩÉ©dG
 í`̀°`̀VhCG  áÑ°SÉæªdG  √ò`̀¡`̀Hh
 á«Hô©dG  á`̀¨`̀∏`̀dG  õ`̀cô`̀e  ¢`̀ù`̀«`̀FQ
 á«£°ShCG  ¥ô°ûdG  äÉ`̀°`̀SGQó`̀dGh
 ¿CÉ``̀ H ¿É``̀Mô``̀ a »``∏``Y Qƒ``̀à``̀có``̀dG
 ¿É`̀°`̀†`̀à`̀MG Ωõ``à``©``J á``©``eÉ``é``dG
 ¿hÉ©àdÉH äÉ«dÉ©ØdG øe á∏°ù∏°S

 ÜÉ`̀à`̀μ`̀dGh AÉ`````̀ HOC’G Iô``̀°``̀SCG ™``̀e
 ø««dÉààe  ø`̀«`̀eƒ`̀j  ió``̀e  ≈`̀∏`̀Y
 ,á«∏gC’G  á©eÉédÉH  Égô≤e  »a
 ø«æK’G GóZh óMC’G Ωƒ«dG Éªgh
 ô¡°T  øe  22h  21``̀d  ¿É≤aGƒªdG
 ™e  ,…QÉ```é```dG  2021  ¢``̀SQÉ``̀e
 äÉ`̀Ñ`̀∏`̀£`̀à`̀e ∞`̀∏`̀à`̀î`̀e IÉ```̀YGô```̀e
 »YÉªàL’G  óYÉÑàdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G
 äÉ`̀WGô`̀à`̀°`̀T’G ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh

 áaÉ°VE’ÉH  ,áHƒ∏£ªdG  á«ë°üdG
 ∫É°üJ’G ôÑY äÉ«dÉ©ØdG åH ≈dEG

.»∏YÉØàdG »fhôàμdE’G
 ¿CG  ≈````̀dEG  ¿É``̀Mô``̀a  QÉ```̀°```̀TCGh
 äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀a  ø```e  ∫hC’G  Ωƒ```«```dG
 ø`̀ª`̀°`̀†`̀à`̀j ±ƒ```̀°```̀S AÉ```̀Ø```̀à```̀M’G
 Oó©d  ájô©°T  äGAGôb  áMƒÑ°UCG
 ¢`̀VGô`̀©`̀à`̀°`̀SGh ,AGô`̀©`̀ °`̀û`̀ dG ø``e
 …ô©°ûdG çGôàdG ≥«≤ëJ áHôéJ
 »a IAGô≤H ºààîJh ,(äGOÉ¡°T)

 zí«HòdG  ó«°ùdG  ΩÉ`̀«`̀b{  ¿Gƒ``̀ jO
.…óæg ƒH º«gGôHEG ôYÉ°û∏d

 ø`̀e »``̀fÉ``̀ã``̀ dG Ωƒ```̀«```̀dG É`````̀eCG
 øª°†àj  ±ƒ`̀°`̀ù`̀a  äÉ`̀«`̀dÉ`̀©`̀Ø`̀dG
 ô©°ûdG ¢üFÉ°üN{ ∫ƒM á°ûbÉæe
 á«°†bh  ,z¬`̀JGõ`̀«`̀ª`̀eh  »FÉæ¨dG
 óªëe ô©°T »a »°üædG ≥dÉ©àdG
 äGAGôb  ™e  ,øjódG  ∫Éªc  ø°ùM

.AGô©°ûdG øe Oó©d ájô©°T

Ωƒ«dG ìÉÑ°U á©eÉédG ô≤e »a êGƒëdG Qƒ°ù«ahôÑdG ájÉYôH ≥∏£æJ

 á`̀∏`̀°`̀ù`̀∏`̀°`̀S ¿É``ª``¶``æ``J zAÉ`````````̀ HOC’G Iô````̀ °````̀ SCG{h zá```̀ «```̀ ∏```̀ gC’G{
ô`̀©`̀ °`̀ û`̀ ∏`̀ d »``̀ ª``̀ dÉ``̀ ©``̀ dG Ωƒ````̀«````̀dG á``̀Ñ``̀°``̀SÉ``̀æ``̀ª``̀H äÉ``̀ «``̀ dÉ``̀ ©``̀ a

.ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe |

 óªM ï«°ûdG QƒàcódG øcôdG ó«ª©dG QÉ°TCG
 ø`̀eC’G  ¢ù«FQ  óYÉ°ùe  áØ«∏N  ∫BG  óªëe  øH
 á«ªgCG ≈dEG ÖjQóàdGh äÉ«∏ª©dG ¿hDƒ°ûd ΩÉ©dG
 ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG  ΩGõ`̀à`̀ dG  á∏°UGƒe
 QÉ°ûàfG  øe óëdG  ¿CÉ°ûH  IQOÉ°üdG  äGQGô≤dÉH
 áaÉμH  ΩGõàd’G  ôÑY  ∂dPh  ,ÉfhQƒc  ¢Shô«a
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdGh  ájRGôàM’G  äGAGô`̀LE’G

.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
 äGQGOE’G  Oƒ¡L  QGôªà°SG  ≈∏Y  Oó°Th
 óë∏d  áªgÉ°ùªdG  »`̀a  á«æeC’G  äÉjôjóªdGh
 âeÉb  å«M  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  øe
 äGQGOE’Gh  äÉ¶aÉëªdÉH  áWô°ûdG  äÉjôjóe
 8579  PÉîJÉH  á«∏NGódG  IQGRƒ``̀H  á«æ©ªdG
 ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀e ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀∏`̀ d AGô``````LEG
 ΩóY  áØdÉîe  61051  ó°UQh  ,»YÉªàL’G
 áeÉ©dG  ø``̀cÉ``̀eC’G  »`̀a  ¬`̀Lƒ`̀ dG  á`̀eÉ`̀ª`̀c  ¢ùÑd
 á∏ªM  7023  ò«ØæJh  ájQÉéàdG  äÓëªdGh

.…QÉédG ¢SQÉe 18 ≈àM ∂dPh ,ájƒYƒJ
 »fóªdG  ´Éaó∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ¿EG  ∫Ébh
 …QÉ`̀é`̀dG ¢``SQÉ``e 18 ï``jQÉ``J ≈`̀à`̀M äò`̀Ø`̀f
 áØ∏àîe  º«≤©Jh  ô«¡£J  äÉ«∏ªY  213207
 ´QGƒ°ûdGh  á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdGh  »fÉÑª∏d
 ó≤Y »a Iôªà°ùe É¡fCG Éªc ,Égô«Zh äÉbô£dGh
 áë«ë°üdG  ¥ô£dG  ∫ƒM á«ÑjQóàdG  äGQhódG
 …RGôàM’G º«≤©àdGh ô«¡£àdG äÉ«∏ªY ò«Øæàd
 øcÉeCGh  á«eƒμëdG  äBÉ°ûæªdGh  »fÉÑªdG  »a
 äGQhó``dG  »a  ∑QÉ°T  øe  Oó`̀Y  ≠∏Hh  ,πª©dG
 øe É k°üî°T 1173 »fóªdG ´ÉaódG É¡ª¶f »àdG
 1051h  ,á°UÉîdG  äÉcô°ûdGh  äÉ°ù°SDƒªdG
 ,á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ∞∏àîe  ø`̀e  É k°üî°T
 ¢SQÉe  ô¡°T  òæe  ø«Yƒ£àªdG  OóY  ≠∏H  Éª«a
 ±Gô°TE’Gh  ,É kYƒ£àe  6059  »°VÉªdG  ΩÉ©dG
 É¡«a ∑QÉ°T º«≤©Jh ô«¡£J á«∏ªY 1521 ≈∏Y

 É k°üî°T  1230 ÖjQóJ  ºJ  Éªc  ,¿ƒYƒ£àªdG
 ,óLÉ°ùªdG º«≤©àd ø«Yƒ£àªdGh QOGƒμdG  øe
 º«≤©Jh  ô`̀«`̀¡`̀£`̀J  äÉ`̀«`̀∏`̀ª`̀Y  107  ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh

.∞«¶æàdG äÉcô°T ™e ¿hÉ©àdÉH
 ΩÉ`̀©`̀dG ø````̀eC’G ¢`̀ù`̀«`̀FQ ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀e √ƒ```̀ fh
 õcôe  ¿CG  ≈dEG  ÖjQóàdGh  äÉ«∏ª©dG  ¿hDƒ°ûd
 áëFÉédG  Aó`̀H  òæe  ΩÉ`̀b  »æWƒdG  ±É`̀©`̀°`̀SE’G
 ¢Shô«ØH  á°UÉN  äÉZÓH  7110  Iô°TÉÑªH

 ™«ªéd áHÉéà°S’ÉH É¡dÓN øe ΩÉb ,ÉfhQƒc
 ¢ü°üîàe  ≥jôa  ≥jôW  øY  äÉZÓÑdG  √òg
 äGAGô````̀LE’G PÉ`̀î`̀JÉ`̀H ΩÉ``̀b …ò```̀dGh π``gDƒ``eh
 øcÉeCÓd ¢Shô«ØdÉH ø«HÉ°üªdG π≤fh áeRÓdG
 ácôM  ´ƒªée  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,á°ü°üîªdG
 IQGRƒdÉH π≤ædG IQGOEG É¡H âeÉb »àdG äÉ«dB’G
 26898 â¨∏H  ¿B’G  ≈dEG  áëFÉédG  ájGóH  òæe

 .ádÉM 81421 π≤f â∏ª°T

 ΩGõàd’G á∏``°UGƒe á«ªgCG :ΩÉ``©dG øeC’G ¢``ù«FQ óYÉ``°ùe
ÉfhQƒc QÉ``°ûàfG øe ó``ëdG ¿CÉ``°ûH IQOÉ``°üdG äGQGô``≤dÉH

 ô``jRh á``̀HÉ``̀LEG »``a ∂``̀ dP AÉ``̀L
 äÉ`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG ¿hDƒ```°```Th ∫É``̀¨``̀°``̀TpC’G
 ¢Sóæ¡ªdG  »fGôª©dG  §«£îàdGh
 »fÉªdôH ∫GDƒ°S ≈∏Y ∞∏N ΩÉ°üY
 ∫OÉY  iQƒ°ûdG  ¢ù∏ée  ƒ°†Y  øe

.IOhÉ©ªdG
 ™e ≥`̀«`̀°`̀ù`̀æ`̀à`̀dÉ`̀H ¬````̀fEG ∫É````̀bh
 »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh
 á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ™`̀e  ¿hÉ©àdÉHh
 ácô°T AÉ°ûfEG  ºà«°S RÉ¨dGh §Øæ∏d
 õcôªdG ôjƒ£Jh QÉªãà°S’ á°†HÉb
 …ô`̀ë`̀Ñ`̀dG ´GQõ`̀à`̀ °`̀SÓ`̀d »`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 å«ëH  ,¿É``̀«``̀M  ¢````̀SCGQ  á`̀≤`̀£`̀æ`̀ª`̀H
 ájôëÑdG  çƒëÑ∏d  Gõ`̀cô`̀e  ¿ƒμj
 ,»μª°ùdG  ´GQõà°S’G  äÉÑ∏£àeh
 äÉ`̀«`̀©`̀Ñ`̀°`̀UG êÉ```̀à```̀fEG ø``̀Y Ó`̀°`̀†`̀a
 ´É£≤dG  äÉcô°T  ójhõàd  ∑Éª°S’G
 ∫Éée  »`̀a  πª©J  »`̀à`̀dG  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 áªgÉ°ùª∏d  »μª°ùdG  ´GQõ`̀à`̀°`̀S’G
 ΩGóà°ùe  »FGòZ  ø`̀eCG  ≥«≤ëJ  »a

.ájôëÑdG äÉéàæªdG øe
 áYGQõdG ádÉch ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ™«bƒàH  âeÉb  ájôëÑdG  IhôãdGh
 á«æWƒdG  áÄ«¡dG  ™e  ºgÉØJ  Iôcòe
 É`̀¡`̀Ñ`̀Lƒ`̀ª`̀H º```J RÉ```̀¨```̀dGh §`̀Ø`̀æ`̀∏`̀ d
 ø«H  ácGô°û∏d  ΩÉ©dG  QÉWE’G  ™°Vh
 Éª¡æ«H  ácô°T  ∫ÓN  øe  ø«aô£dG
 »μª°ùdG  ´GQõ`̀à`̀°`̀S’G  ∫É`̀é`̀e  »`̀a

.áHôJ ¿hO øe áYGQõdGh
 »a πeCÉJ IQGRƒdG ¿CG í°VhCGh
 IOÉ`̀jR  »a  ¿Éàcô°ûdG  ºgÉ°ùJ  ¿CG

 »YGQõdG  êÉàfE’G  iƒà°ùe  ™`̀aQh
 %10  ¬àÑ°ùf  ÉªH  ∂dPh  »μª°ùdGh
 íÑ°üàd »YGQõdG êÉàfEÓd áÑ°ùædÉH
 AÉØàc’G øe %20 áªgÉ°ùªdG áÑ°ùf
 êÉàfEÓd  áÑ°ùædÉH  %12h  ,»∏ëªdG
 áªgÉ°ùªdG áÑ°ùf íÑ°üàd »μª°ùdG

.»∏ëªdG AÉØàc’G øe %62
 áeƒμëdG  ¿CG  ô`̀jRƒ`̀dG  ó``̀ cCGh
 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  á°SÉFôH
 ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »`̀dh
 äò`̀NCG  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ

 ¿hõ`̀î`̀e ø``̀«``̀eCÉ``̀J É`̀¡`̀≤`̀ JÉ`̀Y ≈`̀ ∏`̀ Y
 áLÉM  »Øμj  »é«JGôà°SG  »FGòZ
 áμ∏ªªdÉH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG
 ±hô``̀¶``̀ dG π```̀X »```̀a á``̀°``̀UÉ``̀î``̀Hh
 áμ∏ªªdG É¡H ôªJ »àdG á«FÉæãà°S’G
 áëFÉL  AGô```̀L  ™``̀ª``̀LCG  º``dÉ``©``dGh

.ÉfhQƒc
 ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀J  ¿CG  ≈``̀∏``̀Y  Oó```̀°```̀Th
 »é«JGôà°S’G  »FGò¨dG  ¿hõîªdG
 á`̀ «`̀ eƒ`̀μ`̀M äÉ```̀ ¡```̀L ¬````̀H ≈``̀æ``̀©``̀J
 ó`̀jó`̀©`̀dG PÉ`̀î`̀ JÉ`̀ H â``eÉ``b iô````̀NCG

 Gò¡H  á≤∏©àªdG  äGAGô`````̀LE’G  ø`̀e

 ºJ É``̀e ¿CÉ```̀H É`̀ª`̀∏`̀Y ,¢`̀Uƒ`̀°`̀ü`̀î`̀dG

 äÉ«é«JGôà°SG  øe  ¬«dEG  π°UƒàdG

 É¡©°Vh ºJ »FGò¨dG øeC’G ¢üîJ

 É¡æeh  á°üàîªdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dG  ™`̀e

.áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh

 äô``̀LCG  IQGRƒ````̀dG  ¿CG  ™`̀HÉ`̀Jh

 ™`̀e á``̀∏``̀ °``̀UGƒ``̀à``̀e äGQhÉ````̀°````̀û````̀e
 á«dhódGh  á«ª«∏bE’G  äÉª¶æªdG
 øe á`̀ë`̀FÉ`̀é`̀ dG ∫ƒ``̀∏``̀M π`̀ Ñ`̀ b ø``̀e
 á©LÉædG  ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG  OÉ``̀é``̀jEG  π```̀LCG
 »`̀à`̀dG  äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀ dG  ≈`̀∏`̀Y  Ö∏¨à∏d
 ≥∏©àj  É`̀ª`̀«`̀a  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀ª`̀dG  ¬``̀LGƒ``̀J
 å«M  ,¬àeGóà°SGh  AGò¨dG  ø«eCÉàH
 AGò`̀¨`̀dG  áª¶æe  ™`̀e  ≥`̀aGƒ`̀à`̀dG  º`̀J
 IóëàªdG ºeCÓd á«ªdÉ©dG áYGQõdGh
 ÉgOGóYEÉH ΩÉb ™jQÉ°ûe á©HQCG ≈∏Y
 ∂∏J ¿CÉ°T øeh ¿ƒ°üàîeh AGôÑN
 OÉéjEG  »a  ºgÉ°ùJ  ¿CG  ™jQÉ°ûªdG
 ≈∏Y  Ö∏¨àdGh  ∫ƒ∏ëdG  øe  ô«ãμdG
 á`̀Lô`̀ë`̀dG á`̀°`̀UÉ`̀î`̀Hh äÉ`̀jó`̀ë`̀à`̀dG
 ÉfhQƒc  áëFÉéc  É¡æe  á∏LÉ©dGh
 Éª«a  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ¬``̀LGƒ``̀J  »``̀à``̀dGh
 ,¬àeGóà°SGh AGò¨dG ø«eCÉàH ≥∏©àj
 ™e á`̀ «`̀ bÉ`̀ Ø`̀ JG ™`̀ «`̀ bƒ`̀ J º``̀ J å`̀«`̀M
 â∏ª°T  zhÉØdG{  á«ªdÉ©dG  áª¶æªdG
 á«é«JGôà°SG{  É¡æe  ™jQÉ°ûe  IóY
 ,AGò¨dG  QOÉ°üe  ™jƒæàd  øjôëÑdG

 ´É£≤d  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  º`̀YO
 ,øjôëÑdG »a »μª°ùdG ´GQõà°S’G
 ¿Gƒ«ëdG  ¢VGôeCG  ∫É°üÄà°SG  ºYO
 ßØMh  ¿É`̀°`̀ù`̀fE’G  ™`̀e  ácôà°ûªdG
 »a  »fGƒ«ëdG  »`̀KGQƒ`̀dG  ´ƒæàdG
 ™ªL º`̀¶`̀f á`̀jƒ`̀≤`̀Jh ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 äGAÉ``̀°``̀ü``̀ME’G ô`̀°`̀û`̀fh π`̀«`̀∏`̀ë`̀Jh

.zøjôëÑdG »a á«YGQõdG
 ™jQÉ°ûªdG  ∂∏J  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 πªY èeÉfôH ™e ≥°ùàJ èeGôÑdGh
 É¡fCG Éªc ,2022/2019 áeƒμëdG
 á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG ájDhôdG ™e ≥°ùàJ
 øeC’G ¿CÉ°ûH ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd

.»FGò¨dG
 ¿CG  ≈````̀ dEG  ô```̀jRƒ```̀dG  QÉ````°````TCGh
 ∂∏J  RÉéfEG  ≈∏Y  ¢UôëJ  IQGRƒdG
 áªgÉ°ùªdG  QÉ``̀WEG  »`̀a  ™jQÉ°ûªdG
 ΩGóà°ùe  »FGòZ  ø`̀eCG  ≥«≤ëJ  »a
 É≤«≤ëJh  ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  »`̀a
 á«ªæà∏d  á«é«JGôà°S’G  ±GógCÓd
 øª°V  á`̀eGó`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á``̀«``̀YGQõ``̀dG

 âYô°Th  ,2030  áμ∏ªªdG  á`̀ jDhQ
 ™jQÉ°ûªdG  ∂∏J  ò«ØæJ  »a  IQGRƒdG
 É`̀¡`̀fCÉ`̀°`̀T ø``̀e »``̀à``̀dGh è``̀eGô``̀Ñ``̀dGh
 ô`̀jƒ`̀£`̀Jh  º```YO  »``̀a  º`̀gÉ`̀°`̀ù`̀J  ¿CG
 å«M  »∏ëªdG  »`̀YGQõ`̀dG  êÉ`̀à`̀fE’G
 ôjƒ£J{  ´hô`̀°`̀û`̀e  »`̀a  Aó`̀Ñ`̀ dG  º`̀J
 AGò¨dG QOÉ°üe ´ƒæJ á«é«JGôà°SG
 áμ∏ªe »a »FGò¨dG øeC’G ºYO »a
 ô«aƒJ ≈dEG ±ó¡j å«M zøjôëÑdG
 »a  á«æ≤àdG  IóYÉ°ùªdG  äÉ`̀eó`̀N
 áμ∏ªe »a AGò¨dG ™jƒæJh ôjƒ£J
 äGQÉ`̀ «`̀î`̀ dG ó`̀jó`̀ë`̀J ,ø`̀jô`̀ë`̀ Ñ`̀ dG
 OQƒà°ùªdG AGò¨dG QOÉ°üªd á∏jóÑdG
 »a á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh
 π°†aCG  ó`̀jó`̀ë`̀Jh  ,AGò``¨``dG  ∫É`̀é`̀e
 êÉ``à``fE’G π`̀FÉ`̀°`̀Sƒ`̀d äÉ`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀ª`̀dG
 á«YGQõdG  π«°UÉëªdG  øe  »∏ëªdG
 á«NÉæªdG ±hô¶dG ™e ≥aGƒàj ÉªH
 ™°VƒdG  º««≤J  ,á«∏ëªdG  √É«ªdGh
 ,»∏ëªdG »YGQõdG êÉàfEÓd øgGôdG
 »a á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’Gh

 º««≤Jh ,»YGQõdG êÉàfE’G ä’Éée
 á¡LGƒe  »a  áFQÉ£dG  äGAGô`̀LE’G

.AGò¨dG ¢ü≤f
 Ihô`̀ã`̀dG  IQGOEG  ¿CG  í`̀ °`̀VhCGh
 õcôªdG  π«¨°ûàH  Ωƒ≤J  á«μª°ùdG
 øjôëÑdÉH  ´GQõà°SÓd  »æWƒdG
 ø«H  ¿hÉ©àH  √DhÉ°ûfEG  ºJ  …ò`̀dGh
 ájòZC’G áª¶æeh øjôëÑdG áeƒμM
 ±ó¡H  ,IóëàªdG  ºeCÓd  áYGQõdGh
 á«HôJh  á«ªæJh  çÉëHC’G  AGô`̀LEG
 ¿hõîªdG ºYOh ájôëÑdG  AÉ«MC’G
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e »``̀a »`̀μ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 ∑Éª°S’G  QÉ¨°U  êÉàfEG  ∫ÓN  øe
 ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d É¡à«HôJh zäÉbô«dG{

.…QÉéàdG ºéëdG
 ¢ù«°SCÉJ  º`̀J  ¬``̀fCG  ≈``̀dEG  â`̀Ø`̀dh
 ∫hO ™`̀e á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀SG á`̀cGô`̀°`̀T
 »`̀é`̀«`̀∏`̀î`̀dG ¿hÉ``̀ ©``̀ à``̀ dG ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀e
 ≥«≤ëJ  ¢Vô¨H  äGôÑîdG  ∫OÉÑJh
 áμ∏ªªdG  »a  ΩGóà°ùe  »FGòZ  øeCG
 ™e ºgÉØJ Iôcòe ™«bƒJ É¡æ«H øe
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ`̀eE’G  ádhO
 »FGò¨dG øeC’G ∫Éée »a ¿hÉ©à∏d
 »a  áeGóà°ùªdG  á«ªæàdG  õjõ©Jh
 ≥«≤ëJ  »a  áªgÉ°ùªdG  ä’ÉéªdG

.»FGò¨dG øeC’G
 áYGQõdG ádÉch ¿CG ≈∏Y Oó°Th
 ô«î°ùàH  Ωƒ≤J  ájôëÑdG  IhôãdGh
 ø«YQGõªdG  ºYód  äÉ«fÉμeE’G  áaÉc
 AÉ`̀cô`̀°`̀T  Gƒ`̀fƒ`̀μ`̀«`̀d  ø««æjôëÑdG
 ¥ƒ`̀°`̀ù`̀dG ó``̀ aQ »``̀a ô``̀Ñ``̀cCG á``̀LQó``̀H

.á«YGQõdG äÉéàæªdÉH »∏ëªdG
 ’ ¬``̀fCG ≈``̀ dEG ô`̀ jRƒ`̀ dG QÉ``̀°``̀TCGh
 øeCÓd  á°ü°üîàe  áÄ«g  ó`̀Lƒ`̀J
 IQGRh  πc  ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  »FGò¨dG
 Aƒ°V »a πª©J á«eƒμM á¡L hCG
 É¡JÉ«dhDƒ°ùeh  É¡JÉ°UÉ°üàNG

.¬°üîj Éª«a πc á«fƒfÉ≤dG

 ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉH ¬fCG  »fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG  ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G IQGRh äócCG
 ájQGRƒdG áæé∏dG ±Gô°TEGh á©HÉàªHh äÉμ∏àªe ácô°Th »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh øe πc
 »àdG ™jQÉ°ûªdG ™«ªL ø°†àëJ á«eƒμM ácô°T AÉ°ûfEG ºà«°S á«àëàdG á«æÑdGh ájƒªæàdG ™jQÉ°ûª∏d
 QÉWEG »a »FGò¨dG øeC’G ™jQÉ°ûe áeÉbE’ É¡°ü«°üîJ ºJ »àdG áØ∏àîªdG ™bGƒªdG »a ÉgDhÉ°ûfEG ºà«°S
 »àdG á«FÉæãà°S’G ±hô¶dG øe ºZôdÉHh ,»FGò¨dG øeC’G ¿CÉ°ûH á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ò«ØæJ
 ™∏£àdG ≈dEG Iô«°ûe ,z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc ¢Shô«a AGôL ,ºdÉ©dG ∫hO ™«ªL Gòch ,OÓÑdG É¡H ôªJ

.2021 ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN ácô°ûdG √òg ¢ù«°SCÉJ ≈dEG

 PÉîJG  IQhô`̀°`̀V  …ô«°û©dG  óªMCG  ΩÉ°ûg  .O  ÖFÉædG  ó`̀cCG
 ,zø«μªJ{  πª©dG  ¥hóæ°U  πÑb  øe  øjOÉ«°üdG  ºYód  äGƒ£N
 âbƒdG  »a  Éª«°S  ’h  ,É¡H  ¿hôªj  »àdG  ±hô¶dG  ≈`̀dEG  kGô¶f
 øe RôH Éeh ,ÉfhQƒc áëFÉL »°ûØJ ™e øeGõàj …òdG øgGôdG

.á«°û«©ªdG º¡YÉ°VhCG ≈∏Y äôKCG äÉHƒ©°U
 kGô¶f ,á«ªgCG Ö°ùàμj ∂ª°ùdG …OÉ«°U ºYO ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 Qó°üe »gh ,É¡fƒdhGõj »àdG Ió«MƒdG áæ¡ªdG ó«°üdG ¿ƒc ≈dEG
 …òdG ôeC’G ,ºgô°SC’h »°û«©ªdG ºgQGô≤à°S’ óaGôdGh ,º¡bRQ
 øe ô«ãμ∏d ºYódÉH Iƒ°SCG øjOÉ«°ü∏d ºYódG ºjó≤J ºàj ¿CG Ö∏£àj

.iôNC’G ø¡ªdG ÜÉë°UCGh äÉYÉ£≤dG
 ,äÓé°ùdG  ÜÉë°UCG  ø`̀e  ¿hó`̀©`̀j  øjOÉ«°üdG  ¿CG  ô`̀ cPh
 øe ójó©dG º¡à∏¶e âëJ πª©jh ,á«ª°SQ ó«°U ¢üNQ º¡jódh
 IQƒ°Uh Ωƒ°SQ ™aóH º¡eÉ«b øe ∂dP ≈∏Y ÖJôàj Éeh ,∫Éª©dG

 ,á«ª°SôdG äÉ¡édG øe OóYh ,πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJ áÄ«¡d ájQhO
 ôeC’G ,øjOÉ«°üdG ¢Vôà©J »àdG áØ∏àîªdG ±hô¶dG øY Ó°†a
 Ωó≤j  ¿CG  »¨Ñæj  »àdG  äÉjƒdhC’G  øe  º¡JófÉ°ùe  π©éj  …òdG

.á«æ©ªdG äÉ¡édG πÑb øe ΩÉªàg’G É¡∏LC’
 »a ≥∏£æJ ájôëÑdG IhôãdGh áYGQõdG ¿hDƒ°T ¿CG ≈dEG âØdh
 á«μª°ùdG IhôãdGh áYGQõdG ¿CG ó«cCÉàdG øe É¡JÉ«Fôeh É¡JÉ«HOCG
 Ée  ,»FGò¨dG  ø`̀eC’G  ≥«≤ëàd  á°ù«FôdG  QOÉ°üªdG  øe  ¿Gó©j
 ø«YQGõªdG  ≈dEG  ¬ªjó≤J  »¨Ñæj  …òdG  ºYódG  á«ªgCG  øe  Rõ©j
 Iô°†M ¿ód øe á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG ™e á°UÉNh ,øjOÉ«°üdGh
 OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG  ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U

