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Iò```Nƒ`æ`dG π```«`©`Ø`J :¿ƒ`jQƒ```°T
IÉ````«`ë`dG ò```≤`æ`j »```æ``jô`ë`Ñ`dG
¢VGô≤f’G ô```£N ø```e á``jôë`ÑdG
:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«LƒJ á«ªgCG ¿ƒjQƒ°ûdG ócCG
É¡æe ,ájôëÑdG IhôãdG ¿ƒfÉb π«©ØJ ¿Éª°†d áÑ°SÉæªdG äÉ«dB’G ™°Vh ≈dEG
º«¶æJ ±ó¡H ∂dPh ø«ØdÉîªdG ≈∏Y áHÉbôdG ójó°ûJh ,»æjôëÑdG IòNƒædG
Éë∏e ÉÑ∏£e ¿Éc QGô≤dG Gòg ¿CG øjócDƒe ,ájôëÑdG IhôãdG ájÉªMh ó«°üdG
ôëÑdG »a GƒKÉY øjòdG ø«jƒ«°SB’G IQÉëÑdG äÉ°SQÉªe ó©H ôëÑdG ájÉªëd
.ôëÑdG »a ¬bƒ≤M øY åëÑj øWGƒªdG äÉHh GOÉ°ùa
¬àë∏°üªd ôëÑdG ájÉªM á«ªgCG ∑Qój »æjôëÑdG IòNƒædG ¿EG GƒdÉbh
áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëªdG á«ªgCG ≈∏Y GOó°ûe ,áeOÉ≤dG ∫É``«`LC’G áë∏°üeh
,∑Éª°SC’G ø``e ´Gƒ`` fCG ¢VGô≤fG ≈``dEG äOCG »àdG äÉØdÉîªdG ø``e ájôëÑdG
PÉØfEGh áHƒ≤©dG ójó°ûJ Öéjh ô£îdG á∏Môe ≈dEG Éæ∏°Uh ÉæfCG ø«Ø«°†e
¿CG øjócDƒe ,ájôëÑdG áÄ«ÑdG ≥M »a øjRhÉéàªdGh ø«ØdÉîªdG ≈∏Y ¿ƒfÉ≤dG
»a º¡°ùjh ø««æjôëÑdG IQÉëÑdG ≈dEG ôëÑdG ó«©j »æjôëÑdG IòNƒædG π«©ØJ
.ájôëÑdG áÄ«ÑdG »aÉ©J
ájôëÑdG áÄ«ÑdG ¿C’ ,áμ∏ªª∏d »FGò¨dG ø``eC’G ≥«≤ëJ á«ªgCG Ghó``cCGh
É¡«∏Y á¶aÉëªdG Öéj »àdG »æjôëÑdG »FGò¨dG øeC’G OQGƒe ºgCG óMCG ó©J
ó«°üdG ¢üNQ ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J á«ªgCG ≈∏Y øjOó°ûe ,πÑ°ùdG πμH
ΩÉeCG ∫ÉéªdG ∑ôJ ΩóYh ,É¡æY ∫hDƒ°ùªdG ƒg á°üNôdG πeÉM ¿ƒμj å«ëH
∫É«LC’G äGQó≤e »a åÑ©dGh ôëÑdG ¥GôàN’ äGô¨ãdG ∫Ó¨à°S’ ø«jƒ«°SB’G
.á°üNQ øe ôãcCG ∑ÓàeG ΩóY á«ªgCG ó«cCÉJ ™e ,áeOÉ≤dG
(5¢U π«°UÉØàdG)

¢SÉ«≤d ÉYÓ£à``°SG …ôéj zäÉ°SGQO{
IóaGƒdG ádÉª©dG iód »YƒdG iƒà°ùe
ábÉ£dGh á«dhódGh á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG õcôe ∞°ûc
,»Hô©dG è«∏îdG á≤£æe »a ¥ƒÑ°ùe ô«Z ÉYÓ£à°SG …ôéj ¿CG øY zäÉ°SGQO{
øjôëÑdG áμ∏ªe »a IóaGƒdG ádÉª©dG iód »YƒdG iƒà°ùe ¢SÉ«b ±ó¡à°ùj
á∏ªëdG á©HÉàe ióeh ,¬dÉ≤àfG ¥ôWh ¬°VGôYCGh zÉfhQƒc{ ¢Shô«a ¿CÉ°ûH
ôÑY õcôªdG AÉ``æ`eCG ¢ù∏ée ´ÉªàLG ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L .¬àëaÉμªd á«æWƒdG
∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG á°SÉFôH ,»FôªdG »fhôàμdE’G ∫É°üJ’G
.¢ùeCG áØ«∏N
äÉMƒ°ùªdG ø``e GOó``Y zäÉ``°` SGQO{ õ``cô``e AGô``LEÉ` H ¢ù∏éªdG OÉ``°` TCGh
IQGRh »ØXƒe äÉgÉéJGh AGQBG ó°Uôj ´Ó£à°SG É¡æe ,…CGôdG äÉYÓ£à°SGh
iƒà°ùe ¢SÉ«≤d ,ó©oH øY πª©dG ΩÉ¶f ≥«Ñ£àH ≥∏©àj Éª«a á«LQÉîdG
¿Éª°†d ,á«fhôàμdE’G äÉ°üæªdG äÉ≤«Ñ£J á°SÓ°Sh á«dÉ©ah ,á«LÉàfE’G
.áHƒ∏£ªdG ΩÉ¡ªdG RÉéfEGh πª©dG ájQGôªà°SG
èFÉàf ¬JócCG Ée ≈``dEG áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG .O QÉ``°`TCGh
á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ¿CG øe zäÉ°SGQO{ õcôe √GôLCG …CGQ ´Ó£à°SG
,»æjôëÑdG ™ªàéªdG »a Ahó¡dGh áæ«fCÉª£dG åH »a ôKC’G º¶YCG É¡d ¿Éc
,á«∏gC’Gh á«ª°SôdG Oƒ¡édG πeÉμJ ôÑY ,á©eÉédG á«æWƒdG ìhôdG äRõYh
áª«μëdGh á«FÉæãà°S’G IOÉ«≤dG ¿CG GócDƒe ,zÉ``fhQƒ``c{ áëFÉL á¡LGƒªd
ôH ≈dEG øjôëÑdG áμ∏ªe äOÉb ióØªdG OÓÑdG πgÉY ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
.ábƒÑ°ùe ô«Z á«ªdÉY áeRCG §°Sh ,¿ÉeC’G
(6¢U π«°UÉØàdG)

»fƒfÉ≤dG …CGô``dGh ™jô``°ûàdG á``Ä«g
á«fhôàμdEG á``«fƒfÉb á``°üæe ≥``∏£J
á«fƒfÉ≤dG á``aÉ≤ãdG ô``°ûfh ÖjQóà∏d
™``jô``°` û` à` dG á``Ä` «` g â`` ≤` `∏` `WCG
É``é` eÉ``fô``H »``fƒ``fÉ``≤` dG …CGô`` ` ` `dGh
≈ª°ùe âëJ »fhôàμdE’G ÖjQóà∏d
»a ∂`` dPh ,zá``«`fƒ``fÉ``b äGAÉ`` °` `VEG{
áªgÉ°ùªdG ≈∏Y áÄ«¡dG ¢UôM QÉWEG
ìô°U .á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG ô°ûf »a
¬∏dGóÑY ±Gƒ``f QÉ°ûà°ùªdG ∂dòH
.áÄ«¡dG ¢ù«FQ IõªM
áÄ«¡dG ¿EG QÉ°ûà°ùªdG ∫É``bh
π``jƒ``ë` à` d è`` eÉ`` fô`` Ñ` `dG â`` ≤` `∏` `WCG
≥jôW øY ¢Uôa ≈``dEG äÉjóëàdG
.IõªM ±Gƒf QÉ°ûà°ùªdG |
äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJ ∞«XƒJ
á«fhôàμdEG á°üæe OÉéjE’ á«fhôàμdE’G äÉ≤«Ñ£àdGh ∫ƒ∏ëdG øe IOÉØà°S’Gh
™°ShCG ≈∏Y á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG ô°ûf »a áªgÉ°ùª∏d ó©H øY ÖjQóà∏d áªFGO
á«fƒfÉ≤dG QOGƒ``μ`dG ôjƒ£Jh π≤°U ≈``dEG á«eGôdG Oƒ¡édG ºYój Ée ,¥É£f
ÉgójóëJ ºà«°S èeÉfôÑdG øe áaó¡à°ùªdG íFGô°ûdG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,á«æWƒdG
.Iô°VÉëe πc »a
´É£≤dG »a ¿ƒ∏eÉ©dG AGƒ°S íFGô°ûdG πc ±Gó¡à°SG ºà«°S ¬fCG ≈dEG QÉ°TCGh
»fƒfÉ≤dG ∫ÉéªdG »a ¿ƒ∏eÉ©dG hCG ,á«ª°SôdG ádhódG äÉ°ù°SDƒeh ΩÉ©dG
,á«∏ëªdG äÉ©eÉédG »a ¥ƒ≤ëdG äÉ«∏c áÑ∏W ∂dòch ,áeÉY »bƒ≤ëdGh
PEG ;Ióéà°ùªdGh á«fƒfÉ≤dG πFÉ°ùªdG »a ¿ƒμà°S á«fhôàμdE’G äGQhódG ¿CGh
RGôHEGh øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«fƒfÉ≤dG äGQƒ£àdG ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùJ ºà«°S
.á«©jô°ûàdG äGQƒ£àdGh äGõéæªdG
(4¢U π«°UÉØàdG)

2021 QÉcGO »dGQ ¥ÉÑ°S ¥Ó£fG πÑb

zºjôà``°ùcEG ójGQ{ øjôëÑdG ≥jôa ¿ÓYEG
(á«°VÉjôdG äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)
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»``æ``jô``ë``Ñ``dG Ö``«``Ñ``£``∏``d Ωƒ``````j

øjõ«ªàªdG AÉ``ÑWC’G º``jôμàd AGQRƒ``dG ¢ù«FQ º``°SÉH Iõ``FÉL

¬JÉ«YGóJh É``fhQƒc á``¡LGƒªd áFQÉW á``«fGõ«e ¢ü«``°üîJ
øª°V á``FQÉ``W äÉ``ahô``°`ü`e êGQOEG ¿CÉ` °` û` H ¿ƒ``fÉ``≤` H
,2020 á«dÉªdG áæ°ù∏d á``dhó``∏`d á``eÉ``©`dG á«fGõ«ªdG
±ó¡H »æWƒdG OÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ôjRh ¬©aQ …òdG
’ ≠∏ÑªH áFQÉ£dG äÉahô°üª∏d á«fGõ«e ¢ü«°üîJ
äÉahô°üªdG ™e πeÉ©à∏d QÉæjO ¿ƒ«∏e 177 RhÉéàj
.¬JÉ«YGóJh ÉfhQƒc ¢Shô«a á¡LGƒªd áFQÉ£dG
ôjó≤àdGh ôμ°ûdG ¢ù∏éªdG ¬Lh ôNBG ó«©°U ≈∏Y
áaÉ≤ãdGh º∏©dGh á«Hôà∏d IóëàªdG º`` eC’G áª¶æªd
™HÉàdG …ô«°†ëàdG πª©dG ≥jôa QGôbE’ (ƒμ°ùfƒ«dG)
Ωƒ«dÉH AÉØàMÓd ƒμ°ùfƒ«∏d …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d
á«ªeCG áHÉéà°SG øe ∂dP ¬∏ãªj Éªd ô«ª°†∏d »dhódG
¢ùμ©j Ée ,á«ªdÉ©dG AGQRƒ``dG ¢ù«FQ ƒª°S IQOÉÑªd
áμ∏ªe äÉ°SÉ«°ùd á«dÉY áfÉμeh É©«aQ É«dhO Gôjó≤J
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY IOÉ«b πX »a É¡àjDhQh øjôëÑdG
áæé∏dG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S ∞∏c ôNBG ¿CÉ°T »ah
¿RGƒàdGh ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG
áMôà≤ªdG äGQOÉÑªdGh äÉ°SGQódG »a ô¶ædÉH »dÉªdG
á«©ªLh øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ øe áeó≤ªdG
äÉYÉ£≤dÉH á≤∏©àªdG á«æjôëÑdG ∫É``ª` YC’G ∫É`` LQ
≈∏Y ÉgQÉKBGh ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ AGôq L IôKCÉàªdG
.É¡fCÉ°ûH áæé∏dG äÉ«°UƒJ ™aQh »æjôëÑdG OÉ°üàb’G
(3¢U π«°UÉØàdG)

Ö«Ñ£∏d Ωƒ`` j OÉ``ª` à` YG AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù`∏`é`e Qô`` b
πc øe ôÑªaƒf ô¡°T øe AÉ©HQCG ∫hCG »a »æjôëÑdG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U º°SÉH IõFÉL ¢ü«°üîJh ,ΩÉY
AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
åëÑdG »a øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G ºjôμàd
É¡H ™∏£°†j »àdG Oƒ¡é∏d Gôjó≤J ,»Ñ£dGh »LÓ©dG
™ªàéªdG áë°Uh áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG »a AÉ``Ñ`WC’G
ó¡édG ø``e ó``jõ``ª`dG ∫ò``Ñ`d ºgõ«ØëJ ≈``∏`Y É``°`Uô``Mh
øWGƒª∏d áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉeóîdG IOƒéH AÉ≤JQÓd
.º«≤ªdGh
¢``SDhô``J ∫Ó``N AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`«`FQ ƒª°S OÉ``°``TCGh
ÖMÉ°U Qƒ°†ëH ¢``ù`eCG AGQRƒ```dG ¢ù∏ée ´ÉªàLG
áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh
øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°T ¬H ™àªàj ÉªH AGQRƒdG ¢ù∏ée
≈dEG √ƒª°S É¡Lƒe ,á«dhDƒ°ùªdÉH ¢ùMh ∫ÉY »Yh øe
ø«æWGƒªdG ™«ªL ΩGõàdG øe ócCÉàdGh áHÉbôdG ∞«ãμJ
ô``«`HGó``à`dGh á``jRGô``à` M’G äGAGô`` LE’É`` H ø«ª«≤ªdGh
øjôëÑdG áμ∏ªe ¬H âëéf Ée ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«FÉbƒdG
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üàdG »a ¿B’G ≈àM
»dh ƒª°S IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôa ¬≤≤M É``eh ,(19
.ÖfÉédG Gòg »a õ«ªJ øe ó¡©dG
Ωƒ°Sôe ´hô°ûe QGó°UEG ≈∏Y ¢ù∏éªdG ≥``aGhh

.ó©H øY AGQRƒdG ¢ù∏ée á°ù∏L ¢SCGôàj AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

…ô``£b π``jƒªàH ø``ª«dG »``a »``côJ §``£îe
»``Hô©dG ∞``dÉëà∏d á``jOÉ©e äÉ«``°û«∏e ó``«æéàd äGôμ``°ù©e
á∏KÉªe äGôμ°ù©e CÉ°ûfCG …òdG »aÓîªdG ó«©°S OƒªM »fGƒNE’G …OÉ«≤dG ¬H
∫Éàb »a ø«WôîæªdG ø««æª«dG ™«é°ûJh ø«∏JÉ≤ªdG ó«æéàd õ©J á¶aÉëe »a
.¬JGôμ°ù©ªH ¥Éëàd’G ≈∏Y Ió©°U äÉ¡ÑéH »KƒëdG
»aÓîªdGh »fGƒÑédG ø«H πeÉμJh ≥«°ùæJ OƒLh ≈dEG QOÉ°üªdG äQÉ°TCGh
Ωƒ≤j …ò``dGh ,iô``NCG á¡L øe …ô°ù«ªdG óªMCG á«∏NGódG ô``jRhh á¡L øe
ΩÉbQC
m G íp ær eh »fGƒÑédGh »aÓîª∏d á©HÉàdG äGôμ°ù©ªdG äÉLôîe º«°SôàH
çGóëà°SG hCG ≥M’ âbh »a ô°UÉæ©dG √ò¡d á«∏NGódG IQGRh »a ájôμ°ùY
.äÉ«°û«∏ªdG √òg É¡eGƒb ¿ƒμj IójóL ájôμ°ùY ájƒdCGh äGóMh
QÉ«Jh ô£b •Qƒ``J øY ôjQÉ≤J á∏°ù∏°S »a âØ°ûc ób zÜô©dG{ âfÉch
äÉ¡ÑL ∂«μØJ ≈∏Y πª©dG »a á«Yô°ûdG áeƒμëdÉH É¡d »dGƒªdG ¿Gƒ``NE’G
.∞dÉëà∏d ájOÉ©e áë∏°ùe äÉ«°û«∏e AÉ°ûfEGh Ió©°U
áÄ«¡Jh ,»Hô©dG ∞dÉëàdG ∑ÉHQEG ≈∏Y øª«dG »a záMhódG{ IóæLCG πª©Jh
»a ¢VôàØe »côJ Qhód áÑ°SÉæe áÄ«H ≥∏îd á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG AGƒ``LC’G
.¬H áÑdÉ£ªdÉH ôgÉéJ á«eÓYE’G ¿GƒNE’G ôHÉæe âJÉH øª«dG
á«∏Ñbh ájôμ°ùYh á«°SÉ«°S äGOÉ«b ∑ôëJ ≈dEG IôJGƒàe äÉeƒ∏©e ô«°ûJh
äÉfƒμªdG ø«H äÉaÓîdG è«LCÉJ »a RQÉH QhO Ö©∏d ô£b ≈∏Y áHƒ°ùëe á«æªj
äÉ¡LGƒªdG πjƒªJh ,¢VÉjôdG ¥ÉØJG ò«ØæJ ∫É°ûaEGh ,»Kƒë∏d á°†gÉæªdG
…ô°ù«ªdG óªMCG á«∏NGódG ôjRh É¡«∏Y ±Gô°TE’G ≈dƒàj »àdG ø«HCG »a IôFGódG
.¢Vô¨dG Gò¡d Iô¡ªdG á¶aÉëe »a äÉ«∏ªY áaôZ CÉ°ûfCG …òdG

»æª«dG π≤ædG ôjRh ´hô°T øY á«fóæ∏dG zÜô©dG{`d á°UÉN QOÉ°üe âØ°ûc
z≥àY{ áæjóe »a ó«æéà∏d ôμ°ù©e íàa »a »fGƒÑédG ídÉ°U π«≤à°ùªdG
QOÉ°üªdG âdÉbh .…ô£b πjƒªJh á«côJ á£N ≥ah ,IƒÑ°T á¶aÉëe õcôe
∫ qƒM ,ƒjóY øH óªëe »fGƒNE’G IƒÑ°T ßaÉëe øe DƒWGƒàH ,»fGƒÑédG ¿EG
»æWƒdG ¢û«é∏d ™HÉàdG ≥àY Qƒëe øe Üô≤dÉH ™≤J »àdG zπFGhC’G{ á°SQóe
IQÉjR øe ¬JOƒY ó©H ,øjóæéªdG ∫ÉÑ≤à°S’ ôμ°ù©e ≈dEG á°UÉîdG äGƒ≤dG ô≤eh
.¢Vô¨dG Gò¡d á∏FÉW ∫GƒeCG ≈∏Y ¬dƒ°üMh áMhó∏d ájô°S
≈àM ¢üî°T áFÉªà°S øe ôãcCG ó«æéàH »fGƒÑédG ΩÉ«b QOÉ°üªdG äócCGh
ôμ°ù©ªdÉH ø«≤ëà∏ª∏d á«eƒjh ájô¡°T á«dÉe ≠dÉÑe ±ô°U ∫ÓN øe ,¿B’G
.ÜQCÉeh IƒÑ°T »a AGOƒ°ùdG ¥ƒ°ùdG øe É¡FGô°ûH Ωƒ≤j áë∏°SCG ™jRƒJh
äGQÉ«°ùdG äGô°ûY AGô°ûH π«≤à°ùªdG π≤ædG ôjRh ΩÉb QOÉ°üª∏d É≤ahh
á«∏©ØdG áª«≤dG ¥ƒØJ ≠dÉÑe ™aOh äƒeô°†Mh Iô¡ªdG øe ™aódG á«YÉHôdG
»a øª«dG ≈dEG Égôjó°üJ »Hô©dG ∞dÉëàdG ™æe »àdG äGQÉ«°ùdG øe ´ƒædG Gò¡d
.ø««KƒëdG ≈dEG É¡dƒ°Uh á«°ûN Iô«NC’G áfhB’G
¢Vô©J …ò``dG ,π«≤à°ùªdG π≤ædG ô``jRh ¿EG zÜô©dG{`d QOÉ°üªdG âdÉbh
™«bƒàH ¬eÉ«bh »Hô©dG ∞dÉëà∏d ájOÉ©ªdG ¬JÉëjô°üJ AGôL Iô«Ñc äGOÉ≤àf’
áeƒμëdG{ É≤M’ ¬æe äCGôÑJ á«côàdG áeƒμëdGh ¬``JQGRh ø«H »FÉæK ¥ÉØJG
øe ádƒªe ájôμ°ùY äÉ«°û«∏e AÉ°ûfE’ »côJ §£îe ¥É«°S »a πª©j ,zá«æª«dG
Ωƒ≤j πKÉªe •É°ûf ™e …RGƒàdÉH ,»Hô©dG ∞dÉëàdG á°†gÉæe IóYÉb ≈∏Y ô£b

ø``«ª¡àe ΩGó```YEÉH ø```«`ª`μ`M ô``≤J zõ``««ªàdG{
Ωó``≤dGh ¿Éà```°ù`eO »```a ø`«`«`Wô```°T Ó```à`b
∫hC’G º¡àªdG ¿CG äÉjôëàdG âØ°ûch
ójó©dG ó«æéàH ¿GôjEÉH OƒLƒªdG ÜQÉ¡dG
π«μ°ûJh øjôëÑdG áμ∏ªªH ô°UÉæ©dG øe
πª©J ô°UÉæ©dG ∂∏J øe á∏°üØæe ÉjÓN
∂``dPh ;¬``JOÉ``«`bh ¬``Jô``eEG âëJ É¡æe π``c
áμ∏ªªH »`` HÉ`` gQE’G º¡££îe ò«Øæàd
øY äÉjôëàdG äôØ°SCG Éªc ,øjôëÑdG
z∞fCÉà°ùªdG{ »fÉãdG ø«ª¡àª∏d ≥Ñ°S ¬fCG
¿ƒ°†Z »a ¿Gô``jEG ≈``dEG ôØ°ùdG ådÉãdGh
á«Ø«c ≈∏Y Éjôμ°ùY ÉHQóJh ,2011 ΩÉY
ΩGóîà°SGh IôéØàªdG äGƒÑ©dG ™«æ°üJ
.ájQÉædG áë∏°SC’G
(çOGƒMh ÉjÉ°†b áëØ°U ≈∏Y π«°UÉØàdG)

»a ¬Yƒ∏°V ø«ÑJ Éªc ,ô«éØàdG áé«àf
øe Üô≤dÉH ôéØàe º°ùL QÉéØfG çOÉM
¿ÉcRôc á≤£æªH øjóHÉ©dG øjR óé°ùe
ô«Ñc »æjôëH π``LQ á``HÉ``°`UEG ≈``dEG iOCG
.ÉgôKEG »aƒoJ á¨«∏H äÉHÉ°UEÉH ø°ùdÉH
ÉªμM õ««ªàdG áªμëe äó`` jCG É``ª`c
á«HÉgQEG áYÉªL π«μ°ûàH º¡àe ΩGó``YEÉ`H
á``«` HÉ``gQEG ™``FÉ``bh 9 Ghò``Ø``f ø`` jô`` NBGh
¿Éª∏°S »Wô°ûdG πàb É¡æª°V øe ,áØ∏àîe
áWô°û∏d á∏aÉM πNGóH ¿Éc …òdG ,ºéfCG
…ôHƒc ≈∏Y É¡ÑfÉéH á∏Ñæb ô«éØJ ºJ
Qhó°U áë°U áªμëªdG äô``bCGh ,Ωó≤dG
.¬≤ëH QOÉ°üdG ΩGóYE’G ºμM

:®ƒØ ΩÓ°SEG Öàc
ΩGóYEÉH ÉªμM õ««ªàdG áªμëe äôbCG
πàbh áWô°ûdG OGô`` aCG ó``MCG πà≤H ¿Gó``e
∫Éª©à°SGh ô«éØJ çGóMEGh »fóe ¢üî°T
Gò«ØæJ áë∏°SC’Gh äGôéØàªdG IRÉ«Mh
º°ùL ´Qõ``H ΩÉ``b PEG ,á«HÉgQEG ¢``VGô``ZC’
™HÉàdG ôμ°ù©ªdG ø``e Üô``≤`dÉ``H ôéØàe
¿Éà°ùeO á≤£æªH á°UÉîdG øeC’G äGƒ≤d
¿Éμe ≈``dEG áWô°ûdG OGô`` aCG êGQó``à` °` SGh
Ö¨°T ∫ÉªYCG çGóMEÉH º°ùédG ∂dP áYGQR
äÉLÉLõH º¡àªLÉ¡eh º¡H √ô«éØJh
óMCG áHÉ°UEG ≈``dEG iOCG Ée ,±ƒJƒdƒªdG
¬JÉ«ëH äOhCG äÉHÉ°UEÉH áWô°ûdG OGô``aCG

∫hCG ø``°TóJ äGQÉ``eE’G ¿Gô``«W
ô¡``°TCG 3 òæe øjôëÑdG ≈dEG á``∏MQ
ô°üY »dhódG øjôëÑdG QÉ£e ≈dEG äGQÉeE’G ¿Gô«£d á∏MQ â∏°Uh
òæe øjôëÑdG áμ∏ªe ≈dEG ÉHÉcQ πªëJ á∏MQ ∫hCG ∂dòH ák æ°Tóe ¢ùeCG
ø«H É«YƒÑ°SCG äÓ``MQ 7 á∏bÉædG π¨°ûJ ±ƒ°Sh .ô¡°TCG áKÓK ƒëf
Oƒ«≤dG ¿CG »Øë°U ¿É«H »a äGQÉ``eE’G ¿Gô«W äôcPh .áeÉæªdGh »HO
≈∏Y Öéj Gò``¡`dh ,¿Gó``∏`Ñ`dG º¶©e »``a ájQÉ°S ∫Gõ``J ’ ôØ°ùdG ≈∏Y
äÉ¡LƒdG ≈dEG êhôîdGh ∫ƒNódG äÉÑ∏£àe øe ≥≤ëàdG øjôaÉ°ùªdG
.º¡JÓMôH ¥Éëàd’G πÑb É¡fhó°ü≤j »àdG
(ájOÉ°üàb’G áëØ°üdG≈∏Y π«°UÉØàdG)

á``HÉ``°``UEG 469h äÉ```«```ah 4
É``fhQƒ``c ¢``Shô``«``Ø``H Ió```jó```L
:»∏Y áªWÉa âÑàc
¢Shô«ØH Ió``jó``L áHÉ°UEG 469 ¢``ù`eCG áë°üdG IQGRh â∏é°S
198h ,IóaGh ádÉª©d ádÉM 250 É¡æe ,z19-ó«aƒc{ óéà°ùªdG ÉfhQƒc
Éª«a ;êQÉîdG øe áeOÉb ádÉM 21h áªFÉb ä’Éëd ø«£dÉîªd ádÉM
.ÉjôÑîe É°üëa 7217 IQGRƒdG äôLCG
Oó©dG π°ü«d á«aÉ°VEG ádÉM 70 »aÉ©J záë°üdG{ âæ∏YCG Éªc
.13267 ≈dEG á«aÉ©àªdG ä’Éë∏d »dÉªLE’G
É¡©°Vh Ö∏£àj »àdG áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY ¿CÉH IQGRƒdG äOÉaCGh
,ájÉæ©dG âëJ ádÉM 20 É¡æe ,ádÉM 135 ≠∏H êÓ©dG »≤∏J »ë°üdG
ä’Éë∏d »dÉªLE’G Oó©dG øe ô≤à°ùe É¡©°Vh ádÉM 5680 ¿CG ø«M »a
.áªFÉb ádÉM 5700 ≠∏H …òdG áªFÉ≤dG
4 π«é°ùJ ó©H 46 ≈dEG áμ∏ªªdG »a IÉaƒdG ä’ÉM OóY ™ØJQG Éªc
øjóaGh áKÓKh ÉeÉY 75 ôª©dG øe ≠∏ÑJ áæWGƒªd »g äÉ«ah ä’ÉM
.(ÉeÉY 65h ,ÉeÉY 39h ,ÉeÉY 35)

øe ô``ãcCG â``éàfCG ΩÓ``YE’G IQGRh «
Ωƒj 100 ∫ÓN á«eÓYEG IOÉ``e ∞dCG 12
(5¢U π«°UÉØàdG)
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..ó¡©dG »dh Qƒ°†Mh AGQRƒdG ¢ù«FQ á°SÉFôH

q AGQRƒ``dG ¢``ù∏ée
»ªdÉ©dG ô``«ª°†dG Ωƒ``«H ∫ÉØàM’G QGô``bEG ƒ``μ°ùfƒ«∏d Qó``≤j
»æjôëÑdG Ö``«Ñ£∏d Ωƒ``j OÉ``ªàYGh ..»``æjôëÑdG Iò``NƒædG π``«©ØJ ≈``dEG ¬``LƒjAGQRƒdG ¢``ù«FQ
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U Qƒ°†ëH AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢SCGQ
´ÉªàL’G AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
øH ô°SÉj QƒàcódG ≈dOCG óbh ,»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ó©H øY ó≤Y …òdG AGQRƒdG ¢ù∏éªd »YƒÑ°SC’G …OÉ«àY’G
:»dÉàdG íjô°üàdÉH ´ÉªàL’G Ö≤Y AGQRƒdG ¢ù∏éªd ΩÉ©dG ø«eC’G ô°UÉædG ≈°ù«Y

»àdG IQOÉÑªdG á°UÉîHh ájOÉ°üàb’Gh
øª°V (ø«μªJ) πª©dG ¥hóæ°U É¡≤∏WCG
∫ÉªYC’G ájQGôªà°SG ºYód áeõëdG √òg
Iô«¨°üdG äÉ°ù°SDƒªdG πjƒªJ º``YOh
.ô¨°üdG á«gÉæàªdGh
AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée ≥`` aGh :Ék ` æ` eÉ``K
áHÉbôdG ójó°ûàd áÑZôH ìGô``à`bG ≈∏Y
äGhOC’G ¢üîj Ée »a ¥Gƒ°SC’G ≈∏Y
.á«FÉbƒdGh á«ë°üdG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :Ék ©°SÉJ
ìGôàbG ≈∏Y áeƒμëdG OQ IOƒ°ùe ≈∏Y
OóëªdG …ô¡°ûdG §°ù≤dÉH ≥∏©àj áÑZôH
äÉ``eó``î` dG ø``e ´É``Ø` à` f’G á``jGó``H »``a
IQGRh É``¡` eó``≤` J »``à``dG á``«` fÉ``μ` °` SE’G
.¿Éμ°SE’G
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :Gô°TÉY
ìGôàbG ≈∏Y áeƒμëdG OQ IOƒ°ùe ≈∏Y
ájƒfÉK á°SQóe AÉ°ûfEÉH ≥∏©àj áÑZôH
´QÉ``°`T iô`` b »``dÉ``gCG á``eó``î`d ø«æÑ∏d
.™jóÑdG
,á``jQGRƒ``dG ô``jQÉ``≤`à`dG ó``æ`H »``ah
ô``jRh ∫Ó``N ø``e Ék ª∏Y ¢ù∏éªdG ò``NCG
…ò``dG ô``ª` JDƒ` ª` dG è``FÉ``à`æ`H á``«` LQÉ``î` dG
≈∏Y Ék ` eÉ``Y 75 Qhô`` e áÑ°SÉæªH ó≤Y
Ió``ë` à` ª` dG º`` ` ` eC’G ¥É``ã``«``e Qhó`` `°` ` U
áæé∏d »FÉæãà°S’G ´ÉªàL’G èFÉàæHh
»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æªd ájò«ØæàdG
Éªc ,á«LQÉîdG AGQRh iƒà°ùe ≈∏Y
IôjRh ∫ÓN øe Ék ª∏Y ¢ù∏éªdG ò``NCG
AGQRh ¢ù∏ée ´ÉªàLG èFÉàæH áë°üdG
.Üô©dG áë°üdG

øe º``¡` JÉ``LÉ``«` à` MGh π``ª` ©` dG Ö``MÉ``°` U
ø«ãMÉÑdG äÉfÉ«ÑH á«Ø«XƒdG QOGƒμdG
äÉ``eó``î`dG ≈`` dEG á``aÉ``°` VE’É``H π``ª`Y ø``Y
π«é°ùàdG ô«aƒJ É¡dÓN øe ºàj »àdG
ó°V ø«eCÉàdGh ÖjQóàdGh ∞«XƒàdGh
.π£©àdG
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :Ék °SOÉ°S
…ôLCÉà°ùe AÉØYEÉH áÑZôH ìGôàbG ≈∏Y
ádhó∏d ácƒ∏ªªdG ájQÉéàdG äÓëªdG
ô¡°TCG áKÓK Ióªd …ô¡°ûdG QÉéjE’G øe
áëFÉL QÉ``°`û`à`fG ±hô`` X ≈`` dEG Gk ô``¶` f
Qhó°üH ≥≤ëJ …ò``dGh 19 - ó«aƒc
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬«LƒJ
äGQÉéjE’G π«°üëJ ±É≤jEÉH AGQRƒ``dG
ájó∏ÑdG ∑Ó``eCG øe øjôLCÉà°ùªdG øe
¢ù∏éªdG ∑Ó``eCG ø``e øjôLCÉà°ùªdGh
AGQRƒdG ¢ù∏ée QGôbh ,áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G
øe äGQÉ`` ` é` ` `jE’G π``«`°`ü`ë`J ±É`` ≤` `jEG
ácƒ∏ªªdG äÓëªdG øe øjôLCÉà°ùªdG
.¿Éμ°SE’G ∂æÑd
AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥``aGh :Ék ©HÉ°S
áeõëdG QÉ°üàb’ áÑZôH ìGôàbG ≈∏Y
á``eƒ``μ`ë`dG É``¡` à` æ` ∏` YCG »``à` dG á``«` dÉ``ª` dG
≈∏Y QÉ`` æ` `jO äGQÉ``«``∏``e 4^3 á``ª`«`≤`H
¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh äÉcô°T
á«gÉæàªdGh Iô«¨°üdGh á£°SƒàªdG
Ék «Ñ∏°S É``gô``KCÉ` J âÑãj »``à` dG ô¨°üdG
á¡LGƒªd á``jRGô``à` M’G äGAGô`` LE’É`` H
¬``fCG É``ª`«`°`S ’h ,ø``jô``ë` Ñ` dÉ``H É``fhô``c
äGQOÉ``Ñ` ª` dG á``aÉ``c ∫Ó``N ø``e ≥≤ëàe
á``«`dÉ``ª`dG á``eõ``ë` dG É``¡`à`æ`ª`°`†`J »``à` dG

¢UÉN πμ°ûH Ió``jó``é` dG äÉ©ªéªdG
,»ë°üdG ±ô``°`ü`dG áμÑ°T ô``jƒ``£`Jh
á£îdG ádÉMEG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée Qô``bh
á«dÉªdG ¿hDƒ°û∏d ájQGRƒdG áæé∏dG ≈dEG
.»dÉªdG ¿RGƒàdGh ájOÉ°üàb’Gh
¢ù∏ée ¢``Vô``©` à` °` SG :Ék ` °` ù` eÉ``N
πª©dG ô``jRh ¬°VôY Gk ôjô≤J AGQRƒ``dG
á°üæªdG ø``Y á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
π°UGƒàdG ™jô°ùJ ¢Vô¨H á«fhôàμdE’G
á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh ø«H
øY ø``«` ã` MÉ``Ñ` dGh π``ª` ©` dG Ö``MÉ``°` Uh
∞«XƒàdG äÉ«∏ªY áØYÉ°†eh πªY
äÉ``fÉ``«`H §`` HQ ∫Ó`` N ø``e É¡∏«¡°ùJh

,á≤£æªdG »a á«Ä«ÑdG ∫ÉªMC’G π«∏≤Jh
ôKCÓd »é«JGôà°SG ºjƒ≤J á``°` SGQOh
ò«ØæJ áYô°ùH ¢ù∏éªdG ∞∏ch ,»Ä«ÑdG
IQGRh ø«H ≥«°ùæàdÉH äÉMôà≤ªdG √òg
.áÄ«Ñ∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdGh §ØædG
äÉ``¡`«`Lƒ``à`d Ék ` ≤` «` ≤` ë` J :Ék ` ` ©` ` HGQ
¢``ù`«`FQ »``μ` ∏` ª` dG ƒ``ª` °` ù` dG Ö``MÉ``°` U
á«àëàdG á``«`æ`Ñ`dG ô``jƒ``£`à`H AGQRƒ`` ` dG
,¿É``cRô``c »``a á``«`°`SÉ``°`SC’G É``¡`JÉ``eó``Nh
Gk ôjô≤J AGQRƒ```dG ¢ù∏ée ¢Vô©à°SG
äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G ôjRh øe
á£N øª°†J »fGôª©dG §«£îàdGh
¿ÉcRôc »a á«àëàdG á«æÑdG ôjƒ£àd
»a á``«`∏`NGó``dG ¥ô``£` dG ô``jƒ``£`J πØμJ

πeÉ©à∏d QÉæjO ¿ƒ«∏e 177 RhÉéàj ’
á¡LGƒªd á``FQÉ``£`dG äÉahô°üªdG ™``e
(19- ó``«` aƒ``c) É```fhQƒ```c ¢``Shô``«` a
áaÉc º``YO »``a º¡°ùj ÉªH ¬``JÉ``«`YGó``Jh
.√QÉ°ûàfG øe óë∏d á«æWƒdG Oƒ¡édG
á«°UƒJ ≈```dEG GkOÉ``æ` à` °` SG :Ék ` «` fÉ``K
ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥aGh ,AGQRƒ``dG
πjó©J ¿CÉ°ûH ¿ƒfÉ≤H Ωƒ°Sôe ´hô°ûe
º«¶æàdG IOÉ``YEG ¿ƒ``fÉ``b ΩÉ``μ`MCG ¢†©H
»a á«aÉØ°ûdG õjõ©J ±ó¡H ¢SÓaE’Gh
¢``SÓ``aE’Gh º«¶æàdG IOÉ``YEG äGAGô`` LEG
,É¡«a ø«æFGódG QhOh ¥ƒ≤M õjõ©Jh
äGAGô`` ` LE’G PÉ``î` JG ¢ù∏éªdG Qô`` bh
.∂dòd áeRÓdG á«fƒfÉ≤dGh ájQƒà°SódG
ÖMÉ°U äÉ¡«Lƒàd Gk ò«ØæJ :Ék ãdÉK
AGQRƒ`` ``dG ¢``ù` «` FQ »``μ` ∏` ª` dG ƒ``ª` °` ù` dG
»a ¬æ«°ùëJh »Ä«ÑdG ™°VƒdG á°SGQóH
,IQhÉéªdG iô≤dGh ô«eÉ©ªdG á≤£æe
Gôjô≤J AGQRƒ```dG ¢ù∏ée ¢Vô©à°SG
øe √ò«ØæJ º``J ÉªY §ØædG ô``jRh ø``e
ô«eÉ©ªdG »a á«Ä«H äGQOÉÑeh ™jQÉ°ûe
áÄ«ÑdG ø«°ùëàd IQhÉéªdG á≤£æªdGh
ájôëÑdG á``Ä`«`Ñ`dGh AGƒ``¡``dG IOƒ`` `Lh
ø``jô``ë` Ñ` dG §``Ø` f á``cô``°` T ∫Ó`` `N ø`` e
áYÉæ°üd è«∏îdG á``cô``°`Th (ƒ``μ` HÉ``H)
¢ù∏ée ≥```aGhh ,äÉ``jhÉ``ª`«`chô``à`Ñ`dG
IOÉ``jõ``d äÉ``Mô``à` ≤` e ≈``∏` Y AGQRƒ`` ` ``dG
,ô«eÉ©ªdG »a »Ä«ÑdG ™°VƒdG ø«°ùëJ

AGqô`L IôKCÉàªdG äÉYÉ£≤dÉH á≤∏©àªdG
≈∏Y ÉgQÉKBGh ÉfhQƒc áëFÉL äÉ«YGóJ
äÉ«°UƒJ ™aQh »æjôëÑdG OÉ°üàb’G
.É¡fCÉ°ûH áæé∏dG
ÖMÉ°U ¬Lh ,π°üàe ¥É«°S »ah
≈``dEG AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
π«©ØJ ¿Éª°†d áÑ°SÉæªdG äÉ«dB’G ™°Vh
IòNƒædG É¡æeh ájôëÑdG IhôãdG ¿ƒfÉb
≈∏Y á``HÉ``bô``dG ó``jó``°` û` Jh »``æ`jô``ë`Ñ`dG
ó«°üdG º«¶æJ ±ó¡H ∂dPh ,ø«ØdÉîªdG
∞``∏`ch ,á``jô``ë` Ñ` dG Ihô``ã``dG á``jÉ``ª` Mh
™jQÉ°ûª∏d á``jQGRƒ``dG áæé∏dG √ƒª°S
.∂dòH á«àëàdG á«æÑdGh ájƒªæàdG
ÖMÉ°U ™``HÉ``J ,ô```NBG Ö``fÉ``L ø``e
AGQRƒ`` ``dG ¢``ù` «` FQ »``μ` ∏` ª` dG ƒ``ª` °` ù` dG
á``«`ª`æ`à`dGh π``ª` ©` dG ô`` `jRh ∫Ó```N ø`` e
øe ºà«°S »``à`dG á``«` dB’G á``«`YÉ``ª`à`L’G
á«∏gC’G äÓaÉëdG ÜÉë°UCG ºYO É¡dÓN
ø``gGô``dG ™°VƒdG AGqô` `L áÑ∏£dG π≤æd
PEG ,É«ªdÉY ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàf’
»àdG äGAGô`` LE’G ≈∏Y √ƒª°S ¿CÉ`ª`WG
º¡ëæªd á«æ©ªdG äÉ¡édG É¡H Ωƒ``≤`J
íFGô°ûdÉH Iƒ``°` SCG Üƒ``∏`£`ª`dG º``Yó``dG
.ø«æWGƒªdG øe iôNC’G
»a ¢``ù` ∏` é` ª` dG ô``¶` f ∂`` `dP ó``©` H
¬dÉªYCG ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG äGôcòªdG
:»∏j Ée äGQGô≤dG øe É¡fCÉ°ûH òîJGh
á«°UƒJ ≈`` `dEG GkOÉ``æ` à` °` SG :’k hCG
ÖMÉ°U á°SÉFôH á«≤«°ùæàdG áæé∏dG
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
≈∏Y AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ≥aGh ,AGQRƒ``dG
¿ƒ``fÉ``≤`H Ωƒ``°` Sô``e ´hô``°` û` e QGó`` °` `UEG
øª°V áFQÉW äÉahô°üe êGQOEG ¿CÉ°ûH
á«dÉªdG áæ°ù∏d ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG
á«dÉªdG ô``jRh ¬``©`aQ …ò`` dGh ,2020
¢ü«°üîJ ±ó¡H »æWƒdG OÉ°üàb’Gh
≠∏ÑªH áFQÉ£dG äÉahô°üª∏d á«fGõ«e

.ô°UÉædG ô°SÉj .O |
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N ô``«` eC’G
AÉ`` Ñ` `WC’G º``jô``μ` à` d AGQRƒ`` ` ` dG ¢``ù` «` FQ
åëÑdG »``a øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG
Gk ôjó≤J ∂dP »JCÉjh ,»Ñ£dGh »LÓ©dG
»a AÉÑWC’G É¡H ™∏£°†j »àdG Oƒ¡é∏d
™ªàéªdG áë°Uh áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG
ójõe ∫ò``Ñ`d ºgõ«ØëJ ≈∏Y Ék `°`Uô``Mh
äÉeóîdG IOƒéH AÉ≤JQÓd ó¡édG øe
.º«≤ªdGh øWGƒª∏d áeó≤ªdG á«ë°üdG
ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°` U ™``HÉ``J É``gó``©` H
√ò«ØæJ ºJ Ée AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
»``dÉ``gC’ á``«`fÉ``μ`°`SE’G äÉÑ∏£dG á«Ñ∏àd
√ƒª°S äÉ¡«LƒJh á«ëdÉ°üdG ájôb
ó«Øà°ùj »fÉμ°SEG ´hô°ûe ¢ü«°üîàH
√ƒª°S ¬Lhh ,á«ëdÉ°üdG »dÉgCG ¬æe
á«ëdÉ°üdG ájôb IQÉjõH ¿Éμ°SE’G ôjRh
.¢Uƒ°üîdG Gòg »a ôjô≤J ™aQh
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ∞∏c ºK
á``jQGRƒ``dG á``æ`é`∏`dG AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`«`FQ
á``jOÉ``°` ü` à` b’Gh á``«` dÉ``ª` dG ¿hDƒ` °` û` ∏` d
äÉ°SGQódG »a ô¶ædÉH »dÉªdG ¿RGƒàdGh
á``eó``≤`ª`dG á``Mô``à` ≤` ª` dG äGQOÉ`` Ñ` `ª` `dGh
øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ øe
á«æjôëÑdG ∫É``ª` YC’G ∫É``LQ á«©ªLh

øY AGQRƒ`` ` ` `dG ¢``ù` ∏` é` e Üô`` ` `YCG
ÖMÉ°U IQOÉ``Ñ` ª` H √ô``î` ah √RGõ``à``YG
á°UÉîdG AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
»a É¡à«ªgCGh ,ô«ª°†∏d »dhódG Ωƒ«dÉH
êÉàëJ »àdG á«ªdÉ©dG ´É``°` VhC’G πX
ΩÓ°ùdG õjõ©àd ô«ª°†∏d ΩÉμàM’G ≈dEG
¢ù∏éªdG ¬``Lhh ,á``«`fÉ``°`ù`fE’G ô``«`Nh
º`` `eC’G á``ª`¶`æ`ª`d ô``jó``≤` à` dGh ô``μ` °` û` dG
áaÉ≤ãdGh º``∏`©`dGh á«Hôà∏d IóëàªdG
πª©dG ≥``jô``a QGô`` ` bE’ (ƒ``μ`°`ù`fƒ``«`dG)
…ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d ™HÉàdG …ô«°†ëàdG
Éªd Ωƒ«dG Gò¡H AÉØàMÓd ƒμ°ùfƒ«∏d
IQOÉÑªd á«ªeCG áHÉéà°SG øe ∂dP ¬∏ãªj
Gk ôjó≤J ¢ùμ©j É``e ,á«ªdÉ©dG √ƒª°S
äÉ°SÉ«°ùd á«dÉY áfÉμeh Ék ©«aQ Ék «dhO
IOÉ«b πX »a É¡àjDhQh øjôëÑdG áμ∏ªe
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M
.ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°` U OÉ`` °` `TCG É``gó``©` H
¬H ™àªàj ÉªH AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
∫ÉY »``Yh øe øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°T
√ƒª°S Ék ¡Lƒe ,á«dhDƒ°ùªdÉH ¢ùMh
øe ó``cCÉ``à``dGh á``HÉ``bô``dG ∞``«`ã`μ`J ≈`` `dEG
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ™«ªL ΩGõàdG
ô«HGóàdGh á``jRGô``à`M’G äGAGô``LE’É``H
¬«a âëéf Ée ≈∏Y á¶aÉëª∏d á«FÉbƒdG
…ó°üàdG »a ¿B’G ≈àM øjôëÑdG áμ∏ªe
Éeh (19 - ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
ÖMÉ°U IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôa ¬≤≤M
óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G
.ÖfÉédG Gòg »a õ«ªJ øe AGQRƒdG
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U ø``e á``cQÉ``Ñ`ª`Hh
¢ù∏ée Qôb ,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG
Ö``«`Ñ`£`∏`d Ωƒ`` ` j OÉ`` ª` `à` `YG AGQRƒ`` ` ` ` `dG
ô¡°T øe AÉ``©`HQCG ∫hCG »a »æjôëÑdG
¢ü«°üîJh ,ΩÉ```Y π``c ø``e ô``Ñ`ª`aƒ``f
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U º°SÉH IõFÉL
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¢``ù``«``FQ ΩÉ```ª```à```gGh º```Yó```H ó``«``°``û``J á``ë``°``ü``dG Iô```````jRh
¬``«``a ø```«```∏```eÉ```©```dGh »```ë```°```ü```dG ´É```£```≤```dÉ```H AGQRƒ``````````dG

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |

ó©J á«YƒædG äGQOÉÑªdG √ò``g ¿CÉ` H áë°üdG Iô``jRh âæ«Hh
IOƒéH AÉ≤JQ’Gh ójõªdG ∫òÑd É©«é°ûJh á∏eÉ©dG QOGƒμ∏d GõaÉM
á``MGQh áë∏°üe »``a É``ªk `FGO Ö°üJ »``à`dGh ,á«ë°üdG äÉeóîdG
IôjRh äQÉ°TCGh .á«ë°üdG ájÉYôdG πÑ°S πc ô«aƒJh ,≈°VôªdG
äÉ¡«LƒàdG ò«ØæJ ≈∏Y πª©J ÉgQOGƒch IQGRƒdG ¿CG ≈dEG áë°üdG
ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S ¬≤«≤ëàd ™∏£àj Ée ≥«≤ëJh Iójó°ùdG
ºjó≤J á«ªgCÉH ºjôμdG √ƒª°S øe Éfk ÉªjEG ,≈°VôªdG áMGQ πLCG øe
øe øjó«Øà°ùªdG áaÉμd á«dÉY IOƒL äGP á«LÓYh á«ë°U äÉeóN
.øjôëÑdG »a áë°üdG IQGRh äÉeóN
πμd áÄæ¡àdÉH áë°üdG Iô```jRh â``eó``≤`J ô`` NBG Ö``fÉ``L ø``eh
º¡H ∫ÉØàMÓd Ωƒ``j ¢ü«°üîJ ≈∏Y ,á«æjôëH áÑ«ÑWh Ö«ÑW
äGRÉéfE’ÉH ÉgRGõàYG ≥«ªY øY äôÑYh ,øjõ«ªàªdG ºjôμJh
≈∏Y øjôëÑdG áμ∏ªe »a øjôëÑdG AÉÑWCG É¡≤≤M »àdG Iõ«ªàªdG
øjôëÑdG É¡H Gƒaô°T »àdG á«ªdÉ©dG äGOÉ°TE’Gh »∏ëªdG iƒà°ùªdG
≈¶ëJ Ée πX »a »ë°üdG ∫ÉéªdG »a á«°VÉªdG IôàØdG ∫Ó``N
áMƒª£dG iDhô``dGh ,IôbƒªdG áeƒμëdG πÑb øe IófÉ°ùe øe ¬H
´É£≤∏d É°UÉN
ÉeÉªàgG »dƒJ »àdG Iójó°ùdG äÉ¡«LƒàdGh
k É°UôMh
k
ø«æWGƒª∏d áeó≤ªdG äÉeóîdÉH AÉ≤JQ’G π«Ñ°S »a ∂dPh »ë°üdG
Iô«°ûe .áë°üdG õjõ©Jh ¢VGôeC’G øe ájÉbƒ∏d É«©°S ,ø«ª«≤ªdGh
áë°üdGh á«Ñ£dG äGAÉØμdG ºYód ôªà°ùªdG áë°üdG IQGRh QhO ≈dEG
.áMƒª£dGh

áë°üdG Iô``jRh ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa IPÉà°S’G âæªK
øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ód øe ΩÉªàg’Gh ºYódG
É°Uƒ°üNh »ë°üdG ´É£≤dÉH ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
ácQÉÑªd Égôjó≤Jh Égôμ°T ≠dÉH øY IôÑ©e ,á∏eÉ©dG QOGƒ``μ`dG
AGQRƒdG ¢ù∏ée QGôbh ,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ôÑªaƒf ô¡°T øe AÉ©HQCG ∫hCG »a »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Ωƒj OÉªàYG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U º°SÉH IõFÉL ¢ü«°üîJh ,ΩÉ``Y πc øe
AÉÑWC’G ºjôμàd AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
»JCÉJ »àdGh ,»Ñ£dGh »LÓ©dG åëÑdG »a øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG
áeÓ°S ≈∏Y ®ÉØëdG »a AÉÑWC’G É¡H ™∏£°†j »àdG Oƒ¡é∏d Gkôjó≤J
ó¡édG øe ójõªdG ∫òÑd ºgõ«ØëJ ≈∏Y É°UôMh
™ªàéªdG áë°Uh
k
.º«≤ªdGh øWGƒª∏d áeó≤ªdG á«ë°üdG äÉeóîdG IOƒéH AÉ≤JQÓd
ÖMÉ°üd Égôjó≤Jh Égôμ°T ≠dÉH øY ídÉ°üdG IôjRƒdG âHôYCGh
á≤aGƒªdG √ò``g ≈∏Y ¢ù∏éªdGh AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
áμ∏ªªdG ¬H ôNõJ Éªd √ƒª°S ôjó≤Jh ΩÉªàgG ¢ùμ©J »àdG áªjôμdG
,»ë°üdG ´É£≤dG »``a á°ü°üîàe á«ÑW äGô``Ñ`Nh äGAÉ``Ø`c ø``e
¬H ¿ƒeƒ≤j Éeh …ƒ«ëdGh ΩÉ¡dG ´É£≤dG Gòg »a ºgOƒ¡L ôjó≤Jh
øe Rõ©J IQƒ£àeh áãjóM á«ë°U áeóN ºjó≤àd Iõ«ªàe Oƒ¡L øe
ºgOƒ¡L ô«¶f ºjôμàdG Gòg º¡bÉ≤ëà°SG IócDƒe ,øWGƒªdG áë°U
¿ƒdòÑjh øWƒdG OƒæL º¡a »ë°üdG ´É£≤dÉH ,á«fÉ°ùfE’Gh á∏«ÑædG
.º¡JOÉbh º¡æWh πLCG øe ¢ù«ØædGh »dÉ¨dG

¿ƒÄæ¡j ó``¡``©``dG »````dhh AGQRƒ```````dG ¢``ù``«``FQh ∂``∏``ª``dG
á``«``MGô``é``dG á``«``∏``ª``©``dG ìÉ```é```æ```H Üô```¨```ª```dG ∂```∏```e
≈∏Y ºjój ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG Ók FÉ°S ,¬àdÓéd
áμ∏ªª∏d ≥≤ëj ¿CGh ,á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe ¬àdÓL
Ωó≤àdG øe ójõªdG ºjôμdG É¡Ñ©°Th á≤«≤°ûdG á«Hô¨ªdG
.¬àdÓéd áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a QÉgOR’Gh AÉNôdGh
¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å``©`Hh
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H
áÄæ¡J á«bôH ,AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
∂∏e ¢SOÉ°ùdG óªëe ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ¬«NCG ≈dEG
øY É¡«a √ƒª°S Üô``YCG ,á≤«≤°ûdG á«Hô¨ªdG áμ∏ªªdG
âjôLCG »àdG á«MGôédG á«∏ª©dG ìÉéæH ¬«fÉ¡J ¢üdÉN
≈∏Y ºjój ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG Ók FÉ°S ,¬àdÓéd
áμ∏ªª∏d ≥≤ëj ¿CGh ,á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe ¬àdÓL
Ωó≤àdG øe ójõªdG ºjôμdG É¡Ñ©°Th á≤«≤°ûdG á«Hô¨ªdG
.¬àdÓéd áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a QÉgOR’Gh AÉNôdGh

øH óªM ∂∏ªdG á``dÓ``é`dG ÖMÉ°U Iô°†M å©H
áÄæ¡J á«bôH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
∂∏e ¢SOÉ°ùdG óªëe ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ¬«NCG ≈dEG
øY É¡«a ¬àdÓL Üô``YCG ,á≤«≤°ûdG á«Hô¨ªdG áμ∏ªªdG
âjôLCG »àdG á«MGôédG á«∏ª©dG ìÉéæH ¬«fÉ¡J ¢üdÉN
¬àdÓL ≈∏Y ºjój ¿CG ÓYh πL ≈dƒªdG Ók FÉ°S ,¬àdÓéd
áμ∏ªª∏d ≥≤ëj ¿CGh ,á«aÉ©dG ΩÉªJh áë°üdG Qƒaƒe
Ωó≤àdG øe ójõªdG ºjôμdG É¡Ñ©°Th á≤«≤°ûdG á«Hô¨ªdG
.¬àdÓéd áª«μëdG IOÉ«≤dG πX »a QÉgOR’Gh AÉNôdGh
áØ«∏N ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U å©H Éªc
áÄæ¡J á«bôH AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H
∂∏e ¢SOÉ°ùdG óªëe ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U ¬«NCG ≈dEG
øY É¡«a √ƒª°S Üô``YCG ,á≤«≤°ûdG á«Hô¨ªdG áμ∏ªªdG
âjôLCG »àdG á«MGôédG á«∏ª©dG ìÉéæH ¬«fÉ¡J ¢üdÉN

á«FÉªdG OQGƒªdG ¢``ù∏ée ¿CÉ``°ûH GQGôb Qó``°üj AGQRƒdG ¢ù«FQ
2019 áæ°ùd (9) º``bQ QGô``≤`dG ø``e ≈`` dhC’G IOÉ``ª`dG ≈``dEG
ºbôH ójóL óæH á«FÉªdG OQGƒªdG ¢ù∏ée π«μ°ûJ IOÉYEÉH
:»JB’G ¬°üf ,(9)
.záeGóà°ùªdG ábÉ£dG áÄ«g ¢ù«FQ -9{
Gò¡H πª©j ¬fCG QGô≤dG øe á«fÉãdG IOÉªdG »a AÉLh
.á«ª°SôdG ójôédG »a ô°ûæjh ,√Qhó°U ïjQÉJ øe QGô≤dG

øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U øY Qó°U
áæ°ùd (7) ºbQ QGô``b AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
QGô≤dG øe ≈dhC’G IOÉªdG ≈dEG ójóL óæH áaÉ°VEÉH 2020
OQGƒªdG ¢ù∏ée π«μ°ûJ IOÉYEÉH 2019 áæ°ùd (9) ºbQ
.á«FÉªdG
±É°†j ¬fCG ≈∏Y QGô≤dG øe ≈``dhC’G IOÉªdG â°üfh

