تقرير الرصد اليومي ألخبار القطاع الصحي في الصحافة المحلية

Daily Media Monitering Report for Helth Industry

اليوم  :الثالثاء

التاريخ 18 :فبراير 2020

3

Ω2020 ôjGôÑa 18 - `g1441 IôNB’G iOÉªL 24 AÉKÓãdG - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15306) Oó©dG

ó¡©dG »dh ƒª°S á°SÉFôH AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L »a

á«eƒμM äÉ¡Lh äGQGRh ™HQCG »a á«ª«¶æàdG πcÉ«¡dG ¢ü«∏≤J ≈∏Y á≤aGƒªdG
á∏jóÑdG äÉ``Hƒ``≤``©``dG ≥«Ñ£J »``a á``«``FÉ``°``†``≤``dG Iõ```¡```LC’Gh á``«``∏``NGó``dG ø``«``H AÉ``æ``Ñ``dG ¿hÉ``©``à``dÉ``H IOÉ```°```TE’G

»fÉjõdG ∞«£∏dGóÑY QƒàcódÉH ÖMôj ó¡©dG »dh
AGQRƒ``dG ¢``ù∏ée »``a ƒ``°†©c á``«LQÉîdG ô``jRh

¢UÉî°TC’G ¥ƒ≤M ò«ØæJ ó°UQ áª¡e
IQGRh á``∏`¶`e â``ë` J á`` bÉ`` YE’G …hP
∞∏ch ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG
á«ªæàdGh π``ª`©`dG IQGRh ¢ù∏éªdG
Gòg »a AÉ``L Ée ò«ØæàH á«YÉªàL’G
.áÑZôH ìGôàb’G
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥aGh :Gô°TÉY
¢ù∏ée øe Ωó≤e áÑZôH ìGôàbG ≈∏Y
AÉHô¡μdG IQGRh ΩÉ«b ¿CÉ°ûH ÜGƒædG
ó``ë`dG IOÉ`` ` jR »`` a ô``¶` æ` dÉ``H AÉ`` ª` `dGh
äGôNCÉàª∏d á«æeõdG Ióª∏d ≈°übC’G
ô°SC’G ô«JGƒa øY á£≤°ùªdG á«dÉªdG
≈aƒàj »``à`dG Ohó``ë`ª`dG π``Nó``dG äGP
¿hDƒ°T ôjRh ¢ù∏éªdG ∞∏ch ,É¡∏FÉY
ôjRh ™e ≥«°ùæàdÉH AÉªdGh AÉHô¡μdG
PÉîJÉH á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG
√ò``g »``a AÉ`` L É``e ≥``«`≤`ë`à`d ΩRÓ`` ` dG
.áÑZôdG
,á``jQGRƒ``dG ôjQÉ≤àdG óæH »``ah
ácQÉ°ûªdG èFÉàæH Éª∏Y ¢ù∏éªdG òNCG
…ò``dG z¢``VÉ``jô``dG ¿É``Ñ`«`H{ ≈≤à∏e »``a
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG »a º«bCG
øe ´ƒaôªdG ôjô≤àdG ∫ÓN øe GôNDƒe
.áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |
¿hDƒ`°`û`∏`d á`` `jQGRƒ`` `dG á``æ`é`∏`dG ≈`` `dEG
Iô``cò``e á``«` ©` jô``°` û` à` dGh á``«` fƒ``fÉ``≤` dG
¿ƒfÉ≤∏d á«æWƒdG áæé∏dG ø«H ºgÉØJ
øjôëÑdG áμ∏ªe »a »fÉ°ùfE’G »dhódG
»dhódG ¿ƒfÉ≤∏d á«eƒ≤dG áæé∏dGh
á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªéH »fÉ°ùfE’G
¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG ôjRh É¡°VôY »àdGh
.±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :É©°SÉJ
¢ù∏ée øe Ωó≤e áÑZôH ìGôàbG ≈∏Y
≈dƒàj »æWh ó°Uôe AÉ°ûfEÉH ÜGƒædG

…ô°ùjƒ°ùdG »``dGQó``«`Ø`dG OÉ``ë` J’Gh
»Ñjô°†dG êGhOR’G á`` `dGREG ¿CÉ`°`û`H
πNódG ≈∏Y ÖFGô°†dÉH ≥∏©àj Éª«a
ÖæéàdGh Üô¡àdG ™æeh ∫ÉªdG ¢SCGQh
É¡H ≥aôªdG ∫ƒcƒJhôÑdGh »Ñjô°†dG
23 ïjQÉàH áeÉæªdG »``a ø«©bƒªdG
.2019 ôÑªaƒf
AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :É°SOÉ°S
á``eƒ``μ`M ø``«` H º``gÉ``Ø` J Iô`` cò`` e ≈``∏` Y
ájQƒ¡ªL áeƒμMh øjôëÑdG áμ∏ªe
»a πeÉ©à∏d á``«` eÓ``°` S’G ¿É``à`°`ù`cÉ``H
´hô``°`û`ª`dG ô``«` Z QÉ`` é` `J’G á``ë`aÉ``μ`e
äGô``KDƒ` ª` dGh äGQó``î` ª` dG Ö``jô``¡` Jh
ôjRƒdG ¢†jƒØJh É¡JÉ≤à°ûeh á«∏≤©dG
∂``dPh ,É``¡`«`∏`Y ™``«`bƒ``à`dÉ``H ¢üàîªdG
Gò¡d áYƒaôªdG á«°UƒàdG Aƒ°V »a
¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG øe ¢Vô¨dG
É¡°VôY »àdGh á«©jô°ûàdGh á«fƒfÉ≤dG
¢ù«FQ ÖFÉf º«∏©àdGh á«HôàdG ôjRh
.IQƒcòªdG áæé∏dG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :É©HÉ°S
AÉÑfCG ádÉch ø«H ºgÉØJ Iôcòe ≈∏Y
¢SôHóà««°Tƒ°SCG á``dÉ``chh øjôëÑdG
Aƒ``°` V »`` a ∂`` ` dPh ,á``«` fÉ``à` °` ù` cÉ``Ñ` dG
øe ¢Vô¨dG Gò¡d áYƒaôªdG á«°UƒàdG
á«fƒfÉ≤dG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG
.á«©jô°ûàdGh
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ∫É``MCG :ÉæeÉK

á«YÉæ°üdG ≥WÉæªdG ¢†©H á«ª°ùJ
IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRƒ``d á©HÉàdG
ô``jRh ¬``°` Vô``Y …ò`` ` dGh á``MÉ``«` °` ù` dGh
.áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :É``©`HGQ
äÉeÓ©dG (ΩÉ¶f) ¿ƒfÉb πjó©J ≈∏Y
¿hÉ``©`à`dG ¢ù∏ée ∫hó`` d á``jQÉ``é` à` dG
√óªàYG …ò``dG á«Hô©dG è«∏îdG ∫hó``d
¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG
¬``JQhO »``a á``«`Hô``©`dG è«∏îdG ∫hó`` d
áμ∏ªªdG »``a Ió``≤`©`æ`ª`dG ø``«` ©` HQC’G
10 ï``jQÉ``à` H á``jOƒ``©` °` ù` dG á``«` Hô``©` dG
≈dEG πjó©àdG ±ó¡jh ,2019 ôÑª°ùjO
á°üàîªdG á¡édG äÉ«ª°ùe ∫GóÑà°SG
≈dhC’G IOÉªdG »a øjOQGƒdG ôjRƒdGh
¿ƒfÉ≤dG ´hô°ûe øe ∫hC’G ÜÉÑdG øe
á``≤`aGƒ``ª`dG ¢``ù`∏`é`ª`dG Qô```bh ,√Ó`` ` YCG
á≤aGƒªdÉH ¿ƒ``fÉ``≤` dG ´hô``°`û`e ≈``∏`Y
äÉeÓ©dG (ΩÉ¶f) ¿ƒfÉb πjó©J ≈∏Y
∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hód ájQÉéàdG
¿ƒfÉ≤dÉH QOÉ°üdG á«Hô©dG è«∏îdG
≈dEG ¬àdÉMEGh 2014 áæ°ùd (6) º``bQ
äGAGô``LE’G ≥ah á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
.á«fƒfÉ≤dGh ájQƒà°SódG
AGQRƒdG ¢ù∏ée ≥aGh :É°ùeÉN
á«©jô°ûàdG á``£`∏`°`ù`dG ≈```dEG ∫É`` ` MCGh
≈∏Y ≥``jó``°`ü`à`dÉ``H ¿ƒ``fÉ``b ´hô``°` û` e
øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM ø«H á«bÉØJ’G

øe É``¡`«`∏`eÉ``M êô``î` J äÓ`` gDƒ` `e 10
ÜÉ°ùàMGh ,É``¡` H ≈``°`Uƒ``e äÉ``©`eÉ``L
øe º¡æ«μªàd º¡d á«μ«æ«∏c’G IôàØdG
Ωó≤àdGh RÉ``«`à`e’G áæ°ùH ¥É``ë`à`d’G
¢ù∏éªdG ∞∏ch ,¢ü«NôàdG ¿Éëàe’
á``«`dÉ``ª`dG IQGRhh á``ë`°`ü`dG IQGRh
á«fGõ«ªdG ô«aƒàH »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
ádOÉ©e äÉÑ∏£àe ∫Éªμà°S’ áeRÓdG
Ö£dG π``gDƒ`e á∏ªM ™«ªL äGOÉ``¡`°`T
∞∏c Éª«a ,á«æ«°üdG äÉ©eÉédG øe
π°UGƒàdÉH á«LQÉîdG IQGRh ¢ù∏éªdG
ájQƒ¡ªL »a ábÓ©dG äGP äÉ¡édG ™e
QGó°UE’ á«dBG ™°Vƒd á«Ñ©°ûdG ø«°üdG
ø««æjôëÑdG áÑ∏£∏d á°SGQódG äGô«°TCÉJ
º``¡`à`°`SGQO á``∏`°`UGƒ``e »``a ø``«` Ñ` ZGô``dG
Iô«°TCÉàdG íæe §``HQ ™e ø«°üdG »a
äÉ©eÉédÉH ¥É``ë`à`d’É``H á``«` °` SGQó``dG
¢ù∏éªdG ∞∏ch ,§≤a É¡H ≈°UƒªdG
»æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG IQGRh
ºjƒ≤àd á«æWƒdG áæé∏dG ™e ≥«°ùæàdÉH
áªFÉb çGóëà°SÉH á«ª∏©dG äÓgDƒªdG
É¡H ≈°UƒªdG á«æ«°üdG äÉ©eÉédÉH
ájQƒ¡ªéH äÉ``°`ü`°`ü`î`à`dG ™«ªéd
¢ù∏éªdG ≥aGh Éª«a ,á«Ñ©°ûdG ø«°üdG
´ƒaôªdG áÑZôH ìGôàb’G ≈∏Y É°†jCG
.ÜGƒædG ¢ù∏ée øe ¢Uƒ°üîdG Gò¡H
AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ∫É`` MCG :É``ã`dÉ``K
IOÉYEÉH ÉMôà≤e á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ≈dEG

ºé°ùæj ÉªH á«eƒμM äÉ¡Lh äGQGRh
™°SƒàdG Ωó©H á«eƒμëdG äÉ¡LƒàdGh
äGó``Mƒ``dGh Ö°UÉæªdG »``a …QGOE’G
AÉ``¨`dEÉ`H ∂`` dPh ,Ió``fÉ``°`ù`ª`dG á`` ` jQGOE’G
É¡JÉ«ª°ùe ô««¨Jh äGQGOEG è`` eOh
πc »a ∂dPh ,ájQGOEG Ö°UÉæe AÉ¨dEGh
AGQRƒ``dG ¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G øe
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRhh
iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ`°`T IQGRhh
.AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«gh ÜGƒædGh
ÖMÉ°U ¬«LƒJ ≈∏Y AÉæH :É«fÉK
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
áeRÓdG ∫ƒ∏ëdG OÉéjEG »a AGQRƒ``dG
»éjôN øe äÓgDƒªdG á∏ªM á∏μ°ûªd
ºàJ º``d »``à` dG á«æ«°üdG äÉ``©`eÉ``é`dG
äÉ©eÉL øe IQOÉ°U É¡fC’ É¡àdOÉ©e
Ée Aƒ``°` V »`` ah ,É``¡` H ≈``°` Uƒ``e ô``«` Z
á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ¬«dEG â¡àfG
øe áYƒaôªdG äÉ«°UƒàdGh ,√ƒª°S
∫BG ∑QÉ``Ñ` e ø``H óªëe ï«°ûdG ƒª°S
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N
ôjƒ£àd ≈``∏``YC’G ¢``ù`∏`é`ª`dG ¢``ù`«`FQ
IôcòªdG ∫ÓN øe ÖjQóàdGh º«∏©àdG
…P QGô≤dGh ¢Vô¨dG Gò¡d áYƒaôªdG
Qôb ó≤a ,√ƒª°S øY QOÉ°üdG á∏°üdG
77 iƒà°ùe ójóëJ AGQRƒ``dG ¢ù∏ée
áLÉëdG ióe ôjô≤Jh πgDƒe ÖMÉ°U
á``dOÉ``©` e äÉ``Ñ`∏`£`à`e AÉ``Ø` «` à` °` SG ≈`` `dEG
hCG øjôëÑdG π``NGO AGƒ°S º¡JÓgDƒe
Gò¡d â∏μ°T áæéd ∫ÓN øe É¡LQÉN
ádOÉ©e ≈``∏`Y á``≤` aGƒ``ª` dGh ,¢``Vô``¨` dG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh
ƒª°ùdG ÖMÉ°U Ö``MQ ∂``dP ó©H
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
ó``°` TGQ ø``H ∞``«`£`∏`dGó``Ñ`Y Qƒ``à` có``dÉ``H
ƒ°†©c á``«`LQÉ``î`dG ô`` jRh »``fÉ``jõ``dG
Qhó``°` U ô`` `KEG AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù`∏`é`e »``a
»a ¬æ««©àH »eÉ°ùdG »μ∏ªdG Ωƒ°SôªdG
≥«aƒàdG ¬d É«æªàe ,ójóédG ¬Ñ°üæe
,á«dhDƒ°ùªdG √òg AGOCG »a ìÉéædGh
»àdG ¬JôÑNh ¬JAÉØμH √ƒª°S Égƒæe
ÉgDhƒÑJ »àdG Ö°UÉæªdG »``a É¡≤≤M
ø``«`eCÉ`c É`` gô`` NBGh É«é«∏Nh É«∏ëe
è«∏îdG ∫hó``d ¿hÉ©àdG ¢ù∏éªd ΩÉY
ôjó≤àdÉH √ƒª°S ôcòà°SGh ,á«Hô©dG
»àdG IQƒμ°ûªdGh Iô«ÑμdG Oƒ¡édG
∫BG óªMCG øH ódÉN ï«°ûdG É¡H ™∏£°VG
¿hDƒ°û∏d ∂∏ªdG ádÓL QÉ°ûà°ùe áØ«∏N
á``«` LQÉ``î` dG ô`` ` jRh á``«` °` SÉ``eƒ``∏` Hó``dG
áÑ«≤M ¬«dƒJ Iô``à`a ∫Gƒ``W ≥HÉ°ùdG
¬H äõ«ªJ ÉªHh ,á«LQÉîdG IQGRh
äÉMÉéf ≈``dEG ±É°†J äGõéæe ø``e
.á«æjôëÑdG á«°SÉeƒ∏HódG
»a ¢``ù`∏`é`ª`dG ô``¶` f ∂`` dP ó``©` H
∫hó``L ≈``∏` Y á``LQó``ª` dG äGô``cò``ª``dG
:»JB’G ƒëædG ≈∏Y ∂dPh ¬dÉªYCG
AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ≥`` aGh :’hCG
á«fóªdG áeóîdG ¢ù∏ée á«°UƒJ ≈∏Y
»dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
ÖFÉædG ≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤`dG Ö``FÉ``f ó¡©dG
≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
™HQCG »a á«ª«¶æàdG πcÉ«¡dG ¢ü«∏≤J

»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢``SCGô``J
áØ«∏N ∫BG ó``ª`M ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù` «` Fô``d ∫hC’G
á``«`Yƒ``Ñ`°`SC’G á``jOÉ``«` à` Y’G á``°`ù`∏`é`dG
ô°ü≤H ∂`` ` dPh AGQRƒ`` ` ` `dG ¢``ù`∏`é`ª`d
≈``dOCG ó``bh ,¢``ù`eCG ìÉÑ°U á«Ñ«°†≤dG
ô°UÉædG ≈°ù«Y ø``H ô°SÉj Qƒ``à`có``dG
Ö≤Y AGQRƒ``dG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G
:»JB’G íjô°üàdÉH á°ù∏édG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈``æ`KCG
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
á«∏NGódG IQGRh ø«H AÉæÑdG ¿hÉ©àdG
≥«Ñ£J »a á«FÉ°†≤dG á£∏°ùdG Iõ¡LCGh
ô«HGóàdGh äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb ΩÉ``μ`MCG
èFÉàædÉH √ƒ``ª`°`S É``gƒ``æ`e ,á``∏` jó``Ñ` dG
äÉHƒ≤©dG ≥«Ñ£J É¡≤≤M »àdG IôªãªdG
√QÉKBÉHh ™ªàéªdG áeóN »a á∏jóÑdG
Iô``°` SCG ≈``∏`Y É``«` HÉ``é` jEG á``«`YÉ``ª`à`L’G
.É¡à°û«©eh ΩƒμëªdG
AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée OÉ``°` TCG Égó©H
π``c ø``«``H ∑ô``à` °` û` ª` dG ≥``«` °` ù` æ` à` dÉ``H
äGAGô``LE’G ô«°ùHh á«æ©ªdG äÉ¡édG
¢Vôe ¿CÉ°ûH IòîàªdG á``jRGô``à`M’G
-COVID) É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` a
IQGRh ΩÉ«b ÉgôNBG ¿Éc »àdGh ,(19
IQGRh ™`` e ≥``«`°`ù`æ`à`dÉ``H á``«` ∏` NGó``dG
≥∏©àJ äGAGôLEG IóY π«©ØàH áë°üdG
GócDƒe ,øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG ø«eOÉ≤dÉH
√ò``g á``∏`°`UGƒ``e IQhô``°``V ¢``ù`∏`é`ª`dG
áë°U ≈∏Y ÉXÉØM á«FÉbƒdG Oƒ¡édG

:ó¡©dG »dh ..á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG AÉ°†YCG √ƒª°S AÉ≤d iód

π``°``UGƒ``J »```à```dG á``«``æ``Wƒ``dG äGAÉ```Ø```μ```dÉ```H ≥``ã``f
õ``«``ª``à``dGh ìÉ```é```æ```dG ≥``«``≤``ë``J ƒ```ë```f π```ª```©```dG
ºgõ«ØëJh áaô©ªdGh º∏©dG Ö∏W »a QGôªà°S’G
πÑb øe É¡H ≈°UƒªdG äÉ©eÉédÉH ¥Éëàd’G ≈∏Y
º¡dƒ°üM »a º¡°ùj ÉªH ,º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh
ÉHô©e ,øWƒ∏d áeóN Ióªà©ªdG äÓgDƒªdG ≈∏Y
óªëe ï«°ûdG ƒª°ùd √ôjó≤Jh √ôμ°T øY √ƒª°S
AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH
áæé∏dG ™``e É``¡`H ΩÉ``b »``à` dG Iô``«`Ñ`μ`dG Oƒ``¡`é`∏`dh
´É°VhCG áédÉ©e »a ´ƒ°VƒªdG Gò¡d á∏μ°ûªdG
äÉ©eÉédÉH …ô°ûÑdG Ö£dG ´É£b »``a áÑ∏£dG
ÜGƒ``æ`dG ≈``dEG ôμ°ûdG √ƒª°S ¬``Lhh ,á«æ«°üdG
´É°VhCG áédÉ©ªd äÉMôà≤e øe √ƒeób Ée ≈∏Y
ÉªH á«æ«°üdG äÉ©eÉédG »a …ô°ûÑdG Ö£dG áÑ∏W
ó«cCÉJ ƒgh º¡d áeRÓdG ∫ƒ∏ëdG OÉéjEG »a º¡°SCG
á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø«H AÉæÑdG ¿hÉ©àdG ióªd
.ø«æWGƒªdG ídÉ°üe Ωóîj ÉªH ájò«ØæàdGh
»a Iôªà°ùe áμ∏ªªdG ¿CG √ƒª°S ±É``°`VCGh
¢Shô«a á¡LGƒªd ájRGôàM’G äGAGôLE’G õjõ©J
™e ≥«°ùæàdÉH ∂``dPh (19 -ó«aƒc) É``fhQƒ``μ`dG
áeÓ°Sh áë°U ák ©°VGh á«æ©ªdG äÉ¡édG áaÉc
É¡∏ªY »``a á`` jƒ`` dhCG ø``«`ª`«`≤`ª`dGh ø``«`æ`WGƒ``ª`dG
Ék ≤ah á``«`FÉ``bƒ``dG äGAGô`` ` LE’G ò«Øæàd ôªà°ùªdG
.á«dhódG ô«jÉ©ª∏d
ºgôμ°T ø``Y Qƒ°†ëdG Üô``YCG º¡ÑfÉL ø``e
ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ºgôjó≤Jh
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
≥«≤ëàd ¢UôM øe √ƒª°S ¬«dƒj Ée ≈∏Y AGQRƒdG
…òdG ΩÉªàg’G ≈dEG øjô«°ûe ,ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J
ø«à£∏°ùdG ø«H √õjõ©J ≈∏Y √ƒª°S ¢Uôëj
ídÉ°U »a Ö°ü«°S …òdGh á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG
.øWGƒªdGh øWƒdG á©aQh AÉªf

AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe
¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa ¢ùeCG
¢ù∏ée ¢ù«FQ ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Yh ÜGƒædG
áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ódÉN ï«°ûdGh ,iQƒ°ûdG
ô«ª°S ó«°ùdGh ,AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf
áYÉæ°Uh IQÉ``é` J á``aô``Z ¢ù«FQ ¢``SÉ``f ¬∏dGóÑY
AÉ°†YCG øe GOóYh AGQRƒdG øe GOóYh øjôëÑdG
√ƒª°S ÜôYCG å«M ,ÜGƒædGh iQƒ°ûdG »°ù∏ée
»°ù∏ée AÉ°†YCGh »°ù«Fôd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG øY
Oƒ¡L øe ¬fƒeó≤j Ée ≈∏Y ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
Ée ≈``∏`Yh ø``Wƒ``dG AÉ``ª` fh á``©`aQ É¡aóg á«æWh
ájò«ØæàdG á£∏°ùdG ™e AÉæH ¿hÉ©J øe ¬fhóÑj
äGõéæe øe ≥≤ëàj Éª«a ô``KC’G ¬d ¿Éc …ò``dGh
»a ájƒªæàdG á«∏ª©dGh øWƒdG ΩóîJ ™jQÉ°ûeh
.øjôëÑdG áμ∏ªe
≈∏Y áÑ∏£dG ™«é°ûJ á«ªgCG √ƒª°S ó``cCGh

¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó``cCG
óFÉ≤dG Ö``FÉ``f ó``¡`©`dG »`` dh áØ«∏N ∫BG ó``ª`M ø``H
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
ø«H ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©J á∏°UGƒe á«ªgCG
≥≤ëj ÉªH á«©jô°ûàdGh ájò«ØæàdG ø«à£∏°ùdG
Iô°†M IOÉ«≤H á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG ±GógCG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
¿hÉ©àH √ƒª°S Gó«°ûe ,ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ`dG π``gÉ``Y
äGQOÉÑªdGh èeGôÑdG áaÉc ò«ØæJ »a ø«à£∏°ùdG
É«æãe ,øWƒdG ídÉ°U »a Ö°üJ »àdG ájƒªæàdG
ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG áæé∏dG Oƒ¡L ≈∏Y √ƒª°S
ÉªH ≥«°ùæàdGh π°UGƒàdG õjõ©J »a ácôà°ûªdG
äGRÉ``é`fE’G ≥≤ëjh ø«æWGƒªdG ídÉ°üe Ωóîj
.áμ∏ªª∏d
äÉ``°` SÉ``«` °` ù` dG ¿CG ≈`` ``dEG √ƒ``ª` °` S QÉ`` `°` ``TCGh
áμ∏ªªdG É¡àé¡àfG »``à` dG äÉ``«` é` «` JGô``à` °` S’Gh
ìƒªW …ƒ``ª`æ`J êPƒ``ª` f á``ZÉ``«`°`U »``a â``ª`¡`°`SCG
äÉ©∏£J á«Ñ∏J ≈``dEG á«YÉ°ùdG äÉ¡LƒàdG ºYój
äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe áeGóà°SG øª°†jh ,ø«æWGƒªdG
á«YƒædG ¢UôØdG øe ójõªdG ≥∏îj ÉªH ájƒ«ëdG
±Gó`` gC’G ≥≤ëjh ø«æWGƒªdG ΩÉ`` eCG Ió``YGƒ``dG
.áμ∏ªª∏d IOƒ°ûæªdG
á«æWƒdG äGAÉØμdÉH á≤K ≈∏Y ÉæfEG √ƒª°S ∫Ébh
õ«ªàdGh ìÉéædG ≥«≤ëJ ƒëf πª©dG π°UGƒJ »àdG
Oƒ¡édG áaÉc ôaÉ°†àH ¬fCGh ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a
áμ∏ªªdG ¿EÉ` `a ó``MGƒ``dG ≥``jô``Ø`dG ìhô`` H É¡∏ªYh
èeGôÑdGh äGQOÉÑªdG áaÉc ò«ØæJ ƒëf Iôªà°ùe
.™«ªédG ≈∏Y ™ØædÉH Oƒ©J »àdG
ô°ü≤H ¬°ù∏ée »a √ƒª°S AÉ≤d iód ∂dP AÉL
øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S Qƒ°†ëH á«Ñ«°†≤dG
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º``«∏©àdG ô``jƒ£àd ≈``∏YC’G ¢``ù∏éªdG ¬``«dƒj É``e ó``cDƒj ∑QÉ``Ñe ø``H ó``ªëe
êQÉîdÉH ø«°SQGódG ø``««æjôëÑdG áÑ∏£dG πc í``dÉ°üªd ΩÉªàgG øe Ö``jQóàdGh

.∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S |

Ée ƒgh ,ÉÑdÉW 153 πbC’G ≈∏Y á«æ«°üdG äÉ©eÉédÉH
±GôàY’G ¿Éª°†d º¡d á∏LÉY ∫ƒ∏M OÉéjEG ÖLƒà°ùj
.êôîàdG ó©H º¡JÓgDƒªH

çGóëà°SÉH á«ª∏©dG äÓ``gDƒ`ª`dG ºjƒ≤àd á«æWƒdG
™«ªéd É¡H ≈°UƒªdG á«æ«°üdG äÉ©eÉédÉH áªFÉb
∞«∏μJh ,á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªéH äÉ°ü°üîàdG
á``«`dÉ``ª`dG IQGRh ™``e ≥``«`°`ù`æ`à`dÉ``H á``ë`°`ü`dG IQGRh
á``eRÓ``dG á``«`fGõ``«`ª`dG ô«aƒàd »``æ`Wƒ``dG OÉ``°`ü`à`b’Gh
Ö£dG »éjôN äGOÉ¡°T ádOÉ©e äÉÑ∏£àe ∫Éªμà°S’
Iôàa ójóëJh .á«æ«°üdG äÉ©eÉédG øe ø««dÉëdG
¬LƒdG ≈∏Y ¬àª¡e ΩÉªJE’ πª©dG ≥jôØd ø«YƒÑ°SCG
.Üƒ∏£ªdG
º«∏©àdG ôjƒ£àd ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¿CÉH √ƒª°S √ƒfh
áÑ∏£dG ´É°VhCG áédÉ©ªd á∏eÉc á°SGQóH ΩÉb ÖjQóàdGh
≈∏Y ±ƒbƒdGh ,á«æ«°üdG äÉ©eÉédÉH ø««æjôëÑdG
É«dÉM ø«°SQGódG áÑ∏£dG OóY ´ƒªée ≠∏Ñj PEG ,É¡HÉÑ°SCG

≈```∏```YC’G{ Oƒ``¡``é``H ó``«``°``û``j ΩÉ```©```dG ó```FÉ```≤```dG
á``«``ë``°``ü``dG äÉ```eó```î```dG ô``jƒ``£``à``d zá``ë``°``ü``∏``d
áÑ«£dG Oƒ¡édÉH Gkó«°ûe ,áë°ü∏d
¢ù∏éªdG É¡eó≤j »àdG ádhòÑªdG
ô``jƒ``£` à` d á``ë` °` ü` ∏` d ≈`` ` ∏` ` `YC’G
äÉ``eó``î` dG IOƒ`` ` L ø``«` °` ù` ë` Jh
ø«æWGƒª∏d áeó≤ªdG á«ë°üdG
.øjôëÑdG áμ∏ªªH ø«ª«≤ªdGh

∫BG ¬∏dGóÑY ø``H óªëe ï«°ûdG
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N
.áë°ü∏d
óFÉ≤dG ÖMQ AÉ≤∏dG ∫Ó``Nh
ø``jô``ë`Ñ`dG ´É`` `aO Iƒ``≤` d ΩÉ`` ©` `dG
≈`` ∏` `YC’G ¢``ù` ∏` é` ª` dG ¢``ù` «` Fô``H

ø``cô``dG ô``«`°`û`ª`dG π``Ñ`≤`à`°`SG
∫BG ó``ª` MCG ø``H á``Ø`«`∏`N ï``«`°`û`dG
´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N
IOÉ«≤dÉH ¬Ñàμe »``a øjôëÑdG
17 ø«æKE’G ¢ùeCG ìÉÑ°U áeÉ©dG
Ö«ÑW ≥jôØdG ,Ω2020 ôjGôÑa

á«HôàdG IQGRh ∞«∏μJ ºJ ¬``fCG √ƒª°S ±É``°`VCGh
á«Ñ£dG äÉ``°`SGQó``dG áÑ∏W ™``e π°UGƒàdÉH º«∏©àdGh
É¡H ≈°UƒªdG ô«Z á«æ«°üdG äÉ©eÉédG »a á«ë°üdGh
≈dEG πjƒëàdG ≈∏Y º¡ãëd áKóëà°ùªdG áªFÉ≤dG ≥ah
øe Ωõ``∏`j É``e ºjó≤Jh É¡H ≈°Uƒe iô`` NCG äÉ©eÉL
á«LQÉîdG IQGRh ∞«∏μJ ÖfÉL ≈dEG ,º¡d äÓ«¡°ùJ
ájQƒ¡ªL »a ábÓ©dG äGP äÉ¡édG ™e π°UGƒàdÉH
äGô«°TCÉJ QGó``°` UE’ á``«`dBG ™°Vƒd á«Ñ©°ûdG ø«°üdG
á∏°UGƒe »a ø«ÑZGôdG ø««æjôëÑdG áÑ∏£∏d á°SGQódG
á«°SGQódG Iô«°TCÉàdG íæe §HQ ™e ø«°üdG »a º¡à°SGQO
.§≤a É¡H ≈°UƒªdG äÉ©eÉédÉH ¥Éëàd’ÉH
á«dÉªdG IQGRh ∞«∏μJ º``J ¬`` fCG √ƒ``ª`°`S ø``«` Hh
á``æ`é`∏`dG ™`` e ≥``«`°` ù` æ` à` dÉ``H »``æ``Wƒ``dG OÉ`` °` `ü``à` `b’Gh

áØ«∏N ∫BG ∑QÉÑe øH óªëe ï«°ûdG ƒª°S ócCG óbh
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf
AÉæH ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¿CG ÖjQóàdGh º«∏©àdG ôjƒ£àd
πªY ≥jôa π«μ°ûàH ΩÉb AGQRƒdG ¢ù∏ée ∞«∏μJ ≈∏Y
äÉ©eÉédG ø``e á«Ñ£dG äÓ``gDƒ`ª`dG º««≤J á©LGôªd
º««≤J á©LGôe ≈dƒà«d É¡H ≈°UƒªdG ô«Z á«æ«°üdG
äÉ©eÉédG »éjôN ø``e 77`` ` `d á«Ñ£dG äÓ``gDƒ` ª` dG
iƒà°ùe ójóëJh ,óMƒe ¿ÉëàeG ∫ÓN øe á«æ«°üdG
äÉÑ∏£àªdG AÉØ«à°SG ≈``dEG áLÉëdG ió``eh πgDƒe πc
π°UGƒàdG ºJ ¬fCG ≈dEG Gkô«°ûe ,¬∏gDƒe ádOÉ©e πØμJ »àdG
ójóëJ ¿ÉëàeG ™°Vƒd »Hô©dG è«∏îdG á©eÉL ™e
º¡dÉªμà°SÉH IOÉaEÓd ø«éjôî∏d èeÉfôHh iƒà°ùªdG
.á«∏°UC’G º¡JGOÉ¡°T ádOÉ©ªd OÉªàY’G äÉÑ∏£àe áaÉμd

≈∏Y Ak É``æ` Hh AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée ∞«∏μàd Gò«ØæJ
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äÉ«°UƒJ
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
´É°VhCG áédÉ©ªd áeRÓdG ∫ƒ∏ëdG OÉéjE’ AGQRƒ``dG
øe É¡àdOÉ©e ºàJ ºd »àdG á«æ«°üdG äÉ©eÉédG »éjôN
ó≤a ,á«ª∏©dG äÓgDƒªdG ºjƒ≤àd á«æWƒdG áæé∏dG πÑb
¢ùeG äó≤Y »àdG á°ù∏édG ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù∏ée ôbCG
äÉ©eÉédG øe É¡«∏eÉM êôîJ äÓgDƒe 10 ádOÉ©e
,2015 ΩÉ``Y πÑb É¡H ≈°Uƒe âfÉc »àdG á«æ«°üdG
IôàØdG ÜÉ°ùàMGh ,IôàØdG ∂∏J »a É¡«a Gƒ≤ëàdG øªe
RÉ«àe’G áæ°ùH ¥Éëàd’G º¡d ≈æ°ùà«d º¡d á«μ«æ«∏c’G
.¢ü«NôàdG ¿Éëàe’ Ωó≤àdG ºK øeh

áªMQ ∫BG …Qƒ°ûdGh ˆG á«£Y øH óªëe πÑ≤à°ùj óªMCG øH áØ«∏N ô«°ûªdG
≥«°ùæàdGh ¿hÉ``©`à`dG ¬`` LhCG ¢VGô©à°SG
¢ù∏éeh øjôëÑdG ´É``aO Iƒb ø«H ºFÉ≤dG
.iQƒ°ûdG
ø°ùM ø``cô``dG AGƒ``∏` dG AÉ``≤`∏` dG ô°†M
.áeÉ©dG IOÉ«≤dG ¿GƒjO ôjóe ó©°S óªëe

,Ω2020 ôjGôÑa 17 ø«æKE’G ¢ùeCG ìÉÑ°U
¢ù∏ée ƒ°†Y áªMQ ∫BG ó«Y ¥OÉ°U ó«°ùdG
.iQƒ°ûdG
´É`` aO Iƒ``≤` d ΩÉ`` ©` `dG ó``FÉ``≤` dG Ö`` `MQh
ºJh ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ƒ°†©H øjôëÑdG

äGP á``jOƒ``dG å``jOÉ``MC’G ∫OÉ``Ñ`J º``J AÉ≤∏dG
.∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G
ï«°ûdG ø``cô``dG ô«°ûªdG πÑ≤à°SG Éªc
ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG ó``ª`MCG ø``H áØ«∏N
áeÉ©dG IOÉ«≤dG »``a øjôëÑdG ´É``aO Iƒ≤d

áØ«∏N ï«°ûdG øcôdG ô«°ûªdG πÑ≤à°SG
´ÉaO Iƒ≤d ΩÉ©dG óFÉ≤dG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH
ìÉÑ°U áeÉ©dG IOÉ«≤dÉH ¬Ñàμe »a øjôëÑdG
ï«°ûdG ,Ω2020 ôjGôÑa 17 ø«æKE’G ¢ùeCG
∫ÓNh ,áØ«∏N ∫BG ¬∏dG á«£Y ø``H óªëe
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ó``«``°``û``j á````«````∏````NGó````dG ô````````jRh
ÜGƒ``æ``∏``d á```«```æ```Wƒ```dG Oƒ```¡```é```dÉ```H

ø«YQGõªdG äÉéàæe ≥jƒ°ùJ áeRCG
!!..∫ƒ∏M ¿hO øe ºbÉØàJ
ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg

ø«H ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG õjõ©J É¡fCÉ°T øe
Ék≤«≤ëJ ,ÜGƒædG ¢ù∏éeh á«∏NGódG IQGRh
.QGô≤à°S’Gh øeC’G øe ójõªd
AÉ°†YCG Oƒ¡éH á«∏NGódG ô``jRh OÉ°TCGh
ÉªH ,á«HÉéj’G º¡àcQÉ°ûeh ÜGƒædG ¢ù∏ée
.ø«æWGƒªdGh øWƒ∏d ô«N ¬«a

riffa3al3z@gmail.com

á∏μ°ûe ìô£f Éæc ø«dhDƒ°ùªdG πc ™e ÉæãjóM »a
≈àM èdÉ©J ºd »àdG Iô«ÑμdG á∏μ°ûªdG √ògh ,≥jƒ°ùàdG
AGô°T ≈dƒàà°S »àdG ácô°ûdG QÉ¡°TEG ¿Éc GPEÉa ,Ωƒ«dG
»¨Ñæ«a ,Éàbh òNCÉà°S ´QGõªdG øe »YGQõdG èàæªdG
Gƒ©«Ñj ¿CG πLCG øe ø«YQGõª∏d Ωƒ«dG ∫ƒ∏M óLƒJ ¿CG
.∞∏àJ ¿CG πÑb á«YGQõdG º¡JÉéàæe
»a »æWƒdG »YGQõdG èàæª∏d ¬Jƒc OƒLh ô«Z øe
ó©H Éeƒj ôãcCG ºbÉØàà°S Qƒe’G ¿EÉa ,…õcôªdG ¥ƒ°ùdG
∫õæJ ´ÉÑj ø«Mh ,’hG ìô£j »∏ëªdG èàæªdG ,ôNBG
∫ƒª©e ô``eC’G Gòg ,∂``dP ó©H IOQƒà°ùªdG äÉéàæªdG
´ÉÑj ¿CG ¿Éª°V πLCG øe ∂dPh ,IQhÉée ∫hO »a ¬H
´QGõª∏d Ö°SÉæe ô©°ùH ,’hCG »æWƒdG »YGQõdG èàæªdG
.∂∏¡à°ùªdGh
Iô«Ñc á∏μ°ûe çóëJ äOÉc »°VÉªdG óMC’G Ωƒj
πM πLCG øe AÓ≤©dG πNóJ ’ƒd ,…õcôªdG ¥ƒ°ùdG »a
OGQCGh ø«YQGõªdÉH ¢VQC’G âbÉ°V ó≤a ,á∏μ°ûªdG √òg
¢SÉædG iô«d ´QÉ°ûdG »a ¬JÉéàæe ™°†j ¿G º¡°†©H
É«æjôëH Ééàæe ¿CG ∞«ch ,Iô«ÑμdG á∏μ°ûªdG ºéM
.≥jƒ°ùJ ô«Z øe IOƒédG »dÉY
GPÉe ±ô©j óMCG ’h ,AÓ≤©dG πNóJ IôªdG √òg
.á∏μ°ûªdG äôªà°SG GPEG πÑ≤à°ùªdÉH …ôé«°S
øe AGô°ûdÉH Iô«ÑμdG ¥Gƒ``°` SC’G Ωõ``∏`Jo ’ GPÉ``ª`d
èàæªdG øe ¢ü≤ædG ¿ƒ∏ªμj ºK øeh ,’hCG ø«YQGõªdG
?»LQÉîdG
?á∏μ°ûªdG √òg πëd πNóàJ á¡L óLƒJ ’CG
á``eRCG »``gh ø«YQGõªdG ió``d Iô«Ñc á``eRCG ∑Éæg
áLQO èàæe ƒgh) »æjôëÑdG »YGQõdG èàæªdG ≥jƒ°ùJ
™°Vh ¿EÉa É©jô°S πëJ ºd ¿EG á∏μ°ûªdG √ògh ,(≈dhCG
èàæj ´QGõªdG ¿CG á°UÉNh ,GAƒ°S OGOõ«°S ø«YQGõªdG
!!§≤a ΩÉ©dG »a ô¡°TCG áà°S
¥ó°üà°S ≈àeh ,∫ƒ∏ëdG »JCÉà°S ≈àe ±ô©f ’
¿CG ¿hO øe OƒYƒdG øe ¿ƒYQGõªdG ™Ñ°T ó≤a ,OƒYƒdG
.™bGƒdG ¢VQCG ≈∏Y ÉÄ«°T É¡æe ≥≤ëàj