.»FGò¨dG øeC’G ≥«≤ëJ »a º¡°ùJ äÉYhô°ûe ò«Øæàd ióØªdG
 …OÉ«°üd  á`̀jƒ`̀dhC’G  AÉ£YEG  ≈`̀dEG  …ô«°û©dG  ÖFÉædG  É`̀YOh
 ¿É«HhôdG  ó«°U  »`̀a  ¿ƒ∏ª©j  Gƒ`̀fÉ`̀c  ø`̀jò`̀dG  ∂`̀dò`̀ch  ,∂ª°ùdG

 »a  ájƒdhC’G  º¡FÉ£YEG  ,»μª°ùdG  ´GQõà°S’G  äÉYhô°ûe  »a
 »a  á∏jƒ£dG  º¡JôÑîd  Gô¶f  ,™jQÉ°ûªdG  ∂∏J  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG

 .∫ÉéªdG Gòg
 ºYódG  Ωó`̀≤`̀j  ¿É``c  zø«μªJ{  πª©dG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U  ¿CG  ø`̀«`̀Hh
 º¡æ«μªJh ,º¡∏ªY ôjƒ£J »a ºgÉ°ùj ºYódG ∂dP ¿Éch ,IQÉëÑ∏d
 ¿CG ’EG ,ºgô°SC’h º¡d QGô≤à°S’G ≥«≤ëJh º¡bGRQCG π«°üëJ øe
 ,¬«dEG  áë∏ªdG  áLÉëdG  ™eh  ,2013  ΩÉY  òæe  ∞bƒJ  èeÉfôÑdG

.ójóL øe ¬FÉ«MEG »a ô«μØàdG »¨Ñæj
 »æ¡àªe øe øWƒdG AÉæHCG ≈¶ëj ¿CÉH ¬à≤K …ô«°û©dG ócCGh
 IOÉ«≤H  áeƒμëdG  πÑb  øe  Üƒ∏£ªdG  ΩÉªàg’ÉH  ó«°üdG  áæ¡e
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ò«ØæJ  »a  ,AÉªædGh  Ωó≤àdG  øe  ójõe  ƒëf  øWƒdG  Oƒ≤j  …òdG

.á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdGh ájôjƒ£àdG ™jQÉ°ûªdG

»μª°ùdG ´GQõà°S’G ™jQÉ°ûe »a ∂ª°ùdG …OÉ«°U ∑Gô°TEÉH ÖdÉ£j …ô«``°û©dG ÖFÉædG

.…ô«°û©dG ΩÉ°ûg .O |

øjôëÑdG »a »FGò¨dG øeCÓd á°ü°üîàe áÄ«g óLƒJ ’ :∫É¨°TC’G IQGRh

ΩÉ©dG øe ∫hC’G ∞°üædG ∫ÓN »FGò¨dG øeC’G ™jQÉ``°ûe ™«ªL ø°†àëJ á«eƒμM ácô``°T AÉ``°ûfEG
¬àeGóà``°SGh AGò``¨dG ø``«eCÉàd ™jQÉ``°ûe á``©HQCG  ≈``∏`Y á``«ª`dÉ`©`dG AGò``¨dG á``ª¶æe ™``e ≥``aGƒàdG

.∫É¨°T’G ôjRh |

 »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ø∏YCG
 øY  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«Ød  …ó°üà∏d
 G kõ`̀cô`̀e ó````̀MC’G Ωƒ``̀«``̀dG ¬`̀MÉ`̀à`̀à`̀aG
 πjƒëJ  ô`̀Ñ`̀Y  º«©£à∏d  G kó``̀jó``̀L
 mõcôe ≈dEG  …QÉéàdG  Iôà°S  ™ªée
 ±Gó`̀gCG  õjõ©àd  ∂`̀ dPh  ,º«©£à∏d
 ,º`̀«`̀©`̀£`̀à`̀∏`̀d á``«``æ``Wƒ``dG á`̀∏`̀ ª`̀ë`̀ dG
 IOô`̀£`̀ª`̀dG IOÉ``̀jõ``̀dG ÜÉ`̀©`̀«`̀à`̀°`̀SGh
 ò``̀NC’ ø`̀«`̀∏`̀é`̀°`̀ù`̀ª`̀dG OGó``````̀YCG »``̀a

 .äÉª«©£àdG
 ¿ƒ``æ``WGƒ``ª``dG  ô°TÉÑ«°Sh 
 äÉª«©£àdG  ò```̀NCG  ¿ƒ`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh
 ìÉààa’G  ó©H  ó``̀MC’G  Ωƒ`̀«`̀dG  òæe
 ójóédG  º«©£àdG  õcôªd  »ª°SôdG
 Ö«ÑW  ≥jôØdG  √ô°†ë«°S  …ò`̀dG
 ∫BG  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y ø`̀ H ó`̀ª`̀ë`̀e ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 »æWƒdG  ≥jôØdG  ¢ù«FQ  áë°ü∏d
 ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG
 ºJ  PEG  ,ø`̀«`̀dhDƒ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  ø`̀e  Oó``̀Yh

 ø«∏é°ùª∏d  á«°üf  πFÉ°SQ  ∫É°SQEG
 Ö°ùëH  õ`̀cô`̀ª`̀ dG  ≈```̀ dEG  ¬`̀Lƒ`̀à`̀∏`̀d
 .¢üî°T πμd IOóëªdG ó«YGƒªdG

 õcôªdG  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ºà«°Sh 

 äÉ`̀ª`̀«`̀©`̀£`̀à`̀dG AÉ```̀£```̀YEG ó``̀jó``̀é``̀dG
 á°üàîªdG  äÉ¡édG  øe  IRÉéªdG
 Éªc  ,ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀∏`̀d
 òNCG  ó«YGƒe  ø«∏é°ùª∏d  π°üà°S

 ≥Ñ£æJ  ø`̀jò`̀dG  º`̀gh  äÉª«©£àdG
 á«°üf  πFÉ°SQ  •hô`̀°`̀û`̀dG  º¡«∏Y
 º«©£àdG  õ`̀cô`̀e  ≈``̀ dG  ¬`̀Lƒ`̀à`̀dÉ`̀H

 .Iôà°S »a ójóédG

Ωƒ«dG º«©£à∏d õcôe ≈dEG …QÉéàdG Iôà°S ™ªée πjƒëJ
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رئي�س جمل�س »اجلمارك

العاملية« يبحث تطوير عمل املنظمة

خليفة  اآل  حمد  بن  اأحمد  ال�شيخ  عقد 

منظمة  جمل�س  رئي�س  اجلمارك  رئي�س 

الجتماعات  من  �شل�شلة  العاملية  اجلمارك 

مع كل من كري�شتيان فاندروارين مدير عام 

اجلمارك وال�شرائب البلجيكية وكري�شتني 

�شتيفن�شون مراقب اجلمارك النيوزيالندية، 

ورو�شالن دافيدوف النائب الأول للجمارك 

وليام�شون  ووليام  الرو�شية،  الفيدرالية 

مدير اجلمارك الدولية الربيطانية، وديبي 

�شيغوين املفو�س امل�شاعد لل�شوؤون الدولية 

الت�شال  عرب  وذلك  الأمريكية،  باجلمارك 

املرئي »عن ُبعد«.

اإىل  التطرق  الجتماعات  وقد مت خالل 

على  العاملي  القت�شادي  الو�شع  تاأثريات 

جميع الدول يف ظل جائحة كورونا، حيث 

اأ�شاد املجتمعون مبدى جناح الدول واأمانة 

التعاون  املنظمة يف تخطي ذلك من خالل 

البديلة  احللول  اإيجاد  يف  والتن�شيق 

ل�شتمرار اأعمال املنظمة يف تقدمي براجمها 

وعقد اجتماعاتها.

درا�شة  اأهمية  على  اجلميع  واتفق 

يف  املنظمة  لعمل  املقبلة  املرحلة  وبحث 

تاأثريها  الأو�شاع ال�شعبة ومدى  ظل هذه 

املنظمة  تتلقاه  الذي  الدعم  م�شتوى  على 

والدول  الأع�شاء  الدول  ا�شرتاكات  من 

وحلول  م�شاريع  لإيجاد  وذلك  امل�شاهمة، 

واحللول  التكنولوجيا  توظيف  خالل  من 

واملعلومات  البيانات  لتبادل  الرقمية 

دخل  م�شادر  توفر  اأن  �شاأنها  من  والتي 

املرونة يف دعم  لها  للمنظمة وتوفر  ثابتة 

والتكاليف  القدرات  وبناء  التطوير  برامج 

التوجه  هذا  دعم  يتم  اأن  على  الت�شغيلية 

على  املقبلة  املرحلة  متطلبات  وعر�س 

جمل�س املنظمة يف اجتماعه املقبل.

البحرين تدين اإطالق ميلي�شيا احلوثي طائرة 

م�شرية جتاه مدينة خمي�س م�شيط ال�شعودية

البحرين  مملكة  خارجية  وزارة  اأدانت 

ا�شتمرار ميلي�شيا احلوثي الإرهابية املدعومة 

البال�شتية  ال�شواريخ  اإطالق  يف  اإيران  من 

ومتعمد  ممنهج  ب�شكل  امل�شرية  والطائرات 

باململكة  املدنية  والأعيان  املن�شاآت  جتاه 

يعر�س  مما  ال�شقيقة،  ال�شعودية  العربية 

�شالمة املدنيني الآمنني خلطر كبري يف انتهاك 

�شارخ للقانون الدويل الإن�شاين.

اإدانتها  عن  اخلارجية  وزارة  واأعربت 

لإطالق ميلي�شيا احلوثي طائرة م�شرية اليوم 

وقوف  لتوؤكد  م�شيط،  خمي�س  مدينة  جتاه 

مملكة البحرين مع اململكة العربية ال�شعودية 

اإجراءات رادعة حلماية  يف كل ما تتخذه من 

املجتمع  مطالبة  اأرا�شيها،  و�شالمة  اأمنها 

الدويل مبوقف حازم جتاه الأعمال الإجرامية 

التي ترتكبها ميلي�شيا احلوثي الإرهابية.

يف املوؤمتر العام اخلام�س لتجمع الوحدة الوطنية..

احلويحي رئي�ًشا بالتزكية واختيار اأع�شاء اللجنة املركزية
لتجمع  العام  املوؤمتر  اختار 

عبداهلل  املهند�س  الوطنية  الوحدة 

جلمعية  رئي�شا  احلويحي  �شعد 

بالتزكية  الوطنية  الوحدة  جتمع 

عبداللطيف  الدكتور  لل�شيخ  خلفا 

اأعلن عدم  الذي كان قد  اآل حممود 

التزاما  جديدة  لدورة  تر�شحه 

بالنظام الأ�شا�شي للتجمع.

العام  املوؤمتر  اختار  كما 

الهيئة  لع�شوية  املر�شحني  قائمة 

ع�شوا  ثالثني  من  املوؤلفة  املركزية 

يف  اأع�شاء  اأربعة  مع  بالتزكية 

الحتياطية. القائمة 

�شعد  عبداهلل  املهند�س  وتقدم 

بال�شكر  التجمع  رئي�س  احلويحي 

املوؤمتر  اأع�شاء  جلميع  اجلزيل 

الثقة،  لإعطائه  اخلام�س  العام 

ت�شريف  ولي�س  تكليف  هذا  وقال 

موؤكدا  �شهلة،  لي�شت  املهمة  لأن 

حممود  اآل  عبداللطيف  ال�شيخ  اأن 

باأن يتنازل  القدوة  �شرب مثال يف 

التزاما وحر�شا على تنفيذ الأنظمة 

من  عادة  غري  على  ن�شعها  التي 

عمرهم،  طوال  اأنف�شهم  ميجدون 

وقال اإن اآل حممود �شيظل هو رمز 

و�شحى  اأ�ش�شه  من  وهو  التجمع 

من اأجله وقد كنت مرافقا له طوال 

تاأ�شي�س  منذ  املا�شية  ال�شنوات 

التجمع. 

باأننا  احلويحي  واأ�شاف 

املرحلة  هذه  امل�شوؤولية يف  ن�شتلم 

نكون  اأن  ونتمنى  احل�شا�شة 

الهيئة  يف  ال�شباب  من  معنا  ومن 

امل�شوؤولية،  قدر  على  املركزية 

املهام  من  الكثري  هناك  اأن  موؤكدا 

اأبرزها  انتظارهم  يف  والتحديات 

ممكن  عدد  اأكرب  لجتذاب  ال�شعي 

اإىل ع�شوية التجمع بجانب تلم�س 

والتعبري  البحرين  �شعب  مطالب 

اأهل  ثقة  على  واحل�شول  عنها 

البحرين بالقرتاب منهم اأكرث.

اأع�شاء  احلويحي  ودعا 

الأول  لالجتماع  املركزية  الهيئة 

لختيار  املقبل  ال�شبت  يوم 

الرئي�س  وم�شاعدي  الهيئة  رئي�س 

واأع�شاء اللجنة التنفيذية واملكتب 

ت�شكيالت  وبقية  ال�شيا�شي 

اجلمعية. 

الوطنية،  الوحدة  وعقد جتمع 

اخلام�س  العام  موؤمتره  ال�شبت، 

بن�شاب  الفيديو  تقنية  طريق  عن 

الذين  الأع�شاء  من  اإلكرتوين 

يف  امل�شاركة  �شروط  ا�شتوفوا 

على  املوؤمتر  و�شادق  املوؤمتر، 

التقرير الإداري والتقرير املايل عن 

الفرتة من 2018-2021م.

جل�شة  مداولت  وانطلقت 

ف�شيلة  بكلمة  العادي  املوؤمتر 

حممود  اآل  اللطيف  عبد  ال�شيخ 

فيها  قال  ال�شابق  التجمع  رئي�س 

بالقانون  اللتزام  باب  ومن  اإنه 

ي�شرين  للتجمع  الأ�شا�شي 

القيادة  راية  اأ�شلم  اأن  وي�شرفني 

اأع�شاء  من  لها  يرت�شح  من  اإىل 

الأ�شا�شي،  للنظام  وفقا  التجمع 

باإذن  يبقى  �شوف  باأنه  واأ�شاف 

يقدم  التجمع  يف  ع�شوا  تعاىل  اهلل 

يتوىل  من  لكل  وقدراته  خرباته 

القيادة ويعمل يف تنظيماته. 

كلمته  يف  حممود  اآل  وحيا 

اأع�شاء التجمع الذين يوؤكدون مرة 

امل�شتمر  ا�شتعدادهم  اأخرى  بعد 

الذي  الفاحت  عهد  على  للمحافظة 

تعاهد عليه اأبناء البحرين ال�شرفاء 

على  الوطنية  الوحدة  جتمع  يف 

الإ�شالمي،  الفاحت  مركز  اأر�س 

وقال مل تثنكم عن امل�شاركة اليوم 

فر�شت  التي  اجلائحة  ظروف 

علينا تاأخري عقد هذا املوؤمتر العام 

كما  فكنتم  واحدة،  �شنة  اإلكرتونيا 

عهدناكم يف املوعد.

ن�شاأة  باأن  حممود  اآل  وقال 

جتمع الوحدة الوطنية هي قدر من 

اأقدار اهلل عز وجل، كانت تبا�شريه 

الذي  الإ�شالحي  امل�شروع  الأوىل 

بن  حمد  امللك  جاللة  عنه  اأعلن 

عي�شى اآل خليفة   حفظه اهلل ورعاه، 

اجلمعيات  اإن�شاء  كان  والذي 

من  اأ�شا�شيا  عن�شرا  ال�شيا�شية 

الدميوقراطية يف  للحياة  عنا�شره 

انعقاد  اأن  موؤكدا  البحرين،  مملكة 

لتجمع  اخلام�س  العام  املوؤمتر 

هذا  ويف  اليوم  الوطنية  الوحدة 

ال�شهر املبارك )�شهر مار�س( الذي 

املتتالية  الوقفات  اأ�شهر  اأحد  هو 

مرور  وبعد   2011 يف  للتجمع 

الفاحت  وقفة  على  الزمان  من  عقد 

اأعلى م�شتويات ال�شعور  يعرب عن 

بامل�شوؤولية الوطنية جتاه مملكتنا 

الوطن  ق�شايا  وجتاه  العزيزة 

جتمع  ظل  التي  الأمة  وق�شايا 

ب�شوتكم  الوطنية حا�شرا  الوحدة 

الوطنية  مواقفكم  عن  ومعربا 

املختلفة  الفعاليات  خالل  من  فيها 

كل  ونحر�س  نواظب  ظللنا  التي 

م�شاهمات  تقدمي  على  احلر�س 

وبيان  وروؤية  راأي  فيها  للتجمع 

وموقف ودرا�شة ن�شعى من خاللها 

احلقوق  حفظ  على  حر�شنا  تاأكيد 

و�شون مكت�شبات املواطنني.

هذا  باأنه  حممود  اآل  وقال 

يف  ينعقد  اخلام�س  العام  املوؤمتر 

واحل�شا�شية  الدقة  بالغ  توقيت 

اإىل  الدميقراطي  احلزب  عودة  مع 

معه  عادت  والذي  الأبي�س  البيت 

والدولية  الأمريكية  التاآمر  لغة 

ال�شعودية  العربية  اململكة  �شد 

اخلليج  ودول  البحرين  ومملكة 

للمخطط  فا�شح  تكرار  العربي يف 

اخلبيث الذي واجهته دول اخلليج 

خالل  من  اأوباما  الرئي�س  عهد  يف 

توجهات الإدارة اجلديدة يف البيت 

علينا  يفر�س  ما  وهو  الأبي�س، 

يخطط  ما  جتاه  الوعي  جميعا 

ت�شاعد  ظل  يف  ووطننا  ملنطقتنا 

بع�س  من  والتحري�س  الت�شكيك 

لأعداء  والتابعة  الدولية  املنظمات 

ويف  والإ�شالمية  العربية  الأمة 

�شيا�شة  تطبيق  لإعادة  حماولة 

وا�شتكمال  باملنطقة  الفو�شى 

ال�شابقة،  املرة  يف  فيه  ف�شلوا  ما 

ال�شعبي  بالوقوف  اجلميع  مطالبا 

�شفا واحدا اأمام املوؤامرات الدولية 

خمططات  لإف�شال  والإقليمية 

واإ�شعافها  املنطقة  دول  تفتيت 

القيادة  مع  واحدا  �شفا  والوقوف 

امللك  جاللة  بقيادة  ال�شيا�شية 

حفظه  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

بحكمته  ا�شتطاع  الذي  ورعاه  اهلل 

وحنكته اإدارة الأزمة املا�شية.

داعًيا ملوا�شلة االلتزام بقرارات احلد من انت�شار الفريو�س.. حمد بن حممد:

»ال�شرطة« تتخذ 8500 اإجراء حلفظ معايري التباعد االجتماعي
الدكتور  الركن  العميد  اأ�شار 

خليفة  اآل  حممد  بن  حمد  ال�شيخ 

ل�شوؤون  العام  الأمن  رئي�س  م�شاعد 

اأهمية  اإىل  والتدريب  العمليات 

واملقيمني  املواطنني  التزام  موا�شلة 

من  احلد  ب�شاأن  ال�شادرة  بالقرارات 

انت�شار فريو�س كورونا، وذلك عرب 

الحرتازية  الإجراءات  بكل  اللتزام 

للت�شدي  الوقائية  والتدابري 

لفريو�س كورونا.

جهود  ا�شتمرار  على  و�شدد 

يف  الأمنية  واملديريات  الإدارات 

فريو�س  انت�شار  من  للحد  امل�شاهمة 

مديريات  قامت  حيث  كورونا، 

والإدارات  باملحافظات  ال�شرطة 

باتخاذ  الداخلية  بوزارة  املعنية 

معايري  على  للحفاظ  اإجراء   8579

التباعد الجتماعي، ور�شد 61051 

الوجه يف  كمامة  لب�س  خمالفة عدم 

التجارية،  واملحال  العامة  الأماكن 

وتنفيذ 7023 حملة توعوية، وذلك 

حتى 18 مار�س اجلاري.

وقال باأن الإدارة العامة للدفاع 

املدين نفذت حتى تاريخ 18 مار�س 

اجلاري 213207 عمليات تطهري 

واملن�شاآت  للمباين  خمتلفة  وتعقيم 

والطرقات  وال�شوارع  احلكومية 

عقد  م�شتمرة يف  اأنها  كما  وغريها، 

الطرق  حول  التدريبية  الدورات 

التطهري  عمليات  لتنفيذ  ال�شحيحة 

املباين  يف  الحرتازي  والتعقيم 

واملن�شاآت احلكومية واأماكن العمل، 

الدورات  يف  �شارك  من  عدد  وبلغ 

 1173 املدين  الدفاع  نظمها  التي 

وال�شركات  املوؤ�ش�شات  من  �شخ�شا 

من  �شخ�شا  و1051  اخلا�شة، 

فيما  احلكومية،  اجلهات  خمتلف 

�شهر  منذ  املتطوعني  عدد  بلغ 

 6059 املا�شي  العام  مار�س 

 1521 على  والإ�شراف  متطوعا، 

فيها  �شارك  وتعقيم  تطهري  عملية 

تدريب 1230  مت  كما  املتطوعون، 

واملتطوعني  الكوادر  من  �شخ�شا 

 107 وتنفيذ  امل�شاجد،  لتعقيم 

بالتعاون  وتعقيم  تطهري  عمليات 

مع �شركات التنظيف.

العام  الأمن  رئي�س  ونوه م�شاعد 

باأن  والتدريب  العمليات  ل�شوؤون 

بدء  قام منذ  الوطني  الإ�شعاف  مركز 

بالغات   7110 مببا�شرة  اجلائحة 

من  قام  كورونا،  بفريو�س  خا�شة 

هذه  جلميع  بال�شتجابة  خاللها 

البالغات عن طريق فريق متخ�ش�س 

وموؤهل والذي قام باتخاذ الإجراءات 

بالفريو�س  امل�شابني  ونقل  الالزمة 

لالأماكن املخ�ش�شة.

بن هندي: لكل منا دوره يف دعم الفريق الطبي ومكافحة الفريو�س

»تن�شيقي املحرق« يناق�س عودة الطلبة وجتمعات رم�شان 
املحرق  حمافظة  حمافظ  ا�شتهل 

املناعي  هندي  بن  عي�شى  بن  �شلمان 

الجتماع التا�شع والثالثني للمجل�س 

ممثلي  على  بالت�شديد  التن�شيقي 

حث  �شرورة  على  باملجل�س  الأهايل 

املواطنني واملقيمني على عدم التهاون 

ا�شرتاطات  حتقيق  يف  والرتاخي 

يف  خا�شة  الجتماعي،  التباعد 

نطاق  خارج  الأ�شرية  التجمعات 

اأ�شباب  اأن  موؤكدا  الواحد،  البيت 

اإىل  معظمها  تعود  الإ�شابات  تزايد 

التجمعات الأ�شرية. 

املحافظة  اأن  املحافظ  واأو�شح 

اخلا�شة  اخلطط  و�شع  يف  بداأت 

ب�شهر رم�شان، والتي تهدف اإىل منع 

داخل  �شواء  متوقعة،  جتمعات  اأي 

الأحياء ال�شكنية اأو حتى يف املناطق 

القوانني  تخالف  والتي  املفتوحة، 

الفريق  وا�شرتاطات  والأنظمة 

الوطني الطبي. 

املجل�س  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 

الذي بني  املحرق  التن�شيقي ملحافظة 

خليفة  بن  عبداهلل  العميد  خالله  من 

اجلريان نائب املحافظ �شرورة وقف 

املجمعات  نحو  الطعام  عربات  متدد 

مناطق  يف  كانت  اأن  بعد  ال�شكنية 

حوادث  يف  يت�شبب  ما  حمددة، 

مرورية وجتمعات غري قانونية. 

العميد  اأو�شح  جانبه،  من 

�شالح بن را�شد الدو�شري مدير عام 

اأن  املحرق  حمافظة  �شرطة  مديرية 

ودوريات  عمل  فرق  �شكلت  املديرية 

التجمعات  ملتابعة  اأنواعها  مبختلف 

واملخالفات يف حميط عربات الطعام، 

الدوريات  عمل  تكثيف  يتم  اأن  على 

رم�شان  �شهر  خالل  املراقبة  وفرق 

املبارك. 

املحرق  بلدية  اأكدت  جانبها،  من 

عبدالقادر  ه�شام  املهند�س  خالل  من 

اأن  والتفتي�س  الرقابة  ق�شم  رئي�س 

الطعام  عربات  باإزالة  تقوم  البلدية 

مفت�شيها  اأن  كما  امل�شتخدمة،  غري 

تلك  على  م�شتمرة  رقابة  حالة  يف 

العربات. 

�سلمان بن هندي
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يف مداخلة لها خالل ندوة بالأمم املتحدة ح�ل تكاف�ؤ الفر�ص.. الأن�صاري:

م�صاركة املراأة البحرينية �صمن الق�ى العاملة جتاوزت املعدلت العاملية

ك�شفت هالة الأن�شاري الأمني العام للمجل�س 

الأعلى للمراأة اأن معدل م�شاركة املراأة البحرينية 

�شمن القوى العاملة و�شل اإىل 49% يف العام 

لهذا  العاملي  املتو�شط  بذلك  متجاوًزا   ،2020

املوؤ�شر البالغ 47%، م�شرية يف الوقت ذاته اإىل 

للوظائف  البحرينية  املراأة  تويل  ن�شبة  ارتفاع 

التنفيذية لت�شل اإىل 46% يف القطاع احلكومي، 

ن�شبة  تبلغ  فيما  اخلا�س،  القطاع  يف  و%34 

ال�شركات  يف  الإدارة  جمال�س  يف  ح�شورها 

اخلا�شة 17% للفرتة ذاتها.

البحرين  مملكة  مداخلة  يف  ذلك  جاء 

م�شتديرة  مائدة  خالل  الأن�شاري  األقتها  التي 

اأعمال  �شمن  ُبعد،  عن  تنظيمها  جرى  وزارية 

املراأة  و�شع  للجنة  وال�شتني  اخلام�شة  الدورة 

التكافوؤ:  »حتقيق  عنوان  حتت  املتحدة  بالأمم 

املراأة  م�شاركة  حتقيق  نحو  اجليدة  املمار�شات 

ب�شورة  العامة  احلياة  يف  القرارات  واتخاذها 

كاملة وفعالة«.

واأ�شارت الأن�شاري اإىل اأن اجلهود الداعمة 

نقلة  �شهدت  البحرين  مملكة  يف  املراأة  لتقدم 

عمليات  �شياق  يف  م�شبوقة  وغري  نوعية 

الإ�شالح الوطنية التي بداأت قبل عقدين، وكان 

يف  املراأة  م�شاركة  ا�شتئناف  الأبرز  عنوانها 

�شناعة  مواقع  يف  ودخولها  ال�شيا�شية  احلياة 

قائم  وب�شكل  العامة  احلياة  يف  القرار  واتخاذ 

على عدالة اتاحة الفر�س بني اجلن�شني، حتقيًقا 

يت�شق  ومبا  الد�شتورية  الدولة  للتزامات 

عمل  ومنهاج  كاإعالن  الدولية،  التزاماتها  مع 

بيجني واأهداف وغايات اخلطة العاملية للتنمية 

امل�شتدامة 2030.

على  عاًما  ع�شرين  مرور  »بعد  وقالت: 

تاأ�شي�س املجل�س الأعلى للمراأة، املرجع الر�شمي 

املراأة  وق�شايا  �شوؤون  يف  اخلربة  لتقدمي 

العبور  البحرين  مملكة  ا�شتطاعت  البحرينية، 

ب�شيا�شات عملها ملرحلة تتوىل فيها املراأة زمام 

النهو�س مبجتمعها ووطنها«.