»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Ωƒj OÉªàY’ AÉÑWC’G á«©ªL øe AGQRƒdG ¢ù«Fôd ôμ°T ócDƒj »``æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Ωƒ``j OÉ``ªàYG :iQƒ``°ûdG ¢ù∏ée ¢``ù«FQ
¿ód øe á«©ªédG ¬H â«¶M …ò``dG
Iô«°ùe á∏°UGƒeh ,Iõ``FÉ``é`dG √ò``g
¢UôM IócDƒe ,√QGôbEG ≈dEG ’ƒ°Uh
AÉ`` `Ñ` ` WC’G á``«` ©` ª` L â`` ` Hô`` ` YCG
á``«æWƒdG º¡JÉ«ë``°†Jh AÉ``ÑWCÓd »fÉ``°ùfE’G AÉ``£©dÉH RGõ``àY’G
AÉÑWC’G ¬JÉæHh ¬FÉæHCG ºjôμàd √ƒª°S
AÉæHC’ áeóN º¡JÉ«ë°†Jh º¡FÉ£Y
á``cGô``°`û`dG õ``jõ``©` J ≈``∏` Y á``«`©`ª`é`dG
Égôjó≤Jh Égôμ°T ø``Y á«æjôëÑdG
IQGRh ™`` e Iô``ª``ã``ª``dGh á``∏` YÉ``Ø` dG
¢Vƒ¡ædG á∏°UGƒe πLCG øe áë°üdG
áaÉc øe »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG ™bGƒH
.»MGƒædG
IOÉ`` Z IQƒ`` à` `có`` dG â``ª` à` à` NGh
á«©ªL ¿EG á∏FÉb É¡ëjô°üJ º°SÉ≤dG
ÖMÉ°U ôμ°ûJ PEG á«æjôëÑdG AÉÑWC’G
≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG
≥«≤ëàd á«©ªé∏d π°UGƒàªdG ¬ªYO
,»æjôëÑdG Ö«Ñ£dG áeóîd É¡aGógCG
√ƒª°S πª°ûj ¿CG ≈``dG ™∏£àJ É¡fEÉa
≈``dhC’G á«dÉ©ØdG áªjôμdG ¬àjÉYôH
»a ø``jõ``«`ª`à`ª`dG AÉ`` Ñ` `WC’G º``jô``μ`à`d
ôÑªaƒf ô¡°T øe AÉ``©`HQCG Ωƒ``j ∫hCG
√ò¡d ¿ƒμ«°S Éªd ∂``dPh ,ΩÉ©dG Gò¡d
≈∏Y ô«Ñc ôKCG øe áªjôμdG ájÉYôdG
¿ƒæμj ø``jò`` dGh AÉ`` Ñ` `WC’G ¢``Sƒ``Ø` f
á``Ñ`ë`ª`dGh ô``jó``≤` à` dG äÉ`` ` jBG ≈``ª` °` SG
.ºjôμdG √ƒª°ùd ¿Éaô©dGh

áμ∏ªe »`` a ¿É`` °` `ù` `fEÓ` `dh º``¡` Ñ` ©` °` T
.øjôëÑdG
øY ¿Ó``YE’G ¿CG ≈``dEG äQÉ``°` TCGh
äGòdÉH âbƒdG Gòg »a Ö«Ñ£dG Ωƒj
AÉ``Ñ`WC’G A’Dƒ`¡`d ºjôμJ π°†aCG ƒ¡d
á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG »a ¿ƒØ≤j øjòdG
¢``Shô``«` a á``ë` FÉ``L á`` ¡` `LGƒ`` e »```a
¿ÉØàH ¿ƒ∏ª©j z19ó«aƒc{ ÉfhQƒc
»``ah ,ô``«`¶`æ`dG ™£≤æe ¢``UÓ``NEGh
äGôàØd º¡FÉÑMCGh ºgô°SCG øY ∫õ©e
ô£î∏d º¡°ùØfCG ¿ƒ°Vô©jh ,á∏jƒW
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG ájÉªM á«¨H
.á«dÉ¨dG øjôëÑdG áμ∏ªe »a
â``æ`ªs `K ¬`` ` JGP ¥É``«` °` ù` dG »`` `ah
πYÉØàdG º``°`SÉ``≤`dG IOÉ`` Z IQƒ``à` có``dG
IôjRh πÑb øe ôªãªdGh »HÉéjE’G
ó«©°S âæH á≤FÉa IPÉà°SC’G áë°üdG
á«©ªédG ìôà≤e »æÑJ »a ídÉ°üdG
AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`∏`é`e ≈``∏` Y ¬``°` Vô``Yh

.á«dÉ¨dG øjôëÑdG áμ∏ªe »a
AÉÑWC’G á«©ªL ôîa øY áHô©e
Ohó``ë`e Ó``dG √ƒ``ª`°`S º``Yó``H ô«ÑμdG
É¡àeó≤e »``ah äÉ``YÉ``£`≤`dG ™«ªéd
√ƒª°S äÉ¡«LƒJh »ë°üdG ´É£≤dG
á«©ªL IQGOEG ¢ù∏éªd áª«μëdG
âª¡°SCG »àdGh á«æjôëÑdG AÉÑWC’G
äGRÉéfE’G ≥«≤ëJ »a ΩGhó``dG ≈∏Y
á«©ªé∏d á∏°UGƒàªdG äÉMÉéædGh
AÉ`` Ñ` `WC’Gh É``¡` FÉ``°` †` YCG á``eó``N »`` a
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a áeÉY IQƒ°üH
¿CG IOÉ``Z IQƒ``à`có``dG â``aÉ``°`VCGh
¢ù«FQ ƒª°S º°SÉH IõFÉL ¢ü«°üîJ
ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G ºjôμàd AGQRƒdG
»LÓ©dG å``ë`Ñ`dG »``a øjõ«ªàªdG
äÓ«eõ∏d õaÉM ôÑcCG πãªj »Ñ£dGh
∫ò``H π`` LCG ø``e AÉ`` Ñ` `WC’G AÓ`` eõ`` dGh
¢ùaÉæà∏d AÉ£©dGh ó¡édG øe ójõªdG
≈∏Y ∫ƒ°üëdG ±ô°T π«æd õ«ªàdGh

áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd
¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
¢ù∏ée OÉªàYG ô``KEG ≈∏Y AGQRƒ```dG
á°ù∏L »a √ƒª°S á°SÉFôH AGQRƒ``dG
…òdG á«©ªédG ìôà≤e ø«æK’G ¢ùeCG
áë°üdG IôjRh IQƒμ°ûe ¬H âeó≤J
ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa IPÉà°SC’G
,»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Ωƒj ¢ü«°üîàd
∫hCG AGQRƒ`` dG ¢ù∏ée óªàYG å«M
øe ôÑªaƒf ô¡°T ø``e AÉ``©` HQCG Ωƒ``j
Ö«Ñ£dÉH AÉØàMÓd É``eƒ``j ΩÉ``Y π``c
º°SÉH IõFÉL ¢ü«°üîJh »æjôëÑdG
AÉÑWC’G ºjôμàd AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S
ä’Éée »a øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG
.»Ñ£dGh »LÓ©dG åëÑdG
á°ù«FQ äCÉæg áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
óªëe IOÉ`` Z IQƒ``à` có``dG á«©ªédG
√òg ≈∏Y AÉ``Ñ` WC’G ™«ªL º°SÉ≤dG
RÉ``é`fE’G Gò``gh ºjôμàdGh IhÉØëdG

º¶ædG ôjƒ£Jh õjõ©J πLCG øe á«ª∏©dG çÉëHC’Gh
É¡∏©Lh ,øjôëÑdG áμ∏ªe »a á«LÓ©dGh á«ë°üdG
ôjó≤Jh IOÉ°TEG ™°Vƒeh ,IQGó°Uh õq«ªJ »a ÉkªFGO
Ωƒj ¿CG GócDƒe ,»dhódGh »æWƒdG ø«jƒà°ùªdG ≈∏Y
õ«ØëàdG øe Gkó`jõ``e ≥∏î«°S »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG
áeóN »a ôÑcCG AÉ£Y ∫ò``H ≈``dEG AÉÑWCÓd ™``aGó``dGh
.»ë°üdG ∫ÉéªdG
¢ù∏éªdG ¿CG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ øq«Hh
øe ,»``Ñ`£`dG ´É£≤∏d Gkó` fÉ``°` ù` eh É``ªk ` YGO ≈≤Ñ«°S
»àdG ø«fGƒ≤dGh äÉ©jô°ûàdG åjóëJh ø°S ∫ÓN
»a ´É£≤dG Gò``g √ó¡°ûj …ò``dG Qƒ£àdGh ÖcGƒàJ
»a á«ë°üdG äÉeóîdG π©éj ÉªH ,øjôëÑdG áμ∏ªe
.áeó≤àeh á«dÉY äÉjƒà°ùe
á``°`ù`«`FQ ,º``FÉ``≤``dG IOÉ`` `Z IQƒ`` à` `có`` dG CÉ` `æq ` `gh
Ö«Ñ£∏d Ωƒj OÉªàYÉH á«æjôëÑdG AÉÑWC’G á«©ªL
»àdG Oƒ¡é∏d ô``jó``≤`à`dG ø``Y É``Hk ô``©`e ,»``æ`jô``ë`Ñ`dG
»a øjôëÑdG áμ∏ªe º°SG AÓYE’ AÉÑWC’G É¡H Ωƒ≤j
Ék«æªàeh ,á``«`dhó``dGh á«ª«∏bE’G á«Ñ£dG πaÉëªdG
º¡àæ¡e AGOCG »a ìÉéædGh ≥«aƒàdG QGôªà°SG º¡d
.á«fÉ°ùfE’G

Ωƒj
m ¢ü«°üîJ ¿CG GócDƒe ,ôªà°ùe AÉæKh IOÉ°TEG
AÉØàMÓd á«æWh á£ëe πãª«°S »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d
∞∏àîe »a Oƒ¡Lh mπªY øe AÉÑWC’G ¬eó≤j Ée πμH
.äÉjóëàdGh ±hô¶dG
∂∏àªj »æjôëÑdG »Ñ£dG QOÉ``μ`dG ¿EG{ :∫É``bh
ióe ≈∏Y äÉMÉéædGh äGõéæªdG øe ÓaÉM Óé°S
É kLPƒªf ¿ƒ∏ãªj º¡a ,»ë°üdG øjôëÑdG ïjQÉJ
áμ∏ªe π``LCG ø``e á«ë°†àdGh AÉ``aƒ``dG êPÉ``ª`f ø``e
∫ÓN áaqô°ûªdG º¡àØbh ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,zøjôëÑdG
áμ∏ªe É¡°û«©J »àdG á«FÉæãà°S’G á«ë°üdG ±hô¶dG
¢Shô«a áéFÉL ÖÑ°ùH ºdÉ©dG ∫hOh øjôëÑdG
∫òÑdG »fÉ©e ≈ª°SCG ¢ùμ©J ,z19 ó«aƒc{ ÉfhQƒc
º¡fEG PEG ,™«ªédG áeÓ°S ≈∏Y ¢UôëdGh »fÉØàdGh
ø«æWGƒªdG áë°U øY ∫hC’G ´ÉaódG §N Gƒ∏qμ°T
áeóîd QÉ¡ædÉH π«∏dG ¿ƒ∏°UGƒjh ,ø«ª«≤ªdGh
.±hô¶dG √òg »a øjôëÑdG áμ∏ªe
AÉÑWC’G ¿CG ≈dEG iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ √ qƒfh
,AÉ``Ø` à` M’Gh º``jô``μ`à`dG ¿ƒ≤ëà°ùj ø««æjôëÑdG
,á«ãëHh á«LÓY Oƒ¡L øe ¬H ¿ƒeƒ≤j Ée ≥«KƒJh
äÉ``°` SGQó``dG AGô`` ` LEG á``∏` °` UGƒ``e ≈``∏` Y º``¡` °` Uô``Mh

¢ù«FQ ,ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y ó«°ùdG ó``cCG
ƒª°ùdG Ö``MÉ``°`U á``cQÉ``Ñ`e ¿CG iQƒ``°` û` dG ¢ù∏ée
¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
OÉªàYÉH AGQRƒ``dG ¢ù∏ée á°ù∏L ∫Ó``N ,AGQRƒ``dG
ô¡°T øe AÉ©HQCG ∫hCG »a »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Ωƒj
√ qƒª°S º°SÉH IõFÉL ¢ü«°üîJh ,ΩÉY πc ôÑªaƒf
åëÑdG »a øjõ«ªàªdG ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G ºjôμàd
»àdG ájÉYôdGh ºYódG ¢ùμ©j ,»Ñ£dGh »LÓ©dG
ôgGõdG ó¡©dG πX »a »Ñ£dG QOÉ``μ`dG É¡H ≈¶ëj
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
»``fÉ``°`ù`fE’G º``¡`FÉ``£`Y ô«¶f RGõ`` à` `Y’Gh ô``î` Ø` dGh
ô«aƒàd Iôªà°ùªdG á«æWƒdG äÉ«ë°†àdGh ,ô«ÑμdG
≈∏Y ®ÉØëdGh ,≈°VôªdG êÓYh á«ë°üdG ájÉYôdG
áμ∏ªe »a ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áeÓ°Sh áë°U
.øjôëÑdG
¿ƒ«æjôëÑdG AÉÑWC’G ¬H Ωƒ≤j Ée s¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
≈∏YCG ≥«Ñ£J »a ô«Ñc
,á°ü∏îe Oƒ¡L øe
m
m ¿ÉØJh
É¡JÉjƒà°ùe ∞∏àîªH á«ë°üdG ájÉYôdG äÉjƒà°ùe
äÉ«é«JGôà°S’Gh §£îdG ≥«Ñ£Jh ,É¡∏MGôeh
πëe »g ,IôbƒªdG áeƒμëdG É¡©°†J »àdG á«ë°üdG
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IQÉ````é````à````dGh á````«````LQÉ````î````dG Gô``````````jRh
ø``«``JQGRƒ``dG ø``«``H ¿hÉ``©``à``dG ¿É``°``Vô``©``à``°``ù``j

Ö«Ñ£dGh ..»æjôëÑdG Ö«Ñ£dG
á«Ñ£dG ºbGƒ£dGh ..º«≤ªdG
ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg

ó°TGQ øH ójGR ,IQGRƒ∏d ΩÉ©dG ¿GƒjódÉH ¬ÑàμªH ,¢ùeCG á«LQÉîdG ôjRh »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG πÑ≤à°SG
.áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ôjRh »fÉjõdG
k
IQGRh ø«H áªFÉ≤dG ¿hÉ©àdG äÉbÓY É°Vô©à°ùe
,»fÉjõdG ó°TGQ øH ójGR ó«°ùdÉH á«LQÉîdG ôjRh ÖMQ ,AÉ≤∏dG ∫ÓNh
¬fCÉ°T øe Éªd ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdG äÉjƒà°ùªH AÉ≤JQÓd ádhòÑªdG Oƒ¡édGh áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRhh á«LQÉîdG
áμ∏ªe Oƒ¡L õjõ©J πLCG øe ºFÉ≤dG ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG á«ªgCG GkócDƒe ,øjôëÑdG áμ∏ªªd ájƒªæàdG Iô«°ùªdG õjõ©J
.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üà∏d øjôëÑdG
¿Gô«W ácô°T É¡àdòH »àdG á°ü∏îªdG á«æWƒdG Oƒ¡édÉH AÉ≤∏dG ∫ÓN »fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG OÉ°TCGh
ÖfÉL ≈dEG ,øWƒdG ¢VQCG ≈dEG êQÉîdG øe ø««æjôëÑdG ø«æWGƒªdG IOƒY π«¡°ùàd øjôëÑdG áμ∏ªªd á«æWƒdG á∏bÉædG è«∏îdG
»a ôKC’G ô«Ñc ¬d ¿Éc Ée ,á«FGò¨dG OGƒªdG π≤f ô«°ù«Jh ,á«Ñ£dG äGó©ªdGh ájhOC’Gh äGOGóeE’G π≤æd äÓMQ ¢ü«°üîJ
.ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL äÉ«YGóJh áægGôdG ±hô¶dG á¡LGƒªd á«æWƒdG Oƒ¡édG ìÉéf

riffa3al3z@gmail.com

øWƒdG Gòg πLCG øe ¢UÓNEGh ¿ÉØJh óéH πª©j ¿É°ùfEG πc
≈∏Y π°üM ¬fCG ƒd Gô«ãc ó©°ùj ±ƒ°S ¬Jô°SCG πLCG øeh ¬JOÉ«bh
.ΩÉªàg’Gh ôjó≤àdG
AÉæÑdG »a º¡°ùJh øWƒdG á©aQ »a º¡°ùJ »àdG ø¡ªdG πc
.∂°T ÓH ΩÉªàg’Gh ôjó≤àdG ≥ëà°ùJ Ωó≤àdGh
»a É¡H ôªf »àdG á``eRC’G ∫ÓN á«Ñ£dG QOGƒ``μ`dGh AÉÑWC’G
≈∏Y ó°ûdGh IófÉ°ùeh ΩÉªàgGh ôjó≤J πc ¿ƒ≤ëà°ùj á≤«≤ëdG
.á°ü∏îªdG º¡jOÉjCG
πbC’G ≈∏Y hCG ,ó¡àéªdG ¬«a Qó≤j øWh »a ÉæfCG ¬∏dG óªëf
πª©dG IOÉ``jR »a º¡°ùjh ™``FGQ ô``eCG Gò``gh ,øjó¡àéªdG Ö∏ZCG
.øjôëÑdG AÉæHCG øe ¢ü∏îªdG »æWƒdG
¿Éª∏°S ø«H áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¬H ôeCG Ée
ôÑªaƒf ô¡°T πc øe ∫hC’G AÉ©HQC’G π©éH √ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM
´É£≤dG IófÉ°ùeh ™«é°ûJ »a Ö°üj »æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d Éeƒj
.á°ü∏îªdG ºgOƒ¡éd Gôjó≤Jh »Ñ£dG
ø«M AÉÑWCG ∑Éægh ≈``dhC’G áLQódÉH á«fÉ°ùfEG áæ¡e Ö£dG
Gòg ¿CG ∂dP ìÉ«JQÉH ô©°ûJh á«°ùØf áMGôH ô©°ûJ º¡«∏Y πNóJ
’hCG êÓ©dG ¿CG ∑Qójh áÑ«£dG ìhôdÉH º©Øe áÑ«Ñ£dG hCG Ö«Ñ£dG
…CG êÓY πÑb ¢†jôªdG á«°ùØf ≈∏Y πª©dGh áÑ«W á∏eÉ©ªH CGóÑj
.…ƒ°†Y ¢Vôe
,º¡JQÉjR OôéªH Qƒ©°ûdG Gò¡H ∂fhô©°ûj AÉ``Ñ`WCG ∑Éæg
,(¬ª°ûN) AGQh øe ΩÓ°ùdG ∂«∏Y Oô``j øe AÉ``Ñ`WCG øe ∑Éægh
.ô«îdÉH ô°ûÑj ’ ¬dhCG ¿Éμe ≈dEG â∏°Uh ∂fCG ∑Qóàa
GƒeóN ø``jò``dG ø«æWGƒªdG ô«Z AÉ``Ñ` WC’G ¿CG …ôjó≤J »``a
á∏«ªL ìhôH øjôëÑdG AÉæHCG GƒédÉYh á∏jƒW äGƒæ°ùd øjôëÑdÉH
á¨dÉH á«fÉ°ùfEÉH πª©j øªa ,ôjó≤àdG ¿ƒ≤ëà°ùj ¢UÓNEGh ¿ÉØJh
.Ωôμj ¿CG »¨Ñæj øjôëÑ∏d ¢ü∏îjh
äÉeóN Ωób øe É°†jCG øμd ,∂°T ÓH ’hCG »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG
á«fÉ°ùfE’G äÉLÉëdG ºgCG øe êÓ©dÉa ,Qó≤j ¿CG »¨Ñæj á∏«∏L
.¢VôªH Ö«°UCG ƒd ¿É°ùfE’G É¡æY åëÑj »àdG
Éªd ôjó≤àdG ¿ƒ≤ëà°ùj ¢†jôªàdG RÉ¡L É°†jCG …ôjó≤J »a
øªa IõFÉL º¡d ¢ü°üîJ ¿CG ≈æªàfh º¡eh πªμe QhO øe º¡d
¿hO øeh á«fÉ°ùfEÉH øjôëÑdG AÉæHCG èdÉ©jh ¢UÓNEÉH πª©j
.ôjó≤àdGh ΩÉªàg’G ≥ëà°ùj øe ƒg õ««ªJ
ºbÉ£dÉH ΩÉªàg’G Gòg ≈∏Y AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°ùd ôμ°ûdG πc
πª©J »àdG á«æWƒdG á«Ñ£dG ÉæªbGƒW πμd É°†jCG ôμ°ûdGh ,»Ñ£dG
,¢ù«dGƒμdG ∞∏Nh ±hô¶dG Ö©°UCG »a øjôëÑdG ≥jôa øª°V
.ºgOƒ¡L ≈∏Y ¿Éæàe’Gh ôjó≤àdG Éæe º¡d

:á«HôàdG ôjRh .. á°SQóe 28 »a ÉÑk dÉW 33

á«fƒfÉb á«fhôàμdEG á°üæe ≥∏£J »fƒfÉ≤dG …CGôdGh ™jô°ûàdG áÄ«g

á«eƒμëdG Éæ°SQGóe »a IóFGQ áHôéJ ø«aƒØμªdG è`eO áaÉ≤ãdG ô``°ûf ±ó¡à``°ùf :IõªM ±Gƒf QÉ``°ûà°ùªdG

ó«Øà°ùjh ,zπjGôH{ á¨∏H äÉYƒÑ£ªdG
áÑ∏£dG ™«ªL IQƒ£àªdG É¡JÉeóN øe
.øjôëÑdG áμ∏ªªH ø«aƒØμªdG
á``μ`∏`ª`ª`dG á``Hô``é` J äô`` `e ó`` `bh
π«gCÉJh º«∏©Jh á``jÉ``YQ ∫É``é`e »``a
GkAóH ,á°ù«FQ äÉ£ëªH ø«aƒØμªdG
áæ°S ø«aƒØμª∏d QƒædG ó¡©e ìÉààaÉH
ó¡©ªdG ≈dEG É≤M’ ∫ƒëJ …òdG 1974
,ø«aƒØμª∏d »æjôëÑdG …Oƒ©°ùdG
¢``SQGó``ª`dG »``a áÑ∏£dG è``eO º``J º``K
áæ°S ájƒfÉãdG á∏Môª∏d á«eƒμëdG
á©aódG √ò``g â≤≤M å``«`M ,1981
ájƒfÉãdG èFÉàf »a ≈``dhC’G õcGôªdG
¢SQGóªdG »a º¡éeO ºJ ºK ,áeÉ©dG
áæ°S ájOGóYE’G á∏Môª∏d á«eƒμëdG
á«eƒμëdG ¢SQGóªdG »a ºK ,2006
.2011 áæ°S á«FGóàH’G á∏Môª∏d

äÉeóîdG ¿CG ôjRƒdG í``°`VhCGh
øe áÄØdG √ò¡d IQGRƒdG É¡eó≤J »àdG
™«ªL ô«aƒJ É¡æeh ,IójóY áÑ∏£dG
,zπ``jGô``H{ á¨∏H á``«` °` SGQó``dG Ö``à`μ`dG
äÉ``Mƒ``∏` dÉ``H ¢`` SQGó`` ª` `dG ó`` `jhõ`` `Jh
,á¨∏dG √ò``¡`H áHƒàμªdG á``jOÉ``°` TQE’G
áÑ∏£∏d zπ`` `jGô`` `H{ ä’BG ô``«` aƒ``Jh
Ö«°SGƒëdG ≈dEG ák aÉ°VEG ,º¡«ª∏©eh
á°UÉîdG zƒàfôH{ Iõ¡LCGh á≤WÉædG
»a IQGRƒdG âæ°TO Éªc ,ø«aƒØμªdÉH
»a z650 ƒ∏jGôH{ á©Ñ£e 2017 ΩÉY
…Oƒ©°ùdG ó¡©ªdÉH IójóédG É¡àî°ùf
øe ó©J »àdGh ,ø«aƒØμª∏d »æjôëÑdG
á«fhôàμdE’G ™HÉ£ªdG ôÑcCGh çó``MCG
Ö``à` μ` dG á`` YÉ`` Ñ` `£` `d á``°` ü` °` ü` î` ª` dG
äÉfÉëàe’Gh á«°SGQódG äGôcòªdGh
øe Égô«Zh ájOÉ°TQE’G äGô°ûædGh

»∏Y ø``H ó``LÉ``e Qƒ``à` có``dG ó```cCG
º«∏©àdGh á«HôàdG ô``jRh »ª«©ædG
Ió``FGQ áHôéJ øjôëÑdG áμ∏ªªd ¿CG
èeO ∫É``é`e »``a ôjó≤àdÉH Iô``jó``Lh
»a á``°` UÉ``î` dG äÉ``LÉ``«` à` M’G …hP
IOÉ``¡`°`û`H ,á``«` eƒ``μ` ë` dG ¢`` SQGó`` ª` `dG
IôÑà©e á``«` dhO äÉ``¡` Lh äÉ``ª`¶`æ`e
√òg â∏ª°T å«M ,∫ÉéªdG Gò``g »a
A’Dƒ` g ø``e Ió``jó``Y äÉ``Ä`a á``Hô``é`à`dG
å©ÑJ áaô°ûe èFÉàf äôªKCGh ,áÑ∏£dG
º¡æª°V øeh ,RGõàY’Gh ôîØdG ≈∏Y
º¡d äôah øjòdG ¿ƒaƒØμªdG áÑ∏£dG
,á«Yƒf á«ª«∏©J äÉ``eó``N áμ∏ªªdG
»a º¡≤M ≈∏Y º¡dƒ°üM ¿Éª°†d
.AÉë°UC’G º¡fGôbCÉH Ik ƒ°SCG ,º«∏©àdG
íjô°üJ »``a ô``jRƒ``dG QÉ`` °` `TCGh
¿CG ≈`` dEG zè«∏îdG QÉ``Ñ` NCG{`` d ¢``UÉ``N
ø«éeóªdG ø«aƒØμªdG áÑ∏£dG Oó``Y
á``Ñ` dÉ``Wh É``Ñk ` dÉ``W 33 É``«k ` dÉ``M ≠``∏` Ñ` j
∞∏àîªH á°SQóe 28 ≈∏Y ø«YRƒe
º¡ª«∏©J á«∏ªY ºYójh ,äÉ¶aÉëªdG
QOGƒ``μ` dG ø``e Gkó` fÉ``°` ù` e É``ªk `∏`©`e 17
∫Éée »``a á°ü°üîàªdGh á∏gDƒªdG
øjòdGh ,áÑ∏£dG øe áÄØdG √òg ájÉYQ
Iôªà°ùe á«fGó«e äGQÉjõH ¿ƒeƒ≤j
á«ª«∏©J äÉeóN ºjó≤àd ,¢SQGóª∏d
ó¡©ªdG ™``e ≥«°ùæàdÉH ,á``jOÉ``°` TQEGh
.ø«aƒØμª∏d »æjôëÑdG …Oƒ©°ùdG

z»YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£àH á«dhO IOÉ°TEG :(ÉÑ«H) ôjóe
áYÉæ°U »a É k°ù«FQ ÉkªgÉ°ùoe øWGƒªdG
ø«à£N ôÑY á«eƒμëdG äÉ°SÉ«°ùdG
øe ô«°ü≤dG ió``ª` dG ≈``∏`Y É``ª` gGó``MEG
π°UGƒJ ≥«Ñ£Jh Iôμa á≤HÉ°ùe ∫ÓN
,iô`` `NC’G á``«`eƒ``μ`ë`dG äGQOÉ`` Ñ` `ª` `dGh
πjƒ£dG ióªdG ≈∏Y á«fÉãdG á£îdGh
ácQÉ°ûe »a º¡°ùJ á«ªbQ á°üæe ôÑY
.á«dÉ©ØH ø«æWGƒªdG

Ée ≈dEG »dhódGh »ª«∏bE’G ø«©ªàéªdG
äÉ«fÉμeEG øe øjôëÑdG áμ∏ªe ¬H ™àªàJ
ºàj IôμàÑe QÉμaCGh ,ájƒb á«LƒdƒæμJ
…ójCG ≈∏Y Iôªà°ùe IQƒ°üH É¡∏jƒëJ
áaOÉg ™jQÉ°ûe ≈``dEG á«æWh äGAÉ``Ø` c
âbƒdG »a Gkô«°ûe ,¢Sƒª∏e ôKCG äGPh
øe óq ©J øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ≈``dEG ¬``JGP
AÉ``cò``dG á``Ñ` cGƒ``e »``a Ió`` FGô`` dG ∫hó`` `dG
Ωƒ«dG ÉæfCGh ,»YÉæ°üdGh »JÉeƒ∏©ªdG
QÉ``μ`à`H’G π``©`L Ö∏£àJ á``∏`Mô``e »``a
íFGô°T ∞∏àîe ió``d á``ª`FGO áaÉ≤K
mAGOCG ≈``∏`Y ®É``Ø`ë`dG ƒ``ë`f ,™ªàéªdG
≥«≤ëJ »``a º¡°ùoj ΩGóà°ùeh Qƒ£àe
.IOƒ°ûæªdG á«æWƒdG ±GógC’G
ó¡©e ¿CG ¢ùª°T øH .O í``°`VhCGh
∫ÓN ¿É©à°SG zÉÑ«H{ áeÉ©dG IQGOE’G
QOGƒμdG øe áÑîæH á«°VÉªdG IôàØdG
∞``∏`à`î`e ø`` e Iõ``«` ª` à` ª` dG á``«` æ` Wƒ``dG
≈∏°†ao º¡d Ωó``bh ,á«eƒμëdG äÉ¡édG
äÉ``°`SQÉ``ª`ª`dGh á«ª∏©dG äÉ«é¡æªdG
ø««dhO AGô``Ñ` N …ó`` jCG ≈``∏`Y á``«`dhó``dG
Éªe ,QÉμàH’G ∫Éée »a ø«°ü°üîàe
øe áYƒªéªH º``¡`Lhô``N »``a º``¡`°`SCG
»àdG ,IôμàÑªdG á«eƒμëdG ™jQÉ°ûªdG
ôjƒ£J »``a …Qƒ``ë`e πμ°ûH º¡°ùà°S
√òg ø«H øe ¿É``c ó``bh ,ΩÉ©dG ´É£≤dG
ø«æWGƒªdG ∑Gô°TEG ´hô°ûe ™jQÉ°ûªdG
á«eƒμëdG äÉ``°`SÉ``«`°`ù`dG áYÉæ°U »``a
π©L ≈dEG …Qƒëe πμ°ûH ±ó¡j …òdG

øH ó``ª`ë`e ó`` `FGQ Qƒ``à` có``dG ∫É`` b
IQGOE’G ó¡©ªd ΩÉ``©`dG ô``jó``ª`dG ¢ùª°T
»``dhó``dG ™ªàéªdG ¿EG zÉ``Ñ`«`H{ á``eÉ``©`dG
…òdG z»``YGh ™ªàée{ ≥«Ñ£àH OÉ``°`TCG
áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«g ¬à≤∏WCG
ÉfhQƒc áëFÉL ájGóH ™e á«fhôàμdE’G
áë°ü∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ™e ¿hÉ©àdÉH
äÉ¡«Lƒàd Gòk «ØæJ ,áë°üdG IQGRhh
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
ÖFÉf ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM ø``H
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG
ºYO ≈`` dEG á``«`eGô``dG ,AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée
¢Shô«a áëaÉμªd á«æWƒdG Oƒ¡édG
.(19 ó«aƒc) ÉfhQƒc
»a ¬``à`cQÉ``°`û`e ∫Ó`` N ∂`` dP AÉ`` L
»a á``æ`ª`bô``dG É``jGõ``eh á``fÉ``μ` e{ Ihó```f
,zá«≤jôaE’G á«HGôàdG äÉYÉªédG áeÉμM
ø«YÉ£≤dG ø``Y ø«∏ãªe âª°V »``à`dGh
™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒeh ¢UÉîdGh ΩÉ©dG
á«ª«∏bE’G äÉª¶æªdG øe OóYh »dhódG
.á«dhódGh
≥«Ñ£J ¿CG ¢ùª°T øH .O ±É°VCGh
á∏eÉ°T á«æWh á°üæe z»YGh ™ªàée{
É``«`Lƒ``dƒ``æ`μ`à`dG ∞``«` Xƒ``J ≈``∏` Y Ωƒ``≤` J
á``MÉ``à`ª`dG π``FÉ``°` Sƒ``dG á``aÉ``c ™``jƒ``£` Jh
áãjóëdG äÉ«æ≤à∏d πãeC’G ΩGóîà°S’Gh
õjõ©J ±ó¡H á«còdG Iõ¡LC’G äÉ«æ≤Jh
QÉ°ûàfG ø``e ó``ë`dGh ™ªàéªdG ájÉªM
QÉ``¶` fCG â``Ø`d É``ª`e ,É`` fhQƒ`` c ¢``Shô``«` a

ô«Ø``°ùdG ™``e å``ëÑJ á``aÉ≤ãdG á``Ä«g á``°ù«FQ
á``«aÉ≤ãdG ™jQÉ``°ûªdG ø``e GOó``Y »æ«``°üdG
áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG â∏Ñ≤à°SG
á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL ô«Ø°S ¢ùeCG »æWƒdG øjôëÑdG ìô°ùe »a QÉKB’Gh
Oƒ¡édG QÉ``WEG »a AÉ≤∏dG Gò``g »JCÉjh ,¬∏dG Ö«ÑM Qƒ``fCG ó«°ùdG áμ∏ªªdG ió``d
.øjó∏ÑdG ø«H »aÉ≤ãdG ¿hÉ©àdG õjõ©àd ø«aô£dG ø«H ácôà°ûªdG
øjôëÑdG ìô°ùe »a ô«Ø°ùdG ∫ÉÑ≤à°S’ É¡JOÉ©°S øY »e áî«°ûdG âHôYCGh
»àdG ,á«ªdÉ©dG á«æ«°üdG ¢Vhô©dG øe ójó©dG áaÉ°†à°SG ó¡°T …òdG »æWƒdG
.á«æ«°üdG á«aÉ≤ãdG äÉ°ù°SDƒªdGh áÄ«¡dG ø«H ô«Ñc ¿hÉ©J áé«àf äAÉL
¢Shô«a AÉ``Hh á`` eRCG É¡à°Vôa »``à`dG ±hô``¶` dG ø``e ºZôdÉH ¬``fCG äó`` cCGh
iƒà°ùªdG ≈∏Y ø«°üdGh øjôëÑdG ø«H Ée π°UGƒàdG ¿EÉa (19-ó«aƒc) ÉfhQƒc
á«aÉ≤ãdG ™jQÉ°ûªdG RÉéfEG πLCG øe äGƒæ≤dG ∞∏àîe ôÑY Gôªà°ùe »≤H »aÉ≤ãdG
.ácôà°ûªdG
¿hÉ©àdG õjõ©J Oƒ¡éH á∏°üdG äGP ™«°VGƒªdG øe GOóY ´ÉªàL’G ∫hÉæJh
»æjôëÑdG »aÉ≤ãdG õcôªdG »a πª©dG äGQƒ£J ôNBG ≈dEG ¥ô£àdG ºàa ,»aÉ≤ãdG
IQÉ°†ë∏d èjhôà∏d IQÉæªc πª©«°S …ò``dG ,á«Ñ©°ûdG ø«°üdG ájQƒ¡ªL »a
.á«aÉ≤ãdG É¡JÉe qƒ≤eh á«æjôëÑdG
âæH »e áî«°ûdG ≈dEG ôμ°ûdÉH ¬∏dG Ö«ÑM QƒfCG ô«Ø°ùdG ¬LƒJ ,¬ÑfÉL øe
õjõ©Jh øjôëÑdG »a »aÉ≤ãdG ∑GôëdG AGôKE’ ôªà°ùªdG É¡∏ª©d áØ«∏N ∫BG óªëe
√ôÑàYG …òdG »aÉ≤ãdG ∑GôëdÉH Gó«°ûe ,ø«°üdG ™e ∫ÉéªdG Gòg »a ¿hÉ©àdG
áaÉ≤ãdG áÄ«g IƒYO »≤∏àd ¬JOÉ©°S øY Üô``YCG Éªc ,É¡Jõ«eh øjôëÑdG ájƒg
ô¡°T ∫ÓN ó©H øY ΩÉ©dG Gòg ΩÉ≤j …òdG øjôëÑdG ∞«°U ¿ÉLô¡e »a ácQÉ°ûª∏d
.ΩOÉ≤dG ¢ù£°ùZCG

á``Ñ∏£dGh ø``«∏eÉ©dG íFGô``°T πμ``d á``«fƒfÉ≤dG
PEG Iô°VÉëªdÉH ¢``UÉ``î`dG ¿Ó`` YE’G
™bƒe IQÉjõH ø«ÑZGôdG ≈∏Y ø«©àj
»fƒfÉ≤dG …CGô`` dGh ™jô°ûàdG áÄ«g
https://www.lloc.gov.
äÉ``°`†`eh{ ≈``∏`Y §``¨`°`†`dGh ,bh
á``«`fhô``à`μ`dE’G äGQhó`` ` dG zá``«`fƒ``fÉ``b
ºK øeh ,π«é°ùàdG IQÉªà°SG íàØàd
áHƒ∏£ªdG äÉfÉ«ÑdG ∫ÉNOEÉH ΩÉ«≤dG
.áÄ«¡dG ≈dEG IQÉªà°S’G ∫É°SQEGh
™jô°ûàdG áÄ«g ¢ù«FQ å``Mh
ø``«` Ñ` ZGô``dG »``fƒ``fÉ``≤``dG …CGô`` ` ` ` dGh
äGô``°` VÉ``ë` ª` dG »`` a á``cQÉ``°` û` ª` dÉ``H
¿Ó`` `YEG Qƒ`` `a Iô`` `e π`` c π``«`é`°`ù`à`dG
π«é°ùàdÉH ¿ƒÑZôj »àdG Iô°VÉëªdG
ïjQÉJ ø``e ΩÉ``jCG á``©`HQCG πÑbh É¡«a
º¡àcQÉ°ûe ¿É``ª`°`†`d Iô``°`VÉ``ë`ª`dG
ójôH ∫É°SQEG ºà«°S ¬fCG Éæk «Ñe ,É¡«a
»fhôàμdE’G ójôÑdG ≈∏Y »fhôàμdEG
Ωƒ`` j π`` Ñ` `b ¬``∏` «` é` °` ù` J º`` `J …ò`` ` ` dG
.ácQÉ°ûªdG á«∏ªY ó«cCÉàd Iô°VÉëªdG
»``a á``cQÉ``°``û``ª``dG ¿CG ø`` `«s ` ` Hh
≥«Ñ£J ô``Ñ` Y ¿ƒ``μ`à`°`S Qƒ``°` †` ë` dG
≈``dEG π°ü«°S PEG ,zzoom{ ΩhR
πÑb ¢UÉîdG §``HGô``dG ø«cQÉ°ûªdG
,Iô°VÉëªdG Aó``H øe áYÉ°S ∞°üf
ø«cQÉ°ûªdG ¿É``μ` eEÉ` H ¿CÉ` `H É`` kgƒ``æ`e
∫É°SQEG ôÑY ô°VÉëªdG ™e πYÉØàdG
PEG ,≥«Ñ£àdG ∫Ó``N ø``e º¡à∏Ä°SCG
Iô``«`NC’G ô°û©dG ≥``FÉ``bó``dG ¿ƒμà°S
.É¡«∏Y Oô∏d á°ü°üîe
™jô°ûàdG áÄ«g ¢ù«FQ ∫É``bh
ìÉà«°S ¬`` `fEG »``fƒ``fÉ``≤` dG …CGô`` ` `dGh
IOÉ¡°T ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ø«cQÉ°ûª∏d
»a Gƒ`` Ñ` `ZQ ∫É```M »`` a á``cQÉ``°` û` ª` dG
á°UÉN IQÉ``ª`à`°`SG º¡Ä∏e ôÑY ∂``dP
É``ªk `«`«`≤`J ø``ª` °` †` à` J Iô``°` VÉ``ë` ª` dÉ``H
k
,Iô°VÉëªdG iƒàëe ø``Y É£«°ùH
á°UÉîdG áfÉÑà°S’G ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH
¿CG ≈dEG Éàk a’ ,äÉMôà≤ªdGh AGQB’É``H
ó©H É¡dÉ°SQEG ºà«°S IQÉªà°S’G ∂∏J
ójôÑdG ≈∏Y Iô°VÉëªdG øe AÉ¡àf’G
.∑QÉ°ûª∏d »fhôàμdE’G

.IõªM ±Gƒf |
äGQhó`` ` ` ``dG ¿CG í`` ` `°` ` ``VhCGh
πFÉ°ùªdG »a ¿ƒμà°S á«fhôàμdE’G
ºà«°S PEG ,Ióéà°ùªdGh á«fƒfÉ≤dG
äGQƒ``£`à`dG ≈``∏`Y Aƒ``°`†`dG §«∏°ùJ
ø``jô``ë`Ñ`dG á``μ`∏`ª`e »``a á``«` fƒ``fÉ``≤` dG
äGQƒ``£` à` dGh äGõ``é`æ`ª`dG RGô`` ` HEGh
ô``gGõ``dG ó``¡` ©` dG »`` a á``«` ©` jô``°` û` à` dG
óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H
äGQhO á``eÉ``bEG ø``Y Ón °†a ,ió``Ø`ª`dG
äÉ``°`UÉ``°`ü`à`NG ∫É``é` e »``a iô`` ` NCG
,äÉ©jô°ûàdG áZÉ«°Uh OGóYEÉc áÄ«¡dG
á©LGôeh ,»fƒfÉ≤dG …CGôdG AGó``HEGh
.ájQGOE’G Oƒ≤©dG
äGQhó`` ` dG ¿Ó`` ` YEG á``«` dBG ø`` Yh
áÄ«g ¢``ù` «` FQ ∫É`` b ,á``«` fhô``à` μ` dE’G
ºà«°S{ »fƒfÉ≤dG …CGô``dGh ™jô°ûàdG
»a á``«`fhô``à`μ`dE’G äGQhó`` `dG ¿Ó`` YEG
áÄ«¡d »YÉªàL’G π°UGƒàdG πFÉ°Sh
PEG ,»``fƒ``fÉ``≤` dG …CGô`` ` dGh ™``jô``°`û`à`dG
ï``jQÉ``Jh â``bh ¿Ó`` YE’G øª°†à«°S
.záaó¡à°ùªdG áÄØdGh äGô°VÉëªdG
π``«`é`°`ù`à`dÉ``H ≥``∏` ©` à` j É``ª` «` ah
∫É``b ,á``«` fhô``à` μ` dE’G äGQhó`` ``dG »``a
¿ƒμ«°S π«é°ùàdG ¿EG QÉ°ûà°ùªdG
äÉ``Ä` Ø` dG ø`` e ø``«` Ñ` ZGô``∏` d É``Mƒ``à` Ø` e
Gƒeƒ≤j ¿CG º¡fÉμeEÉHh áaó¡à°ùªdG
IógÉ°ûe Qƒ``a º¡°ùØfCG π«é°ùàH

™jô°ûàdG áÄ«g ¢ù«FQ ø``∏` YCG
±Gƒf QÉ°ûà°ùªdG »fƒfÉ≤dG …CGôdGh
è``eÉ``fô``H ¥Ó`` ` WEG Iõ``ª` M ¬``∏` dGó``Ñ` Y
≈ª°ùe âëJ »fhôàμdE’G ÖjQóà∏d
QÉWEG »a ∂dPh ,zá«fƒfÉb äGAÉ°VEG{
»a áªgÉ°ùªdG ≈∏Y áÄ«¡dG ¢UôM
.á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG ô°ûf
¿EG{ :QÉ`` °` `û` `à` `°` `ù` `ª` `dG ∫É`` ` ` bh
πjƒëàd èeÉfôÑdG â≤∏WCG áÄ«¡dG
πª©∏d IRõ©e ¢Uôa ≈dEG äÉjóëàdG
Ék«°TÉªJ ∂``dPh ,áaô©ªdGh AGOC’Gh
Iô°†ëd á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdG ™``e
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``eƒ``μ`ë`dG äÉ``«` °` Uƒ``Jh ,ió``Ø` ª` dG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH Iô``bƒ``ª`dG
∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
»ah ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ áØ«∏N
á«≤«°ùæàdG áæé∏dG äÉ¡«LƒJ QÉ``WEG
ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S
∫hC’G ÖFÉædG ≈``∏`YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf
.zAGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
è``eÉ``fô``H ¿CG ≈`` ` `dEG QÉ`` ` °` ` `TCGh
∞«XƒàH Ωƒ≤j zá«fƒfÉb äGAÉ°VEG{
øe ó«Øà°ùjh äÉeƒ∏©ªdG É«LƒdƒæμJ
á«fhôàμdE’G äÉ≤«Ñ£àdGh ∫ƒ∏ëdG
á``ª`FGO á``«`fhô``à`μ`dEG á°üæe OÉ``é` jE’
»a áªgÉ°ùª∏d ó``©`H ø``Y Ö``jQó``à`∏`d
™°ShCG ≈∏Y á«fƒfÉ≤dG áaÉ≤ãdG ô°ûf
≈dEG á«eGôdG Oƒ¡édG ºYój Ée ,¥É£f
á«fƒfÉ≤dG QOGƒ``μ`dG ôjƒ£Jh π≤°U
íFGô°ûdG ¿CG ≈``dEG É``àk `a’ ,á«æWƒdG
ºà«°S è``eÉ``fô``Ñ`dG ø``e áaó¡à°ùªdG
.Iô°VÉëe πc »a ÉgójóëJ
±Gó``¡`à`°`SG ºà«°S ¬``fCÉ` H É``ªk `∏`Y
»a ø«∏eÉ©dG AGƒ``°`S íFGô°ûdG π``c
ádhódG äÉ°ù°SDƒeh ΩÉ``©`dG ´É£≤dG
∫ÉéªdG »a ø«∏eÉ©dG hCG ,á«ª°SôdG
∂dòch ,áeÉY »bƒ≤ëdGh »fƒfÉ≤dG
äÉ©eÉédG »a ¥ƒ≤ëdG äÉ«∏c áÑ∏W
.á«∏ëªdG
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malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG
»àdG ∂∏J ,á«æ¡eh á«æWhh á«fÉ°ùfEG ,á©«aQ IQOÉÑeh ,º«μM QGô``b
Ö«Ñ£dG Ωƒ`` j{ OÉ``ª`à`YG »``a ô``bƒ``ª`dG AGQRƒ`` `dG ¢ù∏ée QGô`` b »``a â∏ãªJ
áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U º°SÉH IõFÉL ¢ü«°üîJh ,z»æjôëÑdG
ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G ºjôμàd ôbƒªdG AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
AÉL º«∏°Sh Ö°SÉæe QGôb ƒ¡a ..»Ñ£dGh »LÓ©dG åëÑdG »a øjõ«ªàªdG
.º«∏°ùdGh Ö°SÉæªdG âbƒdG »a
:§≤a º∏©∏d
»ØXƒe ¢†©H πjƒîàH ∫ó©dG ôjRƒd GQGôb ™HÉàf iôNCGh Iôàa ø«H
»JCÉj QGô≤dG Gòg ¿CG ™Ñ£dÉHh ,»FÉ°†≤dG §Ñ°†dG …QƒeCÉe áØ°U äGQGRh
äÉ°ù°SDƒªdGh ΩÉ©dG …CGôdG á«YƒJ ºàj ¿CG √ƒLôf Ée πch ,¿ƒfÉ≤∏d Gò«ØæJ
á«Ø«ch ,»FÉ°†≤dG §Ñ°†dG …QƒeCÉe äÉ°UÉ°üàNGh ΩÉ¡ªH ábÓ©dG äGP
§Ñ°†dG …QƒeCÉe óMCG ™e -¬∏dG íª°S ’- ±ÓN ´ƒbh á¶ëd ±ô°üàdG
.»FÉ°†≤dG
:ÉfhQƒc øe ø««æjôëÑdG ä’ÉM IOÉjR
»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØ∏d ΩOÉ≤dG »Øë°üdG ôªJDƒªdG ó¡°ûj ¿CG ≈æªJCG
,ΩÉ©dG …CGô∏d áFó¡Jh ÉfÉæÄªWG ôãcCG πFÉ°SQ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
,áØYÉ°†e äÉeGôZh IOó°ûe äGQGô``b ¢†©H ¢Vôa ≈``dEG áLÉëdG ÖfÉéH
ø«aƒàªdGh ø«HÉ°üªdG OGóYCG ¿CÉ°ûH á«eƒ«dG äÉ«FÉ°üME’G ¬Ø°ûμJ Ée AGôL
.ÉfhQƒc ¢Shô«a ÖÑ°ùH
≥∏≤dG øe ÉYƒf ó``LhCG ™jô°ùdG ÉgóYÉ°üJh ΩÉ`` bQC’G IOÉ``jR ¿CG ∂``dP
ΩóYh ,¢†©ÑdG iód ájOôØdG á«dhDƒ°ùªdG ∞©°V ≈dEG QÉ°TCGh ,¢SÉædG iód
áeÓ°Sh áë°Uh ,º¡àeÓ°Sh º¡àë°üH çGô``à`c’Gh ΩGõ``à`d’Gh ΩÉªàg’G
.ÉeƒªY ™ªàéªdG hCG πª©dG »a ºgAÓeR hCG º¡HQÉbCG GƒfÉc AGƒ°S ,øjôNB’G
IOÉ``jR »``a »°ù«FôdG ÖÑ°ùdG »``g âfÉc ¿EGh ,á``jô``°`SC’G äÉ©ªéàdG
äÉ©ªéàdGh äGAÉ≤∏dG ¿EÉa ø««æjôëÑdG øe ø«aƒàªdGh ø«HÉ°üªdG OGóYCG
π≤æd iôNCG á∏«°Sh ,Égô«Zh ∑ƒæÑdGh ¥Gƒ°SC’Gh äÓëªdGh πª©dG »a
§≤a √ô°üM ΩóYh ôeC’G Gòg ≈dEG ô¶ædG øe óH ’h ,áHÉ°UE’Gh ihó©dG
ºμëH ôªà°ùªdG πeÉ©àdGh á£dÉîªdG øY Ó°†a ,zájô°SC’G äÉ©ªéàdG{ »a
ádÉª©dG ™e äÉÑLGƒdGh IÉ«ëdGh πª©dG »a á«eƒ«dG á°SQÉªªdG á©«ÑW
GQhôe ,ádÉ≤ÑdG øe GAóH ,ºgóLGƒJ øcÉeCG ∞∏àîe »a IóaGƒdG á«ÑæLC’G
.ΩÉ©£dG äÉÑ∏W π°Uƒe ≈dEG ’ƒ°Uhh ,IQÉ«°ùdG π°SÉ¨H
,ójó°ûàdGh äÉeGô¨dGh ø«fGƒ≤dG øe ójõªdG »°†à≤j íÑ°UCG ôeC’G ÉªHQ
IOƒ©dGh ,iôNC’G á£°ûfC’G íàa á«∏ªY ™jô°ùàH ÖdÉ£j ¢†©ÑdG ¿CG á°UÉN
¿EÉ`a IóYÉ°üàªdG ΩÉ`` bQC’G √ò``g π``X »``ah øμdh ,á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG ≈``dEG
.AÉæãà°SG ¿hO øe ™«ªédG ≈∏Y áØYÉ°†e hóÑJ á«dhDƒ°ùªdG
:áÑLGh á¶MÓe
»a É©«aQ ’hDƒ°ùe ¬àØ°üHh ,»°ùÑ©dG áeÉ°SCG π°VÉØdG ñC’G øe ≈æªJCG
ôãcCG ¿ƒμj ¿CG ,∫Éª©dGh πª©dG ¿hDƒ°ûH ≈æ©J ádhó∏d á©HÉJ á«ª°SQ áÄ«g
Üô©dG ∫Éª©dG ó≤f øY zôàjƒàdG{ »a åjóëdG óæY áªμMh GQòMh É°UôM
.ºgô«Z hCG
:ô£°ùdG ôNBG
á«YƒJ »a á«YÉªàL’G ájÉYô∏d áeGôμdG QGO É¡H Ωƒ≤J Iõ«ªàe Oƒ¡L
,äBÉ°ûæªdGh õcGôªdGh ájQÉéàdG äÓëªdGh ájƒ«°SB’G äÉ«dÉédG ∞«≤ãJh
™jRƒJ ∫ÓN øe ,ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d ájRGôàM’G äÉª«∏©àdG ∫ƒM
ôjó≤àdGh á«ëàdG πμa ..ájƒ«°SB’G ádÉª©∏d á°UÉîdG äÉ¨∏dÉHh äÉjƒ£e
.áeGôμdG QGód

ø««æjôëÑdG ≈dEG ôëÑdG ó``«©j »æjôëÑdG zIòNƒædG{ π«©ØJ :¿ƒ``jQƒ°T
≈∏Y AGQRƒ`` ` dG ¢``ù`«`FQ ƒª°S ≈`` dEG
ΩÉ``ª` à` gÓ``d á`` ª` `FGó`` dG ¬`` `JGQOÉ`` `Ñ` ` e
»æjôëÑdG ø``WGƒ``ª` dG áë∏°üªH
§£N »a á``jƒ``dhC’G ¬d ¿ƒμj ¿CGh
.ä’ÉéªdG ™«ªL »a á«ªæàdG
ø°ùM »``∏` Y ó``ª`ë`e .O ∫É`` `bh
¿EG{ :iQƒ`` °` `û` `dG ¢``ù`∏`é`e ƒ``°` †` Y
»μ∏ªdG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U ¬``«`Lƒ``J
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
™°Vh ≈dEG AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
áeRÓdG íFGƒ∏dGh áÑ°SÉæªdG äÉ«dB’G
ájôëÑdG Ihô``ã` dG ¿ƒ``fÉ``b π«©Øàd
º``FGó``dG √ƒª°S ¢``Uô``M ≈∏Y π«dód
É¡WÉ°ShCG πμH áÄ«ÑdG ájÉªM ≈∏Y
äGhô`` `ã` ` dG á`` eGó`` à` `°` `SG ø`` «` `eCÉ` `Jh
ÉªH ájôëÑdG Ihô``ã`dG ¿EG PEG ,É¡«a
äÉ``jô``°`û`bh ∑É``ª` °` SCG ø``e ¬``jƒ``à`ë`J
äÉJÉÑfh áYƒæàe ájôëH AÉ``«`MCGh
ójó©∏d ¥Rô``dG Qó°üe âfÉc IójóY
ó«©H mó`` `eCG ò``æ`e ø««æjôëÑdG ø``e
.zÉ¡«∏Y ®ÉØëdG ÖLƒà°ùj
¿CG √ôcP ôjóédG øe ±É°VCGh
ájÉªMh ∫Ó¨à°SGh º«¶æJ ¿ƒfÉb
øe ¬«∏Y πNOCG Éeh ájôëÑdG IhôãdG
ájÉªëd º¡e ¿ƒ``fÉ``b ƒ``g äÓjó©J
ôFÉédG ó«°üdG øe ájôëÑdG áÄ«ÑdG
¿CGh ,ájôëÑdG Ihôã∏d ó«°TôdG ô«Zh
ÖMÉ°U ¿ód øe º¡ªdG ¬«LƒàdG Gòg
áHÉbôdG ójó°ûJh π«©Øàd ƒª°ùdG
IhôãdG √ò``g ≈∏Y ®ÉØëdÉH π«Øc
.ô£î∏d á°Vô©ªdGh áª¡ªdG

:ó«ª◊GóÑY óªMCG Öàc
OGDƒa iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH
øsªK
páÄ«ÑdGh páeÉ©dG ≥aGôªdG
páæéd ¢ù«FQ
o
p
p
≈dEG AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
¬n «LƒJ Ék«dÉY »LÉëdG
p
É¡æeh ájôëÑdG IhôãdG ¿ƒfÉb π«©ØJ p¿Éª°†d áÑ°SÉæªdG äÉ«dB’G ™°Vh
p
±ó¡H ∂``dPh ø«ØdÉîªdG ≈∏Y áHÉbôdG ójó°ûJh »æjôëÑdG zIòNƒædG{
pøWƒdG án ë∏°üe ¿CG GócDƒe ,ájôëÑdG IhôãdG ájÉªMh ó«°üdG º«¶æJ
.ÉªFGO πZÉ°ûdG ¬∏¨°Th √ƒª°S ºg »g øWGƒªdGh
.ø°ùM »∏Y óªëe .O |

.»Ñ©μdG á©ªL |

.á°üNQ øe ôãcCG ∑ÓàeG ΩóY
á«ªgCG ≈`` dEG »``Ñ`©`μ`dG QÉ``°``TCGh
ó«°üdG äÉ«∏ªY óq °V áHÉbôdG ójó°ûJ
∂dPh ó«°üdG ¢üNQ π«∏≤Jh ôFÉédG
IhôãdG πÑ≤à°ùªd iƒ°üb IQhô°†c
¿CG ≈dEG Éàa’ ,øjôëÑdG »a á«μª°ùdG
É¡d ôjô≤J »a äô``cP hÉØdG áª¶æe
»fƒfÉ≤dG ô«Z ó«°üdG ¿CG πÑb øe
11 IQÉ°ùN øY ∫hDƒ°ùe ∑Éª°SCÓd
∑Éª°SC’G ø``e ø``W ¿ƒ«∏e 26 –
– 10 ∫OÉ©j Ée …CG …ƒæ°S πμ°ûH
≥«≤ëJ Ö∏£àjh ,Q’hO QÉ«∏e 23
IOÉjõd Iô«Ñc Oƒ¡L ∫òH ±ó¡dG Gòg
QÉ``KB’G ≈``dEG QÉ``¶` fC’G âØdh »``Yƒ``dG
ô«Zh »fƒfÉ≤dG ô«Z ó«°ü∏d á«Ñ∏°ùdG
.¬æY ≠∏ÑªdG
ôμ°ûdG »Ñ©μdG á©ªL Oó``Lh

.»LÉëdG OGDƒa |

IhôãdG ¿ƒfÉb π«©ØJ ¿CÉ°ûH á«æ©ªdG
¬«LƒàdG Gòg ¿CG ≈dEG Gkô«°ûe ,ájôëÑdG
ájôëÑdG IÉ«ëdG ájÉªM »``a º¡°ùj
…òdG QƒgóàdG ó©H É¡à«aÉY IOÉ©à°SGh
á«Ñ∏°ùdG äÉ°SQÉªªdG ÖÑ°ùH É¡dÉW
≈∏Y â°†b »àdG ájƒ«°SB’G ádÉª©∏d
É¡≤jôW »ah ∑Éª°SC’G ´Gƒ``fCG ¢†©H
.äÉjô°û≤dG ≈dEG É«dÉM
¬JôÑN ∫Ó``N ø``eh ¬`` fCG ó`` `cCGh
ájôëÑdG áÄ«ÑdG ∫Éée »a IóàªªdG
≥«Ñ£J »``a ó``jó``°`û`à`dG Ö``é` j ¬``fEÉ` a
ó``«`°`ü`dG ¢``ü``NQ ¿CÉ` °` û` H ¿ƒ``fÉ``≤``dG
ƒg á``°`ü`Nô``dG π``eÉ``M ¿ƒ``μ`j å«ëH
∫ÉéªdG ∑ôJ Ωó``Yh É¡æY ∫hDƒ°ùªdG
äGô¨ãdG ∫Ó¨à°S’ ø«jƒ«°SB’G ΩÉeCG
äGQó≤e »a åÑ©dGh ôëÑdG ¥GôàN’
ó«cCÉJ á«ªgCG ™e ,áeOÉ≤dG ∫É``«`LC’G