»æjôëÑdG ´QGõªdG ¬«a ô°ûÑà°SG …òdG âbƒdG »a
-√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM- ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒàH ô«îdG
∂∏ªdG á``dÓ``Lh ,»μª°ùdGh »JÉÑædG ´É£≤dG ¿CÉ°ûH
™«ªL »a á∏eÉ©dG á«æWƒdG …OÉjCÓd RÉëæj Ée ÉªFGO
»àdG á°ü∏îªdG …OÉjCÓd ¬àdÓL øe Gôjó≤J äÉYÉ£≤dG
.±hô¶dG πc §°Sh èàæJh πª©J
¬ªYO ≈``∏`Y ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é`d ¿É``æ` à` e’Gh ôμ°ûdÉa
∂dòch ,º``¡`«`dEG √RÉ``«` ë` fGh ø«YQGõª∏d π°UGƒàªdG
º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U
´QGõ``ª` dG ™``e ∞``≤` Jh â``Ø` bh »``à` dG -¬``∏` dG É``¡`¶`Ø`MQó``°`ü`J â`` dGRÉ`` eh á``∏` jƒ``W Iô``à` a ò``æ` e »``æ` jô``ë` Ñ` dG
.¿CÉ°ûdG ∂dP »a É¡JÉ¡«LƒJ
á©°†H ’EG ∂∏ªdG ádÓL äÉ¡«LƒJ ≈∏Y ¢†ªJ ºd
ºZQ ôÑμJh ΩÉY πc OGOõJ á∏μ°ûe âªbÉØJ ≈àM ,ΩÉjCG
√òg πM π``LCG øe ∫ƒ∏Mh QÉμaCG øe ¬Mô£f Ée πc
»YGQõdG èàæªdG ≥jƒ°ùJ á∏μ°ûe »gh ’CG ,á∏°†©ªdG
.»æjôëÑdG
êÉàfE’G ¢SóμJ øe ¿ƒfÉ©j Ωƒ«dG ¿ƒYQGõªdG
πHÉ≤ªdÉH ,º¡JÉéàæe ¥ƒ°ùj øe OƒLh ΩóYh ,º¡jód
øe äGhGô°†îdG OQƒà°ùJ »àdG äÉcô°ûdG ¢†©H Ωƒ≤J
ƒgh ,á«LQÉîdG äÉéàæªdÉH ¥ƒ°ùdG ¥GôZEÉH êQÉîdG
.»∏ëªdG èàæªdG ≥jƒ°ùJ ≈∏Y Gô«ãc ôKDƒj Ée
∑Éæg ¿ƒμJ É¡æe á«HhQhC’G ≈àM ∫hódG πc »a
π©L πLCG øe ∂dPh ,»∏ëªdG »YGQõdG èàæª∏d ájÉªM
óM ∑Éæg ¿ƒμj ≈àMh ,ø«YQGõª∏d ÉHPÉL ´É£≤dG
âKóM ∫É``M »``a »æWƒdG »``FGò``¨`dG ø``eC’G ø``e ≈``fOCG
Gòμg ,GôaGƒàe ¿ƒμj »æWƒdG èàæªdG ¿EÉ`a ,äÉ``eRCG
∫hódG øe Égô«Zh ájƒ«°SB’Gh á«HhQhC’G ∫hódG π©ØJ
.»YGQõdG »æWƒdG èàæªdG ájÉªëd
ÉªfEG øjôëÑdG ´QGõª∏d Ωƒ«dG çóëj …ò``dG É``eCG
AÉLh èàfCGh ´QR ¬fƒc iôÑμdG áÑ«°üªdÉH ¬Ñ°TCG ƒg
¿CG ÉeEÉa ,≥jƒ°ùJ ¬d óLƒj ’ ¬éàæe øμd OÉ°üëdG âbh
.ÜGôàdG ¢üNôH ¬©«Ñj ¿CG ÉeEGh ,Üôîj

»æ«°üdG ô«Ø°ùdG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN

zÉfhQƒc{ ¢``Shô«Ød …ó``°üàdG äGóéà``°ùe ôNBG åëÑj áë``°ü∏d ≈∏YC’G ¢``ù«FQ
º¶ædÉH »æ«°üdG ô«Ø°ùdG áë°ü∏d
≥jôØdG É¡H Ωƒ≤j »àdG äGAGô``LE’Gh
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG
™æªd ,(19-ó`` `«` ` aƒ`` `c) zÉ`` `fhQƒ`` `c{
,ø``jô``ë`Ñ`dG ≈`` `dEG ihó`` ©` `dG ∫ƒ``°` Uh
äÉ«fÉμeE’G ô«aƒJh §£îdG ™°Vhh
¬``Ñ`à`°`û`e á`` dÉ`` M …CG ™`` e π``eÉ``©` à` ∏` d
,É¡©e πeÉ©àdGh ihó©dÉH É¡àHÉ°UEÉH
™e πeÉ©àdG á£N ™°Vh øY Ók °†a
¢†jôªdG ™``e ∫É°üJG ≈∏Y ¿É``c ø``e
Qƒ£J á©HÉàeh ihóY …CG ±É°ûàc’
Ék«ª«∏bEGh Ék«ªdÉY ¢VôªdG QÉ°ûàfG
.á«ªdÉ©dG äÉª¶æªdG ™e π°UGƒàdÉH
Ωó``≤`J ´É``ª``à``L’G ΩÉ``à``N »`` `ah
ôjó≤àdGh ôμ°ûdÉH »æ«°üdG ô«Ø°ùdG
áë°ü∏d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«Fôd
Gkó` `cDƒ` `e ,∫É``Ñ` ≤` à` °` S’G ø``°`ù`M ≈``∏` Y
ø«H ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG QGôªà°SG
ò«ØæJh á©HÉàe øª°†j ÉªH ,ø«ÑfÉédG
ájRGôàM’Gh á«FÉbƒdG äGAGô```LE’G
RhÉéJ ≈àM ¿CÉ°ûdG Gò¡H IòîàªdG
.ÇQÉ£dG »FÉæãà°S’G ±ô¶dG Gòg

≈∏Y Ak ÉæH É¡JòîJG »àdG ájRGôàM’G
¿hÉ©àdÉHh á«dhO §HGƒ°Vh ¢ù°SCG
,á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ™e ≥«KƒdG
øY »æ«°üdG ô«Ø°ùdG Üô```YCG Éª«a
É¡JòîJG »``à`dG äGAGô`` LEÓ` `d ¬ª¡ØJ
äGQGô``≤` H á∏ãªàe øjôëÑdG áμ∏ªe
øe óë∏d »``Ñ`£`dG »``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø`dG
-ó«aƒc) zÉ``fhQƒ``c{ ¢Shô«a ∫ƒ``NO
.OÓÑdG ≈dEG (19
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ •ÉMCGh

.ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ |
Ö£dG ´É£b »a áÑ∏£dG ´É``°`VhCG
,á«æ«°üdG äÉ©eÉédÉH …ô°ûÑdG
.º¡d áeRÓdG ∫ƒ∏ëdG OÉéjEGh
¿hÉ©àdG èFÉàf ¿CG äó`` cCGh
ìhôH πª©dG ≥ah ,ø«à£∏°ùdG ø«H
zøjôëÑdG ≥jôa{ óMGƒdG ≥jôØdG
ó¡©dG »``dh ƒª°S É``gOƒ``≤`j »``à`dG
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
âª¡°SCG ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
»a ¢``Sƒ``ª`∏`eh í``°` VGh π``μ`°`û`Hh
≥∏Nh ,ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J á«Ñ∏J
≥«≤ëJh ,º¡d á«YƒædG ¢UôØdG

¬∏dGóÑY âæH ájRƒa äOÉ°TCG
ÜGƒ``æ` dG ¢``ù`∏`é`e á``°`ù`«`FQ π``æ` jR
≥«°ùæàdGh ¿hÉ``©` à` dG Iô``«`°`ù`ª`H
ø``«`à`£`∏`°`ù`dG ø``«` H π``°` UGƒ``à` ª` dG
ÉªHh ,á``jò``«`Ø`æ`à`dGh á«©jô°ûàdG
øWƒdG ≈∏Y ™ØædGh ô«îdÉH Oƒ©j
,äÉ©∏£àdG ≥«≤ëJh ,ø«æWGƒªdGh
πX »``a ,äÉ``LÉ``«` à` M’G á``«`Ñ`∏`Jh
»a á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG
Iô°†M IOÉ«≤H øjôëÑdG áμ∏ªe
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U
OÓ``Ñ`dG π``gÉ``Y áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
.ióØªdG
ôμ°ûdG ≠``dÉ``H ø``Y â`` Hô`` YCGh
áªjôμdG äÉ¡«Lƒà∏d ô``jó``≤`à`dGh
ÖMÉ°U øe áã«ãëdG á©HÉàªdGh
¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG ó``ª`M ø``H
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
ó«cCÉJ »a ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
RÉéfE’G º«¶©Jh ,πYÉØdG ¿hÉ©àdG
ÜGƒædG ¢ù∏ée ø«H ,∑ôà°ûªdG
äÉÑZôdG ≥«≤ëJh ,á``eƒ``μ`ë`dGh
ídÉ°U »``a Ö°üJ »àdG á«HÉ«ædG
áédÉ©e ∫ÓN øeh ,øWƒdG AÉæHCG

π``°`UGƒ``à`dG QGô``ª` à` °` SG á``«` ª` gCG ≈``∏`Y
π``LCG ø``e ø``«`Ñ`fÉ``é`dG ø``«`H å``«`ã`ë`dG
QÉWEG »a ,äGóéà°ùªdG ≈∏Y ´ÓW’G
Éª¡æ«H ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG
ø``«`æ`WGƒ``ª`dG á``ë`°`U ≈``∏` Y ®É``Ø`ë`∏`d
.ø«ª«≤ªdGh
ï«°ûdG øªK QÉ`` WE’G Gò``g »``ah
Oƒ¡L áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe
á≤jó°üdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL áeƒμM
äGAGô`` LE’Gh ¢Vôª∏d …ó°üàdG »a

.(19-ó«aƒc)
ô«Ø°ùdG OÉ°TCG ´ÉªàL’G ∫ÓNh
ø``jô``ë`Ñ`dG á``μ`∏`ª`e º``Yó``H »``æ`«`°`ü`dG
º``Jh ,ø``«` °` ü` ∏` d É``Ñk ` ©` °` Th á``eƒ``μ` M
áμ∏ªe Oƒ¡éd ´ÉªàL’G »a ¥ô£àdG
äGAGôLEG øe òîJG Ée ¿CÉ°ûH øjôëÑdG
ájRGôàMG ô«HGóJh á«FÉbhh á«HÉbQ
á``dOC’G ≈``dEG GkOÉ``æ`à`°`SG ,¿CÉ` °` û` dG Gò``¡`H
áª¶æªd äÉ«°UƒàdGh äGOÉ``°` TQE’Gh
ó«cCÉàdG iôL Éªc ,á«ªdÉ©dG áë°üdG

ï«°ûdG Ö«ÑW ≥jôØdG πÑ≤à°SG
¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe
¢ù«FQ ,áë°ü∏d ≈``∏` YC’G ¢ù∏éªdG
…ó°üà∏d »Ñ£dG »``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø`dG
ó«°ùdG ,óéà°ùªdG ÉfhQƒμdG ¢Shô«Ød
ájQƒ¡ªL ô«Ø°S ¬``∏`dG Ö«ÑM Qƒ`` fCG
á``μ`∏`ª`e ió`` `d á``«` Ñ` ©` °` û` dG ø``«` °` ü` dG
CÉaôªH ¢ù∏éªdG ô≤e »a ,øjôëÑdG
¢VGô©à°S’ ∂dPh ,»dÉªdG øjôëÑdG
¢``Shô``«` a ∫ƒ`` `M äGQƒ`` £` `à` `dG ô`` ` NBG
ºàj É``eh ,(19-ó``«` aƒ``c) zÉ``fhQƒ``c{
á``jRGô``à` MG äGAGô`` ` `LEG ø``e √ò``«`Ø`æ`J
áμ∏ªe »``a ¿CÉ` °` û` dG Gò``¡` H á``«` FÉ``bhh
.øjôëÑdG
¢ù∏éªdG ¢``ù` «` FQ Ö`` MQ ó`` bh
ájQƒ¡ªL ô«Ø°ùH áë°ü∏d ≈``∏` YC’G
≥ªY Gkó` `cDƒ` `e ,á``«`Ñ`©`°`û`dG ø``«`°`ü`dG
,ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H äÉbÓ©dG
ø«H ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG QGôªà°SGh
ò«ØæJh á©HÉàe øª°†j ÉªH ,ø«ÑfÉédG
,ájRGôàM’Gh á«FÉbƒdG äGAGô``LE’G
zÉ``fhQƒ``c{ ¢``Shô``«`a QÉ°ûàfG AGô`` L

π``Ñ``≤``à``°``ù``j á````«````LQÉ````î````dG ô`````````jRh
¿hÉ```©```à```dG ¢``ù``∏``é``ª``d ΩÉ````©````dG ø````«````eC’G

ó¡©dG »dh äÉ¡«LƒJ øªãJ ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ
á«æ«``°üdG äÉ©eÉédG ÖW áÑ∏W ´É``°VhCG áédÉ©ªd
áμ∏ªªd áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG
™«aôdG »HÉéjE’G ôKC’Gh ,øjôëÑdG
ájQÉ°†ëdG äGõéæªdG ≥«≤ëJ »a
.áμ∏ªª∏d ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdGh
¢ù∏ée á°ù«FQ äOÉ``°`TG Éªc
á``«`æ`°`†`ª`dG Oƒ``¡` é` dÉ``H ÜGƒ`` `æ` ` dG
»àdG á``jRGô``à` M’G äGAGô`` ``LE’Gh
á¡LGƒªd á``eƒ``μ`ë`dG É``¡`H â``eÉ``b
≥«°ùæàdG ôÑY zÉfhQƒc{ ¢Shô«a
AÓjEGh ,á«æ©ªdG äÉ¡édG áaÉc ™e
ø``«` æ` WGƒ``ª` dG á`` eÓ`` °` `Sh á``ë` °` U
,áë°VGƒdG ájƒdhC’G ø«ª«≤ªdGh
É≤k ah á«FÉbƒdG äGAGô``LE’G ò«Øæàd
¿CG â``aÉ``°`VCGh.á``«`dhó``dG ô«jÉ©ª∏d
É«dÉY øªãj PEGh ÜGƒ``æ`dG ¢ù∏ée
»dh ƒª°S ø``e ô«ÑμdG ΩÉ``ª`à`g’G
ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G
,ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J ≥«≤ëJ »a
¿hÉ©àdG á∏°UGƒe ≈∏Y ¢UôëdGh
¿EÉa ,ÜGƒædG ¢ù∏ée ™e õ«ªàªdG
á«dhDƒ°ùe É©«ªL Éæ∏ªëj ∂``dP
,ø``«`æ`WGƒ``ª`dG á``eó``î`d á``Ø`YÉ``°`†`e
Ωó≤Jh á©aôd ôªà°ùªdG πª©dGh
.øWƒdG QÉgORGh AÉªfh

ï«°ûdG ø``cô``dG ∫hCG ≥``jô``Ø` dG πÑ≤à°SG
,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ
¢ù∏ée ƒ°†Y »fÉà°ùeódG óªMCG ó«°ùdG ,¢ùeG
.ÜGƒædG
ø``e Oó`` `Y å``ë` H ,AÉ`` ≤` `∏` `dG ∫Ó`` `N º`` `Jh
»àdGh ,∑ôà°ûªdG ΩÉªàg’G äGP äÉYƒ°VƒªdG

áμ∏ªªdG ¢UôM ócDƒj á«LQÉîdG ôjRh
zGƒμ``°SE’G{ ™e ¿hÉ©àdG á∏``°UGƒe ≈∏Y
,ºdÉ©dG AÉëfCG ≈à°T »a ájOÉ°üàb’G
ø``jô``ë`Ñ`dG á``μ`∏`ª`e ¢``Uô``M Gó`` cDƒ` `e
¿hÉ©àdG ¬``LhCG áaÉc á∏°UGƒe ≈∏Y
Ió``ë`à`ª`dG º`` ` eC’G ™``e ≥``«`°`ù`æ`à`dGh
»a É``¡` ª` YOh áØ∏àîªdG É``¡`fÉ``é`dh
á«ªæàdG ≥«≤ëàd á«eGôdG ÉgOƒ¡L
’hQ IQƒàcó∏d Ék«æªàe ,áeGóà°ùªdG
.≥«aƒàdG πc »à°TO
IQƒàcódG äCÉ`æ`g ,É¡ÑfÉL ø``e
á≤ãdÉH á«LQÉîdG ôjRh »à°TO ’hQ
Iô°†M ¿ó``d ø``e á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
øH ó``ª`M ∂``∏`ª`dG á``dÓ``é` dG Ö``MÉ``°`U
OÓ``Ñ`dG π``gÉ``Y ,á``Ø`«`∏`N ∫BG ≈°ù«Y
,á«LQÉî∏d GkôjRh ¬æ««©àH ,ióØªdG
Oƒ``¡` é` d É`` gô`` jó`` ≤` `J ø`` `Y á`` Hô`` ©` `e
IRQÉÑdG øjôëÑdG áμ∏ªe äGRÉéfEGh
,á``eGó``à`°`ù`ª`dG á``«`ª`æ`à`dG ∫É``é` e »``a
»bôdG ΩGhO øjôëÑdG áμ∏ªªd á«æªàe
.QÉgOR’Gh

∞«£∏dGóÑY QƒàcódG πÑ≤à°SG
,á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH
ΩÉ``©`dG ¿Gƒ``jó``dÉ``H ¬ÑàμªH ,¢``ù``eCG
,»à°TO ’hQ IQƒ``à`có``dG ,IQGRƒ``∏` d
IóëàªdG ºeCÓd ΩÉ©dG ø«eC’G á∏«ch
º`` eC’G áæé∏d á``jò``«`Ø`æ`à`dG á``æ` «` eC’G
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G IóëàªdG
óaƒdGh ,zGƒ``μ` °` SE’G{ É«°SBG »Hô¨d
Qƒ``°`†`ë`H ∂`` ` dPh ,É`` ¡` `d ≥`` aGô`` ª` `dG
óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG
á«LQÉîdG IQGRh π«ch áØ«∏N ∫BG
.á«dhódG ¿hDƒ°û∏d
ô`` jRh Ö`` `MQ AÉ``≤` ∏` dG ∫Ó`` `Nh
»à°TO ’hQ IQƒàcódÉH á«LQÉîdG
QhódÉH Gkó«°ûe ,É¡d ≥aGôªdG óaƒdGh
¬H ™∏£°†J …ò``dG õ«ªàªdGh º¡ªdG
ájOÉ°üàb’G IóëàªdG º``eC’G áæéd
É``«``°``SBG »`` Hô`` ¨` `d á`` «` `YÉ`` ª` `à` `L’Gh
äÉjóëàdG á¡LGƒe »a zGƒμ°SE’G{

≥≤ëj ÉªH áaÉc äÉjƒà°ùªdG ≈∏Y
ÜÉ``ë`°`UC’ á«eÉ°ùdG äÉ``¡`«`Lƒ``à`dG
∫hO IOÉ`` ` `b ƒ``ª``°``ù``dGh á`` dÓ`` é` `dG
»a É¡«æWGƒe äÉ©∏£Jh ¢ù∏éªdG
.AÉNôdGh Ωó≤àdG øe ójõªdG
øH ∞jÉf .O ÜôYCG ,¬ÑfÉL øe
AÉ≤∏H √RGõàYG øY ±ôéëdG ìÓa
¢üdÉN ø`` Yh ,á``«` LQÉ``î` dG ô`` jRh
á«μ∏ªdG á≤ãdG áÑ°SÉæªH ¬d ¬«fÉ¡J
,™«aôdG Ö°üæªdG Gòg »a ¬æ««©àH
™∏£°†J …òdG º¡ªdG QhódÉH Gó«°ûe
õjõ©J »``a ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ`∏`ª`e ¬``H
,∑ôà°ûªdG »é«∏îdG πª©dG Iô«°ùe
ΩGhO ø``jô``ë` Ñ` dG áμ∏ªªd É«æªàe
.QÉgOR’Gh »bôdG

:AÉHô¡μdG ôjRh

äÉeóîdG ôjƒ£àd ¢SÉ°SCG ø«æWGƒªdG äÉ¶MÓe
´É£≤H AÉ≤JQ’G ≈∏Y ÉkªFGO ¢Uôëfh
äGP »``a Gó``cDƒ`e ,AÉ``ª` dGh AÉHô¡μdG
∑ôà°ûªdGh ø``WGƒ``ª`dG ¿CG ¥É«°ùdG
Ék«°SÉ°SCG Ékμjô°T ó©j áeÉY IQƒ°üH
.á«∏ª©dG √òg »a
äÉ`` ¶` `MÓ`` e ¿G)) É``Ø` «` °` †` e
πμ°ûJ ø«côà°ûªdGh ø«æWGƒªdG
IOƒ``Lh iƒà°ùe ôjƒ£àd É``°`Uô``a
´Éªà°S’G ≈∏Y ¢Uôëf å«M ,áeóîdG
∞∏àîªH º¡JÉ«Fôeh º¡JÉ¶MÓe ≈dEG
äGAÉ≤∏dG É¡æeh πFÉ°SƒdGh äGƒæ≤dG
á°ûbÉæªd á°Uôa πμ°ûJ »àdG ájô¡°ûdG
IOƒ``Lh iƒà°ùe øY º¡JÉLÉ«àMG
¿hDƒ` °` T É``¡`eó``≤`J »``à` dG äÉ``eó``î` dG
.((AÉªdGh AÉHô¡μdG

äÉeóîdG ø«°ùëàd á°Uôah IOƒédG
.ø«côà°ûª∏d áÄ«¡dG πÑb øe áeó≤ªdG
äGAÉ≤∏dG √òg ¿CG ∑QÉÑªdG ∫Ébh
ø``e É`` bk Ó`` £` `fG »`` JCÉ` `J Iô``°` TÉ``Ñ` ª` dG
á°SÉ«°S êÉ¡àfÉH áeƒμëdG äÉ¡«LƒJ
Qƒ°†ëH ∂dPh ,áMƒàØªdG ÜGƒH’G
¢ù«FôdG ÖFÉf hôîa ¿ÉfóY ó«°ùdG
äÉ``eó``Nh äÉ``©`jRƒ``à`∏`d …ò``«`Ø`æ`à`dG
ø«dhDƒ°ùªdG øe Oó``Yh ø«côà°ûªdG
áHƒ∏£ªdG äÉLÉ«àM’G »a åëÑ∏d
.ø«côà°ûªdG πÑb øe
πªY Ö``∏`°`U ¿CG ≈`` `dEG Gkô` «` °` û` e
ø«°ùëJh ô``jƒ``£` J ƒ``g IQGRƒ`` ` `dG
ø``«`æ`WGƒ``ª`∏`d á``eó``≤` ª` dG É``¡` JÉ``eó``N
,øjôëÑdG áμ∏ªe »``a ø«ª«≤ªdGh

AÉHô¡μdG ¿hDƒ°T ôjRh πÑ≤à°SG
ô°UÉf ø``H π``FGh ¢Sóæ¡ªdG AÉ``ª`dGh
»a ø«æWGƒªdG ø``e GkOó``Y ∑QÉÑªdG
º¡JÉLÉ«àMG »a åëÑ∏d ∂dPh ,¬Ñàμe
.Égò«ØæJ ≈∏Y πª©dGh ô°TÉÑe πμ°ûH
á«é«JGôà°SG QÉ`` `WEG ø``ª`°`V ∂```dPh
.ø«æWGƒªdG ™e π°UGƒàdG õjõ©J
á``«`ª`gCG ≈``∏` Y ∑QÉ``Ñ` ª` dG ó`` ` cCGh
,ø«côà°ûªdG ™``e ô°TÉÑªdG AÉ``≤`∏`dG
ôeC’G ƒgh º¡JÉLÉ«àMG »a åëÑdGh
IOƒ``L ¢SÉ«b »``a ºgÉ°ù«°S …ò`` dG
≈°VQ ióeh É¡eó≤f »àdG äÉeóîdG
¿CG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,É¡æY ø«côà°ûªdG
ø«côà°ûªdG ™e ô°TÉÑªdG π°UGƒàdG
¢SÉ«≤d É``«k `°`ù`«`FQ Gkô` °` TDƒ` e ôÑà©j

∞«£∏dGóÑY QƒàcódG πÑ≤à°SG
,á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH
,IQGRƒ∏d ΩÉ©dG ¿GƒjódÉH ¬ÑàμªH
±ôéëdG ìÓa øH ∞jÉf .O ¢ùeCG
¿hÉ``©`à`dG ¢ù∏éªd ΩÉ``©` dG ø``«` eC’G
∂`` dPh ,á``«` Hô``©` dG è``«` ∏` î` dG ∫hó`` `d
π°ü«a øH ¬∏dGóÑY ó«°ùdG Qƒ°†ëH
ôjRh óYÉ°ùe …ô°ShódG ôÑL øH
∑QÉÑe ó«Mh ô«Ø°ùdGh ,á«LQÉîdG
á``«`LQÉ``î`dG IQGRh π``«` ch QÉ``«` °` S
¢``ù`∏`é`eh á``«` ª` «` ∏` bE’G ¿hDƒ` °` û` ∏` d
óªëe ∞°Sƒj ô«Ø°ùdGh ,¿hÉ©àdG
¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG π«cƒdG π«ªL
¬«fÉ¡J øY ÉkHô©e ,±ôéëdG ìÓa ,á«Hô©dG ∫hódGh ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
¢ù∏éªd É``ek É``Y É``æk `«`eCG ¬æ««©àH ¬``d ΩÉ``©`dG ø``«` eCÓ` d ≥``aGô``ª` dG ó``aƒ``dGh
,á«Hô©dG è«∏îdG ∫hó``d ¿hÉ``©`à`dG è«∏îdG ∫hó`` d ¿hÉ``©` à` dG ¢ù∏éªd
ΩÉ¡e »a ≥«aƒàdG ΩGhO ¬d É«æªàe
.á«Hô©dG
πª©dG Iô«°ùªH »``°`†`ª`dGh ¬∏ªY ô``jRh Ö`` MQ ,AÉ``≤` ∏` dG ∫Ó```Nh
Ö``MQCG ¥É``aB’ ∑ôà°ûªdG »é«∏îdG øH ∞``jÉ``f Qƒ``à` có``dÉ``H á``«` LQÉ``î` dG

¢ù«FQ IQÉ``jõH Ö``Môj iQƒ``°ûdG ¢ù«FQ
Ωƒ«dG øjôëÑ∏d »fÉà°ùcÉÑdG ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée
,ídÉ°üdG ídÉ°U ø``H »∏Y Ö`` sMQ
»àdG IQÉjõdÉH ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
,»fGôéæ°S ¥OÉ°U óªëe É¡H Ωƒ≤«°S
ájQƒ¡ªéH ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
GkQÉÑàYG ,á≤jó°üdG á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH
øe IƒYóH ∂dPh ,(AÉKÓãdG) Ωƒ«dG øe
≈dEG Gkô«°ûe ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
äÉbÓ©∏d Gkó«cCÉJ »JCÉJ IQÉjõdG √òg ¿CG
øjó∏ÑdG §HôJ »àdG á≤«KƒdG á«FÉæãdG
¿CG ≈``dEG Ékàa’ ,ø«≤jó°üdG Éª¡«Ñ©°Th
äÉfÉªdôÑdG ™``e ádOÉÑàªdG äGQÉ``jõ``dG
Ék«HÉéjEG ¢ùμ©æJ ¿CG É¡fCÉ°T øe á≤jó°üdG
.iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ |
íàØJh á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ôjƒ£J ≈∏Y
∫OÉ``Ñ`Jh ¿hÉ©à∏d ¥É```aB’G ø``e ó``jõ``ª`dG
Ék àa’ ,»©jô°ûàdG ∫ÉéªdG »a äGôÑîdG
á«eÓ°SE’G ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªéH Iõ«ªàªdG É¡àbÓY É¡d øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈dEG
ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ É¡H Ωƒ≤j »àdG IQÉ``jõ``dG π∏μJ ¿CG Ék«æªàe ,á≤jó°üdG
∫É°†aCG ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓNh.≥«aƒàdGh ìÉéædÉH ≥aGôªdG óaƒdGh »fÉà°ùcÉÑdG
åëH ¢ùeCG ìÉÑ°U ,øjôëÑdG áμ∏ªe iód ¿Éà°ùcÉH ájQƒ¡ªL ô«Ø°S ,Oƒªëe
»fÉà°ùcÉÑdG ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ IQÉjõd á«FÉ¡ædG äÉÑ«JôàdGh äGOGó©à°S’G
.¬d ≥aGôªdG óaƒdGh
â¨∏H ,á«fÉà°ùcÉÑdG á«æjôëÑdG äÉbÓ©dG ¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ócCGh
äÉYÉ£≤dGh ä’ÉéªdG øe ójó©dG »a ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG øe á«dÉY äÉjƒà°ùe
øjô«Ñc ºYOh ΩÉªàgG øe ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ÉJOÉ«b ¬«dƒJ ÉªH Gkó«°ûe ,ájƒ«ëdG
,øjó∏ÑdG AÉªfh Qƒ£J QGôªà°SG »a º¡°ùjh ,ábGó°üdG §``HGhQ Rõ©j Ée πμd
¢ù∏ée ¢ù«FQ ÜôYCGh.øjõjõ©dG Éª¡«Ñ©°ûd ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG ≥«≤ëJh
»JOÉ«b ø«H ádOÉÑàªdG äGAÉ≤∏dGh äGQÉjõdÉH RGõàY’Gh ôîØdG øY iQƒ°ûdG
,∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG øe ¥ÉaBG íàa á∏°UGƒe ócDƒj Ée ƒgh ,øjó∏ÑdG
äGôÑîdG ∫OÉÑàd ¿É≤jó°üdG ¿Gó∏ÑdG É¡©bƒj »àdG ºgÉØàdG äGôcòªH Gkó«°ûe
≥«≤ëJ á∏°UGƒªd Oƒ¡édG QÉªãà°SGh ,ä’ÉéªdG øe ójó©dG »a ÜQÉéàdGh
.øjó∏ÑdG Óμd ôjƒ£àdGh AÉæÑdG §£N ò«ØæJ QGôªà°SGh ,áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
»àdG ábGó°üdG äÉbÓY ≥ªY Oƒªëe ∫É°†aCG ô«Ø°ùdG ó``cCG ,¬ÑfÉL øe
¢ù∏ée ¢ù«Fôd √ôjó≤Jh √ôμ°T øY ÉkHô©e ,øjôëÑdG áμ∏ªªH ¿Éà°ùcÉH §HôJ
áμ∏ªe IQÉjõd »fÉà°ùcÉÑdG ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ IƒYóH ¬∏°†Øàd iQƒ°ûdG
∫ÉéªdG »a äGôÑîdG ∫OÉÑJh ,ácôà°ûªdG §HGhôdG õjõ©àd ∂dPh ,øjôëÑdG
.»©jô°ûàdG
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º``¡ÑM ø``Y ¿hô``Ñ©oj ¥É``ã«ªdG iô``cP »``a ¿ƒ«Øë``°üdG
AÉà``°ûdG ô¡``°TC’ êhôÑdGh ™``HGƒ£dG º¡JÉ©«bƒJ π``ªëj É``HÉàc ¬``fhó¡jh ∂``∏ªdG á``dÓéd º``¡F’hh
øeõdG ô«°S

¢ù«d …òdG ô«≤ØdGh §°SƒàªdGh
Gò`` g É``æ` «` ∏` Y â`` `∏` ` NO ó`` ≤` `d
.ø«HƒK iƒ°S ¬jód
áahô©ªdG AÉà°ûdG Ωƒéf AÉà°ûdG
á°SQóe ÜÓW øe ô«ãc ¿Éc
ºFÉ©ædG ,ádƒ°ûdG É¡æe IOhôÑdÉH
äÉ«æ«©HQC’G ø«æ°S ∫ÓN ájGó¡dG
ô``μ` °` û` dG É`` æ` `e º``¡` ∏` a √ó```∏` `Ñ` `dGh
Ió°T øe ÜƒK øe ôãcCG ¿ƒ°ùÑ∏j
É``ª`HQ …Qó`` `j ø```eh ¿É`` æ` `à` `e’Gh
,á°SQóªdG ≈dEG ¿ƒÑgGP ºgh OôÑdG
ó``bh .(í`` `HGò`` `dG) º``é` f º¡≤ë∏j
∫ÓN ¢SÉædG ¢†©H äGOÉY øeh
ΩÉjCÉH äGòdÉH ΩƒéædG √òg ÉæJôcP
Ék °†jCG º¡fG IOQÉÑdG ø«æ°ùdG ∂∏J
»æYCG ;IOhôH πbCG É¡fG ƒdh ¿ÉeR
»a ≈ë°†dG ¢ùª°T »a ¿ƒeÉæj
ΩÉjCG πãe áªjó≤dG AÉà°ûdG ΩÉjCG øe
Iô«°üb äGô``à`a ∫Ó``N ¢``Tƒ``ë`dG
,äÉ«æ«°ùªîdGh äÉ``«`æ`«`©`HQC’G
¢ùª°ûdG ø``jh øμd ,QÉ``¡`æ`dG ø``e
¿ô≤dG øe äÉ«æ«à°ùdG Ék °Uƒ°üNh
√ô``«`Z ¢``Tƒ``ë` dG ø`` `jhh Ωƒ``«``dG
,kÉ©«ªL ÉgÉæ°ûjÉY »àdG ,»°VÉªdG
:º∏≤H
IOhô`` Ñ` `dG Ió``°``T â``fÉ``c »`` à` `dGh
,√ô«Z ô«Z Ée πãe øeõdG Qhôe
äô``cP ó``bh .Gó`` L á``jƒ``b É``¡`dÓ``N
øe Éæ«∏Y π``£`J Ωƒ``«` dG ¢ùª°ûdG
»îjôŸG
óª
π«∏N
,ádƒ°T) º°S’ÉH ΩƒéædG √òg ºμd
¿hQƒμëe øëfh â«ÑdG ¢ûjGQO
OôÑdG Ió°T ¿C’ (√ó∏ÑdG , ºFÉ©ædG
’h ôªb ’h ¢ùª°T ’ ±ô¨dG ø«H
IhGô°V OGOõ``j á«°VÉªdG ø«æ°ùdG ∂∏J »a ¿Éc É¡«a
.É¡aƒ°ûfG π«∏dG Ωƒéf ≈àM
∫É≤j QÉ¡ædG øe AõLh π«∏dG »a É°Uƒ°üNh ,Iƒbh
áÑLh ¢``ü` NC’É``Hh á``«`FGò``¨`dG äÉ``Ñ`Lƒ``dG â``fÉ``c
GƒfÉc ,∂ª°ùdG óFÉ°üe (äGô°†ëdG) ÜÉë°UCG ¿G
∂∏J »``a ¥ôëªdG »``a äƒ«ÑdG á«ÑdÉZ ió``d AGó``¨` dG
øe ´ƒæ°üe ÜƒK øe ôãcCG ΩÉ``jC’G ∂∏J »a ¿ƒ°ùÑ∏j
ø«ëW) ¬dƒÑ«dG ¿ƒ∏°†Øj GƒfÉc IOQÉ``Ñ`dG ø«æ°ùdG
≈dG IOQÉÑdG ôéØdG äGôàa »a ¿ƒÑgòj ÉeóæY ¢û«îdG
∂dPh É¡àNG hCG áHhô°†ªdG ¬Ñ°ûJ »àdGh (¿É«HQh
.AÉªdG IOhôH Ió°T øe ∂dPh ,(äGô°†ëd) ºgóFÉ°üe
øe ô«ãc ió``d á∏°†Øe âfÉc áÑLƒdG √ò``g ,AGó¨∏d
Ió°T ∫ÓN Ék °Uƒ°üNh ,∫ÉëdG á£°SƒàªdG äÓFÉ©dG
∂dP »a ¥ôëªdG äƒ«H Ö∏ZCG ¿É``c iô``NCG á¡L øe
≈∏Y Iô«ÑμdG á«æ«°üdG óéJ âæc IOQÉ``Ñ` dG ΩÉ`` jC’G
ÜGô°Th √hódG hG (¬∏≤æªdG) øY »æ¨à°ùJ ’ ¿ÉeõdG
hCG »fGó©dG øgódG øe á∏e É¡£°Sh »``ah IôØ°ùdG
πëj ÉeóæY Ék °Uƒ°üNh ø«°SQGódG hCG π«ÑéfõdG
¢ù«WGôb Éªæ«H ¬dƒÑ«dG á«æ«°U »``æ`YCG ;…ó``dÉ``î`dG
¬∏≤æªdG ∫ƒM GƒØàdG óbh á∏FÉ©dG OGôaCG óéàa ,π«∏dG
IôØ°ùdG ≈∏Y Iô°SC’G OGôaCG ø«H áYRƒe QÉëdG πØ∏ØdG
.¿ÉeR ΩÉjCG øe ∞dGƒ°S Éj äÉgh (√hódG)
(äGƒ£ch …ÉjódG) §£bh êÉLódG º¡dƒMh Ék °†jCG
â∏°Uh ÉeóæY …ò``dGh 1964 ΩÉY ≈°ùæf ’ ºK
á£∏°S ÉeCG ,¬dƒÑ«dG IôØ°S ∫ƒM øe ¿ƒeƒëj â«ÑdG
,¬æe áÑjôb hCG ôØ°üdG âëJ ¬«a IQGô``ë` dG á``LQO
§≤a π≤ÑdGh ójhôdG ≈∏Y …ƒàëJ âfÉμa ¿ÉeR ΩÉjCG
(…OôÑd) è∏ãdG øe ™£b âdõf ÉeóæY Ék °Uƒ°üNh
.IôØ°ùdG ≈∏Y IQƒãæe »gh
±É«°SCG ≈``dEG âHôg ∂ª°ùdG øe Iô«Ñc OGó``YCG Éªæ«H
øe π«∏b A»°T ’EG ƒg Ée ¿B’G √ô``cPG …ò``dG ¿G
¢SÉÑd ÉeCG ,É¡fƒ£≤à∏j ¢SÉædG ò``NCGh (äP’) ôëÑdG
ºμd ÉgÉfô°üàNG óbh øeõdG ∂dP ,IóFÉ°ùdG äGOÉ©dG
IOhô``Hh á«°VÉªdG ø«æ°ùdG ∂∏J ô¡°TCG »``a ¢SÉædG
ôªà°ùJ âfÉc »àdGh ,IOQÉÑdG ΩÉ``jC’G ∂∏J »Mh øe
¬dƒ°ûdG) ∫ƒ°Uh óæY Ék °Uƒ°üNh ,É¡«dÉ«dh É¡eÉjCG
»a øëfh Ék °†jCG ≈°ùæf ’h ,»dÉ«dh ΩÉ``jCG É¡JOhôH
¢SÉÑd øY ∞∏àîJh Iô«ãc »¡a ,(√ó∏ÑdGh ºjÉ©ædGh
ÜƒãdGh á∏«≤ãdG á∏«fÉØdGh ∑ÉcódÉH CGóÑJ É¡fEG ,Ωƒ«dG
≈àMh ¬fCG ¬eÉjCGh »°VÉªdG øY åjóëdG Gòg ΩÉàN
¢ùØf øe ¿ƒ∏£fÉÑdG ¢ùÑ∏j º¡°†©Hh ,É°†jCG ±ƒ°üdG
ôLCÉà°ùJ äÓFÉ©dG ¢†©H âfÉc ¢ùØædG øY ¬«aôàdG
¬àëJh …ôjó°S º¡bƒah (…QƒL) »æ©j ÜƒãdG ´ƒf
Ωƒ«d …Qƒ``°`S ΩCG IQÉë°S hCG äÉfGƒ£°SG IQÉë°S
™àªà°ùJ »gh Ió``MGh á«HhQ ÉgQób IôLCÉHh πeÉc
hCG äƒ``μ`dGh Ék °†jCG ¢üdÉîdG ±ƒ°üdG øe â«cÉL
.¿ÉeR ΩÉjCG äÉ«fÉZCÉH
â°ûÑdG ô«NC’G »a ¢ùÑ∏j ¢†©ÑdG Éªæ«H ,äƒcôahCG
äƒ£fG ºμd ¬JôcP Ée πc ¿C’ ;π«WCG ¿CG ójQCG ’
√òg Ék ©ÑW .(øÑμéeG) º¡æe OôØdG óéJ »æ©j (ôH’G)
∂dP ºgó«dÉ≤Jh º¡JGOÉYh ¬∏gCG É¡©eh ¬eÉjCG âÑgPh
™°VƒdG Ö°ùëH ôãμJ hCG π≤J á°ùÑdC’G ø``e ™£≤dG
.¿Éà°Th ô«Ñc Éª¡æ«H ¥ôØdGh ¿ÉeR Gògh ¿ÉeR
ôLÉàdG º¡«a »àdGh á∏FÉ©∏d …OÉªdG hCG »YÉªàL’G