ال�شواهد  من  عدًدا  الأن�شاري  وا�شتعر�شت 

البحرين  مملكة  ا�شتمرار  بينها  من  ذلك،  على 

وداعمة  حا�شنة  لتكون  العمل  بيئة  تهيئة  يف 

من  العمل  �شوق  يف  املراأة  م�شاركة  ل�شتدامة 

العالقة  ذات  القرارات  وتطوير  مراجعة  خالل 

اإجازة  احت�شاب  ذلك  يف  مبا  م�شتمر،  ب�شكل 

العاملة  للمراأة  الطفل  رعاية  وفرتات  الو�شع 

قانون  لأحكام  اخلا�شعة  ال�شرتاك  مدد  �شمن 

اخلا�س  القرار  واإلغاء  الجتماعي،  التاأمني 

ل  التي  واملنا�شبات  والأعمال  الأحوال  بتحديد 

يجوز فيها ت�شغيل الن�شاء لياًل، ومْنح �شاعَتي 

الإعاقة  ذوي  من  العامل  اأو  للموظف  الراحة 

القطاع  يف  اإعاقة  ذا  ا  �شخ�شً يرعى  الذي  اأو 

اخلا�س، وح�شر التمييز يف الأجور بني العمال 

والعامالت ال�شاغلني لذات الوظيفة متى متاثلت 

واخلا�س،  العام  القطاع  يف  عملهم  اأو�شاع 

قبل  املالية من  تقدمي جميع اخلدمات  واإلزامية 

نوع  على  بناًء  متييز  دون  املالية  املوؤ�ش�شات 

احلالة  اأو  الإعاقة  الدين،  اجلن�شية،  اجلن�س، 

الجتماعية.

من  عدد  اإىل  الأن�شاري  تطرقت  كما 

البحرين  مملكة  يف  جرت  التي  الإجنازات 

وال�شتقرار  الجتماعية  احلماية  �شعيد  على 

الأ�شري، ولفتت اإىل اأنه مت مراجعة وا�شتحداث 

متعلقة  عمل  واآليات  وقانوًنا  ت�شريًعا   147

باملراأة من اأهمها �شدور قانون الأ�شرة، وقبول 

ال�شادرة  بالأحكام  التمييز  اأمام حمكمة  الطعن 

اأحكام  ا�شتثناء  دون  ال�شرعية  املحاكم  من 

الأ�شرية  املنازعات  اإحالة  واإلزامية  الطالق، 

على مكتب ملكتب التوفيق الأ�شري قبل عر�شها 

على املحاكم ال�شرعية، وتو�شعة نطاق خدمات 

للجمعيات  بالرتخي�س  الأ�شري  الإر�شاد 

الإطار  واإطالق  اخلدمات،  تلك  لتقدمي  الأهلية 

والتوعية  التوفيق  الر�شادي خلدمات  الوطني 

من  احلماية  ب�شاأن  قانون  و�شدور  الأ�شرية، 

ال�شرتاتيجية  وتنفيذ  وو�شع  الأ�شري،  العنف 

و�شدور  الأ�شري،  بالعنف  اخلا�شة  الوطنية 

قانون العدالة الإ�شالحية لالأطفال الذي يهدف 

لتكون  والرعاية  احلماية  مراكز  تطوير  اإىل 

البيئة الأمنة وال�شديقة للطفل، واإن�شاء حماكم 

خا�شة  نيابة  وا�شتحداث  ال�شاأن،  بهذا  تخت�س 

لالأ�شرة والطفل، ومكاتب حلماية املراأة والأ�شرة 

بجميع مديريات ال�شرطة.

وتابعت الأمني العام للمجل�س الأعلى للمراأة 

بالقول: »بالرغم من كل ما تقدم من �شرد موجز 

مملكة  �شعي  على  واملوؤ�شرات  الأدلة  لبع�س 

البحرين امل�شتمر واملمنهج نحو حتقيق م�شاركة 

اإل  العامة،  احلياة  يف  للمراأة  وموؤثرة  كاملة 

متوا�شلة،  عملية  هو  التطوير  باأن  ندرك  اأننا 

وتتخللها وقفات جادة ملعاجلة التحديات، كالتي 

اهتمام وم�شوؤولية يف  بكل  اليوم  نتعامل معها 

)كوفيد-19(،  جلائحة  الراهنة  الظروف  ظل 

التنمية  يف  املراأة  م�شاركة  وترية  على  للحفاظ 

امل�شتدامة وا�شتقرار موؤ�شراتها«.

واأو�شحت اأن تلك املعاجلات متثلت بتطبيق 

�شيا�شة العمل من املنزل لالأم العاملة يف القطاع 

العام، واإعطاء اأولوية العمل عن بعد للموظفات 

احلوامل واملر�شعات واملوظفني كبار ال�شن ومن 

كامنة،  �شحية  وظروف  اأمرا�س  من  يعانون 

ومراعاة ظروف اأزواج املوظفات اللواتي يعملن 

اجلائحة  مواجهة  يف  الأمامية  ال�شفوف  يف 

مبنحهم فر�شة العمل من املنزل ملراعاة اأبنائهم 

التدابري  على  الرتكيز  مع  زوجاتهم،  وم�شاندة 

والإجراءات التي توؤمن لالأ�شر و�شولها خلدمات 

باملجان  العدلية  واخلدمات  الأ�شرية  الرعاية 

وعلى مدار ال�شاعة.

بالإعراب  كلمتها  الأن�شاري  واختتمت 

لفتح  اهتمام  بكل  البحرين  مملكة  تطلع  عن 

تبادل  امل�شرتك يف جمال  للتعاون  اآفاق جديدة 

وال�شتفادة  العمل،  لتطوير  النوعية  اخلربات 

اجلل�شة،  خالل  ُعر�شت  التي  التجارب  من 

وال�شتمرار يف تقدمي كل ما يلزم لتحقيق التقدم 

املاأمول للمراأة يف كل مكان.

 د. النعيمي: دمج 120 طالًبا وطالبة

من متالزمة داون يف املدار�ص احلك�مية

العاملي  باليوم  الحتفال  مبنا�شبة 

ملتالزمة داون الذي ي�شادف 21 مار�س يف 

كل عام، اأكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي 

تويل  الوزارة  اأن  والتعليم  الرتبية  وزير 

�شمن  كبرًيا  اهتماًما  الأبناء  من  الفئة  هذه 

اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  دمج  �شيا�شة 

القابلني للتعلم، اإذ ت�شم املدار�س احلكومية 

يف الوقت احلايل 120 طالبا وطالبة منهم. 

به  ما مير  اأنه يف ظل  الوزير  واأو�شح 

العامل من انت�شار فريو�س كورونا، ونتيجة 

بتطبيق  الطبي  الوطني  الفريق  لتوجيهات 

مبوا�شلة  الوزارة  قامت  بعد،  عن  التعلم 

الذهنية  الإعاقة  ذوي  من  الطلبة  تدري�س 

الب�شيطة ومتالزمة داون من خالل املن�شات 

قنوات  جميع  وتفعيل  الرقمية،  التعليمية 

الدرو�س  ومنها  الإلكرتونية،  التوا�شل 

 )135( يقارب  ما  اإعداد  مع  الفرتا�شية، 

البوابة  على  حتميلها  مت  اإلكرتونًيا  در�ًشا 

التعليمية.

تعتز  الوزارة  اأن  الوزير  واأ�شاف 

الإعاقة  ذوي  الطلبة  بداأت  التي  بتجربتها 

عام  بداأت  والتي  داون،  ومتالزمة  الذهنية 

موزعة  ابتدائية  مدار�س  ثمان  يف    2001

على خمتلف مناطق اململكة، ومع بداية العام 

الوزارة  بداأت   2009 /2008 الدرا�شي 

الإعدادية،  املرحلة  يف  الربنامج  بتطبيق 

يف  تطبيقه  يف  التو�شع  يف  وا�شتمرت 

ليبلغ عدد  والإعدادية،  البتدائية  املرحلتني 

املدار�س من املرحلتني الدرا�شيتني البتدائية 

والإعدادية يف العام احلايل 2020/ 2021 

و28  للبنني  مدر�شة   31 مدر�شة(؛   59(

مدر�شة للبنات، ويبلغ عدد الطلبة املنتفعني 

طالًبا   120 وطالبة؛  طالبا   471 منه 

وطالبة يعانون من متالزمة داون، و351 

يعانون من اإعاقة ذهنية ب�شيطة.

املدار�س  جميع  اأن  الوزير  واأو�شح 

يف  الفئة  هذه  تدري�س  فيها  يتم  احلكومية 

الذهنية ومتالزمة  الإعاقة  �شف دمج ذوي 

املدر�شة  يف  بهم  خا�س  �شف  وهو  داون، 

املنهج  على  ذلك  يف  معتمدين  العادية، 

ذوي  لالأفراد  التاأهيلي  التعليمي  الرتبوي 

الإعاقة الذهنية )الب�شيطة – املتو�شطة(.

يف ات�صال مع املبع�ث الأمريكي اخلا�ص لطهران.. عبداهلل بن را�صد:

 اأهمية م�صاركة دول اخلليج يف املفاو�صات مع اإيران

جرى ات�شال هاتفي بني ال�شيخ عبداهلل 

بن را�شد اآل خليفة �شفري مملكة البحرين لدى 

مايل  وروبرت  الأمريكية  املتحدة  الوليات 

جرى  لإيران،  اخلا�س  الأمريكي  املبعوث 

ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  ا�شتعرا�س  خالله 

املتحدة  والوليات  البحرين  مملكة  بني 

الأو�شاع  تطورات  وبحث  الأمريكية، 

الإقليمية والدولية والق�شايا ذات الهتمام 

امل�شرتك.

اأهمية  الت�شال  خالل  ال�شفري  واأكد 

مفاو�شات  اأي  يف  املنطقة  دول  م�شاركة 

الإيراين،  النووي  امللف  ب�شاأن  م�شتقبلية 

واأن ت�شمل هذه املفاو�شات موا�شيع اأو�شع؛ 

التوترات  لذلك من دور مهم يف خف�س  ملا 

الإقليمية وتر�شيخ اأ�ش�س الأمن وال�شتقرار 

والزدهار باملنطقة.

اإىل  مايل  روبرت  تطرق  جانبه،  من 

من  احلالية  الأمريكية  الإدارة  موقف 

املفاو�شات ب�شاأن امللف النووي الإيراين.

ال�شيخ عبداهلل بن را�شد

اأكد اأن »اململكة حت�صد ف�ائد اقت�صادية كبرية من ال�صباق«.. ال�صيخ:

مكانة عاملية رائدة للبحرين بتنظيم الف�رم�ل 1 للعام الـ18

على  عاملية  مكانة  تتبواأ  »البحرين  اإن  ال�شيخ  وقال 

خارطة ال�شياحة الدولية الأمر الذي ينه�س بقطاع ال�شيافة 

القت�شاد  �شالح  يف  ي�شب  الذي  الأمر  وهو  البحرينية 

الوطني من خالل اإنعا�س حركة التجارة وال�شياحة«.

وقال اإن »ا�شتمرار البحرين يف ا�شت�شافة هذا احلدث 

اإيجابي  انعكا�س  له   ،2004 عام  منذ  العاملي  الريا�شي 

على مكانة البحرين الإقليمية والدولية، ويوؤكد ما تتمتع 

به البحرين من اأمن واأمان وا�شتقرار يف ظل العهد الزاهر 

خليفة  اآل  عي�شى  بن  امللك حمد  اجلاللة  �شاحب  حل�شرة 

قيادة  ظل  ويف  ورعاه،  اهلل  حفظه  املفدى  البالد  عاهل 

اآل  بن حمد  �شلمان  الأمري  امللكي  ال�شمو  ومتابعة �شاحب 

خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه«.

الدويل  الحتاد  اأع�شاء  »ثقة  اأن  ال�شيخ  واعترب 

لل�شيارات FIA ورئي�س �شباق الفورمول واحد، يف قدرة 

به  تتمتع  ما  يوؤكد  ال�شباق،  تنظيم  على  الفائقة  البحرين 

مملكة البحرين من �شمعة طيبة على م�شتوى العامل، يف 

اأمن واأمان وا�شتقرار وتطور ونه�شة  ظل ما تنعم به من 

ح�شارية بالإ�شافة اإىل قدرتها على ال�شيطرة على جائحة 

كورونا )كوفيد19( يف ظل الإ�شادة العاملية بالبحرين من 

قبل املنظمات ال�شحية العاملية«. 

البحرين  اأن »اململكة بقيادة فريق  ال�شيخ على  و�شدد 

تتمكن  ثم  ومن  كورونا  على جائحة  ال�شيطرة  ا�شتطاعت 

يف  ي�شب  الذي  الأمر   1 الفورمول  �شباقات  تنظيم  من 

�شالح مكانة البحرين على م�شتوى العامل«.

ونوه ال�شيخ اإىل اأن »تنظيم ال�شباق منذ عام 2004، 

التنظيمية  اإمكانياتها  يف  املتزايدة  الدولية  الثقة  يعزز 

والفنية، وقدراتها الب�شرية، وما تتمتع به من بنية حتتية 

وجتهيزات  متكاملة،  وتقنية  اإعالمية  وخدمات  حديثة 

اأمنية توفر الأمان للفرق الريا�شية امل�شاركة«.

خالل  من  البحريني  املجتمع  »بوعي  ال�شيخ  واأ�شاد 

التباعد  �شيا�شة  وتنفيذ  الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام 

الفريو�س«،  �شد  التطعيم  باأخذ  واللتزام  الجتماعي، 

م�شرياً اإىل اأن »كل تلك الإجراءات توؤكد مدى وعي املجتمع 

يف الوقاية من الفريو�س من خالل التعاي�س معه بال�شيطرة 

عليه ومكافحته«.

واأ�شار اإىل اأن »البحرين جتني الكثري من وراء تنظيم 

حتقيق  عند  الأمر  يتوقف  ل  حيث  العاملي،  ال�شباق  هذا 

الدعاية الإيجابية اإقليمياً وعاملياً بل ميتد الأمر اإىل حتقيق 

عوائد تقدر مبئات ماليني الدولرات لذلك فهي جتني فوائد 

اقت�شادية جمة من وراء ال�شباق«.

مثل  ا�شت�شافة  يف  »النجاح  اأن  اإىل  ال�شيخ  وخل�س 

تلك الفعاليات الدولية والعاملية يوؤكد اأن البحرين متتلك 

كوادر بحرينية �شابة تتمتع بالكفاءة والطموح والذكاء«.

اإبراهيم ال�شيخ

الأعمال،  رجل  ال�شيخ،  عبداهلل  اإبراهيم  اأكد 

اأن  البحريني  ال�شعودي  الأعمال  جمل�س  وع�شو 

بتنظيمها  العامل  اأنظار  حمط  البحرين  »مملكة 

وللعام   2004 عام  منذ   1 الفورمول  �شباقات 

الباهر  »النجاح  اأن  م�شيفاً  التوايل«،  على  الـ18 

ال�شباق  هذا  تنظيم  يف  ال�شتمرار  يف  للبحرين 

واأن  ل�شيما  الدولية  مكانتها  يعزز  العاملي، 

العامل«. املاليني حول  يتابعه  ال�شباق 
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 د. عبداهلل يو�سف املطوع

الرتبية  رجـــالت  مــن   

يف  باإخال�ص  خدموا  الذين 

عندما  الثانوية  املرحلة 

فل�شطني  من  للبحرين  قدم 

عام  غزة  قطاع  من  وحتديًدا 

بني  تنقل  حيث  1968م، 

يل  وكان  الثانوية،  املدار�ص 

عندما  معه  اأعمل  اأن  ال�شرف 

الرفاع  مبدر�شة  معلًما  كنت 

للبنني  الثانوية  ال�شرقي 

العلمي  الق�شم  على  وم�شرًفا 

اإبراهيم  حممود  الأ�شتاذ  اإنه  1981م،  عام  به  يعمل  الذي 

�شمور الفل�شطيني اجلن�شية البحريني الهوى.

غزة  يف  1944م  عــام  �شمور  حممود  الأ�شتاذ  ولــد 

بفل�شطني، حيث كانت مراحل درا�شته يف مدار�ص غزة حتى 

اأ�شيوط يف م�شر  املرحلة الثانوية، بعدها در�ص يف جامعة 

ليح�شل على البكالوريو�ص يف الريا�شيات عام 1968م.

الرتبية  مديرية  مع  �شمور  حممود  الأ�شتاذ  تعاقد  وقد 

والتعليم بالبحرين قبل اأن تكون وزارة مع الأ�شتاذ يعقوب 

الهداية  التعليم مدر�شة  القوز، وقد كانت حمطته الأوىل يف 

مديرها  كان  عندما  1968م  عام  للبنني  الثانوية  اخلليفية 

الأ�شتاذ يا�شني طالب ال�شريف )الذي ُعنينِّ يف ما بعد �شفرًيا 

لدولة فل�شطني يف دولة قطر(.

�شمور ح�شور  لالأ�شتاذ حممود  كان  عام 1969م  ويف 

املقام  بالبحرين  للتعليم  الذهبي  باليوبيل  الحتفال  يف 

مديرها  كان  عندما  اآنذاك  والتعليم  الرتبية  مديرية  قبل  من 

املرحوم الأ�شتاذ اأحمد العمران، كما ح�شر هذا الحتفال وفود 

العربية  اجلامعة  اأمني  راأ�شهم  على  كبرية  باأعداد  و�شيوف 

املرحوم عبداخلالق ح�شونة.

مديًرا  املحري  ح�شن  الأ�شتاذ  ُعنينِّ  1970م  عام  ويف 

اأبرز  من  وكان  للبنني،  الثانوية  اخلليفية  الهداية  ملدر�شة 

طالب الأ�شتاذ حممود �شمور يف هذه املدر�شة الدكتور قتيبة 

القحطاين طبيب عيون والدكتور ريا�ص حمزة رئي�ص جامعة 

البحرين، وعندما ُرقنِّي الأ�شتاذ اإبراهيم اخلثالن عام 1973م 

من  كان  للبنني  الثانوية  اخلليفية  الهداية  ملدر�شة  مديًرا 

زمالء الأ�شتاذ حممود �شمور املرحوم عادل �شفيان واملرحوم 

خالد زنتوت وعلي العجاوي والدكتور عبداحلميد املحادين 

اأيوب خليل والأ�شتاذ حممد العيد والأ�شتاذ حممد  والأ�شتاذ 

عبدامللك واملرحوم عبدالرحيم روزبه.

وقد تخرج على يد الأ�شتاذ حممود �شمور يف هذه الفرتة 

املدين والدكتور وحيد  ال�شيد عبداهلل  تبواأ مراكز، منهم  ممن 

عقاب.

الهداية  العيد مديًرا ملدر�شة  الأ�شتاذ حممد  ُرقنِّي  وعندما 

اإىل  �شمور  حممود  الأ�شتاذ  ُرِقّي  للبنني  الثانوية  اخلليفية 

مدر�ص اأول 1975م يف مدر�شة النعيم الثانوية عندما كان 

املدر�شة  هذه  زمالئه يف  ومن  املهزع،  اأحمد  الأ�شتاذ  مديرها 

والأ�شتاذ  اجلما�شي  حممد  والأ�شتاذ  اجلوهر  �شامل  الأ�شتاذ 

املرحوم ح�شني هريدي  والأ�شتاذ علي حاجي  �شامي عودي 

�شمور  حممود  الأ�شتاذ  وبقي  ال�شلوادي،  حممود  واملرحوم 

مدر�شة  اإىل  ُنِقَل  عام 1980م، حيث  املدر�شة حتى  هذه  يف 

احلورة الثانوية للبنني عندما كان مديرها الأ�شتاذ م�شطفى 

جعفر، وقد زامل عدًدا من املعلمني الذين كان لهم دور بارز 

واملرحوم  مطر  �شلمان  الأ�شتاذ  منهم  التعليمية  العملية  يف 

�شاكر  املدر�شة( والأ�شتاذ  اإ�شماعيل )م�شرف  حممد م�شطفى 

اجلرجاوي والأ�شتاذ نعمان ال�شوربجي والأ�شتاذ جنيب نور 

الدين واملرحوم فواز جحا.

الأ�شتاذ  ُنِقَل  املا�شي  القرن  من  الثمانينات  بداية  ويف 

حممود �شمور اإىل مدر�شة الرفاع ال�شرقي عندما كان مديرها 

الأ�شتاذ �شالح نا�شر واملدير امل�شاعد الأ�شتاذ ر�شي علي، ومن 

زمالئه يف هذه املدر�شة الأ�شتاذ �شالح حممد نور والأ�شتاذ 

حم�شن  واملرحوم  عبيد  ذيب  واملرحوم  العايل  عبداجلليل 

الع�شومي  نبيل  والدكتور  عكا�شة  اأيوب  واملرحوم  ثابت 

مدير ال�شوؤون الإعالمية بوزارة الرتبية والتعليم، والأ�شتاذ 

رجب ال�شرباوي والأ�شتاذ عادل القزاز والأ�شتاذ حممد عادل 

والأ�شتاذ اأ�شامة عبداخلالق والأ�شتاذ حممد اأبوبكر والأ�شتاذ 

حمدي �شو�شة واملرحوم عبدالرحمن اجلمل والأ�شتاذ يو�شف 

الرتبية  وزارة  وكيل  املطوع  يو�شف  عبداهلل  والدكتور  فهد 

والتعليم ال�شابق، و من طالب الأ�شتاذ حممود �شمور الدكتور 

ال�شباط  من  وعدد  ال�شويدي  والدكتور حممد  ال�شخي  خالد 

يف وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين واحلر�ص الوطني.

اأحمد  مدر�شة  اإىل  �شمور  حممود  الأ�شتاذ  ُنِقَل  بعدها 

اأمني  الأ�شتاذ  مديرها  كان  عندما  للبنني  الثانوية  العمران 

حليوة واملدير امل�شاعد الأ�شتاذ عبدالعزيز ال�شاعر. وقد كانت 

حمطة الأ�شتاذ حممود �شمور الأخرية يف التعليم هي مدر�شة 

ال�شيخ عبدالعزيز بن حممد اآل خليفة الثانوية للبنني عندما 

كان مديرها الأ�شتاذ جعفر امل�شلي.

لقد �شارك الأ�شتاذ حممود �شمور يف العديد من الفعاليات 

التي تقوم بها وزارة الرتبية والتعليم من موؤمترات داخلية 

وور�ص عمل، واأ�شهم يف تعديل عدد من الكتب املدر�شية يف 

حممود  الأ�شتاذ  تقاعد  2004م  عام  ويف  تخ�ش�شه،  جمال 

�شمور عن العمل. وقد نال الأ�شتاذ حممود �شمور العديد من 

التكرميات، على راأ�شها تكرميه من قبل املغفور له باإذن اهلل 

تعاىل �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة 

رحمه اهلل يف عيد العلم عام 1999م.

اإن بتنقالت الأ�شتاذ حممود �شمور بني املدار�ص الثانوية 

البحرين جميعها يكون قد غطى م�شاحة كبرية من  مبملكة 

يف  عليا  منا�شب  وتبواأوا  يده  على  تخرجوا  الذين  الطلبة 

اململكة.

حممود �سمور

د. مريزا يبحث اأوجه التعاون امل�سرتك مع �سركة الحتاد الإماراتية

علي  بن  عبداحل�شني  الدكتور  عقد 

امل�شتدامة  الطاقة  هيئة  رئي�ص  مريزا 

اجتماًعا افرتا�شًيا عن ُبعد مع وفد رفيع 

امل�شتوى برئا�شة في�شل الرئي�شي الرئي�ص 

خلدمات  الحتاد  �شركة  من  التنفيذي 

 Etihad Energy Services الطاقة 

الإماراتية.

الدكتور  رحب  اللقاء  بداية  ويف 

املهمة  بالإ�شهامات  م�شيًدا  بالوفد،  مريزا 

ال�شقيقة  املتحدة  العربية  الإمارات  لدولة 

الطاقة  اإىل  للتحول  العاملي  ال�شبق  يف 

امل�شتدامة، واخلربات العريقة التي ترثي 

يف  الطاقة  خلدمات  الحتاد  �شركة  بها 

دعم هذه امل�شرية من خالل خدمات تدقيق 

ال�شركة،  تقدمها  التي  الطاقة  وتر�شيد 

م�شاريع  يف  ا�شتثماراتها  اإىل  بالإ�شافة 

الطاقة املتجددة وبالأخ�ص م�شاريع الطاقة 

ال�شم�شية، وذلك يف اإطار جهود ال�شركة يف 

دعم القطاعني احلكومي واخلا�ص يف هذه 

بالفر�ص  ال�شركة  اهتمام  مثمًنا  املجالت، 

ال�شتثمارية يف مملكة البحرين واإمكانات 

ال�شتفادة من اخلربات التناف�شية العاملية 

خلدمات  الحتاد  �شركة  متتلكها  التي 

بتنفيذ  تقوم  ال�شركة  اأن  خا�شة  الطاقة، 

اأداء  تعاقدات  خالل  من  م�شاريعها 

الطاقة التي يتم من خاللها �شمان توفري 

املطبقة  احللول  منظومة  و�شمان  الطاقة 

طرح  اإىل  بالإ�شافة  التعاقد،  مدة  طوال 

للم�شاريع  التمويلية  واخلدمات  احللول 

اإىل 100% من جممل تكلفة  بن�شبة ت�شل 

امل�شروع  �شاحب  يتمكن  بحيث  امل�شروع، 

التوفري  خالل  من  التكاليف  ت�شديد  من 

املقدمة  احللول  تطبيق  من  له  يح�شّ الذي 

من قبل ال�شركة، وبذلك فاإن امل�شتفيد من 

ا�شتثمارات  اأي  اإىل  يحتاج  ل  الوفورات 

من  ميّول  مال  كراأ�ص  امل�شروع  يف  اأولية 

خالله هذه التطبيقات واحللول. 

اللقاء  خالل  مريزا  الدكتور  وقدم 

الإجنازات  حول  للوفد  مرئًيا  ا  عر�شً

املتجددة  الطاقة  قطاع  يف  حتققت  التي 

وكفاءة الطاقة يف مملكة البحرين يف ظل 

توجيهات القيادة الر�شيدة، و�شلط ال�شوء 

على اأهمية بناء العالقات وال�شراكات مع 

الإقليمية  الخت�شا�شية  ال�شركات  كربى 

الواعد  القطاع  هذا  لإثراء  والعاملية 

املتبادلة،  املنفعة  وحتقيق  اململكة  يف 

ذات  ال�شركات  اخل�شو�ص  وجه  وعلى 

التعاون  جمل�ص  دول  من  الخت�شا�ص 

وتكامل  الهدف  لوحدة  ترجمة  اخلليجي 

كل  يف  ال�شقيقة  الدول  بني  اجلهود 

املجالت التي من �شاأنها اأن تعزز الأوا�شر 

التاريخية بينها.

»الفريق الوطني للت�سدي لفريو�س كورونا«:

افتتاح مركز جديد للتطعيم يف جممع �سرتة التجاري اليوم

الطبي  الوطني  الفريق  اأعلن 

عن  كورونا  لفريو�ص  للت�شدي 

مركزا  الأحد  اليوم  افتتاحه 

حتويل  عرب  للتطعيم  جديدا 

مركز  اإىل  التجاري  �شرتة  جممع 

اأهداف  لتعزيز  وذلك  للتطعيم، 

للتطعيم،  الوطنية  احلملة 

وا�شتيعاب الزيادة امل�شطردة يف 

اأعداد امل�شجلني لأخذ التطعيمات.

املواطنون  و�شيبا�شر 

واملقيمون اأخذ التطعيمات اليوم 

الأحد بعد الفتتاح الر�شمي ملركز 

التطعيم اجلديد الذي �شيح�شره 

بن  حممد  ال�شيخ  طبيب  الفريق 

اآل خليفة رئي�ص املجل�ص  عبداهلل 

الفريق  رئي�ص  لل�شحة  الأعلى 

الوطني الطبي للت�شدي لفريو�ص 

امل�شوؤولني،  من  وعدد  كورونا 

ن�شية  ر�شائل  اإر�شال  مت  حيث 

املركز  اإىل  للتوجه  للم�شجلني 

لكل  املحددة  املواعيد  بح�شب 

�شخ�ص.