.áÄ«Ñ∏d
≥``aGô``ª`dG á``æ`é`d ¢``ù`«`FQ â``Ø` dh
≈dEG iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH áÄ«ÑdGh áeÉ©dG
ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG ÜÉ£îdG ¿CG
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
∫ÓN ióØªdG OÓ``Ñ`dG π``gÉ``Y áØ«∏N
π°üØ∏d »fÉãdG OÉ≤©f’G QhO ìÉààaG
»°ù∏éªd ¢``ù` eÉ``î` dG »``©` jô``°` û` à` dG
≥«≤ëJ á«ªgCG ócCG ÜGƒædGh iQƒ°ûdG
áÄ«ÑdG ó©Jh ,áμ∏ªª∏d »FGò¨dG øeC’G
øeC’G OQGƒ``e ºgCG óMCG »g ájôëÑdG
Öéj »``à` dG »``æ` jô``ë` Ñ` dG »``FGò``¨` dG
.πÑ°ùdG πμH É¡«∏Y á¶aÉëªdG
ÖFÉf »Ñ©μdG á©ªL OÉ°TCG √QhóH
áÄ«ÑdGh áeÉ©dG ≥aGôªdG áæéd ¢ù«FQ
ƒª°S ¬«LƒàH iQƒ``°` û` dG ¢ù∏éªH
äÉ¡édG ¬Ø«∏μJh AGQRƒ`` `dG ¢ù«FQ

iQƒ°ûdG ≥``aGô``e ¢ù«FQ É``YOh
ò«ØæJ áYô°S ≈``dEG á«æ©ªdG äÉ¡édG
AGQRƒ`` `dG ¢``ù`«`FQ ƒ``ª`°`S äÉ``¡`«`Lƒ``J
ÉæfC’ ,Égò«ØæJ »``a ¿hÉ``¡`à`dG Ωó``Yh
Öéj PEG ,ô£îdG á∏Môe ≈dEG Éæ∏°Uh
¿ƒ``fÉ``≤`dG PÉ``Ø``fEGh á``Hƒ``≤`©`dG ójó°ûJ
»a øjRhÉéàªdGh ø«ØdÉîªdG ≈∏Y
¿CG ≈``dEG Éàa’ ,ájôëÑdG áÄ«ÑdG ≥M
»a ¥Gƒ`` °` `SC’G »``a ´É``Ñ` jo ¿É``«` Hhô``dG
óm ©J »a ¬ª°Sƒe ô«Z »``ah ¬ª°Sƒe
.ô¶ëdG äGôàa ≈∏Y ñQÉ°U
≥«Ñ£J ¿EG{ :»``LÉ``ë` dG ∫É```bh
IQÉëÑdG ≈dEG ôëÑdG ó«©j QGô≤dG Gòg
áÄ«ÑdG »aÉ©J »a º¡°ùjh ø««æjôëÑdG
¬«LƒàH IOÉ°TE’G GOóée ,zájôëÑdG
á``©`HÉ``à`eh AGQRƒ`` ` `dG ¢``ù` «` FQ ƒ``ª`°`S
áeƒμëdG Oƒ¡éd ó¡©dG »``dh ƒª°S
¿hÉ©àdÉH áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëªdG »a
óªM ø``H ¬∏dGóÑY ï«°ûdG ƒª°S ™``e
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG

Gòg ¿EG{ :zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ∫Ébh
ôëÑdG pájÉªëd É vë∏e ÉkÑ∏£e ¿Éc QGô≤dG
ø«jƒ«°SB’G IQÉëÑdG äÉ°SQÉªe
ó©H
p
äÉHh GkOÉ°ùa ôëÑdG
»a GƒKÉY øjòdG
p
»a ¬``bp ƒ``≤` M ø``Y å`o `ë`Ñ`j oø``WGƒ``ª` dG
ôFÉédG ón «°üdG ¿CG ≈dEG Éàa’ ,zôëÑdG
QGô`
p `°`VE’G ≈``dEG iOCG ø«jƒ«°SB’G øe
á°UÉN ∑Éª°SC’ÉHh ájôëÑdG pIÉ«ëdÉH
ó«°üdG ó``YGƒ``≤`H ¿ƒ``eõ``à`∏`j ’ º``¡` fCG
íHôdG ƒg ó«MƒdG º¡ªg ¿C’ ø``eB’G
.ájôëÑdG áÄ«ÑdG ÜÉ°ùM ≈∏Y
IòNƒædG ¿CG »LÉëdG ±É°VCGh
á``jÉ``ª`M á``«` ª` gCG ∑Qó`` `j »``æ` jô``ë` Ñ` dG
∫É«LC’G áë∏°üeh ¬àë∏°üªd ôëÑdG
á¶aÉëªdG á«ªgCG ≈∏Y GOó°ûe ,áeOÉ≤dG
äÉØdÉîªdG øe ájôëÑdG áÄ«ÑdG ≈∏Y
øe ´Gƒ``fCG ¢VGô≤fG ≈``dEG äOCG »àdG
á∏Môe ≈dEG π°üf ’ ≈àMh ,∑Éª°SC’G
…òdG âbƒdG »a ∑Éª°SC’G OGô«à°SG
.√ÉéJG πc øe ôëÑdG ÉæH §«ëj

É¡≤jôH ájôëÑdG áÄ«ÑdG ≈dEG ó«©j ±ƒ°S »æjôëÑdG IòNƒædG ¿ƒfÉb :¿hOÉ«°üdGh ..
Rõ©«°S Éªc ,≥HÉ°ùdG É¡≤jôH ájôëÑdG áÄ«ÑdG ≈``dEG ó«©j
≈dEG Gô«°ûe ,πãeC’G πμ°ûdÉH á«μª°ùdG IhôãdG á«ªæJ øe
áë°üdG QƒaƒªH √ƒª°ùd ¿ƒYój øjOÉ«°üdG ™«ªL ¿CG
øjOÉ«°üdGh ø«æWGƒª∏d Gô«°üf √ƒª°S π¶j ¿CGh á«aÉ©dGh
™«ªL ¿CG ó``cCGh ,á«∏ª©dGh á«JÉ«ëdG º¡JÓμ°ûe πc »a
áÄ«ÑdG ≈∏Y á¶aÉëªdG ≈∏Y √ƒª°S ¿hógÉ©j øjOÉ«°üdG
øe »FGò¨dG ø``eC’G ô«aƒJh øjôëÑdG áμ∏ªªd ájôëÑdG
.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ∑Éª°SC’G
Iôà°S á≤£æe øe ÜÉjP ø°ùM OÉ«°üdG OÉ°TCG √Qhó``H
ájÉªëH AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH
ó«°üdG ´É£≤d π°UGƒàªdG √ƒª°S ºYOh á«μª°ùdG IhôãdG
√OQGƒ``e õjõ©Jh ´É£≤dG Gòg á«ªæJ ±ó¡H øjOÉ«°üdGh
.OÓÑdG »a »FGò¨dG øeC’G OQGƒe øe Éª¡e OQƒe √QÉÑàYÉH
QGô``b »æjôëÑdG IòNƒædG ¿ƒ``fÉ``b π«©ØJ ¿EG ∫É``bh
áaÉc πÑb øe ¿hÉ©Jh IOÉ°TEG πëe ƒgh √ƒª°S øe º«μM
¿ƒfÉ≤dG π«©ØJ ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG
áÄ«ÑdGh »μª°ùdG ¿hõîªdG ≈∏Y ®ÉØëdG »a º¡°ùj ±ƒ°S
áæ¡ªdG ∂∏J ø«WƒJ ≈∏Y ßaÉë«°S ¬``fCG Éªc ,ájôëÑdG
.»FGò¨dG øeC’G áeƒ¶æe »a ÉgQhO õjõ©Jh

ΩGõàd’G ∫ÓN øe É¡à«ªæJ »∏Y πª©dGh ájôëÑdG º¡JGhôK
á«μª°ùdG IhôãdG áeGóà°SG πLCG øe áª¶fC’Gh ø«fGƒ≤dÉH
.»FGò¨dG øeC’G QOÉ°üe øe É«°ù«FQ GQó°üe ÉgQÉÑàYÉH
¿É``aô``©` dGh ô``μ`°`û`dG äÉ`` `jBG ≈``ª` °` SCG ¢``ù` eô``g ™`` `aQh
√òg ≈∏Y AGQRƒ`` dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈``dEG
IhôãdG ≈∏Y ®ÉØëdG »a º¡°ùà°S »àdG áª¡ªdG äÉ¡«LƒàdG
ÖfÉéH ∞``bh ÉªdÉW √ƒª°S ¿CG ≈``dEG Ék gƒæe ,ájôëÑdG
º¡Jó°TÉæªd ÜÉéà°SGh ,∞bGƒªdG øe ô«ãμdG »a øjOÉ«°üdG
√ƒª°S ≈∏Y Öjô¨H ¢ù«d Gò``gh ,äÉ```bhC’G ∞∏àîe »``a
¿ƒæëdG ÜC’G º¡JÉÄa ∞∏àîªH ¿ƒ«æjôëÑdG √ôÑà©j …òdG
.∞bGƒªdG áaÉc »a óæ°ùdGh
¿CG óëdG á≤£æe øe ≈°ù«Y ó«ªM OÉ«°üdG í°VhCGh
IòNƒædG ¿ƒfÉb ≥«Ñ£àH AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S äÉ¡«LƒJ
â≤≤Mh ø««æjôëÑdG øjOÉ«°üdG Qhó°U âé∏KCG »æjôëÑdG
,äGƒæ°ùd √QÉ¶àfG ∫ÉW …òdG ¿ƒfÉ≤dG ≥«Ñ£J »a º¡JÉ«æeCG
¬dƒª°T ≈∏Y √ƒª°ùd ¬fÉaôYh √ôjó≤J ¢üdÉN øY Ék Hô©e
ÉªH É¡d áHÉéà°S’Gh øjOÉ«°üdG ÖdÉ£e ¬àªμMh ¬Ø£©H
.á«μª°ùdG IhôãdG ´É£bh ø«æWGƒªdG ídÉ°U »a Ö°üj
±ƒ°S »æjôëÑdG IòNƒædG ¿ƒfÉb ≥«Ñ£J ¿CG ±É°VCGh

√ƒª°ùa ,√ƒª°S ≈∏Y áÑjô¨dÉH â°ù«d á«©ªédG Ió°TÉæªd
äÉÄa øe ô«ãc ≈∏Yh ä’ÉéªdG πc »a AÉ°†«H OÉjCG ÖMÉ°U
IòNƒædG ¿ƒfÉb ≥«Ñ£J ¿CG Ék Ø«°†e ,™ªàéªdG íFGô°Th
áÄWÉîdG äÉ°SQÉªªdG ™æe »a º¡°ùj ±ƒ°S »æjôëÑdG
IhôãdG ´É£b ≈∏Y ¢ùμ©æj Éªe ÖfÉLC’G ∫Éª©dG πÑb øe
.á«μª°ùdG
¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿CG π«NódG ó`` cCGh
á≤∏©àªdG QƒeC’G áaÉc á©HÉàe ≈∏Y ÉªFGO ¢Uôëj AGQRƒdG
»a º¡°ùJ »àdG äÓ«¡°ùàdG áaÉc ô«aƒJh øjOÉ«°üdÉH
á«æWƒdG áë∏°üªdGh ,øjOÉ«°üdG ídÉ°üe ≈∏Y ®ÉØëdG
√ƒª°S äÉ¡«LƒJ ¿CG ≈dEG Éàa’ ,ájôëÑdG Ihôã∏d áeÉ©dG
º¡∏Ñ≤à°ùe ≈∏Y º¡àfCÉªWh øjOÉ«°üdG ™«ªL â``Mô``aCG
ójó©dG ¿ƒ¡LGƒj øjOÉ«°üdG øe ¢†©ÑdG ¿É``c ¿CG ó©H
ôFÉédG ó«°üdGh áÄWÉîdG äÉ°SQÉªªdG AGôL ÖYÉàªdG øe
.ó«°üdG ´É£≤H ø«∏eÉ©dG øe ¢†©Ñ∏d
¢ùeôg ódÉN á«©ªédG ¢ù«FQ ÖFÉf øªK ,√Qhó`` H
π«©ØàH AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ
√ƒª°S äÉ¡«LƒJ ¿EG ∫É``bh ,»æjôëÑdG IòNƒædG ¿ƒfÉb
≈∏Y ®ÉØë∏d ø««æjôëÑdG øjOÉ«°ü∏d Ék©aGO ¿ƒμJ ±ƒ°S

ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒàH øjOÉ«°üdG øe OóY OÉ°TCG
AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG
IhôãdG ¿ƒfÉb π«©ØJ ¿Éª°†d áÑ°SÉæªdG äÉ«dB’G ™°VƒH
≈∏Y áHÉbôdG ójó°ûJh ,»æjôëÑdG IòNƒædG É¡æe ,ájôëÑdG
,ájôëÑdG IhôãdG ájÉªMh ó«°üdG º«¶æJ ±ó¡H ø«ØdÉîªdG
ájƒªæàdG ™jQÉ°ûª∏d á``jQGRƒ``dG áæé∏dG √ƒª°S ∞``∏`ch
äGQGô``bh ∞bGƒe ¿CG øjócDƒe ,∂dòH á«àëàdG á«æÑdGh
áeÉY áØ°üH ø«æWGƒªdG áë∏°üe »a Ö°üJ ÉªFGO √ƒª°S
Ö«éà°ùj √ƒª°S ¿CGh ¢Uƒ°üîdG ¬Lh ≈∏Y øjOÉ«°üdGh
.º¡JGó°TÉæªd
¿ƒfÉb π«©ØàH √ƒª°S äÉ¡«LƒJ ¿CG ≈∏Y Gƒ©ªLCGh
IÉ«M ø«eCÉJ »a Éª¡e ÓeÉY ¿ƒμà°S »æjôëÑdG IòNƒædG
¿CGh ,áæ¡ªdG ∂∏J ¿ƒæ¡àªj øjòdG ø«æWGƒªdG øe ójó©dG
¬jód øe πch øjOÉ«°üdG Qhó°U âé∏KCG √ƒª°S äÉ¡«LƒJ
á«HÉéjEG èFÉàf øe É¡æY èàæ«°S Éªd ,ájôëÑdG áÄ«ÑdÉH á∏°U
á«μª°ùdG IhôãdG IOÉYEGh ájôëÑdG áÄ«ÑdG ≈∏Y ®ÉØëdG »a
.¬«∏Y âfÉc Ée ≈dEG
π«NódG óªëe »dÓb á«©ªL ¢ù«FQ ∫Éb ,¬à¡L øe
AGQRƒ``dG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U áHÉéà°SG ¿EG

¢``SGô``Ñ``f ∂``∏``ª``dG á```dÓ```L äÉ``¡``«``Lƒ``J :ΩÓ```````YE’G ô`````jRh
É``fhQƒ``c á``ë``FÉ``L ™```e ∫hDƒ``°``ù``ª``dG »````eÓ````YE’G »``WÉ``©``à``∏``d

»©ªàéªdG »YƒdG õjõ©Jh ,á«eÉeC’G ±ƒØ°üdG
√ò``g RhÉ``é` J »``a »``æ`Wƒ``dG ∞``°`ü`dG ó``«`Mƒ``Jh
äÉ©FÉ°û∏d …ó°üàdGh á``«`ª`dÉ``©`dG á``ë`FÉ``é`dG
Iô«°ùe á``∏`°`UGƒ``eh ,IOÉ``°` †` ª` dG äÓ``ª` ë` dGh
πX »a ájQÉ°†ëdGh ájƒªæàdG äGRÉ``é``fE’G
.ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°üd ôgGõdG ó¡©dG

®ÉØëdG »``a ΩÓ```YE’G QhO õjõ©àd á«æWƒdG
™«ªL áeÓ°Sh √QGô≤à°SGh øWƒdG øeCG ≈∏Y
ábóH äÉeƒ∏©ªdGh QÉÑNC’G ô°ûf ôÑY ,¬FÉæHCG
¢ùjôμJh ,á``«`bGó``°`ü`eh á«aÉØ°Th áYô°Sh
QOGƒμdG AÉ£Y ø«ªãJh ,íeÉ°ùàdGh OƒdG º«b
»a á«eÓYE’Gh á«æeC’Gh á«°†jôªàdGh á«Ñ£dG

òÑfh ,áæ¡ªdG äÉ«bÓNCGh ÜGOBÉ` `H ¬``eGõ``à`dGh
äÉ`` eRC’G ¢ù««°ùàd á°Vô¨e ä’hÉ``ë` e …CG
.É¡dÓ¨à°SG IAÉ°SEG hCG á«fÉ°ùfE’G
QhO Oó°üdG Gòg »a ôjRƒdG ¢Vô©à°SGh
Ék«Øë°U GkôªJDƒe 17 åH »a »æWƒdG ΩÓ``YE’G
ÉfhQƒc áëaÉμªH »æ©ªdG »æWƒdG ≥jôØ∏d
á«YGPE’Gh á«fƒjõØ«∏àdG äGƒæ≤dG ôÑY Iô°TÉÑe
ôãcCG ô°ûfh ,á«ªbôdGh ájQÉÑNE’G äÉ°üæªdGh
ø«à¨∏dÉH ´Ó£à°SGh ôjô≤Jh ôÑN 5300 øe
øe ô``ã`cCG É¡æ«H øe ,á``jõ``«`∏`é`fE’Gh á«Hô©dG
,øjôëÑdG AÉÑfCG ádÉch ≈∏Y »∏ëe ôÑN ∞``dCG
á©HQCG É¡æe ,Ék«fƒjõØ∏J É kéeÉfôH 13 ºjó≤Jh
ôjô≤J 1600h ,ájõ«∏éfE’G á¨∏dÉH è``eGô``H
§jô°ûdG ≈``∏`Y É``fk Gƒ``æ` Y 3133h ,…QÉ`` Ñ` `NEG
Ók °UÉa 250 øe ôãcCGh ,ø«à¨∏dÉH …QÉÑNE’G
8h ,Ék«YGPEG Ók °UÉa 26h ,Ék«fƒjõØ∏J ÉkjƒYƒJ
ø«ª«≤ªdG á«Yƒàd áØ∏àîe äÉ¨d ™Ñ°ùH π°UGƒa
IQGRƒ∏d á«ªbôdG äÉHÉ°ùëdG π«©ØJh ,ÖfÉLC’G
QÉÑNC’G ™«ªL åH IOÉYEÉH É¡JÉYÉ£b ™«ªLh
π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y π°UGƒØdGh ôjQÉ≤àdGh
ájƒYƒàdG á∏ªëdG á∏°UGƒeh ,»``YÉ``ª`à`L’G
ø«eóîà°ùªdG åëd zGkô«N π``b{ á«fhôàμdE’G
.áÑ«£dG áª∏μdG ≈∏Y
IQGRƒ`` `dG ¢``Uô``M ≈```dEG ô``jRƒ``dG QÉ`` °` `TCGh
πªY áÄ«H »``a á``«`eÓ``YE’G É¡àdÉ°SQ AGOCG ≈∏Y
äGAGô``LE’É``H ó«≤àdG QÉWEG »a ,áæeBGh á«ë°U
ΩÉ¶f ≥«Ñ£àH ΩGõàdGh º«≤©J øe ájRGôàM’G
.á∏eÉ©dG ΩCÓd ∫õæªdG øe πª©dG
ô``jRh »``ë`«`eô``dG óªëe ø``H »``∏`Y ó`` `cCGh
ÉgOƒ¡L »``a á«°VÉe IQGRƒ`` ` dG ¿CG ΩÓ`` `YE’G

ô``jRh »``ë`«`eô``dG óªëe ø``H »``∏`Y OÉ``°` TCG
ÖMÉ°U Iô°†ëd á«eÉ°ùdG äÉ¡«LƒàdÉH ΩÓYE’G
πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
™e º«μëdG »fÉ°ùfE’G »WÉ©à∏d ,ióØªdG OÓÑdG
É k°SGôÑf ÉgQÉÑàYÉH ,ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL
≈∏Y ∫hDƒ°ùªdG »eÓYE’G πª©dG »a ¬H iòàëj
IAÉØμdGh á«bGó°üªdGh á«aÉØ°ûdG øe ¢ù°SCG
™ªàéªdG »``Yh ≈∏Y ô«KCÉàdG »``a á«∏YÉØdGh
»a á``«` HÉ``é` jE’G á``cQÉ``°`û`ª`dG ≈``∏`Y √õ``«`Ø`ë`Jh
.áeÉ©dG áeÓ°ùdGh áë°üdG ≈∏Y ®ÉØëdG
ƒª°ùdG ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ ôjRƒdG øsªKh
áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N ô``«`eC’G »μ∏ªdG
á«eƒμëdG Iõ¡LC’Gh äGQGRƒ∏d AGQRƒdG ¢ù«FQ
ÜhÉéàdGh ΩÓYE’G πFÉ°Sh ™e π°UGƒà∏d áaÉc
,º¡JÉeÉªàgGh ø«æWGƒªdG ihÉμ°T ™e ∫É©ØdG
»æWƒdG ΩÓ`` YE’G Qhó``H √RGõ``à` YG ø``Y ÉkHô©e
á°ü∏îªdG Oƒ¡édG IófÉ°ùe »a …Qƒëe ∂jô°ûc
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H øjôëÑdG ≥jôØd
ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
¢ù«Fôd ∫hC’G Ö``FÉ``æ`dG ≈``∏` YC’G ó``FÉ``≤`dG Ö``FÉ``f
.AGQRƒdG ¢ù∏ée
ôjó≤àdGh ôμ°ûdÉH ΩÓ``YE’G ô``jRh ¬LƒJh
á«æWƒdG á«eÓYE’Gh á«Øë°üdG QOGƒμdG ≈``dEG
ô°ûf »a á«Yƒ°VƒªdGh áfÉeC’ÉH É¡eGõàdG ≈∏Y
õjõ©J »``a É`` gQhOh ,á``bOh áYô°ùH QÉ``Ñ` NC’G
äGOÉ``°` TQE’Gh äGQGô``≤`dÉ``H »©ªàéªdG »``Yƒ``dG
≈∏Y ®ÉØë∏d áæeÉ°†dG á«ª°SôdG äGAGô``LE’Gh
AÉæHCG á≤K øe RõY Ée ,™«ªédG áeÓ°Sh áë°U
∫hDƒ`°`ù`ª`dG »``ª`°`Sô``dG ΩÓ`` `YE’G »``a ™ªàéªdG

™``jQÉ``°``û``e ™``HÉ``à``j á``«``Hƒ``æ``é``dG ß``aÉ``ë``e
á```eÉ```©```dG ≥`````aGô`````ª`````dG ô````jƒ````£````J
á£N ≈∏Y ßaÉëªdG ƒª°S ™∏WG ,ô``NBG ÖfÉL øe
ø«Y ôjƒ£J øe áeOÉ≤dG πMGôªdG ôjƒ£J »a ájó∏ÑdG
≈dEG áaÉ°VE’ÉH záØjƒZ ΩCG ø«Y{h zá«æ«æëdG{ √õàæeh
,á¶aÉëªdG ≥WÉæe áaÉμH äÉgõàæªdGh áeÉ©dG ≥aGôªdG
iDhô``dG ≥«≤ëàd ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdG ∫Ó``N øe ∂``dPh
.ø«æWGƒª∏d ájƒªæàdG äÉ©∏£àdGh
…òdG RQÉÑdG QhódÉH Qƒ°†ëdG OÉ°TCG ,º¡à¡L øe
™e ô°TÉÑªdG π°UGƒàdG »a á«HƒæédG á¶aÉëªdG ¬Ñ©∏J
á©HÉàªdG ∫ÓN øe ∑ôà°ûªdG ¿hÉ©àdGh ,ø«æWGƒªdG
.áªFÉ≤dG ™jQÉ°ûª∏d Iôªà°ùªdG
ï«°ûdG ¢Sóæ¡ªdG øe πc ´ÉªàL’G »a ∑QÉ°T óbh
äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ` °` T π«ch áØ«∏N ∫BG ó``ª`MCG ø``H óªëe
§«£îàdGh äÉ``jó``∏`Ñ`dG ¿hDƒ` °` Th ∫É``¨` °` TC’G IQGRƒ`` `H
¬∏dGóÑY ∞«£∏dGóÑY º°UÉY ¢Sóæ¡ªdGh ,»fGôª©dG
≈``dEG áaÉ°VE’ÉH á«HƒæédG á≤£æªdG ájó∏H ΩÉ``Y ôjóe
ájhGQ á°Sóæ¡ªdG ácôà°ûªdG äÉeóî∏d óYÉ°ùªdG π«cƒdG
QƒàcódG áYGQõdG ¿hDƒ°ûd óYÉ°ùªdG π«cƒdGh ,»YÉæªdG
»a ø«dhDƒ°ùªdG ø``e Oó``Yh ,ºjôμdGóÑY õjõ©dGóÑY
.á«HƒæédG á¶aÉëªdG

∫BG áØ«∏N øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ¢SCGôJ
Ék «≤«°ùæJ Ék YÉªàLG á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N
≥aGôªdG ôjƒ£J ™jQÉ°ûe á©HÉàe ¿CÉ°ûH ,(ó©H ø``Y)
.á¶aÉëªdÉH áeÉ©dG
IQGRh QhO √ƒª°S øªK ,´É``ª`à`L’G á``jGó``H »a
»fGôª©dG §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ` °` Th ∫É``¨`°`TC’G
≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG »a á«HƒæédG á≤£æªdG ájó∏Hh
»dÉgC’G äÉLÉ«àMG á©HÉàªd á¶aÉëªdG ™e ∑ôà°ûªdG
ôjƒ£J ´hô°ûªc ,á¶aÉëªdÉH áeÉ©dG ≥aGôªdG ôjƒ£àd
øª°V záØjƒZ ΩCG ø``«`Y{h zá«æ«æëdG{ √õàæeh ø«Y
.IóFGôdG ájƒªæàdGh á«eóîdG ™jQÉ°ûªdG
¿ƒ«©dG √ò``g ¬``H ≈¶ëJ É``e ≈``∏`Y √ƒ``ª`°`S ó```cCGh
´ÉaôdG á≤£æe »dÉgCG iód á«îjQÉJ á«ªgCG øe á«©«Ñ£dG
Oƒ¡édG ¿CG √ƒª°S Ék ë°Vƒe ,OGóLC’Gh AÉHB’G ïjQÉJ òæe
πMGôe á©HÉàe »``a á«æ©ªdG äÉ¡édG ™``e ácôà°ûªdG
≥WÉæªH äÉ``gõ``à`æ`ª`dGh á«©«Ñ£dG ¿ƒ``«`©`dG ™jQÉ°ûe
√òg ôjƒ£àH »dÉgC’G äÉLÉ«àM’ ák «Ñ∏J »JCÉJ á¶aÉëªdG
,á«©«ÑWh á«îjQÉJ áª«b øe ¬H ≈¶ëJ Éªd ™bGƒªdG
.É¡«∏Y …QÉ°†ëdG ™HÉ£dG AÉØ°VE’h

á¶aÉëªdG »``a ™jQÉ°ûª`dG ∞`∏àîªd ´QÉ``°ùàªdG ƒ``ªædG »a º¡°SCG ∂``∏ªdG ΩÉ``ªàgG:¥ôëªdG ß``aÉëe

.á¶aÉëªdG iôbh ¿óe áaÉc πª°ûjh πMGôe ≈∏Y
ºgôμ°T øY ,AÉ≤∏dG ∫ÓN ,¥ôëªdG »dÉgCG øe OóY ÜôYCG óbh
øe á¶aÉëªdG ¬eó≤J Ée ≈∏Y ,¥ôëªdG ßaÉëeh á«∏NGódG ôjRƒd
.»dÉgCÓd äÉeóN

äÉ°üæªdG ô``Ñ`Y ∂``dò``ch »``dÉ``gC’G ¢ùdÉéªd á¶aÉëªdG IQÉ`` `jRh
.π°UGƒàdG πÑ°S øe Égô«Zh á«fhôàμdE’G
áaÉc »a ø«YóÑªdG OGhôdG øe ójó©dÉH ôNõJ ¥ôëªdG ¿EG ∫Ébh
á«HOC’Gh á«aÉ≤ãdGh á«ª∏©dGh á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G ä’ÉéªdG
áaÉc »a É``gOGhQ ºjôμJ ≈∏Y Éjƒæ°S ¢UôëJ ∂dòd ,á«°VÉjôdGh
∂∏ªdG ádÓL QÉ°ûà°ùe øe á∏NGóe ô°TÉÑªdG AÉ≤∏dG ó¡°Th .ä’ÉéªdG
øH ≈°ù«Y øH ídÉ°U ó«°ùdG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°ûd ióØªdG
Iô°†M ≈dEG ¿Éæàe’G º«¶Yh ôμ°ûdG ¢üdÉN Ωób …òdG »YÉæªdG …óæg
¥ôëª∏d ¬àdÓL äÉeôμe ≈∏Y ióØªdG OÓÑdG πgÉY ádÓédG ÖMÉ°U
OóY ójóéJh AÉ«MEG IOÉYEÉH ¬àdÓL ôeCG ≈dEG Gô«°ûe ,ΩGôμdG É¡∏gCGh
CGóÑj º«¶Y ´hô°ûe ôÑY á¶aÉëªdÉH áªjó≤dG AÉ«MC’Gh ≥WÉæªdG øe

AÉ«MC’G »a ádÉª©dG √ò``g áaÉãc ¢ü«∏≤J ≈∏Y πª©dGh ,Ió``aGƒ``dG
øH ó°TGQ ï«°ûdG ∫hCG ≥jôØdG øe Iô°TÉÑe äÉ¡«LƒàH á«æμ°ùdG
ºYóJ »àdG Oƒ¡édG øe Égô«Zh ,á«∏NGódG ôjRh áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY
ÖMÉ°U IOÉ«≤H ÉfhQƒc áëFÉéd …ó°üà∏d »æWƒdG ≥jôØdG πªY
¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
.AGQRƒdG ¢ù∏ée
≈∏Y ®ÉØëdG »``a á¶aÉëªdG Oƒ¡L ßaÉëªdG ¢Vô©à°SGh
»àdG äÉ«dÉ©ØdGh äÉÑ°SÉæªdG áeÉbEG ôÑY π«°UC’G »æWƒdG çGôàdG
äÉÄe ø``e IQòéàªdG á∏«°UC’G äGOÉ``©` dGh çGô``à`dG AÉ«MEÉH ≈æ©J
πμ°ûH π°UGƒàJ á¶aÉëªdG ¿CG ¬JGP âbƒdG »a Éë°Vƒe ,ø«æ°ùdG
»YƒÑ°SC’G É¡°ù∏ée ôÑY ,ø«ª«≤ªdGh »``dÉ``gC’G áaÉc ™e ô°TÉÑe

.AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
øe OóY ™e zó©H øY{ ó≤Y …òdG AÉ≤∏dG »a ßaÉëªdG QÉ°TCGh
øjôëÑdG ó¡©e ¬ª«≤j …ò``dG (§HGôJ) èeÉfôH øª°V ,ø«æWGƒªdG
ò«ØæJ QÉWEG »a ,á«∏NGódG IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d
º«b ¢ùjôμJh »æWƒdG AÉªàf’G õjõ©àd á«æWƒdG á£îdG äGQOÉÑe
áaÉc ™e ¿hÉ©àdÉH á¶aÉëªdG Oƒ¡L ≈``dEG ,zÉææjôëH{ áæWGƒªdG
ájó∏Hh ¥ôëªdG á¶aÉëe áWô°T ájôjóe É¡æe ,á«æ©ªdG äÉ¡édG
AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«gh áë°üdG IQGRhh …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdGh ¥ôëªdG
ôÑY É``fhQƒ``c áëFÉL π``X »``a ábÓ©dG äGP äÉ¡édG ø``e Égô«Zh
ájQÉéàdG ≥WÉæªdG º«≤©J É¡æ«H øe ,ájƒ«ëdG ™jQÉ°ûªdG øe ójó©dG
ádÉª©∏d ΩÉ©£dG äÉÑLh ô«aƒJh á«fÉμ°SE’G äÉ©ªéªdGh ¿óªdGh

ßaÉëe »YÉæªdG …óæg ø``H ≈°ù«Y ø``H ¿Éª∏°S ó«°ùdG ó``cCG
ádÓL IOÉ«b øe ΩÉªàgÉH ≈¶ëJ á¶aÉëªdG ¿CG ¥ôëªdG á¶aÉëe
,á¶aÉëªdG ¢VQCG ≈∏Y ΩÉ≤J »àdG ™jQÉ°ûªdG áaÉc »a ióØªdG ∂∏ªdG
á«æÑdÉH ≥∏©àj Éª«a á°UÉNh á«¡«aôàdGh á«eóîdGh á«fÉμ°SE’G É¡æe
ƒªædG »a âª¡°SCG ΩQÉμªdGh ™jQÉ°ûªdG √òg ¿CG ≈dEG Gô«°ûe ,á«àëàdG
»dÉgCG ôjó≤Jh ôμ°T É©aGQ ,Ió©°UC’G áaÉc ≈∏Y á¶aÉëª∏d ´QÉ°ùàªdG
ÖMÉ°U Iô°†ëd »eÉ°ùdG ΩÉ≤ªdG ≈dEG ÉgGôbh É¡fóe áaÉμH á¶aÉëªdG
≈dEGh ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG
¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°Uh ,AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
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ÜGƒ``æ``dG ¢``ù``∏``é``ª``d ∫hC’G Ö``FÉ``æ``dG »dÉëdGΩÉ©dGøe»fÉãdG™HôdG∫ÓN¬à£°ûfCG¢Vô©à°ùjzäÉ°SGQO{õcôeAÉæeCG¢ù∏ée
»``æ``Wh ió``à``æ``e ≈`````dEG Iƒ````Yó````dGh zÉfhQƒc{ áëFÉL á¡LGƒe »``a »FÉæãà°SG …ôμah »ãëH ó¡L :ó``ªMCG øH ˆGóÑY ï``«°ûdG .O
É`` jv QGOEG á«eƒμëdG äÉ°ù°SDƒªdG ≈∏Y
»ÑædGóÑY PÉ``à`°`SC’G IOÉ©°S Ωó≤J
ájó«∏≤àdG ¬àHÉbQ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,Év«dÉeh
¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ¿Éª∏°S
ihó``é` dG ø``e IOÉ``Ø`à`°`SÓ``d ,á``≤` MÓ``dG
Iô``bƒ``ª`dG á``eƒ``μ`ë`dG Iƒ``Yó``H ÜGƒ``æ` dG
Qƒ«£dG ô«£J{ ¿CG πÑb á∏eÉ°ûdG á«HÉbôdG
äÉ¡Lh É¡«àaô¨H á«©jô°ûàdG á£∏°ùdGh
.zÉ¡bGRQCÉH
ÖîædGh ,ádhódG »a áØ∏àîªdG QGô≤dG
¿ƒ``fÉ``b ø``e 11 IOÉ`` ª` `dG π``«`©`Ø`J
,á«©ªàéªdGh ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G
ihÉYódG ∂jôëJ ¿CÉ°ûH áHÉbôdG ¿GƒjO
ióàæªd ô``«`°`†`ë`à`dG »``a Aó``Ñ``dG ≈`` `dEG
ºgôcP OQGƒdG ø«ØdÉîªdG ó°V á«FÉæédG
á∏ªL á°ûbÉæªd πeÉ°Th ™°Sƒe »æWh
.áHÉbôdG ôjQÉ≤J »a
»a á``eOÉ``≤`dG äÉ``jó``ë`à`dGh äGô«¨àªdG
»a »``HÉ``«`æ`dG π«ãªàdG ¢†«ØîJ
AÉ``Hh ≈∏Y Iô£«°ùdG ó©H É``e á∏Môe
å«ëH ,á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG »àaôZ
¬JOÉ©°S QÉ°TCGh ,z19ó«aƒc{ ÉfhQƒc
,áaôZ πc »a §≤a ÉÑFÉf øjô°ûY ¿ƒμj
á∏μ«g ≈`` ` dEG ø``jô``ë` Ñ` dG á``LÉ``M ≈`` ` dEG
:º∏≤H
¢†«ØîJh ,É``Ñ`FÉ``f ø``«` ©` HQCG ø``e ’ó``H
øe ô«ãμdG πX »a IójóL ájOÉ°üàbG
≈dEG á«Ø«XƒdG º¡JGRÉ«àeGh º¡JÉ°TÉ©e
.äÉjóëàdG
»YÉæŸG
º«gGôHE
G
.%50 ∞°üædG
äÉ«YGóJ ¿CG - »ÑfÉL øe - iQCGh
Iõ``¡` LCG ≈`` dEG √É``Ñ` à` f’G IQhô``°` V
≈∏Y Égô«KCÉJ ô°üà≤j ºd ÉfhQƒc áeRCG
,zäÉμ∏àªe ácô°T{ iód á°UÉNh ,Égôjƒ£Jh QÉªãà°S’G
á«Ñ∏°ùdG ÉgQÉKBG äRhÉéJ ÉªfEGh ,§≤a ∫hódG äÉjOÉ°üàbG
óYÉ≤àdG ≥``jOÉ``æ`°`U{h ,zá``jOÉ``°`ü`à`b’G á«ªæàdG ¢ù∏ée{h
ÉvjOÉ°üàbGh Év«°SÉ«°S ∫hódG Iô«Jh QGô≤à°SÉH ∫ÓNE’G ≈dEG
äGQGOEG ∂dòch ,zø«μªJ πª©dG ¥hóæ°U{h ,zäÉæ«eCÉàdGh
»àdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a á°UÉNh ,Év«YÉªàLGh Év«dÉeh
º¡°ùJ »àdG hCG ádhó∏d á©HÉàdG äÉcô°ûdG iód QÉªãà°S’G
,§ØædG ¥ƒ°S øe äGóFÉ©dG ≈∏Y É¡JÉjOÉ°üàbG πq oL óªà©J
zπ£©àdG ¥hóæ°U{ ∂dòch ,Iô``KDƒ`e Ö°ùæH É¡«a á``dhó``dG
ájôjƒ£àdG É¡dÉªYCG RÉ``é`fEGh á«àëàdG É¡à«æH óªà©J Éªc
.z∫É«LC’G ¥hóæ°U{h
áÑ°ùf É¡àÑ°ùf ¥ƒØJ »àdGh á«ÑæLC’G á∏eÉ©dG …ójC’G ≈∏Y
.á«©jô°ûàdG áeƒ¶æªdG ôjƒ£J :É«fÉK
.áØYÉ°†e ∫hódG √òg »a ø«æWGƒªdG
»a ô¶ædG IOÉYEGh ΩÓYE’G IQGRh á∏μ«g IOÉYEG :ÉãdÉK
IOÉYE’ áHƒ∏£ªdG á«ë«ë°üàdG á«∏ª©dG q¿CG iQCG ∂dòdh
.IQGRƒc »eƒμëdG RÉ¡édG øª°V É¡FÉ≤H QGôªà°SG
∞∏àîe ≈dEG ¥ô£àJ ¿CG Öéj äÉjóëàdG á¡LGƒeh ¿RGƒàdG
Ió``FGõ``dG á«ÑæLC’G ádÉª©dG{ Oó``Y ¢†«ØîJ :É``©` HGQ
»a á``«`YÉ``ª`à`L’Gh á``jOÉ``°`ü`à`b’Gh á«°SÉ«°ùdG Ö``fGƒ``é`dG
.zá∏YÉØdGh áHƒ∏£ªdG á«ÑæLC’G ádÉª©dG ≈∏Y á≤∏°ùàªdGh
øe ≥∏£æj ¿CG Öéj ióàæªdG ìôà≤e q¿CG iQCG Éªc .ádhódG
.¿ôªdG íjô°üàdG ΩÉ¶f AÉ¨dEG :É°ùeÉN
±ƒ°S -ájÉ¡ædG »a- ¬fC’ ,»fóªdG ™ªàéªdG äÉ°ù°SDƒe πÑb
É¡à°SGQO πLCG øe IôbƒªdG áeƒμëdG ≈dEG äÉ«°UƒàdG ™aôj
.á«fÉμ°ùdG áÑ«côàdG ≈dEG ¿RGƒàdG IOÉYEG :É°SOÉ°S
.É¡gÉéJ ÉkÑ°SÉæe √GôJ Ée PÉîJGh
å«ëH ,»eƒμëdG ∞«XƒàdG á°SÉ«°S ôjƒ£J :É©HÉ°S
¢†©H ≈`` `dEG ô``«` °` TCG ¿CG ∫É``≤` ª` dG Gò`` g »``a »``æ`ª`¡`jh
,»æjôëÑdG øWGƒªdG ∞«Xƒàd á≤∏£ªdG á``jƒ``dhC’G ¿ƒμJ
»àdG á«æWƒdG ájDhôdG √òg ∫ƒM á«°SÉ°SC’G äÉ¶MÓªdG
,Ö°SÉæªdG ¿ÉμªdG »a Ö°SÉæªdG πLôdG á°SÉ«°S ó«cCÉJ ™e
:É¡JÉÑ°ùàμe ≈∏Y ®ÉØëdGh øjôëÑdG ¿ƒ°U ≈dEG ±ó¡J
.§jôØJ hCG •GôaE
m G ¿hO ,á≤ëà°ùªdG äGRÉ«àe’Gh ÖJGôdÉH
Iô£«°ùdG{ á«ªgCG ≈∏Y ák jGóH ó«cCÉàdG øe óH ’ :’hCG
¢UÉîdG ´É£≤dG iód ∞«XƒàdG á°SÉ«°S ìÓ°UEG :ÉæeÉK
á«dÉªdG IôaƒdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG πLCG øe zΩÉ©dG ∫ÉªdG ≈∏Y
ø««©àd á≤∏£ªdG á°UôØdG AÉ£YEGh ,πª©dG IQGRh πÑb øe
äÉeGõàd’ÉH AÉaƒdGh ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdG ò«Øæàd áeRÓdG
ádÉª©dG øe IOÉØà°S’G øe ™fÉe ’h ,á«æjôëÑdG ádÉª©dG
,ΩÉ©dG øjódG •É°ùbCG ójó°ùàH ΩGõàd’G É¡«a ÉªH áØ∏àîªdG
É¡©Ñàj ’ ,IOóëe ¿ƒμJ ¿CG •ô°ûH á°ü°üîàªdG á«ÑæLC’G
PÉîJG ÖLƒà°ùj ΩÉ©dG ∫ÉªdG ≈∏Y Iô£«°ùdG q¿CG iQCGh
á°SÉ«°ùH áfôà≤e ¿ƒμJ ¿CGh ,á∏jƒW Oóe ójóéJ hCG ¢ù«æéJ
¿É``μ`eE’É``H zá``«`dÉ``eh á`` `jQGOEG{ áæ«©e äGAGô`` ` LEGh ô``«`HGó``J
π«gCÉàdGh ÖjQóàdG ó©H ÖfÉLC’G πëe ø««æjôëÑ∏d ∫ÓME’G
:»∏j Éª«a É¡°ü«î∏J
.ÓÑ≤à°ùe
q
πμ«¡dG »a »°ù°SDƒªdG ºî°†àdG{
¢ü«∏≤J ≈dEG ¬LƒàdG
,øjôëÑdG áYÉæ°Uh IQÉéJ áaôZ AGOCG ôjƒ£J :É©°SÉJ
è``eOh äÉ°ù°SDƒªdG ¢†©H AÉ``¨`dEG ∫Ó``N ø``e ,z»eƒμëdG
á«à°ù«Lƒ∏dGh á«dÉªdG{ IófÉ°ùªdGh ºYódG Ωó≤J å«ëH
.ôNB’G É¡°†©H
ÜÉë°UCGh …QÉéàdG ´É£≤dG ≈``dEG zá«fƒfÉ≤dGh á«æØdGh
áëjô°ûdG √ò``g á∏HôZh øjQÉ°ûà°ùªdG ΩÉ¶f º««≤J
™«ªL »a ÉªFGO ∫É``ª`YC’G ÜÉë°UCG ∑ô°û
p Jo ¿CGh ,∫É``ª`YC’G
’ øjòdG ¿ƒdhDƒ°ùªdG ∂dòch ,É¡æe iƒ°ü≤dG IOÉØà°SÓd
.IôKDƒªdG á«fƒfÉ≤dGh ájQGOE’G É¡JGQGôb
.ájQGRƒdG ÖFÉ≤ëdG ¿ƒ∏ªëj
á«ªgCG øY »¡àæj ’ åjóëdGh ájDhôdG ¿EÉa ,ΩÉàîdG »a
™jQÉ°ûª∏d ±ô°üdG ÜGƒ``HCG ≈∏Y áeQÉ°üdG áHÉbôdG
πLCG øe É¡«dEG ™∏£àf »àdG ìÓ°UE’Gh åjóëàdGh ôjƒ£àdG
øª°V â``LQOCGh ÉgOÉªàYG ºJ »àdG á«eƒμëdG ájƒªæàdG
..zÉgó©Hh ÉfhQƒc πÑb{ ,ø«M πc »a É¡∏gCGh øjôëÑdG
¿ƒμJ ¿CG ìôàbCG Oó°üdG Gòg »ah .ádhó∏d áeÉ©dG á«fGõ«ªdG
¬∏dG ¿PEÉH ¥ô°ûoe mπÑ≤à°ùe πLCG øe ≥≤ëàJ ¿CG ≈æªàf »àdGh
zá≤n Ñ°ùoe áHÉbQ{ á£∏°S á``jQGOE’Gh á«dÉªdG áHÉbôdG ¿Gƒjód
.ºjôμdG »MÓ°UE’G ´hô°ûªdG πX »a ≈dÉ©J

.zÉfhQƒc áeRCG πX »a §ØædG
áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ™∏WCG :É k°ùeÉN
¿Gƒæ©H ÉgÉ≤dCG »àdG á«FôªdG Iô°VÉëªdG iƒëa ≈∏Y ¢ù∏éªdG
ó¡©e É¡ª¶fh z™jô°ûàdÉH ¬àbÓYh »°SÉ«°ùdG QGô≤dG áYÉæ°U{
zá«fÉªdôH äGQÉ¡e{ èeÉfôH øª°V ,á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d øjôëÑdG
¬àeób …ò``dG êPƒªædG É¡«a ∫hÉæJh .iQƒ°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YC’
OÓÑdG πgÉY ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M IOÉ«≤H ,øjôëÑdG áμ∏ªe
∫ÓN ,¢ShQóªdGh »ª∏©dG »°SÉ«°ùdG QGô≤dG áYÉæ°U »a ,ióØªdG
»¶M …ò``dG ô``eC’G ,z19 ó«aƒc{ AÉHƒd á«ªdÉ©dG á``eRC’G IQGOEG
.á°ü°üîàªdG á«dhódG äÉª¶æªdG ôjó≤Jh IOÉ°TEÉH
øe GOóY zäÉ°SGQO{ õcôe AGôLEÉH ¢ù∏éªdG OÉ°TCG :É k°SOÉ°S
AGQBG ó°Uôj ´Ó£à°SG É¡æeh ,…CGô``dG äÉYÓ£à°SGh äÉMƒ°ùªdG
ΩÉ¶f ≥«Ñ£àH ≥∏©àj Éª«a ,á«LQÉîdG IQGRh »ØXƒe äÉgÉéJGh
á°SÓ°Sh á«dÉ©ah ,á«LÉàfE’G iƒà°ùe ¢SÉ«≤d ,ó©oH øY πª©dG
πª©dG ájQGôªà°SG ¿Éª°†d ,á«fhôàμdE’G äÉ°üæªdG äÉ≤«Ñ£J
ô«Z ÉYÓ£à°SG õcôªdG …ôéj Éªc .áHƒ∏£ªdG ΩÉ¡ªdG RÉ``é`fEGh
iƒà°ùe ¢SÉ«b ±ó¡à°ùj ,»Hô©dG è«∏îdG á≤£æe »a ¥ƒÑ°ùe
¢Shô«a ¿CÉ°ûH øjôëÑdG áμ∏ªe »a IóaGƒdG ádÉª©dG iód »YƒdG
á∏ªëdG á©HÉàe ió``eh ,¬dÉ≤àfG ¥ô``Wh ¬``°`VGô``YCGh zÉ``fhQƒ``c{
.¬àëaÉμªd á«æWƒdG
õcôe ¥Ó`` WEG äGOGó``©` à` °` SG ô`` NBG ¢ù∏éªdG ™``HÉ``J :É``©k `HÉ``°`S
ôjƒ£Jh ,ÜÉÑ°ûdG äGQób π«gCÉàd »ÑjQóàdG èeÉfôÑdG zäÉ°SGQO{
Gòk «ØæJh ÓYÉØJ ,ájQÉμàH’Gh á«≤«Ñ£àdGh á«ãëÑdG º¡JGQÉ¡e
∂∏ªdG ádÓL πãªe ,áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S IQOÉÑªd
,»æWƒdG ø``eC’G QÉ°ûà°ùe ,ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th ájô«îdG ∫ÉªYCÓd
èeÉfôH ¥Ó``WEÉ`H ,á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
.z¢Uôa{
íæªdG á``ë`F’ ´hô°ûªd ÉMôà≤e ¢ù∏éªdG ¢ûbÉf :É``æk `eÉ``K
á«ãëH íæe ≈∏Y ∫ƒ°üëdG øe ø«ãMÉÑdG ø«μªJ ±ó¡H ,á«ãëÑdG
ΩGôHEG ≥jôW øY ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe ∑Gô°TEGh ,Iô°TÉÑe
±Gó``gCG ΩóîJ ájôμa á«ãëH á°üæe ô«aƒJh ,ácGô°T äÉ«bÉØJG
áëF’ QGôbE’ ôNBG É kMôà≤e ¢ûbÉf Éªc .äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏J §£Nh
ø«ãMÉÑdG äÉªgÉ°ùeh êÉàfEG øe IOÉØà°SÓd ø«jôîØdG AÓeõdG
.ø«ª«≤ªdG ô«Z
ô°ûY …OÉëdG Oó©dG äÉjƒàëe ≈∏Y ¢ù∏éªdG ™∏WG :Ék©°SÉJ
»àdGh ,zäÉ``°` SGQO{ á°ü°üîàªdG á«ãëÑdG õcôªdG á``jQhO ø``e
á«YÉaódGh á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG ÉjÉ°†≤dG π«∏ëàdGh åëÑdÉH ∫hÉæàJ
.»é«JGôà°SG Qƒ¶æe øe ájOÉ°üàb’Gh

zÉfhQƒc{ áëFÉL äÉ«YGóJ π«∏ëJh á©HÉàªd ,»FÉæãà°SG …ôμah
.πÑ≤à°ùªdG ±Gô°ûà°SGh
ä’É≤ªdGh äÉ°SGQódG øe GOóY ¢ù∏éªdG ¢Vô©à°SG :Éãk dÉK
,ÉfhQƒc áeRCG äGóéà°ùe ∫ƒM õcôªdG øY äQó°U »àdG á«ãëÑdG
zÉæªdÉY{ á∏ée »``a AÉ``æ` eC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ∫É≤e :É¡æ«H ø``eh
»a õcôªdG »ãMÉÑd iô``NCG äÉeÉ¡°SEGh ,π°ùchôH »a IQOÉ°üdG
õcôªdG øY Qó°U Éªc .á«Hô©dGh á«ÑæLC’G äÉjQhódGh ∞ë°üdG
á``eRCG IQGOEGh è«∏îdG ∫hO{ :É¡æeh ,á«ãëH ¥GQhCGh ôjQÉ≤J
äÉbÓ©dG{h z§ØædG ¥Gƒ°SCG :ÉfhQƒc áeRCG äÉ«YGóJ{h zÉfhQƒc
»a É«LƒdƒæμàdG ΩGóîà°SG :áeÉY Iô¶f{h zÉfhQƒc ó©H Ée á«dhódG
Iô¶f :ÉfhQƒc áeRCG äÉ«YGóJ{h zóéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a áeRCG
»a zø«°ûcƒ∏H{ πàμdG π°SÓ°S á«æ≤J »æÑJ õjõ©J{h zájOÉ°üàbG
iDhQ :»é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hO »a á«dÉªdG äÉeóîdG ´É£b
¿Gƒæ©H »∏«∏ëJ ôjô≤J ≈dEG áaÉ°VEG ,zøjôëÑdG áHôéJ øe Ióªà°ùe
.zÉfhQƒc ó©H Ée ºdÉY »a »HhQhC’G OÉëJ’Gh ƒJÉædG ∞∏M{
¿EG{ :áØ«∏N ∫BG ó``ª`MCG ø``H ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ∫É``bh
õcGôe ™e π°UGƒàdG ≈∏Y áeRC’G ∫ÓN ¢Uôëj zäÉ°SGQO{ õcôe
™e äÉcGô°ûdG øe á©°SGh áμÑ°T Éæjódh ,á«ªdÉ©dG äÉ``°`SGQó``dG
.zäÉeƒ∏©ªdGh äÉ°SGQódG ∫OÉÑàd IóFGQ á«ãëH äÉ°ù°SDƒe
™e ô«ÑμdG πYÉØàdÉH ¬MÉ«JQG øY AÉæeC’G ¢ù∏ée ÜôYCG :Ék©HGQ
øª°V ,á«FôªdG äGhóædG øe á∏°ù∏°S ó≤©d zäÉ°SGQO{ õcôe IQOÉÑe
å«M ,ø«ªà¡ªdG øe Qƒ¡ªL ácQÉ°ûªH zAGôÑîdG Iô°ûf{ äÉ«dÉ©a
»ªdÉ©dG ΩÉ¶ædG ≈∏Y É¡JÉ«YGóJh ÉfhQƒc áeRCG{ ¿Gƒæ©H Ihóf º¶f
∫ÓN á«°SÉ«°ùdG äGQGô``≤` dG á``fRGƒ``e{ ∫ƒ``M iô`` NCGh ,zø``gGô``dG
¥Gƒ°SCG{ øY áãdÉKh z¿É°ùfE’G IÉ«M áª«b :19-ó«aƒc áëFÉL

á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG õcôe AÉæeCG ¢ù∏ée ó≤Y
,ô°ûY ™HGôdG …Qhó``dG ¬YÉªàLG ,zäÉ``°`SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh
ï«°ûdG QƒàcódG á°SÉFôH ,»FôªdG »fhôàμdE’G ∫É°üJ’G ôÑY
øe πc Qƒ°†ëHh ,¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY
≈°ù«Y Ö«gh QƒàcódGh ,™°Tƒ«dG º°TÉg óªMCG QƒàcódG :AÉ°†YC’G
øªMôdGóÑY QƒàcódGh ,Qƒ°üæªdG óªMCG ≥«aƒJ ô«Ø°ùdGh ,ô°UÉædG
ÖfÉL ≈dEG ,π°VÉØdG »∏Y áØ«∏N QƒàcódGh ,…ôgGƒL ø«°ùëdGóÑY
.õcôª∏d …ò«ØæàdG ôjóªdG ¿ÉeR ó«ªëdGóÑY IOÉàb ó«°ùdG
äÉYƒ°VƒªdG AÉ``æ` eC’G ¢ù∏ée ¢ûbÉf ,´É``ª`à`L’G ∫Ó``Nh
∫ÓN √RÉéfEG ºJ Éeh ,∫ÉªYC’G ∫hóL ≈∏Y áLQóªdG äÉ«dÉ©ØdGh
:»dÉàdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh ,»dÉëdG ΩÉ©dG øe »fÉãdG ™HôdG
,¿Éæàe’Gh ôμ°ûdG äÉ``jBG ≈ª°SCG AÉæeC’G ¢ù∏ée ™aQ :’hCG
øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd áª«μëdG äÉ¡«Lƒà∏d
¢Shô«Ød …ó°üàdG πLCG øe ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y
ô«HGóàdGh äGAGôLE’ÉH É kgƒæe ,z19 ó«aƒc{ óéà°ùªdG zÉfhQƒc{
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH ,áëLÉædGh ádÉ©ØdG á«eƒμëdG
»YÉ°ùªdGh ,AGQRƒ``dG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G
ÉgOƒ≤j »àdG ,á∏«ÑædG á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡édGh ,Ió``FGô``dG áã«ãëdG
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
.¿CÉ°ûdG Gòg »a
Ée ≈dEG ,áØ«∏N ∫BG óªMCG øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG QÉ°TCGh
äÉ¡«LƒàdG ¿CG zäÉ°SGQO{ õcôe √GôLCG …CGQ ´Ó£à°SG èFÉàf ¬JócCG
Ahó¡dGh áæ«fCÉª£dG åH »a ôKC’G º¶YCG É¡d ¿Éc ,á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG
ôÑY ,á©eÉédG á«æWƒdG ìhôdG äRõYh ,»æjôëÑdG ™ªàéªdG »a
,zÉfhQƒc{ áëFÉL á¡LGƒªd ,á«∏gC’Gh á«ª°SôdG Oƒ¡édG πeÉμJ
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd áª«μëdGh á«FÉæãà°S’G IOÉ«≤dG ¿CG GócDƒe
§°Sh ¿ÉeC’G ôH ≈dEG øjôëÑdG áμ∏ªe äOÉb ióØªdG OÓÑdG πgÉY
.ábƒÑ°ùe ô«Z á«ªdÉY áeRCG
πª°Th ,¬Yƒf øe ôÑcC’G ó©j …òdG ´Ó£à°S’G ¿CG ±É°VCGh
,™ªàéªdG äÉÄah íFGô°T ∞∏àîe øe É°üî°T 10546 â¨∏H áæ«Y
»àdG á«FÉbƒdGh ájRGôàM’G äGAGô``LEÓ` d Év«°SÉ«b Gkó«jCÉJ ô¡XCG
.™«ªédG áeÓ°S ¿Éª°†d ,øjôëÑdG áμ∏ªe É¡JòîJG
zäÉ°SGQO{ õcôe QGôªà°SG AÉæeC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ ócCG :Ék«fÉK
ºFGódG π°UGƒàdGh ,áØ∏àîªdG ¬à£°ûfCGh ¬eÉ¡ªH ´Ó£°V’G »a
äÉ°üæe ∫ÓN øe ,á«æ©ªdG äÉ¡édGh ø«ãMÉÑdGh AÉcô°ûdG ™e
PÉîJG ™e ,á«FôªdG á«fhôàμdE’G äÉ«dÉ©ØdGh ,»YÉªàL’G π°UGƒàdG
»ãëH ó¡éH õcôªdG ΩÉ«b ≈``dEG Gkô«°ûe ,á«FÉbƒdG ô«HGóàdG πc