á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ¿hÉ©J ï«°SôJ :iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
¬à``°†¡fh øWƒdG AÉæÑd Oƒ¡édG πeÉμJ »a º¡``°ùoj ájò«ØæàdGh
™«ªéH áeƒμëdG É¡JòîJG »``à`dG
á``¡`LGƒ``ª`d ∂`` `dPh ,É``¡` JÉ``°` ù` °` SDƒ` e
É kg qƒæe ,ójóédG ÉfhQƒc ¢Shô«a
»a IQƒ£àªdG á«ë°üdG áeƒ¶æªdÉH
.øjôëÑdG áμ∏ªe
ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ øªK Éªc
¿CÉ°ûH ó¡©dG »``dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
áÑ∏£∏d á``eRÓ``dG ∫ƒ``∏`ë`dG OÉ``é` jEG
≈∏Y ø``«`∏`°`UÉ``ë`dG ø``«`«`æ`jô``ë`Ñ`dG
äÉ©eÉédG ø``e á«©eÉL äGOÉ¡°T
.á«æ«°üdG
¢``ù`∏`é`e ¢`` ù` `«` `FQ Üô`` ` ` ` YCGh
RGõ``à` Y’Gh ô``î`Ø`dG ø``Y iQƒ``°` û` dG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢UôMh ΩÉªàgÉH
´Éªà°S’G ≈∏Y ó¡©dG »dh »μ∏ªdG
¬``«` Lƒ``à` dGh ,AGQB’Gh QÉ``μ``aCÓ``d
áë∏°üªdG ≥≤ëj Éªd É≤k ah Égò«ØæàH
.øWƒ∏d É«∏©dG
¢``ù` ∏` é` e ¢`` `ù` ` «` ` FQ â`` `Ø` ``dh
Oƒ¡édG ôaÉ°†J ¿CG ≈``dEG iQƒ°ûdG
¢Vƒ¡ædG ¬fCÉ°T øe ,™«ªédG ø«H
»ah ,»©jô°ûàdG πª©dÉH AÉ≤JQ’Gh
Ék«eƒμM AGOCG ≥≤ëj ¬``JGP âbƒdG
™e πeÉ©àdG ≈∏Y GkQOÉ``bh ,É këLÉf
.äÉjóëàdGh ±hô¶dG ∞∏àîe

.õjõ©dG øjôëÑdG Ö©°T äÉMƒªWh
¢``ù` ∏` é` e ¢`` ù` `«` `FQ OÉ`` ` `°` ` ` TCGh
¿hDƒ`°`T áæéd π«μ°ûàH iQƒ``°`û`dG
,ÜGƒ`` æ` `dGh iQƒ``°``û``dG »``°`ù`∏`é`e
ø«æ«YƒÑdG π°†a øH ºfÉZ á°SÉFôH
iQƒ°ûdG »°ù∏ée ¿hDƒ`°`T ô``jRh
AGQRƒdG øe GkOóY º°†Jh ,ÜGƒædGh
±Gó``gCÉ` H É`` kg qƒ``æ`e ,ø``«`dhDƒ`°`ù`ª`dGh
¥É`` aBG í``à`Ø`d É``¡`«`YÉ``°`ù`eh á``æ`é`∏`dG
ø«à£∏°ùdG ø«H ¿hÉ©àdG øe IójóL
.ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG
äGAÉ``≤` ∏` dG ¿CG ≈`` `dEG QÉ`` °` `TCGh
á``«` ≤` «` °` ù` æ` à` dG äÉ`` `YÉ`` `ª` ` à` ` L’Gh
AÉ`` °` `†` `YCG ø`` «` `H á`` cô`` à` `°` `û` `ª` `dGh
AGQRƒ`` `dGh á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
äÉ¡édG ∞∏àîªH ø«dhDƒ°ùªdGh
RhÉ``é`J É``¡`fCÉ`°`T ø``e ,á``«`eƒ``μ`ë`dG
≈`` dEG ∫ƒ`` °` `Uƒ`` dGh ,äÉ`` jó`` ë` `à` `dG
™``aó``J ô``¶` f äÉ`` ¡` `Lhh äÉ``≤` aGƒ``J
áªYGódG äÉ©jô°ûàdG ø``e ójõªH
è`` eGô`` Hh §``£` î` d Ió``fÉ``°` ù` ª` dGh
äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe á«ªæàd áeƒμëdG
.áμ∏ªªdÉH ä’ÉéªdGh
¢ù∏ée ¢``ù` «` FQ OÉ`` °` `TCG É``ª` c
ájRGôàM’G äGAGôLE’ÉH iQƒ°ûdG

,ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y ó``cCG
¿CG ,iQƒ`` °` `û` `dG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù` «` FQ
¿hÉ``©` à` dG ÇOÉ`` Ñ` `eh º``«` b ï``«`°`Sô``J
á«©jô°ûàdG ø«à£∏°ùdG ø«H AÉqæÑdG
»a ΩÉ¡°SE’G ¬fCÉ°T øe ,ájò«ØæàdGh
πμH QGôªà°S’Gh ,Oƒ¡édG πeÉμJ
øWƒdG AÉæH »a QGô``°` UEGh áªjõY
Ωó``≤` à` dG á``∏` °` UGƒ``eh ,¬``à` °` †` ¡` fh
ôgGõdG ó¡©dG π``X »``a QÉ```gOR’Gh
∂∏ªdG á``dÓ``é`dG ÖMÉ°U Iô°†ëd
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM
.ióØªdG OÓÑdG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U AÉ≤d ∫Ó``Nh
óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
¢ù«Fôd ∫hC’G Ö``FÉ``æ` dG ,≈`` ∏` `YC’G
á£∏°ùdG AÉ°†YCÉH ,AGQRƒdG ¢ù∏ée
¢ù«FQ ø``ªq ` K ,¢``ù` eCG á«©jô°ûàdG
õjõ©àd √ qƒª°S äÉ¡«LƒJ iQƒ°ûdG
ø«à£∏°ùdG ø«H ¿hÉ©àdG ≥«ª©Jh
πª©dGh ,ájò«ØæàdGh á«©jô°ûàdG
øe ó``jõ``ª`dG ó°üM π`` LCG ø``e É``©k `e
»``a äÉ`` MÉ`` é` `æ` `dGh äGRÉ`` ``é` ` `fE’G
ÉªHh ,áμ∏ªªdÉH ájƒªæàdG Iô«°ùªdG
,áª«μëdG IOÉ«≤dG äÉ©∏£J »Ñ∏j

»a ÉgQOGƒch É¡««Øë°Uh É¡HÉàμH âª¡°SCGh
â¡àfG »àdGh á≤MÓdGh ≈dhC’G äÉ°TÉ≤ædG AGôKEG
.z»°SÉ«°ùdG åjóëàdÉH º°ùJG ójóL ó¡©H
»Øë°üdG ∞«°TQC’G ¿CG ôªëdG ±É``°`VCGh
,ó«ée »æWh π°üØH Gôcòeh GógÉ°T{ π¶«°S
(¥É``ã`«`ª`dG) ø``e óªà°ùJ áaÉë°üdG π¶à°Sh
Oƒ°ûæªdG ÉgQhO π°UGƒàd ,¬JGõμJôeh ¬FOÉÑe
π``«`Yô``dG √É``æ` H …ò`` `dG çQE’G ≈``∏` Y ß``aÉ``ë` Jh
øe ójõªd »Øë°üdG πª©dÉH ≥∏£æàdh ,∫hC’G
Égój ≈∏Y êôîàj á°SQóe ≈≤Ñàdh ,Qƒ£àdG
,áaÉ≤ãdGh ôμØdG »a IQÉæeh ,ø««Øë°üdG PGòaCG
øWƒdG ¢VÉ«M øY Ohò``dG »a É«eÉeCG É£Nh
.z¬æY ´ÉaódGh

øe Éæjód ÉªH ¿hQƒîa á«æjôëÑdG ø««Øë°üdG
¬«dEG â∏°Uh Éª«a Éª¡e GQhO âÑ©d äÉ``jô``M
ó«©°U ≈∏Y Qƒ£J øe á«dÉ¨dG øjôëÑdG áμ∏ªe
á«°SÉ«°ùdG ä’ÉéªdG áaÉc »a á∏eÉ°ûdG á«ªæàdG
á«ª«∏©àdGh á``«` YÉ``ª` à` L’Gh á``jOÉ``°` ü` à` b’Gh
.zá«eÓY’G ∫ÉëdG á©«Ñ£H É°†jCGh á«ë°üdGh
á«©ªédG ¢ù«FQ ÖFÉf ócCG Oó°üdG äGP »ah
áaÉë°üdG ¿EG{ ¬àª∏c »a ,ôªëdG ó°TGQ PÉà°SC’G
IôμÑªdG äÉjGóÑdG øY Ió«©H øμJ ºd á«æjôëÑdG
á≤«Kh áHÉàc â≤aGQ »àdG á«æWƒdG äGQhÉ°ûª∏d
íàa øe ¬àæª°†J Éeh (»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e)
Gòg Ö∏b »a âfÉc πH ,áμ∏ªªdG ïjQÉJ »a ójóL
,¬FÉæH »a ácQÉ°ûeh áÑcGƒe ,ô«ÑμdG çóëdG

ÉfQhó°U »a ¢û«éj ÉªY Gô«Ñ©J ,Éæ«∏Y Iõjõ©dG
¬àdÓL ôÑ©j PEG ,ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd ÖM øe
ÖLGh øe ¬H Ωƒ≤f Éªd ,Éæd √ôjó≤J øY ÉªFGO
Gòg ¥Éã«ªdG iô``cP »``a{ â``aÉ``°`VCGh ,z»``æ`Wh
Gòg Ωó≤æd ,IQOÉÑªdG √òg ¿ƒμJ ¿CG ÉfOOh ΩÉ©dG
¥ÉªYCG øe äÉª∏c ≈∏Y …ƒàëj …ò``dG ÜÉàμdG
iô``cP áÑ°SÉæªH ¬àdÓéd Éæe AGó`` gEG ÉæHƒ∏b
.z¥Éã«ªdG
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL ¿EG{ ó«°ùdG äó``cCGh
¬Yhô°ûe »a iDhQ øe ¬MôW Ée ∫Ó``N ø``eh
Ö``©`°`û`dG Ió`` ` Mh Rõ`` `Y ô``«` Ñ` μ` dG »`` MÓ`` °` `UE’G
âëÑ°UCG á«WGô≤ªjO áHôéàd ¢ù°SCGh »æjôëÑdG
á«©ªL »``a É``æ` fEGh ,É``fRGõ``à` YGh Éfôîa ¿É``μ`e

á«æjôëÑdG ø««Øë°üdG á«©ªL âª¶f
≈∏Y ™«bƒà∏d ,∫ÉÑ≤à°SG πØM á«©ªédG ô≤ªH
ÖMÉ°U Iô°†ëd á«©ªédG ¬jó¡à°S …òdG ÜÉàμdG
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
á©°SÉàdG iô``cò``dG áÑ°SÉæªH ,ió``Ø`ª`dG OÓ``Ñ`dG
Qƒ°†ëH ,»æWƒdG πª©dG ¥Éã«e QGôbE’ Iô°ûY
,ΩÓ``YE’G πFÉ°Sh »∏ãªeh á«©ªédG AÉ``°`†`YCG
ó«°ùdG øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ ¢ù«FQh
,áªMQ ∫BG …RÉZ ÖFÉædGh ,¢SÉf ¬∏dGóÑY ô«ª°S
.øjƒYóªdG øe OóYh
»àdG º``¡`JÉ``ª`∏`c »``a ¿ƒ``«`Ø`ë`°`ü`dG ô``Ñ` Yh
Iô°†ëd º¡F’hh º¡ÑM øY ÜÉàμdG »a ÉgƒfhO
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG á``dÓ``é`dG ÖMÉ°U
πμH øjôcòà°ùe ,ióØªdG OÓ``Ñ`dG ∂∏e áØ«∏N
á∏«ªédGh á«gGõdG ΩÉ`` jC’G RGõ``à` Y’Gh ôîØdG
á«°SÉ«°ùdG äÉjôë∏d ™°SGƒdG ÜÉÑdG âëàa »àdG
.á«Øë°üdGh
äGô≤ØdG ø``e Oó``Y ≈∏Y πØëdG πªà°TGh
≈∏Y ó«cCÉàdGh ,áÑ°SÉæªdG √ò¡H äÉª∏μdG AÉ≤dEGh
âëJ ,øWƒdG AÉæH »a ™«ªédG ¬Ñ©d …òdG QhódG
ºgôμ°T ø«eó≤e ,ø««Øë°üdG á«©ªL ∞≤°S
¬H πØM Éªd ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd ºgôjó≤Jh
É¡æe â≤∏£fG ÇOÉÑe øe »æWƒdG πª©dG ¥Éã«e
.á∏eÉ°ûdG ájƒªæàdG Iô«°ùªdG
á«©ªL á°ù«FQ âÑMQ ¥É«°ùdG Gòg »ah
Qƒ°†ëdÉH ,ó«°ùdG óªMCG ájó¡Y ø««Øë°üdG
Iôμa ¿CG{ ≈dEG Iô«°ûe ,∫ÉØàM’G »a ácQÉ°ûªdGh
áÑ°SÉæªdG √ò¡H πØàëf øëfh äAÉ``L ÜÉàμdG

»ªdÉ©dG çGôà∏d »Hô©dG »ª«∏bE’G õcôªdG IQGOEG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ∫ÓN

»Hô©dGøWƒ∏dájQÉ°†ëdGäGQó≤ªdGßØM≈∏Yπª©dGQGôªà°SG:»eáî«°ûdG
äÉª¶æªdG ™e ¿hÉ©àdÉH AGôÑîdG
.á«æ©ªdG á«ªdÉ©dG
∫ƒ``M É``¡`ã`jó``M ¢``Vô``©`e »`` ah
â``Ø` bƒ``J ,Ω2019 ΩÉ`` ` Y ô``jô``≤``J
óæY ¿É`` bƒ`` W á``jOÉ``°` T IQƒ`` à` `có`` dG
»a »ªdÉ©dG çGô``à` dG äÉ«FÉ°üMEG
¿CG ≈``dEG Iô«°ûe ,»``Hô``©`dG ø``Wƒ``dG
86 É«dÉM º°†J á«Hô©dG ¿Gó``∏`Ñ`dG
çGôàdG áªFÉb ≈∏Y É`` kLQó``e É©bƒe
Ék©bƒe 78 É¡æe ,ƒμ°ùfƒ«∏d »ªdÉ©dG
™bGƒe 3h á«©«ÑW ™bGƒe 5h Ék«aÉ≤K
154 ¿CG â``ë`°`VhCG Éªc .á£∏àîe
¢TQh »a ∑QÉ°Th OÉØà°SG É°üî°T
k
»àdG äGQó``≤`dG AÉæH äGQhOh πªY
,»°VÉªdG ΩÉ©dG ∫ÓN õcôªdG Égó≤Y
√òg øe øjó«Øà°ùªdG OóY ¿EG á∏FÉb
1089 ≠∏H Ω2012 ΩÉY òæe ¢TQƒdG
Éªc .á«Hô©dG ∫hódG πc øe É°üî°T
k
ºgCG øY ¿ÉbƒW IQƒàcódG âØbƒJ
∫ÓN õcôªdG Égó≤Y »àdG äÉ«dÉ©ØdG
»a â¨∏H »``à`dGh Ωô°üæªdG ΩÉ``©`dG
ø«H Ée ´ƒæJ É kWÉ°ûf 58 É¡∏ªée
äGô°VÉëe ,πªY ¢``TQhh äGQhO
á°ü°üîàe ¢``VQÉ``©` e ,äGhó`` ` `fh
.Égô«Zh

¢ù∏ée ´ÉªàLG ¿CG âaÉ°VCGh
á©LGôªd áªFGO á°Uôa πμ°ûj IQGOE’G
≈∏Y ®É``Ø``ë``dGh ¿ƒ``°` ü` dG §``£` N
¿Gó∏ÑdG »a »ªdÉ©dG çGôàdG ™bGƒe
á«é«JGôà°SG ∞``«`«`μ`Jh á``«`Hô``©`dG
™e ΩAÓ``à` à` d ¬``©`jQÉ``°`û`eh õ``cô``ª` dG
√ò``g É``¡` ¡` LGƒ``J »``à` dG äÉ``jó``ë` à` dG
πÑ°S åëH ≈``dEG áaÉ°VEG ,™``bGƒ``ª`dG
∑ôà°ûªdG »Hô©dG ¿hÉ©àdG õjõ©J
çGôàdÉH »©ªàéªdG »YƒdG ™``aQh
äGQó``b AÉæHh »Hô©dG …QÉ°†ëdG

IQhô`` `°` ` V ≈```∏` `Y äOó`` ` `°` ` ` Th
ß``Ø`M ≈`` ∏` `Y π`` ª` `©` `dG QGô`` ª` `à` `°` `SG
ø``Wƒ``∏`d á``jQÉ``°` †` ë` dG äGQó`` ≤` `ª` `dG
çGô``à` dG ¿CG á``ë` °` Vƒ``e ,»``Hô``©``dG
™``bGƒ``ª` dG ø`` e √ô`` «` `Zh »``ª` dÉ``©` dG
áLQóªdG ô«Z á«©«Ñ£dGh á«aÉ≤ãdG
πqμ°ûJ »ªdÉ©dG çGôàdG áªFÉb ≈∏Y
á«Hô©dG ájƒ¡∏d Ék«°SÉ°SCG GkQó°üe
»a ÉgQÉªãà°SG Öéj »àdG á∏«°UC’G
∫hódG ø«H Ée ¿ÉWhC’G áfÉμe õjõ©J
.ºdÉ©dG ∫ƒM äGQÉ°†ëdGh

¿ÉªY áæ£∏°S ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
.á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªLh
áî«°ûdG âÑ qMQ ,É¡àª∏c »``ah
AÉ°†YCÉH áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e
¿CÉH √ qƒæe ,OóédG IQGOE’G ¢ù∏ée
õ``cô``ª`dG É¡≤≤M »``à` dG äGõ``é` æ` ª` dG
»ªdÉ©dG çGôà∏d »Hô©dG »ª«∏bE’G
»YÉªédG π``ª`©`dG Iô``ª` K »``g É``ª` fEG
πc πÑb ø``e ∑ôà°ûªdG ¢``Uô``ë`dGh
çGôàdG ¿ƒ°Uh ájÉªM ≈∏Y AÉ°†YC’G
.á«Hô©dG ¿Gó∏ÑdG »a »ªdÉ©dG

õ``cô``ª`dG IQGOEG ¢``ù`∏`é`e ó``≤` Y
»ªdÉ©dG çGôà∏d »Hô©dG »ª«∏bE’G
ìÉÑ°U ∂`` dPh ,™``°`SÉ``à`dG ¬``YÉ``ª`à`LG
.áeÉæªdÉH õ``cô``ª`dG ô≤e »``a ¢``ù` eCG
óªëe âæH »e áî«°ûdG â°SCGôJh
IQGOEG ¢ù∏ée á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG
πc ¬Jô°†M Éª«a ,´ÉªàL’G õcôªdG
Iôjóe ¿ÉbƒW ájOÉ°T IQƒàcódG øe
≈°ù«Y âæH É``fQ áî«°ûdG ,õcôªdG
á«LQÉîdG IQGRh á∏ãªe áØ«∏N ∫BG
Iôjóe ô∏°ShQ ó∏«à°û«e Ió«°ùdGh
.»ªdÉ©dG çGôàdG õcôe
k G ´ÉªàL’G »a óLhh Gògh
É°†jC
øe IQGOE’G ¢ù∏ée AÉ°†YCG øe OóY
»dhódG OÉëJ’G øe πc øe AGôÑN
,(IUCN) á``©` «` Ñ` £` dG ¿ƒ``°` ü` d
™bGƒªdGh QÉKBÓd »dhódG ¢ù∏éªdG
»dhódG õcôªdG ,(ICOMOS)
á«aÉ≤ãdG äÉμ∏ªªdG ¿ƒ°Uh á°SGQód
(ICCROM) É`` ¡` `ª` `«` `eô`` Jh
çGô``à`∏`d »`` ≤` `jô`` aE’G ¥hó``æ` °` ü` dGh
É``ª`c .(AWHF) »`` ª` `dÉ`` ©` `dG
øY ¿ƒ``∏`ã`ª`e ´É``ª` à` L’G ô``°` †` Mh
¢ù∏ée »a OóédG AÉ°†YC’G ∫hó``dG
á``μ`∏`ª`ª`dG ø`` e π`` c »`` `gh IQGOE’G

ó¡©dG »dh Oƒ``¡L øªãj äÉeóîdG á``æéd ¢ù«FQ
ä’ÉëdG ∂∏J êÓY ≈dEG ≈©°ùJ zá«dõæªdG ájÉYôdG{ áeóN
á«æ«``°üdG äÉ``©eÉédG »``éjôN ∞``∏e π``M »a ø``°ùdG QÉ``Ñc •ƒ≤``°ùH ÖÑ``°ùàj ¿RGƒ``àdG π``∏N :zø``jôëÑdG õ``ª«c{

.ídÉ°üdG ìhóªe |
¬eÉªàgGh ¬JÉ¡«LƒJh øjôëÑdG AÉæHCG ™«ªéd ìƒàØe
á«æ«°üdG äÉ©eÉédG øe Ö£dG »éjôN á∏μ°ûe πëH
ÜÓ£dG ≈∏Y èàæeh Ö``«`Wh º«¶Y ô``KCG ¬``d ¿ƒμ«°S
QÉªãà°SG ∑ôëàdG Gò``g ¿EGh º¡JÓFÉYh äÉ``Ñ`dÉ``£`dGh
á«ª∏©dG ¬àbÉ£d ∞«XƒJh »æjôëÑdG ¿É°ùfEÓd »≤«≤M
.ø««æjôëÑdG πμd …ƒ«ëdGh º¡ªdG Ö£dG ∫Éée »a

áæéd ¢ù«FQ ídÉ°üdG ¢SÉÑY ìhóªe ÖFÉædG øªK
áã«ãëdG Oƒ¡édG »Hô©dG ¿ÉªdôÑdG ƒ°†Yh äÉeóîdG
äÉ©eÉédG ø``e Ö``£`dG »éjôN ∞∏e πëd IOÉ``é` dGh
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ód øe á«æ«°üdG
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H
.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
Oƒ``¡`é`dG √ò``¡` d ìÉ`` «` `JQ’G ø``Y í``dÉ``°` ü` dG ô``Ñ` Yh
á©jô°S ∫ƒ∏M ™°Vh ídÉ°U »a ádhòÑªdGh Iô«ÑμdG
AÉ¡fEGh á«æ«°üdG äÉ©eÉédG øe Ö£dG »éjôN ∞∏ªd
Iô«Ñc á«ªgCG ø``e ∞∏ªdG Gò``g ¬∏ãªj Éªd ,º¡JÉfÉ©e
ø«éjôîdG øjôëÑdG äÉæHh AÉæHCG øe á©°SGh áëjô°ûd
ƒª°ùdG ÖMÉ°U óæY á«ªgCG øe ∞∏ªdG Gòg ¬∏ãªj Éeh
.ó¡©dG »dh »μ∏ªdG
ô«ÑμdG ΩÉ``ª`à`g’G Gò``g »``a Iô«ÑμdG á≤ãdG ó`` cCGh
Ωƒ≤j …òdG ™jô°ùdGh ∫É©ØdG QhódGh ó¡©dG »dh ƒª°ùd
áHÉéà°SÉH É``¡`JQGOEGh äÉØ∏ªdG øe ô«ãμdG á∏ë∏ëd ¬H
πÑ≤à°ùªdG ≈∏Y …ƒ``jDhQ ìÉàØfÉHh á«HÉÑ°Th áMƒªW
.áª«μM ájOÉ«bh á≤KGh ICGôéHh
¬HÉH ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿CG ±É°VCGh

»Ñ£dG º««≤àdG AGôLEGh ¢†jôªdG IQÉjõH ΩÉ©dG
á``eRÓ``dG äGQÉ``Ñ` à` N’Gh IQÉ°ûà°S’G º``jó``≤`Jh
ádÉMEG hCG áÑ°SÉæªdG á«LÓ©dG á£îdG ™°Vhh
Ö°SÉæªdG ¢ü°üîàªdG Ö«Ñ£dG ≈dEG ¢†jôªdG
.¬àdÉëd
»``FGhó``dG ∞«≤ãàdG áeóN ≈``dEG äQÉ``°` TCGh
ájÉYôdG èeÉfôH É¡æª°†àj »àdG ájhOC’G IQGOEGh
ºjó≤àd ø«jôjô°S ádOÉ«°U ô``aGƒ``Jh á«dõæªdG
ΩGóîà°SG á«Ø«c ∫ƒ``M á``eRÓ``dG äÉª«∏©àdG
âbh ójóëàc Ö«Ñ£dG É¡Ø°Uh »àdG á``jhOC’G
.É¡dhÉæJ á«Ø«ch ¬ÑÑ°Sh É¡dhÉæJ
≥``jô``a OGô`` ` aCG Qhõ`` `j{ ¢``SÉ``«`a â``aÉ``°` VCGh
»a Oó``é`dG äÉ``¡` eC’G ¿ƒ°üNôªdG ¢†jôªàdG
áeRÓdG äGQÉ°ûà°S’Gh ºYódG ºjó≤àd º¡dRÉæe
Iô°ùH ájÉæ©dGh á«©«Ñ£dG áYÉ°VôdG ∫ƒM ø¡d
πLCG øe IóYÉ°ùªdG ºjó≤Jh ¿ÉàîdGh OƒdƒªdG
™°Vô∏d á«°üî°ûdG ájÉYôdG á«Ø«c º∏©Jh º¡a
.zΩÉªëà°S’Gh ¢ùHÓªdG ô««¨Jh

É¡∏cÉ°ûe ø``Y á``aô``©`e É``¡`jó``d ¢``ù`«`d ä’É``ë` dG
.á«FGhódG É¡JÉYôL hCG á«ë°üdG
»a áë°üdG áeóN ôjóe äó``cCG ,É``gQhó``H
¿CG ¢SÉ«a É``fhQÉ``c ,õª«c áYƒªéªH ∫õæªdG
É¡eó≤J »``à`dG ∫õ``æ`ª`dG »``a á``jÉ``Yô``dG äÉ``eó``N{
áæeõªdG ¢``VGô``eC’G êÓ``Y πª°ûJ áYƒªéªdG
¢üëØdG πª©d ¢†jôªàdG ≥jôa IQÉjR øª°†àJh
äÉª««≤àdG πªYh ájƒ«ëdG äGô°TDƒª∏d …QhódG
á``jhOC’G ∫hÉæàH ΩGõàd’G øe ócCÉàdGh áeRÓdG
.záeRÓdG äÉæjôªàdGh ájò¨àdG ΩÉ¶f ´ÉÑJGh
óYÉ°ùj èeÉfôÑdG ¿CG ≈``dEG ¢SÉ«a âàØdh
äÉ«∏ª©dGh ¢VGôeC’G øe »aÉ©àdG ≈∏Y ≈°VôªdG
¿hÉ©àdÉH ¢VôªdG ™e πeÉ©àdG hCG á«MGôédG
å«M ,AÉÑWC’Gh äÓFÉ©dGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG ™e
Ö°SÉæàj »dõæe á``jÉ``YQ è``eÉ``fô``H ™``°`Vh ºàj
äGQÉ``¡`ª`dG øª°†àjh ,Oô``Ø` dG äÉ``LÉ``«`à`MG ™``e
.á«LÓ©dG
Ö«Ñ£∏d íª°ùj è``eÉ``fô``Ñ` dG ¿CG â``æ`«`Hh

QÉ``Ñ`c •ƒ``≤` °` S AGQh Ö``Ñ` °` ù` dG ó``ª`ë`e ∫ƒ``à` H
ä’Éëc ,»°ûªdGh ¿RGƒàdG »a π∏N{`H ø°ùdG
»a ∞∏àH áÑÑ°ùªdG á«ZÉeO äÉ£∏éH áHÉ°UE’G
Iô£«°ùdG ¢†jôªdG ó≤Øj Éªe ,ÆÉ``eó``dG ÉjÓN
¢†aQ ø``Y âKóëJh .z»°ûªdG äÉ``cô``M ≈∏Y
ÉgQhôe ∫ÉM »a Ö«Ñ£dG IQÉjõd ø°ùdG QÉÑc
∞©°V ≈dEG …ODƒj Éªe ,¿RGƒàdG ¿Gó≤a á∏μ°ûªH
.OÉ¡LE’Gh äÓ°†©dG
ô«aƒJ ≈∏Y åëj è``eÉ``fô``Ñ`dG ¿EG â``dÉ``bh
≈``dEG ¥ô£àjh ø°ùdG QÉÑμd áÑ°SÉæªdG áÄ«ÑdG
Ωób Éª«a ,•ƒ≤°ùdG AGQh á©FÉ°ûdG ôWÉîªdG
ájƒ≤Jh ¿RGƒ``à``dG ßØëd á``«`°`VÉ``jQ ø``jQÉ``ª`J
É°Uƒ°üNh ,á«°VôªdG ä’ÉëdG áaÉμd äÓ°†©dG
âbƒdG Qhô``e ™``e π≤J ø°ùdG QÉ``Ñ`c á``cô``M ¿CG
.¢VôªdGh
ájQhO ¢Uƒëa AGô``LEG ≈``dEG ∫ƒàH â``YOh
á«ë°üdG πcÉ°ûªdG áaô©e »a ø«æ°ùªdG óYÉ°ùJ
¢†©H ¿EG PEG ,º``gOÉ``°`ù`LCG É¡æe »μà°ûJ »àdG

π«YÉª°SEG ÖæjR :âÑàc
¢Sƒ«KÉe …hQ :ôjƒ°üJ
,»``fÉ``é`ª`dG …ƒ``Yƒ``à` dG è``eÉ``fô``Ñ`dG øª°V
ájÉbh πÑ°S á«Ñ£dG õª«c áYƒªée â°Vô©à°SG
ƒcƒj QGó``H •ƒ≤°ùdG çOGƒ``M øe ø°ùdG QÉÑc
á«Ø«≤ãJ Iô°VÉëe øª°V ø``jó``dGƒ``dG á``jÉ``Yô``d
(2020 ô``jGô``Ñ`a 17) ø``«`æ`KE’G ¢``ù` eCG â``ª`«`bCG
.ø°ùdG QÉÑc øe Oôa 100 ÜQÉ≤j Ée Qƒ°†ëH
…OÉØàd ∫ƒ∏ëdG π°†aCG èeÉfôÑdG ∫hÉæJh
ájÉªM ≈``dEG ≈©°ùj …ò``dGh ,•ƒ≤°ùdG çOGƒ``M
Éeh ÉeÉY 60 ºgQÉªYCG ≠∏ÑJ øjòdG ¢UÉî°TC’G
çOGƒëd Gƒ°Vô©J øjòdG ¢UÉî°TC’G hCG ,¥ƒa
É¡Yƒbh …OÉ``Ø` J »``a ø``«`Ñ`ZGô``dG hCG •ƒ≤°ùdG
øjòdG ¢UÉî°TC’Gh ±ƒîdG á∏Môe RhÉéJh
.¿RGƒàdG hCG »°ûªdG »a äÉHƒ©°U øe ¿ƒfÉ©j
,»©«Ñ£dG êÓ``©`dG á«°UÉ°üàNG â∏∏Yh
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معادلة  10م�ؤهالت من خرّ يجي �ل�سني وجلنة لدر��سة  77م�ؤه ًال �آخر

جمل�ص �ل�زر�ء :تقلي�ص �لهياكل �لتنظيمية يف �أربع وز�ر�ت وجهات حك�مية
تراأ�س �ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء اجلل�سة العتيادية الأ�سبوعية
ملجل�س الوزراء وذلك بق�سر الق�سيبية �سباح اأم�س،
وقد اأدىل الدكتور يا�سر بن عي�سى النا�سر الأمني العام
ملجل�س الوزراء عقب اجلل�سة بالت�سريح التايل:
واأثنى �ساحب ال�سمو امللكي ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء على التعاون
البناء بني وزارة الداخلية واأجهزة ال�سلطة الق�سائية يف
تطبيق اأحكام قانون العقوبات والتدابري البديلة ،منوهًا
�سموه بالنتائج املثمرة التي حققها تطبيق العقوبات
البديلة يف خدمة املجتمع وباآثاره الجتماعية اإيجابيًا
على اأ�سرة املحكوم ومعي�ستها.
وبعدها اأ�ساد جمل�س الوزراء بالتن�سيق
امل�سرتك بني كافة اجلهات املعنية وب�سري
الإجراءات الحرتازية املتخذة ب�ساأن مر�س
فريو�س الكورونا ( )19-COVIDوالتي
كان اآخرها قيام وزارة الداخلية وبالتن�سيق
مع وزارة ال�سحة بتفعيل عدة اإجراءات تتعلق
بالقادمني اإىل مملكة البحرين ،موؤكدًا املجل�س
ً
حفاظا
�سرورة موا�سلة هذه اجلهود الوقائية
على �سحة و�سالمة املواطنني واملقيمني.
بعد ذلك رحّ ب �ساحب ال�سمو امللكي ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء بالدكتور عبداللطيف بن را�سد
الزياين وزير اخلارجية كع�سو يف جمل�س
الوزراء اإثر �سدور املر�سوم امللكي ال�سامي
بتعيينه يف من�سبه اجلديد متمنيًا له التوفيق
والنجاح يف اأداء هذه امل�سئولية ،منوهً ا �سموه
بكفاءته وخربته التي حققها يف املنا�سب
التي تبووؤها حمليًا وخليجيًا واآخرها كاأمني
عام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
وا�ستذكر �سموه بالتقدير اجلهود الكبرية
وامل�سكورة التي ا�سطلع بها ال�سيخ خالد بن
اأحمد اآل خليفة م�ست�سار جاللة امللك لل�سئون
الدبلوما�سية وزير اخلارجية ال�سابق طوال
فرتة توليه حقيبة وزارة اخلارجية ومبا
متيزت به من منجزات ت�ساف اإىل النجاحات
الدبلوما�سية البحرينية.
بعد ذلك نظر املجل�س يف املذكرات املدرجة
على جدول اأعماله وذلك على النحو التايل:
اأولً :وافق جمل�س الوزراء على تو�سية
جمل�س اخلدمة املدنية برئا�سة �ساحب ال�سمو
امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء على تقلي�س
الهياكل التنظيمية يف اأربع وزارات وجهات

حكومية مبا ين�سجم والتوجهات احلكومية
بعدم التو�سع الإداري يف املنا�سب والوحدات
الإدارية امل�ساندة وذلك باإلغاء ودمج اإدارات
وتغيري م�سمياتها واإلغاء منا�سب اإدارية
وذلك يف كل من الأمانة العامة ملجل�س الوزراء
ووزارة العمل والتنمية الجتماعية ووزارة
�سوؤون جمل�سي ال�سورى والنواب وهيئة
الكهرباء واملاء.
ثانياً :بناء على توجيه �ساحب ال�سمو
امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء يف اإيجاد احللول
الالزمة مل�سكلة حملة املوؤهالت من خريجي
اجلامعات ال�سينية التي مل تتم معادلتها
ٍ
مو�س بها،
لأنها �سادرة من جامعات غري
ويف �سوء ما انتهت اإليه اللجنة التن�سيقية
برئا�سة �سموه ،والتو�سيات املرفوعة من �سمو
ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة نائب رئي�س
جمل�س الوزراء رئي�س املجل�س الأعلى لتطوير
التعليم والتدريب من خالل املذكرة املرفوعة
لهذا الغر�س والقرار ذي ال�سلة ال�سادر عن
�سموه ،فقد قرر جمل�س الوزراء حتديد م�ستوى
� 77ساحب موؤهل وتقرير مدى احلاجة
ل�ستيفاء متطلبات معادلة موؤهالتهم �سواء
داخل البحرين اأو خارجها من خالل جلنة
�سكلت لهذا الغر�س ،واملوافقة على معادلة
 10موؤهالت تخرج حامليها من جامعات
مو�س بها ،واحت�ساب الفرتة الكلينيكية لهم
لتمكينهم من اللتحاق ب�سنة المتياز والتقدم
لمتحان الرتخي�س ،وكلف املجل�س وزارة
ال�سحة ووزارة املالية والقت�ساد الوطني
بتوفري امليزانية الالزمة ل�ستكمال متطلبات
معادلة �سهادات جميع حملة موؤهل الطب من
اجلامعات ال�سينية ،فيما كلف املجل�س وزارة