املركز  خالل  من  و�شيتم 

التطعيمات  اإعطاء  اجلديد 

املخت�شة  اجلهات  من  املجازة 

كما  واملقيمني،  للمواطنني 

�شي�شل اإىل امل�شجلني ملواعيد اأخذ 

عليهم  تنطبق  الذين  التطعيمات 

ال�شروط ر�شائل ن�شية بالتوجه 

ملركز التطعيم اجلديد يف �شرتة.
ت�سوير:  ال�سيد علي ح�سن
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�صتت�صمن احلملة القادمة عرو�ض اإ�صافية للُمدرجني �صمن برنامج مزايا

»البحرين الوطني« يعلن عن حملة ح�صرية للمرحلة الثانية من م�صروع »ديرة العيون«
معدلت  الوطني  البحرين  بنك  �شيقدم 

كافة  على  �شريعة  وموافقة  تناف�شية  فائدة 

بطاقة  كذلك:  الباقة  و�شتت�شمن  املعامالت. 

دينار   500 وقدره  بر�شيد  الدفع  م�شبقة 

ر�شوم  بتغطية  البنك  �شيتكفل  كما  بحريني، 

امل�شاحة  جهاز  لدى  العقارية  ت�شجيل 

تبلغ  والتي   )SLRB( العقاري  والت�شجيل 

و�شيحظى  العقار،  قيمة  من   %1.7 قيمتها 

ا بفرتة �شماح ت�شل اإىل 6 �شهور،  العمالء اأي�شً

ومن  املقدمة  الدفعة  من  اإعفاوؤهم  و�شيتم 

على  و�شيح�شلون  الإدارية،  الر�شوم  جميع 

تاأمني �شد احلريق جماًنا مدى فرتة التمويل 

العقاري.

احل�شري،  العر�ض  هذا  مزايا  ت�شمل  كما 

اإىل 25 عاًما،  منح العمالء فرتة �شداد ت�شل 

تاأمني  مع  العقاري،  تقييم  ر�شوم  من  واإعفاء 

ذلك،  اىل  بالإ�شافة  احلياة.  على  جماين 

العر�ض  من  ال�شتفادة  العميل  �شيتمكن 

الذي  ال�شخ�شي  للتمويل  القائم  الرتويجي 

فائدة  ا�شعار  على  احل�شول  للعميل  يوفر 

�شهًرا   18 اىل  ت�شل  �شماح  فرته  و  تناف�شية 

با�شرتداد  الفوز  الدخول لفر�شة  والتاأهل يف 

12 ق�شًطا �شهرًيا.

يعقوب  بن  با�شم  املهند�ض  اأ�شاد  وقد 

اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  الإ�شكان  وزير  احلمر 

بنك الإ�شكان، بدور بنك البحرين الوطني يف 

مزايا،  وبرنامج  الإ�شكان  وزارة  اأهداف  دعم 

مع  الوثيق  تعاوننا  عرب  »ن�شعى  واأ�شاف: 

املواطنني  لتمكني  اخلا�ض  القطاع  موؤ�ش�شات 

احل�شول  من  مزايا  برنامج  من  امل�شتفيدين 

على حلول متويلية مالئمة ل�شراء فلل ال�شكن 

املدعومة  امل�شاريع  من  اأي  يف  الجتماعي 

اأنحاء  خمتلف  يف  واملُقامة  الربنامج  �شمن 

العيون.  ديرة  م�شروع  ذلك  يف  مبا  اململكة، 

يف  الوطني  البحرين  بنك  م�شاهمة  ونثّمن 

حتقيق جهودنا الرامية لتلبية اآلف الطلبات 

الإ�شكانية باململكة، وذلك عرب توفري عرو�ض 

متويلية ُمعززة مبزايا قّيمة ملن تطبق عليهم 

هذا  ومن  الهام.  الربنامج  هذا  ا�شرتاطات 

مع  املُثمر  التعاون  ملوا�شلة  نتطلع  املنطلق، 

جميع �شركائنا يف القطاع امل�شريف والعقاري، 

مبا ي�شب يف ت�شريع وترية التقدم العمراين 

ودعم اقت�شاد اململكة مًعا«.

جان-كري�شتوف  �شّرح  املنا�شبة،  وبهذه 

البحرين  بنك  يف  التنفيذي  الرئي�ض  دوراند، 

الوطني قائالً: »اأود بداية اأن اأعرب عن خال�ض 

الإ�شكان على  الإ�شكان وبنك  لوزارة  تقديري 

امل�شتمرة والتي �شاهمت يف جناح  جهودهما 

املرحلة الأوىل من م�شروع )ديرة العيون(«. 

وتزامًنا مع الإعالن عن توفر املرحلة الثانية 

الوطني،  البحرين  بنك  يف  ي�شرنا،  للبيع، 

احل�شرية  عرو�شنا  تقدمي  عن  نعلن  اأن 

عمالئنا  بتزويد  ا�شتمرارنا  على  توؤكد  التي 

لتلبية  ال�شكنية  التمويلية  احللول  باأف�شل 

ا اأن  احتياجاتهم. ومن �شاأن هذه اخلطوة اأي�شً

باأكملها،  العملية  اإجراءات  ت�شيري  ُت�شاهم يف 

ح�شول  وحتى  الطلب  تقدمي  حلظة  من  بدًءا 

العميل على مفاتيح بيت العمر«.

موقع  يف  احلملة  ُتقام  اأن  املزمع  ومن 

»ديرة العيون« ملدة 30 يوًما بدًءا من تاريخ 

21 مار�ض 2021 مع اللتزام بقواعد التباعد 

الجتماعي وذلك اتباًعا لتوجيهات واإر�شادات 

جلائحة  الت�شدي  ب�شاأن  ال�شحة  وزارة 

كوفيد-19.

الرئي�ض  الزياين،  عبداللطيف  قال �شباح 

التنفيذي للخدمات امل�شرفية لالأفراد يف بنك 

ب�شراكتنا  �شعداء  »نحن  الوطني:  البحرين 

بكوننا  ونعتز  الإ�شكان،  بنك  مع  املتجددة 

)ديرة  م�شروع  من  الثانية  املرحلة  من  جزء 

العيون( للتطوير العقاري. �شتتيح عرو�شنا 

احل�شرية وعالقننا الوثيقة مع بنك الإ�شكان 

ال�شكنية  التمويل  حلول  من  املزيد  توفري 

لعمالئنا، حيث ياأتي ذلك �شمن روؤيتنا لتاأدية 

القطاع  �شمن  احللول  تقدمي  يف  فعال  دور 

منزل  �شراء  من  الأوفياء  عمالئنا  ومتكني 

اأحالمهم«.

اأعلن بنك البحرين الوطني 

العرو�ض  عن   )NBB(

باملرحلة  واخلا�صة  احل�صريه 

»ديرة  م�صروع  من  الثانية 

مدينة  يف  الكائن  العيون« 

من  واملوؤلف  املحرق«  »ديار 

345 فيال.
ت�صهيل  اأجل  ومن 

�صي�صارك  للعمالء،  الإجراءات 

يف  الوطني  البحرين  بنك 

املنظمة  الرتويجية  احلملة 

والتي  الإ�صكان،  بنك  قبل  من 

تاريخ  من  اعتباًرا  �صتنطلق 

للرتويج   ،2021 مار�ض   21
للباقة احل�صرية املدرجة حتت 

لل�صكن  مزايا  برنامج  مظلة 

الجتماعي.

جان-كري�صتوف دوراند وزير ال�صكان

مبنا�صبة اإعالنه عن عرو�صه التمويلية اخلا�صة للمرحلة الثانية من فلل »ديرة العيون«

م�صرف ال�صالم يطلق من�صة افرتا�صية يف ديار املحرق خلدمة عمالئه
موؤخراً  ال�شالم  م�شرف  اأطلق 

املحرق  ديار  يف  افرتا�شية  من�شة 

خلدمة عمالئه الراغبني بامتالك منزل 

العيون  ديرة  م�شروع  يف  اأحالمهم 

لل�شكن  مزايا  برنامج  طريق  عن 

الجتماعي. جاء ذلك تزامناً مع تد�شني 

ديرة  م�شروع  من  الثانية  املرحلة 

العيون واإعالن امل�شرف عن عرو�شه 

واحل�شرية  اخلا�شة  التمويلية 

اخلطوة  هذه  وتاأتي  الكرام.  لعمالئه 

بتعليمات  امل�شرف  من  التزاماً 

انت�شار  من  للحد  الر�شيدة  احلكومة 

خدمات  وتقدمي  كورونا  فايرو�ض 

م�شرفية رقمية مبتكرة.

�شيح�شل العمالء الذين �شيقومون 

ديار  يف  الفرتا�شية  املن�شة  بزيارة 

متكاملة،  رقمية  خدمة  على  املحرق 

بالإجابة  موظفونا  �شيقوم  حيث 

العمالء  ا�شتف�شارات  جميع  على 

لل�شكن  املتعلقة بربنامج مزايا  الكرام 

العيون  ديرة  وم�شروع  الجتماعي 

تقدمي  كذلك  وميكن  الثانية،  املرحلة 

مزايا  برنامج  من  لال�شتفادة  طلب 

املطلوبة  امل�شتندات  جميع  واإر�شال 

ا�شتفادتهم  اإىل  بالإ�شافة  للموظفني، 

من جمموعة من املميزات، منها: فرتة 

للعمالء  �شهراً   12 اإىل  ت�شل  �شماح 

قبل  طلباتهم  بتقدمي  �شيقومون  الذين 

احل�شول   ،2021 مايو   15 تاريخ 

التمويل،  على  �شريعة  موافقة  على 

الر�شوم  الأوىل ومن  الدفعة  اإعفاء من 

الإدارية، احل�شول على معدلت ربح 

بجائزة  للفوز  فر�شة  مع  تناف�شية 

نقدية تعادل قيمة 6 اأق�شاط.

املهند�ض  �شرح  املنا�شبة،  وبهذه 

با�شم بن يعقوب احلمر وزير الإ�شكان 

الإ�شكان  وزارة  يف  »ي�شعدنا  قائالً: 

تنفيذ  يف  اخلا�ض  القطاع  م�شاركة 

يف  الر�شيدة  احلكومة  ا�شرتاتيجيات 

توفري ال�شكن املالئم للمواطنني الكرام، 

ويعد برنامج مزايا لل�شكن الجتماعي 

التي  واملتميزة  النوعية  الربامج  اأحد 

العديد  مع  بالتعاون  الوزارة  تنفذها 

من ال�شركاء«.

الناي�ض  رفيق  قال  جانبه،  من 

للمجموعة  التنفيذي  الرئي�ض   -

م�شرف  »كان  ال�شالم:  م�شرف  لدى 

املحلي  ال�شعيد  بنك على  اأول  ال�شالم 

املرحلة  من  فيال  اأول  بت�شليم  يقوم 

الأوىل من م�شروع )ديرة العيون( يف 

اليوم  ونحن  املحرق(،  )ديار  مدينة 

هذا  من  الثانية  املرحلة  تد�شني  ن�شهد 

لال�شتمرار  ونتطلع  املتميز،  امل�شروع 

يف هذا النهج وذلك حتت مظلة اتفاقية 

الإ�شكان  وزارة  مع  امل�شرتك  التعاون 

الدكتور  و�شرح  الإ�شكان«.  وبنك 

لبنك  العام  املدير  عبداهلل،  خالد 

التعاون  موا�شلة  »ي�شرفنا  الإ�شكان: 

مزايا  برنامج  يف  ال�شالم  م�شرف  مع 

عنه  نتج  والذي  الجتماعي،  لل�شكن 

متثلت  ومتتالية  متعددة  جناحات 

احللول  تقدمي  و�شهولة  �شرعة  يف 

التمويلية املنا�شبة للمواطنني الراغبني 

)مزايا(  برنامج  من  بال�شتفادة 

التمويل  وخدمات  الجتماعي  لل�شكن 

تفا�شيل  وعن  الإ�شكان«.  وزارة  من 

العر�ض، قال اأنور مراد نائب الرئي�ض 

هذا  »ياأتي  ال�شالم:  مل�شرف  التنفيذي 

لُيمّكن  احل�شري  التمويلي  العر�ض 

اأحالمهم  منزل  امتالك  من  عمالءنا 

�شيح�شل  حيث  وُي�شر،  �شهولة  بكل 

العمالء امل�شتفيدين من الربنامج على 

دينار   120،000 اإىل  ي�شل  متويل 

بحريني مع فرتة �شداد ت�شل اإىل 25 

عاماً، بالإ�شافة اإىل ا�شتفادتهم بالعديد 

ومنحهم  احل�شرية،  املميزات  من 

اأق�شاط،   6 ُيعادل  ما  ا�شرتداد  فر�شة 

واإمكانية ح�شولهم على نقاط جمانية 

مقابل  للمكافاآت  الولء  برنامج  يف 

التمويل الذي �شيح�شلون عليه. ياأتي 

املتوا�شل  �شعينا  على  ليوؤكد  ذلك 

لتلبية احتياجات عمالئنا الكرام«.

ال�شكنية  الفلل  اأن  بالذكر  جدير 

»ديرة  مب�شروع  الثانية  للمرحلة 

العيون« تتميز باأربعة ت�شاميم راقية 

ومتنوعة وهي: البحريني والع�شري 

كما  اأو�شطي،  وال�شرق  والإ�شباين 

 215 للبناء  الإجمالية  امل�شاحة  تبلغ 

الأر�ض  م�شاحة  وتبلغ  مربًعا  مرًتا 

الفلل  هذه  ومتتاز  مربًعا،  مرًتا   205

ا بخ�شائ�ض �شاملة وُملّبية لكافة  اأي�شً

حيث  البحرينية،  الأ�شرة  احتياجات 

نوم  غرف   4 على  فيال  كل  حتتوي 

عالوة  املرافق،  باأحدث  مزودة  وهي 

على موقعها ال�شرتاتيجي بالقرب من 

»مدينة التنني«، وغريها من الوجهات 

ال�شياحية والتجارية.

 د. عبداهلل خالد ريا�ض الناب�ض اأنور مراد

»�صتاندرد اآند بورز«: موجة 

اندماجات لبنوك خليجية يف 2021

 حمرر ال�شوؤون القت�شادية:

بورز  اند  �شتاندرد  وكالة  توقعت 

الندماج  عمليات  من  جديدة  موجة  حدوث 

اخلليجي  امل�شريف  القطاع  يف  وال�شتحواذ 

خالل العام احلايل، حيث تتعر�ض هوام�ض 

ربحية امل�شارف اخلليجية ل�شغوط ب�شبب 

املزدوجة  الزمة  فر�شتها  التي  الو�شاع 

وانخفا�ض  كورونا  جائحة  بتف�شي  املتمثلة 

ا�شعار النفط.

ت�شنيف  رئي�ض  دمق  حممد  وقال 

املوؤ�ش�شات املالية يف منطقة ال�شرق الو�شط 

اىل  احلاجة  اإن  بورز«:  اآند  »�شتاندرد  يف 

ارتفاع  مع  خليجية  بنوك  ر�شملة  اعادة 

وتدهور  املتعرثة  القرو�ض  خم�ش�شات 

بحدوث  التوقعات  تدعم  ا�شولها  جودة 

القطاع  يف  وا�شتحواذات  اندماجات  موجة 

امل�شريف اخلليجي.

ان  ميكن  املطاف  نهاية  يف  واأ�شاف: 

بنوك  لغلب  املنخف�شة  الربحية  ت�شجع 

الندماج  املنطقة موجة جديدة من عمليات 

وال�شتحواذ بني بنوك خليجية، ونعتقد ان 

هذه املوجة يف حال بداأت ف�شتكون خمتلفة 

عن ال�شفقات التي حدثت يف ال�شابق.

بني  اندماجات  ن�شهد  »فقد  واأو�شح   

بنوك  بني  او  مثال  خمتلفة  خليجية  بنوك 

اماراتية«.

وتقل�شت ارباح معظم البنوك اخلليجية 

اأكرث  اموالً  وخ�ش�شت  املا�شي،  العام  يف 

حمتملة  خ�شائر  لتغطية  ا�شتباقي  وب�شكل 

منو  تباطاأ  كما  منتظمة،  غري  قرو�ض  من 

تعر�ض  اىل  بال�شافة  املنطقة  يف  القرو�ض 

اخلليجية  امل�شارف  اغلب  ربحية  هوام�ض 

ل�شغوط و�شط انخفا�ض ا�شعار الفائدة اىل 

م�شتويات متدنية.

�شهدت  خليجية  بنوكا  ان  اىل  وا�شار 

بالفعل ن�شاطا يف الندماجات وال�شتحواذات 

ا�شعار  انخفا�ض  منذ  ال�شابقة  الفرتة  يف 

تلك  ابرز  النفط يف منت�شف 2014، وكان 

ال�شفقات اندماج بنك ابوظبي الوطني وبنك 

بنك  اكمل  كما   ،2017 يف  الول  اخلليج 

ابوظبي التجاري يف 2019 عملية اندماج 

وم�شرف  الوطني  الحتاد  بنك  مع  ثالثية 

الهلي  بنك  يقرتب  ال�شعودية  ويف  الهالل. 

جمموعة  على  ا�شتحواذه  من  التجاري 

الكويتي  التمويل  بيت  يجري  كما  �شامبا، 

بعد  لندماج  حمادثات  املتحد  والهلي 

تاأجيلها يف ابريل من العام املا�شي.

وقال دمق: اإن املوجة اجلديدة املحتملة 

القطاع  يف  وال�شتحواذ  الندماج  لعمليات 

اكرث  املرة  هذه  �شتكون  اخلليجي  امل�شريف 

حاجة لالطراف التي تخطط لها و�شيحفزها 

املنطق القت�شادي. 

ال�شفقات  تلك  حدوث  اإن  واأ�شاف: 

�شيتطلب بالتاأكيد موقفا اكرث حزماً من قبل 

واقناع  اجرائها  ب�شرورة  الدارات  جمال�ض 

هذا  يكون  وقد  الآن،  ب�شرورتها  امل�شاهمني 

المر ا�شهل ملجال�ض ادارات البنوك يف حال 

ارادت اعادة الر�شملة على اي حال. وا�شار 

اىل انه نظًرا للبيئة الت�شغيلية ال�شعبة التي 

البنوك  فان  اخلليجية،  ال�شركات  تواجهها 

اطول،  ولفرتة  اقل  ارباحا  اي�شا  تواجه 

للمخاطرة  املرتفعة  التكلفة  ان  مو�شًحا 

ربحية  �شتدفع  الرباح  هوام�ض  وتراجع 

البنوك اخلليجية اىل النخفا�ض. 

توقعت  بورز«  اند  »�شتاندرد  وكانت 

من  املنطقة  يف  املتعرثة  القرو�ض  زيادة 

متو�شط بـ%3.6 العام املا�شي اىل متو�شط 

يرتاوح بني %5 و%6 يف فرتة الـ12 اىل 24 

�شهًرا املقبلة، م�شرية اىل انه من املحتمل ان 

العقارات  فيها  مبا  اعمال  قطاعات  ت�شاهم 

ال�شتهالكية  والعمال  وال�شيافة  والبناء 

البنوك  ا�شول  جودة  على  بال�شغط 

اخلليجية يف امل�شتقبل القريب.

ما  انتظار  علينا  يبقى  دمق:  وختم   

اي  �شتقدم  اخلليجية  احلكومات  كانت  اذا 

ميزانيات  خماطر  لتقليل  ا�شافية  تدخالت 

البنوك.

درا�صة اإن�صاء جامعتني وتخ�صي�ض مركز �صحي ومدار�ض يف »ديار املحرق«

حممود اجل�شي: 

اأكد الرئي�ض التنفيذي ل�شركة ديار املحرق املهند�ض 

لن�شاء  الدرا�شة  �شدد  يف  ال�شركة  ان  العمادي  احمد 

جامعتني يف منطقة الديار خالل العوام القادمة.

ال�شركة  ان  لـ»اليام«  ت�شريح  يف  العمادي  وقال 

اي�شا خ�ش�شت ار�ض لن�شاء مركزي �شحي مع وزارة 

ال�شحة، ومدر�شتني على اقل تقدير. يذكر مدينة »ديار 

تنموي  عقاري  تطوير  م�شروع  اأكرب  تعترب  املحرق« 

ح�شارية  مدينة  وهي  البحرين.  مملكة  يف  �شامل 

منوذجية متزج بني مقومات احلياة الع�شرية والرتاث 

البحريني الأ�شيل ملا تتمتع به من مزيج فريد من املناطق 

ال�شكنية وامل�شاريع التجارية التي تعد من اأف�شل فر�ض 

ال�شتخدام  لغر�ض  كانت  اأياً  الإطالق  على  ال�شتثمار 

ال�شخ�شي اأو ال�شتثمار التجاري. تقع »ديار املحرق« يف 

اجلزء ال�شمايل ملدينة املحرق على م�شاحة �شا�شعة من 

الأرا�شي تفوق 10 كيلومرتاً مربعاً على امتداد 7 جزر 

و40 كيلومرتاً من الواجهات املائية وال�شواطئ الرملية 

م�شتدامة  منوذجية  مدينة  تكون  باأن  وتتطلع  اخلالبة 

م�شاريعها  جميع  ا�شتكمال  وعند  املنظور.  امل�شتقبل  يف 

ت�شكل  التي  العنا�شر  كافة  املحرق«  »ديار  �شت�شمل 

جمتمعاً متكامالً من جميع النواحي ومن اأبرزها املرافق 

التعليمية واملدار�ض واملراكز الطبية واملرافق الرتفيهية 

والفنادق  واملنتزهات  واحلدائق  التجارية  واملجمعات 

ومرافئ لل�شفن لت�شبح بذلك املكان الأمثل ل�شكن العوائل 

يف جمتمع ثري بن�شيجه الجتماعي املتالحم.
احمد العمادي



03 l o c a l @ a l w a t a n n e w s . n e tأخبار الوطن Sun 21 Mar 2021  |  السنة 16  |   العدد 5580   |  األحد 7 شعبان 1442هـ

 فعاليات وطنية: 
دور كبير للخطة الوطنية في تعزيِز االنتماِء الوطني

أش��ادت فعاليات وطني��ة، بأهمية مضامين 
كلمة وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ راشد 
بن عبداهلل آل خليفة، بمناسبة يوم الشراكة 
المجتمعية واالنتم��اء الوطني الذي يصادف 
18 مارس من كل عام، مؤكدين اإلحس��اس 
العمي��ِق بالوطني��ة، معتبري��ن أن الخط��ة 
الوطنية كانت وال تزال له��ا الدور الهام في 

تعزيِز االنتماِء الوطني.
ونوهوا بنجاح مس��اعي البحري��ن في تعزيز 
الش��راكة المجتمعي��ة والهوي��ة الوطني��ة، 
الفتي��ن إل��ى أن الص��ورة الصادق��ة للحمة 
الوطنية هي ثمرة لنتائ��ج مبادرات االنتماء 
الوطن��ي في العه��د الزاهر لحض��رة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى، ضم��ن المس��يرة 

التنموية الشاملة التي يقودها جاللته.
وأش��اد الرئيس المؤس��س رئي��س مجلس 
أمناء الجامعة األهلية عبداهلل الحواج، بكلمة 
وزي��ر الداخلي��ة والت��ي أكدت عل��ى ضرورة 
تعزي��ز االنتماء الوطن��ي بين أفراد ش��عبنا 
الوف��ي إيمان��ًا من��ا بأهمي��ة هذه الرس��الة 
الجليل��ة وتأكيدًا جديدًا عل��ى تعزيز اللحمة 
المجتمعية ورف��ض أي محاولة لزعزعة أمن 
واس��تقرار الب��الد أو تفتيت وح��دة المجتمع 
البحرين��ي التي وضعت بالدنا وش��عبنا صفًا 
واح��دًا خل��ف قادتنا دعم��ًا وتأيي��دًا وإيمانًا 
بالمش��روع اإلصالحي الكبير لحضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ي أل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى، والذي وض��ع البالد 
والعباد على الطريق القويم من أجل مملكة 
فتية قوامها الوحدة والتماس��ك، وصنوانها 

األمن واألمان وديدنها الرخاء واالزدهار.
فيم��ا أك��د رئيس لجن��ة الحق��وق والحريات 
العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان 
وأس��تاذ القانون الع��ام المش��ارك بجامعة 
البحرين د.بدر عادل، إن »الدور الكبير والهام 
والفعال ال��ذي تقوم به لجنة متابعة تنفيذ 
الخطة الوطني��ة لتعزيز االنتماء الوطني في 
ترس��يخ قيم المواطنة برئاسة وزير الداخلية 
والتي انبثقت من الرؤية الس��ديدة لصاحب 
الجالل��ة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة 
عاه��ل الب��الد المف��دى، ضارب��ة المثل في 
تكات��ف أبناء المجتم��ع البحريني الوفي ضد 
ما يمس أمنه واس��تقراره والنيل من الهوية 

الوطني��ة القائم��ة عل��ى اإلخ��اء والتس��امح 
والتعددية واحترام اآلخر«. 