ájOƒ©°ùdG »a á«fóe ≥WÉæe ±Gó¡à°SG ¿GôjEG øe áeƒYóªdG »KƒëdG äÉ«°û«∏e ádhÉëe øjóJ øjôëÑdG
∫ÉªYC’G áfGOEG »a ¬JÉ«dhDƒ°ùªH »dhódG ™ªàéªdG
áYÉªL É¡H Ωƒ≤J »àdG á``«`eGô``LE’G á``«`HÉ``gQE’G
ø««fóªdG ≈∏Y GkôaÉ°S Ak GóàYG ÉgQÉÑàYÉH »KƒëdG
,á``jOƒ``©`°`ù`dG á``«`Hô``©`dG áμ∏ªªdG »``a ø``«` æ` eB’G
.á≤£æªdG QGô≤à°SGh øeC’ Gkójó¡Jh

ø««fóªdG ójó¡J ≈∏Y »KƒëdG äÉ«°û«∏e πÑb øe
∞°U »a øjôëÑdG áμ∏ªe ±ƒbh IócDƒe ,ø«æeB’G
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG ÖfÉL ≈``dEG ó``MGh
ájÉªëd äGAGôLEG øe √òîàJ Ée πc »a á≤«≤°ûdG
ΩÉ«b IQhô°V ≈∏Y IOó°ûe ,ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG

.(áîîØe) QÉ«W ¿hO øe äGôFÉW
äGƒb IAÉØμH á«LQÉîdG IQGRh ó«°ûJ PEGh
âæμªJ »àdG øª«dG »a á«Yô°ûdG º``YO ∞dÉëJ
Oó°ûJ É¡fEÉa ,É¡WÉ≤°SEGh äGôFÉ£dG ¢VGôàYG øe
GkQGô°UEG ¢ùμ©J á«HÉgQE’G ∫ÉªYC’G √òg ¿CG ≈∏Y

øjôëÑdG áμ∏ªe á«LQÉN IQGRh â`` fGOCG
»KƒëdG äÉ«°û«∏e ádhÉëe Ió°ûH äôμæà°SGh
á«fóe ≥WÉæe ±Gó¡à°SG ¿Gô``jEG øe áeƒYóªdG
»a ô«°ùY á≤£æeh (§«°ûe ¢ù«ªN) áæjóªH
∫ÓN øe á≤«≤°ûdG ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG

»``Wô``°``T π``à``≤``H º``¡``à``e ΩGó``````YEG ó``«``jCÉ``J
Ωó``≤``dG …ô``Hƒ``c ≈``∏``Y á∏Ñæb ≥``jô``W ø``Y
∫ÓN º¡fCG ø«ª¡àªdG ≈``dEG áeÉ©dG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
øjôNBGh Gƒª°†fG .2017 ΩÉY ≈àM 2011 ΩÉY øe IôàØdG
≈∏Y ÜQóàdG »a GƒcQÉ°Th á«HÉgQEG áYÉªL ≈dEG ø«dƒ¡ée
á«HÉgQEG ∫ÉªYCG ÜÉμJQ’ äGôéØàªdGh áë∏°SC’G ΩGóîà°SG
á«æeC’Gh ájƒ«ëdG ™bGƒªdGh áWô°ûdG ∫ÉLQ ±Gó¡à°SGh
.ÖjôîJh Ö¨°T ∫ÉªYCGh äGô«éØJ çGóMEGh
ô«éØàH ,ådÉãdGh »fÉãdG ø«ª¡àªdG øe πc ΩÉ``b PEG
áWô°ûdG ∫É``LQ ±Gó¡à°SG ó°ü≤H ΩÉ©dG ≥jô£dÉH IƒÑY
É¡eGóîà°SG ó°ü≤H IôéØàe OGƒe ¢ü«NôJ ô«¨H GRÉ``Mh
á©HÉJ á«æeCG áë∏°ùe ÉØ∏JCGh ,ΩÉ©dG øeC’ÉH πîJ á£°ûfCG »a
,∫É``¨`°`TC’G IQGRƒ`` d ácƒ∏ªe á«Fƒ°V IQÉ``°` TEGh á«∏NGó∏d
™e ∑Gô``à`°`T’G º¡J ∫hC’G º¡àªdG ≈``dEG áHÉ«ædG äó``æ`°`SCGh
ÉªgóeCG å«M á≤HÉ°ùdG ºFGôédG ÜÉμJQG »a ådÉãdGh »fÉãdG
.äÉ©bôØªdÉH
»fÉãdG ¿Éª¡àªdG πàb .2017/10/27 Ωƒ``j »``ah
™e óªëe ºéfCG ¿Éª∏°S ∫hCG »Wô°ûdG GkóªY ådÉãdGh
∫ÉLQ øe 9 πàb »a ÉYô°Th ,ó°UôàdGh QGô°UE’G ≥Ñ°S
øe …C’ ÉaGó¡à°SG IôéØàe IƒÑY É``YQR ø«M ,áWô°ûdG
»ah ,¿Éª∏°S øH áØ«∏N ï«°ûdG ´QÉ°T ≈∏Y øeC’G ∫ÉLQ
∫ÉM IƒÑ©dG ô«éØJ ºJ á«æeC’G äÉÑcôªdG Qhô``e á£≤f
±ÓJEG »a ÖÑ°ùJ Ée ƒgh ,áWô°û∏d ™HÉJ ¢UÉH ∫ƒ°Uh
ÉªgOGóeEÉH ∫hC’G º¡àªdG Éª¡©e ∑ôà°TG ó``bh ,¢UÉÑdG
.äÉ©bôØªdÉH
óMCG πàb »a ådÉãdGh »fÉãdG ¿Éª¡àªdG ´ô°T Éªc
á≤£æe »a ó°UôàdGh QGô°UE’G ≥Ñ°S ™e áWô°ûdG ∫ÉLQ
É«μ«JÉeƒJhCG ±ƒμæ°TÓc ÉvjQÉf É kMÓ°S GqóYCGh ºjó≤dG OÓÑdG
á£≤f Gó°UQh z∫hC’G º¡àªdG ¬H ÉªgóeCG{ äÉ≤∏£dG Qôμàe
ióMEG øe Üô≤dÉH ¬«∏Y »æéªdG GógÉ°T ¿CG Éeh ,áWô°T
≥∏£j ºd øμd ,ìÓ°ùdG Öjƒ°üàH ÉeÉb ≈àM äÉÑcôªdG
.¥ÓWE’G IôHEG πªY ΩóY ÖÑ°ùH ìÓ°ùdG
IRÉ«M º¡J É°†jCG ø«ª¡àªdG ≈``dEG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
áë∏°SCGh É¡©«æ°üJ »a Ωóîà°ùJ äGhOCGh á©bôØe äGƒÑY
,É¡H á°UÉîdG ôFÉNòdGh ¢ü«NôJ ô«¨H zá``«`dBG ¥OÉ``æ`H{
.∫hC’G º¡àªdG É¡H ÉªgóeCG »àdGh
á``ë`∏`°`SC’G ∫É``ª`©`à`°`SG ≈``∏`Y ÜQó``à``dG ™``FÉ``bh »`` ah
»fÉãdG ø«ª¡àªdG ≈``dEG áHÉ«ædG äóæ°SCG ,äGôéØàªdGh
äGôμ°ù©e ≈dEG É¡LƒJ ¿CÉH É¡«∏Y ÜQóàdG º¡J ,ådÉãdGh
øe π``c ≈dƒJ ó``bh ,∑É``æ`g äÉÑjQóJ É«≤∏Jh ¿Gô`` jEG »``a
ôØ°ùdG äGAGô`` LEG π«¡°ùJ áª¡e ™``HGô``dGh ∫hC’G º¡àªdG
»fÉãdG ¿Éª¡àªdG ¥ô°S Éªc ,¿Gô`` jEG »a Éª¡d á``eÉ``bE’Gh
IQGRƒ``d á©HÉJ äÉÑcôªd á«fó©e äÉMƒd ∂dòc ådÉãdGh
.á«HÉgQE’G Éª¡°VGôZC’ Gòk «ØæJ ∂dP ¿Éch á«∏NGódG

π«μ°ûàH º¡àe ΩGóYEÉH ÉªμM õ««ªàdG áªμëe äójCG Éªc
øe ,áØ∏àîe á``«`HÉ``gQEG ™``FÉ``bh 9 äòØf á``«`HÉ``gQEG áYÉªL
πNGóH ¿Éc …ò``dGh ,ºéfCG ¿Éª∏°S »Wô°ûdG πàb É¡æª°V
,Ωó≤dG …ôHƒc ≈∏Y É¡ÑfÉéH á∏Ñæb ô«éØJ ºJ áWô°û∏d á∏aÉM
.¬≤ëH QOÉ°üdG ΩGóYE’G ºμM Qhó°U áë°U áªμëªdG äôbCGh
ó«ØJ äÉeƒ∏©e OhQh ≈``dEG á©bGƒdG π«°UÉØJ Oƒ©Jh
ójó©dG ó«æéàH ¿GôjEÉH OƒLƒªdG ÜQÉ¡dG ∫hC’G º¡àªdG ΩÉ«≤H
á∏°üØæe ÉjÓN π«μ°ûJh øjôëÑdG áμ∏ªªH ô°UÉæ©dG øe
;¬JOÉ«bh ¬JôeEG âëJ É¡æe πc πª©J ô°UÉæ©dG ∂∏J øe
Éªc ,øjôëÑdG áμ∏ªªH »``HÉ``gQE’G º¡££îe ò«Øæàd ∂``dPh
z∞fCÉà°ùªdG{ »fÉãdG ø«ª¡àª∏d ≥Ñ°S ¬fCG äÉjôëàdG äôØ°SCG
ƒgh ™HGôdG º¡àªdG øe Ö«JôJh ≥«°ùæJ ≈∏Y AÉæH ,ådÉãdGh
¿ƒ°†Z »a ¿Gô``jEG ≈``dEG ôØ°ùdG ,¿Gô``jEG »a OƒLƒe ÜQÉ``g
äGƒÑ©dG ™«æ°üJ á«Ø«c ≈∏Y Éjôμ°ùY ÉHQóJh .2011 ΩÉY
.ájQÉædG áë∏°SC’G ΩGóîà°SGh IôéØàªdG
ájGóH »a ∫hC’G º¡àªdG ΩÉ«≤H äÉeƒ∏©ªdG äOÉaCG Éªc
≥jôW ø``Y »``fÉ``ã`dG º¡àªdG ™``e π``°`UGƒ``à`dÉ``H 2017 ΩÉ``Y
º«¶æàdG ≈dEG ΩÉª°†f’G ¬æe Ö∏Wh ¢ùeÉîdG º¡àªdG á≤«≤°T
á«HÉgQEG ∫ÉªYCÉH ΩÉ«≤∏d ¬JOÉ«b ≈dƒàj …ò``dG »``HÉ``gQE’G
á«∏N π«μ°ûJ ¬Ø∏ch √ó«æéJ øe øμªJh ,øjôëÑdG »a
¬Ø∏c Éªc ,»``HÉ``gQE’G ¬££îe ò«ØæJ ≈dƒàJ øjôëÑdG »a
,¬JóYÉ°ùeh ¬àfhÉ©ªd øjôëÑdÉH iôNCG ô°UÉæY ó«æéàH
ô°UÉæ©dG øe ójó©dG ó«æéJ øe »fÉãdG º¡àªdG øμªJ óbh
π°UGƒàdG ∫hC’G º¡àªdG ≈dƒJh ,ådÉãdG º¡àªdG º¡æe ±ôY
áë∏°SC’Gh IôéØàªdG OGƒªdGh äGƒÑ©dÉH ºgójhõJh º¡©e
.»eGôLE’G º¡WÉ°ûf ò«Øæàd áeRÓdG ∫GƒeC’Gh ájQÉædG
»ØdÉ°S ø«ª¡àªdG ójhõàH ¬eÉ«≤H äÉjôëàdG äOÉaCG Éªc
™«æ°üJ »a πNóJ »àdG OGƒªdGh IôéØàªdG äGƒÑ©dÉH ôcòdG
º¡ªFGôL ò«Øæàd áeRÓdG ájQÉædG áë∏°SC’Gh äGôéØàªdG
iô``NC’G √ô°UÉæY ¢†©H ≥``jô``W ø``Y ∂``dPh ,á``«` HÉ``gQE’G
,ºgó«æéJ øe øμªJ øjòdG øjôëÑdG áμ∏ªªH øjOƒLƒªdG
,»eGôLE’G º¡££îe ò«Øæàd áeRÓdG ∫GƒeC’ÉH ºgOhR Éªc
≈∏Y AÉæH ,¿hô``NBGh ådÉãdGh »fÉãdG ¿Éª¡àªdG øμªJ óbh
øe ójó©dG ÜÉμJQG øe ,∫hC’G º¡àªdG äÉª«∏©Jh äÉ¡«LƒJ
äGƒÑ©dG ´QR ≥jôW øY áμ∏ªªdG »a äGô«éØàdG çOGƒM
,á«æeC’G äGƒ≤dG äÉÑcôe Qhôeh õcôªJ ≥jô£H IôéØàªdG
≈dƒàj PEG ,Éª¡æ«H Éª«a QGhOC’G ™jRƒJ ¿É«dƒàj å«ëH
¿ÉμªdG »a É¡YQR ó©H ∂dPh ó©H øY IƒÑ©dG ô«éØJ ÉªgóMCG
ô«éØàdG á©bGh ôjƒ°üJ ô``NB’G ≈dƒàjh √ó°UQ ºJ …ò``dG
É¡©°Vh ≥jôW øY ∫hC’G º¡àªdG ≈dEG ∂dP Ö≤Y É¡dÉ°SQEGh
º¡àª∏d á©HÉJ iôNCG ô°UÉæY ≈dƒàJh ,≥WÉæªdG ióMEG »a
.¬«dEG ¬∏«°UƒJh ôjƒ°üàdG º∏°ùJ ∫hC’G

êÉ``°ùªdG á``°SQÉªªH ¢``ùÑ∏àe …ƒ``«°SBG π``eÉY §``Ñ°V
ø«JQGOE’G ™e ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdÉHh ájôjóªdG áWô°T ¿CÉH á«HƒæédG á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe ìô°U
¿ƒdÉ°U ∫É«M ,IQô≤ªdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G äòîJG ,áë°üdGh áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG »JQGRƒH ø«à«æ©ªdG
QÉ°ûªdG á«ë°üdG äÉWGôà°T’G ´ÉÑJG á«ªgCGh êÉ°ùªdG áeóN ºjó≤àH äÉWGôà°TÓd ´ÉaôdG á≤£æe »a ∞dÉîe »dÉLQ
27 øe ábÓëdG äÓëeh äÉfƒdÉ°üdG íàa IOÉYEÉH ìÉª°ùdG ó©H 2020 áæ°ùd (32) ºbQ áë°üdG IôjRh QGôb »a É¡«dEG
.êÉ°ùªdG á°SQÉªªH ¢ùÑ∏J ádÉM »a …ƒ«°SBG πeÉY ≈∏Y ¢†Ñ≤dG ≈dEG Égƒæe .2020 ƒjÉe
»àdGh …ôëàdGh åëÑdG äÉ«∏ªY Iô°TÉÑe ºJ ¬«∏Yh ,á©bGƒdG ∫ƒM äÉeƒ∏©e â≤∏J ájôjóªdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
,¬≤ëH á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJGh πëªdG ÖMÉ°U AÉYóà°SG ºJ ¬fCÉH ÉØk «°†e ,É k°ùÑ∏àe QƒcòªdG §Ñ°V øY äôØ°SCG
á«°†≤dG ádÉMEGh ,áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G ∫Éªμà°SG ºJ ¬fCG á«HƒæédG á¶aÉëªdG áWô°T ájôjóe ΩÉY ôjóe ócCGh
.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG

eslammahfoouz@hotmail.com

®ƒØë`e ΩÓ`°SEG:Ëó≤J

..Éª¡àe 23 âª°V á«HÉgQEG á«∏N á«°†b »a

øWGƒeh »Wô°T π``à≤H ¿Góe ΩGó``YEÉH É«FÉ¡f ÉªμM ô``≤J zõ``««ªàdG{
áLQO ∫hCG á``ªμëe ≈dEG á«°†≤dG IOÉ``YEGh ø``jôNB’ óHDƒªdG ø``é°ùdG ºμM ¢``†≤f
áWô°ûdG áªLÉ¡e ≈∏Y äÉYƒªéªdG
ÜGôàbG óæY ±PÉ≤dG ô«éØJ ºàj ºK
.¬æe áWô°ûdG OGôaCG
ò``«`Ø`æ`à`H Gƒ`` `eÉ`` `b π`` ©` `Ø` `dÉ`` Hh
Ée πμ°ûdG ∂dòH »HÉgQE’G º¡££îe
áWô°ûdG OGôaCG óMCG áHÉ°UEG ≈dEG iOCG
±PÉ≤dG ô«éØJ óæY á¨«∏H äÉHÉ°UEÉH
¬àYGQõH ∫hC’G º¡àªdG ΩÉ``b …ò``dG
≈``dEG äOCGh ôμ°ù©ªdG ø``e Üô≤dÉH
¿ƒ££îj GƒfÉc º¡fCG Éªc ,¬JÉah
k G
á≤£æªH ô``NBG ±PÉ``b áYGQõd É°†jC
πÑb øe É≤k Ñ°ùe ¬àYÉæ°U ºJ ¿ÉcRôc
»g á``£`î`dG â``fÉ``c å``«`M ø«ª¡àe
êGQóà°SÉH ¬°ùØf ∫hC’G Üƒ∏°SC’ÉH
±PÉ≤dG ¿Éμe ≈``dEG áWô°ûdG ∫É``LQ
,±ƒJƒdƒªdG äÉLÉLõH º¡àªLÉ¡ªH
±PÉ``≤` dG ∂``dP á```YGQR º``J π``©`Ø`dÉ``Hh
øe Üô≤dÉH ∫hC’G º¡àªdG πÑb øe
á≤£æªH ø``jó``HÉ``©` dG ø`` jR ó``é`°`ù`e
ó©H ¢VôàØªdG øe ¿É``ch ¿É``cRô``c
¿CG ≈`` dhC’G á«∏ª©dG ø``e º¡FÉ¡àfG
ó©H ¬fCG ’EG á«fÉãdG á«∏ª©dÉH Gƒeƒ≤j
óMCG IÉ``ahh ∫hC’G ±PÉ``≤`dG ô«éØJ
á≤£æªdG ≥jƒ£J ºJ áWô°ûdG OGôaCG
¿ƒª¡àªdG ΩÉbh øeC’G äGƒb πÑb øe
øμdh á«fÉãdG á«∏ª©dG ò«ØæJ ô«NCÉàH
øe ôéØàªdG ±PÉ≤dG á``dGREG ºàj ºd
.¿ÉcRôc á≤£æe
»``dÉ``à`dG Ωƒ`` «` `dG ìÉ``Ñ` °` U »```ah
OhQh áé«àf ±PÉ``≤` dG ∂``dP ôéØfG
≈∏Y ∫É``°`ü`J’G ácô°T ø``e á``dÉ``°`SQ
∂dP iOCG óbh ,¬«∏Y âÑãªdG ∞JÉ¡dG
¢UÉî°TC’G óMCG πà≤e ≈dEG QÉéØf’G
äÉHÉ°UEÉH ¬àHÉ°UEG ó©H ø««fóªdG
¢üî°T á``HÉ``°` UEG º``J É``ª`c ,á``¨`«`∏`H
≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG ¬∏≤f ºJh …ƒ«°SBG
.¬aÉ©°SE’

Ωƒ≤j ø«ª¡àªdG ó``MCG ¿CGh ,OÓ``Ñ` dG
™ªéd á«æjódG äÉÑ°SÉæªdG ∫Ó¨à°SÉH
,»HÉgQE’G º¡WÉ°ûf ºYód äÉYôÑàdG
GƒeÉb º¡fCG ≈∏Y oäÉjôëàdG âdO Éªc
¢``UÉ``î`°`TC’G ø``e ó``jó``©` dG ó«æéàH
ás«HÉgQE’G pá«∏îdG ∂∏J ≈dEG ΩÉª°†fÓd
º``¡`WÉ``°`û`f ≥``«`≤`ë`à`d º``¡` à` fhÉ``©` eh
.∂dòH º¡ª∏Y ™e »HÉgQE’G
¿CG ≈``∏` Y oäÉ``jô``ë` à` dG â`` dO PEG
pø``ª`°`V ø`` e ø`` `jô`` `NBGh ø``«`ª`¡`à`ª`dG
≈``dEG Gƒ``ª`°`†`fG ø``jò``dG ¢``p UÉ``î` °` TC’G
¿EG PEG »```HÉ```gQE’G pπ``«`μ`°`û`à`dG ∂`` dP
á≤£æe áæμ°S øe ø«ª¡àªdG º¶©e
∞``«`ã`μ`J ∫Ó`` `N ø`` `eh ,¿É`` à` `°` `ù` `eO
â∏°üM »àdG ™FÉbƒdG øY äÉjôëàdG
øs«ÑJ ¿É``cRô``ch ¿Éà°ùeO á≤£æªH
Éª«a ¥ÉØJ’ÉH GƒeÉb ø«ª¡àªdG ¿CG
OGôaCG πàb á«∏ª©d §«£îàdGh º¡æ«H
ΩÉb PEG ,¿Éà°ùeO á≤£æªH áWô°ûdG
á«∏ëe ±PGƒ`` b páYÉæ°üH ¿Éª¡àe
ó``©`Ho ø`` Y É``gô``«`é`Ø`J º``à` j ™``æ` °` ü` dG
âfÉch ádÉ≤f ∞``JGƒ``g ΩGóîà°SÉH
±PÉ``≤` dG ∂`` dP á`` `YGQR »``g º¡à£N
á``Wô``°` û` dG ô``μ` °` ù` ©` e ø`` e Üô`` ≤` `dÉ`` H
ºJ ø``jò``dG ø«ª¡àªdÉH áfÉ©à°S’Gh
çGó``ME’ º¡©e ¥ÉØJ’ÉH ºgó«æéJ
áªLÉ¡eh á≤£æªdÉH Ö¨°T ∫É``ª`YCG
¿Éà°ùeO á≤£æªH áWô°ûdG ôμ°ù©e
»``à` dG ±ƒ`` Jƒ`` dƒ`` ª` `dG äÉ`` LÉ`` Lõ`` H
Ωƒ≤J PEG ,É≤k Ñ°ùe É``gOGó``YEÉ`H Gƒ``eÉ``b
áªLÉ¡ªH øjô¡ªéàªdG øe áYƒªée
á£°SGƒH ôμ°ù©ªdÉH áÑbGôªdG êôH
áYƒªéªdG Ωƒ``≤` Jh ±ƒ``Jƒ``dƒ``ª` dG
OGô``aCG áªLÉ¡e ∫Éªμà°SÉH iô``NC’G
¿Éμe ≈`` dEG º``¡`LGQó``à`°`S’ áWô°ûdG
áYƒªéªdG Ωƒ``≤`Jh ±PÉ``≤`dG á``YGQR
áfhÉ©eh ≥jô£dG áÑbGôªH áãdÉãdG
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امللك ورئي�س الوزراء وويل العهد يهنئون
ملك املغرب بنجاح العملية اجلراحية التي اأجريت له
بعث ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،برقية
تهنئة اإىل اأخيه �شاحب اجلاللة امللك حممد
ال�شاد�س ملك اململكة املغربية ال�شقيقة ،اأعرب
جاللته فيها عن خال�س تهانيه بنجاح العملية
اجلراحية التي اأجريت جلاللته� ،شائالً املوىل
جل وعال اأن يدمي على جاللته موفور ال�شحة
ومتام العافية ،واأن يحقق للمملكة املغربية
ال�شقيقة و�شعبها الكرمي املزيد من التقدم
والرخاء والإزدهار يف ظل القيادة احلكيمة
جلاللته.
كما بعث �شاحب ال�شمو امللكي الأمري
خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء،
برقية تهنئة اإىل اأخيه �شاحب اجلاللة امللك
حممد ال�شاد�س ملك اململكة املغربية ال�شقيقة،
اأعرب �شموه فيها عن خال�س تهانيه بنجاح
العملية اجلراحية التي اأجريت جلاللته� ،شائالً
املوىل العلي القدير اأن يدمي على جاللته موفور
ال�شحة والعافية ،واأن يحقق للمملكة املغربية
ال�شقيقة و�شعبها الكرمي املزيد من التقدم

رئي�س الوزراء ي�ضدر قرارًا باإ�ضافة بند
جديد بقـرار ت�ضكيـل جمل�س املوارد املائيـة
�شدر عن �شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء ،قرار
رقم ( )7ل�شنة  2020باإ�شافة بند جديد اإىل املادة الأوىل من القرار رقم ( )9ل�شنة 2019
باإعادة ت�شكيل جمل�س املوارد املائية.
ون�شت املادة الأوىل من القرار على اأنه ي�شاف اإىل املادة الأوىل من القرار رقم ()9
ل�شنة  2019باإعادة ت�شكيل جمل�س املوارد املائية بند جديد برقم ( ،)9ن�شه الآتي:
«  -9رئي�س هيئة الطاقة امل�شتدامة ».
وجاء يف املادة الثانية من القرار اأنه يعمل بهذا القرار من تاريخ �شدوره ،وين�شر يف
اجلريد الر�شمية.

بحث تعزيز التعاون
والتن�ضيق بني «اخلارجية» و«ال�ضناعة»
جاللة امللك

العاهل املغربي

والرخاء والزدهار يف ظل القيادة احلكيمة
جلاللته.
وبعث �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
برقية تهنئة اإىل اأخيه �شاحب اجلاللة امللك
حممد ال�شاد�س ملك اململكة املغربية ال�شقيقة،

اأعرب �شموه فيها عن خال�س تهانيه بنجاح
العملية اجلراحية التي اأجريت جلاللته،
�شائالً املوىل العلي القدير اأن يدمي على جاللته
موفور ال�شحة والعافية ،واأن يحقق للمملكة
املغربية ال�شقيقــة و�شعبــها الكريــم املزيــد
من التقدم والرخاء والزدهــار يف ظل القيادة
احلكيمة جلاللته.

«الأطباء» ت�ضكر رئي�س الوزراء على تخ�ضي�س يوم للطبيب البحريني
اأعربت جمعية الأطباء البحرينية عن �شكرها وتقديرها ل�شاحب ال�شمو
امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س جمل�س الوزراء املوقر على
اإثر اعتماد جمل�س الوزراء برئا�شة �شموه يف جل�شة ام�س مقرتح اجلمعية
والذي تقدمت به م�شكورة وزيرة ال�شحة فائقة بنت �شعيد ال�شالح املوقرة

لتخ�شي�س يوم للطبيب البحريني ،اإذ اعتمد جمل�س الوزراء املوقر اأول
يوم اأربعاء من �شهر نوفمرب من كل عام يومًا لالحتفاء بالطبيب البحريني
وتخ�شي�س جائزة با�شم �شمو رئي�س الوزراء لتكرمي الأطباء البحرينيني
املتميزين يف جمالت البحث العالجي والطبي.

ا�شتقبل الدكتور عبداللطيف بن را�شد
الزياين وزير اخلارجية ،اأم�س ،يف مكتبه
بالديوان العام للوزارة ،زايد بن را�شد الزياين
وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة.
وخالل اللقاء ،رحب وزير اخلارجية بزايد
ً
م�شتعر�شا عالقات التعاون
بن را�شد الزياين،
القائمة بني وزارة اخلارجية ووزارة ال�شناعة
والتجارة وال�شياحة واجلهود املبذولة لالرتقاء
مب�شتويات التعاون امل�شرتك ملا من �شاأنه تعزيز
امل�شرية التنموية ململكة البحرين ،موؤكدًا على

اأهمية التعاون والتن�شيق امل�شرتك القائم من
اأجل تعزيز جهود مملكة البحرين للت�شدي
جلائحة كورونا (كوفيد .)19
واأ�شاد الدكتور عبداللطيف بن را�شد الزياين
خالل اللقاء باجلهود الوطنية املخل�شة التي
بذلتها �شركة طريان اخلليج الناقلة الوطنية
ململكة البحرين لت�شهيل عودة املواطنني
البحرينيني يف اخلارج اإىل اأر�س الوطن،
اإىل جانب تخ�شي�س رحالت لنقل الإمدادات
والأدوية واملعدات الطبية.

وزيرة ال�ضحة تثمّ ن اعتماد يوم للطبيب البحريني
ثمنت فائقة بنت �شعيد ال�شالح
وزيرة ال�شحة الدعم والهتمام
الكبري من لدن �شاحب ال�شمو امللكي
الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر حفظه اهلل
وخ�شو�شا
ورعاه ،بالقطاع ال�شحي
ً
الكوادر العاملة ،معربة عن بالغ
�شكرها وتقديرها ملباركة �شاحب
ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء املوقر،
وقرار جمل�س الوزراء باعتماد يوم
للطبيب البحريني يف اأول اأربعاء من
�شهر نوفمرب من كل عام ،وتخ�شي�س
جائزة با�شم �شاحب ال�شمو امللكي
الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر لتكرمي الأطباء

وزيرة ال�صحة
البحرينيني املتميزين يف البحث
العالجي والطبي ،والتي تاأتي تقدي ًرا
للجهود التي ي�شطلع بها الأطباء يف

احلفاظ على �شالمة و�شحة املجتمع
وحر�شا على حتفيزهم لبذل املزيد
ً
من اجلهد لالرتقاء بجودة اخلدمات
ال�شحية املقدمة للمواطن واملقيم.
واأعربت الوزيرة ال�شالح عن
بالغ �شكرها وتقديرها ل�شاحب
ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء
واملجل�س على هذه املوافقة الكرمية
التي تعك�س اهتمام وتقدير �شموه ملا
تزخر به اململكة من كفاءات وخربات
طبية متخ�ش�شة يف القطاع ال�شحي،
وتقدير جهودهم يف هذا القطاع الهام
واحليوي وما يقومون به من جهود
متميزة لتقدمي خدمة �شحية حديثة
ومتطورة تعزز من �شحة املواطن،

«الإعالم» تنتج  12األف مادة ب�ضاأن «كورونا» خالل  100يوم
اأ�شاد علي بن حممد الرميحي
وزير الإعالم بالتوجيهات ال�شامية
حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى ،للتعاطي الإن�شاين احلكيم مع
جائحة فريو�س كورونا ،باعتبارها
نربا�شً ا يحتذى به يف العمل الإعالمي
امل�شوؤول على اأ�ش�س من ال�شفافية
وامل�شداقية والكفاءة والفاعلية يف
التاأثري على وعي املجتمع وحتفيزه
على امل�شاركة الإيجابية يف حفظ
ال�شحة وال�شالمة العامة.
وثمَّن الوزير توجيهات �شاحب
ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان
اآل خليفة رئي�س الوزراء للوزارات
والأجهزة احلكومية كافة للتوا�شل
مع و�شائل الإعالم والتجاوب الفعال
مع �شكاوى املواطنني واهتماماتهم،
معربًا عن اعتزازه بدور الإعالم
الوطني ك�شريك حموري يف م�شاندة
اجلهود املخل�شة لفريق البحرين
بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي الأمري
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء.
وا�شتعر�س الوزير يف هذا
ال�شدد دور الإعالم الوطني يف
بث  17موؤمت ًرا �شحفيًا للفريق
الوطني املعني مبكافحة كورونا

وزير الإعالم

مبا�شرة عرب القنوات التليفزيونية
والإذاعية واملن�شات الإخبارية
والرقمية ،ون�شر اأكرث من 5300
خرب وتقرير وا�شتطالع باللغتني
العربية والإجنليزية ،من بينها
اأكرث من األف خرب حملي على
وكالة اأنباء البحرين ،وتقدمي 13
برناجمً ا تلفزيونيًا ،منها اأربعة
برامج باللغة الإجنليزية ،و1600
تقرير اإخباري ،و 3133عنوا ًنا على
ال�شريط الإخباري باللغتني ،واأكرث
من  250فا�شالً توعويًا تلفزيونيًا،
و 26فا�شالً اإذاعيًا ،و 8فوا�شل
ب�شبع لغات خمتلفة لتوعية املقيمني
الأجانب ،وتفعيل احل�شابات الرقمية
للوزارة وجميع قطاعاتها باإعادة بث
جميع الأخبار والتقارير والفوا�شل

على و�شائل التوا�شل الجتماعي.
ونوه وزير الإعالم اإىل دور مركز
الت�شال الوطني يف توحيد اخلطاب
الإعالمي الر�شمي عرب �شبكة الت�شال
احلكومي وتعزيز التوا�شل مع و�شائل
الإعالم املحلية والعاملية ،من خالل
بث  870ر�شالة اإعالمية باللغتني،
و 30مل ًفا للر�شائل الأ�شبوعية،
وحترير  20مادة �شحفية ،و8
تقارير حتليلية ،وترويج  16من�شة
اإلكرتونية جلهات حكومية ،ودعم
 45مبادرة وطنية رقمية ،ون�شر 46
تقري ًرا م�شممًا ،واإعادة ن�شر العديد
من ق�ش�س النجاح حول الإجراءات
الوقائية والتدابري الحرتازية
الوطنية ،ور�شد  1508اأخبار،
و 4127اإ�شعا ًرا باملواقع الإخبارية،
والرد على  138ا�شتف�شا ًرا لو�شائل
اإعالم حملية واإقليمية ودولية ،ون�شر
 262خربًا وتقري ًرا يف الإعالم املحلي
واخلارجي ،والتوا�شل مع خمتلف
و�شائل الإعالم يف ت�شهيل اإجراء
املقابالت التليفزيونية للم�شوؤولني،
وترتيب  12جولة اإعالمية لزيارة
وحدات العناية املركزة يف امل�شت�شفى
الع�شكري وامل�شت�شفى امليداين
ب�شرتة ،واطالع الراأي العام على
جهود الكوادر الطبية والتمري�شية.
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حمليات 03

و�شع اآليات لتفعيل قانون الرثوة البحرية ومنها النوخذة البحريني وت�شديد الرقابة

جمل�ص الوزراء يخ�ش�ص ً
يوما وجائز ًة للطبيب البحريني لتكرمي الأطباء املتميزين
راأ�س �شاحب ال�شمو امللكي الأمري
خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء
وبح�شور �شاحب ال�شمو امللكي الأمري
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء الجتماع العتيادي الأ�شبوعي
ملجل�س الوزراء الذي عقد عن بُعد عرب
تقنية الت�شال املرئي.
وقد اأدىل الدكتور يا�شر بن عي�شى
النا�شر الأمني العام ملجل�س الوزراء عقب
الجتماع بالت�شريح التايل:
اأعرب جمل�س الوزراء عن اعتزازه
وفخره مببادرة �شاحب ال�شمو امللكي
رئي�س الوزراء املوقر اخلا�شة باليوم
الدويل لل�شمري ،واأهميتها يف ظل
الأو�شاع العاملية التي حتتاج الحتكام
لل�شمري لتعزيز ال�شالم وخري الإن�شانية،
ووجه املجل�س ال�شكر والتقدير ملنظمة
الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة
(اليون�شكو) لإقرار فريق العمل التح�شريي
التابع للمجل�س التنفيذي لليون�شكو
لالحتفاء بهذا اليوم ملا ميثله ذلك من
ا�شتجابة اأممية ملبادرة �شموه العاملية ،ما
يعك�س تقديرا ً دوليا ً رفيعا ً ومكانة عالية
ل�شيا�شات مملكة البحرين وروؤيتها يف ظل
قيادة ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى.
بعدها اأ�شاد �شاحب ال�شمو امللكي
رئي�س الوزراء مبا يتمتع به �شعب مملكة
البحرين من وعي عا ٍل وح�س بامل�شوؤولية،
موجهًا �شموه اإىل تكثيف الرقابة والتاأكد
من التزام جميع املواطنني واملقيمني
بالإجراءات الحرتازية والتدابري الوقائية
للمحافظة على ما جنحت به مملكة
البحرين حتى الآن يف الت�شدي لفريو�س
كورونا (كوفيد )19-وما حققه فريق
البحرين بقيادة �شاحب ال�شمو امللكي ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء من متيز يف هذا
اجلانب .ومبباركة من �شاحب ال�شمو
امللكي رئي�س الوزراء ،فقد قرر جمل�س
الوزراء اعتماد يومًا للطبيب البحريني
يف اأول اأربعاء من �شهر نوفمرب من كل
عام ،وتخ�شي�س جائزة با�شم �شاحب
ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان

اآل خليفة رئي�س الوزراء لتكرمي الأطباء
البحرينيني املتميزين يف البحث العالجي
والطبي ،وياأتي ذلك تقدي ًرا للجهود التي
ي�شطلع بها الأطباء يف احلفاظ على
وحر�شا على
�شالمة و�شحة املجتمع
ً
حتفيزهم لبذل املزيد من اجلهد لالرتقاء
بجودة اخلدمات ال�شحية املقدمة للمواطن
واملقيم .بعدها تابع �شاحب ال�شمو امللكي
رئي�س الوزراء املوقر ما مت تنفيذه لتلبية
الطلبات الإ�شكانية لأهايل قرية ال�شاحلية
وتوجيهات �شموه بتخ�شي�س م�شروع
اإ�شكاين ي�شتفيد منه اأهايل ال�شاحلية،
ووجه �شموه وزير الإ�شكان بزيارة قرية
ال�شاحلية ورفع تقرير يف هذا اخل�شو�س.
ثم كلف �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س
الوزراء اللجنة الوزارية لل�شوؤون املالية
والقت�شادية والتوازن املايل بالنظر يف
الدرا�شات واملبادرات املقرتحة املقدمة
من غرفة جتارة و�شناعة البحرين
وجمعية رجال الأعمال البحرينية املتعلقة
بالقطاعات املتاأثرة ج ّراء تداعيات جائحة
كورونا واآثارها على القت�شاد البحريني
ورفع تو�شيات اللجنة ب�شاأنها .ويف �شياق
مت�شل ،فقد وجه �شاحب ال�شمو امللكي
رئي�س الوزراء اإىل و�شع الآليات املنا�شبة
ل�شمان تفعيل قانون الرثوة البحرية
ومنها النوخذة البحريني وت�شديد الرقابة
على املخالفني ،وذلك بهدف تنظيم ال�شيد
وحماية الرثوة البحرية ،وكلف �شموه
اللجنة الوزارية للم�شاريع التنموية
والبنية التحتية بذلك.
من جانب اآخر ،فقد تابع �شاحب
ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء املوقر من

د .يا�صر النا�صر
خالل وزير العمل والتنمية الجتماعية
الآلية التي �شيتم من خاللها دعم اأ�شحاب
احلافالت الأهلية لنقل الطلبة ج ّراء
الو�شع الراهن لنت�شار فايرو�س كورونا
عامليًا ،حيث اطماأن �شموه على الإجراءات
التي تقوم بها اجلهات املعنية ملنحهم
الدعم املطلوب اأ�شوة بال�شرائح الأخرى
من املواطنني .بعد ذلك نظر املجل�س يف
املذكرات املدرجة على جدول اأعماله واتخذ
ب�شاأنها من القرارات ما يلي :اأولً :ا�شتنادًا
اإىل تو�شية اللجنة التن�شيقية برئا�شة
�شاحب ال�شمو امللكي ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء ،وافق جمل�س الوزراء على اإ�شدار
م�شروع مر�شوم بقانون ب�شاأن اإدراج
م�شروفات طارئة �شمن امليزانية العامة
للدولة لل�شنة املالية  ،2020والذي رفعه
وزير املالية والقت�شاد الوطني بهدف
تخ�شي�س ميزانية للم�شروفات الطارئة
مببلغ ل يتجاوز  177مليون دينار
للتعامل مع امل�شروفات الطارئة ملواجهة

فريو�س كورونا (كوفيد )19-وتداعياته
مبا ي�شهم يف دعم كافة اجلهود الوطنية
للحد من انت�شاره.
ثانياً :ا�شتنادًا اإىل تو�شية اللجنة
التن�شيقية برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء ،وافق جمل�س
الوزراء على م�شروع مر�شوم بقانون ب�شاأن
تعديل بع�س اأحكام قانون اإعادة التنظيم
والإفال�س بهدف تعزيز ال�شفافية يف
اإجراءات اعادة التنظيم والإفال�س وتعزيز
حقوق ودور الدائنني فيها ،وقرر املجل�س
اتخاذ الإجراءات الد�شتورية والقانونية
الالزمة لذلك .ثالثاً :تنفي ًذا لتوجيهات
�شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء
بدرا�شة الو�شع البيئي وحت�شينه يف منطقة
املعامري والقرى املجاورة ،فقد ا�شتعر�س
جمل�س الوزراء تقري ًرا من وزير النفط مبا
مت تنفيذه من م�شاريع ومبادرات بيئية
يف املعامري واملنطقة املجاورة لتح�شني
البيئة وجودة الهواء والبيئة البحرية من
خالل �شركة نفط البحرين (بابكو) و�شركة
اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات ،ووافق
جمل�س الوزراء على مقرتحات لزيادة
حت�شني الو�شع البيئي يف املعامري ،وتقليل
الأحمال البيئية يف املنطقة ،ودرا�شة تقومي
ا�شرتاتيجي لالأثر البيئي ،وكلف املجل�س

ب�شرعة تنفيذ هذه املقرتحات بالتن�شيق
بني وزارة النفط واملجل�س الأعلى للبيئة.
رابعاً :حتقيقا ً لتوجيهات �شاحب ال�شمو
امللكي رئي�س الوزراء بتطوير البنية
التحتية وخدماتها الأ�شا�شية يف كرزكان،
فقد ا�شتعر�س جمل�س الوزراء تقريرا ً من
�شعادة وزير الأ�شغال و�شئون البلديات
والتخطيط العمراين ت�شمن خطة لتطوير
البنية التحتية يف كرزكان تكفل تطوير
الطرق الداخلية يف املجمعات اجلديدة
ب�شكل خا�س وتطوير �شبكة ال�شرف
ال�شحي ،وقرر جمل�س الوزراء اإحالة
اخلطة اإىل اللجنة الوزارية لل�شئون املالية
والقت�شادية والتوازن املايل.
خام�شاً :ا�شتعر�س جمل�س الوزراء
تقري ًرا عر�شه وزير العمل والتنمية
الجتماعية عن املن�شة الإلكرتونية
بغر�س ت�شريع التوا�شل بني وزارة العمل
والتنمية الجتماعية و�شاحب العمل
والباحثني عن عمل وم�شاعفة عمليات
التوظيف وت�شهيلها من خالل ربط بيانات
�شاحب العمل واحتياجاتهم من الكوادر
الوظيفية ببيانات الباحثني عن عمل
بالإ�شافة اإىل اخلدمات التي يتم من خاللها
توفري الت�شجيل والتوظيف والتدريب
والتاأمني �شد التعطل.
�شاد�شاً :وافق جمل�س الوزراء على

اقرتاح برغبة باإعفاء م�شتاأجري املحالت
التجارية اململوكة للدولة من الإيجار
ال�شهري ملدة ثالثة اأ�شهر نظ ًرا لظروف
انت�شار جائحة كوفيد ،19-والذي حتقق
ب�شدور توجيه �شاحب ال�شمو امللكي
رئي�س الوزراء املوقر باإيقاف حت�شيل
الإيجارات من امل�شتاأجرين من اأمالك
البلدية وامل�شتاأجرين من اأمالك املجل�س
الأعلى للبيئة ،وقرار جمل�س الوزراء
باإيقاف حت�شيل الإيجارات من امل�شتاأجرين
من املحالت اململوكة لبنك الإ�شكان.
�شابعاً :وافق جمل�س الوزراء على
اقرتاح برغبة لقت�شار احلزمة املالية التي
اأعلنتها احلكومة بقيمة  4.3مليار دينار
على �شركات وموؤ�ش�شات القطاع اخلا�س
املتو�شطة وال�شغرية ومتناهية ال�شغر
التي يثبت تاأثرها �شلبيًا بالإجراءات
الحرتازية ملواجهة كرونا بالبحرين،
�شيما واأنه متحقق من خالل كافة املبادرات
التي ت�شمنتها احلزمة املالية والقت�شادية
وبخا�شة املبادرة التي اأطلقها �شندوق
العمل (متكني) �شمن هذه احلزمة لدعم
ا�شتمرارية الأعمال ودعم متويل املوؤ�ش�شات
ال�شغرية واملتناهية ال�شغر.
ثامناً :وافق جمل�س الوزراء على
اقرتاح برغبة لت�شديد الرقابة على الأ�شواق
يف ما يخ�س الأدوات ال�شحية والوقائية.
تا�شعاً :وافق جمل�س الوزراء على
م�شودة رد احلكومة على اقرتاح برغبة
يتعلق بالق�شط ال�شهري املحدد يف بداية
النتفاع من اخلدمات ال�شكانية التي
تقدمها وزارة الإ�شكان.
عا�شراً :وافق جمل�س الوزراء على
م�شودة رد احلكومة على اقرتاح برغبة
يتعلق باإن�شاء مدر�شة ثانوية للبنني
خلدمة اأهايل قرى �شارع البديع.
ويف بند التقارير الوزارية ،اأخذ
املجل�س علمًا من خالل وزير اخلارجية
بنتائج املوؤمتر الذي عقد مبنا�شبة مرور
 75عامًا على �شدور ميثاق الأمم املتحدة
وبنتائج الجتماع ال�شتثنائي للجنة
التنفيذية ملنظمة التعاون الإ�شالمي على
م�شتوى وزراء اخلارجية ،كما اأخذ املجل�س
علمًا من خالل وزيرة ال�شحة بنتائج
اجتماع جمل�س وزراء ال�شحة العرب.

 04حمليات

الثالثاء � 24شوال 1441ـ العدد 11392
Tuesday 16th June 2020 - No. 11392

www.alayam.com

«در��شات» ي�شتعر�ض �أن�شطته خالل �لربع �لثاين من .. 2020عبد�هلل بن �أحمد:

جهد بحثي وفكري ��شتثنائي يف مو�جهة جائحة «كورونا»
عقد جمل�س اأمناء مركز البحرين للدرا�شات
اال�شرتاتيجية والدولية والطاقة «درا�شات»،
اجتماعه الدوري الرابع ع�شر ،عرب االت�شال
االلكرتوين املرئي ،برئا�شة الدكتور ال�شيخ عبداهلل
بن اأحمد اآل خليفة ،رئي�س املجل�س ،وبح�شور
كل من االأع�شاء :الدكتور اأحمد ها�شم اليو�شع،
والدكتور وهيب عي�شى النا�شر ،وال�شفري
توفيق اأحمد املن�شور ،والدكتور عبدالرحمن
عبداحل�شني جواهري ،والدكتور خليفة علي
الفا�شل ،اإىل جانب قتادة عبداحلميد زمان املدير
التنفيذي للمركز.
وخالل االجتماع ،ناق�س جمل�س االأمناء،
املو�شوعات والفعاليات املدرجة على جدول
االأعمال ،وما مت اإجنازه خالل الربع الثاين من
العام اجلاري ،وذلك على النحو التايل:
اأوالً :رفع جمل�س االأمناء اأ�شمى اآيات
ال�شكر واالمتنان ،للتوجيهات احلكيمة حل�شرة
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل
خليفة ،عاهل البالد املفدى ،من اأجل الت�شدي
لفريو�س «كورونا» امل�شتجد (كوفيد،)19-
منوهً ا باالإجراءات والتدابري احلكومية الفعالة
والناجحة ،برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري
خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر،
وامل�شاعي احلثيثة الرائدة ،واجلهود االإن�شانية
النبيلة ،التي يقودها �شاحب ال�شمو امللكي االأمري
�شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد
االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء ،يف
هذا ال�شاأن.
واأ�شار الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل
خليفة ،اإىل ما اأكدته نتائج ا�شتطالع راأي اأجراه
مركز «درا�شات» باأن التوجيهات امللكية ال�شامية،
كان لها اأعظم االأثر يف بث الطماأنينة والهدوء
يف املجتمع البحريني ،وعززت الروح الوطنية
اجلامعة ،عرب تكامل اجلهود الر�شمية واالأهلية،
ملواجهة جائحة «كورونا» موؤكدًا اأن القيادة
اال�شتثنائية واحلكيمة حل�شرة �شاحب اجلاللة
عاهل البالد املفدى ،قادت مملكة البحرين اإىل بر
االأمان ،و�شط اأزمة عاملية غري م�شبوقة.
واأ�شاف :اإن اال�شتطالع الذي يُعد االأكرب
�شخ�شا
من نوعه ،و�شمل عينة بلغت 10546
ً
من خمتلف �شرائح وفئات املجتمع ،اأظهر تاأييدًا

قيا�شيًا لالإجراءات االحرتازية والوقائية التي
اتخذتها مملكة البحرين ،ل�شمان �شالمة اجلميع.
ثانيًا :اأكد رئي�س جمل�س االأمناء ،ا�شتمرار
مركز «درا�شات» يف اال�شطالع مبهامه واأن�شطة
املختلفة ،والتوا�شل الدائم مع ال�شركاء والباحثني
واجلهات املعنية ،من خالل من�شات التوا�شل
االجتماعي ،والفعاليات االلكرتونية املرئية ،مع
اتخاذ كافة التدابري الوقائية ،م�شريا اإىل قيام
املركز بجهد بحثي وفكري ا�شتثنائي ،ملتابعة
وحتليل تداعيات جائحة «كورونا» وا�شت�شراف
امل�شتقبل.
ثال ًثا :ا�شتعر�س املجل�س عددًا من الدرا�شات
واملقاالت البحثية التي �شدرت عن املركز حول
م�شتجدات اأزمة كورونا ،ومن بينها :مقال رئي�س
جمل�س االأمناء يف جملة «عاملنا» ال�شادرة يف
بروك�شل ،واإ�شهامات اأخرى لباحثي املركز يف
ال�شحف والدوريات االأجنبية والعربية .كما
�شدر عن املركز تقارير واأوراق بحثية ،ومنها:
«دول اخلليج واإدارة اأزمة كورونا» و«تداعيات
اأزمة الكورونا :اأ�شواق النفط» و«العالقات
الدولية ما بعد كورونا» و«نظرة عامة :ا�شتخدام
التكنولوجيا يف اأزمة فريو�س كورونا امل�شتجد»
و«تداعيات اأزمة الكورونا :نظرة اقت�شادية»
و«تعزيز تبني تقنية �شال�شل الكتل (بلوك�شني)
يف قطاع اخلدمات املالية يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي :روؤى م�شتمدة من جتربة البحرين»،
اإ�شافة اإىل تقرير حتليلي بعنوان «حلف الناتو

واالحتاد االأوروبي يف عامل ما بعد كورونا».
وقال الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد اآل
خليفة« :اإن مركز «درا�شات» يحر�س خالل
االأزمة على التوا�شل مع مراكز الدرا�شات العاملية،
ولدينا �شبكة وا�شعة من ال�شراكات مع موؤ�ش�شات
بحثية رائدة لتبادل الدرا�شات واملعلومات».
رابعً ا :اأعرب جمل�س االأمناء عن ارتياحه
بالتفاعل الكبري مع مبادرة مركز «درا�شات»
لعقد �شل�شلة من الندوات املرئية� ،شمن
فعاليات «ن�شرة اخلرباء» مب�شاركة جمهور من
املهتمني ،حيث نظم ندوة بعنوان «اأزمة كورونا
وتداعياتها على النظام العاملي الراهن» ،واأخرى
حول «موازنة القرارات ال�شيا�شية خالل جائحة
كوفيد :19-قيمة حياة االإن�شان» وثالثة عن
«اأ�شواق النفط يف ظل اأزمة كورونا».
خام�شً ا :اأطلع الدكتور ال�شيخ عبداهلل بن اأحمد
اآل خليفة ،املجل�س على فحوي املحا�شرة املرئية
التي األقاها بعنوان «�شناعة القرار ال�شيا�شي
وعالقته بالت�شريع» ونظمها معهد البحرين
للتنمية ال�شيا�شية� ،شمن برنامج «مهارات
برملانية» الأع�شاء جمل�س ال�شورى .وتناول فيها
النموذج الذي قدمته مملكة البحرين ،بقيادة
ح�شرة �شاحب اجلاللة عاهل البالد املفدى ،يف
�شناعة القرار ال�شيا�شي العلمي واملدرو�س ،خالل
اإدارة االأزمــة العاملية لوبـــاء «كوفيد»19-
االأمر الذي حظي باإ�شــادة وتقدير املنظمات
الدولية املتخ�ش�شة.

«رجال �لأعمال» تثمن توجيهات رئي�ض �لوزر�ء
مبتابعـة مرئياتها لتعزيز �شالبـة �لقت�شـاد
رفعت جمعية رجال االأعمال البحرينية
اأ�شمى اآيات ال�شكر والتقدير واالمتنان اإىل
مقام �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن
�شلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء املوقر حفظه
اهلل ورعاه على تف�شل �شموه خالل تروؤ�شه
جل�شة جمل�س الوزراء املوقر التي عقدت
برئا�شة �شموه وبح�شور �شاحب ال�شمو
امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل
العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س
جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه ،اإذ وجه �شمو
رئي�س الوزراء اإىل متابعة املبادرات واملرئيات
واملقرتحات املقدمة من جمعية رجال االأعمال
البحرينية لتحفيز االقت�شاد الوطني ومتكينه
من جتاوز االآثار التي خلقتها جائحة كورونا
(كوفيد .)19
واأعرب رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية خالد
را�شد الزياين ونيابة عن كل اأع�شاء اجلمعية
عن تاأييدهم وم�شاندتهم لكل املبادرات احلكيمة
التي يتخذها جاللة امللك املفدى و�شمو رئي�س
الوزراء و�شمو ويل العهد يف �شبيل رفعة
ونه�شة البحرين ورعاية �شحة و�شالمة
املجتمع وحتفيز وت�شريع عجلة التنمية
االقت�شادية بوترية واثقة وعزم ال يلني.
ونوهت اجلمعية بالتوجيهات الكرمية
ل�شمو رئي�س الوزراء اإىل اللجنة الوزارية
لل�شئون املالية واالقت�شادية والتوازن املايل
بالنظر يف الدرا�شات واملبادرات املقرتحة
املقدمة من غرفة جتارة و�شناعة البحرين
وجمعية رجال االأعمال البحرينية املتعلقة

خالد الزياين
بالقطاعات املتاأثرة ج ّراء تداعيات جائحة
كورونا واآثارها على االقت�شاد الوطني ورفع
تو�شيات اللجنة ب�شاأنها ،موؤكدًا اأن توجيهات
�شموه تبعث على الفخر واالعتزاز وتعك�س
ال�شراكة العتيدة بني احلكومة املوقرة والقطاع
التجاري ،االأمر الذي يب�شر باخلري دائمًا
ملوا�شلة املبادرات الوطنية ال�شادقة لتجاوز
التداعيات التي خلقتها جائحة كورونا العاملية
على االقت�شاد الوطني.
واأ�شار الزياين اإىل اأن مرئيات ومقرتحات
جمعية رجال االأعمال البحرينية ت�شمنت
روؤية �شاملة لتحفيز العملية االقت�شادية
و�شملت عددًا من املبادرات املهمة للعديد من
القطاعات التجارية وال�شناعية والعقارية
وامل�شتلهمة من التوا�شل والت�شاور مع قطاع
االأعمال يف اململكة.

رميا بن �شم�ض« :د�ر يوكو» ل توؤوي
�مل�شنني ول �شالحية لها للحجر �ل�شحي
قالت املدير العام لدار يوكو للم�شنني رميا اأحمد بن �شم�س اإن دار يوكو هي دار رعاية
نهارية لكبار املواطنني ،وال يقيم فيها امل�شنون باأي حال من االأحوال ،وال توؤوي امل�شنني،
بل اإن دور الدار يقت�شر على الرعاية النهارية وتقدمي االأن�شطة املجتمعية والرتفيهية
وال�شحية ملرتاديها يف النهار ليعودوا بعدها اإىل منازلهم ،وميار�شوا حياتهم الطبيعية
و�شط اأ�شرهم.
وذكرت بن �شم�س اأن عدد امل�شنني الذين يرتادون الدار يوميًا ،لال�شتفادة من خدماتها،
يبلغ نحو  90م�ش ًنا وم�شنة ،وبالتايل فاإن مو�شوع احلجر ال�شحي غري وارد ،وهو من
�شالحيات جهات اأخرى معنية وذات اخت�شا�س.

�لبحرين تدين حماولت ميلي�شات �حلوثي ��شتهد�ف مناطق مدنية بال�شعودية
اأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين
وت�شتنكر ب�شدة حماولة ميلي�شيات احلوثي
املدعومة من اإيران ا�شتهداف مناطق مدنية
مبدينة (خمي�س م�شيط) ومنطقة ع�شري يف
اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة من خالل
طائرات بدون طيار (مفخخة).
و اإذ ت�شيد وزارة اخلارجية بكفاءة قوات
حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن التي متكنت
من اعرتا�س الطائرات و اإ�شقاطها ،فاإنها ت�شدد
على اأن هذه ا الأعمال ا الإرهابية تعك�س اإ�شرا ًر ا

من قبل ميلي�شيات احلوثي على تهديد املدنيني
االآمنني ،موؤكدة وقوف مملكة البحرين يف �شف
واحد اإىل جانب اململكة العربية ال�شعودية
ال�شقيقة ،يف كل ما تتخذه من اإجراءات حلماية
اأمنها وا�شتقرارها ،م�شددة على �شرورة قيام
املجتمع الدويل مب�شوؤولياته يف اإدانة ا الأعمال
ا الإرهابية ا الإجرامية التي تقوم بها جماعة
احلوثي باعتبارها اعتدا ًء �شاف ًر ا على املدنيني
ا الآمنني يف اململكة العربية ال�شعودية ،وتهديد ا ً
الأمن وا�شتقرار املنطقة.

«مالية �لعا�شمة» تقرتح تعديالت على بنود عقد �لنظافة
ك�شفت رئي�س اللجنة املالية
والقانونية خلود القطان اأن اللجنة
املالية والقانونية يف اجتماعها
املنعقد اأم�س االثنني اقرتحت اإجراء
بع�س التعديالت على بنود عقد
النظافة قبل التجديد مبا يتنا�شب
واالحتياجات يف حمافظة العا�شمة.
واأ�شارت القطان اإىل اأن اللجنة
ا�شت�شافت يف اجتماعها عرب الف�شاء
االإلكرتوين رئي�س ق�شم النظافة
جا�شم ر�شا وا�شتعر�شت بنود عقد
النظافة احلايل ،واأ�شاف االأع�شاء
بع�س املرئيات واملالحظات على
العقد قبل التجديد مبا يحقق الفائدة
املرجوة ويعك�س الوجه احل�شاري
ملحافظة العا�شمة ومبا ي�شهم يف
جتاوز اأي عقبات اأو م�شاكل.
و�شكرت القطان جميع اأع�شاء

اللجنة املالية والقانونية على
م�شاهماتهم ودورهم الفعال خالل
دور االنعقاد احلايل ،موؤكدة اأن
اللجنة �شعت خالل هذا الدور اإىل
حتقيق تطلعات وروؤى القيادة

الر�شيدة يف تطوير العا�شمة من
جميع النواحي بالتعاون والتن�شيق
مــع جلــان جمل�س االأمانة ومع
اأمانة العا�شمــة وخمتلف اجلهات
ذات العالقة.