حممد بن مبارك�� :ستحد�ث
قائمة باجلامعات �ل�سينية �مل��سى بها
تنفيذا لتكليف جمل�س الوزراء وبنا ًء
على تو�سيات اللجنة التن�سيقية برئا�سة
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
اآل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء
لإيجاد احللول الالزمة ملعاجلة اأو�ساع
خريجي اجلامعات ال�سينية التي مل تتم
معادلتها من قبل اللجنة الوطنية لتقومي
املوؤهالت العلمية ،فقد اأقر جمل�س الوزراء
خالل اجلل�سة التي عقدت اليوم معادلة
 10موؤهالت تخرج حامليها من اجلامعات
ال�سينية التي كانت مو�سي بها قبل عام
 ،2015ممن التحقوا فيها يف تلك الفرتة،
واحت�ساب الفرتة الكلينيكية لهم ليت�سنى
لهم اللتحاق ب�سنة المتياز ومن ثم التقدم
لمتحان الرتخي�س.
وقد اأكد �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل
خليفة نائب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س
املجل�س الأعلى لتطوير التعليم والتدريب
اأن املجل�س الأعلى بناء على تكليف جمل�س
الوزراء قام بت�سكيل فريق عمل ملراجعة
تقييم املوؤهالت الطبية من اجلامعات
ال�سينية غري املو�سي بها ليتوىل مراجعة
تقييم املوؤهالت الطبية لــ 77من خريجي
اجلامعات ال�سينية من خالل امتحان
موحد ،وحتديد م�ستوى كل موؤهل ومدى
احلاجة اإىل ا�ستيفاء املتطلبات التي تكفل
معادلة موؤهله ،م�سريا ً اإىل اأنه مت التوا�سل
مع جامعة اخلليج العربي لو�سع امتحان
حتديد امل�ستوى وبرنامج للخريجني
لالإفادة با�ستكمالهم لكافة متطلبات
العتماد ملعادلة �سهاداتهم الأ�سلية.
واأ�ساف �سموه اأنه مت تكليف وزارة
الرتبية والتعليم بالتوا�سل مع طلبة
الدرا�سات الطبية وال�سحية يف اجلامعات
ال�سينية غري املو�سي بها وفق القائمة
امل�ستحدثة حلثهم على التحويل اإىل
جامعات اأخرى مو�سي بها وتقدمي ما
يلزم من ت�سهيالت لهم ،اإىل جانب تكليف
وزارة اخلارجية بالتوا�سل مع اجلهات

د .يا�سر النا�سر

اخلارجية بالتوا�سل مع اجلهات ذات العالقة
يف جمهورية ال�سني ال�سعبية لو�سع اآلية
لإ�سدار تاأ�سريات الدرا�سة للطلبة البحرينيني
الراغبني يف موا�سلة درا�ستهم يف ال�سني
مع ربط منح التاأ�سرية الدرا�سية باللتحاق
باجلامعات املو�سى بها فقط ،وكلف املجل�س
وزارة املالية والقت�ساد الوطني بالتن�سيق
مع اللجنة الوطنية لتقومي املوؤهالت العلمية
با�ستحداث قائمة باجلامعات ال�سينية
املو�سى بها جلميع التخ�س�سات بجمهورية
ال�سني ال�سعبية ،فيما وافق املجل�س ا ً
أي�سا على
القرتاح برغبة املرفوع بهذا اخل�سو�س من
جمل�س النواب.
ثالثاً :اأحال جمل�س الوزراء اإىل اللجنة
التن�سيقية مقرتح باإعادة ت�سمية بع�س
املناطق ال�سناعية التابعة لوزارة ال�سناعة
والتجارة وال�سياحة والذي عر�سه وزير
ال�سناعة والتجارة وال�سياحة.
رابعاً :وافق جمل�س الوزراء على تعديل

قانون (نظام) العالمات التجارية لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية الذي
اعتمده املجل�س الأعلى ملجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية يف دورته الأربعني املنعقدة
يف اململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 10
دي�سمرب  ،2019ويهدف التعديل اإىل ا�ستبدال
م�سميات اجلهة املخت�سة والوزير الواردين
يف املادة الأوىل من الباب الأول من م�سروع
القانون اأعاله ،وقرر املجل�س املوافقة على
م�سروع القانون باملوافقة على تعديل قانون
(نظام) العالمات التجارية لدول جمل�س
التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر
بالقانون رقم ( )6ل�سنة  2014واإحالته
اإىل ال�سلطة الت�سريعية وفق الإجراءات
الد�ستورية والقانونية.
خام�ساً :وافق جمل�س الوزراء واأحال اإىل
ال�سلطة الت�سريعية م�سروع قانون بالت�سديق
على التفاقية بني حكومة مملكة البحرين
والحتاد الفيدرايل ال�سوي�سري ب�ساأن اإزالة
الزدواج ال�سريبي فيما يتعلق بال�سرائب
على الدخل وراأ�س املال ومنع التهرب والتجنب
ال�سريبي والربوتوكول املرفق بها املوقعني يف
املنامة بتاريخ  23نوفمرب .2019
�ساد�ساً :وافق جمل�س الوزراء على مذكرة
تفاهم بني حكومة مملكة البحرين وحكومة
جمهورية باك�ستان ال�سالمية للتعامل يف
مكافحة الجتار غري امل�سروع وتهريب
املخدرات واملوؤثرات العقلية وم�ستقاتها
وتفوي�س الوزير املخت�س بالتوقيع عليها،
وذلك يف �سوء التو�سية املرفوعة لهذا الغر�س
من اللجنة الوزارية لل�سئون القانونية
والت�سريعية والتي عر�سها وزير الرتبية
والتعليم نائب رئي�س اللجنة املذكورة.

�سابعاً :وافق جمل�س الوزراء على مذكرة
تفاهم بني وكالة اأنباء البحرين ووكالة
ا�سو�سيتدبر�س الباك�ستانية ،وذلك يف �سوء
التو�سية املرفوعة لهذا الغر�س من اللجنة
الوزارية لل�سئون القانونية والت�سريعية.
ثامناً :اأحال جمل�س الوزراء اإىل اللجنة
الوزارية لل�سئون القانونية والت�سريعية
مذكرة تفاهم بني اللجنة الوطنية للقانون
الدويل الإن�ساين يف مملكة البحرين واللجنة
القومية للقانون الدويل الإن�ساين بجمهورية
م�سر العربية والتي عر�سها وزير العدل
وال�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف.
تا�سعاً :وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح
برغبة مقدم من جمل�س النواب باإن�ساء
مر�سد وطني يتوىل مهمة ر�سد تنفيذ حقوق
الأ�سخا�س ذوي الإعاقة حتت مظلة وزارة
العمل والتنمية الجتماعية ،وكلف املجل�س
وزارة العمل والتنمية الجتماعية بتنفيذ ما
جاء يف هذا القرتاح برغبة.
عا�سراً :وافق جمل�س الوزراء على اقرتاح
برغبة مقدم من جمل�س النواب ب�ساأن قيام
وزارة الكهرباء واملاء بالنظر يف زيادة احلد
الأق�سى للمدة الزمنية للمتاأخرات املالية
امل�سقطة عن فواتري الأ�سر ذات الدخل املحدود
التي يتوفى عائلها ،وكلف املجل�س وزير
�سوؤون الكهرباء واملاء بالتن�سيق مع وزير
العمل والتنمية الجتماعية باتخاذ الالزم
لتحقيق ما جاء يف هذه الرغبة.
ويف بند التقارير الوزارية ،اأخذ املجل�س
علمًا بنتائج امل�ساركة يف ملتقى «بيبان
الريا�س» الذي اأقيم يف اململكة العربية
ال�سعودية موؤخرًا من خالل التقرير املرفوع
من وزير ال�سناعة والتجارة وال�سياحة.

خالل ور�سة عمل بدي��ن رئي�ص �ل�زر�ء� ..ملط�ع:

�أهمية تعزيز �لتعاون مع «�الإ�سك��» يف خمتلف �ملجاالت

ال�سيخ حممد بن مبارك

ذات العالقة يف جمهورية ال�سني ال�سعبية
لو�سع اآلية لإ�سدار تاأ�سريات الدرا�سة
للطلبة البحرينيني الراغبني يف موا�سلة
درا�ستهم يف ال�سني مع ربط منح التاأ�سرية
الدرا�سية باللتحاق باجلامعات املو�سي
بها فقط.
وبني �سموه اأنه مت تكليف وزارة
املالية والقت�ساد الوطني بالتن�سيق مع
اللجنة الوطنية لتقومي املوؤهالت العلمية
با�ستحداث قائمة باجلامعات ال�سينية
املو�سي بها جلميع التخ�س�سات بجمهورية
ال�سني ال�سعبية ،وتكليف وزارة ال�سحة
بالتن�سيق مع وزارة املالية والقت�ساد
الوطني لتوفري امليزانية الالزمة ل�ستكمال
متطلبات معادلة �سهادات خريجي الطب
احلاليني من اجلامعات ال�سينية .وحتديد
فرتة اأ�سبوعني لفريق العمل لإمتام مهمته
على الوجه املطلوب.
ونوه �سموه باأن املجل�س الأعلى
لتطوير التعليم والتدريب قام بدرا�سة
كاملة ملعاجلة اأو�ساع الطلبة البحرينيني
باجلامعات ال�سينية ،والوقوف على
اأ�سبابها ،اإذ يبلغ جمموع عدد الطلبة
الدار�سني حاليا باجلامعات ال�سينية
على الأقل  153طالبا ،وهو ما ي�ستوجب
اإيجاد حلول عاجلة لهم ل�سمان العرتاف
مبوؤهالتهم بعد التخرج.

عُ قد بديوان �ساحب ال�سمو امللكي
رئي�س الوزراء املوقر� ،سباح اأم�س،
ور�سة عمل بعنوان «تبادل البيانات
بني وكالت الأمم املتحدة واجلهات
احلكومية ،الرتتيبات املوؤ�س�سية،
املنهجيات واأف�سل املمار�سات،
نظمتها اللجنة الوطنية للمعلومات
وال�سكان برئا�سة حممد بن اإبراهيم
املطوع وزير �سوؤون جمل�س الوزراء
رئي�س اللجنة الوطنية للمعلومات
وال�سكان وبالتعاون مع جلنة الأمم
املتحدة القت�سادية والجتماعية
(اإ�سكوا) مب�ساركة اأعداد كبرية من
ممثلي خمتلف الوزارات واجلهات
احلكومية املعنية.
ويف م�ستهل الــور�ــســة ،اأكــد
املطوع ،على اهتمام �ساحب ال�سمو
امللكي الأمــري خليفة بن �سلمان
اآل خليفة رئي�س الــوزراء املوقر،
بتوثيق التعاون وبناء �سراكات
فــاعــلــة مــع خمتلف املنظمات
واملوؤ�س�سات الإقليمية والدولية
املعنية بالتنمية امل�ستدامة وذلك
من منطلق اإميان �سموه باأن نه�سة
ال�سعوب م�سوؤولية م�سرتكة بني
اجلميع.
واأ�ساف اأن مملكة البحرين
ملتزمة مب�ساندة جهود املجتمع
الــدويل للم�سي قدمًا نحو تنفيذ
اأهداف التنمية امل�ستدامة ،باعتبارها
مرتكزًا مهمًا لبناء م�ستقبل اأف�سل
تنعم فيه �سعوب العامل مبتطلبات
احلياة الآمنة وامل�ستقرة ،معربًا عن
اعتزازه بجهود الإ�سكوا يف تقدمي
الدعم الفني وبناء الــقــدرات يف
الدول العربية لتنفيذ اأهداف التنمية
امل�ستدامة من خالل التن�سيق مع
جامعة الدول العربية.
واأو�ــســح اأن هــذه الور�سة
�ستناق�س واحدة من اأهم املوا�سيع

التي تهتم بها حكومة مملكة البحرين
واملتمثلة بتح�سني اآليات تبادل
البيانات واملعلومات بني الأجهزة
احلكومية واملنظمات الأممــيــة،
وخا�سة فيما يتعلق بتنفيذ اأهداف
التنمية امل�ستدامة وموؤ�سراتها.
وا�ستذكر املــطــوع ،م�ساهمة
املنظمة يف اإجناح املنتدى العربي
حــول التنمية امل�ستدامة والــذي
ا�ست�سافته اململكة حتت رعاية
كرمية من لدن �ساحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة
رئي�س الــوزراء املوقر حفظه اهلل
يف عام  ،2015وقد اعتمد املنتدى
وثيقة البحرين والتي ت�سمنت
الر�سائل الأ�سا�سية� ،سكلت املوقف
العربي والتي مت رفعها اإىل املنتدى
ال�سيا�سي رفيع امل�ستوى يف دورته
الثالثة والتي عقدت بنيويورك يف
عام .2015
وقــال اإن البحرين بــداأت يف
مرحلة تنفيذ اأهـــداف التنمية
امل�ستدامة وت�سهيل اإجراءات تزويد
املنظمات الدولية بنتاج عملها
وباملوؤ�سرات والبيانات املتحققة ،من
خالل و�سع الرتتيبات املوؤ�س�سية
الالزمة والتي متثلت اأبرزها يف
اإن�ساء اللجنة الوطنية للمعلومات
وال�سكان والتي اأخذت على عاتقها
مهمة متابعة تنفيذ اأهداف التنمية
امل�ستدامة وتوطينها وتنفيذها عرب

برامج احلكومة ،واعتماد اآليات
عمل لتبادل املعلومات والبيانات
بني كافة الأطراف املعنية ،وو�سع
منهجيات عمل ل�سمان التعاون
مع الهيئات واملنظمات الإقليمية
والدولية املخت�سة يف اأهداف التنمية
امل�ستدامة والق�سايا ال�سكانية.
ومن جانبها ،قالت الدكتور
رول د�ستي وكيل الأمني العام لالأمم
املتحدة والأمــني التنفيذي للجنة
القت�سادية والجتماعية لغربي
اآ�سيا (الإ�سكوا) اإن مملكة البحرين
تتمتع مبنظومة جيدة اح�سائيا
حتتاج اإىل تطوير م�ستمر ،لإحراز
مراكز متقدمة على �سعيد ن�سر
البيانات واملعلومات ،ومبا يوؤهل
اململكة لتكون يف م�ساف الدول
املتقدمة يف هذا املجال.
ومن جانبه قال الدكتور ال�سيخ
عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة ،وكيل
وزارة اخلارجية لل�سوؤون الدولية،
اإن هذه الور�سة تاأتي كاإطار عمل
ح�سيلة اإجنــاز مهمة تكلل جهود
للمعلومات
الوطنية
اللجنة
وال�سكان بهدف متابعة تنفيذ اأهداف
التنمية امل�ستدامة  2030والعمل
على دجمها بربنامج عمل احلكومة
من خالل عدة م�سارات من بينها
و�سع الآلــيــة املنا�سبة للتدقيق
وحتديث بيانات اململكة يف ال�سعبة
الح�سائية التابعة لالأمم املتحدة

وتوفريها �سمن املعايري الدولية
وكــذلــك �سمان الــتــزام اجلهات
احلكومية بتحديث املعلومات
والإح�ساءات الوطنية.
واأ�ساف اأن مملكة البحرين
جنحت يف اتخاذ خطوات نوعية
نحو بناء جمتمع معريف متكامل من
خالل التفاعل مع طيف وا�سع من
ال�سيا�سات ال�سرتاتيجية التنموية
يف اإطار روؤية البحرين القت�سادية
 2030والتي ترتكز على بنى
اأ�سا�سية حديثة لتكنولوجيا
املعلومات والت�سالت واإتاحة
النفاذ املعلومات وتاأهيل العن�سر
الب�سري.
وعرب وكيل وزارة اخلارجية
لل�سوؤون الدولية عن اعتزاز مملكة
البحرين بكونها اأول دولــة يف
املنطقة توقع على اإطــار �سراكة
ا�سرتاتيجية مع الأمم املتحدة ،وتاأتى
جلنة الإ�سكوا �سمن  16وكالة اأممية
موقعة على هذا الإطار الذى يوؤ�سل
ل�سراكة متميزة ومتنامية ويوؤكد
اأن اململكة تاأتي يف طليعة دول
العامل تفاعال وا�ستجابة مع اأهداف
ومقا�سد ومبادئ الأمم املتحدة
لتحقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة
 ،2030اإميانا باأهمية الرتباط
الوثيق بني التنمية وتطوير اآليات
العمل اجلماعي ملواجهة التحديات
امل�سرتكة.
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��ستقبلت رئي�سة و�أع�ساء م�ؤ�س�سة «تر�ست بحرين»

قرينة �مللك ت�سيد بتعزيز ثقافة �لعمل �لتط�عي كقيمة �إن�سانية
ا�ستقبلت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية
�سبيكة بنت ابراهيم اآل خليفة قرينة عاهل
البالد املفدى رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة،
رئي�سة موؤ�س�سة «بحرين تر�ست» الدكتورة
فاطمة البلو�سي واأع�ساء املوؤ�س�سة يف مقر
املجل�س بالرفاع ،حيث قدمت ل�سموها عر�سا
�سارحا لر�سالة واأهداف املوؤ�س�سة وبراجمها
وم�ساريعها احلالية واملقبلة والتي تركز
على دعم احتياجات املجتمع املحلي والدويل
يف جمالت ذات عالقة بالتمكني القت�سادي

والتعليم وتنمية احلرف اليدوية ،بهدف
الرتقاء بحياة الأ�سر من الفئات املحتاجة،
وحتقيق اعتماديتها الذاتية.
واأ�سادت �ساحبة ال�سمو امللكي خالل
اللقاء بر�سالة واأهداف املوؤ�س�سة التي تعمل
على حتقيقها من خالل تعزيز ثقافة العمل
التطوعي كقيمة اإن�سانية بني ال�سباب لكونه
من الواجبات الوطنية التي ل غنى عنها،
ولبد من اإحيائه ب�سورة م�ستمرة ك�سمة من
�سمات جمتمعاتنا التي طاملا ارتقت ونه�ست

على اأ�س�س التكافل والتعاون الجتماعي.
كما اأ�سادت �سموها بالتوجهات
احلكومية يف هذا ال�سياق ،بال�ستفادة من
اخلربات التي اكت�سبها املتطوع اأثناء عمله
التطوعي واعتبارها من �سمن اخلربات التي
تدعم �سريته الذاتية عند التقدم اإىل الوظيفة،
كموؤ�سر لهتمام مملكة البحرين بجانب
العمل التطوعي والعمل على ت�سجيعه
باعتباره اأحد الروافد الأ�سا�سية للتنمية
املجتمعية.

حمليات 07

�لقائد �لعام ي�سيد
بجه�د تط�ير �خلدمات �ل�سحية
ا�ستقبل امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين،
يف مكتبه بالقيادة العامة �سباح اأم�س ،الفريق طبيب ال�سيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة
رئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة.
وخالل اللقاء رحب القائد العام لقوة دفاع البحرين برئي�س املجل�س الأعلى لل�سحة،
م�سيدا باجلهود الطيبة املبذولة التي يقدمها املجل�س الأعلى لل�سحة لتطوير وحت�سني
جودة اخلدمات ال�سحية املقدمة للمواطنني واملقيمني مبملكة البحرين.

��ستقبلت �الأمني �لتنفيذي للجنة د .روال د�ستي ..قرينة �لعاهل:

��ستثمار �ل�سر�كة مع «�الإ�سك��» وتكثيف �سبل �لتعاون معها
ا�ستقبلت �ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية
�سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة قرينة عاهل
البالد املفدى رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة
يف مقر املجل�س بالرفاع �سباح اأم�س
الدكتورة رول د�ستي وكيلة الأمني العام
لالأمم املتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الأمم
املتحدة القت�سادية والجتماعية لغربي اآ�سيا
(الإ�سكوا).
ويف بداية اللقاء ،ثمنت قرينة العاهل
املفدى دور الإ�سكوا يف دعم الربامج وامل�ساريع
الوطنية والإقليمية الرامية لتحقيق تقدم
املراأة ويف اإبراز هذه التجارب على امل�ستوى
الدويل ،م�سرية اإىل حر�س املجل�س الأعلى
للمراأة ب�سفته بيت خربة وطني يف �ساأن املراأة
على ا�ستثمار ال�سراكة وتكثيف �سبل التعاون
مع الإ�سكوا فيما يتعلق باإبراز اجلهود
الوطنية الرامية لتحقيق تقدم املراأة وا�ستدامة
م�ساركتها يف املجالت التنموية املختلفة على
امل�ستوى الدويل وذلك من خالل تبني الإ�سكوا
لتجربة املجل�س يف اإعداد التقرير الوطني
لقيا�س التوازن بني اجلن�سني وتعميم التجربة
بني الدول الأع�ساء خا�سة بعد ا�سرت�ساد دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية بتجربة
البحرين يف هذا املجال على اأثر ور�سة اإقليمية
ا�ست�سافتها البحرين الأ�سبوع املا�سي حول
ت�سميم موؤ�سر م�ساركة املراأة اخلليجية يف
التنمية والتي جرى تنظيمها بالتعاون مع
املركز الإح�سائي لدول جمل�س التعاون وهيئة
املعلومات واحلكومة الإلكرتونية باململكة.

�لقائد �لعام ي�ستقبل
�ل�سيخ حممد بن عطية �للـه
ا�ستقبل امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين،
يف مكتبه بالقيادة العامة اأم�س ،ال�سيخ حممد بن عطية اهلل اآل خليفة ،وخالل اللقاء مت
تبادل الأحاديث الودية ذات الهتمام امل�سرتك.
واأعربت �ساحبة ال�سمو امللكي رئي�سة
املجل�س الأعلى للمراأة عن ثقتها بقدرة
الدكتورة د�ستي على تعزيز النهو�س بعمل
الإ�سكوا الهادف اإىل حتفيز عمليات التنمية
القت�سادية والجتماعية يف بلدان املنطقة،
وتعزيز التعاون فيما بني بلدان املنطقة،
وحتقيق التفاعل بني بلدان املنطقة وتبادل
املعلومات حول التجارب واملمار�سات اجليدة
والدرو�س املكت�سبة ،وحتقيق التكامل الإقليمي
بني البلدان الأع�ساء ،اإ�سافة اإىل حتقيق
التفاعل بني منطقة غربي اآ�سيا و�سائر مناطق
العامل ،واإطالع العامل اخلارجي على ظروف
بلدان هذه املنطقة واحتياجاتها.
من جانبها نوهت الدكتورة د�ستي بالتقدم

الذي حترزه مملكة البحرين يف خمتلف
جمالت التنمية امل�ستدامة ،م�سرية اإىل اجلهود
التي يبذلها املجل�س الأعلى للمراأة برئا�سة
�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية �سبيكة بنت
اإبراهيم اآل خليفة قرينة العاهل املفدى من
اأجل دعم تقدم املراأة البحرينية يف خمتلف
امل�ستويات ،و�سول اإىل بناء منوذج بحريني
خا�س بدعم املراأة بات مرجعية اإقليمية
ودولية.
جدير بالذكر اأن الإ�سكوا ت�سم  14بلدا ً
عربيا ً يف منطقة غربي اآ�سيا ،وت�سكل جزءا ً
من الأمانة العامة لالأمم املتحدة ،وتعمل حتت
اإ�سراف املجل�س القت�سادي والجتماعي،
�ساأنها �ساأن اللجان الإقليمية الأربع الأخرى.

��ستقبلت جمعية �سيد�ت �الأعمال مبنا�سبة �لذكرى �لع�سرين لتاأ�سي�سها

قرينة �لعاهل� :النتقال باملر�أة لت�سهم يف �قت�ساد منتج يناف�س عامل ًيا
نوهت �ساحبة ال�سمو امللكي
الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة
قرينة عاهل البالد املفدى ،رئي�سة
املجل�س الأعلى للمراأة ،بالإجنازات
البارزة للمراأة البحرينية يف املجال
القت�سادي ،من خالل ح�سورها
املميز يف املوؤ�س�سات وال�سركات
القت�سادية احلكومية واخلا�سة،
وقدرتها كرائدة و�سيدة اأعمال
على اإطالق امل�سروعات اخلا�سة
واإدارتها وتنميتها ،مبا ي�سهم يف
حتقيق الأهداف الوطنية املر�سومة
يف تنويع م�سادر القت�ساد وتنمية
الناجت املحلي الإجمايل .موؤكدة
�سموها حر�س املجل�س على دعم
اجلهود الوطنية للم�ساهمة يف
تنفيذ اخلطط وال�سرتاتيجيات
الرامية لتحقيق هدف النتقال
باملراأة لت�سهم يف اقت�ساد منتج قادر
على املناف�سة عامليًا.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال �سموها
يف مقر املجل�س الأعلى للمراأة
بالرفاع لرئي�سة واأع�ساء جمل�س
الإدارة والرئي�سات ال�سابقات
واملوؤ�س�سات جلمعية �سيدات الأعمال
البحرينية مبنا�سبة مرور ع�سرين
عامًا على تاأ�سي�س اجلمعية ،حيث
اأ�سادت �سموها بجهود موؤ�س�ساتها
من الرائدات يف املجال العمل
الن�سائي والتجاري اللواتي كان

لهن ال�سبق يف و�سع حجر الأ�سا�س
لأول جمعية متخ�س�سة تُعنى
ب�سوؤون املراأة يف املجال التجاري
على م�ستوى اخلليج العربي،
منوهة �سموها بدور اجلمعية
يف تعزيز العالقات القت�سادية
والجتماعية بني �سيدات العمال يف
البحرين وتوحيد مواقفهم وال�سعي
نحو رفع م�ساهماتهم يف جميع
الأن�سطة القت�سادية وال�ستثمارية
يف البالد.
وا�ستمعت �ساحبة ال�سمو
امللكي قرينة العاهل املفدى خالل

اللقاء اإىل �سرح من رئي�سة جمعية
�سيدات الأعمال اأحالم جناحي عن
جممل اأن�سطة وبرامج اجلمعية،
حيث اأعربت جناحي عن عظيم
�سكرها وامتنانها ل�ساحبة ال�سمو
امللكي رئي�سة املجل�س الأعلى للمراأة
اإزاء دعم �سموها املتوا�سل للمراأة
البحرينية يف خمتلف املجالت
مبا يف ذلك املجال القت�سادي،
وهو الدعم الذي كان له كبري
الأثر على النجاح الذي ت�سهده
املراأة البحرينية يف م�سرية البناء
الوطني ،م�ستذكر ًة على هذا ال�سعيد

اإ�سهامات �سموها حفظها اهلل ودورها
البارز كرئي�سة فخرية للجمعية
عند تاأ�سي�سها يف عام ،2000
الأمر الذي كان مبثابة الدافع الكبري
لع�سوات اجلمعية لبذل املزيد من
اجلهود يف �سبيل تعزيز دور املراأة
البحرينية وم�ساهمتها يف كافة
الأن�سطة التجارية والقت�سادية
وال�ستثمارية والتنموية يف اململكة.
اللقاء
خالل
وجرى
ا�ستعرا�س عدد من الأرقام التي
توؤكد منجزات املراأة البحرينية
يف املجال القت�سادي ،حيث
ت�سارك بفاعلية يف غرفة جتارة
و�سناعة البحرين ،منذ اأن فازت
بع�سوية جمل�س اإدارتها يف العام
 ،2000وتبلغ ن�سبة متثيل املراأة
البحرينية يف الغرفة حوايل
 ،%17وت�سل ن�سبة ال�سجالت
الفردية اململوكة للمراأة البحرينية
خالل العام  2019اإىل ..%47
كما بلغت ن�سبة امل�ستثمرات يف
البور�سة من اإجمايل امل�ستثمرين
 %27وفقا ً لبيانات 2018
بقيمة اإجمالية لالأ�سهم اململوكة
للمراأة ت�سل اإىل  553مليون
دينار بحريني ،وقد بلغت القيمة
الإجمالية ملعامالت البيع وال�سراء
التي قامت بها امل�ستثمرات حوايل
 27.8مليون دينار.

�لقائد �لعام ي�ستعر�س
�أوجه �لتعاون مع جمل�س �ل�س�رى
ا�ستقبل امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين
يف القيادة العامة اأم�س ع�سو جمل�س ال�سورى �سادق عيد اآل رحمة.
ورحب �ساحب املعايل القائد العام لقوة دفاع البحرين بع�سو جمل�س ال�سورى ،ومت
ا�ستعرا�س اأوجه التعاون والتن�سيق القائم بني قوة دفاع البحرين وجمل�س ال�سورى.
وح�سر اللقاء اللواء الركن ح�سن حممد �سعد مدير ديوان القيادة العامة.

�لقائد �لعام يبحث
�لتعاون و�لتن�سيق مع جامعة �لبحرين
ا�ستقبل امل�سري الركن ال�سيخ خليفة
بن اأحمد اآل خليفة القائد العام لقوة
دفاع البحرين يف القيادة العامة �سباح
اأم�س ،الأ�ستاذ الدكتور ريا�س يو�سف
حمزة رئي�س جامعة البحرين ،يرافقه
الدكتور حممد اأحمد عبداهلل مدير مركز
درا�سات البحرين بجامعة البحرين.
رحب القائد العام لقوة دفاع
البحرين برئي�س جامعة البحرين

ومدير مركز درا�سات البحرين بجامعة
البحرين ،ومت خالل اللقاء بحث عدد من
املو�سوعات املتعلقة مبجالت التعاون
والتن�سيق القائم بني قوة دفاع البحرين
وجامعة البحرين.
وح�سر اللقاء اللواء الركن ح�سن
حممد �سعد مدير ديوان القيادة العامة،
واللواء الركن �سالح را�سد ال�سعد مدير
التدريب الع�سكري.
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وزير الداخلية يبحث املوا�سيع امل�سرتكة مع النائب الدم�ستاين

عربوا عن حبهم ووالئهم جلاللته وا�ستذكروا الوثيقة التاريخية

ال�سحفيون يُهدون امللك كتابًا يحمل توقيعاتهم يف ذكرى امليثاق
نظمت جمعية ال�صحفيني البحرينية
احتفالً كبريًا بالذكرى التا�صعة ع�صرة مليثاق
العمل الوطني الذي حتتفل به مملكة البحرين
يف كل عام ،بح�صور مماثلي ال�صحافة والإعالم
و�صيوف اجلمعية ومن بينهم �صمري عبداهلل
نا�س رئي�س غرفة جتارة و�صناعة البحرين،
والنائب غازي اآل رحمة ،وعدد من املدعوين،
وذلك مبقر اجلمعية مبنطقة اجلفري.
عب ال�صحفيون يف الكتاب
وخالل احلفل رّ
بكلماتهم وتوقيعاتهم عن حبهم وولئهم
حل�صرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى
اآل خليفة ملك البالد املفدى ،م�صتذكرين بكل
الفخر والعتزاز تلك الأيام الزاهية واجلميلة
التي فتحت الباب الوا�صع للحريات ال�صيا�صية
وال�صحفية ،وقد ا�صتمل احلفل على عدد من
الفقرات واإلقاء الكلمات بهذه املنا�صبة ،بالنظر
اإىل الدور الذي لعبه اجلميع يف بناء الوطن،
وحتت �صقف جمعية ال�صحفيني اجتمع التجار
وال�صحفيني لتو�صيل ر�صالة تقول اأن اجلميع
مع حرية ال�صحافة والتعبري ،مقدمني �صكرهم
وتقديرهم جلاللة امللك املفدى ملا حفل به ميثاق
العمل الوطني من مبادئ انطلقت منها امل�صرية
التنموية ال�صاملة بقيادة ح�صرة �صاحب
اجلاللة امللك املفدى.
ويف هذا ال�صياق رحبت رئي�صة جمعية
ال�صحفيني البحرينية الأ�صتاذة عهدية اأحمد
ال�صيد باحل�صور وامل�صاركة يف الحتفال،
م�صرية بقولها اإىل «اأن فكرة الكتاب جاءت
ونحن نحتفل بهذه املنا�صبة العزيزة علينا،
تعبريًا عما يجي�س يف �صدورنا من حب جلاللة

امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه ،اإذ يعب جاللته
دائمًا عن تقديره لنا ،ملا نقوم به من واجب
وطني ،ويف ذكرى امليثاق هذا العام وددنا
اأن تكون هذه املبادرة لنقدم هذا الكتاب الذي
يحتوي على كلمات من اأعماق قلوبنا اإهداء منا
جلاللته مبنا�صبة ذكرى امليثاق».
واأكدت ال�صيد «اأن جاللة امللك املفدى
ومن خالل ما طرحه من روؤى يف م�صروعه
الإ�صالحي الكبري عزرّز وحدة ال�صعب البحريني
واأ�ص�س لتجربة دميقراطية اأ�صبحت مكان
فخرنا واعتزازنا ،واأننا يف جمعية ال�صحفيني
البحرينية لفخورين مبا لدينا من حريات
�صحفية لعبت دورًا مهمًا فيما و�صلت اإليه
مملكة البحرين الغالية من تطور على �صعيد
التنمية ال�صاملة يف كافة املجالت ال�صيا�صية
والقت�صادية والجتماعية والتعليمية
وال�صحية والإعالمية ا ً
أي�صا بطبيعة احلال».
ويف ذات ال�صدد اأكد نائب رئي�س جمعية
ال�صحفيني الأ�صتاذ را�صد احلمر يف كلمته «اأن
ال�صحافة البحرينية مل تكن بعيدة عن البدايات
املبكرّرة للم�صاورات الوطنية التي رافقت كتابة
وثيقة (ميثاق العمل الوطني) وما ت�صمرّنته من
فتحٍ جدي ٍد يف تاريخ اململكة ،بل كانت يف قلب
هذا احلدث الكبري ،مواكب ًة وم�صارك ًة يف بنائه،
واأ�صهمت بكترّابها و�صحفييها وكوادرها يف
اإثراء النقا�صات الأوىل والالحقة والتي انتهت
بعه ٍد جدي ٍد ات�صرّ م بالتحديث ال�صيا�صي».
واأ�صاف «كانت ال�صحافة تالحق التفا�صيل
التي كانت تُتداول يف اأروقة اللجنة الوطنية
لإعداد م�صروع امليثاق ،وتواكب الندوات

ال�صيا�صية واملنتديات ،وتنقل املحاججات
القانونية التي يتداولها القانونيون واملتابعون
لل�صاأن ال�صيا�صي وموؤ�ص�صات املجتمع املدين،
وتعيد ر�صم امل�صهد وتركيب ال�صورة  -يف
جراأة غري معهودة -مل�صاركة �صعبية فاعلة
يف �صياغة اأهم وثيقة يف تاريخنا ال�صيا�صي
احلديث ،وهكذا توا�صل ال�صحافة دورها
التنويري والتحفيزي ،لرتافق النا�س اإىل
�صناديق القرتاع يف الرابع ع�صر من فباير،
وتدخل اإىل البيوت وت�صارك النا�س فرحتهم
واحتفالتهم ،فتنب�س باحلدث ،فكانت حا�صر ًة
بقورّة يف �صناعة  ،%98.4ويف �صناعة ذاكر ٍة
وطنية جميل ٍة ما زالت ت�صكرّل خمزو ًنا ذهبيًا
يلجاأ اإليه البحرينيون ويترّكوؤون عليه يف
موا�صلة العطاء والبذل والذوبان يف الوطن».
وتابع احلمر بقوله «لول الرعاية امللكية
والتوجيهات التي حر�س عاهل البالد املفدرّى
على اإطالقها منذ اليوم الأورّل لعهده الزاهر
مبا اأ�صهم يف خلق الف�صاء املثايل الذي مكرّن
ال�صحافة من ال�صطالع بدورها احلقيقي
ك�صلطة رابعة وك�صريك حقيقي يف جميع
الإجنازات الوطنية� ،صيظ رّل اأر�صيفنا ال�صحايف
�صاهدًا ومذ رّكرًا بف�ص ٍل وطنيٍ جمي ٍد ،و�صتظ رّل
ال�صحافة ت�صتم رّد من (امليثاق) مبادئه
ومرتكزاته ،لتوا�صل دورها املن�صود وحتافظ
على الإرث الذي بناه الرعيل الأورّل ،ولتنطلق
بالعمل ال�صحايف ملزيد من التطورّر ،ولتبقى
مدر�ص ًة يتخررّج على يدها اأفذاذ ال�صحفيني،
ومنار ًة يف الفكر والثقافة ،وخطًّ ا اأماميًا يف
الذود عن حيا�س الوطن والدفاع عنه».

ا�صتقبل الفريق اأول ال�صيخ را�صد بن عبداهلل اآل خليفة وزير الداخلية ،اأم�س ،ع�صو جمل�س
النواب اأحمد الدم�صتاين.
ومت خالل اللقاء ،بحث عدد من املو�صوعات ذات الهتمام امل�صرتك ،والتي من �صاأنها تعزيز
التعاون والتن�صيق بني وزارة الداخلية وجمل�س النواب ،حتقي ًقا ملزيد من الأمن وال�صتقرار.
واأ�صاد وزير الداخلية بجهود اأع�صاء جمل�س النواب وم�صاركتهم الإيجابية ،مبا فيه خري
للوطن واملواطنني.

وزير اخلارجية ي�سيد بدور
«االإ�سكوا» يف مواجهة التحديات االقت�سادية

ا�صتقبل وزير اخلارجية عبداللطيف
بن را�صد الزياين ،اأم�س ،يف مكتبه بالديوان
العام للوزارة ،الدكتورة رول د�صتي
وكيلة الأمني العام لالأمم املتحدة ،الأمينة
التنفيذية للجنة الأمم املتحدة القت�صادية
والجتماعية لغربي اآ�صيا «الإ�صكوا»،
والوفد املرافق لها ،وذلك بح�صور الدكتور
ال�صيخ عبداهلل بن اأحمد اآل خليفة وكيل
وزارة اخلارجية لل�صوؤون الدولية.
وخالل اللقاء ،رحب وزير اخلارجية

بالدكتورة رول د�صتي والوفد املرافق لها،
م�صيدًا بالدور املهم واملتميز الذي ت�صطلع به
جلنة الأمم املتحدة القت�صادية والجتماعية
لغربي اآ�صيا «الإ�صكوا» يف مواجهة
التحديات القت�صادية يف �صتى اأنحاء
العامل ،موؤكدًا حر�س مملكة البحرين على
موا�صلة كافة اأوجه التعاون والتن�صيق مع
الأمم املتحدة وجلانها املختلفة ودعمها يف
جهودها الرامية لتحقيق التنمية امل�صتدامة،
متمنيًا للدكتورة رول د�صتي كل التوفيق.