النائب الثان��ي لرئيس مجل��س النواب علي 
زاي��د، أك��د أن ي��وم الش��راكة المجتمعي��ة 
واالنتماء الوطني يمثل س��دًا منيعًا بشراكة 
المواطني��ن والمقيمين ف��ي حماية وطنهم 
م��ن األف��كار الدخيل��ة الت��ي تح��اول تأجيج 
الطائفية واألفكار الهدامة التي عانت منها 
دول كثيرة لم تقم حكوماتها بتعزيز الهوية 
الوطنية وضرورة التمسك بها والحفاظ على 
الوح��دة الوطنية الت��ي يتميز بها الش��عب 
البحرين��ي الواعي والمخلص لوطنه والملتف 
حول قيادة حضرة صاحب الجاللة الملك حمد 

بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى.
بينم��ا ق��ال المحام��ي خال��د س��لمان »تمر 
علين��ا ذكرى الش��راكة المجتمعية واالنتماء 
الخط��ة  انط��الق  عل��ى  وعام��ان  الوطن��ي، 
الوطني��ة لتعزي��ز االنتماء الوطني وترس��يخ 
قي��م المواطن��ة الهادف��ة إلى غ��رس القيم 
المجتمعية الس��محة والمعبرة عن حضارة 
البحري��ن وأهله��ا، وم��ا يحمل��وه م��ن قيم 
التس��امح والتراب��ط والتآخ��ي بي��ن جمي��ع 
أبن��اء المجتمع الواحد م��ن أجل ضمان أمنه 
واس��تقرار الوط��ن، ووضع الس��دود على من 

يحاول العبث بأمنه واستقراره«.
اإلعالم��ي نص��ر الدين حم��د، أك��د أن يوم 
الشراكة المجتمعية واالنتماء الوطني، يمثل 
حدث��ًا أمني��ًا مميزًا كان ثم��رة جهود دؤوبة 

استش��رفت مرئيات حضرة صاح��ب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 
المف��دى، وتطلعات صاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 

رئيس مجلس الوزراء.
ونوه بم��ا بذله وزي��ر الداخلي��ة الفريق أول 
الش��يخ راش��د بن عب��داهلل آل خليف��ة، الذي 
اس��تلهم بفكر ثاقب ما تطم��ح إليه القيادة 
الحكيم��ة الت��ي بارك��ت الفك��رة، حيث بذل 
جهودًا هائلة منذ اللحظات األولى في انتقاء 
اللجنة التي انخرطت في اجتماعات متواصلة 
برئاس��ته، وكان��ت لجن��ة ذات اختصاصات 
تمثل كاف��ة الش��رائح المجتمعية وتوحدت 
في بوتقة متماس��كة وموحدة هدفها رص 
الصفوف ووح��دة الكلمة، وخرجت بتوصيات 
لتعمي��ق ال��والء الوطن��ي وترس��يخ القي��م 
والثوابت الوطنية ووضعت برنامجًا للتنفيذ 
حي��ث قطعت ش��وطًا نف��ذت في��ه الجهات 

المعنية العديد من المبادرات الوطنية.
ف��ي حي��ن، ثم��ن النائ��ب الس��ابق ورج��ل 
األعمال حس��ن بوخم��اس مضامي��ن كلمة 
وزير الداخلية، مؤكدًا أنها ش��ملت النجاحات 
التي تحققت في الفترة الماضية، وش��جعت 
عل��ى االس��تمرار ف��ي حصدها ف��ي مواجهة 

التهديدات خالل الفترة القادمة.
وذك��ر أن إش��ادة وزي��ر الداخلي��ة بالخط��ة 
المكت��ب  وجه��ود  »بحرينن��ا«  الوطني��ة 
التنفي��ذي له��ا، يأت��ي ف��ي ظ��روف خاصة، 

ويتمثل ف��ي تقارير منحازة ودعايات مضللة 
م��ا زالت تصدره��ا منظمات وأط��راف دولية 
تسعى إلى التشكيك في المشروع اإلصالحي 
االس��تقرار  وه��ز  المف��دى  المل��ك  لجالل��ة 
السياس��ي وضرب الهوية الوطنية من جهة، 
والرد العملي عل��ى كل ذلك وهو تلك الروح 
الوطني��ة والت��آزر بين القيادة والش��عب في 

مواجهة جائحة )كوفيد19( من جهة أخرى.
أما خطيب جامع الش��يخ عيس��ى بن سلمان 
بديار المحرق د.عيسى المطوع، قال »الشك 
أن المواطن��ة الصالح��ة مفت��اح االس��تقرار 
وم��ن  األوط��ان،  ف��ي  واالزده��ار  والنم��اء 
مقتضي��ات المواطنة الصالحة وضع مصلحة 
الوطن فوق كل مصلحة شخصية وتقديمها 
عل��ى المصال��ح الش��خصية الضيق��ة، ونبذ 
العنصري��ة والطائفي��ة والتعص��ب والعنف 
وكل ما من ش��أنه اإلضرار باللحمة الوطنية 

واالستقرار والسلم االجتماعي«.
النائب الس��ابق الشيخ د.جاس��م السعيدي، 
ألق��ى تحية افتخ��ار للقي��ادة البحرينية على 
ماتق��وم ب��ه م��ن تعزي��ز الوح��دة الوطنية 
تحت ي��وم الش��راكة المجتمعي��ة واالنتماء 
الوطن��ي في 18 مارس، مش��يدًا بكلمة وزير 
الداخلي��ة التي جس��دت ال��روح الواحده بين 
الش��عب والقي��ادة الت��ي تهدف إل��ى األمن 
واالس��تقرار وتعزز الروح الواحدة التي يشعر 
به��ا المواطن أمام االدع��اءات الخاطئة من 
دكاكين الحقوقيي��ن واألقالم المأجورة التي 

تدفع إلى تعكير الصف في البحرين.
بينما، أكد أخصائ��ي طب العائلة والمجتمع 
بجامع��ة الخليج العربي خل��دون الرومي، أن 
المواطنة ليس��ت ش��عارات وأق��وااًل بل هي 
مش��اعر وأفعال، وليس هن��اك من هو أحوج 
من��ا الي��وم ف��ي البحري��ن لالعتص��ام بحبل 

المواطنة البحرينية الحقيقية.
وقال »ال يخفى على الجميع أن البالد تتعرض 
من��ذ فترة لهجم��ة إعالمية منس��قة، وفيها 
تب��ادل أدوار ما بين أب��واق إعالمية معروف 
توجهاته��ا للعي��ان، ودكاكي��ن حقوقي��ة ال 
تستحي أن تجمل الباطل، وهي التي أقسمت 

على حماية الحق«.
وبي��ن أن كلمة وزي��ر الداخلي��ة الفريق أول 
الش��يخ راش��د بن عبداهلل آل خليفة، في 18 
مارس يوم الش��راكة المجتمعي��ة واالنتماء 
الوطن��ي، جاءت لتضع النق��اط على الحروف، 
وتقوله��ا بص��وت مدٍو واح��د، ال صوت يعلو 

على صوت الوطن.
من جهته، أك��د النائب أحمد العامر أن فكر 
»الش��راكة المجتمعية واالنتم��اء الوطني« 
الذي تبناه وزير الداخلية الفريق أول الش��يخ 
راش��د بن عبداهلل آل خليفة أرس��ى مفهومًا 
لدى كافة فئات المجتمع بأن يكونوا شركاء 
ف��ي األمن وه��ذا يس��اهم في إرس��اء األمن 
واالستقرار، ويجعل المواطن والمقيم شريكًا 
م��ن خ��الل التزام��ه باألنظم��ة والقوانين، 
ويحرص عل��ى التزام غي��ره واإلبالغ عن كل 
ما يثير الش��ك أو يتس��بب ف��ي زعزعة األمن 
واالستقرار في جميع المجاالت األمنية. وأشار 
العامر إلى أن الش��راكة المجتمعية عكست 
ثقافة متجددة عن تطوير وتنمية اإلنس��ان 
في البحرين، ووضع المواطن لثقته الكاملة 
ف��ي رج��ل األم��ن والمؤسس��ات الحكومية 
التي تس��عى إلى تعزي��ز العم��ل الحكومي 
إذ س��اهمت مب��ادرة الش��راكة المجتمعية 
ف��ي ترس��خ مفه��وم كل مواط��ن ومقي��م، 
وانعكاساته الكبيرة التي ساهمت في حفظ 

األمن واالستقرار في البحرين.
م��ن جانب��ه أش��ار األس��تاذ جامع��ي د.باقر 
النج��ار، إلى أن الخطة الوطنية التي دش��نت 
قبل عامين، تهدف إلى تجاوز كل االنتماءات 
العصبوية الفرعي��ة وتداعياتها على حاضر 

المجتمع ومستقبله.

قائد خفر السواحل: تذليل أية صعوبات تواجه الصيادين
أك��د قائ��د خفر الس��واحل الل��واء ركن بح��ري عالء 
سيادي، خالل استقباله عضو مجلس النواب عبداهلل 
الدوسري، وعضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية 
محم��د الدوس��ري، وع��دد م��ن الصيادي��ن، أهمية 
العمل وبش��كل حثيث على تذليل كافة الصعوبات 

التي تواجه الصيادين.
ون��وه إلى أهمية هذه اللق��اءات، والتي تأتي تزامنًا 
مع ي��وم الش��راكة المجتمعية واالنتم��اء الوطني، 
وتؤك��د على الح��رص المتب��ادل لتعزيز الش��راكة 
المجتمعية كأحد المبادىء الجوهرية التي تس��تند 
عليها اس��تراتيجية التطوير والتحديث التي أرس��ى 
قواعده��ا وزير الداخلية، وتعك��س أهمية التعاون 
بي��ن المواطني��ن ومؤسس��ات المجتم��ع المدن��ي 

وشرطة البحرين لكل ما فيه خير وصالح الوطن.
وتم بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بالخدمات 
الت��ي يقدمها خفر الس��واحل للصيادي��ن ومرتادي 

البحر، وطرح احتياجات ومالحظات الصيادين. 
فيم��ا أع��رب النائب عبداهلل الدوس��ري عن ش��كره 
وتقديره لجهود خفر الس��واحل والخدمات المقدمة 

للمواطني��ن، بما يس��هم في حفظ األم��ن وتعزيز 
الس��المة البحرية، منوهًا إلى دور خفر السواحل في 

تلبية احتياجات الصيادين ومرتادي البحر.

رجب: تحقيق أهداف »تمكين« 
االستراتيجية لتقديم الدعم 

لألفراد والمؤسسات
التنفي��ذي  الرئي��س  أك��د 
لصندوق العمل »تمكين« 
التزام��ه  رج��ب،  حس��ين 
تحقي��ق  عل��ى  بالعم��ل 
االس��تراتيجية  األه��داف 
الدعم  لتقدي��م  لتمكي��ن 
لألف��راد والمؤسس��ات في 
البحرين والسعي المستمر 
لتعزيز المساهمة الفاعلة 
واس��تدامة  نم��و  ف��ي 
القطاع الخ��اص من خالل 
توظي��ف خبرت��ه بالعم��ل 
ف��ي عدد من المؤسس��ات 
في  الرائ��دة  االقتصادي��ة 

المملكة، والمضطلعة بتطوير االقتصاد الوطني، بما يسهم 
في مضاعفة األثر المس��تدام من البرامج، واالرتقاء بمستوى 
أداء الخدم��ات فيم��ا يواكب المتغيرات الحالية، الس��يما بعد 

جائحة كورونا.
ورف��ع الش��كر والتقدير إلى المق��ام الس��امي لحضرة صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى، 
على الثقة الملكية الس��امية بمناسبة تعيينه رئيسًا تنفيذيًا 
لصندوق العمل »تمكي��ن«، معربًا عن تقديره وامتنانه على 
هذه الثقة الملكية الكريمة، سائاًل المولى عز وجل أن يوفقه 
في أداء هذه المس��ؤولية الوطنية عل��ى أكمل وجه لمواصلة 
العطاء والعمل لما فيه خير وصالح هذا الوطن العزيز وأبنائه.

كما رفع الش��كر والعرف��ان إلى صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العه��د رئيس مجلس الوزراء 
عل��ى هذه الثق��ة الكريمة، منوه��ًا بدعم وتوجيهات س��موه 
المس��تمرة لم��ا في��ه تحقي��ق أه��داف التنمي��ة االقتصادية 
المستدامة، ال س��يما حرصه على دعم األهداف االستراتيجية 
ل��� »تمكين« والتأكيد عل��ى دورها في دع��م القطاع الخاص 
واس��تدامته ليكون رافدًا أساس��يًا من روافد التنمية ومحركًا 

رئيسًا لنمو لالقتصاد الوطني.
ون��وه رجب بال��دور الري��ادي ال��ذي تؤديه مؤسس��ة وطنية 
ك�»تمكي��ن«، ودورها في دفع عجل��ة التنمية من خالل حلول 
مبتكرة وإبداعية ورائدة لالستثمار في تنمية القطاع الخاص.

وأش��ار إلى أهمية االس��تمرار في البناء على النتائج اإليجابية 
الت��ي حققتها تمكين خالل س��نوات عملها والتي جاءت ثمرة 
لتوجيهات مجلس اإلدارة برئاس��ة الشيخ محمد بن عيسى آل 
خليفة، والجه��ود الحثيثة لإلدارة الس��ابقة إلبراهيم جناحي، 
به��دف اإلفادة م��ن التجرب��ة الفري��دة لتمكين ف��ي تقديم 
المزي��د م��ن الدعم لالقتص��اد الوطني، واالس��تناد إلى األطر 
اإلستراتيجية التي وضعتها للسنوات القادمة، مؤكدًا أهمية 
دور الجهود التنس��يقية والتعاونية لجمي��ع األطراف المعنية 
والممثل��ة لفريق البحرين من أجل تقدي��م تجربة اقتصادية 

رائدة للبحرين.

حسين رجب

اإلسعاف الوطني يباشر 7110 بالغات منذ بدء الجائحة

رصد 61051 مخالفة عدم لبس كمامة
أكد مس��اعد رئيس األم��ن العام 
والتدري��ب  العملي��ات  لش��ؤون 
العمي��د الركن د.الش��يخ حمد بن 
محمد آل خليفة، اس��تمرار جهود 
األمني��ة  والمديري��ات  اإلدارات 
في المس��اهمة للحد من انتش��ار 
قام��ت  حي��ث  كورون��ا،  في��روس 
مديري��ات الش��رطة بالمحافظات 
واإلدارات المعنية بوزارة الداخلية 
للحف��اظ  إج��راء   8579 باتخ��اذ 
على معايير التباع��د االجتماعي، 
ورصد 61051 مخالفة عدم لبس 
كمامة الوجه في األماكن العامة 
والمحالت التجارية وتنفيذ 7023 

حملة توعوية، حتى 18 مارس.
وأش��ار إلى أهمي��ة مواصلة التزام 
بالقرارات  والمقيمين  المواطني��ن 
الصادرة بش��أن الحد من انتش��ار 
الفي��روس، عب��ر االلت��زام بكاف��ة 
والتدابي��ر  االحترازي��ة  اإلج��راءات 
الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وق��ال، إن »اإلدارة العامة للدفاع 
المدن��ي نف��ذت حت��ى 18 مارس 
الج��اري 213207 عمليات تطهير 
للمبان��ي  مختلف��ة  وتعقي��م 
والش��وارع  الحكومية  والمنش��آت 
والطرق��ات وغيره��ا، كم��ا أنه��ا 
ال��دورات  عق��د  ف��ي  مس��تمرة 
الصحيحة  الط��رق  التدريبية حول 

لتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم 
االحترازي في المباني والمنش��آت 

الحكومية وأماكن العمل«.
وبلغ عدد من ش��ارك في الدورات 
التي نظمها الدفاع المدني 1173 
شخصًا من المؤسسات والشركات 
م��ن  1051 ش��خصًا  و  الخاص��ة، 
الحكومي��ة،  الجه��ات  مختل��ف 
فيما بل��غ ع��دد المتطوعين منذ 
 6059 الماض��ي  الع��ام  م��ارس 
 1521 متطوعًا، واإلش��راف عل��ى 
عملي��ة تطهي��ر وتعقيم ش��ارك 
ت��م  كم��ا  المتطوع��ون،  فيه��ا 
تدريب 1230 ش��خصًا من الكوادر 
المس��اجد،  لتعقيم  والمتطوعين 
تطهي��ر  عملي��ات   107 وتنفي��ذ 

وتعقي��م بالتع��اون مع ش��ركات 
التنظيف.

اإلس��عاف  مرك��ز  أن  إل��ى  ون��وه 
الوطن��ي قام من��ذ ب��دء الجائحة 
بمباش��رة 7110 بالغ��ات خاص��ة 
بفي��روس كورونا، قام من خاللها 
باالس��تجابة لجميع هذه البالغات 
متخص��ص  فري��ق  طري��ق  ع��ن 

باتخ��اذ  ق��ام  وال��ذي  ومؤه��ل 
اإلجراءات الالزمة ونقل المصابين 
المخصصة،  لألماك��ن  بالفيروس 
مش��يرًا إل��ى أن مجم��وع حرك��ة 
اآلليات التي قامت بها إدارة النقل 
بال��وزارة منذ بداي��ة الجائحة إلى 
اآلن بلغ��ت 26898 ش��ملت نقل 

81421 حالة.

مساعد رٔييس أالمن العام
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ميرزا يبحث مع »االتحاد 
 اإلماراتية« التعاون 

في الطاقة المتجددة
بحث رئيس هيئة الطاقة المس��تدامة عبدالحس��ين ميرزا، خالل 
عقده اجتماعًا افتراضيًا عن ُبعد مع وفد رفيع المس��توى برئاسة 
 Etihad الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة االتح��اد لخدمات الطاق��ة
Energy Services اإلماراتي��ة فيصل الرئيس��ي، أبرز المش��اريع 
والف��رص االس��تثمارية والمب��ادرات ذات األولوي��ة التي تعتزم 
الهيئ��ة العم��ل عليه��ا لتحقي��ق األه��داف الوطني��ة المعتمدة 
للطاق��ة المتجددة وكف��اءة الطاقة، وفرص التعاون المش��ترك 
بي��ن الهيئة وش��ركة االتحاد لخدم��ات الطاقة، بما يس��هم في 
تشجيع االس��تثمارات في مشاريع كفاءة الطاقة ومشاريع الطاقة 
المتج��ددة ف��ي مملك��ة البحرين، باإلضاف��ة إلى مناقش��ة آفاق 
التعاون المش��ترك وفرص االستفادة من خبرة الشركة عدد من 

المبادرات والدراسات التي تقوم بها الهيئة.
وأشاد ميرزا باإلسهامات الهامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الش��قيقة في الس��بق العالمي للتحول إلى الطاقة المس��تدامة 
والخبرات العريقة التي تثري بها ش��ركة االتحاد لخدمات الطاقة 
في دعم هذه المس��يرة من خالل خدمات تدقيق وترشيد الطاقة 
التي تقدمها الش��ركة باإلضافة إلى اس��تثماراتها في مش��اريع 

الطاقة المتجددة.

»األشغال«: انتهاء تصاميم 
»الصرف الصحي« بمجمع 424 

وتطوير سوق جدحفص
أكد وزير األشغال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام 
خل��ف أن اب��رز الطلبات في الدائ��رة الثالثة بمحافظ��ة العاصمة 
تمثلت في إنش��اء حديقة بقرية كرباباد، وتطوير سوق جدحفص 
وإنش��اء ش��بكة صرف صحي بمجم��ع 424 في جدحفص وإنش��اء 
مواقف للس��يارات بمركز تمكين ش��باب الديه واستكمال توسعة 
ش��ارع 8 في قرية الس��نابس. وكش��ف الوزير خالل زيارة تفقدية 
لقرى الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة أنه س��يتم تحويل إحدى 
األراض��ي المخصص��ة إلنش��اء حديقة إل��ى ملعب ضم��ن مبادرة 
)مالع��ب الفرجان( بالتنس��يق م��ع وزارة الش��باب والرياضة نظرًا 
لوج��ود حديقة قائمة ف��ي المنطقة ذاتها، مش��يرًا إلى أن هناك 
خيارات متاحة لتطوير س��وق جدحفص وتوس��عته. وأما بش��أن 
انش��اء ش��بكة صرف صحي في مجمع 424 فقال إن الوزارة انتهت 
من اعداد التصاميم التفصيلية للمشروع وسيتم البدء في تنفيذه 

حال إقرار دورة الميزانية للعامين 2022-2021.

تحويل »سترة التجاري« إلى مركز لتطعيم »كورونا«

أعلن الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي لفيروس 
كورونا أمس، عن افتت��اح مركز جديد للتطعيم 
عب��ر تحوي��ل مجم��ع س��ترة التجاري إل��ى مركٍز 
للتطعي��م، لتعزي��ز أه��داف الحمل��ة الوطني��ة 
للتطعيم، واس��تيعاب الزي��ادة المضطردة في 

أعداد المسجلين ألخذ التطعيمات.
وسيباشر المواطنون والمقيمون أخذ التطعيمات 
من اليوم بعد االفتتاح الرسمي لمركز التطعيم 
الجديد الذي س��يحضره رئي��س المجلس األعلى 
للصحة رئيس الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي 
لفيروس كورونا الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عب��داهلل آل خليفة وعدد من المس��ؤولين، حيث 
تم إرسال رس��ائل نصية للمسجلين للتوجه إلى 

المركز بحسب المواعيد المحددة لكل شخص.
إعط��اء  الجدي��د  المرك��ز  خ��الل  م��ن  وس��يتم 
التطعيم��ات المج��ازة م��ن الجه��ات المختصة 
للمواطنين والمقيمين، كما س��يصل للمسجلين 
لمواعيد أخذ التطعيم��ات الذين تنطبق عليهم 
الشروط رسائل نصية بالتوجه لمركز التطعيم 

الجديد في سترة.

 الجالهمة في ندوة صحية: 45 مليون 
دينار واردات البحرين من األجهزة الطبية

للهيئة  التنفي��ذي  الرئي��س  أكدت 
الوطني��ة لتنظيم المهن والخدمات 
أن  الجالهم��ة،  د.مري��م  الصحي��ة 
المع��دات  م��ن  البحري��ن  واردات 
واألجهزة الطبية بلغت أكثر من 45 

مليون دينار في السنوات األخيرة.
ج��اء ذلك، خ��الل منت��دى »الفرص 
الصحي  القط��اع  في  االس��تثمارية 
البحرين  بمملكة  الغذائية  والمواد 
ونظمته  التركي��ة«،  والجمهوري��ة 
جمعي��ة رج��ال األعم��ال البحرينية 
بالتع��اون م��ع مجل��س العالق��ات 
االقتصادي��ة الخارجي��ة ف��ي تركيا 
»ديي��ك«، بمش��اركة واس��عة من 
والمس��تثمرين  األعم��ال  رج��ال 
والخبراء والمختصين في االستثمار 
بالقط��اع الصح��ي وقط��اع المواد 
الغذائية من كال البلدين عبر تقنية 

االتصال المرئي عن ُبعد.
االفتتاحي��ة  الجلس��ة  وتضمن��ت 
للمنت��دى كلم��ات ترحيبي��ة ل��كل 
م��ن رئي��س الجمعي��ة أحم��د بن 
هن��دي، ورئيس مجل��س العالقات 
ف��ي  الخارجي��ة  االقتصادي��ة 
الجمهوري��ة التركي��ة ني��ل أولباك، 
مؤكدي��ن عل��ى أهمي��ة مضاعفة 
بالعالق��ات  لالرتق��اء  الجه��ود 
التجارية واالستثمارية بما يتناسب 

مع تطلعات الجانبين.
واس��تعرضت الجالهمة في الجلسة 
األول��ى، أهم مه��ام ومس��ؤوليات 
االحصائي��ات  وبع��ض  الهيئ��ة 
المرتبط��ة بالقط��اع الصح��ي في 
البحري��ن، متطرق��ة إل��ى أه��م ما 
يميز القطاع الصح��ي في المملكة 
والحواف��ز الت��ي تقدمه��ا الحكومة 
الس��تقطاب االس��تثمارات األجنبية 
وأوضحت أهم الفرص االستثمارية 
الواعدة في القطاع الصحي وأبرزها 
في مج��ال صناعة األدوية واألجهزة 

الطبية.
فيم��ا أكد ب��ن هن��دي، أن البحرين 
في ظ��ل القيادة الحكيم��ة لحضرة 
صاح��ب الجالل��ة المل��ك حم��د بن 

الب��الد  عاه��ل  خليف��ة  آل  عيس��ى 
المف��دى، وصاحب الس��مو الملكي 
األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة 
ول��ي العهد رئيس مجل��س الوزراء، 
حريصة على إقامة العالقات الطيبة 
م��ع جميع دول العال��م انطالقًا من 
نهجها الراسخ في تعزيز االستقرار 
والتنمي��ة التي تع��ود بالخير على 

الجميع.
وأض��اف أن المنت��دى ج��اء لتعزيز 
التواص��ل بي��ن رجال األعم��ال في 
البلدي��ن بعد رك��ود دام ألكثر من 
عام بس��بب تداعيات انتشار كورونا 
في العالم والقيود المفروضة على 
حرك��ة الس��فر والطي��ران، مؤك��ًدا 
أهمي��ة مثل ه��ذه الفعالي��ات في 

التمهيد إلقامة شراكات استثمارية 
وعالقات تجارية متبادلة.

باألم��ن  المتعل��ق  الش��ق  وف��ي 
الغذائ��ي اس��تعرض كل من مدير 
د.إبراهيم  الحيواني��ة  الرقابة  إدارة 
يوسف، والقائم بأعمال إدارة الثروة 
السمكية في وزارة األشغال وشؤون 
البلديات والتخطيط العمراني عمار 
ياس��ر، جهود المملك��ة في تحقيق 
الف��رص  وأه��م  الغذائ��ي  األم��ن 
ومج��االت  الواع��دة  االس��تثمارية 
الش��ركات  مع  الممكن��ة  التع��اون 
التركية العاملة ف��ي قطاع الزراعة 
والمواد الغذائية والثروة الحيوانية 

والسمكية.
المستش��ارة التجارية لدى السفارة 
غوزي��ن  المملك��ة  ف��ي  التركي��ة 
باي��ار، اس��تعرضت أهم ال��واردات 
وإل��ى  م��ن  التركي��ة  والص��ادرات 
البحري��ن، مش��يرًة إل��ى أن هن��اك 
العدي��د م��ن الفرص لزي��ادة حجم 

التبادل التجاري بين البلدين.
وأش��ارت إل��ى أن عدد الس��ياح من 
البحري��ن إل��ى تركيا تراج��ع بأكثر 
من 80% في العام الماضي مقارنة 
بع��ام 2019، بس��بب قيود الس��فر 
نتيج��ة تداعي��ات انتش��ار فيروس 

كورونا.

نوح خليفة: قوة العالقات البحرينية األردنية 
تحقق معادلة شاملة لألمن والسالم

كش��فت دراس��ة الباحث البحريني الدكتور نوح خليفة البحري��ن واألردن: قضايا 
ومجاالت التكامل اإلس��تراتيجي عن أن صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل 
خليف��ة عاهل البالد المفدى وملك المملكة األردنية الهاش��مية عبداهلل الثاني 
بن الحس��ين الهاشمي في عمق جهود إحالل األمن السالم بالمنطقة منذ عهد 
الزعيمين الملك حس��ين بن طالل الهاشمي واألمير عيسى بن سلمان آل خليفة 
بأواخر السبعينات، مبينة أن العالقات البحرينية األردنية شهدت سلسلة لقاءات 
جمعت ملك البحرين عندما كان وليًا للعهد بملك األردن الراحل الملك حس��ين 
بن طالل بن عبداهلل الثاني الهاشمي تمحورت حول دفع مسيرة العمل العربي 
المش��ترك في ظل مفهوم التضامن العربي الشامل واألمن العربي المتكامل 
وتنسيق المواقف وتضافر الجهود من أجل تحقيق األمن واالستقرار بالمنطقة.

وأوضح��ت أن اتجاه البلدين للس��الم حصيلة خبرات تراكمي��ة وامتداد تاريخي 
يعود إلى عهد الزعيمين الراحلين الملك الحس��ين واألمير عيس��ى بن س��لمان 
وكل ما تبعه م��ن جهود وحراك الملكين المعاصرين الملك عبداهلل الثاني بن 
حس��ين الهاشمي والملك حمد بن عيسى آل خليفة الممتد منذ القدم  لتحويل 

مسيرة السالم إلى واقع ملموس. 
ولفتت إلى أن البحرين رحبت بتوقيع األردن معاهدة س��الم مع إسرائيل في ظل 
م��ا يجمع البلدين من تقارب ووعي عميقين ومش��تركات في الحالة السياس��ية 
واألمنية اإلقليمية، مبينًة أن البلدين شهدا اتصااًل سياسيًا بحرينيًا مهنئًا األردن 
بتوقيع المعاهدة من قب��ل ملك مملكة البحرين عندما كان وليًا للعهد وقائدًا 
عامًا لقوة دفاع البحرين لولي عهد األردن الس��ابق الحس��ين بن طالل من خالل 
برقي��ة تضمن��ت أمله أن تكون ه��ذه الخطوة التاريخية بداي��ة لمرحلة جديدة 
من الس��الم القائم على العدل واألمن واالس��تقرار في الخلي��ج والوطن العربي 
والدول��ي. كم��ا بينت الدراس��ة أن المرحلة التي أعقبت توقي��ع األردن معاهدة 
سالم مع إسرائيل شهدت خاللها العالقات بين البحرين واألردن اتصااًل سياسيًا 
ومش��اورات مكثفة، وتخللت تلك الفترة اس��تقبال أمير البحرين الراحل الش��يخ 
عيس��ى بن سلمان آل خليفة والملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عندما كان وليًا 
للعهد وقائدًا عام��ًا لقوة دفاع البحرين عدد من المبعوثين األردنيين يحملون 
رس��ائل من الملك حسين حول مسيرة السالم تضمنت تحرك الملك حسين في 

مرحلة ما بعد معاهدة الس��الم مع إس��رائيل وتعزيز التعاون مع األردن. كذلك 
شهدت البحرين عدة محادثات عقدها الملك حسين تضمنت مسيرة السالم في 
الشرق األوسط وكانت أولى تلك المحادثات بحضور نجله الملك عبداهلل الثاني 

بن حسين بن طالل الهاشمي ملك المملكة األردنية الهاشمية. 
وكش��فت عن أن عاهل البالد المفدى عندم��ا كان وليًا للعهد وقائدًا عامًا لقوة 
دف��اع البحرين كان له حضور بارز في االتصال السياس��ي مع األردن وتباحث مع 
عدد من مس��ؤولي األردن حول مرحلة ما بعد الس��الم وال��دور المحوري لألردن 
في دعم مس��يرة العم��ل العربي ومناصرة قضاياه وإس��هامه ف��ي دفع عملية 
الس��الم، مش��يرة إلى أن االتصال السياس��ي بين البحري��ن واألردن تزايد خالل 
الحرب العراقية اإليرانية ونشط اتصال البلدين آنذاك من خالل تبادل الزيارات 
والمشاورات المستمرة واستقبال أمير البحرين الراحل الشيخ عيسى بن سلمان 
آل خليفة والملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عندما كان وليًا للعهد وقائدًا عامًا 
لقوة دفاع البحرين عددًا من مبعوثي الملك حس��ين بن طالل الهاش��مي، فقد 
تباح��ث البلدان ح��ول التطورات في منطق��ة الخليج العربي وس��بل حفظ أمن 
المنطق��ة. وأوضحت الدراس��ة خوض البلدي��ن عدة مباحثات حول س��بل إنهاء 
الحرب العراقية اإليرانية بين الملك حس��ين بن طالل الهاشمي وأمير البحرين 
الش��يخ عيس��ى بن س��لمان آل خليفة تمحورت ح��ول اإلعداد لقم��ة طارئة في 
العاصم��ة األردنية والس��بل الكفيلة بإنهاء الحرب العراقي��ة اإليرانية في ضوء 
قرار مجلس األمن الدولي رقم 598 الخاص بوقف الحرب وإحالل السالم والوئام 
بالمنطقة، وأش��ارت الدراس��ة إلى تبادل ملك البحرين عندم��ا كان وليًا للعهد 
ويش��غل منصب نائ��ب لألمير وقائد عام لق��وة دفاع البحرين عدة رس��ائل مع 
الملك حس��ين بن طالل الهاشمي تضمنت المواقف الواحدة الهادفة إلى إنهاء 
الحرب العراقية اإليرانية. وأكدت أن العالقات البحرينية األردنية ش��هدت خالل 
الفت��رة من 1981إلى 1983 اتصااًل سياس��يًا مكثفًا بي��ن المغفور لهما الملك 
حسين بن طالل بن عبداهلل األول الهاشمي واألمير عيسى بن سلمان آل خليفة 
تمح��ورت حول تهيئ��ة األجواء العربية وتوحيد الص��ف إلنجاح قمة فاس، وكان 

ذلك وسط توتر تشهده المنطقة بسبب الحرب العراقية اإليرانية.