«فنية �لعا�شمة» تناق�ض �شكاوى وطلبات �أهايل «�لنعيم»
ناق�شت اللجنة الفنية يف اجتماعها االأخري بدور
االنعقاد احلايل طلبات اأهايل منطقه النعيم ،اإذ �شبق
للجنة التن�شيق مع اللجنة االأهلية ملنطقة النعيم
واجلهات اخلدمية االأخرى ذات االخت�شا�س ومتت زيارة
املنطقة لالطالع على طلبات االأهايل وامل�شاكل التي توؤرق
ال�شاكنني وحتتاج لو�شع حلول لها.
واأو�شحت رئي�س اللجنة املهند�شة هدى �شلطان اأن
اللجنة الفنية ناق�شت املوا�شيع ذات االخت�شا�س باللجنة
يف منطقة النعيم؛ ومنها :املحال التي متار�س ن�شاط
ت�شليح ال�شيارات ،حيث لوحظ تكد�س ال�شيارات خارج
هذه املحال بطريقة ع�شوائية مما ي�شبب عرقلة حركة
خ�شو�شا اأن املنطقة قدمية والطرق الداخلية
املرور
ً
�شيقة .ومن خالل التن�شيق مع اجلهات ذات االخت�شا�س
تبني عدم وجود خمالفات اإ�شغال طريق ،وتقرر التن�شيق

مع االإدارة العامة للمرور للحد من وقوف ال�شيارات فوق
االأر�شفة.
وتابعت �شلطان اأن اللجنة ناق�شت و�شعية املباين
االآيلة لل�شقوط واملهجورة ،اإذ متثل هذه املباين قل ًقا
للقاطنني الأن اأغلب هذه املباين قدمية ويف و�شع اإن�شائي
�شيئ ،وبيَّنت «اأفادتنا اأمانة العا�شمة باأن هذه املوا�شيع
من �شمن اأولوياتهم واأن هناك تن�شي ًقا مع هيئة البحرين
للثقافة والرتاث لت�شحيح اأو�شاع هذه املباين».
وقالت املهند�س �شلطان اإن اأع�شاء اللجنة ا�شتعر�شوا
مو�شوع انت�شار املحال التجارية على �شوارع غري
جتارية يف منطقة النعيم ،وبناء على الزيارة امليدانية مت
ر�شد العديد من املحال التجارية التي تقع على �شوارع
غري جتارية وهناك �شرورة ملحة لت�شحيح الو�شع
ليتما�شى مع اال�شرتاطات التنظيمية للتعمري.
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تعديل قرار تشكيل
مجلس الموارد المائية
صدر عن صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان
آل خليف��ة رئي��س ال��وزراء ،قرار رق��م ( )7لس��نة 2020
بإضاف��ة بند جديد إلى المادة األول��ى من القرار رقم ()9
لسنة  2019بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية.
ونصت المادة األولى من القرار على أنه يضاف إلى المادة
األول��ى من القرار رقم ( )9لس��نة  2019بإعادة تش��كيل
مجلس الموارد المائية بند جديد برقم ( ،)9نصه اآلتي:
« -9رئيس هيئة الطاقة المستدامة».
وجاء في الم��ادة الثانية من القرار أنه يعمل بهذا القرار
من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريد الرسمية.

البحرين تدين محاولة
ميليشيات الحوثي استهداف
مناطق مدنية في السعودية
أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين واس��تنكرت بش��دة
محاولة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران استهداف
مناطق مدنية بمدينة «خميس مش��يط» ومنطقة عسير
ف��ي المملك��ة العربية الس��عودية الش��قيقة من خالل
طائرات بدون طيار «مفخخة».
وأش��ادت وزارة الخارجي��ة بكف��اءة ق��وات تحال��ف دعم
الش��رعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض الطائرات
وإسقاطها ،فيما ش��ددت على أن هذه األعمال اإلرهابية
تعك��س إصراراً من قبل ميليش��يات الحوثي على تهديد
المدنيين اآلمنين ،مؤكدة وقوف مملكة البحرين في صف
واحد إلى جانب المملكة العربية الس��عودية الش��قيقة،
في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها،
وأكدت على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمس��ؤولياته
ف��ي إدانة األعم��ال اإلرهابية اإلجرامية الت��ي تقوم بها
جماعة الحوث��ي باعتبارها اعتدا ًء س��افراً على المدنيين
اآلمنين في المملكة العربية الس��عودية ،وتهديداً ألمن
واستقرار المنطقة.

المبارك :خطط لتحسين
خدمات هيئة الكهرباء
والماء المرحلة المقبلة
استقبل وزير شؤون الكهرباء والماء المهندس وائل بن
ناصر المبارك بمكتبه النائب د .عبداهلل الذوادي والنائب
باسم المالكي.
واستعرض اللقاء عدداً من المواضيع المرتبطة بقطاعي
الكهرب��اء والماء للتع��رف على أهم الخدم��ات التي يتم
تقديمها للمواطنين والمقيمين وتلبي احتياجاتهم.
وأش��اد الوزير بالجهود المخلصة الت��ي يقوم بها النواب
في طرح ومناقشة القضايا التي تمس مصلحة المواطن
وبالتعاون المش��ترك بين الس��لطة التنفيذية والسلطة
التشريعية في تحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين،
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الملك ورئيس الوزراء وولي العهد يهنئون
العاهل المغربي بنجاح عمليته الجراحية
بع��ث حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى،
برقي��ة تهنئة إل��ى أخيه صاح��ب الجاللة
المل��ك محم��د الس��ادس مل��ك المملكة
المغربية الشقيقة ،أعرب جاللته فيها عن
خال��ص تهانيه بنجاح العملي��ة الجراحية
الت��ي أجريت لجاللته ،س��ائ ً
ال المولى جل
وعال أن يديم عل��ى جاللته موفور الصحة
وتم��ام العافي��ة ،وأن يحق��ق للمملك��ة
المغربي��ة الش��قيقة وش��عبها الكري��م
المزيد من التقدم والرخ��اء واالزدهار في
ظل القيادة الحكيمة لجاللته.

وبعث صاحب السمو الملكي األمير خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ،برقية
تهنئ��ة إلى أخي��ه صاحب الجالل��ة الملك
محمد الس��ادس ملك المملكة المغربية،
أعرب سموه فيها عن خالص تهانيه بنجاح
العملي��ة الجراحية الت��ي أجريت لجاللته،
س��ائ ً
ال المول��ى العل��ي القدي��ر أن يديم
على جاللت��ه موفور الصحة والعافية ،وأن
يحقق للمملكة المغربية وشعبها الكريم
المزيد من التقدم والرخ��اء واالزدهار في
ظل القيادة الحكيمة لجاللته.
كما بعث صاح��ب الس��مو الملكي األمير

س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد
نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس
مجل��س ال��وزراء ،برقية تهنئ��ة إلى أخيه
صاحب الجاللة الملك محمد السادس ملك
المملكة المغربية ،أعرب سموه فيها عن
خال��ص تهانيه بنجاح العملي��ة الجراحية
التي أجريت لجاللته ،سائ ً
ال المولى العلي
القدير أن يديم على جاللته موفور الصحة
والعافية ،وأن يحق��ق للمملكة المغربية
وش��عبها الكري��م المزي��د م��ن التق��دم
والرخاء واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة
لجاللته.

 :إعالن نتائج
وزير «التربية» لـ
االمتحانات إلكترونيًا قبل نهاية الشهر
وليد صبري

أكد وزير التربية والتعليم د .ماجد
ب��ن عل��ي النعيم��ي أن «اعتم��اد
نتائ��ج الطلبة للمراحل الدراس��ية
المختلفة سيكون قبل نهاية هذا
الش��هر بإذن اهلل ،وأنه سيتم رفع
النتائ��ج إلكتروني ًا ،لالطالع عليها،
م��ع إمكاني��ة طباعته��ا ،حيث لن
يت��م توزي��ع الش��هادات الورقي��ة
بالم��دارس كم��ا كان في الظروف
العادية ،وذل��ك تطبيق ًا لإلجراءات
االحترازي��ة للوقاي��ة م��ن فيروس
«كورون��ا» ،أما الطلب��ة الخريجون
الذين يحتاجون إلى نسخ معتمدة
من الش��هادات واإلفادات وكشوف
الدرج��ات ،فبإمكانه��م طلبها عبر
الخدمة المخصصة لذلك في موقع
الحكوم��ة اإللكتروني��ة ،لتصلهم
الش��هادات بالبري��د ،أو أخذ موعد
الس��تالمها من مكتب المراجعين
بالوزارة بمدينة عيسى».
وأض��اف وزي��ر التربي��ة والتعليم
في تصريح��ات خاصة ل� «الوطن»
أن «العمل قائم على قدم وس��اق
لالنته��اء من رصد درجات الطلبة،
استعداداً لإلعالن عن نتائجهم»،
مش��يراً إلى أن «تجربة التطبيقات
الرقمي��ة البديل��ة لالمتحان��ات
النهائي��ة ه��ي تجرب��ة جدي��دة،
تخضع إلى أقصى درجات التدقيق
والمراجعة ،خصوص ًا وأنه ال يوجد
ث��ان ف��ي الفص��ل الدراس��ي
دور ٍ

ال توزيع للشهادات
الورقية بالمدارس
ال دور ثانيًا والتظلم
مكفول للطلبة
وزير التربية والتعليم

الثان��ي ،أما حق التظلم فس��يظل
مكف��و ًال للطلب��ة ،وف��ق اإلجراءات
المحددة».
وأوضح الوزي��ر أن «عملية تصحيح
التطبيقات تتم بواسطة المعلم،
وبدعم من لج��ان تدقيق ،لضمان
حص��ول الطلبة عل��ى النتائج التي
يس��تحقونها» ،مبين�� ًا أن «ه��ذه
التطبيق��ات التي اس��تعاضت بها
الوزارة عن االمتحانات التقليدية،
بغ��رض تقيي��م أداء الطلب��ة ،قد
ش��هدت مش��اركة عالية ش��ملت
جميع الطلبة تقريب ًا ،وهي نس��بة
عالي��ة ج��داً ب��كل المعايي��ر ،وقد
هدف��ت ال��وزارة م��ن خالله��ا إلى
معرف��ة م��دى اس��تيعاب الطلبة
لل��دروس المقدم��ة له��م عب��ر
وس��ائل التعل��م عن بع��د ،فض ً
ال
عن تشجيعهم على التعلم الذاتي

الشهادات واإلفادات
وكشوف الدرجات عبر
«الحكومة اإللكترونية»
تصحيح التطبيقات بواسطة
المعلم ..ولجان تدقيق
والبح��ث ،لدورهم��ا ف��ي تطوي��ر
قدرات الطلبة وبناء شخصياتهم».
وأش��ار الوزير إلى أن «من مميزات
ه��ذه التطبيق��ات أنه��ا س��اعدت
الطلبة الذين سافروا ولم يتمكنوا
من العودة للبحرين ،بسبب ظروف
انتش��ار في��روس «كورون��ا» ،من
أدائه��ا عن بعد من خ��ارج البالد،
حيث تم التواصل معهم والحصول
على عناوي��ن بريدهم اإللكتروني،
وإرسال التطبيقات لهم».
وختم الوزير تصريحه ل� «الوطن»

بأن «ه��ذه الفت��رة االس��تثنائية
ق��د أثبت��ت أن مملك��ة البحري��ن
كانت قادرة على ضمان اس��تدامة
التعلي��م والتعل��م بالرغ��م م��ن
الظروف االس��تثنائية ،حيث أثبتت
كوادرن��ا التربوي��ة كف��اءة عالية
وق��در كبي��ر م��ن المس��ؤولية»،
مش��يداً «بتع��اون أولي��اء األم��ور
الك��رام الذين ع��ززوا م��ن جهود
ال��وزارة خالل ه��ذه الفت��رة وكان
له��م دور حيوي في إنج��اح تجربة
التعلم عن بعد».

الرميحي :إنتاج  12ألف مادة
إعالمية خالل  100يوم من أزمة «كورونا»
قال وزير اإلعالم عل��ي بن محمد الرميحي
إن التوجيه��ات الس��امية لحضرة صاحب
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة
عاهل البالد المفدى ،للتعاطي اإلنس��اني
الحكيم مع جائحة فيروس كورونا ،تشكل
نبراس�� ًا يحتذى ب��ه في العم��ل اإلعالمي
المس��ؤول عل��ى أس��س م��ن الش��فافية
والمصداقي��ة والكف��اءة والفاعلي��ة ف��ي
التأثير على وع��ي المجتمع وتحفيزه على
المش��اركة اإليجابي��ة ف��ي الحف��اظ على
الصحة والسالمة العامة.
وثم��ن الوزي��ر توجيهات صاحب الس��مو
َّ
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء للوزارات واألجهزة الحكومية
كاف��ة للتواص��ل م��ع وس��ائل اإلع��الم
والتجاوب الفعال مع ش��كاوى المواطنين
واهتماماته��م ،معرب ًا عن اعت��زازه بدور
اإلع��الم الوطن��ي كش��ريك مح��وري ف��ي
مساندة الجهود المخلصة لفريق البحرين
بقي��ادة صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير
س��لمان بن حم��د آل خليفة ول��ي العهد
نائب القائد األعل��ى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء.
وتوجه وزير اإلعالم بالش��كر والتقدير إلى
الكوادر الصحفية واإلعالمية الوطنية على
التزامه��ا باألمانة والموضوعية في نش��ر
األخبار بس��رعة ودقة ،ودوره��ا في تعزيز
الوعي المجتمعي بالقرارات واإلرش��ادات
واإلجراءات الرسمية الضامنة للحفاظ على
صحة وسالمة الجميع ،ما عزز من ثقة أبناء
المجتمع في اإلعالم الرس��مي المس��ؤول
والتزامه بآداب وأخالقي��ات المهنة ،ونبذ
أي مح��اوالت مغرض��ة لتس��ييس األزمات

اإلنسانية أو إساءة استغاللها.
واستعرض الوزير دور اإلعالم الوطني في
ب��ث  17مؤتمراً صحفي�� ًا للفريق الوطني
المعني بمكافحة فيروس كورونا مباشرة
عب��ر القن��وات التليفزيوني��ة واإلذاعي��ة
والمنص��ات اإلخباري��ة والرقمية ،ونش��ر
أكثر م��ن  5300خبر وتقرير واس��تطالع
باللغتي��ن العربية واإلنجليزية ،من بينها
أكث��ر من ألف خبر محل��ي على وكالة أنباء
البحري��ن ،وتقديم  13برنامج ًا تلفزيوني ًا،
منه��ا أربع��ة برام��ج باللغ��ة اإلنجليزية،
و 1600تقري��ر إخب��اري ،و 3133عنوان�� ًا

على الش��ريط اإلخب��اري باللغتين ،وأكثر
م��ن  250فاص ً
ال توعوي�� ًا تلفزيوني ًا ،و26
فاص�� ً
ال إذاعي�� ًا ،و 8فواص��ل بس��بع لغات
مختلف��ة لتوعي��ة المقيمي��ن األجان��ب،
وتفعي��ل الحس��ابات الرقمي��ة لل��وزارة
وجمي��ع قطاعاته��ا بإع��ادة ب��ث جمي��ع
األخب��ار والتقارير والفواصل على وس��ائل
التواص��ل االجتماعي ،ومواصل��ة الحملة
التوعوي��ة اإللكتروني��ة «قل خي��راً» لحث
المستخدمين على الكلمة الطيبة.
ون��وه وزير اإلع��الم بدور مرك��ز االتصال
الوطن��ي ف��ي توحي��د الخط��اب اإلعالمي

الرس��مي عبر ش��بكة االتص��ال الحكومي
وتعزي��ز التواص��ل م��ع وس��ائل اإلع��الم
المحلي��ة والعالمية ،من خ��الل بث 870
رس��الة إعالمي��ة باللغتي��ن ،و 30ملف�� ًا
للرس��ائل األس��بوعية ،وتحري��ر  20مادة
صحفية ،و 8تقاري��ر تحليلية ،وترويج 16
منص��ة إلكترونية لجهات حكومية ،ودعم
 45مبادرة وطنية رقمية ،ونشر  46تقريراً
مصمم ًا ،وإعادة نش��ر العديد من قصص
النجاح حول اإلج��راءات الوقائية والتدابير
االحترازي��ة الوطنية ،ورص��د  1508أخبار،
و 4127إش��عاراً بالمواق��ع اإلخباري��ة،
والرد على  138استفس��اراً لوسائل إعالم
محلية وإقليمية ودولية ،ونش��ر  262خبراً
وتقري��راً ف��ي اإلعالم المحل��ي والخارجي،
والتواصل مع مختلف وس��ائل اإلعالم في
تس��هيل إج��راء المقاب��الت التليفزيونية
للمس��ؤولين ،وترتيب  12جولة إعالمية
لزي��ارة وح��دات العناي��ة المرك��زة ف��ي
المستش��فى العس��كري والمستش��فى
الميداني بسترة ،وإطالع الرأي العام على
جهود الكوادر الطبية والتمريضية.
وع ّب��ر عن اعت��زازه بالش��راكة م��ع وزارة
التربي��ة والتعليم في إنتاج أكثر من 396
حصة تعليمية متلفزة ،وبثها على القناة
الرياضي��ة الثاني��ة والمنص��ات الرقمية
من أجل اس��تدامة «التعليم ع��ن ُبعد»،
ومس��اهمة تلفزيون البحرين في الحملة
التطوعية «فينا خير» التي أطلقها س��مو
الش��يخ ناصر ب��ن حمد آل خليف��ة ممثل
جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون
الش��باب مستش��ار األم��ن الوطني رئيس
المجل��س األعل��ى للش��باب والرياض��ة،

وأثم��رت عن تبرعات بقيم��ة مئة مليون
دوالر لدع��م الجه��ود الوطني��ة لمواجهة
فيروس كورونا.
وأش��ار الوزي��ر إل��ى ح��رص ال��وزارة على
أداء رس��التها اإلعالمي��ة ف��ي بيئ��ة
عم��ل صحي��ة وآمن��ة ،ف��ي إط��ار التقيد
باإلج��راءات االحترازي��ة م��ن تعقي��م
والت��زام بتطبيق نظام العمل من المنزل
ل��ألم العامل��ة ،وحضور  %30م��ن العدد
اإلجمال��ي للموظفين ،ومراع��اة «التباعد
االجتماعي» ،وتوظي��ف التقنيات الحديثة
ف��ي إنج��از المهام م��ن تقاري��ر صحفية
ومصورة ،وبرامج متنوعة بمعدل شهري
يبلغ في المتوسط  191برنامج ًا تلفزيوني ًا
مباشراً ،و 88برنامج ًا مسج ً
ال ،و 240نشرة
إخبارية ،و 97برنامج�� ًا إخباري ًا ،باإلضافة
إل��ى  255برنامج ًا إذاعي ًا مباش��راً ،ضمن
تغطياتها اإلعالمي��ة االعتيادية لمختلف
القضايا الوطنية واإلقليمية والدولية.
وأك��د الرميح��ي أن ال��وزارة ماضي��ة في
جهوده��ا الوطني��ة لتعزي��ز دور اإلع��الم
ف��ي الحفاظ على أمن الوطن واس��تقراره
وس��المة جمي��ع أبنائه ،عبر نش��ر األخبار
والمعلوم��ات بدق��ة وس��رعة وش��فافية
ومصداقية ،وتكريس قيم الود والتسامح،
وتثمين عطاء الكوادر الطبية والتمريضية
واألمنية واإلعالمية في الصفوف األمامية،
وتعزي��ز الوعي المجتمعي وتوحيد الصف
الوطني في تجاوز هذه الجائحة العالمية
والتصدي للشائعات والحمالت المضادة،
ومواصل��ة مس��يرة اإلنج��ازات التنموي��ة
والحضارية في ظل العهد الزاهر لصاحب
الجاللة الملك المفدى.
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مجلس الوزراء :اعتماد أول أربعاء
من نوفمبر «يومًا للطبيب البحريني»
تخصيص جائزة باسم خليفة بن سلمان لتكريم األطباء
قرر مجل��س الوزراء اعتم��اد يوم للطبيب
البحريني في أول أربعاء من شهر نوفمبر
م��ن كل ع��ام ،وتخصيص جائزة باس��م
صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة بن
س��لمان آل خليفة رئيس ال��وزراء لتكريم
األطباء البحرينيين المتميزين في البحث
العالج��ي والطب��ي ،ويأتي ذل��ك تقديراً
للجه��ود التي يضطل��ع به��ا األطباء في
الحف��اظ على س��المة وصح��ة المجتمع
وحرص�� ًا على تحفيزهم لب��ذل المزيد من
الجهد لالرتقاء بج��ودة الخدمات الصحية
المقدمة للمواطن والمقيم.
ج��اء ذلك خ��الل ت��رؤس صاحب الس��مو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئي��س ال��وزراء وبحضور صاحب الس��مو
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة
ولي العه��د نائب القائ��د األعلى النائب
األول لرئي��س مجل��س ال��وزراء االجتماع
االعتيادي األسبوعي لمجلس الوزراء الذي
عقد عن بعد عبر تقنية االتصال المرئي،
وق��د أدلى األمين الع��ام لمجلس الوزراء
د.ياس��ر الناصر عقب االجتماع بالتصريح
التالي:
أع��رب مجلس الوزراء عن اعت��زازه وفخره
بمب��ادرة صاح��ب الس��مو الملكي رئيس
ال��وزراء الخاصة بالي��وم الدولي للضمير،
وأهميته��ا ف��ي ظ��ل األوض��اع العالمية
الت��ي تحتاج االحت��كام للضمي��ر لتعزيز
الس��الم وخير اإلنس��انية ،ووجه المجلس
الش��كر والتقدير لمنظمة األمم المتحدة
للتربي��ة والعل��م والثقاف��ة (اليونس��كو)
إلق��رار فري��ق العم��ل التحضي��ري التابع
للمجل��س التنفيذي لليونس��كو لالحتفاء
بهذا اليوم لما يمثله ذلك من اس��تجابة
أممي��ة لمب��ادرة س��موه العالمي��ة ،م��ا
يعكس تقديراً دولي ًا رفيع ًا ومكانة عالية
لسياس��ات مملكة البحري��ن ورؤيتها في
ظ��ل قيادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك
حم��د بن عيس��ى آل خليفة عاه��ل البالد
المفدى.
بعدها أشاد صاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء بما يتمتع به ش��عب البحرين من
وعي ع��ال وح��س بالمس��ؤولية ،موجه ًا
س��موه إلى تكثيف الرقاب��ة والتأكد من
الت��زام جمي��ع المواطني��ن والمقيمي��ن
باإلج��راءات االحترازية والتدابير الوقائية
للمحافظ��ة عل��ى م��ا نجحت ب��ه مملكة
البحرين حت��ى اآلن في التصدي لفيروس
كورون��ا (كوفي��د  )19وم��ا حقق��ه فريق
البحري��ن بقيادة صاحب الس��مو الملكي
ولي العه��د نائب القائ��د األعلى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء من تميز في
هذا الجانب.
بعدها تابع صاحب السمو الملكي رئيس
ال��وزراء م��ا تم تنفي��ذه لتلبي��ة الطلبات
اإلس��كانية ألهال��ي قري��ة الصالحي��ة
وتوجيه��ات س��موه بتخصيص مش��روع
إس��كاني يس��تفيد منه أهالي الصالحية،
ووجه س��موه وزير اإلس��كان بزيارة قرية
الصالحية ورفع تقرير في هذا الخصوص.
ث��م كلف صاحب الس��مو الملك��ي رئيس
ال��وزراء اللجنة الوزارية للش��ؤون المالية
واالقتصادي��ة والت��وازن المال��ي بالنظر
ف��ي الدراس��ات والمب��ادرات المقترح��ة
المقدم��ة م��ن غرف��ة تج��ارة وصناع��ة
البحرين وجمعية رجال األعمال البحرينية
المتعلق��ة بالقطاع��ات المتأث��رة ج�� ّراء
تداعي��ات جائح��ة كورون��ا وآثاره��ا على
االقتص��اد البحريني ورفع توصيات اللجنة
بشأنها.
وف��ي س��ياق متص��ل ،فقد وج��ه صاحب
الس��مو الملك��ي رئيس ال��وزراء إلى وضع
اآلليات المناس��بة لضمان تفعيل قانون
الثروة البحرية ومنه��ا النوخذة البحريني
وتش��ديد الرقابة عل��ى المخالفين وذلك
به��دف تنظي��م الصي��د وحماي��ة الثروة
البحري��ة ،وكلف س��موه اللجن��ة الوزارية
للمش��اريع التنموي��ة والبني��ة التحتي��ة
بذلك.
م��ن جانب آخر ،فقد تابع صاحب الس��مو
الملك��ي رئي��س ال��وزراء من خ��الل وزير
العمل والتنمي��ة االجتماعية اآللية التي
س��يتم من خاللها دعم أصحاب الحافالت
األهلية لنقل الطلب��ة ج ّراء الوضع الراهن
النتش��ار فاي��روس كورون��ا عالميا ،حيث
اطمأن س��موه على اإلجراءات التي تقوم
به��ا الجه��ات المعني��ة لمنحه��م الدعم
المطل��وب أس��وة بالش��رائح األخرى من

أبرز ما جاء في الجلسة
إدراج «مصروفات طارئة» في ميزانية
 2020بما اليجاوز  177مليون دينار
لـمواجهة «كورونا»
تشديد الرقابة على األسواق
فيما يخص األدوات الصحية والوقائية
تعديل قانون التنظيم
واإلفالس لتعزيز حقوق ودور الدائنين

د .ياسر الناصر

المواطنين.
بع��د ذلك نظ��ر المجلس ف��ي المذكرات
المدرج��ة عل��ى ج��دول أعمال��ه واتخ��ذ
بشأنها من القرارات ما يلي:
أو ًال :استناداً إلى توصية اللجنة التنسيقية
برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائ��ب القائد األعلى النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ،واف��ق مجلس الوزراء على
إصدار مشروع مرسوم بقانون بشأن إدراج
مصروفات طارئة ضمن الميزانية العامة
للدولة للسنة المالية  ،2020والذي رفعه
وزي��ر المالية واالقتص��اد الوطني بهدف
تخصيص ميزاني��ة للمصروفات الطارئة
بمبلغ ال يتجاوز  177مليون دينار للتعامل
مع المصروفات الطارئة لمواجهة فيروس
كورونا (كوفيد  )19وتداعياته بما يسهم
في دعم كاف��ة الجهود الوطنية للحد من
انتشاره.
ثاني�� ًا :اس��تناداً إل��ى توصي��ة اللجن��ة
التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي
ولي العه��د نائب القائ��د األعلى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء ،وافق مجلس
الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن
تعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم
واإلف��الس به��دف تعزيز الش��فافية في
إجراءات اعادة التنظيم واإلفالس وتعزيز
حقوق ودور الدائنين فيها ،وقرر المجلس
اتخاذ اإلج��راءات الدس��تورية والقانونية
الالزمة لذلك.
ثالث�� ًا :تنفيذاً لتوجيهات صاحب الس��مو
الملك��ي رئي��س ال��وزراء بدراس��ة الوضع
البيئي وتحس��ينه في منطق��ة المعامير
والقرى المجاورة ،فقد اس��تعرض مجلس

ال��وزراء تقريراً م��ن وزير النف��ط بما تم
تنفيذه من مش��اريع ومبادرات بيئية في
المعامي��ر والمنطقة المجاورة لتحس��ين
البيئ��ة وجودة الهواء والبيئة البحرية من
خالل شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة
الخليج لصناع��ة البتروكيماويات ،ووافق
مجل��س ال��وزراء عل��ى مقترح��ات لزيادة
تحس��ين الوض��ع البيئ��ي ف��ي المعامير،
وتقلي��ل األحم��ال البيئية ف��ي المنطقة،
ودراسة تقويم اس��تراتيجي لألثر البيئي،
وكل��ف المجل��س بس��رعة تنفي��ذ ه��ذه
المقترحات بالتنس��يق بي��ن وزارة النفط
والمجلس األعلى للبيئة.
رابع ًا :تحقيق ًا لتوجيهات صاحب الس��مو
الملك��ي رئي��س ال��وزراء بتطوي��ر البنية
التحتية وخدماتها األساسية في كرزكان،
فق��د اس��تعرض مجل��س ال��وزراء تقريراً
م��ن وزي��ر األش��غال وش��ؤون البلدي��ات
والتخطي��ط العمران��ي تضم��ن خط��ة
لتطوير البنية التحتية في كرزكان تكفل
تطوير الط��رق الداخلية ف��ي المجمعات
الجديدة بش��كل خ��اص وتطوير ش��بكة
الص��رف الصح��ي ،وق��رر مجلس ال��وزراء
إحالة الخطة إلى اللجنة الوزارية للشئون
المالية واالقتصادية والتوازن المالي.
خامس ًا :اس��تعرض مجلس الوزراء تقريراً
عرضه وزير العم��ل والتنمية االجتماعية
عن المنصة اإللكترونية بغرض تس��ريع
التواص��ل بي��ن وزارة العم��ل والتنمي��ة
االجتماعي��ة وصاحب العم��ل والباحثين
عن عم��ل ومضاعفة عملي��ات التوظيف
وتس��هيلها من خالل ربط بيانات صاحب
العمل واحتياجاتهم من الكوادر الوظيفية
ببيانات الباحثين عن عمل باإلضافة إلى
الخدم��ات الت��ي يت��م من خالله��ا توفير
التس��جيل والتوظيف والتدريب والتأمين
ضد التعطل.
سادس�� ًا :وافق مجلس الوزراء على اقتراح
برغب��ة بإعف��اء مس��تأجري المح��الت
التجاري��ة المملوك��ة للدولة م��ن اإليجار
الش��هري لمدة ثالثة أشهر نظراً لظروف
انتشار جائحة (كوفيد –  )19والذي تحقق
بص��دور توجي��ه صاحب الس��مو الملكي
رئيس الوزراء بإيق��اف تحصيل اإليجارات
م��ن المس��تأجرين م��ن أم��الك البلدية
والمستأجرين من أمالك المجلس األعلى

اقتصار الحزمة المالية على الشركات
المتأثرة بإجراءات مواجهة «كورونا»
تكثيف الرقابة والتأكد
من التزام الجميع باإلجراءات االحترازية
متابعة الطلبات اإلسكانية
ألهالي الصالحية
تفعيل قانون النوخذة البحريني
وتشديد الرقابة على المخالفين
دعم أصحاب الحافالت األهلية
لنقل الطلبة جرّ اء الوضع الراهن
تحسين الوضع البيئي في المعامير
وتطوير البنية التحتية بكرزكان
مضاعفة عمليات التوظيف عبر
التواصل مع الباحثين عن عمل
للبيئ��ة ،وق��رار مجل��س ال��وزراء بإيق��اف
تحصيل اإليجارات من المس��تأجرين من
المحالت المملوكة لبنك اإلسكان.
س��ابع ًا :وافق مجلس ال��وزراء على اقتراح
برغب��ة القتص��ار الحزم��ة المالي��ة التي
أعلنتها الحكومة بقيم��ة  4.3مليار دينار
على شركات ومؤسس��ات القطاع الخاص
المتوس��طة والصغيرة ومتناهية الصغر
الت��ي يثب��ت تأثرها س��لبي ًا باإلج��راءات
االحترازي��ة لمواجهة كورون��ا بالبحرين،
س��يما وأن��ه متحق��ق م��ن خ��الل كاف��ة
المبادرات التي تضمنتها الحزمة المالية
واالقتصادي��ة وبخاص��ة المب��ادرة الت��ي
أطلقه��ا صندوق العم��ل (تمكين) ضمن
هذه الحزم��ة لدعم اس��تمرارية األعمال
ودع��م تموي��ل المؤسس��ات الصغي��رة
والمتناهية الصغر.
ثامن�� ًا :واف��ق مجلس الوزراء عل��ى اقتراح
برغبة لتش��ديد الرقابة على األسواق في

ما يخص األدوات الصحية والوقائية.
تاس��ع ًا :وافق مجلس الوزراء على مسودة
رد الحكوم��ة عل��ى اقتراح برغب��ة يتعلق
بالقس��ط الش��هري المح��دد ف��ي بداية
االنتف��اع م��ن الخدمات االس��كانية التي
تقدمها وزارة اإلسكان.
عاش��راً :وافق مجلس الوزراء على مسودة
رد الحكوم��ة عل��ى اقتراح برغب��ة يتعلق
بإنش��اء مدرس��ة ثانوية للبني��ن لخدمة
أهالي قرى شارع البديع.
وفي بند التقاري��ر الوزارية ،أخذ المجلس
علم�� ًا من خ��الل وزي��ر الخارجي��ة بنتائج
المؤتمر الذي عقد بمناسبة مرور  75عام ًا
على صدور ميثاق األمم المتحدة وبنتائج
االجتماع االس��تثنائي للجن��ة التنفيذية
لمنظمة التعاون اإلسالمي على مستوى
وزراء الخارجي��ة ،كما أخ��ذ المجلس علم ًا
من خالل وزي��رة الصحة بنتائ��ج اجتماع
مجلس وزراء الصحة العرب.
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وزيرة الصحة :تخصيص يوم
للطبيب وتكريم المتميزين
حافز لمزيد من الجهود
أكدت وزيرة الصحة فائقة الصالح ،أن قرار مجلس الوزراء
اعتم��اد يوم للطبيب البحريني في أول أربعاء من نوفمبر
م��ن كل ع��ام ،وتخصيص جائزة باس��م صاحب الس��مو
الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء
لتكريم األطباء البحرينيين المتميزين في البحث العالجي
والطبي ،يع��د حافزاً للك��وادر العاملة لب��ذل المزيد من
الجهود.
وثمنت الدعم واالهتمام من لدن صاحب الس��مو الملكي
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ،بالقطاع
الصح��ي وخصوص ًا الك��وادر العاملة ،معبرة عن ش��كرها
وتقديرها لمباركة صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء،
وق��رار مجلس ال��وزراء ،والتي تأتي تقدي��راً للجهود التي
يضطل��ع به��ا األطب��اء في الحف��اظ على س��المة وصحة
المجتمع وحرص ًا على تحفيزه��م لبذل المزيد من الجهد
لالرتقاء بج��ودة الخدم��ات الصحية المقدم��ة للمواطن
والمقيم.
وأعربت الصالح ،عن ش��كرها وتقديرها لصاحب الس��مو
الملك��ي رئيس ال��وزراء والمجل��س على ه��ذه الموافقة
الكريم��ة الت��ي تعكس اهتم��ام وتقدير س��موه على ما
تزخ��ر به المملكة من كف��اءات وخبرات طبية متخصصة
في القطاع الصحي.

غادة القاسم :يوم الطبيب
ً
دافع للعطاء
البحريني
أعرب��ت جمعية األطباء البحرينية عن ش��كرها وتقديرها
لصاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر خليفة بن س��لمان آل
خليف��ة رئيس مجلس الوزراء عل��ى اعتماد مجلس الوزراء
أمس مقترح الجمعية والذي تقدمت به مش��كورة وزيرة
الصحة فائقة بنت سعيد الصالح لتخصيص يوم للطبيب
البحرين��ي ،حي��ث اعتمد مجلس ال��وزراء أول ي��وم أربعاء
من ش��هر نوفمبر م��ن كل عام يوم ًا لالحتف��اء بالطبيب
البحريني وتخصيص جائزة باس��م س��مو رئي��س الوزراء
لتكريم األطباء البحرينيين المتميزين في مجاالت البحث
العالجي والطبي.
وهنأت رئيس��ة الجمعي��ة الدكتورة غادة محمد القاس��م
جميع األطباء عل��ى هذه الحفاوة والتكري��م وهذا اإلنجاز
الذي حظيت به الجمعية من لدن س��موه لتكريم أبنائه
وبنات��ه األطب��اء في المملك��ة الغالية ،معرب��ة عن فخر
جمعية األطب��اء الكبير بدعم س��موه الالمح��دود لجميع
القطاع��ات وفي مقدمته��ا القطاع الصح��ي وتوجيهات
س��موه الحكيمة لمجلس إدارة جمعية األطباء البحرينية
والتي أسهمت على الدوام في تحقيق اإلنجازات والنجاحات
المتواصلة للجمعية في خدمة أعضائها واألطباء بصورة
عامة في المملكة.

«هيئة التشريع» تطلق
برنامج «إضاءات قانونية»
أعل��ن رئي��س هيئ��ة
التشريع والرأي القانوني
المستش��ار نواف عبداهلل
حمزة عن إطالق برنامج
للتدري��ب اإللكترون��ي
تح��ت مس��مى»إضاءات
قانوني��ة» ،وذل��ك ف��ي
إطار ح��رص الهيئة على
المس��اهمة ف��ي نش��ر
الثقافة القانونية.
وق��ال المستش��ار إن
نواف حمزة
الهيئة أطلق��ت البرنامج
لتحوي��ل التحدي��ات إل��ى ف��رص مع��ززة للعم��ل واألداء
والمعرفة ،وذلك تماش��ي ًا مع التوجيهات الس��امية لحضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد
المفدى ،وتوصيات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي
األمي��ر خليفة بن س��لمان آل خليفة رئي��س مجلس الوزراء،
وفي إطار توجيهات اللجنة التنسيقية بقيادة صاحب السمو
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.
وأش��ار إل��ى أن برنامج «إض��اءات قانونية» يق��وم بتوظيف
تكنولوجيا المعلومات ويس��تفيد من الحل��ول والتطبيقات
اإللكترونية إليج��اد منصة إلكترونية دائم��ة للتدريب عن
بع��د للمس��اهمة في نش��ر الثقاف��ة القانونية على أوس��ع
نطاق ،مما يدع��م الجهود الرامية لصق��ل وتطوير الكوادر
القانوني��ة الوطني��ة ،الفت�� ًا إلى أن الش��رائح المس��تهدفة
م��ن البرنامج س��يتم تحديدها في كل محاض��رة ،علم ًا أنه
س��يتم استهداف كافة الشرائح س��واء العاملين في القطاع
العام ومؤسس��ات الدولة الرسمية ،أو العاملين في المجال
القانون��ي والحقوقي عامة ،وكذلك طلبة كليات الحقوق في
الجامعات المحلية.
وأوض��ح أن ال��دورات إلكتروني��ة س��تكون ف��ي المس��ائل
القانونية والمس��تجدة ،حيث س��يتم تس��ليط الضوء على
التطورات القانونية في المملكة وإبراز المنجزات والتطورات
التش��ريعية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك
حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل الب��الد المفدى ،فض َ
ال عن
إقام��ة دورات أخرى ف��ي مجال اختصاص��ات الهيئة كإعداد
وصياغ��ة التش��ريعات ،وإبداء ال��رأي القانون��ي ،ومراجعة
العقود اإلدارية.
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«تمكين» :التواصل مع المؤسسات غير
المستوفية لمعايير «استمرارية األعمال»
أكد صندوق العم��ل «تمكين»،
جار بش��كل حثيث على
أن العمل ٍ
االنته��اء م��ن مراجع��ة وتقييم
كافة الطلبات التي تم استالمها
منذ اإلعالن ع��ن انطالق برنامج
دع��م اس��تمرارية األعم��ال في
أبريل الماضي.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي
ل�«تمكي��ن» د.إبراهي��م جناحي،
إنه تم إطالق البرنامج بميزانية
قدره��ا  40مليون دين��ار ،بهدف
دعم المؤسس��ات األكثر تضرراً
م��ن اآلثار الناجم��ة عن فيروس
كورونا (كوفي��د ،)19هو ما يضع
عل��ى عات��ق تمكين مس��ؤولية
كبي��رة ف��ي التحقق م��ن وصول
الدعم إلى مس��تحقيه من خالل
التركي��ز عل��ى تقيي��م الطلبات
وفق�� ًا لآلليات المحددة مس��بق ًا،
وقياس مدى تأثر كل مؤسس��ة
بحس��ب حجمه��ا ،ونش��اطها
التج��اري ،آخذي��ن ف��ي االعتبار

د.إبراهيم جناحي

كاف��ة المعطيات والمس��تندات
التي تقدمها المؤسس��ة إلثبات
هذا التأثر.
وفيما يتعلق بعملية اس��تصدار
الموافق��ة من عدمه��ا ،نوه بأن
تمكين عمل��ت على تقييم كافة
الطلب��ات وإص��دار الموافق��ة
الالزمة ،موضح ًا أن الطلبات التي
ت��م رفضها تع��ود ف��ي الغالب
إل��ى ع��دم انطب��اق المعايي��ر

واالشتراطات الخاصة بالبرنامج
عل��ى الطل��ب ،أو ع��دم كفاي��ة
المستندات التي قام بتقديمها
إلثب��ات الض��رر الواق��ع عل��ى
المؤسسة ج ّراء الظروف الحالية.
وأكد أن المج��ال متاح أمام هذه
الطلب��ات لتقدي��م المزي��د من
المس��تندات التوضيحي��ة الت��ي
تثب��ت تأثره��ا ،وس��يقوم فريق
العمل ف��ي تمكين بإعادة النظر
فيها لدراس��ة مدى اس��تحقاقها
للدعم.
وأض��اف ،أن هذه اإلجراءات تأتي
من ح��رص تمكين عل��ى تحمل
مس��ؤولية أداء ه��ذه األمان��ة
وإيصاله��ا ألصحابه��ا والتحقق
من التوظيف األمثل لهذا الدعم
الذي يأتي كجزء من باقة الدعم
الحكومية الت��ي قدمتها مملكة
البحرين للحد من اآلثار الناجمة
عن االنتش��ار العالم��ي لجائحة
فيروس كورونا (كوفيد.)19

وأض��اف جناح��ي أن «تمكي��ن»،
عملت على إتاح��ة المجال ألكبر
ع��دد ممكن م��ن المؤسس��ات
لتقدي��م طلباتها عل��ى فترتين،
كم��ا ت��م إعط��اء الفرص��ة
للمؤسس��ات التي لم تس��تكمل
كاف��ة المس��تندات ف��ي الوقت
المحدد ،أو تبين وجود نقص في
المستندات الداعمة أثناء عملية
التقيي��م ،بمراجع��ة طلباته��ا
وتس��ليمها مرة أخرى وذلك عبر
البواب��ة اإللكترونية المخصصة
للبرنامج.
وكان��ت «تمكي��ن» ،أعلن��ت عن
إط��الق برنامج دعم اس��تمرارية
األعمال الذي يقوم بتقديم منح
مالي��ة للمؤسس��ات الصغي��رة
ومتناهي��ة الصغر األكث��ر تأثراً
بتداعيات الفت��رة الحالية وذلك
لمساعدتها في س��داد نفقاتها
التشغيلية.

 55 :راكبًا يصلون
الكعبي لـ
البحرين على أول رحلة لطيران اإلمارات
أنس األغبش

كش��ف وكي��ل وزارة المواصالت
واالتص��االت لش��ؤون الطي��ران
المدن��ي محم��د ثام��ر الكعب��ي
ل�«الوطن» ،عن وصول  55راكب ًا
عب��ر أول رحلة لطي��ران اإلمارات
«إي كي��ه  ،»839الت��ي هبط��ت
في مطار البحري��ن الدولي عصر
أم��س ،وذل��ك ألول م��رة منذ 3
أش��هر بس��بب انتش��ار فيروس
كورونا (كوفيد )19عالمي ًا.
وأض��اف الكعب��ي أنه ت��م اتخاذ
كاف��ة اإلج��راءات الوقائي��ة
واالحترازي��ة الموص��ى به��ا من
قب��ل الفري��ق الوطن��ي للتصدي
للفيروس ووزارة الصحة ،لضمان
س��المة وصح��ة المس��افرين،
مش��يراً في الوقت نفسه إلى أنه
ال يوج��د حالي ًا رحالت لش��ركات
أخرى.
وكانت طي��ران اإلم��ارات أعلنت
ف��ي بي��ان أمس ،أنها ستش��غل

محمد الكعبي

الناقل��ة  7رحالت أس��بوعي ًا بين
دبي والمنام��ة بطائرات البوينج
 300ER-777الت��ي س��تحمل
بضائ��ع وركاب�� ًا عائدي��ن إل��ى
بلدانه��م أو لقض��اء مصالحهم
الحيوية.
كما يمكن للعمالء أيض ًا مواصلة
س��فرهم بكفاءة وأمان عبر دبي
إل��ى مختل��ف المحط��ات ضم��ن

ش��بكة خطوط طي��ران اإلمارات،
التي تغط��ي حالي ًا بعض المدن
العالمي��ة ف��ي منطق��ة ح��وض
المحيط الهادئ اآلسيوية وأوروبا
واألمريكتين.
وقالت «ال تزال القيود على السفر
سارية في معظم البلدان ،داعية
عمالءها إلى وج��وب التحقق من
متطلب��ات الدخ��ول والخروج إلى
الوجه��ات الت��ي يقصدونها قبل
االلتحاق برحالتهم.
وتغادر رحلة طيران اإلمارات «إي
كيه  »840مطار البحرين الدولي
في الس��اعة  5:50مسا ًء ،وتصل
إلى دبي في الساعة  8مسا ًء .أما
الرحلة «إي كيه  ،»839فتقلع من
مطار دب��ي الدولي في الس��اعة
 4:10عص��راً وتصل إلى البحرين
في الساعة  4:30عصراً بالتوقيت
المحلي لكل من البحرين ودبي.
ويمك��ن للعم��الء الحج��ز عل��ى

الرحالت م��ن البحرين وإليها عبر
الموقع الشبكي emirates.com
أو عن طريق وكالء السفر.
وتطبق طيران اإلمارات سلس��لة
م��ن اإلج��راءات والتدابي��ر
االحترازية الشاملة في كل مرحلة
م��ن مراح��ل الرحلة ،س��وا ًء على
األرض أم ف��ي األج��واء ،لضمان
سالمة عمالئها وموظفيها.
وتش��مل ه��ذه اإلج��راءات توزيع
حقيب��ة أدوات وقاي��ة مجان ًا على
ال��ركاب تحت��وي عل��ى كمامات
وقفازات ومعقّم لليدين ومناديل
مضادة للجراثيم.
وأك��دت الناقل��ة ،أن القيود التي
تفرضها دول العالم على السفر
ال تزال س��ارية المفع��ول ،وأنها
لن تتمكن من قبول المسافرين
على رحالتها إال إذا كانت تنطبق
عليهم شروط الدخول إلى الدولة
التي يتوجهون إليها.

تنشر تفاصيل وفيات «كورونا»
في البحرين 46 ..حالة نصفهم مواطنون
حذيفة إبراهيم

أظهر رصد صحيف��ة «الوطن» إلحصائيات وفيات فيروس كورونا (كوفيد
 )19ف��ي البحرين ،وجود  23حالة وفاة لمواطني��ن ،مقابل  23حالة وفاة
لوافدين ،وذلك بحس��ب اإلحصائيات حتى س��اعة كتابة الخبر أمس ال�4
عصراً.
وب ّين الرصد ،أن أول حالة وفاة ش��هدتها البحرين بسبب فيروس كورونا
(كوفيد  ،)19كانت في  14من مارس ،لبحرينية تبلغ من العمر  65عام ًا،
فيما س��جلت أول وفاة لبحريني في  24من مارس وهو يبلغ من العمر 65
عام ًا ،أول حالة وفاة بين الوافدين في  23أبريل.
كما يش��ير الرصد إلى أن ش��هر مارس ،ش��هد  4وفيات بفيروس كورونا
(كوفيد  ،)19مقابل  4وفيات في شهر أبريل ،لترتفع بعدها إلى  11حالة
في شهر مايو .أما شهر يونيو ،فشهد حتى اآلن  27حالة وفاة ،وهو األكثر
بما يقارب حالتي وفاة يومي ًا ،فيما شهدت األيام األخيرة أسوأ حاالت وفاة
وصلت إلى  5حاالت يوم أمس  14يونيو.

وتش��ير اإلحصائيات أيض ًا ،إل��ى أن عدد ضحايا كورون��ا (كوفيد  )19من
الرج��ال بلغ  34ش��خص ًا ،مقابل  12حال��ة وفاة لإلناث ،فيما تبلغ نس��بة
الوفيات من إجمالي عدد اإلصابات المس��جلة رس��مي ًا ف��ي البحرين حتى
أمس ،نس��بة  ،%0.24وتعتب��ر الوفيات في البحرين األق��ل خليجي ًا ،وهي
ف��ي المرتبة ال���  100عالمي ًا بعدد الوفيات من أص��ل  215دولة ضربها
الفيروس.
أصغ��ر حالة كان��ت لوافد يبلغ م��ن العمر  34عام ًا ،وتوف��ي في  6يونيو
الج��اري ،فيما ش��هدت البحري��ن في  30مايو ،تس��جيل أكب��ر حالة وفاة
لبحريني يبلغ من العمر  88عام ًا.
وبلغ��ت الوفاة بين الرج��ال البحرينيين  12حالة وف��اة ،فيما توفيت 10
نساء بحرينيات بفيروس كورونا (كوفيد .)19
أم��ا الوافدون الذك��ور ،فأدى في��روس كورونا (كوفي��د  )19إلى وفاة 21
شخص ًا منهم في البحرين ،فيما توفيت  3نساء غير بحرينيات.

«المناقصات» 3 :عطاءات إلدارة
وتشغيل مركز البحرين للمعارض
فتح مجلس المناقص��ات والمزايدات ،الجهة
التنظيمية المستقلة المكلفة باإلشراف على
ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية،
مظاري��ف  16عط��اء لع��دد أرب��ع مناقص��ات
ومزاي��دة واحدة مطروحة م��ن خمس جهات
متصرفة.
وتضمن ج��دول أعمال اللجن��ة فتح مناقصة
لهيئ��ة الكهرب��اء والم��اء «إدارة التخطي��ط
والدراسات» بش��أن أعمال توسعة المفاتيح
الكهربائي��ة جهد  400كيل��و فولتو األعمال
المدنية لتركيب المحول الرابع في محطة أم
الحصم لنق��ل الكهرباء جهد  400كيلوفولت،
وتم اس��تالم عطاء واح��د له��ذه المناقصة.
كما تم فت��ح ثالثة عط��اءات لمزايدة لهيئة

البحرين للس��ياحة والمعارض ،بش��أن إدارة
وتش��غيل مرك��ز البحرين الدول��ي للمعارض
والمؤتمرات الجديد.
وقام��ت لجن��ة الفتح بفت��ح ثالث��ة عطاءات
لمناقص��ة لش��ركة مط��ار البحري��ن ،بش��أن
تصميم ،توريد وتركيب خيام لمطار البحرين
الدولي (شراء/إيجار).
وف��ي قط��اع النف��ط والغ��از ،فتح��ت اللجنة
مناقص��ة لش��ركة نف��ط البحري��ن «بابكو»
بش��أن عق��د اتفاقية طويل��ة األم��د لتوفير
وإدارة المخ��زون للصمام��ات ،الفلنج��ات
والتركيب��ات ،وقد تم اس��تالم أربعة عطاءات
لهذه المناقصة ،كما تم فتح مناقصة لشركة
تطوي��ر للبت��رول لتوفير خدمات الس��ائقين

وحافالت النقل ،وتم اس��تالم خمسة عطاءات
لهذه المناقصة .وحضر عملية فتح العطاءات
عدد من ممثلي الجهات المتصرفة والشركات
المشاركة في العطاءات.
يذكر أن جميع العطاءات المقدمة للمناقصات
تخض��ع للتقيي��م الفن��ي والمال��ي ،وس��تتم
الترس��ية على العطاء األفضل شروط ًا واألقل
سعراً وفق ًا ألعلى معايير اإلنصاف والتنافسية
التي يتبناها مجلس المناقصات والمزايدات.
كما يمك��ن االطالع على التفاصي��ل الكاملة
لجميع المناقص��ات والمزايدات التي تم فتح
مظاري��ف عطاءاتها على الموق��ع اإللكتروني
الرس��مي لمجل��س المناقص��ات والمزايدات
.tenderboard.gov.bh
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عبداهلل بن أحمد :استطالع لقياس
وعي العمالة الوافدة بـ«كورونا» في الخليج
أك��د رئيس مجل��س أمناء مرك��ز البحرين
للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة
«دراس��ات» ،د.الشيخ عبداهلل بن أحمد آل
خليفة ،أن القيادة االستثنائية والحكيمة
لحضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن
عيس��ى آل خليف��ة عاهل الب��الد المفدى،
ق��ادت مملك��ة البحري��ن إلى ب��ر األمان،
وسط أزمة عالمية غير مسبوقة.
وعقد مجلس أمناء «دراس��ات» ،اجتماعه
ال��دوري الراب��ع عش��ر ،عب��ر االتص��ال
اإللكترون��ي المرئي ،برئاس��ة د.الش��يخ
عبداهلل بن أحم��د آل خليفة ،وبحضور كل
م��ن األعضاء د.أحم��د اليوش��ع ،د.وهيب
الناصر ،والس��فير توفيق أحمد المنصور،
د.عبدالرحمن جواهري ،د.خليفة الفاضل،
إلى جانب المدير التنفيذي للمركز قتادة
زمان.
وناق��ش مجل��س األمن��اء ،الموضوع��ات
والفعاليات المدرجة على جدول األعمال،
وما تم إنجازه خالل الربع الثاني من العام
الجاري
ورف��ع مجلس األمن��اء الش��كر واالمتنان،
للتوجيه��ات الحكيم��ة لحض��رة صاح��ب
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة،
عاه��ل البالد المفدى ،م��ن أجل التصدي
لفيروس كورونا المستجد «كوفيد .»19
ون��وه باإلج��راءات والتدابي��ر الحكومي��ة
الفعالة والناجحة ،برئاسة صاحب السمو
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء ،والمساعي الحثيثة الرائدة،
والجهود اإلنس��انية النبيلة ،التي يقودها
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن
حم��د آل خليفة ولي العه��د نائب القائد
األعل��ى النائ��ب األول لرئي��س مجل��س
الوزراء ،في هذا الشأن.
وأش��ار د.الش��يخ عب��داهلل ب��ن أحم��د آل
خليف��ة ،إلى م��ا أكدته نتائج اس��تطالع
رأي أج��راه «دراس��ات» ب��أن التوجيه��ات
الملكي��ة الس��امية ،كان له��ا أعظم األثر
في بث الطمأنين��ة والهدوء في المجتمع

جهد بحثي وفكري
استثنائي في مواجهة «كورونا»
«دراسات» يستعد إلطالق برنامج
تدريبي لتأهيل قدرات الشباب
منح بحثية والئحة للزمالء الفخريين
البحريني ،وعززت الروح الوطنية الجامعة،
عبر تكام��ل الجهود الرس��مية واألهلية،
لمواجهة جائحة فيروس «كورونا».
وأضاف« :االستطالع الذي يعد األكبر من
نوعه ،وشمل عينة بلغت  10546شخص ًا
م��ن مختل��ف ش��رائح وفئ��ات المجتمع،
أظهر تأييداً قياس��ي ًا لإلجراءات االحترازية
والوقائية التي اتخذتها البحرين ،لضمان
سالمة الجميع».
وأك��د رئي��س مجل��س األمناء ،اس��تمرار
«دراس��ات» ف��ي االضط��الع بمهام��ه
وأنش��طة المختلفة ،والتواصل الدائم مع
الش��ركاء والباحثي��ن والجه��ات المعنية،
من خ��الل منصات التواص��ل االجتماعي،
والفعالي��ات اإللكتروني��ة المرئي��ة ،م��ع
اتخاذ كافة التدابير الوقائية.
وأشار د.الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة،
إل��ى قي��ام المرك��ز بجهد بحث��ي وفكري
اس��تثنائي ،لمتابع��ة وتحلي��ل تداعيات
جائح��ة في��روس «كورون��ا» واستش��راف
المستقبل.
واس��تعرض المجلس عدداً من الدراسات
والمق��االت البحثي��ة الت��ي ص��درت ع��ن
المرك��ز ح��ول مس��تجدات أزم��ة فيروس
كورونا ،ومن بينه��ا :مقال رئيس مجلس
األمناء ف��ي مجلة «عالمن��ا» الصادرة في
بروكسل ،وإسهامات أخرى لباحثي المركز
في الصحف والدوريات األجنبية والعربية.