األزمت بالتبليغ عن اأي اإ�سابات ..وحتديد اأماكن عزل خارج امل�ست�سفيات

وزيرة ّ
ال�سحة :حتديد  105اأمرا�ض �سارية 7 ..منها ت�ستوجب «الطوارئ»
خديجة العرادي:
اأ�صدرت وزيرة ال�صحرّ ة فائقة
ال�صالح قرارًا حدرّد  105اأمرا�س
�صارية تتطلرّب اتخاذ تدابري
�صريعة و�صارمة لعزل املري�س
واتخاذ الإجراءات الوقائية
الالزمة.
واعتب القرار  7اأمرا�س من
الأمرا�س التي ت�صكرّل حالة طارئة
اأو ت�صتوجب ذلك لتاأثريها على
ال�صحرّ ة العامة ،وهي :كورونا
امل�صتجد ،اجلمرة اخلبيثة،
متالزمة
الطيور،
انفلونزا
ال�صرق الأو�صط التنف�صيرّة احلادرّة
«كورونا» ،متالزمة التهاب
التنف�صرّ ي احلا رّد «�صار�س» ،الزيكا،
والأيبول.
واأوجب القرار على املحيطني
بال�صخ�س امل�صاب اأو امل�صتبه
باإ�صابته اأو املخالطني له ب�صرورة
التبليغ عنه لدى ق�صم مكافحة
الأمرا�س بوزارة ال�صحرّ ة �صواء
كتاب ًة اأو �صفاه ًة.
كما اأوجب القرار اإبالغ
اجلهة الإدارية املعنية بال�صوؤون
البيطرية عن اأي حيوان م�صاب
اأو يُ�صتبه باإ�صابته بواحد من
الأمرا�س ال�صارية املحدرّدة يف
القرار.
واألزم القرار العاملني بوزارة
ال�صحرّ ة بالذهاب لأي �صخ�س
يُ�صتبه باإ�صابته باأحد الأمرا�س
ال�صارية اإىل مكانه اأو مكان
اإ�صابته باملر�س ،بل واأعطى احلقرّ
لأخ�صائي ال�صحرّ ة العامة املخورّل

الـمــــــــــرض

مدة العزل

الكورونا

فرتة املر�ض

اجلمرة اخلبيثة

فرتة املر�ض

التهاب الكبد الوبائي ()E

 7اأي ـ ــام

احل�سبة

 5اأيــام

االلتهاب ال�سحائي بيني�سرييا ال�سحائية

� 24ساعة

النكاف

 9اأيــام

ال�سعال الديكي

 5اأيــام

الطاعون الرئوي

� 72ســاعة
 7اأيــام

احل�سبة االأملانية
اجلرب

� 24ساعة

ال�سل الرئوي البلعومي

 14يــوم

بطلب الإذن من اجلهات املعنية
لدخول امل�صاكن اإذا دعت ال�صرورة
من اأجل التحررّي عن امل�صابني اأو
الك�صف عن املخالطني لهم.
كما اأجاز القرار لالأخ�صائي
ال�صحرّ ي باتخاذ كل ما يلزم لإيقاف
امل�صابني اأو امل�صتبه باإ�صابتهم
ٍ
مبر�س �صا ٍر عن كل عمل له ات�صال
املخت�صني
بانت�صار العدوى باإذن
رّ
بالوزارة.
ومن اأبرز الأمرا�س ال�صارية
التي ت�صمرّنها القرار :احل�صبة،
�صلل الأطفال ،النكاف ،احل�صبة
الأملانية ،الدفترييا ،ال�صعال
الديكي ،التيتانو�س ،الإيدز،

الكولريا ،الطاعون ،احلمى
ال�صفراء ،احلمى النزفية ،اجلذام،
ال�صل الرئوي ،التهاب ال�صحايا،
التهاب الكبد الوبائي بنوعيه ()A
و( ،)Eال�صاملونيا ،داء الكلب،
ال�صاملونيال ،املالريا ،الزهري،
وال�صيالن.
كما ت�صمرّن القرار اأمرا�س
الروتا ،املكورات الروؤوية ،حمى
كيو ،واحلمى املالطية ،الثاآليل
التنا�صلية ،الديدان املعوية ،احلمى
الراجعة ،الهرب�س النطاقي،
اجلرب ،اجلديري املائي ،متالزمة
اليد والفم والقدم الفريو�صية،
التهابات اجلهاز التنف�صي احلاد،

النزلت املعوية ،حمى التيفو�س،
والبكترييا املقاومة للم�صادات،
وغريها.
وحدرّد القرار اإجراءات وا�صحة
وتف�صيلية لعزل املر�صى امل�صابني
ٍ
مبر�س
اأو امل�صتبه باإ�صابتهم
�صارٍ ،كما ت�صمرّن ال�صروط الالزم
توافرها يف غرف العزل.
واأوجب القرار عزل املر�صى
امل�صابني باأنفلونزا الطيور ملدرّة 14
يومًا ،وامل�صابني بالنزلت املعوية
ب�صبب ميكروب كلو�صرتيدوم ملدرّة
� 48صاعة بعد ال�صفاء ،الدفترييا
� 24صاعة ،التهاب الكبد الوبائي
( 7 )Eاأيام ،احل�صبة  5اأيام،
اللتهاب ال�صحائي بن�صرييا
ال�صحائية � 24صاعة ،النكاف
 9اأيام ،ال�صعال الديكي  5اأيام،
الطاعون الرئوي � 72صاعة،
احل�صبة الأملانية  7اأيام ،ال�صل
الرئوي البلعومي  14يومًا.
وفيما يتعلرّق باإجراءات
التبليغ عن الأمرا�س ال�صارية،
اأوجب اإخطار ق�صم مكافحة
الأمرا�س بالإدارة املخت�صة �صفاهة
اأو كتابة ،وذلك خالل ()24
بالن�صبة لنوع من الأمرا�س،
وخالل  7اأيام بالن�صبة لأنواع
اأخرى من الأمرا�س ال�صارية.
واأوجب القرار اأن يت�صمن
الإخطار بيا ًنا بال�صم الثالثي
للمري�س اأو امل�صتبه باإ�صابته
باملر�س وعنوانه واأرقام التوا�صل
واأي بيانات اأخرى متى ما تي�صرّ ر
احل�صول عليها وح�صب ما
تقت�صيه احلاجة.

النائب العام ي�سدر قرارات بنقل وحتديد مقار اأع�ساء النيابة العامة
اأ�صدر النائب العام الدكتور علي بن ف�صل البوعينني القرار رقم
 7ل�صنة  2020ب�صاأن نقل وحتديد مقار بع�س من ال�صادة اأع�صاء
النيابة العامة ومبقت�صى ذلك القرار حتدد عمل واخت�صا�س كل
من اأع�صاء النيابة ال�صيخ نايف بن عبدالرحمن اآل خليفة رئي�صً ا
لنيابة املرور وعبدالرحمن عادل املعاودة رئي�صً ا لنيابة املحافظة
ال�صمالية وعبداهلل �صالح الذوادي رئي�صً ا لنيابة حمافظة املحرق

وال�صيخ عبداهلل بن عبدالرحمن اآل خليفة رئي�صً ا لنيابة املحافظة
اجلنوبية.
وجاء ذلك القرار ملا يقت�صيه �صالح العمل بالنيابة العامة ،وقد
اجتمع النائب العام مبكتبه بروؤ�صاء النيابة وحثهم على بذل املزيد
من اجلهود واتخاذ ما يلزم ل�صرعة اإجناز مهام نياباتهم والبت يف
طلبات املراجعني وفق اأحكام القانون.

ّ
امل�سنون وذوو الهمم يزيّنون مهرجان «جمل�ض االأمانة»
نظم جمل�س اأمانة العا�صمة بالتعاون
مع الحتاد البحريني للريا�صة للجميع
اأم�س ال�صبت مبم�صى �صرتة مبنا�صبة
ذكرى ميثاق العمل الوطني.
وح�صر املهند�س ع�صام بن عبداهلل
خلف وزير الأ�صغال و�صوؤون البلديات
والتخطيط العمراين والنواب اأحمد
�صباح ال�صلوم وعمار البناي وعمار اآل

عبا�س وفا�صل ال�صواد ،كما �صارك رئي�س
واأع�صاء جمل�س الأمانة يف املهرجان
الذي ا�صتمل على ماراثون م�صي ومر�صم
بيئي.
و�صاركت جمعية اأولياء اأمور املعاقني
واأ�صدقائهم ومراكز كبار ال�صن التابعة
لوزارة العمل والتنمية الجتماعية يف
املهرجان.

ندوة «اأغرب ما راأيت يف  100دولة حول العامل»
ي�صت�صيف مركز لفاونتني للفن
املعا�صر يف منطقة العو�صية باملنامة
اليوم (الثالثاء) ،ندوة للرحالة البحريني
الدكتور فهد اإبراهيم ال�صهابي بعنوان
(اأغرب ما راأيت يف  100دولة حول
العامل) ،وذلك يف متام ال�صاعة ال�صابعة
م�صاء .حيث �صي�صتعر�س فيها ال�صهابي
جمموعة من اأغرب الأمور التي �صادفها
خالل جتواله يف اأكرث من  100دولة حول
العامل.
وقد وثق الدكتور فهد بع�صا من
م�صاهداته يف �صل�صلة كتب تعنى باأدب
الرحالت ،اأطلق عليها ا�صم (مما راأيت) .حيث
غطى اجلزء الأول منها رحلته لكل من دول

الهند ال�صينية (كمبوديا ،وفيتنام ،ولو�س،
وتايالند) ،ودول �صرق اأفريقيا (كينيا،
وتنزانيا وزجنبار ،ومدغ�صقر) .بينما غطى
اجلزء الثاين منطقة اأمريكا الالتينية (بريو،
وفنزويال ،وبنما ،وكوبا) ،ودول البحر
الأدرياتيكي (�صلوفينيا ،وكرواتيا ،والبو�صنة
والهر�صك ،ومونتينيغرو) .فيما رّ
غطى اجلزء
الثالث دول ال�صمال (اآي�صلندا ،وفنلندا،
والدمنارك ،والرنويج ،وال�صويد) ،ودول
طريق احلرير (اأوزبك�صتان ،وطاجيك�صتان،
وكازاخ�صتان ،وقريغيز�صتان ،ومنغوليا).
اأما اجلزء الرابع فقد اأطلق عليه الكاتب ا�صم
(حمبوبتي البحرين) ،وخ�ص�صه بالكامل
ململكة البحرين.
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خم�لف�ت ب�س�أن و�سع اخلطة الوطنية ل�سوق العمل

 18ن�ئبً� يتقدمون ر�سميً� بطلب ا�ستجواب وزير العمل
�سماء عبداجلليل:
تقدم  18نائبًا يوم اأم�س لهيئة مكتب النواب
ر�سميًا بطلب ا�ستجواب وزير العمل جميل حميدان،
وذلك ا�ستجابة لتو�سية جلنة التحقيق الربملانية
يف بحرنة الوظائف والتي اأو�ست يف تقريرها
با�ستجواب  6وزراء اأبرزهم وزير العمل.
وت�سمن اال�ستجواب حمورين فقط ،متثل املحور
االأول يف خمالفة الوزير لو�سع اخلطة الوطنية
ب�ساأن �سوق العمل واإ�سدارها يف اجلريدة الر�سمية
التي تت�سمن اال�سرتاتيجية وال�سيا�سة العامة ب�ساأن
ت�سغيل العمالة الوطنية واالأجنبية ،وذلك مبراعاة
توجه الدولة ب�ساأن �سوق العمل وخطط التنمية
االجتماعية واالقت�سادية ،وقد خالفت املادة  4من
قانون ب�ساأن تنظيم �سوق العمل ،ومل يتم و�سع تلك
اخلطة واأدى ذلك اإىل اإحلاق اأ�سرار ج�سيمة ب�سوق
العمل والتجار واملواطنني البحرينيني.

وجاء يف املذكرة االإي�ساحية اأنه يجب على
هيئة تنظيم �سوق العمل و�سع هذه اخلطة كل
�سنتني ويجوز عند اقت�ساء اإعدادها لفرتات اأق�سر
ولكن الوزير مل يقم باأداء مهامه الرقابية على هيئة
تنظيم �سوق العمل ومتابعة تنفيذها للقانون،
وبالتايل مل يتم و�سعها واإ�سدارها كل �سنتني ،وقد
ثبت ذلك من خالل ما ورد يف تقرير جلنة التحقيق
الربملانية ب�ساأن عدم قيام اجلهات املخت�سة ببحرنة
الوظائف يف القطاعني العام واخلا�س.
كما جاء يف املذكرة االإي�ساحية اأنه مت التوقف
عن اإ�سدار تلك اخلطة وقد اأدت املخالفة القانونية
بعدم و�سع تلك اخلطة طيلة ال�سنوات املا�سية اإىل
اإحلاق اأ�سرار ج�سيمة ب�سوق العمل واإىل وجود
اأعداد كبرية من العمالة االأجنبية يف البحرين،
واأ�سهمت هذه املخالفة يف رفع ن�سبة البطالة
بني ال�سباب البحريني الباحث من العمل اإ�سافة
اإىل االأ�سرار التي اأحدثها وجود هذا العدد الكبري

وزير العمل

من العمالة االأجنبية على التجار البحرينيني
ومناف�ستهم من قبل االأجانب ،اإ�سافة اإىل تاأثري ذلك
على اخلدمات التي تقدم اإىل البحرينيني من �سحية

وتعليمية وكذلك يف جمال البنية التحتية.
فيما تناول املحور الثاين من اال�ستجواب
مو�سوع اعتماد مهنة عامل �سيافة (مرن) وعامل
مرن دون وجود �سند قانوين للقرار ،االأمر الذي
اأحلق اأ�سرارًا كبرية ب�سوق العمل والتجار
واملواطنني البحرينيني.
واأو�سحت املذكرة ال�سارحة ملحاور
اال�ستجواب اأن املواد التي ا�ستند عليه قرار
الت�سريح العامل املرن تخ�س �ساحب العمل
االأجنبي وال تتعلق بو�سف عامل مرن كما ذهب
القرار .واأ�سارت املذكرة ال�سارحة اإىل اأن ذلك
القرار اأدى اإىل اإحلاق ال�سرر بال�سباب البحريني
الذي يبحث عن العمل ،حيث اإن الوزير مل
ميار�س مهامه الرقابية التي خولها له القانون
على اأعمال هيئة تنظيم �سوق العمل فاإنه
يتحمل امل�سوؤولية ال�سيا�سية عن هذه العمالة
املخالفة للقانون.

زينل وال�س�لح ي�سيدان بتوجيه�ت ويل العهد
ملع�جلة اأو�س�ع خريجي الطب من اجل�مع�ت ال�سينية
اأ�سادت فوزية بنت عبداهلل زينل رئي�سة
جمل�س النواب مب�سرية التعاون والتن�سيق
املتوا�سل بني ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية،
ومب��ا يعود باخلري والنفع على الوطن
وامل��واط��ن��ني ،وحتقيق التطلعات ،وتلبية
االحتياجات ،يف ظل امل�سرية التنموية ال�ساملة
يف مملكة البحرين بقيادة ح�سرة �ساحب
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة عاهل
البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه.
معربة عن بالغ ال�سكر والتقدير للتوجيهات
الكرمية واملتابعة احلثيثة من �ساحب ال�سمو
امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س
جمل�س الوزراء حفظه اهلل ،يف تاأكيد التعاون
الفاعل ،وتعظيم االإجناز امل�سرتك ،بني جمل�س
النواب واحلكومة ،وحتقيق الرغبات النيابية

التي ت�سب يف �سالح اأبناء الوطن ،ومن خالل
معاجلة اأو�ساع الطلبة يف قطاع الطب الب�سري
باجلامعات ال�سينية ،واإيجاد احللول الالزمة
لهم.
موؤكدة اأن نتائج التعاون بني ال�سلطتني ،وف ًقا
العمل بروح الفريق الواحد «فريق البحرين»
التي يقودها �سمو ويل العهد نائب القائد االأعلى
النائب االأول لرئي�س جمل�س ال��وزراء حفظه
اهلل� ،ساهمت وب�سكل وا�سح وملمو�س يف تلبية
تطلعات املواطنني ،وخلق الفر�س النوعية
لهم ،وحتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة ململكة
البحرين ،واالأثر االإيجابي الرفيع يف حتقيق
املنجزات احل�سارية وامل�ساريع التنموية
للمملكة.
ومن جهة اأخرى اأكد رئي�س جمل�س ال�سورى
علي بن �سالح ال�سالح ،اأن تر�سيخ قيم ومبادئ

التعاون البنّاء بني ال�سلطتني الت�سريعية
والتنفيذية ،من �ساأنه االإ�سهام يف تكامل اجلهود،
واال�ستمرار واالإ�سرار بكل على بناء الوطن
ونه�سته ،وموا�سلة التقدم واالزدهار يف ظل
العهد الزاهر حل�سرة �ساحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.
وخالل لقاء �ساحب ال�سمو امللكي االأمري
�سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
باأع�ساء ال�سلطة الت�سريعية اأم�س االثنني،
ثمّن رئي�س ال�سورى توجيهات �سموّه لتعزيز
وتعميق التعاون بني ال�سلطتني الت�سريعية
والتنفيذية ،والعمل معً ا من اأجل ح�سد املزيد
من االإجنازات والنجاحات يف امل�سرية التنموية
باململكة ،ومبا يلبي تطلعات القيادة احلكيمة،
وطموحات �سعب البحرين العزيز.

من ل يجت�ز الت�أهيل لن ُتع�دل �سه�دته� ..سلم�ن:

احلكومة �ستتحمّ ل ت�أهيل خرّ يجي «ال�سني»
�سماء عبداجلليل:
قال النائب االأول لرئي�س جمل�س النواب
ل�«االأيام» عبدالنبي �سلمان اإن احلكومة
�ستتحمّل كلفة اإعادة تاأهيل خرّيجي الطب
من اجلامعات ال�سينية غري املو�سى بها من
خالل برنامج اأكادميي خا�س �سيتم تقدميه
عرب جامعة البحرين الطبية وجامعة اخلليج

العربي .واأفاد باأن هذا الربنامج التاأهيلي
�سيدخل فيه فقط من ال يتم معادلة �سهادته من
ال� 77خرّيج الذين اأعلن جمل�س الوزراء عن
ت�سكيل جلنة لدرا�سة مدى ا�ستيفائهم ملتطلبات
معادلة موؤهالتهم ويتم درا�ستها يف الوقت
احلايل.
وا�ستدرك «بعد اإدخال اخلرّيجني يف هذا
الربنامج �سيتم معادلة �سهادة من يجتازه

بنجاح؛ ومن ال يجتازه فبطبيعة احلال لن
تُعادل �سهادته».
واأكد النائب االأول ل�«االأيام» اأن هذا التقدم
يف حلحلة مو�سوع اخلرّيجني من اجلامعات
ال�سينية يف التخ�س�سات الطبية اإمنا جاء
بف�سل توجيهات �سمو ويل العهد؛ ونظرته
االإن�سانية بعيدة املدى للملف و�سرورة اإيجاد
احللول العملية املن�سفة له.

�سي�دة البحرين يف �سبه جزيرة قطر..
درا�سة جديدة يف حولية «درا�س�ت البحرين»
�سدر العدد الثاين من «حولية مركز
درا�سات البحرين» التي يتوىل اإ�سدارها
مركز درا�سات البحرين بجامعة البحرين.
وق��د ح��وت ه��ذه الر�سالة درا�سة عن:
«�سيادة البحرين يف �سبه جزيرة قطر
واملوقف الربيطاين اإزاءه��ا (-1949
1935م)» للدكتور حمد اإبراهيم عبداهلل
اأ�ستاذ التاريخ احلديث امل�ساعد يف ق�سم
العلوم االجتماعية بكلية االآداب يف جامعة
البحرين� ،سعت فيها  -من خالل الوثائق
الربيطانية  -اإىل التعرف على ال�سيا�سة
التياتبعتهابريطانياجتاه�سيادةالبحرين
يف �سبه جزيرة قطر ،بعد ح�سول �سركة
النفط االأجنلو  -فار�سية يف عام 1935م
من حكومة قطر على امتياز للتنقيب عن
النفط يف �سبه اجلزيرة ،وماهية املوقف
الربيطاين اإزاء تعديات قطر على �سيادة
البحرين ،واآراء بريطانيا امل ُعلن عنها وغري
امل ُعلن اإزاء االأحداث التي جرت يف اإقليم
الزبارة ب�سبه جزيرة قطر وجُ زر حوار
ُ
و�سحال (ف�ست) الديبل ،ومدى التزامها
باحلياد بني البحرين وقطر.
وقد ج��اءت رغبة حكومة قطر يف
التعدي على اأمالك مُعلن عنها ومدعومة
تاريخيًا للبحرين يف �سبه جزيرة وجُ زر
البحرين خ��الل الفرتة من -1935
1949م ،مرتكزة على اال�ستفادة من النزاع
االأجنلو  -اأمريكي على االمتيازات النفطية،
يف خ�سم مرحلة االكت�سافات النفطية يف

منطقة اخلليج العربي يف الن�سف االأول
من القرن الع�سرين امليالدي.
وبهذا االإ�سدار العلمي اجلديد من
حولية مركز درا�سات البحرين بجامعة
البحرين ،يُ�سهم املركز يف اإماطة اللثام عن
تفا�سيل مرحلة مهمة من مراحل التاريخ
الوطني ململكة البحرين.
ومن اجلدير بالذكر اأن العدد االأول من
حولية مركز درا�سات البحرين قد �سدر يف
مار�س 2019م بدرا�سة عن« :اآل خليفة
يف �سبه جزيرة قطر :درا�سة يف اجلغرافيا
ال�سيا�سية» للدكتور حممد اأحمد عبداهلل
الباحث يف اجلغرافيا ال�سيا�سية ومدير
مركز درا�سات البحرين بجامعة البحرين.

مجلس بلدي الشمالية
«بلدي املحرق» يط�لب بخطة لتوفري املواقف

وزير الأ�سغ�ل :اأن�س�أن�  4300موقف لل�سي�رات خالل � 3سنوات

ح�سني املرزوق:

اأكد وزير االأ�سغال و�سوؤون البلديات ع�سام خلف اأن
وزارته متكنت من اإن�ساء  4300موقف لل�سيارات منذ
العام  2012وحتى العام .2015
جاء ذلك يف رد الوزير على املجل�س البلدي ملحافظة
املحرق ،خالل جل�سته االعتيادية املنعقدة يوم اأم�س.
واأو�سح الوزير اأن �سوؤون الطرق قامت بتخ�سي�س
مواقف لل�سيارات الحتواء عدد كبري من ال�سيارات مبختلف
مواقع املحافظة ،كما اأنها قامت با�ستغالل امل�ساحات
املتوفرة حلرم الطرق بهدف توفري مواقف لل�سيارات،
اإذ مت حتويل العديد من االأرا�سي احلكومية اإىل مواقف
لل�سيارات.
ودعا الوزير اأع�ساء املجل�س البلدي مبحافظة املحرق

لتحديد املواقع املقرتحة وت�سليمها للوزارة لتقوم بدرا�سة
اإمكانية ا�ستمالكها ومدى اإمكانية حتويلها ملواقف �سيارات.
وطالب اأع�ساء املجل�س وزارة االأ�سغال بو�سع خطة

ا�ستبدال اآلية دعم الكهرب�ء للبيوت التي ت�سم اأكرث من عداد
مرر جمل�س بلدي املحرق مقرتحً ا
يق�سي با�ستبدال اآلية دعم الكهرباء
للبيوت التي ت�سم اأكرث من عداد ،بحيث
يكون قائمًا على اأ�سا�س العنوان ولي�س
على عدد عدادات الكهرباء.
وقال رئي�س جمل�س بلدية حمافظة
املحرق غازي املرباطي اإن هناك
عددًا كبريًا من املواطنني باملحافظة
ت�سم منازلهم اأكرث من عداد للكهرباء
وم�سجلني بعنوان واحد ،اإال اأن دعم
الكهرباء املخ�س�س للمواطنني ال ي�سمل

�سوى عداد واحد ،م�سريًا اىل اأن هذا
االأمر يت�سبب يف رفع الدعم عن �سائر
العدادات املوجودة باملنزل وامل�سجلة
حتت العنوان ذاته وبذلك يدفع
املواطنني مبالغ للكهرباء املخ�س�سة
لغري البحرينيني نتيجة ذلك.
وقال املرباطي اإن هذا االأمر دفع عدد
من املواطنني لدمج كل العدادات ،بحيث
تكون حتت عدّاد واحد ما يت�سبب باأعباء
خ�سو�سا
مالية كبرية على املواطنني،
ً
اأن معظمهم من ذوي الدخل املحدود.

تهدف لتوفري مواقف لل�سيارات ب�سكل يتالءم مع الزيادة
الأعداد ال�سيارات مبحافظة املحرق وعموم حمافظات مملكة
البحرين.

وقال رئي�س املجل�س غازي املرباطي اإن الوزارة ال
تواكب معدل زيادة اإعداد ال�سيارات باملحرق ،والذي ي�سل
اإىل ما يقارب � 4000سيارة �سهريًا.

«ال�سحة» :ل م�سكلة يف ا�سترياد الفواكه واخل�س�ر من ال�سني
قالت ا�ست�سارية اإدارة ال�سحة العامة بوزارة ال�سحة غادة
الزياين اإن وزارة ال�سحة قد ح�سلت قبل يومني على اأجهزة خا�سة
للك�سف عن «فايرو�س كورونا».
واأ�سافت الزياين اأن اإجمايل امل�سافرين القادمني من منطقة
«ووهان» ال�سينية بلغ  53م�سافرًا ،م�سرية اىل اأن هناك ما يقارب
 100حالة يتم متابعتها حاليًا من قبل الوزارة.
وبينت اأن وزارة ال�سحة تتابع احلاالت امل�ستبه بها ب�سرامة،
بحيث اأنها تتاأكد من جميع احلاالت التي متر عليها حتى امل�سابة
باأعرا�س ب�سيطة كالزكام.

واأ�سافت الزياين اأنه ال توجد م�سكلة فيما يتعلق با�سترياد الفواكه
واخل�سروات واالأجهزة من ال�سني ،مو�سحة اأن «الفايرو�س» ميوت
ب�سكل �سريع طاملا تواجد خارج ج�سم االإن�سان اأو احليوان ومن غري
املمكن انتقاله اإذا ما تواجد على ج�سم غري االأج�سام املذكورة.
واأ�سارت اىل اأن الوزارة تتابع ب�سكل م�ستمر تطورات هذا املر�س
الناجت عن «الفايرو�س» ،وخمتلف اأنواع الفريو�سات املنت�سرة يف
العامل كفايرو�س « »H1N1والذي ا�سبح باالإمكان ال�سيطرة عليه
خ�سو�سا اأن هناك حاالت يف البحرين م�سابة بهذا
بكل �سهولة،
ً
الفايرو�س ويتم عالجها بكل �سهولة.
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خريجي «الصين»« /الصحة» :ال مشكلة في استيراد الفواكه والخضار من الصين
الحكومة
ستتحمل تأهيل ّ
ّ
األيام
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العدد
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الرابط اإللكتروني https://www.alayam.com/alayam/Parliament/842529/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/842528/News.html
https://www.alayam.com/alayam/Parliament/842531/News.html

األولى بحرينيًا

األميرة سبيكة :إنجازات بارزة
للمرأة البحرينية اقتصاديًا

و  16عربــــــــــيًا
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«شاملة الضريبة»

الملك :ذكرى الميثاق جسد فيها
شعب البحرين الوفي أسمى صور التالحم
العاهل يدشن خالل
احتفال الميثاق
موقع بنك الذهب
تفضل حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليف��ة ملك الب��الد المفدى ،فش��مل برعايته
الكريمة ،حف��ل «ميثاق من ذه��ب» ،والذي أقيم
أم��س ،في صرح ميثاق العمل الوطني ،بمناس��بة
مرور الذكرى التاسعة عش��رة على التصويت على
ميثاق العمل الوطني ،والذي نظمته وزارة التربية
والتعليم ووزارة شؤون الشباب والرياضة.
وأعرب جاللة الملك المفدى ،عن ش��كره وتقديره
للمش��اركين في هذا االحتفال الوطن��ي المتميز،
الذي يقام احتفا ًء بهذه الذكرى الوطنية التاريخية
المهمة ،التي جس��د فيها ش��عب البحرين الوفي
أس��مى ص��ور التالح��م والتعاض��د ،لما في��ه خير
وصال��ح ه��ذا الوطن العزي��ز على قلوبن��ا جميعاً،
مش��يداً جاللت��ه بما تضمن��ه االحتف��ال من قيم
وطنية أصيلة.
وتفضل جالل��ة المل��ك المفدى وش��مل برعايته
تدش��ين موق��ع بن��ك الذه��ب ،وال��ذي يتضمن
معلوم��ات مفصل��ة عن أصح��اب اإلنج��ازات من
منتس��بي الحركة الش��بابية والرياضية وصورهم
ومعلومات عن إنجازاتهم التي تحققت.

13-12

مجلس الوزراء :تحديد مستوى
صاحب مؤهل جامعي من الصين
77
َ
معادلة 10مؤهالت تخرَّ جَ حاملوها من جامعات ُموصى بها

محمد بن مبارك:
فريق عمل لتحديد مستوى
خريجي جامعات الصين

أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب ،أن المجلس األعلى
وبن��اء على تكليف مجلس الوزراء قام بتش��كيل فري��ق عمل لمراجعة
تقيي��م المؤهالت الطبية م��ن الجامعات الصينية غي��ر الموصى بها
ليتول��ى مراجعة تقييم المؤهالت الطبية ل�� 77من خريجي الجامعات
الصينية من خالل امتحان موحد ،وتحديد مستوى كل مؤهل.

06

شركة لتشغيل فندق
مبنى المسافرين الجديد
قرر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي
األمير س��لمان ب��ن حمد آل خليف��ة ولي العهد
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء أمس ،تحديد مستوى  77صاحب مؤهل،
م��ن حمل��ة المؤهالت م��ن خريج��ي الجامعات
الصينية التي لم تتم معادلتها ألنها صادرة من
جامع��ات غير موصى بها ،وتقري��ر مدى الحاجة
الس��تيفاء متطلب��ات معادلة مؤهالتهم س��واء
داخل البحرين أو خارجها من خالل لجنة شكلت
لهذا الغرض.
كما تم��ت الموافقة على معادل��ة  10مؤهالت
تخ��رج حاملوه��ا م��ن جامع��ات موص��ى به��ا،

ش��كلت مجموعة طي��ران الخليج القابض��ة ومجموعة فن��ادق الخليج
«ش��ركة فندق مطار البحرين» التي س��تتولى مهام إدارة فندق مطار
البحرين الجديد وتش��غيله ضمن منش��آت مبنى المسافرين الجديد
بمطار البحرين الدولي.

تقليص هياكل «أمانة مجلس الوزراء»
و«العمل» و«شؤون المجلسين» و«الكهرباء»
«زيادة» الحد األقصى لمتأخرات
الكهرباء المسقطة عن األسر محدودة الدخل
واحتس��اب الفترة اإلكلينيكية له��م لتمكينهم
من االلتحاق بس��نة االمتياز والتق��دم المتحان
الترخي��ص ،بن��اء عل��ى توجيه صاحب الس��مو
الملك��ي ولي العه��د في إيجاد الحل��ول الالزمة
للمش��كلة وف��ي ض��وء ما انته��ت إلي��ه اللجنة

19

التنسيقية برئاسة سموه.
وكل��ف مجل��س ال��وزراء ،وزارة الصح��ة ووزارة
المالي��ة واالقتص��اد الوطني بتوفي��ر الميزانية
الالزمة الس��تكمال متطلبات معادلة ش��هادات
جميع حملة مؤهل الطب من الجامعات الصينية.

 75.4مليون دينار
صافي أرباح مساهمي
«البحرين والكويت» في 2019

03

صرف عالوة المتقاعدين الخميس
أك��دت الرئي��س التنفيذي للهيئ��ة العام��ة للتأمين االجتماع��ي إيمان
المرباط��ي ،أنه س��يتم ص��رف معاش��ات المتقاعدين وعالوة تحس��ين
المعيشة للمتقاعدين في مواعيده المعتادة والذي يصادف  20من كل

ش��هر ،منوهة بأنه سيتم صرف معاش شهر فبراير الخميس  20فبراير
كام ً
ال متضمناً عالوة تحس��ين المعيشة للمتقاعدين كالمعتاد ،مؤكد ًة
أنه ال يوجد أي تغيير لموعد صرف العالوة.

مراد علي مراد
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مجلس الوزراء يقرر تحديد مستوى 77
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صاحب مؤهل من الصين
مجلس الوزراء :تحديد مستوى 77
َ
قرر مجلس الوزراء تحديد مس��توى  77صاحب مؤهل،
من حمل��ة المؤهالت من خريج��ي الجامعات الصينية
الت��ي لم تتم معادلتها ألنها ص��ادرة من جامعات غير
موص��ى بها ،وتقرير مدى الحاجة الس��تيفاء متطلبات
معادل��ة مؤهالتهم س��واء داخل البحري��ن أو خارجها
من خالل لجنة ش��كلت لهذا الغ��رض ،والموافقة على
معادل��ة  10مؤه��الت تخ��رج حاملوها م��ن جامعات
موص��ى به��ا ،واحتس��اب الفت��رة اإلكلينيكي��ة له��م
لتمكينهم من االلتحاق بسنة االمتياز والتقدم المتحان
الترخي��ص ،بناء عل��ى توجيه صاحب الس��مو الملكي
ولي العه��د نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء في إيجاد الحلول الالزمة للمشكلة وفي
ضوء ما انتهت إليه اللجنة التنس��يقية برئاسة سموه،
والتوصي��ات المرفوعة من نائب رئيس مجلس الوزراء
رئي��س المجلس األعل��ى لتطوير التعلي��م والتدريب،
س��مو الش��يخ محمد بن مبارك آل خليف��ة ،من خالل
المذك��رة المرفوعة لهذا الغ��رض ،والقرار ذي الصلة
الصادر عن سموه.
كم��ا كل��ف مجلس ال��وزراء ،ف��ي جلس��ته االعتيادية،
االثنين ،برئاس��ة صاحب السمو الملكي األمير سلمان
ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد نائ��ب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،بقصر القضيبية،
وزارة الصحة ووزارة المالية واالقتصاد الوطني بتوفير
الميزانية الالزمة الستكمال متطلبات معادلة شهادات
جميع حملة مؤهل الطب من الجامعات الصينية ،فيما
كلف المجل��س وزارة الخارجي��ة بالتواصل مع الجهات
ذات العالقة في جمهورية الصين الشعبية لوضع آلية
إلصدار تأشيرات الدراسة للطلبة البحرينيين الراغبين
ف��ي مواصل��ة دراس��تهم في الصي��ن مع رب��ط منح
التأشيرة الدراسية بااللتحاق بالجامعات الموصى بها
فقط ،وكلف المجلس وزارة المالية واالقتصاد الوطني
بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لتقويم المؤهالت العلمية
باس��تحداث قائمة بالجامعات الصيني��ة الموصى بها
لجميع التخصصات بجمهورية الصين الش��عبية ،فيما
وافق المجلس أيضاً على االقتراح برغبة المرفوع بهذا
الخصوص من مجلس النواب.
وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ،د.ياسر بن عيسى
الناصر ،عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أثنى صاحب الس��مو الملكي ولي العه��د نائب القائد
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء على
التع��اون البناء بي��ن وزارة الداخلية وأجهزة الس��لطة
القضائية في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير

«زيادة» الحد األقصى لمتأخرات
الكهرباء المسقطة عن أسر «الدخل المحدود»
تقليص هياكل «أمانة مجلس الوزراء»
و«العمل» و«شؤون المجلسين» و«الكهرباء»

البديلة ،منوهاً س��موه بالنتائج المثم��رة التي حققها
تطبيق العقوبات البديلة ف��ي خدمة المجتمع وبآثاره
االجتماعية إيجابياً على أسرة المحكوم ومعيشتها.
بعدها أش��اد مجلس الوزراء بالتنس��يق المشترك بين
كافة الجه��ات المعنية وبس��ير اإلج��راءات االحترازية
المتخذة بشأن مرض فيروس الكورونا ()19-COVID
والت��ي كان آخرها قيام وزارة الداخلية وبالتنس��يق مع
وزارة الصحة بتفعيل عدة إج��راءات تتعلق بالقادمين
إلى مملكة البحرين ،مؤكداً المجلس ضرورة مواصلة
ه��ذه الجه��ود الوقائية حفاظ��اً على صحة وس��المة
المواطنين والمقيمين.
ورحب صاحب الس��مو الملكي ولي العهد نائب القائد
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجلس ال��وزراء بوزير
الخارجي��ة ،الدكت��ور عبداللطي��ف بن راش��د الزياني،
كعض��و ف��ي مجل��س ال��وزراء إثر ص��دور المرس��وم
الملكي الس��امي بتعيينه في منصب��ه الجديد متمنياً
له التوفيق والنجاح في أداء هذه المس��ؤولية ،منوهاً
سموه بكفاءته وخبرته التي حققها في المناصب التي
تبوأه��ا محلياً وخليجي��اً وآخرها كأمي��ن عام لمجلس
التع��اون ل��دول الخلي��ج العربية ،مس��تذكراً س��موه
بالتقدير الجه��ود الكبيرة والمش��كورة التي اضطلع
بها الش��يخ خالد بن أحمد آل خليفة مستش��ار جاللة
الملك للش��ؤون الدبلوماس��ية وزير الخارجية السابق
طوال فترة توليه حقيب��ة وزارة الخارجية وبما تميزت
ب��ه من منجزات تض��اف إلى النجاحات الدبلوماس��ية
البحرينية.
وواف��ق مجلس ال��وزراء على توصي��ة مجلس الخدمة