مكناس: البحرين تتفرد بامتالك 
مبادرة للشراكة المجتمعية 

لتعزيز األمن واالستقرار
أك��د رج��ل األعم��ال أكرم 
البحري��ن  أن  مكن��اس 
مبادرة  بامتالكه��ا  تتفرد 
المجتمعي��ة  للش��راكة 
تعكس مضامين المشروع 
اإلصالح��ي لحضرة صاحب 
الجالل��ة المل��ك حم��د بن 
عيس��ى آل خليف��ة عاه��ل 
البالد المف��دى، وفكر وزير 
الداخلي��ة الفري��ق الرك��ن 
الشيخ راشد بن عبداهلل آل 
خليفة الذي بادر إلى إطالق 
ه��ذه المب��ادرة من��ذ عام 

2006، مش��يرًا إلى أنه من حق البحرين التفاخر بما حققته هذه 
المبادرة من ثمار أمام جميع الدول الساعية لدمج جميع مكونات 

المجتمع في عملية األمن واالستقرار التي ينشدها الجميع.
ولفت مكن��اس إلى أن مبادرة الش��راكة المجتمعية في البحرين 
تتطور وتترس��خ وت��زداد أهميته��ا عامًا بعد عام ل��دى الجميع، 
وخاص��ة أن العدي��د م��ن ال��دول ف��ي اإلقلي��م غرق ف��ي فوضى 
الفت��ن والح��روب التي دمرتها سياس��يًا واجتماعي��ًا واقتصاديًا، 
وقال: »اليوم نجد المؤسس��ات الحكومي��ة واألهلية والمواطنين 
والمقيمين يتحدثون بلغة واحدة، هي أننا شركاء في أمن الوطن 
واس��تقراره وازدهاره، وأن العالقة بين مكونات المجتمع قائمة 

على االحترام والثقة«.

أكرم مكناس

جلسة مناقشة عامة 
لـ»السجالت االفتراضية« بالنواب

حسن الستري «

أعل��ن النائ��ب عمار قمب��ر عن تقدي��م طلب مناقش��ة عامة 
بش��أن اس��تيضاح سياس��ة الحكومة حول الق��رار الصادر من 
وزارة الصناعة والتجارة والس��ياحة بش��أن السجالت التجارية 
االفتراضية »سجلي«، وما يترتب عليها من أمور مالية وإدارية 
وقضائية، والفئات المش��مولة في القرار والجهات المتعاونة 

معها.
وج��اء ف��ي مب��ررات الطلب » يع��د الق��رار الصادر م��ن وزارة 
الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة بش��أن الس��جالت التجاري��ة 
االفتراضي��ة »س��جلي« والذي يش��مل 39 نش��اطًا تجاريًا يتم 
مزاولته��م عبر منصات التواصل االجتماع��ي وما ترتب عليه 
من ردة فعل أفراد المجتمع البحريني الذين اس��تنكروا القرار 
الصادر، والذي س��يعود بأضرار كبيرة على أصحاب المش��اريع 
المنزلي��ة الصغي��رة، والذي��ن يعتمدون على تلك المش��اريع 
كمصدر أساس��ي للدخل ليتمكنوا من عي��ش حياة كريمة في 
ظل شح الفرص الوظيفية، األمر الذي سيترتب من خالل هذه 
المناقش��ة إعادة تنظيم هذا الق��رار وما يترتب عليه من أمور 

مالية وإدارية وقضائية.
ووق��ع على الطلب النواب: عمار قمب��ر، حمد الكوهجي، محمد 
عيس��ى، أحمد الدمس��تاني، هشام العش��يري، علي إسحاقي، 
عبدال��رزاق حط��اب، أحمد األنص��اري، زين��ب عبداألمير، عمار 

البناي.



نجاحات مس��تمرة حققته��ا وتحققها البحري��ن على كافة 
األصعدة، منذ أن تولى صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه 
اهلل ورعاه، رئاسة مجلس الوزراء، وخصوصًا إذا ما نظرنا إلى 
البرنامج الوطني للتوظيف في نس��خته الثانية الذي أطلقه 
س��موه في يناي��ر الماضي، وذلك من ضم��ن مبادرات عدة 
س��بقته منذ بداية العام الحالي، والذي يهدف إلى خلق 25 

ألف وظيف��ة في عام 2021 وتوفير 10 آالف فرصة تدريبية 
س��نويًا، بعد أن وظف أكثر من 5 آالف مواطن وهو ما تجاوز 
20% من الرقم المستهدف في أقل من شهرين وساهم في 
تدريب 1874 بحرينيًا، بحس��ب إحصائيات أصدرها، سعادة 

وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان.
وبحس��ب توقعاتي المتواضعة، فإن الرقم المستهدف قد 
يبلغ مس��تواه قبل الموعد المحدد الذي رسمه سموه خالل 

الع��ام الحالي، مع مالحظ��ة كثافة اإلقبال عل��ى البرنامج، 
وخصوص��ًا أن الوظائ��ف التي تحققت تس��اهم في تطوير 
س��وق العم��ل وتقلي��ص البطالة إل��ى أقصى ح��د ممكن، 
وبالتالي المس��اهمة في التنمية االقتصادية، مع مالحظة 
أن أي ق��رارات تص��در عن س��مو ولي العهد رئي��س الوزراء 

تحقق أهدافها خالل فترة وجيزة.
أض��ف إل��ى ذل��ك، أن الوظائف الت��ي اس��تحدثها البرنامج 
الوطن��ي للتوظيف في هذه الفترة القليلة، قد تس��اهم في 
خلق ف��رص عمل جدي��دة لألجي��ال المقبلة، وذل��ك إذا ما 
أخذن��ا في عين االعتبار أن تلك الوظائف يش��غلها ش��باب 
وهم قادرون على اإلبداع واالبتكار وبالتالي قد تتحول تلك 
األفكار مش��اريع نوعي��ة جديدة تحتاجها الدول��ة وبالتالي 
خلق آالف فرص العمل، ما س��يؤدي إل��ى تقليص معدالت 

البطالة إلى أقصى حد على المديين القصير والمتوسط.
نس��تنتج من ذلك أن نظرة س��مو ولي العهد رئيس الوزراء 
نظرة مس��تقبلية وهادفة إل��ى تحقيق التنمي��ة، كما أنها 

ستس��هم بش��كل مباش��ر في دعم القطاعات المتأثرة من 
جائح��ة كورون��ا )كوفي��د19( وتعزز م��ن نمو واس��تدامة 
المؤسسات وتشجيعها على تبني مزيد من الحلول الرقمية 
والمبتكرة لتحقيق التوسع واالس��تدامة، تلك النظرة التي 
يقودها س��موه تتوافق م��ع رؤية البحري��ن 2030، بهدف 
تحقي��ق طموحات الش��عب البحريني، وخاص��ة أن مبادرات 
البرنام��ج ع��ززت م��ن أولوية توظي��ف المواطن في س��وق 
العم��ل في مجاالت عمل نوعية بروات��ب مجزية ما يحافظ 
عل��ى مرونة الس��وق باعتب��اره الركيزة األساس��ية لعملية 

التنمية المستدامة.
إذن، الهدف السامي الذي يسعى لتحقيقه سمو ولي العهد 
رئي��س الوزراء، غايت��ه إيجاد فرص أفض��ل للمواطنين في 
ش��غل الوظائف وخلق مس��ميات وظيفية أكبر، وال سيما أن 

المواطن ثروة الوطن وهو المحرك األول لالقتصاد.

* سيدة أعمال ومحللة اقتصادية
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حروف

أمّية »كورونا«
مر عل��ى العالم أكثر من عام عل��ى أزمة »كورونا«، »كورون��ا« القديم والجديد 
والمس��تجد والمتهور المتح��ور، ومع تدفق أخبار الميدي��ا والكثير من المخاوف 
المس��تقبلية إال أن توفر اللقاح باختالف الجدال عل��ى أنواعه وأيها أكثر فعالية 

أصبح صمام أمان للبشرية لالستبشار بأن الوباء سينحسر وينتهي.
نع��م إن النظرة اليوم اختلفت والهاجس لم يعد هاجس��ًا صحيًا فحس��ب ولكن 
هن��اك هواجس كثيرة ت��راود العالم لزمن ما بعد »كورون��ا«، هاجس ديمومة 
الوظائف وتأمينها واالنغالق االجتماع��ي والضنكة االقتصادية واألهم من كل 

ذلك واألخطر النظرة المستقبلية للتعليم!!
إن العالم بأكمله اليوم يعيش األزمة التعليمية بتفاوت النس��ب وإن المليارات 
م��ن الطلبة تأث��روا باإلغالق الجزئي والكل��ي للم��دارس ودول اضطرت إلى أن 
تعلن سياس��ات مختلفة في التعليم كفرنس��ا التي ألغ��ت االختبارات النهائية 
بس��بب أنها تنظر إلى أن الهدف اليوم ليس التحصيل الرقمي بل عدم االنقطاع 
عن التعليم وهناك دول عظمى أيضًا كألمانيا أثبتت تخلفها في مجال التعليم 
 MMB عن بعد حس��ب م��ا أكدته خبيرة التعليم الرقمي »يولي��ا هنزه« بمعهد
ف��ي مدين��ة Essen األلمانية إلى جان��ب أن هناك دواًل فقي��رة اضطرت إلى أن 
تتبع سياسات تقليدية كزيارة األطفال من قبل معلميهم داخل بيوتهم فيعاني 
ه��ؤالء المعلم��ون وهم يبحث��ون على ه��ؤالء األطفال النش��غالهم في العمل 
بمزارع آبائهم طوال اليوم م��ن أجل لقمة العيش، بالمقابل هناك دول تعانق 
األفق وتتطور للقضاء على جهل التعليم في األزمات كالصين التي أطلقت نظام 

.»Cloud learning« التعليم السحابي الفعال

ف��ي الحقيق��ة وبعيدًا عن الكالم اإلعالم��ي المنمق وغير الواض��ح في هذا األمر 
والبعي��د أحيانًا عن الحقيقة كم منا يتس��اءل عن مس��تقبل تعليم أبنائه، وهل 
عملي��ة التعلي��م الصحيح��ة الكاملة يج��ب أن ترتب��ط  بحضور األبن��اء لمبنى 
المدرس��ة، وك��م من ه��ؤالء اآلباء اليوم يش��تكي م��ن حمل التعلي��م عن بعد 
ويترقب عودة أبنائه للمدرس��ة ويش��تكي من أن عملي��ة التعليم عن بعد غير 
مجدي��ة وتخبطية وأن إلغ��اء الحضور في المباني المدرس��ية كإلغاء الش��وارع 
وبالتالي تسير السيارات حيثما تشاء دون أنظمة وال لوائح وال قوانين، هل هذا 
بس��بب عدم وجود خطة فعلية إلدارة األزمات في العملية التعليمية؟ فبالتالي 
لم يكتس��بوا أي مهارات جديدة، وهل هذا يعني أن المبنى المدرسي هو أساس 

العملية التعليمية وغيابه يفرض نقص العملية التربوية التعليمية؟!
لقد تس��ببت جائحة »كورونا« في أسوأ أزمة مر بها التعليم والتعلم خالل قرن 
من الزمن مما أدى إلى تفاقم أزمة التعلم والتعليم في العالم. فمن يصدق أن 
أكثر من نصف مجموع األطفال في س��ن العاش��رة ال يمكنهم فهم نص بسيط 
وقراءته. المرجح أن يس��تمر تأثير هذه الجائحة على رأس المال البش��ري لهذا 
الجي��ل من الطالب لفت��رة طويلة وإن الثورة القادمة س��تحمل تحوالت أوس��ع 
وأعمق، ليس فقط في التعليم واالقتصاد بل حتى في الثقافة واألخالق وينبغي 
عل��ى القائمين على التعليم تحديدًا أن يعوا أن العالم بأكمله س��يمر بتحوالت 
كبي��رة لمحو أمي��ة »كورونا« وحاجتنا لتطوير النظ��ام التعليمي يجب أن تكون 
جذرية بوجود خطط واضحة ومدروسة لتنمية مستدامة خاضعة لظروف طارئة 

على ضوء التحوالت المفاجئة التي يشهدها العالم من حين آلخر.

مآرب »مراسلون بال حدود«
كث��رة البيانات الت��ي تصدرها ه��ذه المنظم��ة »الحقوقية« تدفع 
إلى التس��اؤل عن غايته��ا من ذلك وعالقتها بالمس��تفيدين منها 
والتس��اؤل عن األس��باب التي تجعلها تكتفي باالستماع إلى طرف 
دون ط��رف وتتخ��ذ من الحكومة موقفًا مس��بقًا، فهذه الممارس��ة 
بعي��دة عن الموضوعي��ة التي يفترض أن تتص��ف بها كل منظمة 
تعتبر نفس��ها مدافعة عن حقوق اإلنس��ان وتنش��د العدالة. فأن 
تميل المنظمة إلى طرف وتتخذ من الطرف اآلخر موقفًا س��البًا من 
دون أن تسمع منه وتحرمه من حق توضيح موقفه فهذا يعني أنها 

بعيدة عن الموضوعية ولها مآرب أخرى. 
ما يحدث هو أن هذه المنظمة تس��مع من الطرف الذي تعتبره على 
حق وتس��ارع إلى إصدار بيان مؤيد له ومدافع عنه من دون الرجوع 

إلى الطرف ذي العالقة، وتعتبر أنها بهذا قامت بواجبها. 
بن��اء علي��ه ال يتردد عاقل في القول بأن البي��ان الذي ردت به وزارة 
الخارجية على ادع��اء المنظمة عن وجود »أعمال انتقامية ضد فئة 
م��ن الفئات واس��تهداف للمدافعين عن حقوق اإلنس��ان«  منطقي 
ومقنع، خصوصًا وأن الش��خص الذي تحدثت عنه حصل على حقوقه 
القانونية كاملة وهو متهم بارتكاب جرائم ثقيلة من مثل »محاولة 
قلب وتغيير دس��تور الدولة ونظامها الملكي بوسائل غير مشروعة 

وارتكاب األعمال اإلرهابية والتحريض على الخروج عن القانون«.
الحقيقة التي تتغافل عنها ه��ذه المنظمة فاقدة الموضوعية هي 
نقاوة السجل الحقوقي للبحرين رغم تيقنها من التزامها باتفاقيات 
حقوق اإلنس��ان ومن أن نصوصها الدس��تورية والتش��ريعية التي 
تحمي الحقوق ليس��ت ش��كلية كما يش��اع وأنها مطبقة على أرض 
الواق��ع. واألكيد أنها على ثق��ة بأن ما جاء في بيان الخارجية صحيح 
حي��ث »الجهات المعنية ف��ي البحرين ال تتخذ أية إج��راءات جنائية 
تجاه أي ش��خص طبيعي أو اعتباري بسبب ممارسته نشاطًا سياسيًا 
أو حقوقي��ًا أو اجتماعيًا عام��ًا وأنه يتم التقيد في مجال المس��اءلة 
الجنائية بأحكام القانون فال تسند ألحد أي اتهام إال إذا وقع منه ما 

يشكل صراحة جريمة في القانون«.

»الوطني للتوظيف2«.. نجاح فاق التوقعات

شكرًا مركز عيسى الثقافي
المتصل: ألو معك مركز عيسى الثقافي. 

أنا: أهاًل.
المتص��ل: نري��د أن نخبرك أن هناك مب��ادرة من مركز عيس��ى الثقافي 
لتحويل مؤلفاتكم القيمة إلى محتوى رقمي، ونتطلع إلى موافقتك على 

ذلك.
أن��ا: كنت أنتظ��ر هذا االتصال من��ذ زمن بعيد، فما أحوجن��ا إلى تحويل 
جمي��ع المؤلفات والكتب المصرح��ة وذات المراجع الموثقة إلى محتوى 
إلكتروني يس��تفيد منه الجميع! إنها خط��وة رائعة أنتظرتها منذ زمن، 
فم��ع كل ضغط��ة زر في مح��ركات البحث كنت أتس��اءل أل��م يِحن الدور 
لاللتف��ات إلى المحتوى اإللكترون��ي وتغذيته، مع كل فراغ معرفي حول 
مملكة البحرين؟ كنت أس��أل نفس��ي أليس هناك مبادر يتولى ردم هذه 
اله��وة المعرفية؟ ورح��ت دون وعي من��ي أتحدث م��ع الموظفة مبدية 
أعجابي الش��ديد بتحرك مركز عيس��ى الثقافي في هذه الخطوة الرائدة 
التي ستس��اهم في زيادة المحتوى البحريني الثقافي من جانب، وتقوم 
بأرشفة إلكترونية لجميع المؤلفين البحرينيين في مختلف التخصصات، 
ما يس��هل عملي��ة الحصول عل��ى المعلوم��ة الصحيحة م��ن مصادرها 

األصيلة. 
المتصل��ة: أأفهم من كالمك أن��ك موافقة على تحوي��ل مؤلفاتكم إلى 

محتوى إلكتروني؟ 
أن��ا: بالطب��ع موافقة وفي جعبتي المزيد. فال فائ��دة من علم أو معرفة 
مركون��ة على أرف��ف المكتبات، أو موج��ودة على أس��طح الكمبيوترات؛ 
فاله��دف من وراء م��ا نقوم به م��ن تأليف وتجميع وأرش��فه هو توثيق 
لماض��ي وحاضر المملك��ة، ما نقوم به م��ن أجل كتابة تاري��خ بحريننا 
العظيمة، ما نقوم به من أجل نشر المعرفة. ومن المعلوم لدى الجميع 
أن مح��ركات البحث باتت تهيمن على المعلومات، وباتت هي الوس��يلة 
األس��رع واألنجع للحصول على المعلومة، وال بد م��ن أن يكون لنا مكان 

فيها.

* رأيي المتواضع: 
أك��د حض��رة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
الب��الد المفدى في أحد خطاباته الملكية الس��امية أهمية مركز عيس��ى 
الثقاف��ي قائاًل جاللته نصًا: »نريد لمركز عيس��ى الثقافي أن يكون كما 
كان��ت البحري��ن منذ فجر نهضتها مركز إش��عاع حض��اري، منفتحًا على 
مراكز الفكر الرصين في العالم، ومستوعبًا كلَّ جديد ومفيد من العطاء 

اإلنساني، وأن يبقى رمزًا على مر الزمن لتقدم البحرين ورقيها«. 
وها نحن نرى ه��ذا الصرح الثقافي يتولى مهام مبادرة مهمة في مجال 
تحوي��ل الكتب والمؤلف��ات البحرينية إل��ى محتوى رقمي. فكل الش��كر 
لمركز عيس��ى الثقافي ولجمي��ع القائمين عليه، وعلى رأس��هم الدكتور 
الش��يخ خالد بن خليف��ة آل خليفة نائ��ب رئيس مجلس األمن��اء المدير 

التنفيذي لمركز عيسى الثقافي.

المملكة ُتسقط محاوالت الهيمنة وفرض النفوذ
ال شك أن العرف السياسي والدبلوماسي يجعل من التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول أمرًا مرفوضًا، ومساس��ًا بس��يادة ال��دول. والمملكة العربية الس��عودية 
تك��رس هذا المفهوم دائمًا عبر خطابها السياس��ي، ودائمًا م��ا تمثل النقطة 
المشرقة في الوطن العربي؛ تبّنت منذ البدء سياسات واضحة المعالم واالتجاه؛ 
حيث أرس��ى الملك المؤس��س عبدالعزيز -طّيب اهلل ثراه- دعائمها على القيم 
والمبادئ العربية واإلس��المية، والتمس��ك بالش��رعية الدولية، واحترام سيادة 

الدول واستقاللها، ورعاية حقوق اإلنسان وعدم التدخل في شؤون اآلخرين.
المملكة اليوم بقيادة خادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن عبدالعزيز 
وس��مو ولي عه��ده األمين األمير محمد بن س��لمان -حفظهما اهلل- تقف قوية 
ش��امخة معتزة بتالحم قيادتها مع شعبها. ان المملكة دولة ذات سيادة تامة 
كما جاء في المادة األولى من النظام األساس��ي للحكم، تس��تمد س��لطتها من 
القرآن الكريم والسنة النبوّية وتؤمن باستقالل القضاء، وال تسمح بالتدخل في 

أحكامه، وال في الشأن الداخلي لها.
نحن نس��تغرب من تناس��ي إدارة الرئيس األمريكي ما ارتك��ب فوق أرضها من 
جرائم ضد اإلنس��انية وضد األقلية األمريكية الس��وداء والهن��ود الحمر وغيرها 
م��ن األقليات، وجرائ��م اإلبادة في فيتنام، والخراب والدم��ار للموروث الحضاري 
واإلنس��اني والثقافي والتنموي في أفغانستان والعراق وسوريا وفلسطين، وما 
فعلت بمعتقلي جوانتنامو وأبوغريب، وس��كوتها عن جرائم إيران واالنقالبيين 
الحوثيين في اليمن، وتركت كل الجرائم التي سجلها التاريخ في حق أمم وشعوب 
وجماع��ات وأفراد لتنبش في قضية الصحفي الس��عودي الت��ي عالجها القضاء 
الس��عودي المس��تقل في محاكمة عادلة حضرها ممثلون ع��ن الدول الخمس 
دائم��ة العضوية في مجل��س األمن وتركيا والمنظمات الحقوقية الس��عودية، 
وأس��رة المجني عليه، وطبقت فيها معايير الشفافية والنزاهة والحياد وصدرت 

فيها أحكام صارمة، باركتها أسرة الصحفي والشعب السعودي.
إن الهجوم على المملكة له أس��باب عديدة وأهمها أن القيادة السعودية قررت 

االنط��الق بمش��اريع عمالقة للتنمية ف��ي كافة الحقول العس��كرية والصناعية 
واالقتصادي��ة والتكنولوجية والس��ياحية وغيره��ا، ما يحرر المملكة مس��تقباًل 
م��ن محاوالت ال��دول الغربية فرض الهيمن��ة والنفوذ والتبعي��ة في المجاالت 
المختلفة، وم��ن االبتزاز الذي تمارس��ه اإلدارات األمريكي��ة المتعاقبة، واّلذي 

ترفضه القيادة والشعب السعودي.
إن ما تتعّرض له المملكة هو نتيجة لمواقفها المشرفة، والصادقة مع قضايا 
األم��ة العربية واإلس��المية وأدوارها الريادي��ة في اس��تقرار المنطقة والعالم، 

وخاّصة دورها في مكافحة المد الفارسي واإلرهاب والتطرف بكل أشكاله.
إن الهدف من تقرير خاش��قجي أيضًا ممارس��ة الضغط على المملكة لتحصيل 
مكاس��ب تس��تطيع من خاللها اإلدارة األمريكي��ة الحالية ش��راء لوبيات حقوق 
اإلنس��ان المتخصصة في رصد نجاحات المملكة واستهداف رؤيتها ومشروعها 

التنموي واالقتصادي الضخم.
لق��د أخطأت إدارة الرئيس األمريكي في تقديراتها السياس��ية والدبلوماس��ية 
ول��م تتعلم م��ن التاريخ آليات تعام��ل المملكة مع مثل ه��ذه المواقف ومنها 
ط��رد الملك فهد رحمه اهلل للس��فير األمريكي عندما حاول التدخل في ش��ؤون 
المملك��ة، وكذلك الس��فير الكن��دي في عهد الملك س��لمان. لذل��ك على إدارة 
الرئي��س األمريك��ي تدارك ه��ذا الخطأ الجس��يم في ح��ق سياس��تها الخارجية 
والتفكي��ر بضرورة التهدئة وإعادة الدفء لعالقاتها الخارجية مع المملكة التي 
تمّثل حليفًا إس��تراتيجيًا لها وتربطهما ش��راكة تاريخية قوية ومتينة من أجل 

ترسيخ أمن واستقرار المنطقة والسلم العالمي.
نأمل أن يكون نشر التقرير بداية إلغالق الملف نهائيًا ووقف استغالله، وخاّصة 
مم��ن اس��تثمروا غيابه لكي��ل التهم للمملك��ة وقيادتها وتجاوز الش��رخ وفتح 
المج��ال للتفاهم المش��ترك مع المملك��ة التي أثبتت دائمًا أّنه��ا دولة تراعي 

حقوق اإلنسان وتحترم الشرائع العدلية والدولّية.
* نقاًل عن صحيفة الرياض السعودية

»أكبر منك بيوم.. أفهم منك بسنة«..!!
دولة تقوم على الشباب المتجدد والتوظيف الصحيح لعناصره هي دولة ال تشيخ 

أبدًا.
هذه قاعدة راسخة يجب أن تكون لدينا؛ فالشباب اليوم يتمثلون وكأنهم خاليا 
الجس��م المتجددة، هم من يعوضون النقص ويس��دون الثغرات، وطالما تكون 
التهيئة موجودة بش��كل صحيح، ويكون التمكين حاضرًا بش��كل مدروس، فإنه 
بالتال��ي ال خوف من وجود »هوة كبيرة« تحص��ل في عملية التبادل بين جيلين 

يفرق بينهما المدى الزمني.
أنحاز دائمًا للشباب، كوني منهم، لربما أكبر بقليل من السن الذي نتصوره في 
مفهومنا للش��باب، لكن عزم الش��باب يمتد فترات تبدأ م��ن المراهقة المبكرة 
حت��ى النضوج الفعل��ي الذي يعززه تراكم الخبرات، وعليه ف��إن الخيارات عديدة 
بل كثيرة جدًا، وهذا ما يناقض أي تبرير يضعه أي شخص، باألخص المحاربين 
للش��باب بذريعة اندفاعهم، بأن منح الش��باب الفرص ما هو إال »مخاطرة« قد 

تعود بالضرر على الدولة، إن لم يتم حسابها بشكل صحيح.
واهلل ل��دي قائم��ة م��ن الجهات ف��ي الدولة، أغل��ب مناصبها القيادي��ة مكونة 
من الش��باب ذوي الخبرة، مكونة من ش��باب تم إعدادهم بش��كل صحيح أو هم 
أنفسهم تعبوا على ترقية معلوماتهم وتحسين مهاراتهم واكتساب الخبرات. 
هذه القطاعات لو ترون »روح العمل« فيها ستجدون فارقًا كبيرًا بين القطاعات 

التي تعمل بأس��لوب »نمطي« بعقليات ترس��خ لنفسها مثاًل دارجًا تعمل عليه 
وهو يقرأ بش��كل خاطئ، وأعني القول »أكبر منك بيوم، أفهم منك بسنة«، وهو 

مثل خاطئ تمامًا في تعميمه الظالم.
العمر لم يكن أبدًا مقياسًا للنجاح في العمل، هذه معادلة طبقتها المجتمعات 
الغربية منذ زمن طويل، دون التقليل من شأن الخبرة، لكن التفكير في االمتداد 
أمر ذكي وينم عن نظرة إس��تراتيجية، وكذلك فعلت بعض دول الخليج العربي، 

ولدينا من الشواهد في البحرين ما يدلل على هذا الكالم.
أكتب ذلك وأنا مس��تاء من أي ممارس��ة تتم في أي قطاع يقوم بها أي ش��خص 
مسؤول أخذ وقته الزمني ووقت غيره هدفها »تقويض« عزم الشباب أو »تكسير 
مجاديفهم« أو وضع العراقيل أمامهم للتطور الوظيفي ومس��ك المس��ؤوليات 

عبر المواقع والمراكز.
تصدوا لكل ممارس��ة خاطئة تقوم بها عقلية متحجرة ترى في الس��ن »فقط« 
معيارًا لتحمل المس��ؤولية، مكنوا الشباب المؤهل والقادر والمعد إعدادًا جيدًا، 

اختبروهم وأخضعوهم لتجارب في حمل المسؤولية واتخاذ القرار.
تذكروا كالمن��ا جيدًا وضعوه نصب أعينكم، فالتجارب والتاريخ يثبت صحة هذه 
المقول��ة طالم��ا أخضعناها لمعايير دقيقة ودراس��ة عميق��ة، دولة تقوم على 

تجديد الدماء وتمكين الشباب، هي دولة ال تشيخ أبدًا.