ً
وأوراقأ بحثية،
كما صدر عن المركز تقارير
منه��ا« :دول الخلي��ج وإدارة أزمة فيروس
كورونا» و»تداعيات أزمة فيروس كورونا:
أسواق النفط» و»العالقات الدولية ما بعد
فيروس كورونا» و»نظرة عامة :استخدام
التكنولوجي��ا ف��ي أزم��ة في��روس كورونا
المستجد» و«تداعيات أزمة كورونا :نظرة
اقتصادية» و»تعزيز تبني تقنية سالسل
الكت��ل (بلوكش��ين) في قط��اع الخدمات
المالية في دول مجلس التعاون الخليجي:
رؤى مس��تمدة م��ن تجرب��ة البحري��ن»،
إضاف��ة إلى تقرير تحليل��ي بعنوان «حلف
النات��و واالتحاد األوروبي في عالم ما بعد
فيروس كورونا».
وقال د.الشيخ عبد اهلل بن أحمد آل خليفة:
«إن المرك��ز يح��رص خ��الل األزم��ة على
التواص��ل مع مراكز الدراس��ات العالمية،
ولدينا ش��بكة واسعة من الش��راكات مع
مؤسس��ات بحثية رائدة لتبادل الدراسات
والمعلومات».
وأع��رب مجل��س األمن��اء ع��ن ارتياح��ه
بالتفاع��ل الكبي��ر مع مبادرة «دراس��ات»
لعق��د سلس��لة م��ن الن��دوات المرئي��ة،
ضمن فعاليات «نشرة الخبراء» بمشاركة
جمهور من المهتمي��ن ،حيث نظم ندوة
بعنوان «أزم��ة كورون��ا وتداعياتها على
النظ��ام العالم��ي الراه��ن» ،وأخرى حول
«موازنة القرارات السياس��ية خالل جائحة

كوفيد :19-قيمة حياة اإلنس��ان» وثالثة
عن «أسواق النفط في ظل أزمة كورونا».
وأطلع د.الشيخ عبداهلل بن أحمد آل خليفة،
المجلس على فح��وى المحاضرة المرئية
الت��ي ألقاه��ا بعن��وان «صناع��ة الق��رار
السياس��ي وعالقته بالتش��ريع» ونظمها
معهد البحرين للتنمية السياسية ،ضمن
برنام��ج «مه��ارات برلماني��ة» ألعض��اء
مجلس الشورى.
وتن��اول فيه��ا النم��وذج ال��ذي قدمت��ه
البحري��ن ،بقيادة حض��رة صاحب الجاللة
عاهل الب��الد المفدى ،ف��ي صناعة القرار
السياسي العلمي والمدروس ،خالل إدارة
األزمة العالمي��ة لوباء «كوفيد  »19األمر
ال��ذي حظي بإش��ادة وتقدي��ر المنظمات
الدولية المتخصصة.
وأش��اد المجلس بإجراء «دراس��ات» عدداً
من المسوحات واستطالعات الرأي ،ومنها
اس��تطالع يرص��د آراء واتجاهات موظفي
وزارة الخارجي��ة ،فيم��ا يتعل��ق بتطبي��ق
نظام العم��ل عن ُبعد ،لقياس مس��توى
اإلنتاجي��ة ،وفعالية وسالس��ة تطبيقات
المنصات اإللكترونية ،لضمان استمرارية
العمل وإنجاز المهام المطلوبة.
كما يجري المركز اس��تطالع ًا غير مسبوق
في منطق��ة الخلي��ج العربي ،يس��تهدف
قي��اس مس��توى الوع��ي ل��دى العمال��ة
الوافدة في مملكة البحرين بشأن فيروس

«كورونا» وأعراضه وطرق انتقاله ،ومدى
متابعة الحملة الوطنية لمكافحته.
وتاب��ع المجل��س آخر اس��تعدادات إطالق
«دراس��ات» البرنام��ج التدريب��ي لتأهيل
ق��درات الش��باب ،وتطوي��ر مهاراته��م
البحثية والتطبيقي��ة واالبتكارية ،تفاع ً
ال
وتنفي��ذاً لمبادرة س��مو الش��يخ ناصر بن
حم��د آل خليف��ة ،ممث��ل جالل��ة المل��ك
لألعم��ال الخيري��ة وش��ؤون الش��باب،
مستش��ار األمن الوطني ،رئيس المجلس
األعلى للشباب والرياضة ،بإطالق برنامج
«فرص».
وناقش المجلس مقترح ًا لمش��روع الئحة
المن��ح البحثية ،بهدف تمكي��ن الباحثين
م��ن الحصول عل��ى منح بحثية مباش��رة،
وإش��راك مؤسس��ات القطاع الخاص عن
طري��ق إب��رام اتفاقيات ش��راكة ،وتوفير
منصة بحثية فكرية تخدم أهداف وخطط
تلك المؤسسات .كما ناقش مقترح ًا آخر
إلقرار الئحة الزمالء الفخريين لالستفادة
م��ن إنت��اج ومس��اهمات الباحثي��ن غي��ر
المقيمين.
واطل��ع المجل��س ،على محتوي��ات العدد
الحادي عش��ر من دورية المرك��ز البحثية
المتخصصة «دراس��ات» ،والت��ي تتناول
بالبح��ث والتحلي��ل القضاي��ا السياس��ية
واألمني��ة والدفاعي��ة واالقتصادي��ة من
منظور استراتيجي.

تصنيف «:»QS
«العلوم التطبيقية» بين أفضل الجامعات عالميًا
أول جامعة خاصة في البحرين تنافس جامعات عالمية عريقة
تبنت جامعة العلوم التطبيقي��ة رؤيتها الخاصة عاقدة العزم
عل��ى أن تكون جامعة عالمي��ة متميزة في ج��ودة التدريس،
والبح��ث العلم��ي ،والتمي��ز األكاديم��ي ،لتتوج ه��ذه الرؤية
بالعديد من اإلنجازات الكبيرة على المستوى المحلي والعربي
والعالم��ي ،كان آخره��ا المرك��ز المتق��دم ال��ذي حققته في
تصنيف كيو إس العالمي QS World University Rankings
 ،2021بحلوله��ا في المرتب��ة  651-700ضمن قائمة أفضل
 1000جامع��ة على مس��توى العالم ،من أص��ل  5500جامعة
ش��ملها التقييم ،وبذلك تكون أول جامعة خاصة في البحرين
تحق��ق هذا المركز المتقدم ،ما يجعلها واحدة من بين أفضل
الجامعات على مستوى العالم.
وتعتب��ر جامع��ة العل��وم التطبيقي��ة أول جامع��ة خاصة في
البحري��ن تدخل هذا التصنيف العالم��ي إلى جانب نخبة كبيرة
من الجامع��ات العالمية العريقة ،حيث يعتب��ر تصنيف الكيو
إس  QSأحد أكث��ر التصنيفات العالمية للجامعات تميزاً ،كما
أنه واح��د من أهم ثالث��ة تصنيفات للجامعات ح��ول العالم،
ويصدر س��نوي ًا عن مؤسس��ة كواكاريلي سيموندس التي تعد
إحدى أكبر ثالث جهات تعنى بتصنيف الجامعات على مستوى
العالم من حيث األهمية والتأثير.
وه��ذه ليس��ت المرة األول��ى التي تتب��وأ بها الجامع��ة مراكز
متقدمة في تصنيف  ،QSحيث ظهرت في مراكز متقدمة على
مس��توى الجامعات العربية بتصني��ف  QSالخاص بجامعات
الوط��ن العربي على م��دار العامين الماضيي��ن ،ففي تصنيف
العام  ،2019-2018حصدت الجامعة المركز  45على مستوى
الجامع��ات العربية ،لتتقدم في تصني��ف العام 2020-2019
إلى المرك��ز ال  ، 37وتحصل على أرب��ع نجوم في تصنيف QS
 ،Starsوتصب��ح الجامع��ة الوحيدة في البحري��ن التي تحصل
على أربعة نجوم ،كما أن المس��يرة األكاديمية للجامعة حافلة
بالتمي��ز واإلنج��ازات المتنوع��ة ،لع��ل أهمها الحص��ول على
االعتماد المؤسس��ي من مجل��س التعليم العالي ،واس��تيفاء
المراجعة المؤسسية من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب،
حي��ث يعتبر هذان اإلنج��ازان األهم في مس��يرة الجامعة منذ
تأسيسها.
وأكد رئيس مجلس األمن��اء أ.د.وهيب الخاجة على أن الجامعة
عازمة على تطوير المنظومة األكاديمية فيها ،وتحسين األداء،
واالرتقاء بالمخرج��ات التي تمد القطاعات الحكومية والخاصة
بالك��وادر المؤهل��ة ،كما تق��دم بخالص الش��كر والتقدير إلى
وزير التربية والتعليم سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي،
وأعض��اء مجل��س التعلي��م العال��ي واألمانة العام��ة لمجلس
التعلي��م العال��ي على جهوده��م الحثيثة في تطوي��ر التعليم

بالبحري��ن ودأبهم الدائم على دع��م المنظومة التعليمية بما
يحقق الرؤية لجعل البحرين مركزاً معرفي ًا وواحة للتعليم على
مستوى المنطقة.
وفي مع��رض حديثه عن هذا اإلنجاز الذي يعتبر إضافة مهمة
لمس��يرة الجامعة المتميزة أوضح رئيس الجامعة أ.د.غس��ان
ع��واد ،أن هذا التميز المس��تحق للجامعة ،والذي جعلها ضمن
أفض��ل الجامعات العالمية جاء من خ��الل مراحل تطوير برامج
واستراتيجيات الجامعة المواكبة للمتغيرات البحثية والعلمية
المتالحق��ة في العالم ،مش��يراً إلى أن مثل ه��ذا التصنيف من
قب��ل المراكز العالمية المتخصص��ة بتصنيف الجامعات يجعل
من جامع��ة العلوم التطبيقي��ة جامعة تتميز بق��درة وكفاءة
المنافسة مع نظيراتها العالمية.
ون��وه رئي��س الجامعة أن تصني��ف  QSالعالم��ي يعتمد على
مجموعة من المعايير لتقييم الجامعات المشاركة من الجوانب
التعليمية والبحثية وتأثير الجامعة في الحيز المحلي والعالمي،
من ضمنها الس��معة األكاديمية للجامعة ،وسمعة الخريجين
في سوق العمل ،ونسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب ،مشيراً
إل��ى أن الجامعة حققت نتائج مبهرة ف��ي كافة المعايير التي
تقيس قوة الجامعة وسمعتها األكاديمية المتميزة ،ما جعلها
تحتل هذا المركز المتقدم على المستوى العالمي .من جانبه،
قال نائب رئيس الجامعة للش��ؤون اإلداري��ة والمالية وخدمة
المجتم��ع د.محم��د أحم��د ،أن ه��ذا التقدير الدول��ي المتميز
يؤكد عل��ى ج��ودة المخرج��ات التعليمية للجامع��ة ويعكس
صورة مشرقة عن التعليم بالبحرين ،معرب ًا عن فخره بحصول
الجامعة على هذا التصنيف المتقدم والتقدير الدولي المتميز
في جميع أنحاء العالم ،خاصة في مجال ضمان جودة التعليم.
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مدير «المرور» :تعذر تحديد
عمر افتراضي للمركبة
كشرط لتجديد التسجيل
مريم بوجيري

أك��د مدير ع��ام اإلدارة
العامة للم��رور بوزارة
العمي��د
الداخلي��ة
الش��يخ عبدالرحم��ن
ب��ن عبدالوه��اب آل
خليف��ة ،تع��ذر تحديد
عمر افتراضي للمركبة
وصدر القان��ون األخير
دون أن يكون متضمن ًا
ذل��ك كش��رط لتجديد
التسجيل.
مدير المرور
جاء ذلك ف��ي رده على
مقت��رح صادر عن مجل��س المحرق البل��دي إلضافة آليه
تلزم اإلدارة العامة للم��رور بإلغاء المركبات من قاعدة
بياناتها وفق مدة زمنية محددة.
وأضاف أن تحديد عمر افتراضي للمركبة خال مناقش��ة
مش��روع قانون المرور قب��ل صدوره وبخاص��ة المادة 7
من��ه بخصوص تس��جيل المركب��ات ،لم تت��م الموافقة
م��ن مجلس النواب على تحديد عم��ر افتراضي للمركبة
كش��رط لتجديد تس��جيلها ،حيث ص��در القانون دون أن
يك��ون متضمن ًا الش��رط المذك��ور وبالتال��ي ال تمتلك
اإلدارة العام��ة للم��رور آلية قانونية يمك��ن من خالها
تطبيق المقترح.

«خلل تقني» يفرمل
اجتماع «بلدي المحرق»

مريم بوجيري

أدى خلل تقني في النظام اإللكتروني لاجتماع عن ُبعد،
إلى تأجي��ل اجتماع مجلس بلدي المحرق والذي كان من
المزمع عقده أمس االثني��ن ،وبذلك يؤجل جدول أعمال
الجلس��ة إل��ى األس��بوع المقبل ،ف��ي حين كان��ت األنباء
تواترت حول عدم اكتمال النصاب القانوني لألعضاء.
وكان من المزمع أن يناقش المجلس  15موضوع ًا مدرج ًا
على جدول أعمال الجلسة منها الرسائل الواردة من قبل
وزارة األش��غال وش��ؤون البلديات والتخطيط العمراني،
إل��ى جانب توصي��ات لج��ان المجلس بش��أن مقترحات
األعضاء وما آلت إليه تقاريرها.

«شرطة الجنوبية» :إجراءات
قانونية ضد صالون رجالي
قدم خدمة مساج
قال مدير ع��ام مديرية ش��رطة المحافظ��ة الجنوبية ،إن
ش��رطة المديري��ة وبالتع��اون والتنس��يق م��ع اإلدارتين
المعنيتين بوزارتي الصناعة والتجارة والسياحة والصحة،
اتخذت اإلجراءات القانوني��ة المقررة ،حيال صالون رجالي
مخال��ف بمنطق��ة الرف��اع لاش��تراطات بتقدي��م خدمة
المس��اج وأهمية اتباع االش��تراطات الصحية المشار إليها
في قرار وزيرة الصحة رقم ( )32لس��نة  2020بعد السماح
بإع��ادة فت��ح الصالونات ومح��ات الحاقة م��ن  27مايو
 ،2020منوه�� ًا إلى القب��ض على عامل آس��يوي ،في حالة
تلبس بممارسة المساج.
وأش��ار مدير عام مديرية ش��رطة المحافظة الجنوبية إلى
أن المديري��ة ،تلق��ت معلومات حول الواقع��ة ،وعليه تم
مباش��رة عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن ضبط
المذكور متلبس�� ًا ،مضيف ًا أنه تم اس��تدعاء صاحب المحل
واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقه ،مؤكداً أنه تم استكمال
اإلج��راءات القانوني��ة الازم��ة ،وإحال��ة القضي��ة للنيابة
العامة.

«الجرائم اإللكترونية»:
صفحة على «فيسبوك»
تروج لمنحة وهمية
أك��دت إدارة مكافح��ة الجرائم اإللكتروني��ة عبر تغريدة
عل��ى موق��ع التواصل االجتماع��ي «تويت��ر» ،أن «هناك
صفحة ذات طاب��ع احتيالي على موقع «فيس��بوك» تدار
من خارج البحرين وتروج ل�«منحة وهمية» الغرض منها
اس��تغال أرقام هوات��ف المواطنين في أعم��ال دعائية
وبرمجيات خبيثة.
ونصح��ت باس��تقاء المعلومات من مصادرها الرس��مية
وعدم التعامل مع أي روابط احتيالية أو رس��ائل مغرضة
واإلب��اغ ع��ن أي مخالفات عبر خ��ط الط��وارئ الخاص
باإلدارة .992
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الجودر :ال مخصصات «ثقافية»
ضمن ميزانية «بلدي المحرق»
مريم بوجيري

أك��د مدير ع��ام بلدي��ة المحرق
إبراهي��م الج��ودر ،تع��ذر صرف
المخصص��ات البلدي��ة الثقافية
ألعضاء مجلس المح��رق البلدي
وذلك بع��د أن تم مس��بق ًا إقرار
الميزانية العامة للمجلس.
ج��اء ذل��ك ف��ي رد البلدي��ة على
توصي��ة المجلس بش��أن إعادة
المخصص��ات الثقافية للمجلس
إلقام��ة فعالي��ات تثقيفي��ة
وتوعوي��ة ف��ي اط��ار العم��ل
البل��دي ،حي��ث أك��د الج��ودر أن

س��بب عدم ص��رف المخصصات
الثقافية لألعضاء يرجع العتماد
الميزانية العامة لبلدية المحرق
لعام��ي  2019/2020مس��بق ًا
بع��د عرضه��ا عل��ى المجل��س
وإقراره��ا ،وعليه يتع��ذر تمرير
أي مصروف��ات ف��ي تبويبات غير
معتم��ده في مش��روع الميزانية
ولم يتم الحص��ول على التمويل
الخاص بها.
في حي��ن ،أكدت وزارة األش��غال
وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط

العمران��ي ،تع��ذر ص��رف
المخصص��ات المطلوب��ة ،كون
الميزاني��ة المعتم��دة تضمنت
تحدي��د بن��ود الص��رف ضم��ن
مش��روع الميزاني��ة والحس��اب
الختامي وبالتالي تكون إجراءات
الصرف منها مقيدة بالبنود التي
تم تحديدها عند إقرار الميزانية
والموافقة عليها وفق�� ًا للقواعد
المالي��ة المقرره ،فيما أكدت أنه
يمكن دراس��ة مقت��رح المجلس
في دورة الموازنات القادمة.

إبراهيم الجودر

«مالية العاصمة»
تستعرض بنود عقد النظافة الجديد
كش��فت رئيس اللجن��ة المالي��ة والقانونية خلود القط��ان أن اللجنة
المالي��ة والقانونية في اجتماعه��ا المنعقد االثني��ن ،اقترحت إجراء
بع��ض التعديات على بنود عقد النظافة قبل التجديد بما يتناس��ب
واالحتياجات في محافظة العاصمة.
وأش��ارت القطان إلى أن اللجنة اس��تضافت في اجتماعها عبر الفضاء
اإللكتروني رئيس قسم النظافة جاس��م رضا ،واستعرضت بنود عقد
النظاف��ة الحالي .وأضاف األعضاء بع��ض المرئيات والماحظات على
العق��د قب��ل التجديد بم��ا يحقق الفائ��دة المرج��وة ويعكس الوجه

الحض��اري لمحافظة العاصمة ،وبما يس��هم في تج��اوز أي عقبات أو
مشاكل.
وش��كرت القط��ان جمي��ع أعض��اء اللجن��ة المالي��ة والقانوني��ة على
مس��اهماتهم ودوره��م الفعال خ��ال دور االنعق��اد الحالي ،مؤكدة
أن اللجن��ة س��عت خال هذا الدور إلى تحقيق تطلع��ات ورؤى القيادة
الرش��يدة في تطوير العاصمة من جميع النواحي بالتعاون والتنسيق
مع لجان مجل��س األمانة ومع أمانة العاصم��ة ومختلف الجهات ذات
العاقة.

«الثروة الحيوانية» :استيراد
 27830رأسًا من األغنام أبريل الماضي
ق��ال وكي��ل الث��روة الحيواني��ة
بوزارة األشغال وشؤون البلديات
والتخطي��ط العمران��ي د .خالد
حسن إن عدد األغنام المستوردة
ف��ي أبريل الماضي بلغ ، 27830
بينما بلغ عدد األبقار المستوردة
ف��ي نف��س الش��هر  1444رأس
بق��ر وصل��ت إل��ى البحري��ن عبر
المين��اء ،موضح��ا ًأن المواش��ي
يتم اس��تيرادها في البحرين عبر
منافذ الجسر أو المطار أو الميناء.
وتاب��ع حج��م اللح��وم الحم��راء
ال��واردة للمملك��ة خ��ال ش��هر
أبري��ل الماضي بل��غ 1717663
كيلوج��رام واللح��وم البيض��اء
حجمها  ،4947152مش��يراً إلى
أنه��ا أقل م��ن حجم المس��تورد
لنف��س الش��هر م��ن الع��ام
الماض��ي ،حيث بلغت في ش��هر
أبري��ل م��ن الع��ام الماض��ي
(الحم��راء  1819209والبيض��اء
 ،)7216274وأن البحري��ن
اس��توردت خ��ال ش��هر أبري��ل
الماض��ي م��ا حجم��ه 830160
بيضة تفقيس.
وتاب��ع وكي��ل الث��روة الحيوانية
أن الوكال��ة ف��ي ح��ال اس��تيراد
اللح��وم أو المواش��ي ،فإنه��ا
تق��وم باتخاذ عدد من اإلجراءات
لضمان سامة وصاحية اللحوم
المس��توردة أو المواشي وخلوها
من األم��راض ،وقال «عند منافذ

وكيل الثروة الحيوانية

الوصول يتم فحص المس��تندات
ث��م يت��م فح��ص الحيوان��ات
للتاك��د م��ن س��امتها وخلوها
من األم��راض ظاهري��ا ،ثم يتم
إرسالها للمحجر البيطري إلكمال
األجراءات المحجري��ة ،حيث يتم
أخذ عينات دم للمختبر ،وفي حال
كونها خالية وسليمة يفرج عنها
بعد تمام فترة الحجر وتسليمها
لصاحبه��ا بعد تس��ديد رس��وم
الحجر».
أما اإلج��راءات التي يتم اتخاذها
عن��د منافذ الوص��ول فقال «يتم
فحص المستندات ثم يتم فحص
الطي��ور للتاك��د م��ن س��امتها
وخلوه��ا من األم��راض ظاهريا،
ثم يتم إرسالها للمحجر البيطري
إلكم��ال اإلج��راءات المحجري��ة،
حي��ث يت��م فحصها ع��ن مرض
أنفلونزا الطيور ش��ديد الضراوة،

وفي حال كونها خالية وس��ليمة
يفرج عنها بعد تمام فترة الحجر
وتسليمها لصاحبها».
وأض��اف أن «هن��اك إج��راءات
يتم اتخاذها كذل��ك عند وصول
الحيوان��ات األخ��رى ،حي��ث يتم
فح��ص الحيوان��ات للتأك��د من
س��امتها وخلوها من األمراض
ظاهريا ،ثم يتم إرسالها للمحجر
البيط��ري إلكم��ال اإلج��راءات
المحجرية ،حيث يفرج عنها بعد
تم��ام فت��رة الحجر وتس��ليمها
لصاحبها ،مش��يرا إل��ى أنه فيما
يخص ال��كاب والقط��ط ،فإنه
يف��رج عنها ف��ي حالة اس��تيفاء
المستندات في المنافذ».
وق��ال «يت��م فح��ص اللح��وم
للتأك��د م��ن س��امتها وخلوها
م��ن األم��راض وعدم فس��ادها
ظاهري��ا ،ث��م يتم اإلف��راج عنها
في حال استيفاء اإلجراءات ،وفي
حالة عدم اس��تيفاء المستندات
أو فس��اده ترف��ض ،حي��ث يت��م
إرجاعها لمصدرها أو إتافها في
مدفن عسكر».
وفيما يتعل��ق بالبرنامج الدوري
لمكافح��ة األم��راض الوبائي��ة،
أكد وكيل الث��روة الحيوانية أنه،
وف��ي ش��هر أبريل ،ت��م تحصين
 366رأس بقر ضد مرض الحمى
القاعية ،حيث إن األبقار تحصن
تقريبا كل  4أشهر ،وذلك تحقيق ًا

ألعلى مس��توى مناعي لمكافحة
الم��رض بالتحصي��ن والتزام�� ًا
ببرنام��ج منظم��ة  oieإلع��ان
المملك��ة خالية من هذا المرض
بالتحصين ،إضافة الى «تحصين
عدد  10رأس��ا م��ن األبقار و265
رأس��ا م��ن األغنام ،و  225رأس��ا
من الماعز ضد التسمم المعوي.
أما ع��ن تحصين ج��دري الماعز
واألغن��ام ،فلق��د ت��م تحصي��ن
 1748رأس غن��م و  1292رأس
ماعز ضد الجدري.
وأردف قائا «وحفاظا على الوضع
الوبائي سليما خاليا من األمراض
الوبائي��ة الحيوانية يقوم قس��م
العي��ادات ومكافح��ة األم��راض
بتنفي��ذ زي��ارات حقلي��ة لمزارع
اإلنت��اج الحيواني واإلس��طبات؛
لمن��ع تفش��ي األم��راض بي��ن
الحيوانات وخال ش��هر مايو قام
قسم العيادات ب�  53زيارة حقلية
لمزارع اإلنتاج الحيواني للتحقق
من تفشي أمراض وبائية ،حيث
جاءت نتائج الزيارات س��البة ألي
أمراض وبائية.
وتفعيا لل��دور الرقابي لقس��م
العي��ادات ومكافح��ة األمراض،
ق��ال الدكت��ور خالد «ت��م القيام
بزي��ارات تفتيش��ية للمنش��آت
البيطري��ة لعدد م��ن العيادات
البيطري��ة و م��أوى الحيوان��ات
األليفة ومراكز رعاية الحيوانات.

الشيخة مي :المركز الثقافي البحريني
في الصين منارة ترويج للحضارة البحرينية
اس��تقبلت رئيس��ة هيئ��ة البحري��ن للثقافة
واآلثار الش��يخة مي بنت محمد آل خليفة في
مس��رح البحرين الوطني السفير الصيني لدى
المملك��ة أن��ور حبي��ب اهلل ،في إط��ار تعزيز
التعاون الثقافي بين البلدين.
وأعربت الش��يخة مي عن سعادتها الستقبال
الس��فير الصيني في مس��رح البحرين الوطني
الذي ش��هد اس��تضافة العديد من العروض
الصينية العالمية ،والتي جاءت نتيجة لتعاون
كبير م��ا بين الهيئة والمؤسس��ات الثقافية
الصيني��ة وأكدت أن��ه وبالرغم م��ن الظروف
الت��ي فرضته��ا أزمة وب��اء في��روس كورونا
(كوفي��د ،)19-إال أن التواصل بي��ن البحرين
والصين على المستوى الثقافي بقي مستمراً
عبر مختلف القنوات من أجل إنجاز المش��اريع
الثقافي��ة المش��تركة ،مش��يدة بالعاق��ات
القوية التي تربط البحرين بالصين ،موضحة
أن المملكة كانت وال زالت محطة ربط هامة

ما بين الحضارات المختلفة حول العالم وهو
ما عزز مكانتها على مشروع طريق الحرير.
وتن��اول االجتماع ع��دداً م��ن المواضيع ذات
الصل��ة بجه��ود تعزي��ز التع��اون الثقاف��ي،

فت��م التط��رق إلى آخ��ر تط��ورات العمل في
المركز الثقافي البحرين��ي في الصين ،والذي
س��يعمل كمنارة للترويج للحضارة البحرينية
ومق ّوماتها الثقافية.
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 4وفيات بـ«كورونا» لمواطنة
سبعينية وثالثة وافدين
وتسجيل  469إصابة
س��جلت البحري��ن أمس  4وفي��ات لحاالت مصاب��ة بفيروس
كورون��ا (كوفي��د  ،)19حدث��ت  3منه��ا ف��ي غضون س��اعة
لوافدي��ن ،األول يبل��غ من العم��ر  35والثان��ي  39والثالثة
ستينية ،والحالة الرابعة لمواطنة تبلغ من العمر  75عاما.
وقال��ت وزارة الصحة إن الفحوصات الت��ي بلغ عددها 7217
ف��ي ي��وم  15يوني��و  ،2020أظه��رت تس��جيل  469حال��ة
قائم��ة جديدة منها  250حالة لعمال��ة وافدة ،و  198حالة
لمخالطين لح��االت قائمة و 21حالة قادمة من الخارج ،كما
تعاف��ت  70حالة إضافية ليص��ل العدد اإلجمال��ي للحاالت
المتعافية إلى 13267
وأش��ارت الصحة إلى أن عدد الح��االت القائمة التي يتطلب
وضعها الصحي تلقي الع��الج بلغ  135حالة ،منها  20حالة
تح��ت العناية ،في حين أن  5680حالة وضعها مس��تقر من
العدد اإلجمالي للحاالت القائمة الذي بلغ  5700حالة قائمة
وأعرب��ت الوزارة عن خالص تعازيها ألس��ر المتوفين وكافة
أهلهم وأقاربهم.

«البوليتكنك» تنهي العام
األكاديمي 2020-2019
بـ 7300محاضرة مرئية
أعلن نائب الرئيس التنفيذي لش��ؤون الموارد والمعلومات
بكلية البحرين التقنية «بوليتكنك البحرين» الشيخ علي بن
عبد الرحم��ن آل خليفة انتهاء الفصل الدراس��ي الثاني من
العام األكاديمي  ،2020-2019بتس��جيل الكلية نحو 7300
محاضرة مرئية منذ انطالق منص��ة التعليم االفتراضي في
الخامس عشر من شهر مارس  .2020وأوضح أن المحاضرات
المرئية ش��هدت تفاع ً
ال كبيراً من قبل الطلبة مع مدرسيهم
ع��ن طريق البث المرئي والس��معي ألكثر م��ن  150مقرراً
دراسي ًا ،موزعة على  577قاعة دراسية افتراضية ،حيث قامت
البوليتكنك -ومن خ��الل إدارة تقنية المعلومات واالتصال-
بتوفير منصة للتعلي��م االفتراضي هي «»BigBlueButton
باإلضافة إل��ى منصة التواصل االحتراف��ي «،»MS Teams
وذلك لضم��ان مواصل��ة الطلب��ة دراس��تهم دون انقطاع،
مش��يراً إلى أنه خالل هذه الفترة ومن��ذ بدء تطبيق التعليم
طالب وطالبة من
االفتراضي في الكلي��ة ،تمكن نحو 2400
ٍ
متابعة دراستهم المقررة في مختلف التخصصات .إلى ذلك،
أكد الشيخ علي أن البوليتكنك ومن خالل هذه الخطوة أثبتت
مدى قدرتها وجدارة استراتيجيتها في التعامل مع المخاطر،
حرص ًا منها على اس��تمرار العملية التعليمية وعدم اإلضرار
بمصلح��ة طلبتها ،معزي�� ًا الفضل في ذلك إل��ى الطاقمين
اإلداري واألكاديم��ي بالبوليتكنك ،حيث توجه إليهما بجزيل
الش��كر والتقدير على حسن تفاعلهم واس��تجابتهم لخطة
خاصا بالشكر إدارة تقنية
تفعيل نظام التعليم االفتراضيً ،
المعلوم��ات واالتصاالت على جهوده��م الكبيرة في تفعيل
النظ��ام وتدريب الكادر األكاديمي والطلب��ة ،باإلضافة إلى
مهمة تلقي استفس��ارات الطلبة ،مما كان له كبير األثر في
تفاعل الطلبة واس��تيضاح كافة األم��ور المتعلقة بالتعليم
االفتراضي ،كما وتوجه بجزيل الشكر إلى جميع الطلبة على
ما أبدوه من تعاون وتفهم له��ذه المرحلة االنتقالية التي
ساهمت في نجاح التجربة وأصبحت البوليتكنك مثا ًال يحتذى
به في التعليم االفتراضي ،متمني ًا لهم التوفيق والنجاح في
حياتهم التعليمية والمهنية.

طلبة جامعة البحرين يصممون
المقر الجديد لمبادرة «ابتسامة»
أنج��ز طلبة قس��م العم��ارة والتصمي��م الداخلي ف��ي كلية
الهندس��ة بجامعة البحرين التصاميم الداخلية لمقر مبادرة
«ابتس��امة» التابع��ة لجمعية المس��تقبل الش��بابية ،التي
تعنى بتقديم الدعم النفسي لألطفال المصابين بالسرطان
وألولياء أمورهم .وقالت رئيسة القسم د .هيفاء بنت إبراهيم
آل خليف��ة« :إن نحو  40طالب�� ًا وطالبة قاموا بتصميم المقر
ومتابعة تنفي��ذه ،من خالل تطبيق المعايي��ر الفنية ،التي
تناس��ب موضوع التصميم» ،مش��يرة إل��ى أن الطلبة الذين
جرى تقسيمهم إلى فرق عمل متداخلة «عبروا عن أنفسهم
بشغف في المشروعات التي نفذوها».
وأك��دت أن الطلب��ة قام��وا بتصمي��م مكت��ب االس��تقبال،
وقاع��ة الفعالي��ات ،وقاع��ة البرام��ج الترفيهي��ة ،ومكت��ب
الدعم النفسي ،والصف الدراس��ي ،وصالتي ألعاب لألطفال،
والمكات��ب اإلداري��ة ،إضافة إلى الفن��اء الخارجي الذي يضم
س��احة مخصص��ة للع��ب .ولفت��ت رئيس��ة قس��م العمارة
والتصمي��م الداخل��ي إلى أن ه��ذه المبادرة تأت��ي في إطار
توجهات الجامعة إلى ضرورة دمج الطالب بسوق العمل من
خالل تدريبهم على مشاريع تطبيقية على أرض الواقع.
وأك��دت أن مثل ه��ذه التجربة بما فيها م��ن تدريب عملي،
تكس��ب الطلب��ة الخب��رة العملي��ة ف��ي مراحل مبك��رة من
دراس��تهم األكاديمي��ة ،وهو األم��ر الذي يق��وي ويعزز من
مهاراتهم في التصميم الهندسي والتطبيق العملي.
فيما قالت المحاضرة بالقس��م المشرفة على هذا المشروع
عف��اف محمد« :لقي المش��روع إقب��ا ًال كبيراً م��ن قبل طلبة
القس��م ،ما يدل على روحهم التعاونية في سبيل إنجاح هذه
المب��ادرة ،وهذه الروح م��ن المقاصد المرج��و تنميتها في
الطالب ،إلى جانب تعزيز الحس اإلنساني ،واالرتقاء بقدرات
الطلبة في تقدير االحتياجات النفس��ية والفنية في تصميم
الموضوعات المختلفة».
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«رجال األعمال» :توجيهات رئيس الوزراء
بمتابعة مرئيات الجمعية تحفيز لالقتصاد
أك��دت جمعية رج��ال األعم��ال البحرينية أن
توجيه��ات صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر
خليف��ة بن س��لمان آل خليفة رئي��س الوزراء
بمتابعة مرئيات الجمعية ،س��تحفز العملية
االقتصادي��ة بالمملك��ة ف��ي مواجه��ة آث��ار
فيروس كورونا «كوفيد.»19
ورفع��ت الجمعية الش��كر والتقدير إلى مقام
صاحب الس��مو الملك��ي رئيس ال��وزراء على
تفضل س��موه خالل ترؤس��ه جلس��ة مجلس
الوزراء التي عقدت برئاس��ة سموه ،وبحضور
صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليف��ة ولي العه��د نائب القائ��د األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ،حيث وجه
س��مو رئيس ال��وزراء إلى متابع��ة المبادرات
والمرئي��ات والمقترح��ات المقدم��ة م��ن
الجمعية لتحفي��ز االقتصاد الوطني وتمكينه
من تجاوز اآلثار التي خلقتها جائحة كورونا.
وأع��رب رئي��س مجل��س إدارة الجمعية خالد
الزيان��ي ونيابة ع��ن كافة أعض��اء الجمعية
عن تأييدهم ومس��اندتهم لكافة المبادرات
الحكيمة التي يتخذها حضرة صاحب الجاللة

الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد
المفدى ،وصاحب السمو الملكي األمير خليفة
بن س��لمان آل خليفة رئيس الوزراء ،وصاحب
الس��مو الملك��ي األمير س��لمان ب��ن حمد آل
خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى النائب
األول لرئيس مجلس الوزراء ،في س��بيل رفعة
ونهض��ة البحري��ن ورعاي��ة صح��ة وس��المة
المجتم��ع وتحفي��ز وتس��ريع عجل��ة التنمية
االقتصادية بوتيرة واثقة وعزم ال يلين.
ونوهت الجمعية بالتوجيهات الكريمة لسمو
رئي��س الوزراء إل��ى اللجنة الوزارية للش��ئون
المالية واالقتصادية والتوازن المالي بالنظر
في الدراسات والمبادرات المقترحة المقدمة
من غرف��ة تجارة وصناع��ة البحرين وجمعية
رجال األعمال البحرينية المتعلقة بالقطاعات
المتأثرة ج ّراء تداعيات جائحة كورونا وآثارها
على االقتصاد الوطن��ي ورفع توصيات اللجنة
بشأنها.
وأكد أن توجيهات س��موه تبع��ث على الفخر
واالعت��زاز وتعك��س الش��راكة العتي��دة بين
الحكومة والقطاع التجاري ،األمر الذي يبش��ر

بالخي��ر دائم�� ًا لمواصلة المب��ادرات الوطنية
الصادق��ة لتج��اوز التداعي��ات الت��ي خلقتها
جائح��ة كورون��ا العالمي��ة عل��ى االقتص��اد
الوطني.
وأش��ار الزيان��ي إل��ى أن مرئي��ات ومقترحات
جمعية رج��ال األعم��ال البحريني��ة تضمنت
رؤية ش��املة لتحفي��ز العملي��ة االقتصادية
وشملت عدداً من المبادرات المهمة للعديد
من القطاعات التجارية والصناعية والعقارية
والمستلهمة من التواصل والتشاور مع قطاع
األعمال في المملكة.
وأك��دت الجمعي��ة أن االس��تجابة الس��ريعة
والمباش��رة والمتابعة الشخصية من صاحب
الس��مو الملكي رئيس الوزراء تؤكد ما يوليه
س��موه على الدوام م��ن حرص كبي��ر وجهد
دؤوب ل��كل م��ا م��ن ش��أنه أن يع��زز متانة
وصالب��ة اإلقتص��اد الوطني ،س��ائلة اهلل أن
يديم على س��مو رئيس الوزراء موفور الصحة
والس��عادة وطول العم��ر لمواصلة مس��يرة
النهضة الش��املة في ظل قيادة جاللة الملك
المفدى.

حفل تخرج «بيان البحرين»
يحظى باهتمام دولي وصدى عالمي
حظي حفل تخرج مدرسة «بيان البحرين»
باهتم��ام دول��ي وص��دى عالم��ي بعدما
تداولته الصحف العالمية ووكاالت األنباء
اإلخبارية الدولية.
ج��اء ذلك بعدما قامت المدرس��ة بتنظيم
حفل اعتلته األلعاب النارية وفق مراس��م
مبتكرة ف��ي حلب��ة البحري��ن الدولية في
الصخير.
يذكر أن الحفل ش��هد تخرج  82طالب ًا وتم
خالله االلت��زام بقواعد التباعد االجتماعي
وذلك وفق ًا لإلجراءات االحترازية والصحية
في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد .)19
وف��ي ب��ادرة ه��ي األولى م��ن نوعها على
مس��توى المملكة والعالم ،أقامت مدرسة
بي��ان البحرين احتفالها الس��نوي بتخريج
فوج جديد من طلبته��ا في حلبة البحرين
الدولي��ة مراعية لقواعد وش��روط التباعد
االجتماع��ي .حي��ث ج��رى الحف��ل بحضور
عدد محدود م��ن أولياء األمور والمدعوين
في س��ياراتهم ..ليش��هدوا تخري��ج الفوج
السادس والعش��رين من طلبة المدرسة،
وف��ق إج��راءات احترازي��ة وتدابي��ر صحية
ووقائية فائقة ..وكعادتها في االحتفاالت
الس��ابقة على م��دى عقدي��ن ونصف من
الزم��ان تقريب ًا فقد حولت بي��ان البحرين
احتفاله��ا بتخري��ج طالبه��ا وطالباته��ا،
إل��ى مهرجان للوط��ن الحبي��ب والقيادة،
مهرجان ًا للحب واإلنسان ..مهرجان ًا للتميز
واإلنجاز واإلبداع ،مهرجان ًا للوفاء والعطاء
والتعامل األمثل مع الظروف االس��تثنائية
التي تمر بها البالد والعالم.

وتألقت المدرس��ة بعملها وتعليمها في
ً
مراعي��ة الحفاظ على
العال��م االفتراضي
وتي��رة س��ير العملي��ة التعليمي��ة وعدم
تعطي��ل مناح��ي الحي��اة ،بم��ا تمتلك��ه
المملك��ة م��ن بني��ة تحتية قوي��ة ،وبما
تمتلكه مدرس��ة البيان من اس��تعدادات
للتح��ول الرقمي .حيث تمكنت المدرس��ة
كم��ا المملك��ة م��ن توظي��ف وتس��خير
منصاته��ا الرقمي��ة ف��ي جه��ود التعليم
ومراع��اة لقواع��د الصح��ة والش��روط
االحترازي��ة للوقاي��ة والتص��دي لفيروس
كورونا (كوفيد.)19
وتمكن��ت المدرس��ة م��ن العم��ل بجدية
مع أولي��اء األمور إلحراز الج��دة في نوعية
التخرج ،فتم دراسة ووضع القواعد الصحية
وشروط التباعد االجتماعي لتحقيق تخرج
متكام��ل يحق��ق جميع الش��روط الصحية
المطلوبة في الوقت الراهن.

«بيبا» :تطبيق «مجتمع
واعي» محل إشادة المجتمع الدولي
ق��ال المدي��ر الع��ام لمعه��د اإلدارة العامة
«بيبا» د.رائد بن ش��مس إن المجتمع الدولي
أش��اد بتطبيق «مجتمع واعي» الذي أطلقته
هيئة المعلوم��ات والحكومة اإللكترونية مع
بداية جائح��ة فيروس كورون��ا بالتعاون مع
المجلس األعلى للصحة ووزارة الصحة ،تنفيذاً
لتوجيه��ات صاح��ب الس��مو الملك��ي األمير
س��لمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد األعل��ى النائ��ب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء ،الرامية إل��ى دعم الجه��ود الوطنية
لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد .)19
ج��اء ذلك خالل مش��اركته في ن��دوة «مكانة
ومزاي��ا الرقمن��ة ف��ي حكام��ة الجماع��ات
الترابي��ة اإلفريقية» ،والت��ي ضمت ممثلين
ع��ن القطاعي��ن العام والخاص ومؤسس��ات
المجتم��ع الدول��ي وع��دداً م��ن المنظم��ات
اإلقليمية والدولية.
وأض��اف د.بن ش��مس أن «تطبي��ق «مجتمع
واع��ي» منص��ة وطني��ة ش��املة تق��وم على
توظيف التكنولوجيا وتطويع كافة الوس��ائل
المتاح��ة واالس��تخدام األمث��ل للتقني��ات
الحديث��ة وتقني��ات األجه��زة الذكي��ة بهدف
تعزي��ز حماي��ة المجتم��ع والحد من انتش��ار
فيروس كورون��ا ،مما لفت أنظار المجتمعين
اإلقليمي والدولي إلى م��ا تتمتع به البحرين
م��ن إمكاني��ات تكنولوجي��ة قوي��ة ،وأف��كار
مبتك��رة يتم تحويلها بصورة مس��تمرة على

أيدي كفاءات وطنية إلى مشاريع هادفة وذات
أثر ملموس» ،مش��يراً في الوقت ذاته إلى أن
«البحري��ن تعد من الدول الرائدة في مواكبة
الذكاء المعلوماتي والصناعي ،وأننا اليوم في
مرحلة تتطل��ب جعل االبت��كار ثقافة دائمة
لدى مختلف ش��رائح المجتم��ع ،نحو الحفاظ
على أدا ٍء متطور ومس��تدام ُيسهم في تحقيق
األهداف الوطنية المنشودة».
وأوضح د.بن ش��مس أن معهد اإلدارة العامة
«بيبا» استعان خالل الفترة الماضية بنخبة من
الكوادر الوطنية المتميزة من مختلف الجهات
الحكومي��ة ،وق��دم له��م ُفضل��ى المنهجيات
العلمية والممارسات الدولية على أيدي خبراء

دوليي��ن متخصصين في مج��ال االبتكار ،مما
س��اهم في خروجهم بمجموعة من المشاريع
الحكومي��ة المبتكرة ،التي ستس��هم بش��كل
محوري في تطوير القطاع العام ،وقد كان من
بين هذه المشاريع مشروع إشراك المواطنين
في صناعة السياس��ات الحكومية الذي يهدف
بش��كل محوري إلى جعل المواطن ُمس��اهم ًا
رئيس�� ًا في صناعة السياس��ات الحكومية عبر
خطتين إحداهما على المدى القصير من خالل
مس��ابقة فكرة وتطبيق تواص��ل والمبادرات
الحكومية األخرى ،والخطة الثانية على المدى
الطويل عبر منصة رقمية تسهم في مشاركة
المواطنين بفعالية.
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تحدي األزمات في «التربية»..
تكنولوجيا التعليم عن ُبعد مثا ً
ال
قام��ت وزارة التربي��ة والتعلي��م ممثلة
بالوزير الفاضل ماجد بن علي النعيمي
بجهود استثنائية في إدارة أزمة فيروس
كورونا (كوفيد )19في قطاع التعليم ،وما
رافقها من تعطيل الدراسة وتوقفها ،إال
أن عملية التعلي��م والتعلم لم تتوقف،
حي��ث إن وزارة التربي��ة والتعليم قامت
بجهود استثنائية في إدارة أزمة فيروس
كورون��ا في قطاع التعلي��م ،هو تفعيل
وتوظي��ف اس��تراتيجية «التعل��م ع��ن
بعد» ،حيث سخرت الوزارة كل ما لديها
من كفاءات بش��رية وقدرات مادية ،في
سبيل سيرورة واستمرار عملية التعليم
والتعلم بالمملكة.
األم��ر الذي يعك��س ويبرز حس��ن إدارة
وزير التربية والتعلي��م لوزارته والقدرة
السريعة على التجاوب مع أية طوارئ قد

تحصل والتكي��ف والتعاطي المتزن مع
المتغي��رات ،من خ��الل الدعم الحكومي
بمعي��ة فري��ق البحري��ن بقي��ادة ول��ي
العه��د الالمحدود للعملي��ة التعليمية
والتعلمية بالمملك��ة مع بلوغ البحرين
للمئوية في التعليم.
الس��يما ف��ي مج��ال «تعزيز اس��تخدام
وتوظي�����ف تكنولوجي�����ا المعلوم��ات
واالتص��ال ف��ي التعلي��م -التعل��م عن
بع��د» كنقلة نوعية ،ومنجز من منجزات
مش��روع جالل��ة المل��ك حم��د لمدارس
المستقبل ،إضافة إلى «مشروع التمكين
الرقمي» حت��ى ص��ارت المملكة بهمة
وعزم وحنكة واهتم��ام ومتابعة ودعم
وتوجي��ه من ل��دن قيادة جالل��ة الملك
المف��دى ،وترجم��ة تل��ك التوجيه��ات
إلى أفع��ال وواقع في المي��دان التربوي

من الوزير ،في مص��اف الرقمية بكل ما
تعنيه من ثقافة وممارس��ات ومهارات،
وطالما أثني��ت بقلم��ي المتواضع على
الثقة الملكية المتج��ددة لتولي الوزير
الفاض��ل ال��وزارة ،ه��ذه الثق��ة النابعة
من تحقيقه لم��ا تصبو إليه القيادة في
مواكب��ة كل ما هو مس��تجد في الجانب
التعليمي والذي منه استخدام وتوظيف
التكنولوجيا واإللكتروني��ة في عمليتي
التعليم والتعلم ،ممثلة في المنظومة
التعليمية اإللكترونية.
ونحن كأولياء أمور نش��عر ببالغ االعتزاز
والفخر لما توليه الوزارة ممثلة في وزير
التربية والتعلي��م ،وقيادة جاللة الملك
المفدى م��ن اهتمام ودعم ومس��اندة
للعملي��ة التعليمية والتعلمية بش��كل
ع��ام ،وألبنائن��ا الط��الب ،باعتباره��م

المحور األس��اس لتلك العملية والثروة
الحقيقية لهذا الوطن المعطاء بش��كل
خاص ،وهو ما يثلج صدور أولياء األمور،
ويشعرهم وأبناءهم الطلبة بأهميتهم
أيد أمينة ،وأنهم
وبكيانه��م ،بأنهم في ٍ
محل اهتمام ومتابعة لكل ما هو جديد
من خ��الل تطوير التعليم وتش��جيعهم
عل��ى ريادة األعم��ال وتعزي��ز التواصل
التعليم��ي الرقمي بين أط��راف ومحاور
العملي��ة التعليمي��ة ،اعتم��اداً عل��ى
توظيف وتفعي��ل المنظومة التعليمية
اإللكتروني��ة ،وكثي��راً م��ا ذك��رت عب��ر
مقاالت س��ابقة أنه ح��ري ببقية الوزراء
حذو الوزي��ر الفاضل ،واالقت��داء بنهجه
الس��ديد وسياس��ته الرش��يدة ،كرب��ان
ماهر لس��فينة وزارة التربي��ة والتعليم،
كش��اهد كبير على أحقيته واس��تحقاقه

كوزير وإنسان ومواطن غيور على وطنه
وأبنائه أجيال المستقبل ،لهذا المنصب
وأه�� ً
ال على ثقة الحكوم��ة التي أصابت
االختيار ،وأنه خير من يترجم توجيهات
وتوصيات الحكومة.
س��دد اهلل عل��ى طريق العل��م خطاكم
دكتور ماجد ب��ن علي النعيمي ووفقكم
وقي��ادة جاللة المل��ك المفدى وس��دد
خطاك��م لم��ا تصب��ون إليه في س��بيل
إحالل مملكتنا الحبيبة في مصاف الدول
المتقدمة في المجال التعليمي بش��كل
عام والتعل��م اإللكترون��ي «تكنولوجيا
التعلي��م» بش��كل خاص ،وه��ذا ما هو
متحقق فع ً
ال.
عبد العزيز علي العسوامي
مدرس متقاعد

متقاعد يطلب العمل
في وظيفة أخرى لتحسين معيشته

إلى الخريج ..

أن��ا مواطن أتقدم بطلب مس��اعدتي للحصول على أي
وظيف��ه ترونها مناس��بة في ش��ركة بابك��و حيث إني
مت��زوج ولدي طفل��ه م��ن ذوي االحتياج��ات الخاصة،
وطفل عمره سنة ونصف ووالدتي ضريرة.
علم ًا بأنني متقاعد وأريد العمل في الشركة ألن راتبي
ضعي��ف جداً علم�� ًا بأنني مديون للبن��ك بمبلغ  23ألف
دينار تقريب ًا وراتبي التقاعدي  380يذهب لألقساط.
م��ا يتبقى ل��دي ال يكفيني أن��ا وعائلت��ي إذ أعاني من

التخرج م��ن الجامعة فترة انتقال من مرحلة التنافس في التحصيل إلى التنافس في
العم��ل ،وحقبة طموح صادق نحو أمل المس��تقبل ،يرى فيها الخري��ج للواقع بوضوح
ً
انطالقة
أكث��ر ،إضاف��ة إلى كونها من أس��عد اللحظات الت��ي تمر بالطال��ب ،وتعتبر
لتفكير جدي في تحديد الشخصية والمصير.
ٍ
وه��ذا في كل التخصصات الدنيوية التي يتخرج منها طالب الجامعات ،ويدخل معهم
خريج��و الجامع��ات الش��رعية إال أن لهم مي��زات ال توجد لغيرهم ،فه��م حملة الدين
وحماة الش��ريعة ،يقصدون بذلك وجه اهلل دون ما س��واه ،بخ��الف بقية التخصصات
فه��ي من قبيل علوم الح��رف التي يبتغى به��ا أصالة وظيفة دنيوي��ة ،ويقبح بخريج
الشريعة أن تكون الوظيفة همه ،والتكثر من حطام الدنيا شغله؛ إذ اتخذ من أسمى
الشهادات سلم ًا يصعد به إلى أحط الغايات ،فكانت شهادته زوراً تكشف حقيقة حاله
ً
جملة من النصائح
كلية ش��رعية
وطوية مآله ،لذلك كله س��أوجه لك أخي الخريج من ٍ
والتوجيهات ،نفعني اهلل وإياك بها:
ً
مرحلة مضت بحلوها ومرِّها ،فنجاحك
 أخي الخريج البد أن تش��عر نفسك أنك فارقتبتميز انتقالك منها ،فال ينبغي أن تشعر بالقلق بسبب إخفاق اعتراك في الماضي ،أو
الخوف من عقبات في طريق المس��تقبل ،فواصل مش��وارك العلمي والعملي والدعوي
عامل منكم م��ن ذكر أو أنثى وهو مؤمن،
ب��كل ثق��ة واطمئنان ،أن اهلل ال يضيع عمل
ٍ
فكم من مجتهد في فترة الطلب لم َينتفع منه مجتمعه بعد التخرج ،وكم من اجتهاد
بعد ،فال تندم على ما مضى وأحسن فيما بقي.
بزغ نوره بعد التخرج فآتى ثماره ُ
 التعلم ال يتوقف عند التخرج ،بل التخرج بداية االنطالقة في طلب العلم الش��رعي،معنى ال يجده إال من ذاق حالوة العلم.
وهذا
ً
 العمل في س��لك التعلم والتعلي��م والدعوة والتوجيه والداللة واإلرش��اد هو واجبمن اختار تخصصك ،وقد كثر المفرطون والمتنصلون من المس��ؤولية التي حملوها،
فإياك واللحاق بركبهم ،فالمجتمع يتطلع لرؤية خريجين س���م�ت هممهم في س��ماء
خدم��ة الدين والوطن ،واعل��م أن قيمتك فيما تبذله وتضيف��ه لمجتمعك ،فخصص
لهذا المجال وقت ًا حتم ًا تضيفه إلى ما عندك من الفروض والواجبات.
 حدد هدفك ،وليكن لك موقع ًا من اإلعراب في نش��ر الخير والداللة عليه ،بمش��اركةفي حلق العلم والقرآن أو بإعداد وداللة على أهل العلم والفضل ،وال تس��ود نفس��ك
قوم حتى يسودوك ،فمن تعجل الشيء قبل أوانه ُعوقب بحرمانه.
على ٍ
 سر مع الركب في طريق العلم والدعوة ،ففيه اختصار للمسافات ،ومدعاة الكتسابالخبرات ،واعلم أن الذئب يأكل من الغنم القاصية ،وتجنب الولوج في سلك التحزبات
والوالءات الضيقة ،الذين يرون أن الدعوة ال تقوم إال على مبادئ جمعيتهم ،وال تنتشر
إال وفق وسائلهم ،فتزيد الفرقة في المجتمع.
 تحل بالصدق فهو أساس اإلتقان في كل شيء ،والصبر فهو مفتاح الصعاب ،وليكنالعلِية والترفع
ال�هم الدعوي ركيزة أساس��ية في نفسك ،تنش��طك إذا فترت ،والهمة َ
عن سفاس��ف األمور شعارك ،ينبهك إذا غفلت ،وعليك بالتضحية والوضوح فهذا أصل
التميز والصفاء ،وسبب حصول القوة والنقاء ،بها يحميك اهلل من التلون واالضطراب،
ويكفيك طمع األحزاب.
 تخ��ل م��ن الكبر ورد الح��ق واحتقار اآلخرين ،والحس��د فإنه يأكل الحس��نات ويضيعٌ
وخالل
الب��ركات ،والحرص على ما يض��ر أو على ما ال نفع فيه؛ فإنها
أص��ول للخطاياِ ،
َ
وتحل
تجرف الخير ،وتهدم الفضائل ،وتعيق عن االستمرار ،وسبب لنفرة الناس عنك،
بالتواضع «فمن تواضع هلل رفعه» ،واتصف بالكرم :بأن تعطي من حرمك ،وتصل من
قطعك ،وتعفو عمن ظلمك.
هم الوظيفة الدنيوية عن الوظيفة األخروية ،والتكثر
 ال تجعل الدنيا همك ،ف ُيشغلك ُّمن الحطام العاجل الزائل عن الباقي اآلجل ،فالطمع في المناصب الدنيوية ٌ
أصل من
أصول االنحراف عن الطريق ،قال صلى اهلل عليه وس��لم« :من كانت اآلخرة همه جعل
اهلل غناه في قلبه ،وجمع له ش��مله ،وأتته الدنيا وهي راغمة ،ومن كانت الدنيا همه،
جعل اهلل فقره بين عينيه ،وفرق عليه شمله ،ولم يأته من الدنيا إال ما قدر له».
د .صالح بن محمد موسى الخالقي

مصاري��ف ومس��تلزمات المن��زل الكثيرة ف��ي ظل غالء
المعيشة ،إضافة إلى خدمات التأهيل والعالج الطبيعي
الذي تحتاجه ابنتي المشلولة.
أتمنى النظر في طلبي بعي��ن الرأفة والرحمة ،فكل ما
أرجوه هو تأمين مس��توى أفضل من المعيش��ة ألفراد
عائلتي.
البيانات لدى المحررة

مواطنة تطلب إدراجها بقائمة
المنتفعات من مكرمة المحكومات
«أثقل��ت الدي��ون كاهل��ي وحك��م علي ب��أن أدفع
مديونيات��ي الت��ي تبلغ  23أل��ف دين��ار» ..هذا ما
لخصته مواطنة تراكمت عليها الديون وال تستطيع
سدادها.
وتقول «من خالل هذا المنبر أتقدم بطلب الموافقة
عل��ى أن تش��ملني مكرمة صاحبة الس��مو الملكي
األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل

البالد المفدى رئيس��ة المجلس األعل��ى للمرأة ،إذ
أتمنى الموافقة عل��ى دفع المديونية بموجب قرار
س��موها خالل ش��هر رمضان الماضي لسداد كامل
الديون عن النس��اء الصادر ف��ي  14مايو الماضي،
متمنية أن يلقى هذا النداء االستجابة ،وجزاكم اهلل
عنا كل خير.
رقم ملف التنفيذ 04 / 2015 / 052864

مدرسات رياض أطفال بال رواتب
نح��ن مجموع��ة م��ن المدرس��ات
والمربي��ات واإلداري��ات في القطاع
الخ��اص التاب��ع ل��وزارة العم��ل
والتنمية االجتماعية ،تضررنا كثيراً
بس��بب جائحة كورونا (كوفيد،)19
حيث أوقفنا عن العمل خالل شهري
يوليو وأغس��طس وكنا بدون راتب
وتم إغالق الموؤسس��ة التي نعمل
بها لعدم وجود دعم لها.

وبس��بب غياب األطف��ال خالل هذه
األش��هر ورغم عملنا في التعلم عن
بع��د والتزامن��ا بال��دوام والحضور
إلى الموؤسس��ة في بع��ض األيام
وف��ي ظ��ل أن الحكوم��ة أعطتن��ا
دعم ًا لمدة  3أش��هر فقط ،ها نحن
نتس��اءل :ترى ما هو مصيرنا علم ًا
بأننا جميع ًا لدين��ا التزامات مادية
واجتماعية وأسرية كثيرة.