المدنية برئاس��ة صاحب الس��مو الملكي ولي العهد
نائ��ب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئي��س مجلس
ال��وزراء على تقلي��ص الهياكل التنظيمي��ة في أربعة
وزارات وجه��ات حكومي��ة بم��ا ينس��جم والتوجهات
الحكومي��ة بع��دم التوس��ع اإلداري ف��ي المناص��ب
والوح��دات اإلدارية المس��اندة ،بإلغ��اء ودمج إدارات
وتغيير مس��مياتها وإلغ��اء مناصب إداري��ة وذلك في
كل من األمانة العامة لمجل��س الوزراء ووزارة العمل
والتنمية االجتماعية ووزارة ش��ؤون مجلسي الشورى
والنواب وهيئة الكهرباء والماء.
وأح��ال مجلس ال��وزراء إلى اللجنة التنس��يقية مقترح
بإع��ادة تس��مية بعض المناط��ق الصناعي��ة التابعة
لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة والذي عرضه وزير
الصناعة والتجارة والسياحة.
وواف��ق مجلس ال��وزراء عل��ى تعديل قان��ون (نظام)
العالم��ات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية الذي اعتمده المجلس األعلى لمجلس التعاون
لدول الخلي��ج العربية في دورت��ه األربعين المنعقدة
في المملكة العربية الس��عودية بتاريخ  10ديس��مبر
 ،2019ويهدف التعديل إلى استبدال مسميات الجهة
المختص��ة والوزي��ر الواردين في الم��ادة األولى من
الباب األول من مشروع القانون أعاله ،وقرر المجلس
الموافقة على مشروع القانون بالموافقة على تعديل
قانون (نظام) العالمات التجارية لدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم ( )6لس��نة
 2014وإحالته إلى السلطة التشريعية وفق اإلجراءات
الدستورية والقانونية.
كما ووافق مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية
مش��روع قانون بالتصديق على االتفاقية بين حكومة
مملكة البحرين واالتحاد الفيدرالي السويسري بشأن
إزال��ة االزدواج الضريبي فيما يتعل��ق بالضرائب على
الدخل ورأس المال ومن��ع التهرب والتجنب الضريبي
والبروتوك��ول المرف��ق به��ا الموقعين ف��ي المنامة
بتاريخ  23نوفمبر .2019
ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومة

البحري��ن وحكومة باكس��تان ،للتعامل ف��ي مكافحة
االتجار غير المش��روع وتهريب المخدرات والمؤثرات
العقلي��ة ومش��تقاتها وتفوي��ض الوزي��ر المخت��ص
بالتوقي��ع عليها ،ف��ي ضوء التوصي��ة المرفوعة لهذا
الغ��رض م��ن اللجن��ة الوزاري��ة للش��ؤون القانونية
والتشريعية والتي عرضها وزير التربية والتعليم نائب
رئيس اللجنة المذكورة.
ووافق مجلس الوزراء عل��ى مذكرة تفاهم بين وكالة
أنباء البحرين ووكالة اسوش��يتدبرس الباكس��تانية،
ف��ي ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة
الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية.
وأح��ال مجلس الوزراء إل��ى اللجنة الوزارية للش��ؤون
القانوني��ة والتش��ريعية مذك��رة تفاهم بي��ن اللجنة
الوطنية للقانون الدولي اإلنساني في مملكة البحرين
واللجنة القومية للقانون الدولي اإلنساني بجمهورية
مص��ر العربية والت��ي عرضها وزير العدل والش��ؤون
اإلسالمية واألوقاف.
كما وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من
مجل��س النواب بإنش��اء مرصد وطن��ي يتولى مهمة
رصد تنفيذ حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة تحت مظلة
وزارة العم��ل والتنمي��ة االجتماعي��ة ،وكلف المجلس
وزارة العم��ل والتنمية االجتماعي��ة بتنفيذ ما جاء في
هذا االقتراح برغبة.
وواف��ق مجلس ال��وزراء على اقت��راح برغبة مقدم من
مجل��س النواب بش��أن قي��ام وزارة الكهرب��اء والماء
بالنظ��ر ف��ي زي��ادة الح��د األقص��ى للم��دة الزمنية
للمتأخرات المالية المس��قطة عن فواتير األس��ر ذات
الدخل المحدود التي يتوف��ى عائلها ،وكلف المجلس
وزير شؤون الكهرباء والماء بالتنسيق مع وزير العمل
والتنمي��ة االجتماعية باتخاذ الالزم لتحقيق ما جاء في
هذه الرغبة.
وفي بند التقارير الوزاري��ة ،أخذ المجلس علماً بنتائج
المش��اركة في ملتقى «بيبان الرياض» الذي أقيم في
المملكة العربية الس��عودية مؤخراً من خالل التقرير
المرفوع من وزير الصناعة والتجارة والسياحة.
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محمد بن مبارك :فريق عمل لتحديد
صاحب مؤهل من الصين
مستوى 77
َ
أكد س��مو الش��يخ محم��د بن مب��ارك آل
خليف��ة نائ��ب رئي��س مجل��س ال��وزراء
رئي��س المجلس األعلى لتطوي��ر التعليم
والتدري��ب أن المجلس األعل��ى بناء على
تكليف مجلس الوزراء قام بتش��كيل فريق
عم��ل لمراجعة تقيي��م المؤهالت الطبية
من الجامع��ات الصينية غير الموصي بها
ليتولى مراجع��ة تقييم المؤهالت الطبية
ل�� 77م��ن خريجي الجامعات الصينية من
خ��الل امتحان موح��د ،وتحديد مس��توى
كل مؤه��ل وم��دى الحاجة إلى اس��تيفاء
المتطلبات التي تكفل معادلة مؤهله.
وتنفي��ذاً لتكلي��ف مجل��س ال��وزراء وبنا ًء
على توصيات اللجنة التنس��يقية برئاسة
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليف��ة ولي العه��د نائب القائد
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجل��س
ال��وزراء إليج��اد الحلول الالزم��ة لمعالجة
أوض��اع خريجي الجامع��ات الصينية التي
لم تتم معادلتها من قبل اللجنة الوطنية

التواصل مع «الخليج العربي»
لوضع االمتحان وبرنامج للخريجين
 153طالبًا يدرسون بالصين وإيجاد
حلول عاجلة لالعتراف بمؤهالتهم

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة

لتقوي��م المؤهالت العلمي��ة ،أقر مجلس
الوزراء خالل الجلسة التي عقدت االثنين،
معادل��ة  10مؤهالت تخ��رج حاملوها من
الجامعات الصينية التي كانت موصي بها
قبل ع��ام  ،2015ممن التحق��وا فيها في
تلك الفترة ،واحتساب الفترة اإلكلينيكية

المطوع« :اإلسكوا» تضطلع بدور
هام في مساعدة الدول تنمويًا

أش��اد وزير ش��ؤون مجلس ال��وزراء رئيس اللجن��ة الوطني��ة للمعلومات
والس��كان محمد المطوع ،بالدور الهام الذي تقوم به اللجنة االقتصادية
واالجتماعية لمنطقة غربي آسيا «اإلسكوا» ،في مساعدة الدول ببرامجها
التنموي��ة ،وما تبذل��ه من جهود في تعزيز التع��اون الدولي في مواجهة
مختلف التحديات االقتصادية والتنموية.
واس��تقبل المطوع االثنين ،وكيل األمين الع��ام لألمم المتحدة ،واألمين
التنفيذي للجنة د.روال دشتي ،والتي تزور مملكة البحرين حالياً.
وأع��رب المطوع عن س��عادته بالتعاون مع لجنة «اإلس��كوا» في تنظيم
ورش��ة «تبادل البيانات بين وكاالت األمم المتح��دة والجهات الحكومية
الترتيبات المؤسس��ية والمنهجي��ات وأفضل الممارس��ات» ،متطلعاً إلى
اس��تمرار التعاون مس��تقبالً .وتطرق اللق��اء إلى بحث الواق��ع في مملكة
البحرين من ناحية تبادل المعلومات مع المنظمات الدولية.
فيما أكدت دش��تي أن البحري��ن لديها ثروة من المعلومات وممارس��ات
يج��ب البناء عليها وتعميمها لبقية األجهزة الحكومية ،منوهة إلى أهمية
توسعة الوعي والثقافة بأهمية المعلومات وآليات التعامل معها.
وأك��دت اس��تعداد اللجنة االقتصادي��ة واالجتماعية لمنطقة غربي آس��يا
«اإلسكوا» لتقديم المزيد من الدعم والتعاون مع مملكة البحرين.

لهم ليتسنى لهم االلتحاق بسنة االمتياز
ومن ثم التقدم المتحان الترخيص.
وأشار سمو الش��يخ محمد بن مبارك ،إلى
أنه تم التواصل مع جامعة الخليج العربي
لوضع امتحان تحديد المس��توى وبرنامج
للخريجين لإلف��ادة باس��تكمالهم لكافة
متطلب��ات االعتماد لمعادلة ش��هاداتهم
األصلية.
وأض��اف س��موه أن��ه ت��م تكلي��ف وزارة
التربي��ة والتعلي��م بالتواص��ل م��ع طلبة
الدراسات الطبية والصحية في الجامعات
الصيني��ة غير الموصى به��ا وفق القائمة

المس��تحدثة لحثه��م عل��ى التحويل إلى
جامعات أخرى موصي بها وتقديم ما يلزم
من تس��هيالت له��م ،إلى جان��ب تكليف
وزارة الخارجية بالتواصل مع الجهات ذات
العالق��ة ف��ي جمهورية الصين الش��عبية
لوض��ع آلي��ة إلصدار تأش��يرات الدراس��ة
للطلب��ة البحرينيين الراغبين في مواصلة
دراس��تهم ف��ي الصي��ن م��ع رب��ط منح
التأشيرة الدراس��ية بااللتحاق بالجامعات
الموصى بها فقط.
وبين س��موه أنه تم تكليف وزارة المالية
واالقتص��اد الوطني بالتنس��يق مع اللجنة

الوطني��ة لتقوي��م المؤه��الت العلمي��ة
باس��تحداث قائم��ة بالجامع��ات الصينية
الموص��ى به��ا لجمي��ع التخصص��ات
بجمهوري��ة الصي��ن الش��عبية ،وتكليف
وزارة الصحة بالتنس��يق مع وزارة المالية
واالقتص��اد الوطن��ي لتوفي��ر الميزاني��ة
الالزم��ة الس��تكمال متطلب��ات معادل��ة
ش��هادات خريج��ي الط��ب الحاليين من
الجامع��ات الصيني��ة .وتحدي��د فت��رة
أس��بوعين لفريق العمل إلتم��ام مهمته
على الوجه المطلوب.
ونوه س��موه بأن المجلس األعلى لتطوير
التعلي��م والتدري��ب ق��ام بدراس��ة كاملة
لمعالج��ة أوض��اع الطلب��ة البحرينيي��ن
بالجامع��ات الصيني��ة ،والوق��وف عل��ى
أس��بابها ،إذ يبل��غ مجموع ع��دد الطلبة
الدراس��ين حالي��اً بالجامع��ات الصيني��ة
على األقل  153طالباً ،وهو ما يس��توجب
إيجاد حل��ول عاجلة لهم لضمان االعتراف
بمؤهالتهم بعد التخرج.

وزير المالية :مواصلة العمل
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أك��د وزي��ر المالي��ة واالقتص��اد
الوطني الشيخ سلمان بن خليفة
آل خليف��ة ،على مواصل��ة العمل
نح��و تحقي��ق أه��داف التنمي��ة
المستدامة من خالل العمل على
تنفيذ المبادرات والبرامج النوعية
وصو ً
ال لألهداف المنشودة.
وأش��ار الوزي��ر ،إل��ى اس��تمرارية
الجهود التي تس��هم في تطوير
كاف��ة القطاع��ات بم��ا يوف��ر
المزيد من الفرص االس��تثمارية
ويسهم في الدفع بعجلة التنمية
االقتصادي��ة وف��ق المس��يرة
التنموي��ة الش��املة التي أرس��ى
دعائمها حض��رة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاهل البالد المفدى.
جاء ذلك لدى استقبال في مكتبه
وكيل األمين العام لألمم المتحدة
واألمي��ن التنفي��ذي للجنة األمم
المتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغرب��ي آس��يا «اإلس��كوا» د.روال
دش��تي والوف��د المراف��ق ،حيث

تم خ��الل اللقاء مناقش��ة مختلف
االقتصادي��ة،
الموضوع��ات
وس��بل تطوير التع��اون مع كافة
المنظمات الدولية بما يسهم في
تحقيق أهداف التنمية المستدامة

ويعود بالنفع والنماء للجميع.
وأعرب��ت دش��تي ع��ن تقديره��ا
لجه��ود مملك��ة البحري��ن ف��ي
مواصل��ة العم��ل بم��ا يضم��ن
النج��اح ف��ي تحقي��ق أه��داف

التنمي��ة المس��تدامة ،منوه��ة
باإلنج��ازات الكبيرة التي تحققها
مملكة البحرين ف��ي العديد من
المجاالت ،متمنية لها كل التقدم
واالزدهار.

تمديد فترة تسجيل الطلبة
المستجدين للعام الدراسي المقبل
أعلن��ت وزارة التربي��ة والتعلي��م ع��ن تمديد فترة
تسجيل الطلبة المستجدين للعام الدراسي المقبل
 ،2021-2020م��ن موالي��د ش��هر أكتوبر 2013
وحتى  31أغسطس  ،2014حتى األربعاء  19فبراير
الجاري ،في صالة الوزارة بمدينة عيس��ى ،من ال�7
صباح��اً حتى ال� 1ظهراً .الجدي��ر بالذكر أن الوزارة
حملت اس��تمارة التس��جيل إلكترونياً على الصفحة
الرئيس��ة لموق��ع ال��وزارة ()www.moe.gov.bh
اختصاراً للوقت ،حيث يتوجب على ولي األمر طباعة
االستمارة وملء بياناتها وإحضارها مع المستندات

المطلوبة وتسليمها إلى لجنة القبول خالل حضوره
لعملية التس��جيل ،علماً بأنه يشترط إلتمام عملية
التس��جيل حضور الطالب ش��خصياً مع ولي أمره أو
متول��ي أمره ،مصطحبين معهم��ا األوراق الثبوتية
وهي ،ش��هادة الميالد األصلي��ة للطفل ،باإلضافة
إل��ى البطاقة الذكي��ة األصلية للطف��ل وولي أمره
(س��ارية المفعول) ،وج��واز الس��فر األصلي للطفل
وولي أمره (س��اري المفعول) ،مع ضرورة أن تكون
اإلقام��ة س��ارية المفعول للطفل وول��ي أمره (لغير
البحرينيين).

الحمر :تحديث السياسات اإلسكانية
لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة
أك��د وزي��ر اإلس��كان باس��م الحم��ر ،حرص ال��وزارة
المس��تمر على تحديث البرامج والسياسات اإلسكانية
لتتماش��ى مع آليات الحكومة ،في رصد ومتابعة تنفيذ
أهداف التنمية المس��تدامة  ،2030منوهاً إلى المكانة
المتقدم��ة التي تبوأتها المملكة على الصعيد األممي
نتيج��ة لتحقيقها خطوات متقدم��ة للغاية في تحقيق
تلك األهداف.
وأض��اف الحمر خ��الل لقائه ووف��د الوزارة المش��ارك
ف��ي المنت��دى الحضري العالمي العاش��ر ال��ذي انعقد
بأبوظب��ي األس��بوع الماضي برئاس��ة وكي��ل الوزارة
الش��يخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة ،حيث أطلع الوكيل
وزير اإلس��كان على نتائج مشاركات الوفد في جلسات
وورش المنت��دى ،وأب��رز م��ا خ��رج به م��ن توصيات،
بهدف إدراجها في السياس��ات اإلس��كانية بالمملكة،
أن حكومة مملك��ة البحرين تحرص دائماً على توثيق
عالقاته��ا بالمنظم��ات الدولي��ة واإلقليمي��ة ،وإطالع
المجتم��ع الدول��ي على م��ا تحقق م��ن برامج وخطط

تهدف إل��ى االرتقاء بالقطاعات التنموية في المملكة،
ومنها قطاع الس��كن االجتماعي ،فض ً
ال عن المس��اعي
المستمرة لالس��تفادة من المشاركة في االستحقاقات
الدولي��ة من خ��الل تب��ادل الخبرات وتنفي��ذ األهداف
الدولية المشتركة .وقال الوكيل خالل اللقاء ،إن الوفد
لم��س من خ��الل لقاءاته بعدد من كبار المس��ؤولين
باألم��م المتح��دة وخاص��ة برنام��ج األم��م المتحدة
للمس��توطنات البش��رية تقدير المنظم��ة األممية لما
تقوم به حكومة المملكة من جهود مس��تمرة تهدف
إلى تحس��ين معيش��ة المواطنين ،باعتبار ذلك محور
األجن��دة الحضري��ة الت��ي أقرتها األم��م المتحدة عام
 ،2016كما أش��ار إلى أن الوفد قدم الشكر لمسؤولي
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج
األمم المتح��دة اإلنمائي ومكتب األم��م المتحدة في
البحري��ن لم��ا قدموه م��ن دعم فني لتطوير سياس��ة
اإلس��كان الوطنية التي تم تنفيذها ف��ي الجزء األخير
من عام  2017والجزء األول من عام .2018

بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر

الصفحة

الثالثاء

 18فبراير 2020
صاحب مؤهل من الصين
محمد بن مبارك :فريق عمل لتحديد مستوى 77
َ
الوطن
6

العدد
5183
الرابط اإللكتروني https://alwatannews.net/article/867659

السنة 15

www.alwatannews.net

القائد العام يستقبل
محمد بن عطية اهلل

| العدد  | 5183الثالثاء  24جمادى الثاني 1441هـ |

2020

Tue 18 Feb

أخبار الوطن 07

local@alwatannews.net

القائد العام يستقبل
رئيس المجلس األعلى للصحة
اس��تقبل القائ��د العام لقوة دف��اع البحرين ،المش��ير الركن
الش��يخ خليفة بن أحمد آل خليفة ،في مكتبه بالقيادة العامة
صباح االثنين ،رئيس المجلس األعلى للصحة ،الفريق طبيب
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة.
وخ��ال اللقاء رحب القائد العام لق��وة دفاع البحرين برئيس
المجلس األعلى للصحة ،مش��يداً بالجهود الطيبة المبذولة
التي يقدمها المجلس األعلى للصحة لتطوير وتحسين جودة
الخدمات الصحية المقدم��ة للمواطنين والمقيمين بمملكة
البحرين.

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين ،المشير الركن الشيخ خليفة
بن أحمد آل خليفة ،في مكتبه بالقيادة العامة صباح اإلثنين ،الش��يخ
محم��د بن عطي��ة اهلل آل خليفة ،وخ��ال اللقاء تم تب��ادل األحاديث
الودية ذات االهتمام المشترك.

القائد العام يستقبل رئيس جامعة البحرين

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين ،المش��ير الركن
الش��يخ خليفة ب��ن أحمد آل خليف��ة ،في القي��ادة العامة
صباح االثني��ن ،رئيس جامعة البحرين ،األس��تاذ الدكتور
رياض يوسف حمزة ،يرافقه مدير مركز دراسات البحرين،
د.محمد أحمد عبداهلل ،بجامعة البحرين.
ورح��ب القائد العام برئيس جامع��ة البحرين ومدير مركز
دراس��ات البحرين بجامعة البحري��ن ،حيث تم خال اللقاء
بحث عدد م��ن الموضوعات المتعلقة بمج��االت التعاون
والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين وجامعة البحرين.
حض��ر اللقاء مدي��ر ديوان القي��ادة العامة ،الل��واء الركن
حس��ن محمد س��عد ،ومدير التدري��ب العس��كري ،اللواء
الركن صاح راشد السعد.

القائد العام يستعرض
أوجه التعاون مع «الشورى»

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين ،المشير الركن الشيخ خليفة
ب��ن أحمد آل خليفة ،في القيادة العامة صب��اح االثنين ،عضو مجلس
الشورى ،صادق عيد آل رحمة.
ورح��ب القائد الع��ام بعضو مجلس الش��ورى ،وتم اس��تعراض أوجه
التعاون والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين ومجلس الشورى.
حض��ر اللقاء مدير دي��وان القيادة العامة ،اللواء الركن حس��ن محمد
سعد.

«األعلى للصحة»:
خطط للتعامل مع
أي حالة اشتباه بـ«كورونا»

أك��د رئيس المجلس األعل��ى للصحة ،رئيس الفري��ق الوطني الطبي
للتصدي لفيروس الكورونا المس��تجد الفريق طبيب الشيخ محمد بن
عب��داهلل آل خليفة ،وض��ع الخطط وتوفير اإلمكاني��ات للتعامل مع أي
حالة مشتبه بإصابتها بالعدوى والتعامل معها.
جاء ذلك ،أثناء اس��تقباله االثنين ،س��فير جمهورية الصين الش��عبية
ل��دى مملك��ة البحري��ن أن��ور حبي��ب اهلل ،في مق��ر المجل��س بمرفأ
البحرين المالي ،الس��تعراض آخر التطورات ح��ول فيروس «كورونا»
(كوفي��د ،)19-وما يتم تنفي��ذه من إجراءات احترازي��ة ووقائية بهذا
الشأن في مملكة البحرين.
ورح��ب رئي��س المجلس األعل��ى للصحة بس��فير جمهوري��ة الصين
الش��عبية ،مؤكداً عمق العاقات بين البلدين الصديقين ،واس��تمرار
التعاون والتنسيق بين الجانبين ،بما يضمن متابعة وتنفيذ اإلجراءات
الوقائية واالحترازية ،جراء انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد.)19-
وأش��اد السفير الصيني بدعم مملكة البحرين حكومة وشعباً للصين،
وتم التطرق في االجتماع لجهود مملكة البحرين بش��أن ما اتخذ من
إج��راءات رقابي��ة ووقائية وتدابير احترازية بها الش��أن ،اس��تناداً إلى
األدلة واإلرشادات والتوصيات لمنظمة الصحة العالمية.
كما جرى التأكيد على أهمية اس��تمرار التواصل الحثيث بين الجانبين
من أج��ل االطاع عل��ى المس��تجدات ،في إط��ار التنس��يق والتعاون
المشترك بينهما للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.
وثمن الش��يخ محمد ب��ن عبداهلل آل خليفة جه��ود حكومة جمهورية
الصي��ن الصديقة في التص��دي للمرض واإلج��راءات االحترازية التي
اتخذتها بنا ًء على أسس وضوابط دولية وبالتعاون الوثيق مع منظمة
الصحة العالمية ،فيما أعرب الس��فير الصيني ع��ن تفهمه لإلجراءات
التي اتخذتها مملكة البحرين متمثلة بقرارات الفريق الوطني الطبي
للحد من دخول فيروس «كورونا» (كوفيد )19-إلى الباد.
وأح��اط رئي��س المجلس األعل��ى للصحة الس��فير الصين��ي بالنظم
واإلج��راءات التي يقوم بها الفري��ق الوطني الطبي للتصدي لفيروس
«كورون��ا» (كوفيد ،)19-لمنع وصول العدوى إلى البحرين ،فض ً
ا عن
وضع خطة التعامل مع من كان على اتصال مع المريض الكتشاف أي
عدوى ومتابعة تطور انتش��ار المرض عالميً��ا واقليميًا بالتواصل مع
المنظمات العالمية.
وقدم الس��فير الصيني الش��كر والتقدير إلى رئي��س المجلس األعلى
للصحة على حسن االستقبال ،مؤكداً استمرار التعاون والتنسيق بين
الجانبين ،بما يضمن متابعة وتنفيذ اإلج��راءات الوقائية واالحترازية
المتخذة بهذا الشأن حتى تجاوز هذا الظرف االستثنائي الطارئ.

النائب العام يصدر قرارات بنقل
مقرات أعضاء «النيابة» وتحديدها
أصدر النائب العام د.علي البوعينين القرار رقم
 7لس��نة  2020بش��أن نقل مقرات بعض من
أعض��اء النيابة العام��ة وتحديدها ،وبمقتضى
ذل��ك القرار تح��دد عمل واختص��اص كل من
أعضاء النيابة الش��يخ نايف بن عبدالرحمن ال
خليفة رئيساً لنيابة المرور ،وعبدالرحمن عادل
المعاودة رئيس��اً لنيابة المحافظة الش��مالية،
وعبداهلل صاح الذوادي رئيساً لنيابة محافظة

المحرق ،والش��يخ عبداهلل ب��ن عبدالرحمن آل
خليفة رئيساً لنيابة المحافظة الجنوبية.
وج��اء ذل��ك القرار لم��ا يقتضيه صال��ح العمل
بالنياب��ة العام��ة ،حي��ث اجتمع النائ��ب العام
بمكتب��ه برؤس��اء النياب��ة وحثه��م على بذل
المزيد من الجهود واتخاذ ما يلزم لسرعة انجاز
مهام نياباتهم والبت ف��ي طلبات المراجعين
وفق أحكام القانون.

د.علي البوعينين

أسلحة ووحدات القوة تصدح فرحًا
وابتهاجًا بالذكرى الـ 52على تأسيسها
تصدح أس��لحة ووحدات قوة دف��اع البحرين
فرحاً وابتهاجاً فدا ًء وعطا ًء بمناسبة احتفاالت
الذكرى الثانية والخمسين على تأسيس قوة
دفاع البحرين وش��ملت تلك االحتفاالت على
العديد من الفعالي��ات والبرامج احتفا ًء بهذه
المناس��بة الوطنية الغالية ،حيث جرى توزيع
األوسمة على عدد من المستحقين ،وتكريم
للمتميزين.
وتشهد هذه المناس��بة العزيزة على الدوام
احتف��االت بهيج��ة لكاف��ة أس��لحة ووحدات
ومديريات قوة دفاع البحرين وتش��تمل على
العدي��د من الفعالي��ات والبرامج التي يصدح
به��ا مس��ؤولي تل��ك الوح��دات واألس��لحة
والمديري��ات بكلم��ات الوالء والع��زة والفخر
والعط��اء ،لتصب��ح ه��ذه المناس��بة العزيزة
مصدر فخر واعت��زاز ألبناء هذا الوطن الغالي
في العه��د الزاه��ر لحضرة صاح��ب الجالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد

المف��دى القائ��د األعل��ى ،باني ه��ذا الصرح
الش��امخ وراعيه منذ الضوء األول لهذه القوة
بدع��م وجه��ود المش��ارك األول ف��ي بنائها
وتأسيس��ها القائد العام لقوة دفاع البحرين،
المش��ير الركن الش��يخ خليفة ب��ن أحمد آل

خليفة ،وس��تكون ق��وة دف��اع البحرين هذه
الق��وة األبية دائماً درعاً منيعاً ،وس��نداً حامياً
ومدافع��اً عن لواء األمن واالس��تقرار وعامة
مضيئة ومش��رقة في وطنن��ا العزيز وخليجنا
المعطاء.

العتيبي :منهجية البحرين في تطبيق
مبادئ الميثاق قادتها إلى االزدهار
أك��دت نائب رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياس��ية ،د.
الشيخة مي بنت سليمان العتيبي ،أن مسيرة العمل الوطني في مملكة
البحرين من��ذ إطاق حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل
خليف��ة عاهل الب��اد المفدى ،لميث��اق العمل الوطني حقق��ت إنجازات
رائدة في كافة المجاالت ،ترجمة للرؤى واألهداف الطموحة التي حملها
الميثاق ،والتي باتت حقيقة يعيش��ها شعب البحرين ويلمسها في صور
متع��ددة من االزدهار والتق��دم على األصعدة السياس��ية واالقتصادية
واالجتماعية والحقوقية وغيرها.
وش��ددت خال محاض��رة نظمها المعه��د بالتعاون م��ع معهد اإلدارة
العام��ة في مق��ره بمنطق��ة أم الحصم ،األح��د ،بعن��وان «الميثاق من
النظرية إلى التطبيق» ،بمناس��بة احتفال المملكة بذكرى ميثاق العمل
الوطني؛ ش��ارك فيها جمع من موظفي الوزارات واألجهزة والمؤسسات
الحكومي��ة ،أن الميثاق عبر عن الفكر المس��تنير لجالة الملك المفدى،
ورؤيت��ه الثاقبة التي اس��تطاعت أن تستش��رف المس��تقبل ب��كل دقة،
وتضع األس��س والمرتكزات التي انطلقت على أساس��ها مسيرة العمل
الوطني بكل ثقة ،لتحقق نقلة نوعية في المس��يرة اإلصاحية لمملكة
البحرين ،مش��يرة إلى أن الميثاق يعد باكورة مسيرة التحديث الشامل
وهو الوثيقة التاريخية األهم في تاريخ البحرين الحديث ،والتي جسدت
التاح��م الوطني في أبهى ص��وره ليبقى خالدا ف��ي الذاكرة والوجدان
الوطني لتستمد منه األجيال القادمة هذه الروح من أجل تحقيق المزيد

من االزدهار والتقدم لهذا الوطن العزيز.
وأش��ارت د.العتيبي إل��ى أن الميثاق جاء ليك��ون بمثابة خطة إصاحية
وطنية ش��املة لجالة المل��ك المفدى ،أجمعت عليه��ا اإلرادة الوطنية
الحرة بنسبة  ،% 98.4ومن ثم تحولت إلى برامج عمل تقوم على تعزيز
الش��راكة الوطني��ة ،لتقود البحرين إل��ى واقع جديد مزده��ر وفق نهج
ديمقراطي يقوم على س��يادة القانون وقيم المس��اواة وصيانة وكفالة
الحريات وترسيخ أسس العدالة والشفافية.
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تقليص الهياكل التنظيميـة في  4جهــات حكوميــة
سمو ولي العهد :نتائج إيجابية في تطبيق العقوبات البديلة على أسرة المحكوم ومعيشتها

المنامة  -بنا

تحديد مستوى  77صاحب
مؤهل وتقرير مدى
الحاجة الستيفاء متطلبات
معادلة مؤهالتهم

معادلة  10مؤهالت تخرج
حامليها من جامعات
موصى بها واحتساب
الفترة اإلكلينيكية لهم

وضع آلية إلصدار تأشيرات
الدراسة للبحرينيين
الراغبين في مواصلة
دراستهم في الصين

إنشاء مرصد وطني
يتولى مهمة رصد
تنفيذ حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة

زيادة الحد األقصى للمدة
الزمنية للمتأخرات المالية
المسقطة عن فواتير األسر
ذات الدخل المحدود

مواصلة تفعيل اإلجراءات
للقادمين إلى البحرين
حفاظا على صحة
المواطنين من “كورونا”

تقاريــر المجلـس
بعـــد ذلـــك ،نظـــر المجلـــس فـــي المذكرات

المدرجـــة علـــى جدول أعمالـــه وذلك على

النحو التالي:

ســـموه ،والتوصيـــات المرفوعـــة من نائب

الصين مع ربط منح التأشـــيرة الدراســـية

والبروتوكـــول المرفـــق بهـــا الموقعين في

عرضها وزير العدل والشـــؤون اإلســـالمية

األعلـــى لتطويـــر التعليم والتدريب ســـمو

وكلـــف المجلـــس وزارة المالية واالقتصاد

سادســـا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

تاسعا :وافق مجلس الوزراء على اقتراح

البحريـــن وحكومـــة جمهوريـــة باكســـتان

مرصـــد وطنـــي يتولـــى مهمة رصـــد تنفيذ

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء رئيـــس المجلس

أوال :وافـــق مجلس الـــوزراء على توصية

الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة من

الســـمو الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد

والقـــرار ذي الصلـــة الصـــادر عـــن ســـموه،

مجلـــس الخدمة المدنية برئاســـة صاحب
األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

الـــوزراء على تقليص الهيـــاكل التنظيمية
فـــي أربـــع وزارات وجهـــات حكوميـــة بما
ينســـجم والتوجهـــات الحكوميـــة بعـــدم

التوســـع اإلداري في المناصب والوحدات
اإلداريـــة المســـاندة وذلـــك بإلغـــاء ودمـــج

إدارات وتغيير مســـمياتها وإلغاء مناصب
إداريـــة وذلك فـــي كل من األمانـــة العامة

لمجلس الـــوزراء ووزارة العمـــل والتنمية
االجتماعيـــة ووزارة شـــؤون مجلســـي

الشورى والنواب وهيئة الكهرباء والماء.

خـــالل المذكـــرة المرفوعـــة لهـــذا الغـــرض

فقد قرر مجلس الوزراء تحديد مســـتوى
 77صاحـــب مؤهل وتقرير مـــدى الحاجة
الســـتيفاء متطلبـــات معادلـــة مؤهالتهـــم

سواء داخل البحرين أو خارجها من خالل
لجنـــة شـــكلت لهـــذا الغـــرض ،والموافقـــة

علـــى معادلة  10مؤهـــالت تخرج حامليها
مـــن جامعـــات موصـــى بهـــا واحتســـاب

الفتـــرة اإلكلينيكيـــة لهـــم لتمكينهـــم مـــن

االلتحاق بسنة االمتياز والتقدم المتحان
الترخيـــص ،وكلف المجلس وزارة الصحة

ووزارة المالية واالقتصاد الوطني بتوفير

ثانيـــا :بنـــاء علـــى توجيه صاحب الســـمو

الميزانيـــة الالزمـــة الســـتكمال متطلبـــات

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

الطـــب من الجامعـــات الصينية ،فيما كلف

الملكـــي ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلى

فـــي إيجاد الحلول الالزمة لمشـــكلة حملة

المؤهالت من خريجي الجامعات الصينية
التـــي لم تتـــم معادلتهـــا؛ ألنها صـــادرة من
جامعـــات غيـــر موصـــى بهـــا ،وفـــي ضوء

ما انتهت إليه اللجنة التنســـيقية برئاســـة

معادلـــة شـــهادات جميـــع حملـــة مؤهـــل

المجلـــس وزارة الخارجيـــة بالتواصـــل
مـــع الجهـــات ذات العالقـــة فـــي جمهورية

الصيـــن الشـــعبية؛ لوضـــع آليـــة إلصـــدار
تأشـــيرات الدراســـة للطلبـــة البحرينييـــن

الراغبيـــن فـــي مواصلـــة دراســـتهم فـــي

بااللتحـــاق بالجامعـــات الموصى بها فقط،
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الوطنـــي بالتنســـيق مـــع اللجنـــة الوطنيـــة

مذكـــرة تفاهـــم بيـــن حكومـــة مملكـــة

لتقويـــم المؤهـــالت العلميـــة باســـتحداث

قائمـــة بالجامعـــات الصينيـــة الموصى بها

اإلســـالمية للتعامل فـــي مكافحة اإلتجار

لجميـــع التخصصـــات بجمهوريـــة الصيـــن

غيـــر المشـــروع ،وتهريـــب المخـــدرات

الشـــعبية ،فيما وافق المجلـــس أيضا على

والمؤثرات العقلية ومشـــتقاتها ،وتفويض

االقتراح برغبة المرفـــوع بهذا الخصوص
من مجلس النواب.

ثالثـــا :أحـــال مجلـــس الوزراء إلـــى اللجنة

التنســـيقية مقترحا بإعادة تســـمية بعض

الوزيـــر المختـــص بالتوقيـــع عليهـــا ،وذلك

تعديـــل قانون (نظام) العالمـــات التجارية

ســـابعا :وافق مجلس الوزراء على مذكرة

العربيـــة الصـــادر بالقانـــون رقم ( )6لســـنة

اسوشـــيتدبرس الباكســـتانية ،وذلـــك فـــي

الدخـــل المحـــدود التـــي يتوفـــى عائلهـــا،

وفق اإلجراءات الدستورية والقانونية.

مـــن اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية

 2014وإحالتـــه إلـــى الســـلطة التشـــريعية
خامســـا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء وأحـــال

والتشريعية.

بالتصديـــق علـــى االتفاقيـــة بيـــن حكومة

الوزارية للشـــؤون القانونية والتشـــريعية

ويهدف التعديل إلى اســـتبدال مســـميات

السويسري بشأن إزالة االزدواج الضريبي

للقانـــون الدولـــي اإلنســـاني فـــي مملكـــة

المادة األولى من الباب األول من مشروع

المـــال ،ومنـــع التهرب والتجنـــب الضريبي

مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربية
الـــذي اعتمـــده المجلـــس األعلـــى لمجلس

التعاون لـــدول الخليج العربية في دورته
األربعيـــن المنعقـــدة فـــي المملكـــة العربية
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الجهـــة المختصـــة والوزيـــر الوارديـــن في

االجتماعيـــة بتنفيـــذ مـــا جـــاء فـــي هـــذا

الحـــد األقصـــى للمدة الزمنيـــة للمتأخرات

ضـــوء التوصيـــة المرفوعـــة لهـــذا الغرض

قانـــون (نظـــام) العالمـــات التجارية لدول

وكلـــف المجلـــس وزارة العمـــل والتنميـــة

القانـــون أعاله ،وقـــرر المجلـــس الموافقة

لـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج

رابعـــا :وافق مجلس الـــوزراء على تعديل

مظلة وزارة العمـــل والتنمية االجتماعية،

والتشـــريعية ،والتي عرضها وزير التربية

مـــن اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون القانونية

تفاهـــم بين وكالـــة أنباء البحريـــن ووكالة

الصناعة والتجارة والسياحة.

حقـــوق األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة تحـــت

ياسر الناصر

علـــى مشـــروع القانـــون بالموافقـــة علـــى

والتجارة والســـياحة ،والـــذي عرضه وزير

برغبـــة مقدم مـــن مجلس النواب بإنشـــاء

في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض

والتعليم نائب رئيس اللجنة المذكورة.

المناطق الصناعية التابعة لوزارة الصناعة

واألوقاف.

االقتراح برغبة.

عاشرا :وافق مجلس الوزراء على اقتراح
برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن قيام
وزارة الكهربـــاء والمـــاء بالنظـــر في زيادة

الماليـــة المســـقطة عن فواتير األســـر ذات
وكلـــف المجلـــس وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء

والماء بالتنســـيق مع وزير العمل والتنمية
االجتماعيـــة باتخـــاذ الـــالزم لتحقيـــق مـــا

إلـــى الســـلطة التشـــريعية مشـــروع قانون

ثامنـــا :أحال مجلـــس الوزراء إلـــى اللجنة

جـــاء في هـــذه الرغبة .وفي بنـــد التقارير

مملكـــة البحريـــن واالتحـــاد الفيدرالـــي

مذكـــرة تفاهـــم بيـــن اللجنـــة الوطنيـــة

المشـــاركة فـــي ملتقـــى “بيبـــان الريـــاض”

فيمـــا يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس

البحرين واللجنة القومية للقانون الدولي

اإلنســـاني بجمهورية مصر العربية ،والتي

الوزاريـــة ،أخـــذ المجلـــس علمـــا بنتائـــج

الذي أقيم في المملكة العربية الســـعودية
مؤخـــرا مـــن خـــالل التقريـــر المرفـــوع من

وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

مواصلة التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

ســمــو ولــــي الـــعـــهـــد :كــلــنــا ثــقــة بـــالـــكـــفـــاءات الــوطــنــيــة الــــقــــادرة عــلــى الــنــجــاح

المنامة  -بنا

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحب
الســـمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل
خليفـــة أهميـــة مواصلـــة تعزيـــز التعاون
والتنســـيق بيـــن الســـلطتين التنفيذيـــة
والتشـــريعية بما يحقق أهداف المسيرة
التنمويـــة الشـــاملة بقيـــادة عاهـــل البالد
صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى
آل خليفـــة ،مشـــيدا ســـموه بتعـــاون
الســـلطتين فـــي تنفيـــذ كافـــة البرامـــج
والمبـــادرات التنمويـــة التـــي تصـــب في
صالـــح الوطن ،مثنيا ســـموه على جهود
اللجنة التشريعية والتنفيذية المشتركة
في مـــد تعزيـــز التواصل والتنســـيق بما
يخـــدم مصالـــح المواطنيـــن ويحقـــق
اإلنجازات للمملكة.
وأشـــار ســـموه إلـــى أن السياســـات
واإلســـتراتيجيات

التـــي

انتهجتهـــا

المملكـــة أســـهمت فـــي صياغـــة نمـــوذج
تنموي طموح يدعم التوجهات الساعية
إلى تلبية تطلعـــات المواطنين ،ويضمن
اســـتدامة مختلـــف القطاعـــات الحيوية
بمـــا يخلـــق المزيد مـــن الفـــرص النوعية

الواعـــدة أمـــام المواطنيـــن ويحقـــق

مجلـــس النـــواب فوزية زينـــل ،ورئيس

ومشـــاريع تخـــدم الوطـــن والعمليـــة

بالجامعـــات الصينيـــة ،ووجـــه ســـموه

والمقيميـــن أولويـــة في عملها المســـتمر

األهداف المنشودة للمملكة.