كشــفت األميــن العــام للمجلــس األعلى للمرأة هالة األنصاري عن أن معدل مشــاركة المــرأة البحرينية ضمن القوى 
العاملة وصل إلى 49 % في العام 2020، متجاوًزا بذلك المتوســط العالمي لهذا المؤشــر البالغ 47 %، مشــيرة في 
الوقت ذاته إلى ارتفاع نســبة تولي المرأة البحرينية للوظائف التنفيذية لتصل إلى 46 % في القطاع الحكومي، 
و34 % فــي القطــاع الخــاص، فيمــا تبلــغ نســبة حضورها في مجالس اإلدارة في الشــركات الخاصــة 17 % للفترة 

ذاتها.

جـــاء ذلـــك فـــي مداخلـــة مملكة 
البحريـــن التـــي ألقتهـــا األنصاري 
خـــال مائـــدة مســـتديرة وزارية 
جـــرى تنظيمهـــا عـــن بعـــد ضمـــن 
أعمال الدورة الخامسة والستين 
باألمـــم  المـــرأة  وضـــع  للجنـــة 
المتحـــدة تحت عنـــوان “تحقيق 
الجيـــدة  الممارســـات  التكافـــؤ: 
المـــرأة  مشـــاركة  تحقيـــق  نحـــو 
واتخاذهـــا القرارات فـــي الحياة 

العامة بصورة كاملة وفعالة”.
أن  إلـــى  األنصـــاري  وأشـــارت 
الجهـــود الداعمـــة لتقـــدم المـــرأة 
في مملكة البحرين شـــهدت نقلة 
نوعية وغير مسبوقة في سياق 
عمليات اإلصـــاح الوطنية التي 
بدأت قبل عقدين، وكان عنوانها 
األبرز، استئناف مشـــاركة المرأة 
فـــي الحياة السياســـية ودخولها 
في مواقع صناعة واتخاذ القرار 
فـــي الحياة العامة وبشـــكل قائم 
علـــى عدالـــة اتاحة الفـــرص بين 
اللتزامـــات  تحقيًقـــا  الجنســـين، 
الدولـــة الدســـتورية وبما يتســـق 
مـــع التزاماتهـــا الدوليـــة، كإعان 
ومنهـــاج عمـــل بيجيـــن وأهداف 
وغايـــات الخطة العالمية للتنمية 

المستدامة 2030.
وقالت “بعد مـــرور 20 عاًما على 
تأســـيس المجلس األعلى للمرأة، 

المرجع الرســـمي لتقديم الخبرة 
المـــرأة  وقضايـــا  شـــؤون  فـــي 
مملكـــة  اســـتطاعت  البحرينيـــة، 
البحرين العبور بسياسات عملها 
لمرحلة تتولى فيهـــا المرأة زمام 

النهوض بمجتمعها ووطنها”.
واســـتعرض األنصـــاري عددا من 
الشـــواهد علـــى ذلـــك، مـــن بينها 
اســـتمرار مملكـــة البحريـــن فـــي 
تهيئة بيئة العمل لتكون حاضنة 
مشـــاركة  الســـتدامة  وداعمـــة 
المرأة في سوق العمل من خال 
مراجعة وتطويـــر القرارات ذات 
العاقـــة بشـــكل مســـتمر  بما في 
الوضـــع  إجـــازة  احتســـاب  ذلـــك 
وفتـــرات رعايـــة الطفـــل للمـــرأة 
االشـــتراك  مـــدد  ضمـــن  العاملـــة 
قانـــون  ألحـــكام  الخاضعـــة 
وإلغـــاء  االجتماعـــي،  التأميـــن 
القرار الخـــاص بتحديد األحوال 
واألعمـــال والمناســـبات التـــي ال 
يجوز فيها تشـــغيل النســـاء ليًا، 
ومْنح ســـاعَتي الراحـــة للموظف 
أو العامـــل مـــن ذوي اإلعاقـــة أو 
الذي يرعى شخًصا ذا إعاقة في 
القطاع الخـــاص، وحظر التمييز 
في األجور بين العمال والعامات 
الشـــاغلين لـــذات الوظيفـــة متى 
فـــي  عملهـــم  أوضـــاع  تماثلـــت 
القطاع العام والخاص، وإلزامية 

تقديـــم جميـــع الخدمـــات المالية 
من قبل المؤسسات المالية دون 
تمييـــز بنـــاء علـــى نـــوع الجنس، 
أو  اإلعاقـــة  الديـــن،  الجنســـية، 

الحالة االجتماعية.
مـــن  عـــدد  إلـــى  تطرقـــت  كمـــا 
اإلنجازات التي جرت في مملكة 
البحريـــن علـــى صعيـــد الحمايـــة 
االجتماعية واالستقرار األسري، 
تـــم مراجعـــة  أنـــه  إلـــى  ولفتـــت 
واستحداث 147 تشريًعا وقانوًنا 
بالمـــرأة  متعلقـــة  عمـــل  وآليـــات 
من أهمها صدور قانون األســـرة، 
محكمـــة  أمـــام  الطعـــن  وقبـــول 
التمييـــز باألحـــكام الصـــادرة من 
المحاكم الشـــرعية دون استثناء 
أحـــكام الطـــاق، وإلزامية إحالة 
المنازعات األســـرية على مكتب 
لمكتـــب التوفيـــق األســـري قبـــل 
عرضها على المحاكم الشـــرعية، 
وتوســـعة نطاق خدمات اإلرشاد 
للجمعيات  بالترخيـــص  األســـري 
األهليـــة لتقديم تلـــك الخدمات، 
الوطنـــي  اإلطـــار  وإطـــاق 
التوفيـــق  لخدمـــات  اإلرشـــادي 
وصـــدور  األســـرية،  والتوعيـــة 
مـــن  الحمايـــة  بشـــأن  قانـــون 
العنـــف األســـري، ووضـــع وتنفيذ 
االســـتراتيجية الوطنية الخاصة 
بالعنف األســـري، وصدور قانون 

لألطفـــال  اإلصاحيـــة  العدالـــة 
الـــذي يهدف إلـــى تطويـــر مراكز 
الحمايـــة والرعايـــة لتكون البيئة 
األمنة والصديقة للطفل، وإنشاء 
الشـــأن،  بهـــذا  تختـــص  محاكـــم 
واستحداث نيابة خاصة لألسرة 
والطفل، ومكاتب لحماية المرأة 
مديريـــات  بجميـــع  واألســـرة 

الشرطة.
وتابعـــت األميـــن العـــام للمجلس 
األعلـــى للمـــرأة بالقـــول “بالرغـــم 
مـــن كل ما تقدم من ســـرد موجز 
لبعض األدلـــة والمؤشـــرات على 
ســـعي مملكة البحرين المســـتمر 
والممنهج نحو تحقيق مشـــاركة 
فـــي  للمـــرأة  ومؤثـــرة  كاملـــة 
الحيـــاة العامـــة، إال أننـــا ندرك أن 
التطويـــر هـــو عمليـــة متواصلـــة، 

وتتخللها وقفـــات جادة لمعالجة 
التحديـــات، كالتـــي نتعامل معها 
اليـــوم بـــكل اهتمام ومســـؤولية 
الراهنـــة  الظـــروف  ظـــل  فـــي 
لجائحـــة )كوفيـــد 19(، للحفـــاظ 
على وتيـــرة مشـــاركة المرأة في 
واســـتقرار  المســـتدامة  التنميـــة 

مؤشراتها”.
وأوضحـــت أن تلـــك المعالجـــات 
تمثلت بتطبيق سياسة العمل من 
المنـــزل لألم العاملـــة في القطاع 
العمـــل  العـــام، واعطـــاء أولويـــة 
عـــن بعـــد للموظفـــات الحوامـــل 
كبـــار  والمرضعـــات والموظفيـــن 
الســـن ومن يعانون مـــن أمراض 
وظروف صحية كامنة، ومراعاة 
ظروف أزواج الموظفات اللواتي 
يعملن في الصفوف األمامية في 

مواجهة الجائحة بمنحهم فرصة 
العمل من المنزل لمراعاة أبنائهم 
ومســـاندة زوجاتهم، مع التركيز 
على التدابيـــر واإلجراءات التي 
تؤمـــن لألســـر وصولهـــا لخدمات 
والخدمـــات  االســـرية  الرعايـــة 
مـــدار  وعلـــى  مجانـــا  العدليـــة 

الساعة.
كلمتهـــا  األنصـــاري  واختتمـــت 
مملكـــة  تطلـــع  عـــن  باإلعـــراب 
البحريـــن بكل اهتمام لفتح آفاق 
جديـــدة للتعـــاون المشـــترك فـــي 
مجال تبـــادل الخبـــرات النوعية 
لتطويـــر العمل، واالســـتفادة من 
التجـــارب التـــي ُعرضـــت خـــال 
الجلسة، واالســـتمرار في تقديم 
التقـــدم  لتحقيـــق  يلـــزم  مـــا  كل 

المأمول للمرأة في كل مكان.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

األنصاري: مشاركة البحرينية ضمن القوى العاملة تجاوزت المعدالت العالمية
ــي ــوم ــك ــح ال ــاع  ــطـ ــقـ الـ ــي  ــ ف ــة  ــذي ــي ــف ــن ت ــف  ــ ــائ ــ وظ تــولــيــهــا  ــة  ــب ــس ن  %  46
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“تنسيقــي المحــرق” يحــث علــى االلتــزام وأخــذ اللقــاح
اســـتهل محافـــظ محافظـــة المحرق 
ســـلمان بن هندي المناعي االجتماع 
للمجلـــس  والثاثيـــن  التاســـع 
التنســـيقي بالتشـــديد علـــى ممثلـــي 
ضـــرورة  علـــى  بالمجلـــس  األهالـــي 
حـــث المواطنيـــن والمقيميـــن علـــى 
عدم التهـــاون والتراخي في تحقيق 
اإلجتماعـــي،  التباعـــد  اشـــتراطات 
األســـرية  التجمعـــات  فـــي  خاصـــة 
خـــارج نطـــاق البيت الواحـــد، مؤكدا 
بـــأن أســـباب تزايـــد اإلصابـــات تعود 

معظمها إلى التجمعات األسرية. 
وأوضـــح المحافـــظ بـــأن المحافظـــة 
بـــدأت على وضـــع الخطـــط الخاصة 
بشـــهر رمضـــان والتـــي تهـــدف إلـــى 
ســـواء  متوقعـــه  تجمعـــات  اي  منـــع 
داخل األحياء الســـكنية أو حتى في 

المناطـــق المفتوحـــة والتـــي تخالف 
واشـــتراطات  واألنظمـــة  القوانيـــن 

الفريق الوطني الطبي. 
جـــاء ذلـــك خـــال اجتمـــاع المجلس 
التنســـيقي لمحافظة المحرق والذي 
بين من خاله نائب المحافظ العميد 
عبدهللا لجيـــران ضرورة وقف تمدد 
المجمعـــات  نحـــو  الطعـــام  عربـــات 
الســـكنية بعـــد ان كانت فـــي مناطق 
محـــددة ممـــا تتســـبب في حـــوادث 

مرورية وتجمعات غير قانونية. 
بـــدوره، أوضـــح مديـــر عـــام مديرية 
شـــرطة محافظـــة المحـــرق العميـــد 
المديريـــة  بـــأن  الدوســـري  صالـــح 
ودوريـــات  عمـــل  فـــرق  شـــكلت 
بمختلـــف انواعها لمتابعة التجمعات 
عربـــات  محيـــط  فـــي  والمخالفـــات 
الطعـــام، علـــى أن يتـــم تكثيف عمل 

خـــال  المراقبـــة  وفـــرق  الدوريـــات 
شهر رمضان المبارك. 

مـــن جهتهـــا، أكـــدت بلديـــة المحـــرق 
الرقابـــة  قســـم  رئيـــس  خـــال  مـــن 
بـــأن  عبدالقـــادر  هشـــام  والتفتيـــش 
البلديـــة تقـــوم بإزالة عربـــات الطعام 
غيـــر المســـتخدمة، كما أن مفتشـــيها 
فـــي حالـــة رقابة مســـتمرة على تلك 

العربات. 
غلـــى ذلـــك أفادرئيس قســـم التربية 

الرياضيـــة بـــوزارة التربيـــة والتعليم 
نـــادر جمالـــي  بـــأن المـــدارس مهيئة 
الراغبيـــن  الطلبـــة  كافـــة  الســـتقبال 
فـــي تلقي التعليم بالحضـــور، مؤكدا 
اســـتمرار التعليـــم عـــن بعـــد والـــذي 

يسير بكل سهولة ويسر. 

التخطيـــط  ادارة  مديـــر  وتحـــدث 
بـــوزارة االشـــغال وشـــئون البلديات 
والتخطيط العمراني بدر سيد علوي  
حـــول جملة المشـــاريع التي تشـــرف 
عليهـــا الـــوزارة بمحافظـــة المحـــرق، 
مبينا النســـبة التي وصل اليها العمل 

يربـــط  الـــذي  الرابـــع  الجســـر  علـــى 
محافظة المحرق بالعاصمة. 

وأوضحـــت  رئيس الخدمات الطبية 
للمراكـــز الصحية لولوة شـــويطر بأن 
بمحافظـــة  الصحيـــة  المراكـــز  كافـــة 
المحرق تقـــدم خدماتها الطبية بكل 
ســـهولة ويسر مشـــيرة إلى ان عملية 
وفـــق  مســـتمرة  اللقاحـــات  تقديـــم 
المواعيـــد المحـــددة مشـــيدة بإقبال 
المواطنين عبر التسجيل االلكتروني 

وااللتزام بالمواعيد المحددة.
وفـــي ختام االجتماع شـــدد محافظ 
المحـــرق رئيس المجلس التنســـيقي 
على ضـــرورة تكثيف الرســـائل التي 
بشـــأن  التثقيفـــي  بالجانـــب  تعنـــى 
الفريـــق  وتعليمـــات  االحتـــرازات 
الوطنـــي الطبـــي والتســـجيل ألخـــذ 

اللقاح حماية للمجتمع.

البسيتين - محافظة المحرق

ال للتجمعات... 
وتنظيم عمل 

“الفود تراك” خالل 
رمضان

مداخلة مملكة البحرين خالل مائدة مستديرة وزارية جرى تنظيمها عن بعد ضمن أعمال الدورة الخامسة والستين للجنة وضع المرأة باألمم المتحدة 

المنامة - بنا

رفع الرئيس التنفيذي لصندوق العمل )تمكين( حســين رجب أســمى آيات الشــكر والتقدير إلى المقام الســامي لعاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة، على الثقة الملكية الســامية بمناســبة تعيينه رئيًســا تنفيذًيا 
لصنــدوق العمــل )تمكيــن(، معرًبــا عن خالص تقديره وامتنانــه على هذه الثقة الملكية الكريمة، ســائاًل المولى عز وجل 
أن يوفقه في أداء هذه المسؤولية الوطنية على أكمل وجه لمواصلة العطاء والعمل لما فيه خير وصالح هذا الوطن 

العزيز وأبنائه.

آيـــات  بأصـــدق  رجـــب  وتقـــدم 
الشـــكر والعرفان إلـــى ولي العهد 
رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفـــة، على هذه الثقة الكريمة، 
منوًهـــا بدعم وتوجيهات ســـموه 
تحقيـــق  فيـــه  لمـــا  المســـتمرة 
االقتصاديـــة  التنميـــة  أهـــداف 
المســـتدامة، السيما حرصه على 

دعم األهـــداف اإلســـتراتيجية لـ 
“تمكيـــن” وتأكيـــد دوره في دعم 
واســـتدامته  الخـــاص  القطـــاع 
ليكـــون رافًدا أساســـا مـــن روافد 
لنمـــو  رئيســـا  ومحـــرًكا  التنميـــة 

لاقتصاد الوطني.
وعبر عن اعتـــزازه بهذا التكليف 
التزامـــه  مؤكـــًدا  الســـامي، 
بالعمـــل علـــى تحقيـــق األهـــداف 

ينتهجهـــا  التـــي  اإلســـتراتيجية 
“تمكيـــن” لتقديم الدعـــم لألفراد 
مملكـــة  فـــي  والمؤسســـات 
المســـتمر  والســـعي  البحريـــن 
لتعزيـــز المســـاهمة الفاعلـــة فـــي 
نمو واســـتدامة القطـــاع الخاص 
مـــن خـــال توظيـــف خبرته في 
العمـــل في عدد من المؤسســـات 
االقتصادية الرائدة في المملكة، 

والمضطلعـــة بتطويـــر االقتصـــاد 
الوطني، بما يسهم في مضاعفة 
البرامـــج  مـــن  المســـتدام  األثـــر 
التـــي تقدمها “تمكين”، واالرتقاء 
فيمـــا  الخدمـــات  أداء  بمســـتوى 
الحاليـــة،  المتغيـــرات  يواكـــب 
كورونـــا  جائحـــة  بعـــد  الســـيما 

)كوفيد 19(.
ونوه بالدور الريادي الذي تؤديه 
“تمكيـــن”،  كــــ  وطنيـــة  مؤسســـة 
ودورهـــا في دفع عجلـــة التنمية 
مبتكـــرة  حلـــول  خـــال  مـــن 
وإبداعية ورائدة لاســـتثمار في 
تنميـــة القطـــاع الخاص، مشـــيًرا 
فـــي  االســـتمرار  ضـــرورة  إلـــى 

البنـــاء علـــى النتائـــج اإليجابيـــة 
خـــال  “تمكيـــن”  حققهـــا  التـــي 
جـــاءت  والتـــي  عملـــه،  ســـنوات 
ثمرة لتوجيهـــات مجلس اإلدارة 

برئاسة الشيخ محمد بن عيسى 
الحثيثـــة  والجهـــود  خليفـــة،  آل 
إلبراهيـــم  الســـابقة  لـــإدارة 
جناحـــي، وذلـــك بهـــدف اإلفـــادة 
من التجربة الفريدة لتمكين في 
تقديم مزيد من الدعم لاقتصاد 
الوطنـــي، واالســـتناد إلـــى األطر 
وضعتهـــا  التـــي  اإلســـتراتيجية 
مؤكـــًدا  المقبلـــة،  للســـنوات 
أهميـــة دور الجهـــود التنســـيقية 
األطـــراف  لجميـــع  والتعاونيـــة 
المعنية والممثلة لفريق البحرين 
من أجل تقديم تجربة اقتصادية 

رائدة لمملكة البحرين.

ــة لـــــ “تــمــكــيــن” ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــى تــحــقــيــق األهــــــــــداف االسـ ــلـ ســنــعــمــل عـ

حسين رجب: شكًرا جاللة الملك ونعتز بالتكليف السامي

حسين رجب

محافظ محافظة المحرق خالل االجتماع التاسع والثالثين للمجلس التنسيقي
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حميدان: حمالت مستمرة لتصحيح أوضاع مساكن العمال

البحرين تطالب المجتمع الدولي بموقف حازم ضد الحوثيين

القوانين تطبيق  ــي  ف ــيــة”  ــداخــل “ال ــع  م ــبــنــاءة  ال بــالــشــراكــة  مــشــيــًدا 

تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء برئاســـة 
ولـــي العهد رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو 
الملكـــي األمير ســـلمان بن حمـــد آل خليفة، 
باســـتمرار متابعـــة تطبيـــق القوانيـــن التـــي 
تعزز من تنظيم مســـاكن العمال بما يحفظ 
ســـامة كافة أفراد المجتمـــع، كثفت وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية وبالشـــراكة مع 
العاقـــة،  ذات  والجهـــات  الداخليـــة  وزارة 
أعمال التفتيش على تلك المســـاكن؛ بهدف 
تخفيـــف الكثافـــة العدديـــة والتحقـــق مـــن 
توافـــر المســـاحة المقـــررة لكل عامـــل بهذه 
المســـاكن. وقد أشـــاد وزير العمل والتنمية 
االجتماعيـــة بالتعـــاون البنـــاء مـــن جانـــب 
الداخليـــة، مثمنـــا توجيهـــات وزيـــر  وزارة 
آل  عبـــدهللا  بـــن  راشـــد  الشـــيخ  الداخليـــة 
خليفـــة ودعمـــه لهـــذه الجهود التي تســـهم 
في تعزيـــز االلتزام باإلجراءات االحترازية 
للحد من انتشـــار فيـــروس كورونـــا، منوها 
إلى أن المحافظات تقوم بدور أســـاس في 
هـــذه الحمـــات من خـــال رصـــد ومعالجة 
المخالفات، وصوال إلـــى تصحيح األوضاع 
فـــي هذه المســـاكن. كما شـــدد وزيـــر العمل 
والتنميـــة االجتماعيـــة على أهميـــة تطبيق 
اإلجـــراءات  والعمـــال  العمـــل  أصحـــاب 
االحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق 
الوطنـــي الطبي للتصدي لفيـــروس كورونا 
والجهـــات المعنيـــة بمـــا مـــن شـــأنه الحفاظ 
على صحة وســـامة األفراد والعاملين في 

بيئة وأماكن العمل، وكذلك مســـاكن العمال 
مـــن المخاطـــر، وتفـــادي اإلصابـــة بفيروس 
كورونا، مضيفا أن اإلدارة المختصة بوزارة 
العمـــل والتنمية االجتماعية، تواصل تنفيذ 
حملـــة واســـعة النطـــاق تســـتهدف مســـاكن 
العمـــال التـــي تخضـــع للرقابـــة واإلشـــراف 
النصـــوص  بحســـب  الـــوزارة،  قبـــل  مـــن 
الـــواردة في القانون رقم )36( لســـنة 2012 
بشـــأن العمـــل في القطاع األهلـــي. وأوضح 
حميدان أن المحافظة على سامة وصحة 
العمـــال من أولويـــات الـــوزارة، حيث يقوم 
فريـــق متخصص من مهندســـي ومفتشـــي 
الســـامة والصحة المهنية بالـــوزارة بزيارة 
مســـاكن العمـــال؛ بغـــرض تعزيـــز الحمايـــة 
للعمال في مســـاكنهم والتحقق من االلتزام 
المنصـــوص  والمواصفـــات  باالشـــتراطات 
عليهـــا فـــي القـــرار )40( لســـنة 2014. وكان 
وزير العمل والتنمية االجتماعية، قد أصدر 
العـــام الماضي تعميما إداريا للمنشـــآت في 
القطاع الخـــاص، تضمن في أحـــد محاوره 
توجيهـــا بتقليل عـــدد العمـــال المتواجدين 
فـــي الغرفـــة الواحـــدة فـــي مســـاكن العمال 
للعامـــل  المخصصـــة  المســـاحة  وزيـــادة 
الواحـــد، علما أنه وبحســـب البند األول من 
المـــادة )3( من القرار رقم )40( لســـنة 2014 
مســـاكن  ومواصفـــات  اشـــتراطات  بشـــأن 
العمـــل، يجب أال تقل المســـاحة المخصصة 
لـــكل عامـــل عـــن أربعـــة أمتـــار مربعـــة مـــن 
المســـاحة الخالية فـــي الغـــرف المخصصة 

لمســـاكن العمـــال، وهو مـــا يدعـــم القرارات 
والتوجيهات الرسمية حول ضرورة تقليل 
أعداد العمال في المساكن المخصصة لهم. 
كمـــا اشـــتمل التعميـــم الصادر علـــى توجيه 
ضـــرورة  إلـــى  الخـــاص  القطـــاع  منشـــآت 
الميـــاه  دورات  لزيـــادة  يلـــزم؛  مـــا  اتخـــاذ 
والمرافـــق الصحية المخصصـــة للعمال في 
مواقع العمل ومســـاكن العمـــال، إلى جانب 
ضـــرورة قيام أصحاب العمـــل أو من ينوب 
عنهـــم بمراقبـــة التقيـــد بتنفيـــذ اإلجراءات 
الرادعـــة  اإلجـــراءات  واتخـــاذ  المذكـــورة، 
لمـــن يخالـــف تلـــك التوجيهـــات. واتخاذ ما 
يلـــزم من قبل أصحـــاب العمل لحظر تبادل 
الزيارات من قبل العمال التابعين ألصحاب 
عمـــل محدديـــن إلـــى المســـاكن المخصصة 
للعمـــال التابعيـــن ألصحـــاب عمـــل آخريـــن، 
فضـــا عن توجيـــه أصحـــاب العمـــل الذين 

يقومون بتوفير المســـاكن لعمالهـــم؛ للقيام 
بتخصيص مبانٍ منفصلة تســـع لـ 10 % من 
العمال التابعين لصاحب العمل كحد أدنى؛ 
وذلـــك بغـــرض تخصيصها للحجـــر الصحي 
االحتـــرازي وفـــق إرشـــادات إدارة الصحـــة 
العامة للمنشآت التي تستخدم أكثر من 50 
عامـــًا. وأعرب حميدان عن تقديره للحس 
الوطنـــي العالـــي الـــذي يتمتـــع بـــه أصحاب 
العمـــل ومـــا يبدونـــه مـــن تعـــاون وتنســـيق 
مـــع الـــوزارة والجهـــات الرســـمية المعنيـــة 
فـــي إطـــار الجهـــود الوطنيـــة لمواجهة هذا 
الظرف االســـتثنائي، مثمنا جهود محافظة 
العاصمـــة والتـــي أســـهمت في التـــزام 283 
منشأة باتخاذ اإلجراءات الازمة؛ لتخفيف 
االكتظاظ في مساكن العمال لديها، والعمل 
علـــى نقل أكثـــر من 15 ألف عامل لمســـاكن 
أخـــرى، لـــه مبينـــا ما لهـــذه اإلجـــراءات من 
علـــى  واســـعة  وانعكاســـات  كبـــرى  أهميـــة 
الســـامة والصحة العامـــة للمجتمع، ويعزز 
الجهـــود الرســـمية المتخذة للتصـــدي لهذه 
الجائحـــة علـــى المســـتوى الوطني. وشـــدد 
وزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة علـــى 
أهميـــة قيام أصحـــاب العمـــل أو من ينوب 
عنهـــم بمراقبـــة التقيـــد بتنفيـــذ اإلجراءات 
المذكـــورة واتخاذ اإلجـــراءات الرادعة لمن 
يخالف تلـــك االحتياطـــات الوقائية؛ وذلك 
مـــن أجل الحفـــاظ على الســـامة والصحة 
لجميـــع الشـــركاء في ســـوق العمـــل ولكافة 

أفراد المجتمع على حد سواء.

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - وزارة الخارجية

اســـتمرار  البحريـــن  مملكـــة  خارجيـــة  وزارة  أدانـــت 
ميليشـــيا الحوثي اإلرهابيـــة المدعومة من إيران في 
إطـــاق الصواريـــخ البالســـتية والطائـــرات المســـيرة 
بشـــكل ممنهـــج ومتعمـــد تجـــاه المنشـــآت واألعيـــان 

المدنيـــة بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة، مـــا 
يعـــرض ســـامة المدنييـــن اآلمنيـــن لخطـــر كبيـــر في 

انتهاك صارخ للقانون الدولي اإلنساني.
إلطـــاق  إدانتهـــا  عـــن  الخارجيـــة  وزارة  وأعربـــت 
ميليشـــيا الحوثـــي طائرة مســـيرة أمس تجـــاه مدينة 

خميـــس مشـــيط، مؤكدة وقـــوف مملكـــة البحرين مع 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي كل مـــا تتخـــذه من 
إجـــراءات رادعـــة لحمايـــة أمنهـــا وســـامة أراضيهـــا، 
مطالبة المجتمع الدولـــي بموقف حازم تجاه األعمال 

اإلجرامية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي اإلرهابية.