نرف��ع ه��ذا الن��داء إل��ى جمي��ع
المس��ؤولين المعنيي��ن ف��ي
السلطتين التشريعية والتنفيذية،
فهذا الوضع الذي نعاني منه يمكن
أن يهدد استقرار بيوتنا ،لذا نتمنى
التدخل وحل الموضوع ،وإيجاد آلية
تضمن لنا عدم الضياع والحاجة.
البيانات لدى المحررة

الجيش األبيض..
خط الدفاع األول ضد «كورونا»
في الوقت الذي ال صوت فيه يعلو على ش��عار «الزم
بيت��ك» و»خليك بالبي��ت» وغيرها م��ن المطالبات
بالبق��اء ف��ي المن��زل كأحد أه��م وس��ائل التصدي
له��ذا الوباء العالمي ،هناك آخرون ال تس��تطيع أن
نقول له��م ابقوا في منازلكم وهم ال يس��تطيعون
ذل��ك أيض ًا فهم المحاربون عل��ى خط الدفاع األول
م��ن أجل التصدي للفي��روس ،وهم مالئكة الرحمة
يتقدمون بش��جاعة من أجل إنقاذ أرواح من وقعوا
بين براثن هذا الفيروس المقيت والذي يفتك بهم
دون رحمة.
هم أبط��ال جيش��نا البحريني األبيض م��ن األطباء
والطبيبات والممرضين والممرضات والمس��عفين
والطواقم الطبي��ة المس��اعدة وجميعهم يحملون
أرواحهم على أكفهم وال يتأخرون لحظة عن تقديم
الع��ون والمس��اعدة الطبية لمصاب��ي فيروس وال
يخاف��ون م��ن التع��رض لإلصابة أو الع��دوى وكل
أملهم هو إنقاذ المرضى وتعافيهم من الفيروس.
وباس��م كل بحرين��ي يطيب لي أن أتقدم بأس��مى
آيات الشكر والتقدير واالمتنان والعرفان إلى أبطال
جيشنا األبيض ممن يحاربون باستماتة ويواجهون

بتح��د وصبر ولديهم عزيمة وإص��رار على االنتصار
ٍ
عل��ى هذا الفي��روس الملع��ون وينجح��ون باقتدار
بتوفي��ق اهلل ورعاي��ة قيادة جالل��ة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى ودعم صاحب
الس��مو الملكي األمير خليفة بن س��لمان آل خليفة
رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي األمير سلمان
بن حمد آل خليفة ولي العهد والنائب األول لس��مو
رئيس ال��وزراء على ما يبذلونه من جهود متواصلة
نحو السيطرة على الفيروس اللعين.
وأمنيتي من كل بحريني أصيل أن يتعاون مع جيشنا
البحرين��ي األبيض بتنفي��ذ التوجيه��ات الصحيحة
نحو البق��اء في المن��زل وارتداء الكمام��ات الطبية
والتخل��ص اآلم��ن منها وعدم التس��بب ف��ي إلحاق
األذى ونق��ل العدوى لآلخرين فنح��ن جميع ًا نعمل
من أجل س��المة وطننا العظي��م ودعم قيادة جاللة
المل��ك المفدى وتقديم يد الع��ون لكل من يحتاج
لها من أجل عبور األزمة بسالم.
الناشط االجتماعي
أسامة الشاعر
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اتجاهات

اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء أصحابها
وحدهم ..وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا رسميًا لجريدة
«الوطن» أو سياستها التحريرية

قطرة وقت
هبوط اضطراري
لطائرة إسرائيلية!
فريد أحمد حسن
@fa reed bin es a

fareedbinesa@gmail.com

هنا س��ؤال افتراضي ،كيف تتص��رف مطارات الدول العربي��ة التي ال تقيم
عالقات دبلوماسية مع إسرائيل لو أنها تلقت إشارة من قائد طائرة مدنية
إس��رائيلية مفاده��ا أن بها خل�� ً
ال يمكن أن يودي بركابه��ا وطلب الهبوط
االضط��راري في إحداه��ا؟ هل يتم إغ��الق األجواء في وجهه��ا ومنعها من
الهبوط والتس��بب بذلك في حصول مأساة إنسانية أم يتم تجاهل الخالف
والعداوة مع إس��رائيل ف��ي لحظتها واتخاذ قرار بإنق��اذ الركاب الذين من
الطبيع��ي أنه��م ينتمون إل��ى دول وديان��ات ومذاهب مختلفة والس��ماح
للطائرة بالهبوط وتقديم الخدمات اإلنسانية الالزمة لركابها؟ وهل يمكن
تصنيف هذا الفعل لو حصل في باب التطبيع مع إسرائيل؟
ال أع��رف إن كان ش��يء من هذا قد حص��ل من قبل ،ولكن��ه قابل للحصول
في كل وقت .الس��ؤال نفسه يمكن توجيهه إلسرائيل عما إذا كانت تتردد
أو تتأخ��ر ع��ن فتح مجالها الج��وي لطائرة عربية تعان��ي من ظرف صعب
ويطلب قائدها الهبوط االضطراري في تل أبيب.
نحن في حرب مع إس��رائيل وبيننا وبينها ع��داء طويل وال يمكننا كعرب أن
نفرط في القضية الفلسطينية أو أن نسيء إليها ،لكن المنطق يفترض أال
يكون هذا على حس��اب إنسانيتنا ،فجميعنا في النهاية بشر نتقاسم الحياة
والهواء.
الس��ؤال بمث��ال افتراضي آخ��ر ،هل يمكن لل��دول العربي��ة أن تتأخر عن
توفي��ر العقار الحامي من فيروس «كورونا» لإلس��رائيليين لو أنها حصلت
عليه وتبين أن إس��رائيل ال تملك القدرة على توفيره لشعبها؟ وهل يمكن
إلس��رائيل أن تفعل مث��ل هذا لو أنه��ا تمكنت من الوصول إل��ى عقار لم
تتمكن الدول العربية من الوصول إليه أو الحصول عليه لسبب أو آلخر؟
الحدي��ث هن��ا عن اإلنس��انية التي ينبغ��ي أن تكون الرابط بي��ن كل دول
وأجناس العالم وأن تكون هي الحكم وأساس القرار في مثل هذه الحاالت.
العالم اليوم في حاجة لتنظيم مثل هذا األمر واس��تثناء األحوال اإلنس��انية
من العالقات المتوترة والطارئة بين الدول.

مساحات
قرار مقاطعة
قطر ..قطع جذور
المشاريع اإلرهابية
منى علي المطوع
malmotawa2008@hotmail.com

هل كان قرار مقاطعة نظ��ام قطر قراراً صائب ًا أو خاطئ ًا؟ ثالثة أعوام مرت
على قرار مقاطعة قطر من قبل الدول الداعية لمكافحة اإلرهاب وال يمكن
إن��كار أن هناك نقلة نوعية كبي��رة وتغييرات مالحظة ف��ي مرحلة ما قبل
المقاطعة وما قبلها!
ون��ود هن��ا أن نؤكد على حقيقة هام��ة وه��ي أن دول المقاطعة لم تقفز
مباش��رة إل��ى قرار المقاطع��ة بل منحت نظ��ام قطر العدي��د من الفرص
إلعادته إلى رش��ده والدليل اتفاقية الرياض التي لم يتم االلتزام ببنودها
والت��ي جاءت ألج��ل إلزام نظ��ام قطر بالتراج��ع عن سياس��اته التدميرية
بالمنطق��ة مقابل الحف��اظ على وح��دة دول الخليج العرب��ي لكن التعنت
القطري أوصلهم لمبدأ آخر وهو العالج بالكي!
ونؤكد هنا أن قرار المقاطعة باألصل يعتبر لدينا كشعوب عانت من ويالت
ً
اإلرهاب المدعوم بالمال القطري ق��راراً تاريخيا يكتب بماء من ذهب فهو
قرار حكيم اتخذ في الوقت المناس��ب بعد سلسلة عمليات إرهابية خطيرة
وانتشار للعصابات اإلرهابية التي تتدرب في إيران ويمولها المال القطري
حيث جاء ألجل حقن دماء ش��عوب المنطقة وقطع الحبل الس��ري بين نظام
قطر والعصابات اإلرهابية المتطرفة التي كانت تقوم بتفجيرات مستمرة
لم تس��لم منها حتى بيوت اهلل أي المساجد وكانت الجرائم التي تتم لقتل
األبرياء نراها بشكل شبه أسبوعي في كل من وطني مملكة البحرين إضافة
إلى الس��عودية كما كانت هناك اس��تهدافات ومحاوالت مستمرة الختراق
األم��ن في دولة اإلم��ارات العربية المتحدة الش��قيقة .إن هذه التفجيرات
اإلرهابية الت��ي تمت بالمال والتجنيد القطري اإليراني جاءت على يد خلية
داع��ش اإلرهابية الت��ي هي باألصل تأت��ي كخلية متطرفة إلث��ارة الفتن
والنعرات الطائفية وخلق قناعات ومفاهيم خاطئة عن اإلس��الم وتش��ويه
صورته واإلساءة للمسلمين فلوال قرار المقاطعة لكانت الكوارث والخسائر
أكبر والس��تمرت هذه الفوضى التي لم تس��لم منه��ا حتى بيوت اهلل وأدت
إليجاد فتن طائفية مثل تلك التي نراها اليوم في العراق وسوريا ولبنان.
قرار المقاطع��ة كما نقول دائم ًا يختص بنظام قط��ر وحده وقلناها كثيراً
عندما كان يصف البعض المقاطعة باألزمة الخليجية نعارضهم ونؤكد أن
مس��ماها األصح األزمة القطرية وتتعلق بالسياسة القطرية التي يتبعها
نظ��ام قطر ال ش��عب قطر ال��ذي كثير من أح��راره دفعه ثم��ن معارضته
الستبدال هويته الخليجية والعربية.
التنمية في دول المقاطعة مستمرة سواء باستمرار المقاطعة أو انتهائها
دون تأثر وهي لم ولن تخسر شيئ ًا والخسران هو نصيب نظام قطر باألول
واألخي��ر الذي وج��وده في منظوم��ة دول مجلس التعاون الخليجي ش��كلي
ب��ل في أحي��ان كثيرة كان مثل الصداع المس��تمر لكثرة مش��اكله ودعمه
لإلرهاب .إن العواصف واالنقسامات وتباين المواقف كانت بالداخل القطري
فقط حتى بين أف��راد العائلة الحاكمة من آل ثاني والمقاطعة هزت قطر
داخلي ًا وخارجي ًا وضربت كل جذورها الممتدة في أوطاننا العربية وجعلتها
تنكمش وتتراجع ،وهذا كان في صالح دول المقاطعة .إن المقاطعة كانت
مثل حد السيف الذي قطع جذور مشاريع اإلرهاب وضربها بالصميم ،باألصل
هي أفضل نموذج فعال المفترض أن يقدم دولي ًا في الحرب على اإلرهاب.

ثالث دعامات «تضمن» البلد
@ f _a l sh a i kh

األم��ن واالس��تقرار والنماء ،هذه ثالث دعامات ل��و توفرت في أي
دولة ،لكفتها دون النظر ألية أمور أخرى.
الدول��ة الت��ي يضيع فيه��ا األمن ال يمك��ن إطالق مس��مى دولة
عليه��ا ،ألن غي��اب األمن يعني أن الش��خص ال يأمن على نفس��ه
وأهل��ه ومال��ه وكل ما يرتبط به ،ألن القانون الس��ائد س��يكون
قانون الغاب ال أكثر ،فالقوي بما توفره له وس��ائل القوة سيأكل
الضعيف ،وس��يتطاول على حقوق الغي��ر ويأخذها دون وجه حق،
ولن يوج��د هناك رادع يجع��ل الجميع يقف سواس��ية أمام ميزان
الحقوق والواجبات.
بالتال��ي األمن إن ض��اع أو غاب أو ت��م تغييبه ،فانس��ى مفهوم
الدولة وترقب بقعة جغرافية مليئة بالصراعات والنزاعات وأعمال
العصاب��ات وقطاع الطرق .لذلك نقول دائم ًا الحمد هلل تعالى في
بداية كل يوم بأن َم ّن علينا بنعمة األمان ،ولكم ش��واهد عديدة
في دول تحولت ألش��باه دول أو دول باالسم فقط والتاريخ بسبب
ضياع األمن فيها.
أما االس��تقرار فه��و المكمل له��ذا األمان ،فالمجتم��ع اآلمن هو
الذي يعزز عوامل االس��تقرار فيه ،والتي تتفرع لتشمل االستقرار
المجتمعي ،واالستقرار المعيشي ،واالستقرار الوظيفي ،ما يعني
أن��ك أمام منظومة مس��تقرة ،تم تأسيس��ها بش��كل صحيح ،عبر
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فيصل الشيخ

هيكل مؤسسي منظم ،يضمن لها االستقرار ،واألهم يضمن لها
الديمومة ،بالتالي االس��تقرار عامل مهم ج��داً ،مبني على توافر
األمان ،ويقود لرسم أمور جداً هامة في المستقبل.
ه��ذا يقودن��ا للدعام��ة الثالثة ،فبع��د األمن الذي هو األس��اس،
واالس��تقرار الذي هو معني باالزدهار بس��بب األم��ن ،يأتي النماء
والتط��ور نتيجة ه��ذا األمن وهذا االس��تقرار ،وكالهم��ا يمنحان
اإلنس��ان فس��حة كبيرة م��ن الرفاه ف��ي الوقت والتفكي��ر ،بحيث
يدفعان��ه للتفكير نح��و تعزيز الديمومة وبناء مس��تقبل أفضل،
بالتال��ي المجتمع��ات الذكية ه��ي التي تض��ع التط��ور والنماء
كه��دف لجميع ممارس��اتها اليومية ،حتى ول��و كان نماء وتطوراً
ذا وتيرة هادئة غير متس��ارعة ،إذ المهم ه��و التقدم نحو األمام
دون التراج��ع للخل��ف ،خاصة وأن التق��دم الس��ريع أحيان ًا يجبرك
على الوقوف بس��بب وجود أخطاء أو معيقات لم يضع لها حسبان،
لكن الهدوء المبني على األمن واالس��تقرار ه��و الذي يوجه البناء
والتطور بطريقة صحيحة وبأريحية تجعل التقدم بخطى ثابتة.
كل ما نطمح إلي��ه كمجتمعات تتطلع لالزدهار ،هو الحفاظ على
ه��ذه الدعامات الثالث .نريد مجتمع ًا آمن ًا ومس��تقراً ،يمضي إلى
األمام عب��ر النماء والتطور ،وكل هذا يص��ب كمحصلة ومخرجات
في صالح اإلنسان.

نقطة ضوء
«في العالي وال انطفى نورج»..
شكرًا سمو األمير
@ H a i f a d wa n

عل��ى م��ر األع��وام والعص��ور ،قل��ة فقط
م��ن الزعم��اء والق��ادة اس��تطاعوا كتابة
أس��مائهم في ذاكرة التاري��خ ،بما حققوه
م��ن إنجازات ،كانت وال تزال موضع إعجاب
وتقدي��ر ،ليش��كلوا نموذج ًا ملهم�� ًا لمن
حولهم ،ويرس��موا طريق ًا واض��ح المعالم
لألجيال القادمة.
ف��ي البحرين ،حبانا اهلل بش��خصية قيادية
فذة اس��تطاعت بكل الح��ب أن تجمع أبناء
هذا الش��عب ،وأن تبني ص��رح هذا الوطن
ليتح��ول إل��ى معج��زة حقيقي��ة ومقص��د
للباحثين عن قيم إنس��انية نبيلة التي عز
وجودها في هذا الزمان.
إنه صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة
بن س��لمان ،رئيس الوزراء الموقر ،صاحب
النه��ج الراس��خ في دع��م الس��الم والقيم
اإلنس��انية ،والمس��اند للعدال��ة والحرية
وحقوق اإلنسان ،وهي ذات القيم التي قام
عليه��ا ه��ذا الوطن منذ عهد المؤس��س،
الش��يخ أحمد الفات��ح ،وال ت��زال تتوارثها
األجيال لترسم صورة هذا الشعب وتميزه
بالتحضر والرقي.
وباألمس أضاف س��موه إنج��ازاً جديداً إلى
م��ا تحقق م��ن إنج��ازات ،حي��ث اعتمدت
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«اليونسكو» مبادرة سموه لالحتفاء باليوم
الدولي للضمير ،باعتباره وس��يلة لتعبئة
جه��ود المجتمع الدول��ي بانتظام لتعزيز
الس��الم واالندماج والتضام��ن والتفاهم
م��ن أجل بناء عالم مس��تدام ،وهو ما يعد
تقديراً دولي ًا رفيع ًا ،وتثمين ًا عالمي ًا لجهود
س��موه لدعم مبادرات الضمي��ر العالمي،
من أجل تعزيز المس��يرة اإلنسانية ،وإقرار
جهود السالم العالمي.
وفي ظل ما يعيشه العالم اليوم من ظروف
عصيب��ة في ظل تداعي��ات جائحة فيروس
كورونا ،فقد كان له��ذه المبادرة الكريمة
األثر األكب��ر في تعزيز قي��م التعاون بين
مختلف دول العالم لمواجهة هذا التحدي،
إلى جانب أنه��ا تعزز دور البحرين الريادي
وتأكيد قيمها اإلنس��انية ،التي كانت على
ال��دوام تدعو إلى عالم مس��تقر تنعم فيه
جميع الش��عوب بحي��اة أفض��ل بعيداً عن
ش��بح الحروب واالنقس��امات والتمزق ،في
ظل انحسار القيم والضمير.
كم��ا يأتي اعتم��اد «اليونس��كو» لمبادرة
يوم الضمير ،تأكيداً لمكانة شخصية سمو
رئي��س ال��وزراء ،كأح��د القي��ادات الدولية
الملهمة ،وبما قدمه سموه من إسهامات

هيفاء عدوان

هام��ة ف��ي تعزي��ز االهتم��ام بالقضاي��ا
اإلنس��انية وقضاي��ا الس��الم والتنمي��ة
المستدامة ،ما ترك أثره الجلي في العالم
قاطب��ة ،للتطل��ع إل��ى بناء مجتم��ع دولي
تس��وده قيم الحب والمشاركة والتضامن
والسالم والرخاء للجميع.
واليوم يحق لنا جميع ًا في البحرين أن نفخر
به��ذه القامة العالي��ة ،وبم��ا حققته وال
تزال تحقق��ه مملكتنا الغالية من إنجازات
عالمية ،ويحق لن��ا أن نباهي العالم أجمع
بقيادة ملهمة ووطن كتب أس��مه بأحرف
م��ن ن��ور ف��ي س��ماء اإلنس��انية ..لتبقى
البحرين «في العالي وال ينطفى نورها»..

* إضاءة..
ألن س��موه دائم ًا يقرن األقوال باألفعال،
ولحرص��ه على رعاي��ة المواطنين وتلمس
احتياجاته��م إينم��ا كان��وا ،فق��د ج��اءت
توجيهات س��موه بحل مش��كلة المواطن
صالح علي سيف ،أحد العالقين في اليمن،
كدرس عملي لنا جميع ًا لنتعلم من سموه
أن البحرين��ي دائم ًا في القلب والعين ،وأن
كل ما يت��م تحقيقه من إنج��ازات هدفها
األول واألخير أبناء هذا الوطن.

صهيل
رهان النظام اإليراني المقبل
@ a l sh a h e e n 7 661

النتيجة التي توصلت إليها األمم المتحدة
وضمنته في تقريرها بشأن الصواريخ التي
أطلق��ت على المملكة العربية الس��عودية
الع��ام الماضي ،هي م��ن صنع إيراني ،هي
ذات النتيجة التي توصلت إليها السعودية
من��ذ ش��هور ،وكل م��ا هنال��ك أن األم��م
المتحدة أكدت صدق النتائج الس��عودية،
وهذا من ش��أنه تعزيز الموقف الس��عودي
ضد إيران.
النظ��ام اإليراني -وكعادت��ه -كذب ونفى
مصداقي��ة نتائ��ج األم��م المتحدة بش��أن
الصواري��خ اإليراني��ة الت��ي ت��م إطالقه��ا
على الس��عودية ،وح��اول -كعادته أيض ًا-
المراوغة وااللتفاف عل��ى الحقائق ،مدعي ًا
بأن تل��ك النتائج ج��اءت -بزعم��ه« -بناء
على ضغ��ط سياس��ي أمريكي وس��عودي
على األم��م المتحدة» ،خاص��ة وأن األولى
تعم��ل حالي�� ًا على مس��ودة ق��رار لتمديد

ashaheen7661@gmail.com

حظ��ر األس��لحة على إي��ران ،وه��ذا ديدن
النظ��ام اإليران��ي دائم ًا في نف��ي كل جرم
يرتكب��ه ،بغض النظر عن م��ن هو الطرف
الثاني ضده ،حتى لو كانت األمم المتحدة
ذاتها ،مستخدما ذات األساليب المكشوفة
للجميع ف��ي الكذب والمراوغ��ة والتملص
من مسؤولياته أمام المجتمع الدولي.
لي��س هذا فحس��ب ،ب��ل النظ��ام اإليراني
يدرك جيداً أن خصوم الواليات المتحدة في
المعارك السياس��ية هما روس��يا والصين،
لذلك عمد إلى الزج باس��م هذين البلدين،
مح��او ًال خلط األوراق م��ن أجل تصادمهما
م��ع الوالي��ات المتحدة تحت قب��ة مجلس
األمن ،خاصة بع��د أن أكد أمين عام األمم
المتحدة أن تقرير النتائج المكون من 14
صفحة س��يرفع إلى مجلس األمن حيث من
المرجح مناقشته الش��هر الجاري ،وهذا ما
ال تري��ده إيران ،حي��ث إن الوقت ضيق جداً

علي شاهين الجزاف

أمامها الختراع المزيد من األكاذيب.
إن النظ��ام اإليران��ي لج��أ إل��ى «الطري��ق
المختص��ر» ،وهما روس��يا والصين ،أش��د
الحلفاء اختالف ًا وخالف ًا مع الواليات المتحدة،
من أجل عدم إدانة المجلس إليران ،والتي
من ش��أنها أن تضعف كثي��راً من موقفها
أمام المجتمع الدولي ،ويؤثر على مستقبل
عالقاته��ا مع ال��دول األوروبي��ة ،خاصة ما
يتعل��ق بدعم االتح��اد األوروب��ي لالتفاق
الن��ووي ،لذلك تضع إي��ران كل آمالها على
روس��يا والصين ،من أجل عدم تصويتهما
لقرار يدينها ،وهي مراهنة إيرانية قوامها
االخت��الف والخ��الف السياس��ي الدائم بين
هاتي��ن الدولتين وأمريكا ،لذلك يجب على
دولنا الخليجية الحذر من أبعاد هذا التوجه
اإليراني الخبيث ،والسعي إلى تعزيز موقف
األمم المتح��دة ،ودعم نتائجه��ا ،وإحباط
تلك المخططات اإليرانية.

“اإلسكان” 8000 :قسيمة سكنية في  55سنة

تسليم مفاتيح وحدات “الرملي”

منتفعا
األخيرة لـ 397
ً

علوي الموسوي

إبراهيم النهام

كشـــفت وزارة اإلســـكان عـــن أنهـــا

تســـلم المنتفعـــون مـــن المرحلة األخيرة من مشـــروع إســـكان الرملـــي وعددهم

سلمت للمواطنين منذ  1960وحتى

عدد القسائم
التي وفرتها
وزارة اإلسكان
منذ العام 2011
بلغ نحو 3725
قسيمة

 397منتفعـــا ،اتصـــاالت مبكـــرة يوم الخميـــس الماضي من قبل وزارة اإلســـكان

العـــام  2015نحـــو  8آالف قســـيمة

لتسليمهم وحداتهم السكنية في المشروع األحدث في المملكة والذي يتوسط
ً
فعليـــا بتســـليمهم المفاتيح بدءا مـــن األحد
قلـــب البحريـــن .وشـــرعت الـــوزارة

ســـكنية .وبلغت عدد القســـائم التي

وفرتهـــا الـــوزارة منـــذ العـــام 2011

المنصـــرم ،حيـــث تـــم بالمكالمـــة تحديد وقـــت اســـتالم المفتاح لـــكل منتفع ،مع

وحتـــى اآلن وشـــرعت فـــي تســـليم

المطالبة منه باالنتظار عند الوحدة السكنية ،حيث سيشرع المهندس المختص

الجزء الذي تم االنتهاء من تجهيزه
وتوفير خدمات البنيـــة التحتية لها

 3725قسيمة.

بلقائه وتســـليمه المفتاح .وستســـتمر عملية التوزيع خالل األيـــام المقبلة لكافة

()05

()05

المنتفعين ،وفق جدول زمني منتظم.

السنة Year: 12
العدد No:4263

الثالثاء TUE

 16يونيو 16 Jun 2020
 24شوال 24 Shawwal 1441

 16صفحة  210 -فلوس

رقم التسجيل ISSN 1985-8566

e-mail: local@albiladpress.com

www.albiladpress.com

إدراج  177مليون دينار مصروفات طارئة لمواجهة “كورونا”

اعتمــاد يــوم للطبيــب البحرينــي وجائزة باســم ســمو رئيس الــوزراء لتكريــم األطبــاء المتميزين

سمو رئيس الوزراء ،بحضور سمو ولي العهد ،يترأس جلسة مجلس الوزراء

المنامة  -بنا

بعد عبر تقنية االتصال المرئي.

رأس رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة
وبحضـــور ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان
بـــن حمـــد آل خليفـــة االجتمـــاع االعتيادي

األســـبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن

وأشـــاد صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس

اآلن فـــي التصـــدي لفيـــروس كورونـــا
(كوفيـــد –  )19ومـــا حققه فريـــق البحرين

بقيـــادة صاحب الســـمو الملكـــي ولي العهد

الوزراء بما يتمتع به شعب مملكة البحرين
ً
موجها
مـــن وعي عال وحس بالمســـئولية،

نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول لرئيس

جميـــع المواطنين والمقيميـــن باإلجراءات

وبمباركة من صاحب السمو الملكي رئيس

سموه إلى تكثيف الرقابة والتأكد من التزام
االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائية للمحافظة
علـــى ما نجحـــت به مملكـــة البحرين حتى

 14.1مليون

مجلـــس الوزراء من تميز في هذا الجانب.
الـــوزراء ،قرر مجلس الـــوزراء اعتماد يوم
للطبيـــب البحرينـــي فـــي أول أربعـــاء مـــن

جائزة باسم رئيس الوزراء صاحب السمو
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة
لتكريـــم األطبـــاء البحرينييـــن المتميزيـــن

في البحث العالجـــي والطبي ،ويأتي ذلك
ً
تقديـــرا للجهـــود التي يضطلع بهـــا األطباء

في الحفاظ على ســـالمة وصحة المجتمع
ً
وحرصـــا علـــى تحفيزهم لبـــذل المزيد من

المنامة  -وزارة الخارجية

“المعارض الجديد”

دانت وزارة الخارجية واســـتنكرت بشـــدة

أمل الحامد

محاولة ميليشيات الحوثي المدعومة من

تنافست  3شــركــات فــي جلسة

(خميـــس مشـــيط) ومنطقـــة عســـير فـــي

مجلس المناقصات والمزايدات،

المملكـــة العربية الســـعودية الشـــقيقة من

أمــــــــس ،عـــلـــى مـ ـ ــزايـ ـ ــدة لــهــيــئــة

خالل طائرات بدون طيار (مفخخة).

الــبــحــريــن لــلــســيــاحــة والــمــعــارض
إلدارة وتشغيل مــركــز البحرين
ال ـــجـ ــديـ ــد بـــالـــصـــخـــيـــر ،بــقــيــمــة
علي الفردان

تم تعليق عطاءين منها .وتسعى
وتشغيل ،تسويق وترويج المركز

توظف في المتوسط  6أفراد في كل منها ،تواجه شيح اإلفالس إذا

كشـــفت وزارة الصحة أن الفحوصات

الهيئة للتعاقد مــع شركة إلدارة

الصحيـــة عبـــدهللا المرباطـــي ،إن هنـــاك أكثر من  160صالـــة رياضية

التـــي أجرتها أمس بلـــغ عددها ،7217

إضــافــة إل ــى تــدريــب الموظفين

()08

جديدة مصابة بفيروس كورونا ،منها

ما استمر الوضع الراهن دون تقديم حزمة مساعدات لها.

أظهـــرت تســـجيل  469حالـــة قائمـــة
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 250حالـــة لعمالة وافـــدة ،و 198حالة

صيادون“ :النوخذة” مهم لتأمين حياة العديد من المواطنين
تصـــب فـــي مصلحـــة المواطنيـــن

محرر الشؤون المحلية

الصياديـــن

أشـــاد

عـــدد

مـــن

الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن

المخالفيـــن بهـــدف تنظيـــم الصيد

بتوجيهات رئيس الوزراء صاحب
ســـلمان آل خليفـــة بوضـــع اآلليات

المناســـبة لضمـــان تفعيـــل قانـــون

البحرينـــي وتشـــديد الرقابـــة على

وحماية الثـــروة البحرية ،مؤكدين
أن مواقـــف وقرارات ســـموه دائما

إقرار اإلعدام لقاتل شرطي ومواطن

07

» أقرت محكمة التمييز حكم إعدام
صادر بحق شاب مدان بقتل كل
من النائب عريف علي محمد علي
ومواطن ،وإصابة عامل آسيوي،
بمنطقتي دمستان وكرزكان في
تفجيرين منفصلين حدثا في
.2014

على إصدار مشروع مرسوم بقانون بشأن
إدراج مصروفـــات طارئة ضمـــن الميزانية

بما يســـهم في دعم كافـــة الجهود الوطنية
للحد من انتشاره.

()02

تحالـــف دعـــم الشـــرعية فـــي اليمـــن التي

تمكنت من اعتراض الطائرات وإسقاطها،
مشـــددة على أن األعمال اإلرهابية تعكس
إصـــرارًا من قبل ميليشـــيات الحوثي على
تهديـــد المدنيين اآلمنيـــن ،مؤكدة وقوف

مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب

فـــي كل ما تتخـــذه من إجـــراءات لحماية
أمنهـــا واســـتقرارها ،مشـــددة على ضرورة
قيـــام المجتمـــع الدولـــي بمســـؤولياته في

إدانـــة األعمـــال اإلرهابيـــة اإلجرامية التي
تقـــوم بهـــا جماعـــة الحوثـــي باعتبارهـــا

اعتداءً ســـافرًا على المدنيين اآلمنين في
ً
وتهديدا ألمن
المملكة العربية الســـعودية،
واستقرار المنطقة.

الذيـــن يمتهنـــون تلـــك المهنـــة ،وأن

لمخالطيـــن لحـــاالت قائمـــة و 21حالة

مملكة البحرين التـــي يتطلب وضعها

قادمـــة مـــن الخـــارج ،كمـــا تعافت 70

الصحـــي تلقي العالج بلـــغ  135حالة،

حالـــة إضافية ليصل العـــدد اإلجمالي

منهـــا  20حالة تحت العناية ،في حين

للحاالت المتعافية إلى .13267

أن  5680حالـــة وضعهـــا مســـتقر مـــن

وقالـــت الـــوزارة فـــي حســـابها علـــى

العـــدد اإلجمالي للحاالت القائمة الذي

“تويتـــر” إن عدد الحـــاالت القائمة في

بلغ  5700حالة قائمة.

العراق يستنكر اختراق طائرات تركية ألجوائه
بغداد ـ وكاالت

توجيهـــات ســـموه أثلجـــت صـــدور

وأجمعوا على أن توجيهات ســـموه

بالبيئـــة البحرية،لمـــا ســـينتج عنهـــا

المشـــتركة في بيان ،إن “هذا التصرف االســـتفزازي ال ينســـجم مع التزامات حســـن الجوار

ســـتكون عامـــال مهمـــا فـــي تأميـــن

على البيئـــة البحرية وإعادة الثروة

سموه يستجيب لمناشداتهم.

بتفعيـــل قانون النوخـــذة البحريني

حيـــاة العديـــد مـــن المواطنيـــن

“تشارترد”  :صفقة بـ  3ماليين دوالر

08

مجلـــس الـــوزراء ،وافـــق مجلس الـــوزراء

فيروس كورونـــا (كوفيـــد  )-19وتداعياته

اســـتنكرت قيـــادة العمليات المشـــتركة العراقية ،أمس ،اختراق األجـــواء العراقية من قبل

عمومـــا والصياديـــن عمومـــا وأن

الثـــروة البحريـــة ومنهـــا النوخـــذة

برئاســـة صاحب الســـمو الملكي ولي العهد

المملكـــة العربيـــة الســـعودية الشـــقيقة،

محرر الشؤون المحلية

قـــال المتحدث باســـم رابطـــة أصحاب الصـــاالت الرياضيـــة واألندية

وتنظيم الفعاليات.

نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول لرئيس

للتعامل مـــع المصروفات الطارئة لمواجهة

الطارئـــة بمبلغ ال يتجاوز  177مليون دينار

“الصحة” 135 :حالة تتطلب عالجا ...و 20بالعناية

الــدولــي لــلــمــعــارض والــمــؤتــمــرات

(،)Pico Venue Services Ltd

واســـتنادًا إلى توصيـــة اللجنة التنســـيقية

بهـــدف تخصيـــص ميزانيـــة للمصروفـــات

وأشـــادت وزارة الخارجيـــة بكفاءة قوات

إيـــران اســـتهداف مناطـــق مدنيـــة بمدينة

 14.1م ــل ــي ــون ديــــنــــار لــشــركــة

المقدمة للمواطن والمقيم.

رفعـــه وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي

البحرين تدين استهداف الحوثي مناطق مدنية بالسعودية

 160صالة رياضية تواجه شبح اإلغالق

دينار لتشغيل

شـــهر نوفمبـــر مـــن كل عـــام ،وتخصيـــص

الجهـــد لالرتقاء بجودة الخدمات الصحية

العامـــة للدولة للســـنة المالية  ،2020والذي

» أعلن بنك ستاندرد تشارترد عن
إتمام صفقة تمويل لشركة كفالني
وأوالده لالستيراد والتصدير
كجزء من برنامج البنك العالمي
لتوفير تمويل بمليار دوالر عالميا؛
لمساعدة الشركات التي تساهم
في الحد من انتشار “كوفيد .”19

الصياديـــن وكل مـــن لديـــه صلـــة

مقاتالت تركية مساء األحد ،واصفة إياه بـ “التصرف االستفزازي” .وقالت قيادة العمليات

مـــن نتائـــج إيجابيـــة فـــى الحفـــاظ

وفـــق االتفاقيات الدولية ويعد انتهاكا صارخا للســـيادة العراقية” .وأضافت “وعليه يجب

السمكية إلى ما كانت عليه)04( .

المسماري :أردوغان يريد نفط ليبيا

12

» اتهم المتحدث باسم الجيش
الوطني الليبي اللواء أحمد
المسماري في مقابلة خاصة
مع “سكاي نيوز عربية” أمس،
تركيا بالسعي للسيطرة على
موارد النفط والغاز في بالده.
والغاز.

إيقاف هذه االنتهاكات احتراما والتزاما بالمصالح المشتركة بين البلدين”.

إقبال كبير على عربات الطعام

14

» تشهد عربات الطعام المنتشرة
حديثا في األحياء رواجا وإقباال
من الشباب خصوصا لما تقدمه
من وجبات ومشروبات خفيفة
بأيد بحرينية تستحق التشجيع،
على الرغم من المالحظات بشأن
األمور التنظيمية.

الصين تستضيف النسخة  24لـ “آسيوية القوى”

13

» من المؤمل أن تستضيف
الصين البطولة اآلسيوية
الـ  24أللعاب القوى ،وذلك
في الفترة  20حتى 23
مايو من العام المقبل
(.)2021

()12

البـحـريـن تهـنـئ العاهــل المغـربــي
بنجاح العملية الجراحية
المنامة  -بنا

الثالثاء  16يونيو  24 - 2020شوال  - 1441العدد 4263

بعـــث عاهـــل البـــاد صاحـــب الجالـــة الملك

المملكـــة المغربية الشـــقيقة ،أعربوا فيها عن

حمد بن عيســـى آل خليفـــة ،ورئيس الوزراء

خالـــص تهانيهـــم بنجـــاح العمليـــة الجراحية

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن

التـــي أجريت لجالتـــه ،ســـائلين المولى جل

ســـلمان ال خليفـــة ،وولي العهد نائـــب القائد

وعـــا أن يديـــم على جالته موفـــور الصحة

األعلـــى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وتمام العافيـــة ،وأن يحقق للمملكة المغربية

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن

الشـــقيقة وشـــعبها الكريم المزيـــد من التقدم

حمـــد آل خليفـــة ،برقيات تهنئة إلـــى أخيهم

والرخاء واالزدهار في ظل القيادة الحكيمة

صاحب الجالة الملك محمد الســـادس ملك

لجالته.

جاللة الملك

إقرار “اليونسكو” لالحتفاء بـ “يوم الضمير” استجابة أممية لمبادرة عالمية

ســمو رئيــس الــوزراء يوجــه برفــع تقريرعــن المشــروع اإلســكاني ألهالــي الصالحيــة

سمو رئيس الوزراء ،وبحضور سمو ولي العهد ،يترأس جلسة مجلس الوزراء
المنامة  -بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة وبحضور ولي

ثـــم كلـــف صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء

اللجنـــة الوزاريـــة للشـــئون الماليـــة واالقتصاديـــة

العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير

والتـــوازن المالي بالنظر في الدراســـات والمبادرات

ســلمان بن حمد آل خليفة االجتماع االعتيادي األســبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد عن بعد

المقترحـــة المقدمـــة مـــن غرفـــة تجـــارة وصناعـــة

عبر تقنية االتصال المرئي ،وأدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياســر الناصر عقب االجتماع

البحرين وجمعية رجال األعمال البحرينية المتعلقة

بالتصريح التالي:

بالقطاعـــات المتأثرة جرّاء تداعيات جائحة كورونا

أعرب مجلس الـــوزراء عن اعتزازه وفخره بمبادرة

باإلجـــراءات االحترازيـــة والتدابيـــر الوقائيـــة

وآثارهـــا على االقتصـــاد البحريني ورفـــع توصيات

باليـــوم الدولي للضمير ،وأهميتها في ظل األوضاع

اآلن فـــي التصـــدي لفيـــروس كورونـــا (كوفيد – )19

وفـــي ســـياق متصـــل ،فقـــد وجـــه صاحـــب الســـمو

الملكي ولـــي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

لضمـــان تفعيـــل قانـــون الثـــروة البحريـــة ومنهـــا

وبمباركة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء،

وذلك بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية،

البحرينـــي فـــي أول أربعـــاء مـــن شـــهر نوفمبـــر من

والبنية التحتية بذلك.

صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء الخاصـــة

العالميـــة التـــي تحتـــاج االحتـــكام للضميـــر لتعزيـــز
الســـام وخيـــر اإلنســـانية ،ووجـــه المجلس الشـــكر
والتقديـــر لمنظمـــة األمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلم

والثقافة (اليونسكو) إلقرار فريق العمل التحضيري
التابـــع للمجلس التنفيذي لليونســـكو لاحتفاء بهذا
اليـــوم لمـــا يمثله ذلك من اســـتجابة أمميـــة لمبادرة
ً
ً
ً
رفيعـــا
دوليـــا
تقديـــرا
ســـموه العالميـــة ،مـــا يعكـــس

ومكانـــة عالية لسياســـات مملكة البحريـــن ورؤيتها
في ظـــل قيادة عاهل الباد صاحـــب الجالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة.

للمحافظـــة على ما نجحت به مملكة البحرين حتى

اللجنة بشأنها.

ومـــا حققه فريـــق البحريـــن بقيادة صاحب الســـمو

الملكـــي رئيس الوزراء إلى وضع اآلليات المناســـبة

لرئيس مجلس الوزراء من تميز في هذا الجانب.

النوخذة البحريني وتشديد الرقابة على المخالفين

فقـــد قـــرر مجلـــس الـــوزراء اعتمـــاد يـــوم للطبيـــب

وكلـــف ســـموه اللجنة الوزاريـــة للمشـــاريع التنموية

كل عـــام ،وتخصيـــص جائزة باســـم رئيـــس الوزراء

مـــن جانـــب آخر ،فقـــد تابـــع صاحب الســـمو الملكي

آل خليفـــة لتكريـــم األطباء البحرينييـــن المتميزين
ً
تقديرا
فـــي البحث العاجـــي والطبي ،ويأتي ذلـــك

االجتماعيـــة اآلليـــة التـــي ســـيتم مـــن خالهـــا دعم

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفـــة بن ســـلمان

بعدها أشـــاد صاحب الســـمو الملكـــي رئيس الوزراء

للجهـــود التي يضطلع بهـــا األطباء في الحفاظ على
ً
وحرصا علـــى تحفيزهم
ســـامة وصحـــة المجتمـــع

والتأكـــد مـــن التـــزام جميـــع المواطنيـــن والمقيمين

الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.

بمـــا يتمتع به شـــعب مملكة البحريـــن من وعي عال
ً
موجها سموه إلى تكثيف الرقابة
وحس بالمسئولية،

توقيت يوم الضمير
مهم في ظل
األوضاع العالمية
التي تحتاج لتعزيز
السالم واإلنسانية

لبـــذل المزيد مـــن الجهد لارتقاء بجـــودة الخدمات

تحسين الوضع
البيئي في
المعامير وتقليل
األحمال البيئية
في المنطقة

رئيـــس الـــوزراء مـــن خـــال وزيـــر العمـــل والتنمية
أصحـــاب الحافـــات األهليـــة لنقـــل الطلبـــة جـــرّاء

الوضـــع الراهـــن النتشـــار فايـــروس كورونـــا عالميا،

بعدهـــا تابع صاحب الســـمو الملكي رئيـــس الوزراء

بتخصيص مشـــروع إســـكاني يســـتفيد منـــه أهالي

حيـــث اطمـــأن ســـموه على اإلجـــراءات التـــي تقوم

ألهالـــي قريـــة الصالحيـــة وتوجيهـــات ســـموه

الصالحية ورفع تقرير في هذا الخصوص.

بالشرائح األخرى من المواطنين.

الموقـــر مـــا تـــم تنفيـــذه لتلبيـــة الطلبات اإلســـكانية

تكثيف الرقابة
والتأكد من التزام
جميع المواطنين
والمقيمين
باإلجراءات االحترازية

الصالحيـــة ،ووجـــه وزيـــر اإلســـكان بزيـــارة قريـــة

اعتماد يوم للطبيب
البحريني وجائزة
باسم رئيس الوزراء
للمتميزين في
البحث العالجي

بها الجهات المعنية لمنحهم الدعم المطلوب أســـوة

تطوير البنية التحتية
في كرزكان تكفل
تطوير الطرق
الداخلية في
المجمعات الجديدة

تعديل بعض األحكام
لتعزيز الشفافية
في إعادة التنظيم
واإلفالس وتعزيز
حقوق الدائنين

قرارات المجلس
بعـــد ذلـــك نظـــر المجلـــس فـــي المذكرات

مجلـــس الـــوزراء على مشـــروع مرســـوم

بشأنها من القرارات ما يلي:
أوالً :اســـتنادًا إلـــى توصيـــة اللجنـــة

إعـــادة التنظيـــم واإلفاس بهـــدف تعزيز
الشـــفافية في إجـــراءات إعـــادة التنظيم

ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب

فيها ،وقـــرر المجلـــس اتخـــاذ اإلجراءات

المدرجـــة علـــى جـــدول أعمالـــه واتخـــذ

التنســـيقية برئاسة صاحب السمو الملكي
األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء ،وافـــق
مجلـــس الـــوزراء علـــى إصـــدار مشـــروع

مرســـوم بقانون بشـــأن إدراج مصروفات
طارئـــة ضمـــن الميزانيـــة العامـــة للدولـــة
للســـنة الماليـــة  ،2020والـــذي رفعه وزير

الماليـــة واالقتصـــاد الوطنـــي بهـــدف

تخصيـــص ميزانية للمصروفـــات الطارئة
بمبلـــغ ال يتجـــاوز  177مليـــون دينـــار

للتعامل مع المصروفات الطارئة لمواجهة
فيروس كورونا (كوفيـــد  )-19وتداعياته

بما يســـهم في دعم كافة الجهود الوطنية

بقانون بشـــأن تعديل بعض أحكام قانون

واإلفاس وتعزيز حقـــوق ودور الدائنين

البيئـــي وتحســـينه فـــي منطقـــة المعامير

والقرى المجاورة ،فقد اســـتعرض مجلس
ً
تقريـــرا مـــن وزيـــر النفـــط بما تم
الـــوزراء
تنفيذه من مشـــاريع ومبادرات بيئية في
المعاميـــر والمنطقـــة المجاورة لتحســـين

البيئة وجودة الهواء والبيئة البحرية من
خال شركة نفط البحرين (بابكو) وشركة

الخليج لصناعة البتروكيماويات ،ووافق

ولـــي العهـــد نائـــب القائـــد األعلـــى النائب

ودراسة تقويم استراتيجي لألثر البيئي،

مجلس الـــوزراء علـــى مقترحـــات لزيادة
وتقليـــل األحمـــال البيئيـــة فـــي المنطقـــة،
وكلـــف المجلـــس بســـرعة تنفيـــذ هـــذه

أمـــاك البلدية والمســـتأجرين مـــن أماك

التحتية وخدماتها األساسية في كرزكان،
ً
تقريرا
فقـــد اســـتعرض مجلـــس الـــوزراء

تطويـــر الطـــرق الداخلية فـــي المجمعات

الملكـــي رئيـــس الـــوزراء بدراســـة الوضع

المجلـــس األعلـــى للبيئـــة ،وقـــرار مجلس

الـــوزراء بإيقاف تحصيـــل اإليجارات من

مـــن وزيـــر األشـــغال وشـــئون البلديـــات

المستأجرين من المحات المملوكة لبنك
اإلسكان.
ً
سابعا :وافق مجلس الوزراء على اقتراح

لتطويـــر البنية التحتية في كرزكان تكفل
الجديـــدة بشـــكل خـــاص وتطوير شـــبكة
الصـــرف الصحـــي ،وقرر مجلـــس الوزراء

إحالة الخطة إلى اللجنة الوزارية للشئون

المالية واالقتصادية والتوازن المالي.
ً
خامســـا :اســـتعرض مجلـــس الـــوزراء
ً
تقريـــرا عرضـــه وزيـــر العمـــل والتنميـــة

االجتماعيـــة عـــن المنصـــة اإللكترونيـــة

بغرض تســـريع التواصل بين وزارة العمل
والتنميـــة االجتماعيـــة وصاحـــب العمـــل

والباحثيـــن عن عمل ومضاعفـــة عمليات
التوظيـــف وتســـهيلها مـــن خـــال ربـــط

بيانـــات صاحب العمـــل واحتياجاتهم من

تحصيل اإليجارات من المســـتأجرين من

ما يخص األدوات الصحية والوقائية.

الملكـــي رئيـــس الـــوزراء الموقـــر بإيقـــاف

الملكـــي رئيـــس الـــوزراء بتطويـــر البنيـــة

والتخطيـــط العمرانـــي تضمـــن خطـــة

للحد من انتشاره.
ً
ثانيـــا :اســـتنادًا إلـــى توصيـــة اللجنـــة

األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء ،وافـــق

والمجلس األعلى للبيئة.
ً
ً
تحقيقا لتوجيهات صاحب الســـمو
رابعـــا:

الدستورية والقانونية الازمة لذلك.
ً
ً
تنفيـــذا لتوجيهات صاحب الســـمو
ثالثـــا:

تحســـين الوضـــع البيئـــي فـــي المعاميـــر،

التنســـيقية برئاسة صاحب السمو الملكي

المقترحـــات بالتنســـيق بيـــن وزارة النفط

تحقـــق بصـــدور توجيـــه صاحـــب الســـمو

ً
ثامنـــا :وافق مجلس الوزراء على اقتراح

ً
تاســـعا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

مســـودة رد الحكومة علـــى اقتراح برغبة

يتعلق بالقسط الشهري المحدد في بداية
االنتفـــاع مـــن الخدمـــات االســـكانية التي

تقدمها وزارة اإلسكان.
ً
عاشـــرا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

برغبـــة القتصـــار الحزمـــة الماليـــة التـــي

مســـودة رد الحكومة علـــى اقتراح برغبة

على شركات ومؤسسات القطاع الخاص

لخدمة أهالي قرى شارع البديع.

أعلنتهـــا الحكومة بقيمـــة  4.3مليار دينار

ياسر الناصر

برغبة لتشـــديد الرقابة على األسواق في

الكـــوادر الوظيفية ببيانـــات الباحثين عن

المتوســـطة والصغيـــرة ومتناهيـــة الصغر
ً
ســـلبيا باإلجـــراءات
التـــي يثبـــت تأثرهـــا

مـــن خالهـــا توفير التســـجيل والتوظيف

ســـيما وأنـــه متحقـــق مـــن خـــال كافـــة

يتعلـــق بإنشـــاء مدرســـة ثانويـــة للبنيـــن

وفـــي بند التقارير الوزارية ،أخذ المجلس
ً
علمـــا من خـــال وزيـــر الخارجيـــة بنتائج

عمـــل باإلضافة إلـــى الخدمـــات التي يتم

االحترازيـــة لمواجهـــة كرونـــا بالبحريـــن،

والتدريب والتأمين ضد التعطل.
ً
سادســـا :وافـــق مجلـــس الـــوزراء علـــى

المبـــادرات التي تضمنتهـــا الحزمة المالية

المؤتمـــر الـــذي عقـــد بمناســـبة مـــرور 75
ً
عامـــا على صـــدور ميثاق األمـــم المتحدة

واالقتصاديـــة وبخاصـــة المبـــادرة التـــي

التنفيذيـــة لمنظمـــة التعـــاون اإلســـامي

اقتراح برغبة بإعفاء مستأجري المحات
التجاريـــة المملوكـــة للدولـــة مـــن اإليجار
ً
نظـــرا لظروف
الشـــهري لمدة ثاثة أشـــهر
انتشـــار جائحـــة كوفيـــد –  19والـــذي

أطلقها صندوق العمل (تمكين) ضمن هذه
الحزمـــة لدعم اســـتمرارية األعمال ودعم

تمويل المؤسســـات الصغيـــرة والمتناهية
الصغر.

وبنتائـــج االجتمـــاع االســـتثنائي للجنـــة

علـــى مســـتوى وزراء الخارجية ،كما أخذ
ً
علما مـــن خال وزيـــرة الصحة
المجلـــس
بنتائـــج اجتمـــاع مجلـــس وزراء الصحـــة

العرب.
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بند جديد للمادة األولى من “إعادة
تشكيل مجلس الموارد المالية”
المنامة  -بنا

صـــدر عـــن رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكـــي األمير

األولـــى مـــن القـــرار رقـــم ( )9لســـنة  2019بإعادة تشـــكيل

بإضافـــة بنـــد جديد إلـــى المادة األولى من القـــرار رقم ()9

“ 9-رئيس هيئة الطاقة المستدامة”.

خليفـــة بـــن ســـلمان ال خليفة ،قـــرار رقم ( )7لســـنة 2020

لسنة  2019بإعادة تشكيل مجلس الموارد المالية.
سمو رئيس الوزراء

ونصت المادة األولى من القرار على أنه يضاف إلى المادة

مجلس الموارد المالية بند جديد برقم ( ،)9نصه اآلتي:

وجـــاء في المـــادة الثانية من القرار أنه يعمـــل بهذا القرار

من تاريخ صدوره ،وينشر في الجريد الرسمية.
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توجيهات سمو رئيس الوزراء

تبشر بالخير دائما
المنامة  -جمعية رجال األعمال البحرينية

رفعـــت جمعيـــة رجـــال األعمـــال

البحرينيـــة أســـمى آيـــات الشـــكر

والتقديـــر واالمتنـــان إلـــى رئيـــس

الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي

األميـــر خليفة بن ســـلمان آل خليفة

سمو محافظ الجنوبية يتابع سير العمل بالمشروعات التنموية

ســموه اطلــع علــى مراحــل تطويــر عين ومتنــزه “الحنينيــة” و “عيــن أم غويفة”

علـــى تفضـــل ســـموه خالل ترؤســـه

جلســـة مجلس الوزراء التي عقدت

برئاسة ســـموه وبحضور ولي العهد
نائـــب القائـــد األعلـــى النائـــب األول

لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد
آل خليفة ،حيث وجه ســـمو رئيس
الـــوزراء إلـــى متابعـــة المبـــادرات

المنامة  -وزارة الداخلية

والمرئيـــات والمقترحـــات المقدمـــة

تـــرأس محافـــظ المحافظـــة الجنوبيـــة

من جمعية رجال األعمال البحرينية

ســـمو الشـــيخ خليفة بن علي بـــن خليفة

لتحفيـــز االقتصاد الوطني وتمكينه

تنســـيقيا (عن بعد)،
آل خليفـــة ،اجتماعً ـــا
ً

مـــن تجـــاوز اآلثـــار التـــي خلقتهـــا

بشـــأن متابعـــة مشـــاريع تطويـــر المرافق

جائحة كورونا كوفيـــد  .19وأعرب

العامة بالمحافظة.

رئيس مجلـــس إدارة الجمعية خالد

وفـــي بدايـــة االجتمـــاع ،ثمـــن ســـموه

الزيانـــي ونيابـــة عـــن كافـــة أعضاء

دور وزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

الجمعية عن تأييدهم ومســـاندتهم

والتخطيـــط العمرانـــي وبلديـــة المنطقة

لكافـــة المبـــادرات الحكيمـــة التـــي

الجنوبيـــة فـــي التعـــاون والتنســـيق

يتخذها جاللة الملك وســـمو رئيس

المشـــترك مـــع المحافظـــة لمتابعـــة

الوزراء وسمو ولي العهد في سبيل

احتياجـــات األهالـــي لتطويـــر المرافـــق

رفعـــة ونهضـــة البحريـــن ورعايـــة

العامة بالمحافظة ،كمشروع تطوير عين
ومنتـــزه “الحنينيـــة” و”عيـــن أم غويفـــة”

مـــن جهتهـــم ،أشـــاد الحضـــور بالـــدور

ضمـــن المشـــاريع الخدميـــة والتنمويـــة

البـــارز الـــذي تلعبـــه المحافظـــة الجنوبية

وأكد ســـموه مـــا تحظى به هـــذه العيون

والتعـــاون المشـــترك عبـــر المتابعـــة

أهالـــي منطقـــة الرفاع منـــذ تاريخ اآلباء

باالجتماع ،كل من وكيل شؤون البلديات

المشـــتركة مـــع الجهـــات المعنيـــة فـــي

والتخطيـــط العمرانـــي الشـــيخ محمـــد

والمنتزهـــات بمناطـــق المحافظـــة ،تأتي
ً
تلبيـــة الحتياجات األهالـــي بتطوير هذه

المنطقـــة الجنوبيـــة عاصـــم عبداللطيـــف

الرائدة.

فـــي التواصـــل المباشـــر مـــع المواطنين،

الطبيعيـــة مـــن أهميـــة تاريخيـــة لـــدى

المســـتمرة للمشـــاريع القائمـــة .وشـــارك

ً
موضحـــا ســـموه أن الجهـــود
واألجـــداد،

بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

متابعة مراحل مشاريع العيون الطبيعية

بن أحمـــد آل خليفـــة ،ومدير عـــام بلدية

المواقع لما تحظى به من قيمة تاريخية
وطبيعية ،وإلضفاء الطابع الحضاري لها.
ومـــن جانـــب آخـــر ،اطلع ســـمو المحافظ

على خطـــة البلدية في تطويـــر المراحل

عبـــدهللا ،إضافـــة إلـــى الوكيل المســـاعد

للخدمـــات المشـــتركة المهندســـة راويـــة

القادمـــة مـــن تطويـــر عيـــن ومنتـــزه

بمناطـــق المحافظـــة كافـــة ،وذلـــك مـــن

المناعـــي ،والوكيـــل المســـاعد لشـــؤون

إلـــى المرافـــق العامـــة والمنتزهـــات

والتطلعات التنموية للمواطنين.

المسؤولين في المحافظة الجنوبية.

“الحنينيـــة” و”عيـــن أم غويفـــة” ،إضافـــة

خالل التنسيق المشـــترك لتحقيق الرؤى

الزراعة عبدالعزيـــز عبدالكريم وعدد من

صحـــة وســـالمة المجتمـــع وتحفيز

وتســـريع عجلة التنمية االقتصادية
بوتيـــرة واثقـــة وعـــزم ال يليـــن.

ونوهـــت الجمعيـــة بالتوجيهـــات

الكريمـــة لســـمو رئيس الـــوزراء إلى
اللجنـــة الوزاريـــة للشـــؤون الماليـــة

واالقتصاديـــة والتـــوازن المالـــي
بالنظـــر فـــي الدراســـات والمبادرات

المقترحـــة المقدمـــة مـــن غرفـــة

تجـــارة وصناعة البحريـــن وجمعية

رجـــال األعمال البحرينيـــة المتعلقة

بالقطاعات المتأثرة جرّاء تداعيات
جائحـــة كورونـــا وآثارهـــا علـــى

االقتصـــاد الوطني ورفـــع توصيات

خالد الزياني

اللجنة بشـــأنها ،مؤكدا أن توجيهات
ســـموه تبعث على الفخـــر واالعتزاز

وتعكـــس الشـــراكة العتيـــدة بيـــن
الحكومـــة والقطاع التجـــاري ،األمر

الـــذي يبشـــر بالخير دائمـــا لمواصلة

المبادرات الوطنية الصادقة لتجاوز
التداعيـــات التـــي خلقتهـــا جائحـــة

كورونـــا العالميـــة علـــى االقتصـــاد

الوطني.

وأشـــار الزيانـــي إلـــى أن مرئيـــات

ومقترحـــات جمعية رجـــال األعمال
البحرينيـــة تضمنـــت رؤيـــة شـــاملة

لتحفيـــز

العمليـــة

االقتصاديـــة

وشملت عددا من المبادرات المهمة
للعديـــد مـــن القطاعـــات التجاريـــة

والصناعيـــة والعقارية والمســـتلهمة
مـــن التواصل والتشـــاور مـــع قطاع

األعمال في المملكة.

وأكـــدت الجمعيـــة أن االســـتجابة

الســـريعة والمباشـــرة والمتابعـــة
الشـــخصية مـــن صاحـــب الســـمو
الملكـــي رئيـــس الـــوزراء تؤكـــد مـــا

يوليه سموه على الدوام من حرص
كبير وجهد دءوب لكل ما من شأنه
أن يعـــزز متانـــة وصالبـــة االقتصاد
الوطنـــي ،ســـائلة هللا أن يديـــم على

ســـمو رئيس الوزراء موفور الصحة
والســـعادة وطـــول العمـــر لمواصلـــة
مســـيرة النهضـــة الشـــاملة فـــي ظل

قيادة جاللة الملك.

شــكـر عــلى تعـا ٍز
تتقدم عائلة المحميد
بخالص الشكر والتقدير واالمتنان إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه
وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء
وإلى معالي الشيخ خالد بن عبداهلل آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء
وإلى معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي
وإلى سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار سمو رئيس الوزراء
وإلى أصحاب السمو والمعالي و أفراد العائلة المالكة الكريمة
وإلى أصحاب المعالي والسعادة رئيسي وأعضاء مجلسي النواب والشورى والوزراء والسفراء وجميع األهل واألصدقاء
وكل من واسانا بالبرق أو بالنشر أو بالهاتف أو عبر شبكة التواصل االجتماعي من داخل مملكة البحرين وخارجها في
وفاة الفقيد الغالي المغفور له بإذن اهلل تعالى

محمد عيسى صالح المحميد
داعين المولى عز وجل أال يريهم مكروهًا في عزيز لديهم وأن يديم نعمة الصحة والعافية على الجميع.

إنا هلل وإنا إليه راجعون
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الصالح :تكريم المتميزين دافع لبذل المزيد
المنامة  -بنا

أثنـــت وزيرة الصحة فائقة الصالح على
الدعـــم واالهتمـــام مـــن رئيس الـــوزراء

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة

“األطباء” تشكر سمو رئيس الوزراء

جائـــزة ســـموه أكبـــر حافـــز لبـــذل مزيـــد مـــن الجهـــد والعطـــاء

المنامة  -بنا

ً
خدمـــة ألبنـــاء شـــعبهم
وتضحياتهـــم

أعربــت جمعيــة األطبــاء البحرينيــة عــن شــكرها وتقديرهــا لرئيــس مجلــس الــوزراء

ولإلنسان في مملكة البحرين.

الفاعلـــة والمثمـــرة مـــع وزارة الصحـــة من

وأشـــارت إلى أن اإلعان عن يوم الطبيب

أجـــل مواصلـــة النهـــوض بواقـــع الطبيـــب

في هذا الوقت بالـــذات لهو أفضل تكريم

البحريني من كافة النواحي.

لهـــؤالء األطبـــاء والذيـــن يقفـــون فـــي

واختتمـــت القاســـم تصريحهـــا قائلـــة إن

الصفـــوف األماميـــة في مواجهـــة جائحة

جمعيـــة األطبـــاء البحرينيـــة إذ تشـــكر

فيـــروس كورونـــا “كوفيـــد ،”19ويعملـــون

صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس الـــوزراء

بتفـــان وإخـــاص منقطـــع النظيـــر ،وفـــي

على دعمـــه المتواصل للجمعيـــة لتحقيق

معـــزل عـــن أســـرهم وأحبائهـــم لفتـــرات

أهدافها لخدمة الطبيـــب البحريني ،فإنها

طويلـــة ،ويعرضون أنفســـهم للخطر بغية

تتطلع أن يشـــمل ســـموه برعايته الكريمة

حمايـــة المواطنيـــن والمقيمين في مملكة

للفعالية االولى لتكريم األطباء المتميزين

البحرين الغالية.