مجلـــس الشـــورى علـــي الصالـــح ،ونائب

التنموية في مملكة البحرين.

الشـــكر إلـــى النـــواب على مـــا قدموه من

لتنفيـــذ اإلجـــراءات الوقائيـــة وفقـــا

وقال ســـموه “إننـــا على ثقـــة بالكفاءات

رئيـــس مجلس الوزراء الشـــيخ خالد بن

وأكد ســـموه أهمية تشـــجيع الطلبة على

مقترحات لمعالجـــة أوضاع طلبة الطب

للمعايير الدولية.

الوطنية التي تواصل العمل نحو تحقيق

عبدهللا آل خليفة ،ورئيس غرفة تجارة

االســـتمرار فـــي طلـــب العلـــم والمعرفـــة

البشـــري فـــي الجامعـــات الصينيـــة بمـــا

من جانبهم ،أعرب الحضور عن شكرهم

النجـــاح والتميز فـــي مختلف المجاالت،

وصناعـــة البحريـــن ســـمير نـــاس وعـــدد

وتحفيزهـــم علـــى االلتحـــاق بالجامعات

أســـهم في إيجـــاد الحلول الالزمـــة لهم،

وتقديرهـــم لصاحب الســـمو الملكي ولي

وأنه بتضافر كافة الجهود وعملها بروح

من الـــوزراء وعدد من أعضاء مجلســـي

الموصـــى بهـــا مـــن قبـــل وزارة التربيـــة

وهو تأكيد على مدى التعاون البناء بين

العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب األول

الفريـــق الواحـــد ،فـــإن المملكة مســـتمرة

الشـــورى والنـــواب ،حيـــث أعرب ســـموه

والتعليم ،بما يســـهم فـــي حصولهم على

الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذيـــة بمـــا

لرئيـــس مجلس الـــوزراء على مـــا يوليه

نحـــو تنفيـــذ كافـــة المبـــادرات والبرامج

عـــن الشـــكر والتقدير لرئيســـي وأعضاء

المؤهـــالت المعتمـــدة خدمـــة للوطـــن،

يخدم مصالح المواطنين.

ســـموه مـــن حـــرص لتحقيـــق تطلعـــات

التي تعود بالنفع على الجميع”.

مجلســـي الشـــورى والنـــواب علـــى مـــا

معربا ســـموه عن شـــكره وتقديره لسمو

وأضاف ســـموه أن المملكة مستمرة في

المواطنيـــن ،مشـــيرين إلـــى االهتمـــام

جـــاء ذلـــك لـــدى لقاء ســـموه أمـــس في

يقدمونـــه من جهود وطنية هدفها رفعة

الشـــيخ محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة

تعزيـــز اإلجـــراءات االحترازية لمواجهة

الـــذي يحـــرص ســـموه على تعزيـــزه بين

مجلســـه بقصر القضيبيـــة بحضور نائب

ونمـــاء الوطـــن وعلـــى مـــا يبدونـــه مـــن

وللجهود الكبيرة التي قام بها مع اللجنة

فيـــروس كورونـــا (كوفيـــد  )19 -وذلـــك

الســـلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية،

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء ســـمو الشـــيخ

تعاون بناء مع السلطة التنفيذية ،والذي

المشـــكلة لهـــذا الموضـــوع فـــي معالجـــة

محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة رئيـــس

كان لـــه األثر فيما يتحقـــق من منجزات

أوضاع الطلبة في قطاع الطب البشـــري

بالتنســـيق مـــع كافـــة الجهـــات المعنيـــة
ً
واضعـــة صحـــة وســـالمة المواطنيـــن

والذي ســـيصب في صالح نمـــاء ورفعة
الوطن والمواطن.

بيانات الخبر
اليوم
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الخبر

جهة النشر

الصفحة

الثالثاء

 18فبراير 2020
مواصلة تفعيل اإلجراءات للقادمين إلى البحرين حفاظا على صحة المواطنين من “كورونا”
البالد

6

العدد
4144
الرابط اإللكتروني http://www.albiladpress.com/newspaper/4144/627638.html

08

local@albiladpress.com

الثالثاء  18فبراير  24 - 2020جمادى اآلخرة  - 1441العدد 4144

المطوع :سمو رئيس الوزراء يؤمن بأن نهضة الشعوب مسؤولية مشتركة

“اإلسكوا” :البحرين تتمتع بمنظومة جيدة إحصائيا تجعلها بمصاف الدول المتقدمة

المنامة  -بنا

عُ قـــد بديـــوان رئيـــس الـــوزراء صاحـــب

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل
خليفـــة صباح أمس ورشـــة عمـــل بعنوان
“تبـــادل البيانـــات بيـــن وكاالت األمـــم

القائد العام يستقبل رئيس “األعلى للصحة”
الرفاع  -قوة الدفاع

اســـتقبل القائـــد العـــام لقـــوة دفـــاع

عبـــدهللا آل خليفة.وأشـــاد القائـــد

خليفـــة بـــن أحمـــد آل خليفـــة فـــي

يقدمهـــا المجلـــس األعلـــى للصحـــة

البحريـــن المشـــير الركـــن الشـــيخ
مكتبـــه بالقيادة العامة صباح أمس
رئيـــس المجلـــس األعلـــى للصحـــة

الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن

العام بالجهود الطيبة المبذولة التي
لتطوير وتحســـين جودة الخدمات
الصحيـــة المقدمـــة للمواطنيـــن

والمقيمين بمملكة البحرين.

تنسيق التعاون بين “قوة الدفاع” والشورى
الرفاع  -قوة الدفاع

خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة فــي القيــادة العامة صبــاح أمس،
عضو مجلس الشورى صادق عيد آل رحمة.

وتم استعراض أوجه التعاون
والتنســـيق القائـــم بيـــن قـــوة

دفـــاع

البحريـــن

الشورى.

ومجلـــس

بحث التعاون بين “الدفاع” وجامعة البحرين
الرفاع  -قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن
أحمــد آل خليفــة في القيادة العامة صباح أمس ،رئيس جامعة البحرين
ريــاض حمــزة ،يرافقــه مديــر مركــز دراســات البحريــن بجامعــة البحرين

محمد أحمد عبدهللا.

وتـــم بحث عـــدد مـــن الموضوعات

المتعلقـــة

المؤسســـية،

المنهجيـــات

وأفضـــل

الممارســـات ،نظمتهـــا اللجنـــة الوطنيـــة

للمعلومات والسكان برئاسة وزير شؤون
مجلـــس الـــوزراء محمـــد المطـــوع رئيس

اللجنـــة الوطنيـــة للمعلومـــات والســـكان
وبالتعـــاون مـــع لجنـــة األمـــم المتحـــدة

االقتصاديـــة واالجتماعيـــة (إســـكوا)

بمشاركة أعداد كبيرة من ممثلي مختلف

الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

وفي مستهل الورشة ،أكد الوزير المطوع
اهتمـــام صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس

الـــوزراء بتوثيق التعاون وبناء شـــراكات
فاعلة مع مختلف المنظمات والمؤسسات
االقليميـــة والدوليـــة المعنيـــة بالتنميـــة

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ

بمجـــاالت

المتحدة والجهات الحكومية ،الترتيبات

التعـــاون

والتنســـيق القائـــم بيـــن قـــوة دفاع

البحرين وجامعة البحرين.

خبراء أمميون :البحرين من أوائل الدول
عالميا في منظومة السجالت اإللكترونية

المستدامة وذلك من منطلق إيمان سموه
بأن نهضة الشـــعوب مســـؤولية مشـــتركة

األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس

بين الجميع.

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر

وأضـــاف أن مملكـــة البحريـــن ملتزمـــة

سلمان بن حمد آل خليفة.

للمضـــي قدما نحو تنفيـــذ أهداف التنمية

الطوعـــي ،والتـــي شـــارك فيهـــا كل مـــن

مســـتقبل أفضل تنعم فيه شـــعوب العالم

المجتمـــع المدنـــي ،قد ســـاهمت في نشـــر

معربـــا عن اعتـــزازه بجهود اإلســـكوا في

الوعـــي بأهميـــة التنســـيق بيـــن الجهـــات

الـــدول العربيـــة لتنفيـــذ أهـــداف التنميـــة

خصوصـــا فيما يتعلق بتبـــادل المعلومات

بمســـاندة جهـــود المجتمـــع الدولـــي

المســـتدامة؛ بوصفهـــا مرتكـــزا مهما لبناء

القطـــاع العـــام والخـــاص ومنظمـــات

ال يأتي في غياب المعلومات وال يشـــجع

االرتقاء الدائم بنموذجها اإلنمائي الرائد،

بمتطلبـــات الحيـــاة اآلمنـــة والمســـتقرة،

الوعي بأهداف التنمية المستدامة وبرفع

ولفتت إلى أن الهدف من الورشة مساعدة

صاحب الجاللة على الدفع باطر التعاون

تقديـــم الدعـــم الفني وبنـــاء القدرات في

الحكوميـــة واألطـــراف األخـــرى المعنيـــة

اإلحصـــاء والمعلومـــات حتى يكون هناك

المجاالت.

األجهزة الحكوميـــة والمنظمات األممية،

بعـــض الصعوبـــات في عمليات اســـتيفاء

من أهم المواضيع التي تهتم بها حكومة
آليـــات تبـــادل البيانـــات والمعلومات بين

والمعلومـــات ،إال أننـــا مازلنـــا نواجـــه

خصوصـــا فيمـــا يتعلـــق بتنفيـــذ أهـــداف

االســـتبانات الدوليـــة التـــي مـــن شـــأنها

واستذكر المطوع مســـاهمة المنظمة في

بمملكـــة البحريـــن ،األمـــر الـــذي يظهـــر

المســـتدامة ،والـــذي اســـتضافته المملكة

بعـــض المجـــاالت ،رغـــم توفـــر البيانـــات

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل

وفـــي ختـــام كلمتـــه ،عبـــر المطـــوع عـــن

وقدرات الموارد البشرية بالمملكة.

وقـــد اعتمـــد المنتـــدى وثيقـــة البحريـــن،

بالموضوعـــات التـــي يمكن أن تســـهم في

للشؤون الدولية الشيخ عبدهللا بن أحمد

شـــكلت الموقف العربي والتـــي تم رفعها

الوطنيـــة وزيـــادة الوعـــي لـــدى الجهـــات

في دورته الثالثة والتي عقدت بنيويورك

باستيفائها في أوقاتها ،وتحديث بيانات

وقال إن البحرين بدأت في مرحلة تنفيذ

صحتهـــا ودقتهـــا ،مـــن خـــالل التعـــاون

إجـــراءات تزويـــد المنظمـــات الدوليـــة

المتحـــدة ،متمنيا أن تســـهم الورشـــة في

المتحققـــة مـــن خـــالل وضـــع الترتيبـــات

المشاركين فيها من المعنيين من مختلف

فـــي إنشـــاء اللجنـــة الوطنيـــة للمعلومات

منظومة العمل اإلداري الحكومي وزيادة

مهمـــة متابعـــة تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة

ومـــن جانبهـــا ،قالـــت وكيل األميـــن العام

فـــي اتخـــاذ خطـــوات نوعيـــة نحـــو بنـــاء

برامـــج الحكومـــة ،واعتمـــاد آليـــات عمل

االقتصاديـــة واالجتماعيـــة لغربـــي آســـيا

التفاعـــل مع طيف واســـع من السياســـات

األطراف المعنية ،ووضع منهجيات عمل

تتمتـــع بمنظومة جيـــدة احصائيا تحتاج

التنمية المستدامة ومؤشراتها.

تحديـــث المؤشـــرات والبيانـــات المتعلقة

إنجـــاح المنتـــدى العربـــي حـــول التنميـــة

المملكـــة بصـــورة بعيـــدة عـــن الواقـــع في

العربيــة ،وتشــجع اإلســكوا الــدول علــى إرســال وفودهــا لالســتفادة مــن

للجنـــة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة

لغـــرب آســـيا “إســـكوا” ،موضحا أن

حكومة البحرين لديها بنية تحتية
متطورة فـــي منظومـــة المعلومات

السكانية ،والتي يمكن البناء عليها
والتنســـيق بين الـــوزارات واللجنة
الوطنيـــة للمعلومـــات ،واللجنـــة

االقتصاديـــة واالجتماعيـــة باألمـــم
المتحـــدة ،وقـــال :نعمـــل ســـويا مع
المعنييـــن فـــي مملكـــة البحريـــن

لتعظيم االستفادة من البيانات.

وأكـــد ريتشـــان أن مملكـــة البحرين

يمكـــن أن تصبح نموذجا في تدفق
المعلومـــات ليـــس علـــى مســـتوى

المنطقة فقط ،ولكن على مســـتوى

الدول العربية ،وتســـتطيع أن تنقل
خبرتهـــا إلـــى باقـــي الـــدول العربية

في المنطقة.

وفـــي ذات الســـياق ،لفتت رئيســـة
وحـــدة السياســـات اإلحصائيـــة

والتنســـيق باإلســـكوا الخبيرة ندى
الـــزاوي  ،إلـــى التعـــاون الوثيـــق
والمتواصـــل منـــذ زمـــن طويـــل
بيـــن شـــعبة اإلحصـــاء باإلســـكوا

مـــع المنظومـــة اإلحصائيـــة بمملكة
البحريـــن ،قبـــل وضـــع األهـــداف
اإلنمائيـــة ،وقالـــت إنـــه يتـــم البناء
علـــى النجاحـــات التـــي حدثت في

الســـابق لتحقيـــق أهـــداف التنميـــة

المســـتدامة ،حيث تعتبـــر البحرين

من أوائل الدول على مستوى العالم
في السجالت اإللكترونية ألن لديها
منظومة بيانـــات حديثة ومتطورة

للسكان ،وتهدف الورشة ،لتحسين
التطبيقات اإللكترونية والتنســـيق
بيـــن الـــوزارات وتوفيـــر البيانـــات

بصورة آنية لمتخذ القرار ،وإنشـــاء
قاعـــدة مركزيـــة للبيانـــات تشـــرف

عليها اللجنة الوطنيـــة للمعلومات،
لتصبـــح البحرين نموذجـــا للمنطقة

العربية في هذا المجال.

وأكـــد الخبيـــر األممـــي باإلســـكوا

مروان خليل أن البحرين تتميز عن
باقي الـــدول العربية بمـــا لديها من

ســـجل ســـكاني متميز ،حيث تعتبر
ً
تعـــدادا
أول دولـــة عربيـــة تجـــري
ً
ً
معتمـــدا علـــى الســـجالت
ســـكانيا

اإللكترونيـــة بصورة كاملة ،وربطها

مـــع بيانات أخرى مثل تعداد القوى
العاملـــة والصحـــة وغيرها ،مشـــيرا
إلـــى أن الورشـــة المقامـــة تعنـــى

بتعزيز تدفق البيانات إلى اإلسكوا
وتسريعها.

وقـــال خليـــل إن اإلســـكوا تشـــجع
الـــدول العربيـــة إلرســـال وفـــود
لالطـــالع علـــى تجربـــة مملكـــة

دول العالم تفاعال واســـتجابة مع أهداف

مملكـــة البحريـــن والمتمثلـــة بتحســـين

الداعمـــة لتســـهيل عملية تبـــادل البيانات

أن تأتي في وقتها الصحيح.
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الدول العربية.

والبيانات بصورة متكاملة.

الجهـــود المبذولة لوضـــع وتنفيذ اآلليات

السجالت اإللكترونية ،فيما أشاروا إلى أن البحرين تمثل نموذجا يحتذى

سعادته باستضافة مملكة البحرين

العمـــل علـــى تطويـــر الكـــوادر البشـــرية،

وأوضح أن هذه الورشة ستناقش واحدة

وقـــال المطـــوع إنـــه علـــى الرغـــم مـــن

في العام .2015

لغربـــي آســـيا يـــوراي ريتشـــان ،عن

وقالـــت دشـــتي إن تطويـــر المنظومـــة

الذى يؤصل لشـــراكة متميـــزة ومتنامية،

والبيانات؛ لضمان الحصول على الحقائق

إلـــى المنتـــدى السياســـي رفيع المســـتوى

باللجنـــة االقتصاديـــة واالجتماعية

عملية التطوير لمواجهة التحديات يجب

المتحـــدة ،وتأتـــى لجنـــة اإلســـكوا ضمـــن

لتحقيـــق رؤية المملكة  ،2030مضيفة أن

مملكـــة البحريـــن بصورة دوريـــة؛ لضمان

وأعـــرب مديـــر إدارة اإلحصـــاء

المستدامة وتعزيز المنظومة االحصائية

بكونهـــا أول دولـــة فـــى المنطقـــة توقـــع

األمم المتحـــدة لتحقيق أهـــداف التنمية

بأهميـــة االســـتبانات الدوليـــة وااللتـــزام

تجربة الحكومة البحرينية المتطورة.

تعاون في تبادل المعلومات مع منظمات

وعبـــر وكيـــل وزارة الخارجيـــة للشـــؤون

على إطار شراكة إســـتراتيجية مع األمم

والتـــي تضمنـــت الرســـائل األساســـية،

المملكة لديها بنية
تحتية متطورة في
منظومة المعلومات
السكانية

مملكـــة البحريـــن علـــى تطويـــر منظومـــة

االيجابـــي مـــع األمـــم المتحدة في شـــتى

الدوليـــة عـــن اعتـــزاز مملكـــة البحريـــن

خليفـــة رئيس الـــوزراء في العـــام ،2015

به في عملية تدفق المعلومات والبيانات اإلحصائية على مستوى الدول

المستثمر األجنبي أن يأتي لالستثمار.

حيـــث تحـــرص المملكـــة بقيـــادة حضـــرة

المستدامة من خالل التنسيق مع جامعة

بلوغ الغاية المنشـــودة فـــي بناء القدرات

مملكــة البحريــن تعتبر من أوائل الدول على مســتوى العالم في منظومة

أن زيـــادة االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر

وأشـــار إلـــى أن عمليـــة إعـــداد التقريـــر

واألدلة لدى الجهات المعنية.

المنامة  -بنا

ولفـــت أن االنفاق االســـتثمارى الخارجي

واإلحصائي لتمكيـــن مملكة البحرين من

جـــاء بفضل قاعـــدة البيانـــات المتطورة،

ثقته بأن جلســـات الورشـــة ستكون ثرية

المشاركين في ورشة العمل التي نظمتها اللجنة الوطنية للمعلومات ،أن

إلـــى البحرين لنحـــو  1.500مليـــار دوالر

ومناقشـــة تطبيـــق أفضـــل الممارســـات

اإلســـكوا يمثـــل فرصـــة مواتيـــة لبحـــث
الحكوميـــة فـــي مجـــال التعـــاون الفنـــي

تحـــت رعايـــة كريمـــة مـــن لـــدن صاحـــب

أكد خبراء أمميون باللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا “إسكوا”

االســـتثمار األجنبـــي للملكة ،مشـــيرة إلى

وأوضـــح أن التعـــاون القائـــم مـــع لجنـــة

أهـــداف التنميـــة المســـتدامة وتســـهيل

المســـتمر مـــع مختلـــف وكاالت األمـــم

بنتـــاج عملهـــا وبالمؤشـــرات والبيانـــات

تحقيق أهدافها المرجوة وصقل مهارات

المؤسســـية الالزمة ،والتي تمثلت أبرزها

األجهزة الحكومية ،بما يســـهم في تعزيز

والســـكان والتـــي أخـــذت علـــى عاتقهـــا

كفاءتها.

المســـتدامة وتوطينهـــا وتنفيذهـــا عبـــر

لألمم المتحدة واألميـــن التنفيذي للجنة

لتبـــادل المعلومـــات والبيانـــات بين كافة

(اإلســـكوا) روال دشتي إن مملكة البحرين

لضمـــان التعاون مع الهيئـــات والمنظمات

اإلقليمية والدولية المختصة في أهداف

التنمية المستدامة والقضايا السكانية.

تطويرا مســـتمرا؛ إلحراز مراكـــز متقدمة
علـــى صعيد نشـــر البيانـــات والمعلومات،

وبمـــا يؤهـــل المملكة لتكون فـــى مصاف

وأوضح المطوع أنه تم شـــرح هذه اآللية

الدول المتقدمة فى هذا المجال.

األول ألهداف التنمية المســـتدامة 2030

اإلحصائيـــة بـــات أمـــرا ضروريـــا لتلبيـــة

للمنتـــدى السياســـي رفيـــع المســـتوى في

اإلحصائيـــة

الدقيقـــة

المســـيرة التنموية الشـــاملة التي يرعاها

المتعلقـــة باإلحصـــاءات ،خصوصـــا بعـــد

بالتفصيـــل في التقريـــر الطوعي الوطني

وأضافـــت

أن

تطويـــر

المنظومـــة

لمملكـــة البحريـــن والـــذي تـــم تقديمـــه

االحتياجـــات

يوليـــو  ،2018حيـــث اســـتعرض التقريـــر

والموثقـــة للوصـــول ألفضل الممارســـات

عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك حمد

تزايـــد طلـــب المؤسســـات والمنظمـــات

بـــن عيســـى آل خليفة وجهـــود الحكومة
برئاســـة رئيـــس الـــوزراء صاحب الســـمو
الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل

خليفة ،وبمؤازرة ولـــي العهد نائب القائد

المتزايـــدة

والمعلومـــات

للبيانـــات

الدولية واإلقليميـــة لها؛ من أجل تحقيق

أهداف التنمية المستدام.

وأوضحت دشـــتي أن تطويـــر المنظومة

اإلحصائيـــة يســـهم فـــى تحســـين تدفـــق

اإلحصائيـــة والبيانـــات يتطلـــب أيضـــا

وهـــو ما تســـعي إليه “اإلســـكوا”من خالل
عقـــد الحـــوارات النقاشـــية مـــع المعنيين

والفنييـــن في مختلف القطاعات لتحديد
المجـــاالت والتحديـــات التـــى تواجههـــم

لمواكبـــة التطـــوارات وتعزيـــز كفـــاءات

ومـــن جانبه ،قال وكيـــل وزارة الخارجية

آل خليفـــة إن هذه الورشـــة تأتـــى كإطار
عمـــل حصيلـــة إنجـــاز مهمة تكلـــل جهود

اللجنـــة الوطنيـــة للمعلومـــات والســـكان؛
بهـــدف متابعـــة تنفيـــذ أهـــداف التنميـــة

المســـتدامة  2030والعمـــل علـــى دمجهـــا
ببرنامـــج عمـــل الحكومة مـــن خالل عدة

مســـارات من بينها وضع اآللية المناســـبة
للتدقيـــق وتحديـــث بيانـــات المملكة في

الشعبة اإلحصائية التابعة لألمم المتحدة

وتوفيرها ضمن المعايير الدولية وكذلك
ضمان التزام الجهات الحكومية بتحديث

المعلومات واإلحصاءات الوطنية.

وأضـــاف أن مملكـــة البحريـــن نجحـــت
مجتمـــع معرفـــي متكامـــل مـــن خـــالل

اإلســـتراتيجية التنمويـــة فـــى إطار رؤية
البحريـــن االقتصادية  2030والتي ترتكز
علـــى بنـــى أساســـية حديثـــة لتكنولوجيا

المعلومـــات واالتصـــاالت وإتاحـــة النفـــاذ

المعلومات وتأهيل العنصر البشري.

وقـــال الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل

خليفـــة إن البحريـــن شـــرعت بعمليـــة

تحديث وطنيـــة للبيانـــات واإلحصاءات
باســـتخدام التكنولوجيـــا المتطـــورة فـــي

جمـــع وتصنيـــف وتحليل ونشـــر البيانات

واعتمـــاد اإلحصـــاءات الذكيـــة كضرورة
للحفـــاظ علـــى دورها الريادي فـــى تنفيذ
األهـــداف التنمويـــة واالنتقـــال إلـــى

االقتصـــاد الرقمـــي ،كما أحـــرزت المملكة

تقدمـــا ملموســـا في مواءمة الممارســـات

اإلحصائية الوطنيـــة مع المعايير الدولية

مما أنتج سياسات رائدة ومستدامة.

ويؤكـــد أن المملكـــة تأتـــي فـــى طليعـــة

ومقاصد ومبادئ األمم المتحدة لتحقيق
أهداف التنمية المســـتدامة 2030؛ إيمانا
بأهميـــة االرتبـــاط الوثيـــق بيـــن التنميـــة

وتطوير آليات العمـــل الجماعي لمواجهة
التحديات المشتركة.

وقال إن مقولة ما ال يمكن قياسه ال يمكن
إدارتـــه أو تطويره تعبر عـــن نهج وثقافة

ورؤيـــة ذات مغزى للدور المحمورى الذي
تلعبه قاعدة البيانات الشـــاملة والمحدثة

والمعتمـــدة وفـــق معايير الجـــودة فى اي

عملية تنموية ومدى إمكان تحويلها إلى
إســـتراتيجيات وطنية تســـهم في عملية
صناعة القرار.

فيما اســـتعرضت الورشـــة آليـــات تمكين
المؤسســـات الحكومية وأصحـــاب القرار
االســـتفادة مـــن البيانـــات والمعلومـــات
وتحليلهـــا ووضـــع حلـــول وسياســـات

لمعالجة مســـائل تهم القطاعات الحيوية
فـــي مملكـــة البحريـــن مـــع الحفـــاظ على

التـــوازن بيـــن نشـــر البيانات والمشـــاركة

بها ،كذلك تطوير آليات وإســـتراتيجيات
القطاعـــات الحكوميـــة فيمـــا يتعلـــق
بالتنســـيق مـــع األمـــم المتحـــدة فـــي هذا

الشأن.

وسلطت الورشة الضوء على واقع مملكة

البحرين في عملية البيانات والمعلومات
والوقـــوف علـــى بعـــض التحديـــات التي

تواجه الجهات المسؤولة ،كما تم التعرف
علـــى طـــرق العمـــل المتبعة لـــدى الجهات

الحكوميـــة المشـــاركة فـــي كل مـــا يتعلق

بحجم البيانات وآلية حفظها ومشاركتها

مع الجهات الحكومية األخرى.

وركـــزت الورشـــة علـــى أهـــم وأحـــدث

التطـــورات العالميـــة فـــي هـــذا المجـــال،
إضافـــة إلـــى تبـــادل الحضـــور األفـــكار
فـــي مجموعـــة النقاشـــات الهادفـــة التـــي

تمحـــورت حـــول أفضـــل الممارســـات

العالميـــة على هذا الصعيد ،كما تم عرض
بعـــض الحلـــول والممارســـات لتطويـــر

عملية تبادل المعلومات والبيانات.

البحريـــن واالســـتفادة منهـــا علـــى

صعيد البيانات السكانية.

مـــن جانبـــه قـــال الممثـــل المقيـــم
لبرنامـــج األمـــم المتحـــدة اإلنمائي

ســـتيفانون بيتيناتـــو ،إن التعـــاون
بيـــن الحكومـــة بالبحريـــن واألمـــم

المتحـــدة متواصل ومســـتمر ،وهو
مـــا تؤكـــده اإلنجـــازات األمميـــة

التـــي حققتهـــا البحريـــن ،مؤكدا أن
التعـــاون يتنامـــى يومـــا بعـــد آخـــر،

وأشـــار إلـــى أهميـــة ورشـــة العمـــل
بالتعـــاون مـــع اإلســـكوا فـــي تدفق

البيانات وتحليلها واالستفادة منها

“اإلسكوا” :البحرين لديها ثروة من المعلومات
المنامة  -بنا

البيان ــات بي ــن وكاالت األم ــم المتح ــدة

ثروة م ــن المعلوم ــات وممارس ــات يجب

اســتقبل وزيــر شــؤون مجلــس الــوزراء رئيــس اللجنة الوطنيــة للمعلومات والســكان

والمنهجيات وأفضل الممارسات” ،متطلعًا

الحكومي ــة ،منوّ ه ــة إل ــى أهمي ــة توس ــعة

محمــد المطــوع وكيــل األميــن العــام لألمــم المتحــدة ،واألميــن التنفيــذي للجنــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة لمنطقــة غربــي آســيا “اإلســكوا” روال دشــتي ،والتــي تزور

مملكة البحرين حاليًّ ا.

وأعرب المطوع عن سعادته بالتعاون مع

والجهات الحكومية الترتيبات المؤسسية
إلى استمرار التعاون مستقبال.

وتطرق اللقاء إلى بحث الواقع في مملكة
البحرين من ناحية تب ــادل المعلومات مع

لجنة “اإلس ــكوا” في تنظيم ورشة “تبادل

المنظمات الدولية.

وأكدت دش ــتي أن مملك ــة البحرين لديها

البن ــاء عليه ــا وتعميمه ــا لبقي ــة األجه ــزة

الوع ــي والثقاف ــة بأهمي ــة المعلوم ــات

وآلي ــات التعام ــل معها .وأكدت اس ــتعداد
اللجنة االقتصادي ــة واالجتماعية لمنطقة
غربي آس ــيا “اإلس ــكوا” لتقديم المزيد من
الدعم والتعاون مع البحرين.

لتصميم برامج مثل األمن الغذائي
وغيرها.

بيانات الخبر
اليوم
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بحث مستجدات “كورونا” مع السفير الصيني
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إبراهيم النهام

تعـــاون حثيـــث للحفـــاظ علـــى صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن
بيـــن الجانبيـــن؛ مـــن أجـــل االطـــاع

المنامة ـ المجلس األعلى للصحة

علـــى المســـتجدات ،في إطار التنســـيق

اســـتقبل رئيس الفريـــق الوطني الطبي

والتعاون المشترك بينهما للحفاظ على

للتصـــدي لفيـــروس كورونـــا المســـتجد

وفـــي هـــذا اإلطـــار ثمـــن الشـــيخ محمد

طبيـــب الشـــيخ محمـــد بن عبـــدهللا آل

البحرين.

وأكـــد رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة

عمـــق العاقات بين البلدين الصديقين،

واســـتمرار التعـــاون والتنســـيق بيـــن

يمين ويسار الدهليز ،هي ممرضة بحرينية ،تركت عملها العاجي لكي تقوم

للمـــرض واإلجـــراءات االحترازية التي

فـــي مقـــر المجلـــس بمرفـــأ البحريـــن

ووقائيـــة بهـــذا الشـــأن فـــي مملكـــة

ينظم عملية دخول المرضــى لغرف األطباء المتناثرة على
بدهشــة بــأن الذي ّ

جمهورية الصين الصديقة في التصدي

لـــدى مملكـــة البحريـــن أنـــور حبيب هللا

وما يتم تنفيذه من إجراءات احترازية

 Ûقبل فترة ،وأثناء زيارتي لمركز الرفاع الشرقي الصحي لموعد طبي ،الحظت

بـــن عبـــدهللا آل خليفـــة جهـــود حكومة

خليفة سفير جمهورية الصين الشعبية

حـــول فيروس “كورونـــا” (كوفيد ،)١٩ -

من عجائب المراكز الصحية

صحة المواطنين والمقيمين.

رئيس المجلـــس األعلى للصحة الفريق

المالـــي؛ الســـتعراض آخـــر التطـــورات

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

رئيس الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا مستقبال السفير الصيني

اتخذتهـــا بنـــاءً علـــى أســـس وضوابـــط

الجانبيـــن ،بمـــا يضمـــن متابعـــة وتنفيذ

لجهـــود مملكة البحرين بشـــأن ما اتخذ

انتشار فيروس “كورونا” (كوفيد .)١٩ -

احترازية بها الشأن ،استنادا إلى األدلة

اتخذتهـــا مملكـــة البحريـــن متمثلـــة

اإلجراءات الوقائية واالحترازية جراء
وخال االجتماع ،أشاد السفير الصيني
بدعـــم مملكـــة البحرين حكومة وشـــعبا
للصيـــن ،وتـــم التطـــرق فـــي االجتمـــاع

واإلرشـــادات والتوصيـــات لمنظمـــة
الصحـــة العالميـــة ،كمـــا جـــرى التأكيـــد

على أهمية اســـتمرار التواصل الحثيث

 Ûوفــي موقــف آخــر ،يقول لي صديق بأن ذات الســيناريو يتكــرّ ر يوميًّ ا بمركز

دوليـــة وبالتعـــاون الوثيـــق مـــع منظمة
الصحـــة العالميـــة ،فيمـــا أعرب الســـفير

من إجراءات رقابيـــة ووقائية وتدابير

بدور (السكيورتي) بكل حزم مع المرضى ومع مرافقيهم.

محمد جاسم كانو الصحي في مدينة حمد ،من قبل مساعدة ممرضة ،حيث
حفاظا على النظــام وعلى عدم إزعاج
ً
تقــوم بــذات الدور منــذ الصباح الباكر،

الصينـــي عـــن تفهمـــه اإلجـــراءات التي

األطبــاء بالدخــول العشــوائي الــذي يقــوم بــه بعض المرضــى ،والذيــن يملّون
ال مــن الجلــوس فــي األماكــن
ويفضلــون التزاحــم بالممــرات ،بــد ً
ّ
(االنتظــار)،

بقـــرارات الفريق الوطنـــي الطبي؛ للحد

المخصصة.

مـــن دخول فيـــروس “كورونا” (كوفيد -

أيضا في مراكــز صحية أخرى،
 Ûهاتــان التجربتــان قــد تكونان مستنســختين ً

 )١٩إلى الباد.

هنــا وهنالــك ،حيــث يكُ لف بهــذه المهام التنظيميــة واألمنية غيــر المعني بها،

بحالة أقرب للفوضى ،و(مش اللعب) و(من لك).

 Ûالممرضــة البحرينيــة والتــي تكفلــت الدولــة بتدريســها وتعليمهــا ،وإنفــاق
األمــوال الطائلــة عليهــا ،ليس مــن واجبها القيام بعمل آخــر ،ال يرتبط بصميم

“سوق العمل” و”العدل” ّ
تدشنان “الدعاوى العمالية”

خصوصا حين تنصرف لمهام (الســكيورتي) والتي ال
ً
عملهــا األصلــي (الطبي)،
تتطلب ألدائها إال الشيء اليسير من الخبرة.

 Ûهــذه الفوضــى تعكس حــاالت االنفات الوظيفي واإلداري بعــدد من المراكز
الصحيــة ،وبأثــر ســلبي علــى الممرضــة قبــل المراجــع أو الطبيب نفســه ،ألنها

تــيــســيــر خـــدمـــة تــســجــيــل الـــمـــنـــازعـــات وتـــســـريـــع الــتــقــاضــي
تسجيل المنازعات العمالية.

المنامة  -هيئة تنظيم سوق العمل

العماليـــة ضمـــن نقطـــة واحـــدة من خال

اإلســـامية واألوقـــاف أمـــس ،مكاتـــب

فعالية اإلجـــراءات العدليـــة ورفع كفاءة

الرفـــاع البحيـــر ،وذلـــك بحضـــور وزيـــر

األداء.

العـــدل والشـــؤون اإلســـامية واألوقـــاف

وذكـــر الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة تنظيـــم

الشـــيخ خالد بن علي آل خليفة والرئيس

ســـوق العمـــل أســـامة أنّ وزارة العـــدل
والشـــؤون اإلســـامية واألوقاف فوضت

التنفيـــذي لهيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل

رئيس اللجنة الوطنيـــة لمكافحة االتجار
باألشخاص أسامة العبسي.

برنامـــج العمـــل االســـتراتيجي للحكومة

لتسريع القضايا.

ويقدّم قســـم الدعـــاوى العمالية خدماته

مواكبة السياسات اإلسكانية ألهداف التنمية

هـــذا المكتـــب ،األمـــر الـــذي ســـيعزّز مـــن

الدعاوى العمالية في فرع الهيئة بمنطقة

جزءا من
ً
األجهزة الحكومية ،كما أنه يعد

–في المقابل -بذكر الحقيقة ،أيًّ ا كانت.

الخدمات القانونية ذات الصلة بالدعاوى

بالتعـــاون مـــع وزارة العـــدل والشـــؤون

بتسهيل اإلجراءات وزيادة التنسيق بين

والنسيان ،وما أسهل ذلك.

نوجهها لوزارة الصحة التي لم نتعوّ د منها إال التجاهل ،لكننا سنستمر
 Ûرسالة ّ

وأضـــاف أن الخطوة تمهد لضم عدد من

افتتحـــت هيئـــة تنظيـــم ســـوق العمـــل

ويأتي افتتـــاح مكاتب للدعاوى العمالية
ً
تنفيـــذا لتوجيهات الحكومة
لـــدى الهيئة،

حفاظا عليهــا من الضياع
ً
تحتــاج ألن تســتمر بشــكل دوري بممارســة مهنتها،

هيئة تنظيم سوق العمل الستقبال العمال

افتتاح مكاتب الدعاوى العمالية

فـــي فـــرع الهيئـــة بمنطقة الرفـــاع البحير

ومركز حماية ودعـــم العمالة الوافدة في
منطقة السهلة الشمالية ،وتتمثل خدماته
في تنســـيق إعداد ملف الدعاوى بالنيابة
عـــن العمّ ـــال ودعمـــه بالبيانـــات المتوفرة

في نظام إدارة العمالة الوافدة في الهيئة

وإدخاله في نظام وزارة العدل.

واســـتام دعواهم وتزويدهـــم بالبيانات
المطلوبـــة وصياغـــة الئحـــة الدعـــاوى

المنامة  -وزارة االسكان

وأكـــد وزير العدل والشـــؤون اإلســـامية

العماليـــة وإدخالها في نظام وزارة العدل

أكـــد وزير اإلســـكان باســـم الحمر حرص

علـــى مـــا تحقـــق مـــن برامـــج وخطـــط

خليفـــة ،أن افتتـــاح مكتـــب تســـجيل

الدعـــاوى العماليـــة) نيابـــة عـــن الـــوزارة

والسياســـات اإلســـكانية لتتماشـــى مـــع

فـــي المملكـــة ،ومنهـــا قطـــاع الســـكن

العمـــل ،سيســـهم فـــي تيســـير خدمـــة

وموعد الجلسة.