النعيمي: إيالء ذوي “متالزمة داون” اهتماما كبيرا
الـــحـــكـــومـــيـــة الــــــمــــــدارس  فـــــي  ــا  ــ ــًب ــ ــال ــ ط  120 دمــــــج 

العالمـــي  باليـــوم  االحتفـــال  بمناســـبة 
لمتازمة داون، الذي يصادف 21 مارس 
فـــي كل عام، أكد وزيـــر التربية والتعليم 
ماجـــد النعيمـــي أن الـــوزارة تولـــي هـــذه 
الفئـــة مـــن األبنـــاء اهتماًمـــا كبيـــًرا ضمن 
سياســـة دمج ذوي االحتياجات الخاصة 
المـــدارس  تضـــم  إذ  للتعلـــم،  القابليـــن 
الحكوميـــة في الوقت الحالي 120 طالبا 
وطالبـــة منهـــم. وأوضـــح الوزيـــر أنه في 
ظل ما يمر به العالم من انتشـــار فيروس 
الفريـــق  لتوجيهـــات  ونتيجـــة  كورونـــا، 
الوطنـــي الطبي بتطبيـــق التعلم عن بعد، 
قامـــت الوزارة بمواصلـــة تدريس الطلبة 
البســـيطة  الذهنيـــة  اإلعاقـــة  ذوي  مـــن 
المنصـــات  خـــال  مـــن  داون  ومتازمـــة 
التعليمية الرقمية، وتفعيل جميع قنوات 
التواصـــل اإللكترونيـــة، ومنهـــا الدروس 
االفتراضيـــة، مـــع إعـــداد ما يقـــارب 135 
درًســـا إلكترونًيا تم تحميلها على البوابة 
تعتـــز  الـــوزارة  أن  وأضـــاف  التعليميـــة. 
بتجربتها التي بدأت الطلبة ذوي اإلعاقة 
الذهنيـــة ومتازمـــة داون، والتـــي بدأت 

ابتدائيـــة  مـــدارس   8 فـــي   2001 العـــام 
موزعـــة علـــى مختلـــف مناطـــق المملكة، 
 - الدراســـي2008  العـــام  بدايـــة  ومـــع 
2009 بـــدأت الـــوزارة بتطبيـــق البرنامج 
فـــي المرحلـــة اإلعدادية، واســـتمرت في 
المرحلتيـــن  فـــي  فـــي تطبيقـــه  التوســـع 
عـــدد  ليبلـــغ  واإلعداديـــة،  االبتدائيـــة 
المـــدارس مـــن المرحلتيـــن الدراســـيتين 
االبتدائيـــة واإلعدادية فـــي العام الحالي 
2020 - 2021 ) 59 مدرســـة( 31 مدرسة 
للبنيـــن و28 مدرســـة للبنـــات، ويبلغ عدد 
الطلبة المنتفعين منه 471 طالبا وطالبة، 
120 منهـــم يعانـــون من متازمـــة داون، 
و351 يعانون من إعاقة ذهنية بسيطة.

وتابـــع أن جميع المدارس الحكومية يتم 
فيهـــا تدريـــس هذه الفئة فـــي صف دمج 
ذوي اإلعاقـــة الذهنيـــة ومتازمـــة داون، 
وهـــو صـــف خـــاص بهـــم فـــي المدرســـة 
العادية، معتمدين فـــي ذلك على المنهج 
التربـــوي التعليمي التأهيلي لألفراد ذوي 
اإلعاقة الذهنية )البســـيطة - المتوسطة( 
والذي عمدت الوزارة بشـــرائه من شركة 
المناهـــج المتكاملة للخدمـــات التعليمية 

وخدمـــات ذوي االحتياجـــات الخاصـــة - 
المالكة لمدارس النبراس )دولة الكويت(، 
وذلك بناء على المعايير العلمية العالمية، 
والذي يهـــدف إلى تنمية قـــدرات الطلبة 
ذوي اإلعاقـــة الذهنيـــة البســـيطة ومنهم 
األساســـية  ومهاراتهـــم  داون،  متازمـــة 
والتعليميـــة  التربويـــة  المجـــاالت  فـــي 
والتأهيليـــة ومســـاعدتهم فـــي الوصـــول 
إلـــى أقصـــى درجـــة مـــن التفاعـــل  بهـــم 
المدرســـي  المجتمـــع  فـــي  والمشـــاركة 
والعائلي الخارجي، واســـتثمار لقدراتهم 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى يتـــم دمجهـــم مـــع 
أقرانهـــم العاديين في حصص األنشـــطة 
الاصفية، وهي: )الرياضة، والموسيقى، 
والرسم، والتصميم والتقانة، والمجاالت 
فـــي المرحلـــة االعداديـــة، والحاســـوب(. 
وكل ذلك وأكثر يســـهم في تحقيق لمبدأ 
الدمج في المجتمع، كما وتشجع الوزارة 
على مشـــاركة الطلبة مـــن متازمة داون 
الداخليـــة  والفعاليـــات  المســـابقات  فـــي 
والخارجيـــة كجائـــزة األمير ســـلطان بن 
ســـلمان لحفـــظ القـــرآن الكريـــم لألطفال 
مهرجـــان  الطفولـــة،  ملتقـــى  المعوقيـــن، 
القصيـــرة  التســـجيلية  الفيديـــو  أفـــام 
الثامـــن، فعاليـــات فـــي مدينـــة الشـــباب، 
بـــأن  الوزيـــر  القـــراءة. واختتـــم  تحـــدي 
الـــوزارة تقـــوم بتحويـــل طلبـــة متازمة 
داون ممن تجاوزت أعمارهم 15 سنة إلى 
مركز التأهيل األكاديمـــي والمهني التابع 
لـــوزارة التنميـــة االجتماعية، الســـتكمال 
تقديـــم الخدمـــات التأهيليـــة والتربويـــة 
والمهنية المناســـبة، كما تم إشراكهم في 
مشـــروع بذرة عطـــاء الزراعي مع الطلبة 

العاديين في المؤسسة المدرسية.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ميــرزا يبحث التعــاون مع “االتحــــاد” اإلماراتيــــة
المســـتدامة  عقـــد رئيـــس هيئـــة الطاقـــة 
عبدالحســـين ميـــرزا اجتماًعـــا افتراضًيـــا 
عـــن بعد مع وفد رفيع المســـتوى برئاســـة 
الرئيـــس التنفيـــذي مـــن شـــركة االتحـــاد 
Etihad Energy Ser-  لخدمـــات الطاقـــة

vices اإلماراتية فيصل الرئيسي.
وأشـــاد ميرزا باإلســـهامات المهمـــة لدولة 
الشـــقيقة  المتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات 
في الســـبق العالمـــي للتحول إلـــى الطاقة 
المستدامة والخبرات العريقة التي تثري 
بها شـــركة االتحـــاد لخدمـــات الطاقة في 
دعـــم هـــذه المســـيرة مـــن خـــال خدمات 
تدقيـــق وترشـــيد الطاقـــة التـــي تقدمهـــا 
الشـــركة باإلضافـــة إلـــى اســـتثماراتها في 
مشـــروعات الطاقـــة المتجـــددة خصوصا 
مشـــروعات الطاقة الشمســـية، فـــي إطار 
القطاعيـــن  دعـــم  فـــي  الشـــركة  جهـــود 

الحكومي والخاص في هذه المجاالت.
بالفـــرص  الشـــركة  باهتمـــام  وأشـــاد 
البحريـــن  مملكـــة  فـــي  االســـتثمارية 
الخبـــرات  مـــن  االســـتفادة  وإمكانـــات 
التنافســـية العالميـــة التي تمتلكها شـــركة 
االتحـــاد لخدمـــات الطاقـــة، خصوصـــا أن 
الشركة تنفذ مشـــروعاتها بتعاقدات أداء 
الطاقـــة التـــي يتـــم عبرهـــا ضمـــان توفير 
الطاقة وضمان منظومة الحلول المطبقة 
طوال مـــدة التعاقد، باإلضافـــة إلى طرح 
الحلول والخدمات التمويلية المشروعات 
بنســـبة تصـــل إلـــى 100 % مـــن مجمـــل 
كلفـــة المشـــروع بحيـــث يتمكـــن صاحب 
المشـــروع من تسديد التكاليف من خال 
التوفيـــر الذي يحّصله من تطبيق الحلول 
المقدمـــة مـــن قبـــل الشـــركة، وبذلـــك فإن 
المستفيد من الوفورات ال يحتاج إلى أية 
اســـتثمارات أوليـــة في المشـــروع كرأس 

مال يمول عبره التطبيقات والحلول. 
وقدم ميرزا في اللقاء عرًضا مرئًيا للوفد 
عـــن اإلنجـــازات التي تحققـــت في قطاع 
الطاقـــة المتجـــددة وكفـــاءة الطاقـــة فـــي 
مملكة البحرين في ظل توجيهات القيادة 
الرشيدة، وســـلط الضوء على أهمية بناء 
العاقات والشـــراكات مع كبرى الشركات 
االختصاصية اإلقليميـــة والعالمية إلثراء 
هذا القطـــاع الواعد في المملكة وتحقيق 
المنفعـــة المتبادلـــة، خصوصـــا الشـــركات 
مجلـــس  دول  مـــن  االختصـــاص  ذات 
التعاون الخليجـــي ترجمًة لوحدة الهدف 

وتكامـــل الجهـــود بيـــن الـــدول الشـــقيقة 
فـــي جميع المجـــاالت التي من شـــأنها أن 
تعزز األواصـــر التاريخية بينها. وفي هذا 
السياق استعرض ميرزا أبرز المشروعات 
والفـــرص االســـتثمارية والمبـــادرات ذات 
األولويـــة التي تعتزم الهيئـــة العمل عليها 
المعتمـــدة  الوطنيـــة  األهـــداف  لتحقيـــق 
للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وفرص 
التعـــاون المشـــترك بيـــن الهيئـــة وشـــركة 

االتحـــاد لخدمـــات الطاقة، بما يســـهم في 
مشـــروعات  فـــي  االســـتثمارات  تشـــجيع 
الطاقـــة  ومشـــروعات  الطاقـــة  كفـــاءة 
المتجـــددة فـــي مملكة البحريـــن، وناقش 
آفاق التعاون المشترك وفرص االستفادة 
مـــن خبـــرة الشـــركة عدد مـــن المبـــادرات 

والدراسات التي تقوم بها الهيئة. 
واســـتعرض الوفـــد الرفيـــع المســـتوى مع 
شـــركة  وإســـتراتيجيات  خطـــط  ميـــرزا 

مشـــيدين  الطاقـــة،  لخدمـــات  االتحـــاد 
بالشوط الكبير الذي قطعته هيئة الطاقة 
المســـتدامة برئاســـة عبدالحســـين ميـــرزا 
للنهـــوض بقطاع الطاقة المســـتدامة، وتم 
البحث فـــي أوجع التعاون المشـــترك بين 
الطرفيـــن، وذلـــك من خـــال فريـــق عمل 
مشـــترك يضـــم المختصيـــن مـــن كل مـــن 
هيئة الطاقة المســـتدامة وشركة االتحاد 

لخدمات الطاقة.

المنامة - مكتب رئيس هيئة الطاقة المستدامة

الشركة مهتمة 
بالفرص االستثمارية 

في البحرين

ماجد النعيمي

“بوسطن” الخليج
Û  القنــاة البحريــن  تلفزيــون  يخصــص  أن  الحــظ  ســعيد  كنــت 

)55( لقــاًء خاًصــا معــي قبــل أيــام حول قصــة نجــاح الجامعة 
األهليــة، ولعــل مــا أســعدني هي تلــك المحاور وذلــك اإلعداد، 
وطاقة التحاور حول أساسيات التفكير التي قادت الجامعة 
نحــو منصــات التفــوق العلمــي واألكاديمــي، وكيــف أنها ضمن 
منظومــة أكاديمية واعدة تمكنت من أن تضع البذرة الخصبة 
في أرض أكثر خصوبة لتجمع علمي فائق أستطيع تجاوًزا أن 
أطلق عليه بتجمع “بوسطن” في مملكة البحرين، ذلك التجمع 
الذي صعد بالحضارة األمريكية إلى شــواهق العلوم ومنارات 
الفنون واإلبداعات، كان الحوار مســتنفًرا للمعلومات، بقدر ما 
كان عــاداًل فــي إقامــة ذلــك الجســر بيــن أفق الدولــة، وضفاف 
القطــاع، وترتيــب  بيــن شــرعنة  الخــاص،  الجامعــي  التعليــم 
أوضاعــه، وقــدرة القائميــن عليه بأن يكونوا عند حســن الظن، 
ثــم بين قوافل األســئلة، ومحاوالت اإلجابــة على كل ما يدور 
وكل ما يصول أو يجول بخواطر الناس، حول وضع جامعتنا 
الخاصــة، حــول موقعها من اإلعراب تحت ســماوات متحركة 
المهنــة،  أتقنــوا  زمــاء  وبيــن  كثبانيــة طائــرة،  أراض  وفــوق 
وحرصــوا علــى مزاولتها، وجابوا األرض شــرًقا وغرًبا وشــمااًل 
وجنوًبــا مــن أجــل تحويــل مملكــة البحريــن إلى مركز إشــعاع 
حضــاري هــو فــي حد ذاته يمثــل تلك الديباجــة المباركة التي 
اســتهل بهــا ميثــاق العمل الوطنــي مادته األولــى عندما أطلق 
الضوء األخضر بإنشاء الجامعات الخاصة واألهلية باعتبارها 
مراكز إشعاع حضاري وعلمي، ومنارات إبداع وتفكير متقدم.

Û  ونحمــد هللا ونشــكر فضلــه أن كل ذلــك قد تزامن مع مشــروع
إصــاح التعليــم الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
ومــن ثــم وضعــه على منصة الرؤية الشــاملة لمســتقبل مملكة 
البحريــن اإلنمائــي مــن اآلن وحتــى عــام 2030، كل ذلــك كان 
حاضــًرا والحــوار التلفزيونــي يتجلــى ليصــل بــي إلــى محطة 
الحديــث عــن الكيفيــة واآلليــة والمنــاخ، عن كيفيــة االنطاق 
وديمومــة االســتخاص آلليــة فاعلــة مــن أجــل تحقيــق أعلى 
معاييــر الجــودة فــي التعليــم، وأقــدس صيحــات التوافــق مع 
حاجــات المجتمــع، وخدمتــه، ومســاعدته على عــاج قضاياه 
وســبر أغــوار مشــاكله، وتدقيق مامــح إرهاصاتــه وإنجازاته 

ومعابره.
Û  ومــن حســن الطالــع أن الفرصــة كانــت متاحــة أمامــي ولوقت

اعتبرتــه كافيــا للحديــث عــن كيفية اختيــار المنظمــة الدولية 
لألمــم المتحــدة للجامعــة األهليــة مــن أجل تحديــد 7 أهداف 
مــن 17 هدًفــا يمكن أن تكون على مــدرج التعاطي األكاديمي 
مــن الجامعــة حتــى حلــول عــام 2030؛ من أجــل تحقيق نماء 
مســتدام، والمســاهمة فــي إرســاء قواعــده المتراميــة ضمــن 
مجموعــة مــن االعتبــارات األمميــة، والحاجــات المجتمعيــة، 
والمفترقــات العلميــة حتى يكون لجامعاتنا ذلــك األثر العيني 
ثوابتــه،  تبجيــل  وفــي  المجتمــع،  شــكل  تغييــر  فــي  الفاعــل 

وتصويب مساراته، والوفاء بحاجاته.
Û  لقــد خرجــت الجامعــة األهلية مــن رحم المشــروع اإلصاحي

الكبيــر لجالــة الملك حفظه هللا ورعاه لكي تقول للعالم أجمع 
إن بالبحريــن قيــادة حكيمــة تقرأ المســتقبل وتحــدد حاجاته، 
وإن بالبحرين حكومة رشــيدة يمكنها مســاعدة الجامعات كل 
الجامعــات بجناحيهــا الخــاص والعام على االنطــاق من دون 
بروتوكــوالت معرقلة أو بيروقراطيات معطلة، أو مشاكســات 

ال محل لها من اإلعراب.
Û  شــأن ذلــك  فــي  شــأنها  األهليــة  الجامعــة  نجحــت  وبالفعــل 

المنظومــة برمتهــا من أن تكــون نواة صالحة للتخلق األشــمل 
لـ “بوســطن” خليجي يفهم في لغة المســتقبل، ويجيد لهجات 
العلــوم القادمــة مــن خــال ذكاء اصطناعــي وإبــداع إنســاني، 
إلــى  وابتــكار إطــاري يســتطيع أن يصعــد باألمــم المعاصــرة 
ســماوات المواجهــة المثلــى للتحــدي، وإلــى فضــاءات العالــم 
الحديثــة  التقنيــات  الرقمــي، وعلــى  التــداول  المهيمــن علــى 

بجبروتها وسطوتها ومؤسساتها الفاعلة في كل مجال.
Û  لــن نقــول بأننــا حققنا كل شــيء، لكن يمكننــا أن نوجه الدعوة

إلــى المنظومــة بأكملهــا لكــي تتشــارك مــن أجــل أن نحقــق كل 
شــيء، أن نحــدد األولويــات، وأن نتحــاور مــن أجــل مســتقبل 

أفضل، وأيام أجمل لم نعشها بعد.

د. عبد اهلل الحواج

جميل حميدان
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61051 مخالفة عدم لبس كمامة حتى 18 الجاري
االلــــــــــــــــتــــــــــــــــزام يــــــــحــــــــد مــــــــــــن انـــــــــتـــــــــشـــــــــار “كــــــــــــــورونــــــــــــــا”

أشــار مســاعد رئيــس األمــن العام لشــؤون العمليــات والتدريــب العميد الركن 
الشــيخ حمــد بــن محمــد آل خليفــة  إلــى أهميــة مواصلــة التــزام المواطنيــن 
والمقيميــن بالقــرارات الصــادرة بشــأن الحــد مــن انتشــار فيــروس كورونــا، 
وذلــك عبــر االلتزام بكافة اإلجراءات االحترازية والتدابير الوقائية للتصدي 

لفيروس كورونا.

وشـــدد على اســـتمرار جهود اإلدارات 
والمديريـــات األمنيـــة فـــي المســـاهمة 
للحـــد مـــن انتشـــار فيـــروس كورونـــا، 
الشـــرطة  مديريـــات  قامـــت  حيـــث 
المعنيـــة  واإلدارات  بالمحافظـــات 
 8579 باتخـــاذ  الداخليـــة  بـــوزارة 
إجـــراء للحفـــاظ على معاييـــر التباعد 
االجتماعـــي، ورصـــد 61051 مخالفـــة 
عدم لبـــس كمامة الوجـــه في األماكن 
العامـــة والمحـــات التجاريـــة وتنفيذ 
7023 حملـــة توعوية، وذلك حتى 18 

مارس الجاري.
وقال إن اإلدارة العامة للدفاع المدني 
نفـــذت حتى تاريخ 18 مارس الجاري 
وتعقيـــم  تطهيـــر  عمليـــات   213207
مختلفة للمباني والمنشآت الحكومية 
والشوارع والطرقات وغيرها، كما أنها 
مســـتمرة في عقد الدورات التدريبية 
لتنفيـــذ  الصحيحـــة  الطـــرق  حـــول 
عمليات التطهير والتعقيم االحترازي 
الحكوميـــة  والمنشـــآت  المبانـــي  فـــي 
وأماكـــن العمـــل، وبلغ عدد من شـــارك 

الدفـــاع  نظمهـــا  التـــي  الـــدورات  فـــي 
المدني 1173 شخصًا من المؤسسات 
والشـــركات الخاصة، و 1051 شخصًا 
الحكوميـــة،  الجهـــات  مختلـــف  مـــن 
فيمـــا بلغ عـــدد المتطوعين منذ شـــهر 

مارس العـــام الماضي 6059 متطوعًا، 
واإلشـــراف علـــى 1521 عملية تطهير 
وتعقيم شـــارك فيهـــا المتطوعون، كما 
تم تدريب 1230 شـــخصًا من الكوادر 
المســـاجد،  لتعقيـــم  والمتطوعيـــن 
وتنفيـــذ 107 عمليـــات تطهير وتعقيم 

بالتعاون مع شركات التنظيف.

العـــام  األمـــن  رئيـــس  مســـاعد  ونـــوه 
إلـــى  والتدريـــب  العمليـــات  لشـــؤون 
قـــام  الوطنـــي  اإلســـعاف  مركـــز  أن 
 7110 بـــدء الجائحـــة بمباشـــرة  منـــذ 
باغات خاصة بفيـــروس كورونا، قام 
مـــن خالهـــا باالســـتجابة لجميـــع هذه 
الباغـــات عن طريق فريق متخصص 

ومؤهل والذي قام باتخاذ اإلجراءات 
الازمـــة ونقـــل المصابيـــن بالفيروس 
لألماكـــن المخصصـــة، مشـــيرًا إلى أن 
مجمـــوع حركـــة اآلليـــات التـــي قامت 
بهـــا إدارة النقـــل بالـــوزارة منـــذ بداية 
 26898 بلغـــت  اآلن  إلـــى  الجائحـــة 

شملت نقل 81421 حالة.
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مواطنون لـ “^”: شوارع “الرملي” الجديدة تحت معول التكسير
شـــكا مواطنون من ضاحيـــة الرملي لـ “الباد” 
لشـــوارع  وإصـــاح  تكســـير  أعمـــال  وجـــود 
الضاحيـــة الحديثة جدا، والتي ســـلمت وزارة 
اإلســـكان أول مفاتيحهـــا فعليـــا فـــي يونيـــو 

الماضي فقط.
وأشـــار المواطنـــون عـــن تضررهـــم مـــن هـــذه 
األعمـــال، وتســـاؤلهم عـــن أســـباب مـــا يحدث 
ولمـــاذا لم تقم وزارة األشـــغال بكل ذلك أثناء 
القيام بالبنية التحية، موضحين أن ما يحدث 

هو هدر للمال العام.
وأبـــدوا اســـتغرابهم وتذمرهـــم ممـــا يحصـــل، 
خصوصـــا أن اغلـــب البيـــوت لـــم ُتســـكن بعد، 
تحـــت  تـــزال  مـــا  كثيـــرة  أخـــرى  بيـــوت  وان 
الفرش والتأثيث والبناء اإلضافي للمنتفعين، 
متســـائلين عـــن األســـباب الكامنـــة خلف حفر 

الشوارع الجديدة.
ورصدت عدســـة “الباد” بناء على شكاواهم، 
أعمال تكســـير وحفر في نقاط عديدة، حيث 
تـــم انتـــزاع الطوب األحمر مـــن على األرصفة 
وتكسير الكتل الخرسانية الجانبية لها، وحفر 

عدد منها ألسباب غير معروفة.
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الســـواحل  خفـــر  قائـــد  اســـتقبل  
اللـــواء ركـــن بحـــري عـــاء عبـــدهللا 
ســـيادي،  النائب عبدهللا الدوســـري، 
المحافظـــة  بلـــدي  وعضـــو مجلـــس 
الشماليةمحمد الدوسري، باإلضافة 

إلى عدد من الصيادين.
وقـــد رحـــب قائـــد خفـــر الســـواحل 
إلـــى  منوهـــا  الكريـــم،  بالحضـــور   ،
أهميـــة هذه اللقـــاءات ، والتي تأتي 
تزامنا مع يوم الشـــراكة المجتمعية 
واالنتماء الوطنـــي، وتؤكد الحرص 
المتبادل لتعزيز الشراكة المجتمعية 
التـــي  الجوهريـــة  المبـــادئ  كأحـــد 
تستند عليها اســـتراتيجية التطوير 
والتحديـــث التـــي أرســـى قواعدها 
أهميـــة  وتعكـــس  الداخليـــة،  وزيـــر 
التعاون بين المواطنين ومؤسسات 
المجتمـــع المدني وشـــرطة البحرين 

لكل ما فيه خير وصالح الوطن.
وتـــم خال اللقـــاء ، بحـــث عدد من 
الموضوعـــات المتعلقـــة بالخدمـــات 
الســـواحل  خفـــر  يقدمهـــا  التـــي 
للصياديـــن ومرتـــادي البحر، وطرح 
احتياجـــات وماحظـــات الصيادين 
، حيـــث أكـــد قائـــد خفر الســـواحل ، 
أهميـــة العمـــل وبشـــكل حثيث على 
تذليـــل كافة الصعوبات التي تواجه 

الصيادين .
مـــن جهتـــه، أعـــرب النائـــب عبدهللا 
شـــكره  عـــن  الدوســـري  إبراهيـــم 
الســـواحل  خفـــر  لجهـــود  وتقديـــره 
للمواطنيـــن،  المقدمـــة  والخدمـــات 
بما يســـهم في حفظ األمـــن وتعزيز 
الســـامة البحريـــة، منوهـــا إلى دور 
خفر السواحل في تلبية احتياجات 

الصيادين ومرتادي البحر.

تذليل مشاكل الصيادين

“بتلكو” تدعم “تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”
اللوحيـــة واألجهـــزة  المتنقـــل  لإلنترنـــت  حصـــري  بعـــرض 

أشاد رئيس جمعية البحرين لتنمية 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، 
الســـلوم،  صبـــاح  أحمـــد  النائـــب 
بالجهود الكبيرة التي تبذلها شـــركة 
بتلكـــو،  لدعـــم الشـــركات الصغيـــرة 
الخدمـــات  وتعزيـــز  والمتوســـطة 
المقدمة لهم لكونهم جزءا فّعاال في 

االقتصاد الوطني.
عرًضـــا  قدمـــت  بتلكـــو  أن  وذكـــر 
حصريا لكل رائد وصاحب عمل من 
المنتســـبين للجمعيـــة والحاضنـــات 
ومســـرعات األعمـــال التابعة لها عبر 
تزويدهـــا 500 جهاز لوحـــي مزودة 
بســـعر  المنتقـــل  االنترنـــت  بخدمـــة 
حصـــري وذلـــك اســـهاًما منهـــا لدعم 
أداء  مـــن  وتمكينهـــم  المؤسســـات 
أعمالهم بكفاءة باستخدام التقنيات 
الحديثـــة ودورهـــا المجتمعـــي فـــي 

تقديم الدعم المستمر للجمعيات.
افتتـــاح  هامـــش  علـــى  ذلـــك  جـــاء 
مركـــز بتلكو لقطـــاع األعمال بمجمع 
مـــن  االتفاقيـــة  وقـــع  اذ  األفنيـــوز، 
جانـــب الشـــركة مديـــر عـــام القطاع 
ومـــن  منيـــر  التجـــاري عبدالرحمـــن 
النائـــب  رئيســـها  الجمعيـــة،  جانـــب 

أحمد السلوم.
ورئيـــس  الســـلوم  النائـــب  وأكـــد 
جمعية البحرين لتنمية المؤسسات 
أهميـــة  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
الشـــركات  مـــع  المســـتمر  التعـــاون 
الكبـــرى واالســـتفادة مـــن خبراتهـــا 
وإســـهاماتها التي تصـــب في تطور 
االقتصاديـــة  الجمعيـــات  عمـــل 
بكافـــة  وامدادهـــا  والناشـــئة 

خالهـــا  مـــن  التـــي  االحتياجـــات 
تســـتطيع االســـتمرار في التخفيف 
من أعبائها خاصًة في ظل الظروف 
االقتصاديـــة مـــن تداعيـــات جائحة 

فيروس الكورونا.
بدعـــم  الشـــركة  توجـــه  أن  وبيـــن 
المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة 
ومشـــاركتها المجتمعية يأتي ايماًنا 
منهـــا بالـــدور التي تقوم بـــه لضمان 

ســـير األعمال في هذه المؤسســـات 
وتوفيـــر جـــزء مـــن احتياجاتها في 
هـــذه  علـــى  الكلـــي  االعتمـــاد  ظـــل 
الجائحـــة  واســـتمرار  التقنيـــات 
واالنتقـــال نحـــو مفهـــوم كلي يتجه 
عـــن  األعمـــال وممارســـتها  بتطـــور 
القطـــاع  هـــذا  تضـــرر  وعـــدم  بعـــد، 
المهم والذي يشكل نسبة كبيرة من 

المؤسسات في البحرين.

أثناء توقيع االتفاقية
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