في أول يوم أربعاء من شـــهر نوفمبر لهذا

وثمنت القاسم التفاعل اإليجابي والمثمر

العام ،وذلك لما سوف يكون لهذه الرعاية
من أثر كبير علـــى نفوس األطباء والذين
يكنـــون أســـمى آيـــات التقديـــر والمحبـــة

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة علــى إثر اعتمــاد مجلس

بن ســـلمان آل خليفة بالقطـــاع الصحي

الوزراء برئاســة ســموه في جلســة أمس مقترح الجمعية والذي تقدمت به مشــكورة

وخصوصا الكوادر العاملة.

وعبـــرت عـــن بالـــغ شـــكرها وتقديرهـــا

وزيرة الصحة فائقة الصالح لتخصيص يوم للطبيب البحريني.

لمباركـــة صاحـــب الســـمو الملكي رئيس

الوزراء وقـــرار مجلس الـــوزراء اعتماد
يـــوم للطبيـــب البحرينـــي فـــي أول

أربعـــاء مـــن شـــهر نوفمبـــر مـــن كل عام،

وهنـــأت رئيســـة الجمعيـــة غـــادة القاســـم

تحقيق اإلنجازات والنجاحات المتواصلة

وزيرة الصحة فائقة الصالح

جميـــع األطبـــاء علـــى الحفـــاوة والتكريم

للجمعيـــة فـــي خدمـــة أعضائهـــا واألطباء

مـــن الجهـــد؛ لارتقاء بجـــودة الخدمات

واإلنجـــاز الـــذي حظيـــت بـــه الجمعية من

بصورة عامة في مملكة البحرين.

لدن ســـموه لتكريم أبنائـــه وبناته األطباء
ً
معربة عن
فـــي مملكـــة البحريـــن الغاليـــة،

وأضافـــت إن تخصيـــص جائـــزة باســـم
ســـمو رئيـــس الـــوزراء لتكريـــم األطبـــاء

فخـــر جمعية األطباء الكبير بدعم ســـموه

البحرينييـــن المتميزيـــن فـــي البحـــث

الامحـــدود لجميـــع القطاعـــات وفـــي

العاجي والطبي يمثل أكبر حافز لألطباء

مقدمتهـــا القطـــاع الصحـــي وتوجيهاتـــه

مـــن أجل بذل المزيد مـــن الجهد والعطاء

الحكيمـــة لمجلـــس إدارة جمعيـــة األطباء

للتنافـــس والتميـــز لنيـــل شـــرف الحصول

من وزيرة الصحة فائقة الصالح في تبني

البحرينية والتي أسهمت على الدوام في

علـــى الجائزة ،ومواصلة مســـيرة عطائهم

مقتـــرح الجمعيـــة وعرضـــه علـــى مجلس
ً
منوهة
الوزراء الموقر وصوال إلى إقراره،

الصحية المقدمة للمواطن والمقيم.

وتخصيص جائزة باســـم رئيس الوزراء

وأعربت الوزيرة الصالح عن بالغ شكرها

صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر خليفة

وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس

بـــن ســـلمان آل خليفـــة لتكريـــم األطباء

الـــوزراء والمجلـــس الموقـــر علـــى هـــذه

البحرينييـــن المتميزيـــن فـــي البحـــث

الموافقـــة الكريمة التـــي تعكس اهتمام

العاجـــي والطبـــي ،والتي تأتـــي تقديرا

وتقدير ســـموه على ما تزخر به المملكة

للجهـــود التـــي يضطلع بهـــا األطباء في

من كفاءات وخبـــرات طبية متخصصة

الحفاظ على ســـامة وصحـــة المجتمع

في القطاع الصحي.

وحرصـــا علـــى تحفيزهـــم لبـــذل المزيد

بحـــرص الجمعية على مواصلة الشـــراكة

والعرفان لسموه الكريم.

“النوخذة” مهم لتأمين حياة العديد من المواطنين
الصيادون يشيدون بتوجيه سمو رئيس الوزراء بتفعيل قانون الثروة البحرية
محرر الشؤون المحلية

أشــاد عــدد مــن الصياديــن بتوجيهــات رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة
بــن ســلمان آل خليفــة بوضع اآلليات المناســبة لضمان تفعيــل قانون الثــروة البحرية ومنها
النوخــذة البحرينــي وتشــديد الرقابــة علــى المخالفيــن وذلك بهــدف تنظيم الصيــد وحماية
الثــروة البحريــة ،وكلــف ســموه اللجنة الوزاريــة للمشــاريع التنموية والبنيــة التحتية بذلك،
مؤكديــن أن مواقــف وقــرارات ســموه دائمــا تصــب فــي مصلحــة المواطنيــن بصفــة عامــة
والصيادين على وجه الخصوص وأن سموه يستجيب لمناشداتهم.
وأجمعـــوا علـــى أن توجيهات ســـموه بتفعيل

ومـــن جهته ،قال رئيس جمعية قالي محمد

قانـــون النوخـــذة البحرينـــي ســـتكون عامـــا

الدخيل إن اســـتجابة صاحب الســـمو الملكي

مهما في تأمين حيـــاة العديد من المواطنين

رئيـــس الـــوزراء لمناشـــدة الجمعيـــة ليســـت

الذيـــن يمتهنـــون تلك المهنـــة ،وأن توجيهات

بالغريبة على فسموه صاحب أياد بيضاء في

ســـموه أثلجـــت صـــدور الصياديـــن وكل مـــن

كل المجاالت وعلى كثير من فئات وشـــرائح
ً
مضيفا أن تطبيـــق قانون النوخذة
المجتمـــع،

مـــن نتائج إيجابيـــة فى الحفاظ علـــى البيئة

البحريني ســـوف يســـهم في منع الممارسات

البحرية وإعادة الثروة السمكية إلى ما كانت

الخاطئـــة مـــن قبـــل األعمـــال األجانـــب ممـــا

عليه.

ينعكس على قطاع الثروة السمكية.

لديـــه صلة بالبيئـــة البحرية،لما ســـينتج عنها

وأكـــد الدخيـــل أن صاحـــب الســـمو الملكـــي

مـــن خـــال االلتـــزام بالقوانيـــن واألنظمة من

رئيـــس الـــوزراء يحـــرص دائمـــا علـــى متابعة

أجـــل اســـتدامة الثـــروة الســـمكية باعتبارهـــا

كافـــة األمـــور المتعلقـــة بالصياديـــن وتوفيـــر

مصدر رئيسي من مصادر األمن الغذائي

كافـــة التســـهيات التـــي تســـهم فـــي الحفاظ

ورفـــع هرمس أســـمى آيات الشـــكر والعرفان

على مصالح الصياديـــن ،والمصلحة الوطنية

إلـــى صاحب الســـمو الملكـــي رئيـــس الوزراء

العامـــة للثـــروة البحريـــة ،الفتـــا إلـــى أن

علـــى هذه التوجيهـــات الهامة التي ستســـهم
ً
البحرية،منوهـــا أن
بالحفـــاظ علـــى الثـــروة

طمأنتهم على مســـتقبلهم بعد أن كان البعض

ســـموه طالمـــا وقـــف بجانـــب الصياديـــن في

مـــن الصيادين يواجهون العديد من المتاعب

الكثير من المواقف ،واســـتجاب لمناشـــدتهم

جـــراء الممارســـات الخاطئة والصيـــد الجائر

في مختلف األوقات وهذا ليس بغريب على

للبعض من العاملين بقطاع الصيد.

ســـموه الـــذي يعتبـــره البحرينييـــن بمختلـــف

وبـــدوره ،ثمـــن نائـــب رئيـــس الجمعيـــة خالد

فئاتهـــم األب الحنـــون والســـند فـــي كافـــة

هرمـــس توجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي

المواقف.

رئيـــس الـــوزراء بتفعيـــل قانـــون النوخـــذة

فيمـــا أوضـــح الصيـــاد حميـــد عيســـى مـــن

البحريني ،وقال أن توجيهات ســـموه ســـوف

منطقـــة الحـــد ،أت توجيهات صاحب الســـمو

تكون دافعً ـــا للصياديـــن البحرينيين للحفاظ

الملكـــي رئيـــس الـــوزراء بتطبيـــق قانـــون

علـــى ثرواتهم البحرية والعمـــل على تنميتها

النوخذة البحريني ،أثلجت صدور الصيادين

توجيهات ســـموه أفرحت جميع الصيادين و

خالد هرمس

حمد عيسى

محمد الدخيل

والمقيمين.

البحرينييـــن وحققـــت أمنياتهـــم فـــي تطبيق
ً
معربا
القانـــون الذي طـــال انتظاره لســـنوات،

وبدوره أشـــاد الصياد حسن ذياب من منطقة

عـــن خالـــص تقديـــره وعرفانـــه لســـموه علي

ســـترة بتوجيهـــات صاحـــب الســـمو الملكـــي

شـــموله بعطفه وحكمتـــه مطالـــب الصيادين

رئيس الوزراء لحماية الثروة السمكية ودعم

واالســـتجابة لهـــا بمـــا يصـــب فـــي صالـــح

ســـموه المتواصل لقطاع الصيـــد والصيادين

المواطنين وقطاع الثروة السمكية.

بهـــدف تنميـــة هـــذا القطـــاع وتعزيز مـــوارده

وأضاف أن تطبيق قانون النوخذة البحريني

باعتباره موردا هاما من موارد األمن الغذائي

سوف يعيد للبيئة البحرية بريقها السابق كما

في الباد.

ســـيعزز مـــن تنمية الثروة الســـمكية بالشـــكل

وقـــال إن تفعيل قانـــون النوخـــذة البحريني

األمثـــل ،مشـــيرا إلـــى أن جميـــع الصياديـــن

قـــرارا حكيمـــا مـــن ســـموه وهو محل إشـــادة

يدعون لسموه بموفور الصحة والعافية وان

وتعاون من قبل كافة الصيادين البحرينيين،

يظل سموه نصير للمواطنين والصيادين في

مشـــيرا إلى تفعيل القانون ســـوف يسهم في

كل مشـــكاتهم الحياتيـــة والعمليـــة ،وأكد أن

الحفـــاظ علـــى المخـــزون الســـمكي والبيئـــة

جميع الصيادين يعاهدون ســـموه المحافظة

البحرية كما أنه ســـيحافظ علي توطين تلك

على البيئـــة البحرية لمملكة البحرين وتوفير

المهنـــة وتعزيـــز دورهـــا فـــي منظومـــة األمن

األمـــن الغذائـــي مـــن األســـماك للمواطنيـــن

الغذائي.

يوم للطبيب البحريني يعكس االعتزاز بالعطاء اإلنساني

بوعنق :جائزة سمو األمير خليفة أسمى تكريم لألطباء
مكتب النائب خالد بوعنق

أشـــاد النائب خالد بوعنق باعتماد

ـجا حاف ـ ًـا م ــن المنج ــزات والنجاح ــات
رئي ــس “الش ــورى” :ال ــكادر الطب ــي يمتل ــك س ـ ً

آل خليفة يـــوم للطبيب البحريني

القضيبية  -مجلس الشورى

أن ما
وأشـــار رئيـــس مجلس الشـــورى إلـــى َّ

األطبـــاء البحرينيـــون يســـتحقون التكريـــم

أكـــد رئيـــس مجلس الشـــورى علـــي الصالح

كبيـــر فـــي تطبيـــق أعلـــى
وتفـــان
مخلصـــة،
ٍ
ٍ

جهـــود عاجيـــة وبحثيـــة ،وحرصهـــم على

الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل

مســـتوياتها ومراحلهـــا ،وتطبيـــق الخطـــط

رئيـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الملكـــي األميـــر خليفة بن ســـلمان
فـــي أول أربعـــاء مـــن نوفمبـــر من

كل عام ،وتخصيص جائزة باســـم

أن مباركـــة رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو
خليفـــة فـــي جلســـة مجلس الـــوزراء أمس

واإلســـتراتيجيات الصحيـــة التـــي تضعهـــا

فـــي أول أربعاء من شـــهر نوفمبـــر كل عام،

يوم للطبيب
مســـتمر ،مؤكدًا أن تخصيـــص ٍ

األطباء البحرينييـــن المتميزين في البحث

عمل وجهود في
بكل ما يقدمه األطباء من
ٍ

بـــن ســـلمان الـــذي كان طـــوال
مســـيرته داعمـــا للصحة ومســـاندا

التي يحظى بها الكادر الطبي في ظل العهد

للطب واألطبـــاء والممرضين ،وأن

الزاهر لعاهل البـــاد صاحب الجالة الملك،

الدعم والمســـاندة من لدن ســـموه

والفخـــر واالعتزاز نظير عطائهم اإلنســـاني

وقـــال إن الـــكادر الطبـــي البحرينـــي يمتلك
ً
ً
حافا من المنجزات والنجاحات على
سجا

همـــا مـــا أوصـــا الكـــوادر الطبيـــة

الكبيـــر ،والتضحيـــات الوطنيـــة المســـتمرة

مـــدى تاريخ البحرين الصحي ،فهم يمثلون

البحرينيـــة إلى ما هـــي عليه اليوم

لتوفيـــر الرعايـــة الصحية وعـــاج المرضى،

ً
نموذجـــا مـــن نمـــاذج الوفـــاء والتضحيـــة

من مكانة مهمة ومرموقة.

والحفـــاظ علـــى صحة وســـامة المواطنين

مـــن أجل مملكـــة البحريـــن ،مشـــيرًا إلى أن

والمقيمين في مملكة البحرين.

وقفتهم المشـــرّفة خـــال الظروف الصحية

االســـتثنائية التي تعيشـــها مملكـــة البحرين

المتميزيـــن فـــي البحـــث العاجي
والطبـــي ،ويأتـــي ذلـــك تقديـــرا

لجهـــود األطباء فـــي الحفاظ على

ســـامة وصحة المجتمـــع وحرصا
علـــى تحفيزهـــم لبـــذل مزيـــد مـــن

الجهـــد لارتقاء بجـــودة الخدمات

الصحيـــة

للمواطـــن

المقدمـــة

والمقيم.وأكد بوعنق أن االحتفال
بجائزة ســـموه لألطباء هو أســـمى
تكريـــم

والجيـــش

لألطبـــاء

البحرينييـــن

األبيـــض

الوطنـــي

المسؤول عبـر تاريخه العريق على

مـــدى العقود الثمانية الماضية في
التزامه بالقيم المهنية واإلنســـانية

يقـــوم بـــه األطبـــاء البحرينيـــون مـــن جهود

مســـتويات الرعايـــة الصحيـــة بمختلـــف

سموه لتكريم األطباء البحرينيين
النائب خالد بوعنق

الراقية وأخاقياته بصدق وأمانة
ونزاهة.
وأضـــاف أنهـــا تحمـــل اســـما عزيزا
على قلوب الجميـــع ،األمير خليفة

(اإلثنيـــن) باعتماد يـــوم للطبيـــب البحريني

الحكومـــة الموقرة ،هي محل إشـــادة وثناء

وتخصيـــص جائـــزة باســـم ســـموّ ه لتكريـــم

البحريني ســـيمثل محطة وطنية لاحتفاء

العاجـــي والطبي ،يعكس الدعـــم والرعاية

مختلف الظروف والتحديات.

إخضاع متطوعي تفتيش الصالونات لدورات تدريبية

ضمن الجهود المبذولة الحــتــواء فيروس “كــورونــا”

واالحتفـــاء ،وتوثيـــق مـــا يقومـــون بـــه مـــن

مواصلة إجراء الدراسات واألبحاث العلمية
مـــن أجـــل تعزيـــز وتطويـــر النظـــم الصحية

والعاجيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن ،وجعلهـــا

تميز وصـــدارة ،وموضع إشـــادة
دائمً ـــا فـــي ّ

وتقدير على المســـتويين الوطني والدولي،
علي الصالح

عطاء أكبر في خدمة المجال الصحي.

والتفانـــي والحـــرص علـــى ســـامة الجميع،
ّ
شـــكلوا خط الدفـــاع األول عن
حيـــث إنهم

سيبقى داعمً ا ومســـاندًا للقطاع الطبي ،من

صحـــة المواطنيـــن والمقيميـــن ،ويواصلون

خال ســـن وتحديث التشريعات والقوانين

الليـــل بالنهـــار لخدمـــة مملكـــة البحرين في

التـــي تتواكـــب والتطـــور الذي يشـــهده هذا

هذه الظروف.

القطـــاع فـــي مملكـــة البحريـــن ،بمـــا يجعـــل

ونوّ ه معالي رئيس مجلس الشـــورى إلى أن

الخدمـــات الصحيـــة فـــي مســـتويات عالية

ومتقدمة.

(كوفيـــد  ،)19تعكـــس أســـمى معانـــي البذل

ضــــمــــن حـــمـــلـــة “غــــــــــــذاؤك فـــــي بـــيـــتـــك”

المنامة  -محافظة العاصمة

نظمـــت محافظـــة العاصمة دورة
عمـــل إرشـــادية بالتعـــاون مـــع

الملـــك لألعمـــال اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب مستشـــار األمن

وزارة الصحـــة موجهـــة لعـــدد

الوطنـــي رئيـــس مجلـــس أمنـــاء المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال

مـــن المتطوعيـــن ،وذلـــك بغرض

اإلنســـانية ســـمو الشـــيخ ناصر بن حمد آل خليفة؛ لدعم األسر

تدريبهـــم علـــى القيـــام بحمـــات

والمواطنيـــن البحرينييـــن والمحتاجيـــن والمتضرريـــن مـــن

تفتيشـــية لتقييم الوضع الصحي

جائحـــة كورونـــا كوفيد  19من خال حملة “فينا خير” ،معتبرا

في الصالونات ومحات الحاقة

أن توزيع السال الغذائية ضمن حملة “غذاؤك في بيتك” التي

والتجميـــل الرجاليـــة والنســـائية

أطلقتهـــا المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية بالتعاون مع

وعـــدم اإلخـــال باالشـــتراطات
واإلجراءات الصحية التي يتعين
اتخاذهـــا فـــي المحـــال التجارية
والصناعيـــة وذلـــك ضمن الجهود
الوطنيـــة المبذولة الحتواء ومنع
انتشار فيروس كورونا المستجد
ً
علمـــا بـــأن هـــؤالء
(كوفيـــد،)-19

الســـكنية المعتمدين لدى تطبيق

الدورة كافـــة االشـــتراطات الواجب

عاصمتـــي االلكترونـــي ،حيـــث

توافرها بمحات الحاقة والتجميل

وبيـــن رئيـــس مجلس الشـــورى أن المجلس
ّ

إيصال عدد من السالل لألسر المتعففة بمدينة حمد
أشـــاد محافظ الشمالية علي العصفور بتوجيهات ممثل جالة

المتطوعين هم ممثلو المجمعات

مزيـــدًا من التحفيـــز والدافـــع لألطباء لبذل

ودول العالم بسبب جائجة فيروس كورونا

المنامة  -وزارة الداخلية

واستعرض ممثلو وزارة الصحة في

مؤكـــدًا أن يوم الطبيب البحريني ســـيخلق

وزارة الداخلية ،تسهم في التخفيف من آثار الجائحة ،مشيدا

بالتعاون القائم بين الســـلطتين التنفيذية والتشريعية ،معتبرا
أن العمـــل اإلنســـاني وإيصـــال المســـاعدات للمحتاجيـــن يأتي

حرصا على مســـاندة المجتمع في التخفيف من آثار الجائحة،
مؤكـــدا الســـعي فـــي إيصال الســـال الغذائية لمســـتحقيها من

بالمســـاعي اإلنســـانية التي يقوم بها النائبـــان عبدهللا الذوادي

المواطنين والمقيمين ،مشـــيدا بمختلف المبادرات التي تسهم

في مدينة حمد.

مـــن جانبهمـــا ،اثنـــى النائبـــان علـــى الجهـــود التي يبذلها ســـمو

وباســـم المالكي في إيصال عدد من الســـال لألســـر المتعففة

في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية ،وتؤكد تكاتف الجميع.

يتلخـــص دورهـــم فـــي رصـــد

التـــي أعلنت عنهـــا الـــوزارة الواجب

جـــاء ذلك خال لقاء المحافظ مـــع النائبين الذوادي والمالكي

فـــي

توافرهـــا والتقيـــد بهـــا مـــن قبـــل

بحضـــور نائـــب المحافظ العميـــد خالد الدوســـري ،وذلك أثناء

الشـــيخ ناصـــر بن حمـــد آل خليفة والقائمون علـــى حملة (فينا

الصالونات.

استام النائبين لعدد من السال الغذائية ،حيث أشاد المحافظ

تعاون المحافظ لما فيه الخير والصاح للوطن والمواطن.

الشـــكاوى

والمقترحـــات

محيـــط مجمعاتهـــم الســـكنية.

خيـــر) ووزارة الداخلية؛ للتخفيف من آثار الجائحة ،شـــاكرين
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التوجيهات الملكية نبراس للتعاطي المسؤول مع الجائحة

الرميحي 12 :ألف مادة إعالمية حول “كوفيد  ”19خالل  100يوم

المنامة -بنا

المبارك يطلع الذوادي والمالكي على مستجدات “الكهرباء”
والماء وائل المبارك بمكتبه النائبين
عبـــدهللا الـــذوادي وباســـم المالكـــي

عضـــو ،وفـــي بدايـــة اللقـــاء رحـــب

الوزيـــر بالنائبين واســـتعرض معهما
عـــددًا مـــن المواضيـــع المرتبطـــة

صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى

الشـــيخ ناصر بن حمـــد آل خليفة ممثل

بالتوجيهـــات الســـامية لعاهـــل البـــالد

التشـــريعية فـــي تحقيـــق تطلعـــات

المواطنين والمقيمين واالرتقاء بجودة
ً
انطالقا من
وكفـــاءة الخدمات المقدمة؛
توجيهـــات قيـــادة جاللة الملـــك بتوثيق
وتوطيـــد التعـــاون بيـــن الســـلطتين

التشـــريعية والتنفيذيـــة ،وأطلـــع الوزير

دوالر لدعـــم الجهود الوطنيـــة لمواجهة

فيروس كورونا.

التأثيـــر على وعـــي المجتمـــع وتحفيزه

وأشـــار إلـــى حـــرص الـــوزارة علـــى أداء

علـــى المشـــاركة اإليجابية فـــي الحفاظ

رســـالتها اإلعالميـــة فـــي بيئـــة عمـــل

على الصحة والسالمة العامة.

طـــرح ومناقشـــة القضايـــا التـــي تمـــس

حققتها.

اإلعـــالم والتجـــاوب الفعال مع شـــكاوى

التـــي تقدمهـــا الهيئة ،واإلنجـــازات التي

وأثمرت عن تبرعـــات بقيمة مئة مليون

والمصداقيـــة والكفـــاءة والفاعليـــة في

وخطـــط تحســـين جـــودة الخدمـــات

الكهربـــاء والماء فـــي المرحلـــة المقبلة،

المجلـــس األعلـــى للشـــباب والرياضـــة،

المســـؤول علـــى أســـس مـــن الشـــفافية

ســـلمان ال خليفـــة ،للـــوزارات واألجهزة

بيـــن الســـلطة التنفيذيـــة والســـلطة

الشـــباب مستشـــار األمن الوطني رئيس

نبراســـا يحتذى به فـــي العمل اإلعالمي
ً

بقطاعـــي الكهربـــاء والماء.وأشـــاد

مصلحـــة المواطن وبالتعاون المشـــترك

جاللة الملك لألعمال اإلنسانية وشؤون

آل خليفـــة ،للتعاطي اإلنســـاني الحكيم

النائبيـــن علـــى خطـــط وبرامـــج هيئـــة

الوزيـــر بالجهـــود المخلصة للنـــواب في

التطوعية “فينا خير” التي أطلقها ســـمو

مع جائحـــة فيروس كورونـــا ،باعتبارها

المنامة  -بنا

اســـتقبل وزيـــر شـــؤون الكهربـــاء

أشـــاد وزيـــر اإلعـــالم علـــي الرميحـــي

ومساهمة تلفزيون البحرين في الحملة

وثمَّ ـــن الوزير توجيهـــات رئيس الوزراء

صحيـــة وآمنـــة ،فـــي إطـــار التقيـــد

والتـــزام بتطبيق نظام العمل من المنزل

باإلجـــراءات االحترازيـــة مـــن تعقيـــم

صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن

لـــألم العاملة ،وحضـــور  % 30من العدد

الحكوميـــة كافـــة للتواصـــل مع وســـائل

اإلجمالي للموظفيـــن ،ومراعاة “التباعد
االجتماعـــي”،

المواطنيـــن واهتماماتهـــم ،معربًـــا عـــن

اعتـــزازه بدور اإلعالم الوطني كشـــريك

اإلخباريـــة والرقميـــة ،ونشـــر أكثـــر مـــن

صحفيـــة ،و 8تقاريـــر تحليلية ،وترويج

لفريق البحريـــن بقيادة ولي العهد نائب

العربيـــة واإلنجليزيـــة ،مـــن بينهـــا أكثـــر

ودعـــم  45مبادرة وطنية رقمية ،ونشـــر

مجلـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي

ً
تلفزيونيا،
برنامجا
البحرين ،وتقديم 13
ً

محوري في مســـاندة الجهود المخلصة

 5300خبر وتقرير واســـتطالع باللغتين

القائـــد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس

مـــن ألـــف خبر محلـــي على وكالـــة أنباء

وتوجـــه وزير اإلعالم بالشـــكر والتقدير

منهـــا أربعـــة برامـــج باللغـــة اإلنجليزية،
و 1600تقريـــر إخبـــاري ،و 3133عنوا ًنـــا

األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

 16منصـــة إلكترونيـــة لجهات حكومية،
 46تقريـــرًا مصممً ا ،وإعادة نشـــر العديد
مـــن قصـــص النجاح حـــول اإلجـــراءات

الوقائيـــة

والتدابيـــر

االحترازيـــة

الوطنيـــة ،ورصد  1508أخبـــار ،و4127

إلـــى الكـــوادر الصحفيـــة واإلعالميـــة

على الشـــريط اإلخباري باللغتين ،وأكثر
تلفزيونيا ،و26
مـــن  250فاصالً توعويًا
ً

علـــى  138استفســـارًا لوســـائل إعـــالم

ودقـــة ،ودورهـــا فـــي تعزيـــز الوعـــي

مختلفـــة لتوعيـــة المقيميـــن األجانـــب،

خبـــرًا وتقريـــرًا فـــي اإلعـــالم المحلـــي

واإلجراءات الرســـمية الضامنة للحفاظ

وجميـــع قطاعاتهـــا بإعـــادة بـــث جميـــع

قـــال المدير العام لمعهـــد اإلدارة العامة

الوطنيـــة لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا

ثقة أبناء المجتمع في اإلعالم الرســـمي

وسائل التواصل االجتماعي ،ومواصلة

أشـــاد بتطبيـــق “مجتمـــع واعـــي” ،الذي

جـــاء ذلـــك أثنـــاء مشـــاركته فـــي نـــدوة

المهنـــة ،ونبـــذ أي محـــاوالت مغرضـــة

لحث المستخدمين على الكلمة الطيبة.

بالتعـــاون مـــع المجلس األعلـــى للصحة
ً
تنفيـــذا لتوجيهـــات
ووزارة الصحـــة،

الجماعـــات الترابية اإلفريقية” .وأضاف

استغاللها.

االتصـــال الوطني في توحيـــد الخطاب

تهـــدف تعزيـــز حمايـــة المجتمـــع والحد

اإلعـــالم الوطنـــي فـــي بـــث  17مؤتمـــرًا

األول لرئيـــس مجلس الـــوزراء صاحب

أنظـــار المجتمعيـــن اإلقليمـــي والدولـــي

الوطنيـــة علـــى التزامهـــا باألمانـــة

والموضوعية في نشـــر األخبار بســـرعة

شمس :تطبيق “مجتمع واعي” لفت أنظار العالم

المجتمعـــي بالقـــرارات واإلرشـــادات

وتفعيـــل الحســـابات الرقميـــة للـــوزارة

على صحة وسالمة الجميع ،ما عزز من

األخبـــار والتقاريـــر والفواصـــل علـــى

المســـؤول والتزامه بـــآداب وأخالقيات

الحملة التوعوية اإللكترونية “قل خيرًا”

“مكانـــة ومزايـــا الرقمنـــة فـــي حكامـــة

لتســـييس األزمات اإلنســـانية أو إساءة

ونـــوه وزيـــر اإلعـــالم إلـــى دور مركـــز

أن التطبيـــق منصـــة وطنيـــة شـــاملة

واســـتعرض الوزير في هـــذا الصدد دور

اإلعالمي الرســـمي عبر شـــبكة االتصال

من انتشـــار فيـــروس كورونـــا ،مما لفت

صحفيـــا للفريـــق الوطنـــي المعنـــي
ً

اإلعالم المحلية والعالمية ،من خالل بث
 870رسالة إعالمية باللغتين ،وً 30
ملفا

هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

(بيبـــا) رائد شـــمس “إن المجتمع الدولي
أطلقتـــه هيئـــة المعلومـــات والحكومـــة

اإللكترونيـــة مـــع بداية جائحـــة كورونا

ولـــي العهد نائـــب القائد األعلـــى النائب

الســـمو الملكـــي األمير ســـلمان بن حمد
آل خليفـــة الراميـــة إلـــى دعـــم الجهـــود

فاصـــالً
إذاعيـــا ،و 8فواصل بســـبع لغات
ً

(كوفيد .”)19 -

إلى مـــا تتمتع به البحريـــن من إمكانات

تكنولوجية قوية ،وأفكار مبتكرة.

بمكافحـــة كورونا مباشـــرة عبر القنوات

التليفزيونيـــة واإلذاعيـــة والمنصـــات

الحكومـــي وتعزيز التواصل مع وســـائل

للرســـائل األســـبوعية ،وتحرير  20مادة

إشـــعارًا بالمواقـــع اإلخباريـــة ،والـــرد

محليـــة وإقليميـــة ودولية ،ونشـــر 262
والخارجـــي ،والتواصـــل مـــع مختلـــف
وســـائل اإلعـــالم فـــي تســـهيل إجـــراء

المقابـــالت التليفزيونيـــة للمســـؤولين،

وترتيـــب  12جولـــة إعالميـــة لزيـــارة

وحدات العناية المركزة في المستشفى

العسكري والمستشفى الميداني بسترة،
وإطـــالع الرأي العام على جهود الكوادر
الطبية والتمريضية.

وع ّبـــر عن اعتزازه بالشـــراكة مـــع وزارة

التربية والتعليم في إنتاج أكثر من 396
حصة تعليمية متلفزة ،وبثها على القناة
الرياضيـــة الثانيـــة والمنصـــات الرقميـــة
مـــن أجـــل اســـتدامة “التعليم عـــن بُعد”،

وتوظيـــف

التقنيـــات

الحديثـــة فـــي إنجـــاز المهام مـــن تقارير
صحفيـــة ومصـــورة ،وبرامـــج متنوعـــة

بمعدل شـــهري يبلغ في المتوســـط 191

ً
ً
برنامجا
تلفزيونيا مباشرًا ،و88
برنامجا
ً
مســـجالً ،و 240نشـــرة إخباريـــة ،و97
ً
برنامجـــا إخباريًـــا ،باإلضافـــة إلـــى 255

ً
إذاعيا مباشـــرًا ،ضمن تغطياتها
برنامجا
ً

اإلعالمية االعتياديـــة لمختلف القضايا

الوطنية واإلقليمية والدولية.

وأكـــد وزير اإلعـــالم أن الـــوزارة ماضية
فـــي جهودهـــا الوطنيـــة لتعزيـــز دور

اإلعـــالم في الحفـــاظ على أمـــن الوطن

واســـتقراره وســـالمة جميـــع أبنائه ،عبر

نشـــر األخبار والمعلومات بدقة وسرعة
وشـــفافية

ومصداقيـــة،

وتكريـــس

قيـــم الـــود والتســـامح ،وتثميـــن عطـــاء

الكـــوادر الطبيـــة والتمريضيـــة واألمنية
واإلعالميـــة فـــي الصفـــوف األماميـــة،

وتعزيـــز الوعـــي المجتمعـــي وتوحيـــد

الصف الوطني في تجاوز هذه الجائحة
العالمية والتصدي للشائعات والحمالت

المضـــادة ،ومواصلة مســـيرة اإلنجازات
التنمويـــة والحضاريـــة فـــي ظـــل العهـــد

الزاهر لصاحب الجاللة الملك.

استطالع “دراسات” :البحرينيون لديهم كل الثقة بقيادة جاللة الملك

تــأيــيــد قــيــاســي لــــإجــــراءات االحـــتـــرازيـــة والــوقــائــيــة الــمــتــخــذة

المنامة  -بنا

عقـــد مجلـــس أمنـــاء مركـــز البحريـــن

حظي بإشادة وتقدير المنظمات الدولية

والطاقـــة “دراســـات” ،اجتماعـــه الـــدوري

سادســـا :أشـــاد المجلـــس بإجـــراء مركـــز
ً

المرئي ،برئاســـة رئيس المجلس الشـــيخ

واســـتطالعات الـــرأي ،ومنهـــا اســـتطالع

كل مـــن األعضاء :أحمد هاشـــم اليوشـــع،

الخارجيـــة ،فيمـــا يتعلـــق بتطبيـــق نظام

للدراســـات اإلســـتراتيجية والدوليـــة

المتخصصة.

الرابـــع عشـــر ،عبـــر االتصـــال اإللكتروني

“دراســـات” عـــددا مـــن المســـوحات

عبـــدهللا بن أحمـــد آل خليفـــة ،وبحضور

يرصـــد آراء واتجاهـــات موظفـــي وزارة

ووهيـــب عيســـى الناصـــر ،والســـفير

العمل عن بُعد؛ لقياس مستوى اإلنتاجية،

توفيـــق أحمـــد المنصـــور ،وعبدالرحمـــن
عبدالحســـين جواهـــري ،وخليفـــة علـــي

الفاضـــل ،إلى جانـــب قتـــادة عبدالحميد

زمان ،وهو المدير التنفيذي للمركز.

وخالل االجتماع ،ناقش مجلس األمناء،

الموضوعـــات والفعاليـــات المدرجة على
جـــدول األعمـــال ،ومـــا تم إنجـــازه خالل

الربع الثاني من العام الجاري ،وذلك على
النحو التالي:

أوال :رفـــع مجلـــس األمنـــاء أســـمى آيات

الشـــكر واالمتنـــان للتوجيهـــات الحكيمة

لعاهـــل البالد صاحب الجاللة الملك حمد
بـــن عيســـى آل خليفة من أجـــل التصدي

لفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد ،)19
منوهًا باإلجـــراءات والتدابير الحكومية

الفعالة والناجحة ،برئاسة رئيس الوزراء
صاحب الســـمو الملكـــي األمير خليفة بن

وفعاليـــة وسالســـة تطبيقـــات المنصـــات

وأضـــاف :أن االســـتطالع الـــذي يعـــد

فـــي قطـــاع الخدمـــات المالية فـــي دول

 10546شـــخصا مـــن مختلـــف شـــرائح

مـــن تجربة البحرين” ،إضافـــة إلى تقرير

األكبـــر مـــن نوعـــه ،وشـــمل عينـــة بلغـــت

قياســـيا
وفئـــات المجتمـــع ،أظهـــر تأييدًا
ً

لإلجـــراءات االحترازيـــة والوقائية التي

اتخذتها مملكة البحرين؛ لضمان ســـالمة
الجميع.

مجلس التعاون الخليجي :رؤى مستمدة
تحليلـــي بعنـــوان “حلف الناتـــو واالتحاد

األوروبي في عالم ما بعد كورونا”.

وقـــال الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل

خليفـــة“ :إن مركـــز “دراســـات” يحـــرص

ثانيـــا :أكـــد رئيـــس مجلـــس األمنـــاء،
ً
اســـتمرار مركز “دراسات” في االضطالع

الدراســـات العالمية ،ولدينا شبكة واسعة

الدائم مع الشـــركاء والباحثين والجهات

لتبادل الدراسات والمعلومات”.

بمهامـــه وأنشـــطة المختلفـــة ،والتواصل
المعنيـــة ،مـــن خـــالل منصـــات التواصل

االجتماعـــي ،والفعاليـــات اإللكترونيـــة
المرئيـــة ،مـــع اتخـــاذ كافـــة التدابيـــر

الوقائية ،مشـــيرا إلـــى قيام المركز بجهد
بحثـــي وفكـــري اســـتثنائي؛ لمتابعـــة

خـــالل األزمـــة علـــى التواصل مـــع مراكز

من الشراكات مع مؤسسات بحثية رائدة
رابعـــا :أعـــرب مجلـــس األمنـــاء عـــن

ارتياحـــه بالتفاعـــل الكبيـــر مـــع مبـــادرة

مركـــز “دراســـات” لعقـــد سلســـلة مـــن

النـــدوات المرئيـــة ،ضمـــن فعاليـــات

“نشـــرة الخبـــراء” بمشـــاركة جمهـــور من

ســـلمان آل خليفـــة ،والمســـاعي الحثيثة

وتحليـــل تداعيـــات جائحـــة “كورونـــا”

يقودهـــا ولي العهـــد نائب القائـــد األعلى

ثالثـــا :اســـتعرض المجلـــس عـــددا مـــن

الراهن” ،وأخـــرى حول “موازنة القرارات

صاحب الســـمو الملكي األمير سلمان بن

صدرت عن المركز حول مستجدات أزمة

قيمة حياة اإلنســـان” وثالثة عن “أسواق

وأشـــار الشـــيخ عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل

األمناء فـــي مجلة “عالمنـــا” الصادرة في

أجـــراه مركز “دراســـات” بـــأن التوجيهات

المركز في الصحف والدوريات األجنبية

فـــي بث الطمأنينة والهدوء في المجتمع

وأوراق بحثيـــة ،ومنهـــا“ :دول الخليـــج

الجامعـــة ،عبر تكامـــل الجهود الرســـمية

الكورونـــا :أســـواق النفـــط” و”العالقـــات

مؤكدا أن القيادة االستثنائية والحكيمة

استخدام التكنولوجيا في أزمة فيروس

مملكـــة البحريـــن إلـــى بـــر األمان ،وســـط

الكورونـــا :نظـــرة اقتصاديـــة” ،و”تعزيـــز

الرائدة ،والجهود اإلنســـانية النبيلة ،التي

واستشراف المستقبل.

النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

الدراســـات والمقـــاالت البحثيـــة التـــي

حمد آل خليفة في هذا الشأن.

كورونـــا ،ومن بينها :مقال رئيس مجلس

خليفة إلى ما أكدته نتائج استطالع رأي

بروكســـل ،وإســـهامات أخـــرى لباحثـــي

الملكيـــة الســـامية ،كان لهـــا أعظـــم األثـــر

والعربيـــة .كمـــا صدر عـــن المركـــز تقارير

البحرينـــي ،وعـــززت الـــروح الوطنيـــة

وإدارة أزمـــة كورونـــا” و”تداعيـــات أزمة

واألهليـــة؛ لمواجهـــة جائحـــة “كورونـــا”،

الدوليـــة ما بعـــد كورونا” و”نظـــرة عامة:

صاحـــب الجاللـــة عاهـــل البـــالد ،قـــادت

كورونـــا المســـتجد” و”تداعيـــات أزمـــة

أزمة عالمية غير مسبوقة.

تبنـــي تقنيـــة سالســـل الكتل (بلوكشـــين)

المهتمين ،حيث نظم ندوة بعنوان “أزمة
كورونـــا وتداعياتها علـــى النظام العالمي
السياســـية خـــالل جائحـــة كوفيـــد:-19

النفط في ظل أزمة كورونا”.

خامســـا :أطلـــع الشـــيخ عبـــدهللا بـــن

أحمـــد آل خليفـــة ،المجلـــس على فحوى

المحاضـــرة المرئيـــة التي ألقاهـــا بعنوان
“صناعـــة القـــرار السياســـي وعالقتـــه

بالتشريع” ونظمها معهد البحرين للتنمية
السياســـية ،ضمـــن برنامـــج “مهـــارات
برلمانيـــة” ألعضـــاء مجلـــس الشـــورى.

وتناول فيها النموذج الذي قدمته مملكة
البحريـــن ،بقيادة حضرة صاحب الجاللة

عاهل البالد في صناعة القرار السياســـي
العلمـــي والمـــدروس خـــالل إدارة األزمة
العالميـــة لوبـــاء “كوفيـــد ”19؛ األمر الذي

اإللكترونيـــة ،وضمان اســـتمرارية العمل
وإنجـــاز المهـــام المطلوبـــة .كمـــا يجـــري
المركـــز اســـتطالعا غيـــر مســـبوق فـــي

منطقة الخليج العربي ،يستهدف قياس

مســـتوى الوعي لدى العمالة الوافدة في

مملكة البحرين بشـــأن فيروس “كورونا”
وأعراضـــه وطرق انتقالـــه ،ومدى متابعة

الحملة الوطنية لمكافحته.

ســـابعً ا :تابـــع المجلس آخر اســـتعدادات

بن هندي :المحرق تحظى باهتمام العاهل بجميع المشروعات
المنامة  -وزارة الداخلية

أكـــد محافـــظ المحـــرق ســـلمان بـــن

بـــن عيســـى آل خليفـــة ،وإلـــى الحكومة

باهتمـــام مـــن قيـــادة جاللـــة الملـــك في

الملكـــي األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل

هنـــدي المناعـــي أن المحافظـــة تحظـــى

كافـــة المشـــاريع التـــي تقام علـــى أرض

المحافظة ،ومنها اإلســـكانية والخدمية

والترفيهية خصوصا فيما يتعلق بالبنية
التحتية ،مشـــيرا إلى أن هذه المشـــاريع
والمكارم ،ســـاهمت في النمو المتسارع
للمحافظـــة علـــى كافة األصعـــدة ،رافعا
شـــكر وتقديـــر أهالـــي المحافظـــة بكافة

مدنها وقراها إلى المقام السامي لعاهل
البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد

برئاســـة رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو
خليفة ،وولـــي العهد نائب القائد األعلى
النائـــب األول لرئيـــس مجلـــس الـــوزراء

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة.

جاء ذلك في اللقاء الذي عقد “عن بُعد”
مع عدد مـــن المواطنين ،ضمـــن برنامج
“ترابـــط” الـــذي يقيمـــه معهـــد البحريـــن

للتنميـــة السياســـية بالتعاون مـــع وزارة
الداخلية.

إطـــالق مركـــز “دراســـات” البرنامـــج
التدريبـــي لتأهيـــل قـــدرات الشـــباب،

وتطويـــر مهاراتهم البحثيـــة والتطبيقية
واالبتكاريـــة ،تفاعـــال وتنفيـــذا لمبـــادرة
ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمـــال الخيريـــة

فحص اللحوم المستوردة لضمان خلوها من األمراض
المنامة  -بنا

وشـــؤون الشـــباب ،مستشـــار األمـــن

قـــال وكيـــل الثـــروة الحيوانيـــة

والرياضة ســـمو الشيخ ناصر بن حمد آل

والتخطيـــط العمراني خالـــد أحمد إن

الوطني ،رئيس المجلس األعلى للشباب
خليفة بإطالق برنامج (فرص).

بـــوزارة األشـــغال وشـــؤون البلديـــات

عـــدد األغنـــام المســـتوردة فـــي إبريل

ثامنـــا :ناقش المجلس مقترحا لمشـــروع

الماضـــي بلغـــت ( )27830بينمـــا بلغت

الباحثيـــن من الحصول على منح بحثية

الشـــهر  1444رأس بقـــر وصلـــت إلـــى

الئحـــة المنـــح البحثيـــة؛ بهـــدف تمكيـــن

مباشـــرة ،وإشـــراك مؤسســـات القطـــاع

عـــدد األبقـــار المســـتوردة فـــي نفـــس
البحريـــن عبـــر المينـــاء ،موضحـــا أن

الخـــاص عـــن طريـــق إبـــرام اتفاقـــات

المواشي يتم استيرادها في البحرين

تخدم أهداف وخطط تلك المؤسســـات.

أو الميناء).

شـــراكة ،وتوفيـــر منصـــة بحثيـــة فكرية
كمـــا ناقـــش مقترحـــا آخـــر إلقـــرار الئحة

الزمـــالء الفخريين لالســـتفادة من إنتاج

ومساهمات الباحثين غير المقيمين.

تاســـعا :اطلـــع المجلس علـــى محتويات

العـــدد الحادي عشـــر مـــن دوريـــة المركز
البحثيـــة

المتخصصـــة

«دراســـات»،

والتـــي تتنـــاول بالبحـــث والتحليـــل

القضايا السياســـية واألمنيـــة والدفاعية

واالقتصادية من منظور إستراتيجي.

عبر المنافذ الثالثة (الجســـر أو المطار
وذكـــر أن حجـــم اللحـــوم الحمـــراء

الـــواردة لمملكـــة البحرين خالل شـــهر
أبريـــل الماضـــي كانـــت ( )1717663

كيلوجرام واللحوم البيضاء حجمها (
 ) 4947152مشـــيرا إلـــى أنها أقل من

حجم المستورد لنفس الشهر من العام
الماضـــي حيث بلغت في شـــهر أبريل
من العام الماضي (الحمراء 1819209
والبيضـــاء  )7216274مشـــيرا الى أن

خالد أحمد

البحرين اســـتوردت كذلك خالل شهر
أبريـــل الماضـــي مـــا حجمـــه 830160

بيضه من بيض التفقيس.

وتابـــع أحمـــد أن الوكالـــة فـــي حـــال
اســـتيراد اللحـــوم أو المواشـــي فإنهـــا

تقـــوم باتخـــاذ عـــدد مـــن اإلجـــراءات
لضمـــان ســـالمة وصالحيـــة اللحـــوم

المســـتوردة أو المواشـــي وخلوها من
األمراض.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

األمير خليفة بن سلمان يعطي العالم صورا مدهشة في الزعامة
عندما يتدحرج المواطن بمحنته وتلتف حول عنقه المشـــاكل ويكون

الـــوزراء حفظـــه هللا ورعاه وفوق ذلك كله ،شـــغل مســـاحة كبيرة من

االنتصـــار والخالص تأتيه من صوت أمير اإلنســـانية ومدخل األفراح

بمواقفـــه اإلنســـانية وأبوته المعنـــى المتعارف عليـــه للزعامة ،فيعطي

ســـلمان آل خليفة رئيـــس الوزراء الموقر حفظـــه هللا ورعاه الذي يمد

مطلعـــا ومســـتمعا وعلـــى مقربـــة منه دائمـــا .لقد حـــرك ســـموه الجهاز

الـــذي ببركتـــه تهطـــل أمطـــار االطمئنـــان وتزهر فـــي حدائـــق كل بيت

والتواصـــل مع ذوي المواطـــن ،إلعاده مواطن واحد إلى أرض الوطن،

صالح علي سيف يعود ألرض الوطن من الجمهورية اليمنية الشقيقة،

لعدة أشهر يصارعون المجهول ،بينما أميرنا خليفة بن سلمان يلف كل

وســـائل التواصل االجتماعي بعد تعرضه ألزمة صحية خالل تواجده

الطرقات الوردية وينشر أشعة النور في دروبه.

قـــاب قوســـين أو أدنى مـــن اإلحباط واالنكســـار والســـقوط ،يجد لغة

العظمـــة فـــي قلـــوب شـــعبه وقلـــوب النـــاس فـــي كل مـــكان ،وتخطى

والســـرور في القلوب ســـيدي صاحب الســـمو الملكي األمير خليفة بن

المواطـــن أكثـــر ممـــا يترقب ،ويزيـــح عنه جبـــال الهمـــوم ويكون معه

جناح الحنان والمحبة ليحتضن كل الوطن وأبنائه المواطنين ،األمير

الحكومـــي بأكملـــه بمباشـــرة اإلجـــراءات الالزمة مع الجهـــات المعنية

بحرينـــي وتفـــوح منها رياحيـــن األفـــراح ،وهاهو المواطـــن البحريني

فـــي حيـــن أن دوال تخلت عـــن مئات مـــن مواطنيها وتركتهـــم عالقين

وذلـــك اســـتجابة مـــن ســـموه أيـــده هللا لمناشـــدة ذوي المواطـــن عبـــر

مواطـــن ومواطنة بعطفه وحنانـــه وأبوته ،ويجعله يحمل أفراحه في

فـــي اليمـــن ،حيـــث تم اســـتئجار طائرة لتأميـــن عـــودة المواطنين من

للتواصل17111483 :
الثالثاء  16يونيو  24 - 2020شوال  - 1441العدد 4263

opinions@albiladpress.com

» سيدي سمو رئيس الوزراء يعطي العالم صورا مدهشة في الزعامة

الجمهوريـــة اليمنية من مطار عدن الدولـــي إلى مطار مملكة البحرين

ومحبة أبناء شعبه والسهر على راحتهم أيا كانت الظروف ،وكما قلناها

مـــن مميزات الزعيم أن يكون صانعا للدول أو التاريخ ،وســـمو رئيس

الوطن إال األمير خليفة بن سلمان.

الدولي.

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

09

من قبل نقولها اليوم ،عند األلم والرياح العاتية ،ال خيار لنا في هذا

د .حورية الديري

B7747@hotmail.com

“يا بختي أنا بحريني”
فـــي مشـــهد لـــم أتمكن من االبتعـــاد عن التأمـــل في تفاصيلـــه ،خصوصا
عندمـــا ســـمعت حديثـــا بيـــن موظـــف االســـتقبال وشـــابين ،أخ وأختـــه

يتقدمـــان برغبتهمـــا بالتبرع بالدم ،حينها ســـألهما الموظـــف :هل لديكما

مريض معين؟ أجابا :ال ،بعدها استلم كل منهما استمارة البيانات وبادرا
بملئها ،فالتفتت عيناي يمينًا وشماالً لتنقلني إلى مشهد آخر حيث وجود

أعداد من المنتظرين ألدوارهم بالتبرع ،علني أحصل على مقعد مناسب
ونحن في ظل تطبيق إجراءات التباعد فلم يتوافر لي ،فقررت االنتظار
خـــارج القاعـــة ،إال أنني انتقلت إلى مشـــهد ثالث وبـــدأت التأمل الواعي

لحصر أعداد المنتظرين في الخارج ،لم أتردد في دراسة الموقف حيث
بـــدأت بالعـــد مـــن اليميـــن وأنـــا أرمق عين كل شـــخص كي أقيـــس كمية

الســـعادة التي تجعلهم وقوفا لفترات قد تطول ،كل تلك المشاهد كانت

لمدة ال تزيد عن النصف ساعة وتزامنت مع وجود أكثر من  ٢٠شخصا،
حينها لم أستطع التغلب على مشاعري إال بعد أن فتحت مفكرة هاتفي
ألكتـــب هذا المقال وبدأت الكلمات تســـابقني وفي داخلي غبطة وعزة،

يوميا دون إعـــالن أو حمالت
تصـــوروا معـــي أن هذه المشـــاهد تحصـــل
ً

خاصة بالتبرع.

المغـــزى ليس في التبـــرع ذاته وما يترتب عليه من نفـــع للمتبرع وإنقاذ

ألرواح المرضـــى ،المغـــزى هنـــا كبيـــر ،وجديـــر بتلـــك الوقفـــة والتأمـــل

والكتابة ،وأن تقفوا معي لحظة بلحظة كي تشـــاركوني المشـــاعر ذاتها،
ارجعوا معي إلى المشاهد التي حصلت ومعها دوافع كل شخص أخذته
الرغبة في هذا العمل اإلنساني ،إنها أرفع قيم اإلنسانية عندما تبادر من
نفســـك كـــي تهدي أخاك قطرة دم تنقذ بهـــا حياته ،لم أغلق مفكرتي في

تلك اللحظات إال وأنا أردد “يا بختي يا بختي”.
ztawfeeqi
@gmail.com

زهير توفيقي

» فعال ،هذا الموقف انعكاس كبير لثقافة المواطن البحريني في حب الخير
حتى في ظل األزمات ،هذا الدرس الذي تعلمته كان من موقع مركز التبرع
بالدم بمستشفى الملك حمد الجامعي الذي يعتبر صرحً ا رائدً ا بخدماته
المتميزة ،ومعكم نرسل أغلى تحية تقدير للطاقم الطبي واإلداري في هذا
المستشفى ،ولجميع الشباب المتواجدين لحظتها باعتبارهم مصدر إلهام
وقدوة لنا جميعً ا.

 ٣ماليين دينار فقط ال غير!
ذلك يحدث في بلدنا ،لقد مرت على األوقاف الكثير من مجالس

يرتبـــط وجـــود المـــاء بوجـــود الحيـــاة بشـــكل عـــام ،فهـــو عصـــب
ً
وجودا علـــى اإلطالق ،وقد نشـــرت
الحيـــاة وأحـــد أهـــم العناصـــر

عاما ،كيـــف لم يتم ضبط هـــذا االنتهاك
ً
اإلدارات طـــوال عشـــرين

الجعفريـــة يـــروي بالميـــاه العذبـــة طـــوال  ٢٠عاما مـــزارع ال تمت

الرئيس الســـابق لمجلس األوقاف الجعفرية منح شقيقه صفقات

دينارً ا ،ويتم نقل الماء بشـــكل يومي بمعدل  ١٠مرات في اليوم!

كل هذه التجاوزات ال يمكن البتة السكوت عنها ،بل البد من اتخاذ

الدولـــة أن تضـــرب بيـــد من حديد كل من تســـول له نفســـه اللعب

ليس في هذه المؤسسة فحسب ،بل في جميع المؤسسات ،فهذه

خطـــاب رئيس المجلـــس البلدي الشـــمالي المؤرخ فـــي  ٢٠فبراير

المحافظة عليها ،وزيادة مواردها من صميم عملهم.

جريـــدة “البالد” بتاريخ  ١٢يونيو الجاري عن أن مجلس األوقاف

الصـــارخ؟ قبل أيام كنت أقرأ ألحد كتـــاب األعمدة في “البالد” أن

بأيـــة صلـــة لألوقاف! كما ذكر التقريـــر أن تكلفة الصهريج تبلغ ٥٠

بيع وشراء بقيمة  ٤٠٠ألف دينار!

“والحســـابة تحســـب” ،أال يعتبـــر هذا هـــدرا للمال العـــام ومن حق

إجـــراءات قانونية ســـريعة وعادلة بالطبع إلنقـــاذ ما يمكن إنقاذه،

بأمالك الغير.

المنصرم إلى رئيس مجلس األوقاف الجعفرية ،طلب فيه التحقق

األمـــوال والثـــروات ال يملكها المســـؤولون ،بل هم مســـؤولون عن
» الحكومة الرشيدة تبذل قصارى جهدها لتوفير العيش الكريم

في األمر وال أعلم إذا كانت قد ظهرت نتائج التحقيق أم كعادتنا!

للجميع ،لذا من صميم عمل المسؤول المحافظة على المال العام

دينـــار مبلـــغ ضخم ،بل ضخم جدا ،وال أســـتطيع أن أســـتوعب أن

مالي يضاف إلى خزينة الدولة .والله من وراء القصد.

إذا ثبتـــت صحـــة التقريـــر ،هل ألحـــد أن يصدق ذلـــك؟!  ٣ماليين

والعمل على زيادته ،حيث إن الحكومة بأمس الحاجة ألي مصدر

hmaalmahdi
@gmail.com

حسين المهدي

أرقام تَ
صنع البحرين ...المرأة وسوق العمل
ُ
مـــرت مشـــاركة المـــرأة فـــي النشـــاط االقتصـــادي فـــي المملكـــة ،بمراحل

عديـــدة ،عبر مســـاهمتها فـــي الموارد البشـــرية العاملة في ســـوق العمل،
وعكســـت هذه المشـــاركة التحاق اإلناث بالتعليم قرب ختام عشـــرينات
ً
وتحديدا منذ
القرن الســـابق ،وظهرت نتائجه ألول مرة قبل ستة عقود،

نشـــر نتائـــج التعداد الســـكاني الثالث الـــذي أجري في نهاية خمســـينات

القـــرن الماضي ،حيث كانت مســـاهمة المرأة البحرينيـــة منخفضة كونها

بداية االنطالق لدخولها معترك الحياة العملية ،والتي لم تتجاوز نسبته
 ،% 1,6تضاعف بنحو مرتين ونصف مع التعداد الرابع بعد ست سنوات،

فـــاق تســـع مـــرات في التعداد الســـادس فـــي 1981م ،ليصل إلـــى ،9250
وبهذا كانت حصة المرأة في إجمالي قوة العمل الوطنية  ،% 15ولتفوق
مساهمتها ،الربع بعد عقدين من الزمان ،في مستهل األلفية الثالثة ،وإلى
قرابة  % 40في السنوات األخيرة.
ويعـــزى هـــذا النمـــو الـــذي تـــم تحقيقـــه مـــن قبـــل المـــرأة البحرينية في
مســـاهمتها في الموارد البشـــرية الوطنية إلى تقدمها في جميع المراحل
التعليميـــة وانفتـــاح فـــرص وظيفية فـــي مختلف القطاعـــات الحكومية
والماليـــة والمصرفيـــة والصناعيـــة والخدماتية .فنجدهـــا تمثل أكثر من

ليبلـــغ أربعـــة بالمئة ،والمس حوالي ألف نســـمة من اإلنـــاث العامالت في

نصف القوى العاملة في القطاع الحكومي ،وتجاوزت هذا المستوى في

وأظهـــرت نتائـــج التعداد الرابـــع ،لعـــام 1965م ،أن النســـاء فضلن العمل

قطاعـــات أخرى مثل قطـــاع التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشـــرية
ً
سابقا ،ليصير .% 80
والقطاع الصحي ،كما أشرنا

مهن تصنف باالقتصادية ،خارج المنزل.

بالمجال اإلداري والمكتبي ،خصوصا في القطاع الحكومي ومؤسســـات
القطـــاع الخـــاص وقطاع المال واألعمال ،ومن الالفت اســـتقطاب قطاع

» إن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجموع قوة العمل المحلية بالفترة من
 1959إلى 2019م من أقل من  % 2إلى أكثر من  20ضعفاً ،ترجمة للتطور

الخدمات التعليمية والقطاعات الطبية والصحية والتمريض والصيدلة،

الكبير في تمكينها من خالل التعليم والقوانين والتشريعات الرافدة

العنصـــر النســـائي غير البحريني الـــذي كان  .253إال أن الوضع تغير بنمو

والمستدامة.

عددا كبيرا منهن ،وكان عددهن آنذاك  37امرأة بحرينية ،مقارنة بهيمنة

هدى حرم

لتعزيز مكانتها في دعم النمو والتنمية االجتماعية واالقتصادية الشاملة
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