أهداف التنمية المستدامة  ،2030منوّ هًا

واألوقـــاف الشـــيخ خالـــد بـــن علـــي آل

والشـــئون اإلســـامية واألوقـــاف (إدارة

الوزارة المســـتمر علـــى تحديث البرامج

الدعـــاوى العماليـــة بهيئـــة تنظيـــم ســـوق

وإعطـــاء العامـــل ما يفيد اســـتام دعواه

آليات الحكومة في رصد ومتابعة تنفيذ

موظف يفاجأ بفصله تعسفيا ألنه طالب بحقوقه العمالية
عباس إبراهيم

قالت المحامية سكينة صالح إن المحكمة
العماليـــة قضـــت بإلزام شـــركة متخصصة
فـــي األلبســـة الصناعيـــة أن تدفـــع لصالـــح
موظـــف ســـابق لديهـــا مبلـــغ  5004دنانير،
مـــع الفائـــدة القانونيـــة بواقع  % 1ســـنويا
علـــى المبلغ المحكوم به اعتبارا من تاريخ
المطالبة القضائية  16أبريل  2019وحتى
الســـداد التـــام ،كما ألزمتها أيضا بتســـليمه

فـــي أن المدعي  -موكلهـــا  -التحق بالعمل

تســـتغرق وقتا طويا يقدر بيوم كامل ،إذ

ســـبتمبر  2018بوظيفـــة منـــدوب مبيعات

وال يرجـــع قبـــل الثامنة مســـاء على األقل

حكومـــة البحريـــن تحـــرص دائمً ـــا علـــى

توثيـــق عاقاتهـــا بالمنظمـــات الدوليـــة

 17سبتمبر .2018

 15ســـبتمبر  2018وحتـــى  20أبريـــل
بالمناســـب من المصروفـــات عما قضت به

اإلضافيـــة ليقـــوم بإنجازها ،ومنها الســـفر

إلـــى المملكة العربية الســـعودية لتحصيل
مبينة أنه وصلت عدد الســـفرات التي قام

الشـــركة المملوكة لذات أصحاب الشـــركة

بفصل المدعي من العمل دون سبب راجع

.2019

والقـــرارات المعمـــول بهـــا فـــي مملكـــة

وأمرت بالمقاصة بشـــأن أتعـــاب المحاماة
المقـــدرة بـ  20دينارا ورفضت ما عدا ذلك

والذي يقتضي غالبا أن يكون خارج الباد

وذكـــرت صالـــح أن وقائع الدعـــوى تتمثل

من رســـالة التخويل الممنوحة له من قبل

من طلبات.

نحو يـــوم كامل ألداء مهماته ،وأثبت ذلك

أغروهما براتب مجز واستغلوهما في الدعارة
المنامة  -النيابة العامة

إليـــه ودون مراعـــاة القوانيـــن واللوائـــح

وأشـــارت إلـــى أن كان ياحـــظ اســـتياء

البحريـــن ،تعـــد فصا تعســـفيا يســـتوجب

احتســـاب ســـاعات عمـــل إضافيـــة أو بدل

على كامـــل حقوقه األخرى وفق ما قررته

مرؤوســـيه منه عندمـــا يطالبهم بحقه في

التعويـــض عنه ،فضا عـــن حصول العامل

سفر عن تلك السفرات ،خاصة وأنها كانت

مواد قانون العمل.

فـــي واقعـــة اتجـــار باألشـــخاص ،وأمرت

بإحالة المتهمين إلـــى المحكمة الجنائية،

نقـــل وتحديـــد مقـــار بعض مـــن أعضاء

لنيابة المحافظـــة الجنوبية .وجاء ذلك

النيابـــة العامـــة وبمقتضـــى ذلـــك القرار

تحدّد عمـــل واختصاص كل من أعضاء

النيابة الشـــيخ نايف بـــن عبدالرحمن ال
رئيسا لنيابة المرور وعبدالرحمن
خليفة
ً

رئيســـا لنيابة المحافظة
عادل المعاودة
ً
الشـــمالية وعبـــدهللا صـــاح الـــذوادي

وتحـــددت لنظرهـــا جلســـة بتاريـــخ
 ،23/02/2020أمـــام المحكمـــة الكبـــرى

الجنائيـــة .وكانـــت إحدى الســـفارات قد

أحمد األنصاري

أبلغت عن تلقي ســـلطات دولتها شـــكوى
باحتجازهمـــا واســـتغالهما فـــي الدعـــارة

وإجبارهمـــا علـــى ممارســـة الدعـــارة لقاء

وأوضـــح أن النيابـــة باشـــرت التحقيـــق

وأضاف أن النيابة اســـتجوبت المتهمين،

عـــن التقـــاء إحـــدى المتهميـــن بالمجنـــي

لســـماع أقوال المجني عليهما ،كما طلبت

من فتاتيـــن من رعاياها بقيـــام المتهمين

الدعارة ،وهنالك تم إيواء المجني عليهما

إبـــان وجودهمـــا فـــي مملكـــة البحريـــن.

مبالـــغ نقدية يتحصـــل عليهـــا المتهمون.

فـــور تلقيهـــا ذلـــك البـــاغ والتي كشـــفت

ّ
ووجهـــت طلب إنابة قضائية إلى الخارج

عليهمـــا بالخـــارج حيـــث عرضـــت عليهما

تحريـــات الشـــرطة حول الواقعـــة ،والتي
ّ
دلـــت علـــى وجـــود مجنـــي عليهـــا ثالثـــة

واســـتقبل المتهمون المجني عليهما عند

إلـــى أقوالهـــا ،وأمـــرت بإحالـــة المتهميـــن

فيمـــا تولـــى متهم آخـــر ترتيبات الســـفر،

مرتبطـــة بالواقعـــة فاســـتمعت النيابـــة

وصولهمـــا البـــاد ونقلوهما إلى شـــقة تم

محبوسين إلى المحاكمة الجنائية.

رئيسا
عبدهللا بن عبدالرحمن ال خليفة
ً
القـــرار لما يقتضيه صالح العمل بالنيابة
العامـــة ،وقد اجتمع النائب العام بمكتبه

برؤساء النيابة وحثهم على بذل المزيد
مـــن الجهـــود واتخـــاذ مـــا يلـــزم لســـرعة

إنجاز مهام نياباتهـــم والبت في طلبات

المراجعين وفق أحكام القانون.

القبض على بائع مواد
ُمسكرة بالشارع العام
المنامة  -وزارة الداخلية

قـــررت المحكمـــة الكبـــرى الجنائيـــة

صرح المدير العام لإلدارة العامة للمباحث

األولـــى بعـــد مداولـــة قضيـــة احتيـــال

واألدلـــة الجنائيـــة بـــأن شـــرطة مكافحـــة

ونصـــب ألكثـــر من ســـنتين ،غلـــق باب

االتجـــار بالبشـــر وحمايـــة اآلداب العامـــة
تمكنـــت مـــن ضبـــط شـــخص كان يقـــوم

المرافعـــة فـــي واقعـــة اســـتياء متهم
اســـتئجارها لغـــرض إدارتهـــا فـــي أعمـــال

العمـــل براتـــب مجز في مملكـــة البحرين،

أصـــدر النائب العام علي البوعينين يوم

 38بحرينيا وخليجيا وقعوا ضحية نصب بسبب “الفوركس”

صـــرّح وكيل النيابة أحمـــد األنصاري بأن

عبدالرحمن المعاودة

عبدالله الذوادي

رئيســـا لنيابة محافظة المحرق والشيخ
ً

أمـــس القرار رقم  7لســـنة  2020بشـــأن

القانونيـــة التـــي باشـــرتها المدعـــى عليهـــا

المدعـــى عليهـــا والمؤرخة فـــي  19فبراير

الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن

محرر الشؤون المحلية

النيابـــة العامـــة قـــد أنجـــزت تحقيقاتهـــا

المنتدى ،وأبرز التوصيات.

المنامة  -النيابة العامة

مارس  ،2019أي بعد  10أيام من إخطاره.
سكينة صالح

المدعى عليها بمنحه أي بدل لهذا الســـفر،

الشيخ نايف بن عبدالرحمن

إنهـــاء خدمتـــه بهـــا اعتبارا مـــن تاريخ 31
ولفتـــت إلـــى أن هـــذه اإلجـــراءات غيـــر

 10مـــرات تقريبا ،ودون أن تقوم الشـــركة

مشـــاركات الوفـــد فـــي جلســـات وورش

دعوة رؤساء النيابة لسرعة إنهاء طلبات المراجعين

فيهـــا باســـتغنائها عـــن خدماتـــه ،وقـــررت

كانـــت تقوم بتكليفه بالعديـــد من األعمال

شـــهادة خدمـــة عن فتـــرة عملـــه لديها من

أطلـــع الوكيل وزير اإلســـكان على نتائج

برسالة من الشركة المدعى عليها ،تخطره

وأضافـــت أن الشـــركة المدعـــى عليهـــا

بها المدعي لصالح الشـــركة المدعى عليها

واإلقليميـــة ،وإطـــاع المجتمـــع الدولي

عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة ،حيـــث

وتفاجـــأ المدعي بتاريـــخ  21مارس 2019

بموجب عقد العمل المبـــرم بينهما بتاريخ

 ،2019وألزمـــت المدعـــي والمدعـــى عليها

لتحقيقهـــا خطـــوات متقدمـــة للغاية في

الماضـــي برئاســـة وكيل الوزارة الشـــيخ

العاشـــر الذي انعقـــد بأبوظبي األســـبوع

في كل مرة ،ولكن دون جدوى.

براتـــب شـــهري وقـــدره  300دينـــار؛ وذلك

بعـــض المبالـــغ مـــن بعـــض العمـــاء هنـــاك،

جمـــع بين وزير اإلســـكان ووفـــد الوزارة

إلـــى المكانـــة المتقدمـــة التـــي تتبوأهـــا

تحقيـــق تلك األهـــداف .وأضاف الوزير

يغيب عن الباد منذ الســـاعة  8:00صباحا

لـــدى الشـــركة المدعـــى عليهـــا بتاريـــخ 15

االجتماعـــي .جاء ذلك فـــي اللقاء الذي

المشـــارك في المنتدى الحضري العالمي

المملكـــة علـــى الصعيـــد األممـــي نتيجـــة

الــمــحــكــمــة تـــلـــزم الـــشـــركـــة بــتــعــويــضــه بـــــ  5000ديـــنـــار

تهدف إلى االرتقاء بالقطاعات التنموية

ببيـــع مـــواد مســـكرة فـــي الشـــارع العـــام،

وشـــقيقته على أكثر مـــن مليون دينار

مســـتخدما ســـيارته الخاصة .وأوضح أنه

من  38ضحية بحرينيين وخليجيين،

بعـــد تلقي بـــاغ بهذا الشـــأن وفـــور تأكيد

بادعـــاء اســـتثمارها فـــي تـــداول
العمـــات “الفوركس” ،بعـــد أن احتالوا
عليهـــم واســـتولوا على تلـــك األموال،

مســـتخدمين اســـم شـــركة عقاريـــة
وهميـــة ،وحجـــزت القضيـــة للنطـــق

بالحكـــم عليهما في جلســـة  31مارس

المقبل.

الحكم على مختلسة أموال “الصحة”  15مارس
حجـــزت

المحكمـــة

الكبـــرى

الجنائيـــة األولـــى النظـــر فـــي

قضيـــة موظفة الصحـــة المتهمة

باختـــاس قرابـــة  15ألـــف دينار

مـــن أمـــوال الـــوزارة التـــي كانت
تحـــت حيازتهـــا؛ وذلـــك للنطـــق

بالحكـــم عليهـــا فـــي جلســـة 15

مارس المقبل ،مع األمر باستمرار
حبسها لحين الجلسة المقبلة.

المعلومـــات ،تـــم مباشـــرة أعمـــال البحـــث
والتحري ،التي أســـفرت عن تحديد هوية
المذكـــور والقبـــض عليـــه متلبســـا ،كما تم

ضبـــط كميـــة كبيـــرة مـــن المواد المُ ســـكرة
داخل سيارته .وأشار المدير العام لإلدارة
العامة للمباحث واألدلـــة الجنائية إلى أنه
تـــم تحريـــز المـــواد المضبوطـــة والتحفظ
علـــى الســـيارة ،واتخاذ جميـــع اإلجراءات
القانونيـــة الازمـــة وإحالـــة القضيـــة إلـــى
النيابة العامة.

بيانات الخبر
اليوم

الثالثاء

التاريخ
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دراسة كاملة لمعالجة أوضاع الطلبة البحرينيين بالجامعات الصينية
المنامة  -بنا

التنس ــيقية برئاس ــة ولي العهد نائب القائ ــد األعلى النائب

مستوى كل مؤهل ومدى الحاجة إلى استيفاء المتطلبات

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير

التي تكفل معادلة مؤهله ،مش ــيرًا إلى أنه تم التواصل مع

س ــلمان بن حمد آل خليفة إليجاد الحلول الازمة لمعالجة

جامع ــة الخلي ــج العربي لوض ــع امتحان تحديد المس ــتوى

أوض ــاع خريجي الجامعات الصينية التي لم تتم معادلتها

وبرنام ــج للخريجين لإلفادة باس ــتكمالهم جميع متطلبات

م ــن قبل اللجن ــة الوطنية لتقوي ــم المؤه ــات العلمية ،أقر

االعتماد لمعادلة شهاداتهم األصلية.

مجل ــس ال ــوزراء في الجلس ــة الت ــي عقدت أم ــس معادلة

 10مؤهات تخ ــرج حاملوها من الجامعات الصينية التي

تل ــك الفترة ،واحتس ــاب الفت ــرة االكلينيكية لهم ليتس ــنى
الترخيص.
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لتوفي ــر الميزاني ــة الازم ــة الس ــتكمال متطلب ــات معادل ــة

ش ــهادات خريجي الطب الحاليين من الجامعات الصينية،

الجامع ــات الصيني ــة غي ــر الموص ــي به ــا وف ــق القائم ــة

وأك ــد نائب رئيس مجل ــس الوزراء رئيس المجلس األعلى

جان ــب تكلي ــف وزارة الخارجي ــة بالتواص ــل م ــع الجه ــات

آل خليف ــة أن المجل ــس األعل ــى بناء عل ــى تكليف مجلس

إلصدار تأش ــيرات الدراس ــة للطلب ــة البحرينيي ــن الراغبين

ذات العاق ــة ف ــي جمهوري ــة الصين الش ــعبية لوض ــع آلية

الوزراء قام بتشكيل فريق عمل لمراجعة تقييم المؤهات

الصح ــة بالتنس ــيق م ــع وزارة المالية واالقتص ــاد الوطني

ون ــوه س ــموه إل ــى أن المجل ــس األعل ــى لتطوي ــر التعلي ــم

موص ــي به ــا وتقدي ــم م ــا يل ــزم م ــن تس ــهيات له ــم ،إل ــى

لتطوير التعليم والتدريب س ــمو الش ــيخ محم ــد بن مبارك

التخصص ــات بجمهوري ــة الصين الش ــعبية ،وتكليف وزارة

وأض ــاف س ــموه أن ــه ت ــم تكلي ــف وزارة التربي ــة والتعليم

المس ــتحدثة لحثه ــم عل ــى التحوي ــل إلى جامع ــات أخرى

له ــم االلتح ــاق بس ــنة االمتي ــاز ومن ث ــم التق ــدم المتحان

باستحداث قائمة بالجامعات الصينية الموصي بها لجميع

وتحديد فترة أس ــبوعين لفريق العم ــل إلتمام مهمته على

بالتواص ــل م ــع طلب ــة الدراس ــات الطبي ــة والصحي ــة ف ــي

كان ــت موصى بها قب ــل العام  ،2015ممن التحقوا فيها في

الثالثاء  18فبراير  24 - 2020جمادى اآلخرة  - 1441العدد 4144

الجامع ــات الصيني ــة من خ ــال امتحان موح ــد ،وتحديد

بالتنس ــيق مع اللجن ــة الوطنية لتقويم المؤه ــات العلمية

مراجع ــة تقيي ــم المؤه ــات الطبي ــة ل ـ ــ 77م ــن خريج ــي

تنفيذا لتكليف مجلس الوزراء وبناءً على توصيات اللجنة

local@albiladpress.com

الطبي ــة من الجامع ــات الصينية غير الموص ــي بها ليتولى

الدراسية بااللتحاق بالجامعات الموصي بها فقط.

وبين سموه أنه تم تكليف وزارة المالية واالقتصاد الوطني

في مواصلة دراس ــتهم في الصين مع ربط منح التأش ــيرة

الوجه المطلوب.

والتدري ــب ق ــام بدراس ــة كامل ــة لمعالج ــة أوض ــاع الطلبة
البحرينيي ــن بالجامعات الصينية ،والوقوف على أس ــبابها،

إذ يبل ــغ مجموع عدد الطلبة الدراس ــين حالي ــا بالجامعات
الصيني ــة على األقل  153طالبا ،وهو ما يس ــتوجب إيجاد
حل ــول عاجل ــة له ــم؛ لضم ــان االعت ــراف بمؤهاته ــم بع ــد

التخرج.

السفارة اليمنية تروِّج لبكالوريوس بـ  455دينا ًرا في جامعة عدن
مــصــدر بـ “الــتـربــيــة” لـ “^” :الــوزارة أوقــفــت الـدراســة بالـيــمـــن
بدور المالكي

البكالوريوس ،وفي تخصصات ،إدارة

أعلن مكتب دراســـات “مكتب جامعة

األعمـــال واإلعـــام والحقـــوق وعلـــم
ّ
معلـــاً
نفـــس والدراســـات اإلنســـانية،

عدن فـــي مملكـــة البحريـــن” للتعليم،

الخصم بمناســـبة مـــرور  50عامً ا على

لـــه عن فتح بـــاب القبول والتســـجيل

يعمل منذ شهر واحد تقريبًا.

الحكوميـــة وبخصـــم يصـــل إلـــى 30

أن الجامعة معتـــرف بها في البحرين

باســـتقبال طلبات االلتحاق بالجامعة

بها ،وأن الدراســـة تتم عن بعد ،وعلى

الظـــروف األمنية غير المســـتقرة في

الشـــهادة الثانوية ،وصـــورة عن جواز

االمتحانـــات التـــي ســـتكون بمبنـــى

في اليمن متوقف حاليًّ ا بالوزارة.
إلـــى ذلـــك ،استفســـر النائب الســـابق

فـــي اليمـــن ،والتـــي تتضمّ ـــن أوراق
الســـفر ،ومبلـــغ  80دينـــارًا بحرينيًّ ـــا،

ويتخـــذ مـــن الســـفارة اليمنيـــة مقـــرًّ ا

تأســـيس الجامعـــة ،منوّ هًا أن المكتب

للدراســـة عـــن بعد فـــي جامعـــة عدن

وأكـــد مصدر مـــن المكتـــب لــــ “الباد”

وقبـــل الخصـــم كانـــت  650دينـــارًا،

 %مـــن الرســـوم الدراســـية لمرحلـــة

ألنهـــا جامعـــة حكوميـــة ،وأنهـــا بدأت

إلـــى أن الشـــهادة الجامعيـــة معتـــرف

قابلـــة للرد فـــي حالة رفـــض الجامعة
القبـــول ،مبيّ نًـــا أن الرســـوم األصليـــة

وهـــي اآلن  455دينـــارًا فقط ،مشـــيرًا

الطالـــب فقـــط الســـفر لليمـــن لحضور

جامعة عدن الحكومية.

ولكـــن مصـــدرًا فـــي وزارة التربيـــة
ّ
أشـــار للصحيفة إلى أن الوزارة كانت
قد ّ
وجهـــت الطلبـــة البحرينيين بعدم

الســـفر لليمـــن للدراســـة كإجـــراءات

أمنيـــة لحمايـــة المواطنيـــن فـــي ظل

اليمـــن ،مؤكـــدًا أن التوجيه للدراســـة

جمـــال داود عمـــا إذا كانـــت الشـــهادة
الصـــادرة مـــن هـــذه الجامعـــة بهـــذه
ً
معترفـــا بهـــا أم ال ،وداعيً ـــا
الفتـــرة

الوزارة لضرورة تبيين الموقف للرأي
العام.

جمال داود

وزير التربية ردًّا على قمبر % 68 :من الطلبة يتقنون القراءة ..وتعديل منهج الدِّين
إبراهيم النهام

تقــدم عضــو مجلــس النــواب عمــار بســؤال إلــى وزيــر التربيــة والتعليم ماجــد النعيمي

بسؤال بشأن الخطط المستقبلية لتطوير العملية التعليمية في مملكة البحرين ،وهل
هنالــك مراجعــة لمناهج التعليم وطرق التدريس بمنهجية عملية؟ وهل هذه المراجعة

البحريـــن دول الشـــرق األوســـط وشـــمال

تعزيز االنتماء
الوطني وترسيخ
قيم المواطنة

إفريقيـــا في نســـبة التعلـــم ،إذ أفـــاد تقرير
للبنك الدولي بأن أغلبية األطفال (نحو 68
 )%فـــي مـــدارس مملكة البحريـــن يتقنون
القـــراءة وفقـــا للمعاييـــر الدوليـــة المعمول

تعتمــد علــى مقارنــة المخرجــات التعليميــة المحليــة بالمخرجــات التعليميــة بالــدول

المتقدمــة؟ وإذا كانــت المراجعــة موجودة فما التعديالت التي تــم تطبيقها؟ وما أهم

ً
عددا من المبادرات
 .12كمـــا تطبق الوزارة

ذوي

 ، 2022وقـــد شـــرعت فـــي تنفيـــذ بعضهـــا،

مخرجاتها؟

وجـــاء رد الـــوزارة والـــذي جـــاء بخمســـة

فيمـــا يتعلق بالخطط المســـتقبلية لتطوير

مـــن مـــدارس مملكـــة البحريـــن الحكومية

تخضـــع العمليـــة لعـــدة موجهات أساســـية

فصـــول جديدة لطلبة التوحد في المرحلة

العمليـــة التعليميـــة فـــي مملكـــة البحريـــن،

تتكـــون من :التوجيهات الســـامية ،برنامج
عمـــل الحكومـــة  ،2019-2022النســـخة

الثالثـــة مـــن اإلطـــار الموحـــد لألولويـــات

الحكومية  ،2019-2022والخطة الوطنية
لتعزيـــز االنتمـــاء الوطنـــي وترســـيخ قيـــم

المواطنـــة ،والتي شـــكلت هـــذه الموجهات
الخطـــوط العريضـــة للخطـــط التطويريـــة
(المســـتقبلية) تنفيـــذا لبرنامـــج عمـــل

الحكومـــة ،والنســـخة الثالثـــة مـــن اإلطـــار
الموحـــد لألولويـــات الحكوميـــة 2019-

 ،2022تســـهم بالتوازي في تحقيق غايات

الرؤية االقتصادية  2030وأهداف التنمية

المستدامة  2030على النحو التالي:

الخاصـــة

بالطلبـــة

االحتياجـــات الخاصة ،حيـــث تقوم 40%
بتطبيق سياسة الدمج ،باإلضافة إلى فتح
اإلعدادية.

 .7تنفيـــذ برنامـــج انجـــاز ،الـــذي يهـــدف

إلـــى إعـــداد الطلبـــة للنجاح فـــي االقتصاد
العالمـــي ،وتهيئتهـــم النخـــراط فـــي دفـــع
عجلـــة االقتصـــاد المحلـــي مســـتقباً ،إلـــى

جانب إكســـابهم مهارات شخصية ومهنية
أساســـية تصقلهـــم للنجـــاح فـــي الحليـــة

العمليـــة ،ويركـــز البرنامـــج فـــي محـــاور

الريـــاده والثقافـــة المالية واإلعداد لســـوق
العمل.

 .8تنفيـــذ برنامـــج أصيـــل الموجـــه إلـــى

طلبـــة المرحلـــة الثانويـــة بهـــدف غـــرس

أخاقيات العمل االيجابية تحقيقا للرؤية

 .1طـــرح مســـاقات جديـــدة للمرحلتيـــن

االقتصاديـــة لمملكـــة البحريـــن عبـــر تعزيز

التعلـــم لـــدى الطلبـــة وطرائـــق التدريـــس

 .9إعـــداد منهـــج خبـــرات ريـــاض األطفال

اإلعداديـــة والثانويـــة بمـــا يعـــزز أســـاليب
المختلفـــة ،وطبيعـــة المحتـــوى التعليمـــي،

وتطويـــر مســـاقات المـــواد التجاريـــة
واســـتحداث مقررات تســـاهم فـــي عملية

التطويـــر والتحســـين والتـــي منها مســـاق

األعمال اإللكترونية.

القدرة التنافسية للموظف البحريني.

المكـــون مـــن ثمـــان خبـــرات إضافـــة إلـــى

دليـــل للمعلـــم ،ودليـــل لولي األمـــر ،وتقوم
ً
مجانا للمستوى الثالث من
الوزارة بوفيرة

رياض األطفال لجميع الرياض والمدارس
بالمملكـــة ،ويهـــدف المنهـــج إلـــى إكســـاب

 .2تعزيز التمكين الرقمي في إطار توظيف

األطفال سلســـلة مـــن الخبـــرات التعليمية،

جالة الملك لمدارس المستقبل ،واإلرشاد

ومواهبهـــم ،وتعديـــل ســـلوكهم وفق القيم

المعلومات في التعليم ،من خال مشروع
التقنـــي ،وبرنامـــج اإلدارة االليكترونيـــة

لمراكز مصادر التعلم (نبع) ،وتطوير مناهج

تقنية المعلومات واالتصال.

بغرض إعدادهم للحياة ،وتنمية قدراتهم،
المجتمعية ،وتحقيق النمو الشامل.

 .10تعزيـــز وتأصيـــل خدمـــة المجتمع من
خـــال تطويـــر مســـاق المجتمـــع ،وتطوير

 .3تنفيـــذ مشـــروع  stemبالتعـــاون مـــع

أســـلوب التقويـــم ،ويتـــم تعزيـــز خدمـــة

تعريـــف الطلبـــة بأهميـــة تعلـــم العلـــوم

بالطفـــل بمشـــروعيها المطبقيـــن وهمـــا

المجلـــس الثقافـــي البريطانـــي ،مـــن أجـــل

والتكنولوجيـــا والهندســـة والرياضيـــات
والفضاء.

المجتمـــع مـــن خـــال المدرســـة المرحبـــة

المدرســـة المبتكـــرة والمدرســـة الصحيـــة
والمدرســـة الصديقـــة للبيئـــة ،إضافـــة إلى

 .4طـــرح المســـار الموحـــد للتعليـــم الفنـــي

ساســـل األنشـــطة الصيفية المعنية بقيمة

لاستعداد للمســـار األكاديمي أو االنخراط

المعززة للمواطنة ،وحقوق اإلنسان.

والمهنـــي ليعطي الطلبة المســـاحة الكافية
في ســـوق العمل مباشـــرة بعد االنتهاء من

العمل التطوعي ،ضمن مشـــروع المدارس

المســـتدامة ،بالتعـــاون مـــع (اليونســـكو)،

ومشروع لتطوير المناهج من أجل التنمية
المســـتدامة (مواكبـــة أفضل الممارســـات)،

والمدرسة المرحبة بالطفل.

وفيمـــا يتعلق بمراجعـــة المناهج التعليمية
وطـــرق التدريـــس بمنهجيـــة عمليـــة،

أفـــادت الـــوزارة بـــأن عمليـــة مراجعـــة

المناهـــج التعليمية ال تقتصـــر على الكتاب
المدرســـي فقـــط ،وإنمـــا يشـــمل العمليـــات

التعليميـــة بجميـــع عناصرهـــا ،وعليـــه فإن

أي تطويـــر فـــي المنهج فـــي أي مرحلة من

المراحـــل الثاث ،البد له أن يطال عمليات

التدريـــس أو عمليـــات التعليـــم والتعلـــم،
من حيـــث تهيئة المعلميـــن اوالً ،وذلك من

خال إشـــراكهم في العمليـــات التطويرية
واســـتطاع آرائهـــم من خال االســـتبانات

واللقـــاءات وفـــرق المراجعـــة والتغذيـــة

الراجعـــة والـــواردة مـــن الميـــدان التربوي،
ومـــن ثـــم تزويدهـــم باالســـتراتيجيات

واآلليـــات المناســـبة للتعامل مـــع المواقف

التعليمية.

وتتم عملية التطوير على ثاثة مستويات،
وهي على النحو التالي:

 .1هندســـة المناهـــج وتطويـــر األطـــر

والسياسات ،وهي المرحلة األكبر واألشمل
التـــي يتم مـــن خالها رســـم مامح النظام

التعليمي بجميع مكوناته ومخرجاته.

 .2تطويـــر البرامـــج الدراســـية مـــن خـــال

تطويـــر برنامج مـــادة معينة أو تطوير في
مجال معين.

 .3المراجعـــة الدوريـــة للمـــواد التعليميـــة،
حيـــث تتـــم هـــذه العمليـــة بصـــورة دورية

يتم مـــن خالها مراجعة الكتب الدراســـية
والمـــواد التعليميـــة األخـــرى مـــن أجـــل
تحديثهـــا ،وذلـــك مـــن خـــال شـــراكات مع

مؤسسات عالمية.

وفيمـــا يتعلـــق باعتمـــاد مراجعـــة المناهج

 .11نظام التقويم التربوي ،ويشمل أعمال

 .5تنفيـــذ مشـــروع المدرســـة المعـــززة

التعلم لديه عبر عـــدة أدوات ينظمها دليل

نطـــاق تعزيـــز قيـــم المواطنـــة والتعايـــش

للتعليـــم الثانـــوي ،ويشـــمل نظـــام التقويم
ً
أيضـــا علـــى تقويـــم تحصيلـــي أو نهائـــي،

الوطنية؛ من أجل تنشـــئة مواطن بحريني

تضبطهـــا قواعـــد وآليات عبر دليـــل إعداد

والوطنيـــة ويكـــرس حقـــوق اإلنســـان في

التعليم الثانوي.

الســـلمي واحترام التنـــوع واالختاف لدى
الطلبة.

 .6توفيـــر عـــدد مـــن البرامـــج والمناهـــج

للتربيـــة الخاصـــة ،إضافـــة إلـــى تقديـــم

التقويم التكويني للتعليم األساســـي وآخر

وهو المعنـــي باالمتحانـــات النهائية والتي
االمتحانات.

التعليم بالمملكة.

تطويـــر مناهـــج تحقـــق أهـــداف التنميـــة

بالـــدول األخـــرى ،أوضحت الـــوزارة بردها

الطالب على مدى الفصل الدراســـي ورصد

جيـــل قـــارئ مثقـــف وواع ،منـــذ بدايـــات

ومنهـــا :مشـــروع بنـــاء القـــدرات مـــن أجل

وطـــرق التدريس علـــى مقارنة المخرجات

للمواطنة وحقوق اإلنســـان ،بهدف توسيع

القـــراءة اهتمامـــا خاصـــا؛ من أجل تنشـــئة

والمشـــاريع التطويرية المستقبلية 2019-
المعينـــات

صفحات كاملة كالتالي:

بهـــا إتقانا كاما ،حيث تولي الوزارة تعليم

التعليميـــة المحليـــة بالمخرجات التعليمية
بـــأن عمليـــات تطويـــر المناهـــج وطـــرق

التدريـــس تنطلـــق مـــن الحاجـــات والرؤى

يعتـــز بهويتـــه وانتمائه وثوابتـــه الروحية

ممارساته ،ويلبي حاجات المجتمع وسوق

ماجد النعيمي

عمار قمبر

العمل ،إضافة إلى المواءمة مع التوجهات

 .3تأليـــف كتـــب دراســـية جديـــدة فـــي

العالمية واالتســـاق معها عبر بناء منظومة

تواكب طموحات الرؤيـــة االقتصادية في
االنتقال من الريادة إقليميا إلى المنافســـة

عالميا ،استنادا إلى المؤشرات الدولية في
المجاالت ذات العاقة بالتربية والتعليم.

وعـــن أهـــم المراجعـــات التـــي تمـــت علـــى

مناهـــج التعليـــم وطرق التدريس أشـــارت
الـــوزارة أنهـــا قامـــت فـــي إطـــار مراجعـــة

مناهجها وطرق التدريس باتخاذ عدد من
اإلجراءات منها:

 .1تطوير األطر والوثائق والسياسات ،من
خال:

 #إعداد اإلطار العام لتطوير المناهج.

مختلف التخصصات والمساقات.

 .4إعـــداد برامـــج جديـــدة تعـــزز االبتـــكار

وتطبق في المرحلتين اإلعدادية والثانوية
بـــدءا مـــن الفصـــل الدراســـي الثانـــي للعام

 2019-2020مثـــل :اإللكترونيات الرقمية
للمرحلـــة اإلعداديـــة ،البرمجـــة اإلبداعية،

الروبـــوت واإلنســـان اآللـــي ،اإللكترونيات

الرقمية للمرحلة الثانوية (راســـبيري باي)،
و(الروبوتات).

 .5إعداد مشـــاريع تطوير كتب الرياضيات
والعلوم.

 .6التدريـــب والتمهين لبناء القدرات ،ولك
من خال:

 #تطوير الخطة الدراســـية واستثمار زمن

 #تدريـــب المعلميـــن وفـــق برنامـــج

 #تفعيل الزمن الدراســـي عبر االســـتعاضة

إســـتراتيجيات التعليـــم والتعلم في (اللغة

التعلم حسب األولويات.

عن الواجبات المنزلية بأنشطة وتطبيقات

عملية أثناء الحصص الدراسية.

تدريبـــي يركز علـــى المـــادة العلمية وعلى
العربيـــة ،العلـــوم ،الرياضيـــات ،التربيـــة

اإلســـامية ،المـــواد االجتماعيـــة ،والتربية

 #تطوير وثيقة المواد االجتماعية للتعليم

للمواطنة).

 #تطويـــر وثيقة التربية للمواطنة وحقوق

الثانيـــة مـــن التعليـــم األساســـي علـــى بناء

األساسي والثانوي.
اإلنسان.

 #تطويـــر وثيقـــة اللغـــة العربيـــة للتعليـــم

األساسي.

 #تدريـــب المعلميـــن األوائـــل للحلقـــة

االمتحانـــات وفق مواصفـــات االمتحانات

الوطنية للصف السادس االبتدائي.

 #تدريـــب المعلمين األوائـــل على توظيف

 #مراجعـــة وبناء مســـودة وثيقـــة مطورة

عمليـــات الفهـــم فـــي تصميم أنشـــطة تعلم

 #جـــار تطويـــر وثائـــق مناهـــج المـــواد

 #تنفيـــذ مجموعـــة من الـــورش التدريبية

للرياضيات لصفوف الحلقة األولى.
التطبيقية.

القراءة.

لفائدة المديرين المســـتجدين ،والمديرين

 #مراجعـــة وتعديـــل وثيقة منهـــج التربية

المســـاعدين المســـتجدين بالتنســـيق مـــع

(المعهد الديني والمعهد الجعفري) للمرحبة

ترسيخ قيم المواطنة في المدرسة).

اإلســـامية للتعليم العام ،والتعليم الديني
الثانويـــة من أجل المواءمة مع الكتب في

ظل التطوير والتغيير الذي تخللها.

 #تطوير وثيقة التربية اإلسامية للتعليم
األساسي.

إدارة التدريـــب تحـــت عنـــوان (آليـــات
 #تنفيـــذ مجموعـــة من الـــورش التدريبية

لفائدة مربيات رياض األطفال ،بالتنســـيق

مـــع إدارة التدريب ،حـــول موضوع تعزيز
القيم لنحو  400مستفيد.

 #تخصيـــص حصة مســـتقلة لمادة التربية

 #تنفيـــذ مجموعـــة من الـــورش التدريبية

 #مراجعـــة وتعديـــل دليـــل اللغـــة العربيـــة

إدارة التدريب ضمن برنامج التهيئة تحت

للمواطنة.

للطلبة ضعاف التحصيل بها.

لفائدة المعلمين المستجدين بالتنسيق مع
عنـــوان (تنميـــة قيـــم االنتمـــاء والمواطنـــة

 .2تطويـــر المـــواد التعليميـــة فـــي كتـــب

في المواد الدراســـية المختلفة) لنحو 400

واالجتماعيـــات والمواطنـــة والتربيـــة

وفيمـــا يتعلـــق بأهـــم المخرجـــات وفقـــا

ومناهج اللغـــة العربية واللغـــة االنجليزية
اإلســـامية والمـــواد التجاريـــة ومهـــارات

االتصال والثقافة الشعبية ونحو ذلك.

مستفيد.

للتقاريـــر الدوليـــة ،قالـــت الـــوزارة ،فيمـــا
يتعلـــق بتعليـــم القـــراءة ،تصـــدرت مملكة

ويأتي هذا انسجاما مع الرؤية االقتصادية
لمملكـــة البحريـــن  2030وأهـــداف التنمية
المســـتدامة  2030ومن أجل تعزيز التعلم
مدى الحياة ،وتنمية االتجاهات االيجابية
لـــدى الطلبة تجاه القـــراءة ،والتزود بالعلم
والمعرفة.
 .2تقريـــر األمـــم المتحـــدة للحكومـــة
اإللكترونيـــة ،حيث حصلـــت البحرين على
المركـــز ( )26عالميا والخامس آســـيويا في
تقرير األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية
.2018
 .3وفي تقرير البنك الدولي بأكتوبر 2019
احتلـــت مملكة البحريـــن المركز األول في
مؤشـــر رأس المـــال البشـــري ،والمركز ()47
مـــن أصـــل ( )157دولـــة ،حيـــث حصلـــت
ً
عربيـــا فيمـــا
المملكـــة علـــى المركـــز األول
يتعلق بجميع المؤشرات الخاصة بالتربية
والتعليـــم والتـــي اعتمـــد عليهـــا البنك في
إعداد تقريره ،إذ بلغ عدد ســـنوات التعليم
المتوقعة في مملكة البحرين ( )13.3ســـنة
مـــن أصـــل ( )14.0ســـنة كحد أقصـــى لعدد
الســـنوات التـــي يمكن أن يدرســـها الطالب
قبل بلوغه سن الثامنة عشرة.
ومعـــدل نتائج االختبـــارات الدوليـــة التي
شـــارك فيها طلبة مملكـــة البحرين ،غذ بلغ
 )452نقطـــة وهو األعلى عربيـــا ،وبلغ عدد
ســـنوات التعلـــم المعدلـــة ( )9.6ســـنة ،وهو
كذلـــك األعلـــى عربيـــا ،ومؤشـــر ســـنوات
التعلـــم المتوقعـــة ،حقـــق مملكـــة البحرين
( )13.3ســـنة ،متفوقة على عدد من الدول
األوروبيـــة ،مثـــل إســـبانيا ولكســـمبورغ
واليونان والمجر.
 .4وفـــي تقريـــر لمجموعـــة بوســـطن
االستشارية  2019احتلت مملكة البحرين،
وفـــق هـــذا التقريـــر المركـــز األول عربيـــا
والثالث على مستوى دول الشرق األوسط
وشـــمال إفريقيـــا فيمـــا يخص المؤشـــرات
المتعلقـــة بالتعليـــم ،وذلـــك بحصولها على
( )64.8نقطة.
 .5وفـــي تقريـــر برنامـــج األمـــم المتحـــدة
اإلنمائـــي بســـبتمبر  2018صنفـــت مملكـــة
البحريـــن ضمـــن فئـــة الـــدول ذات التنمية
البشـــرية المرتفعـــة جـــدا ،بحصولهـــا علـــى
المركز ( )43من أصل ( )189بلدا وإقليما.
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