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áHÉbôdG ¿GƒjO ôjô≤J ¢``ûbÉæJ á«≤«°ùæàdG áæé∏dG
»μ∏ªdG ƒ``ª`°`ù`dG Ö``MÉ``°`U ¢``SCGô``J
»dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG
áæé∏dG ´ÉªàLG AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
.ó©H øY ó≤Y …òdG 353`dG á«≤«°ùæàdG
¿Gƒ``jO ô``jô``≤`J áæé∏dG â``°`û`bÉ``fh
-2019 á`` ` `jQGOE’Gh á``«`dÉ``ª`dG á``HÉ``bô``dG
á``æ`é`∏`dG â``°` Vô``©` à` °` SG É``ª` c ,2020
IQÉ``é`à`∏`d á``«` æ` Wƒ``dG á``«` é` «` JGô``à` °` S’G
äGóéà°ùe ≈∏Y â©∏WGh ,á«fhôàμdE’G
äGP á«eƒμëdG èeGôÑ∏d óMƒªdG QÉWE’G
â°Vô©à°SGh .áãdÉãdG ¬àî°ùæH ájƒdhC’G
πeÉ©àdG äGóéà°ùe ô``NBG ∂dòc áæé∏dG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a ™e
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á«fGõ«ªdG »a äÉcô°ûdG ìÉHQCG êGQOEG ∫ƒM OÉM ±ÓN
á«ªdÉ©dG ∫ÉªdG ¥Gƒ°SCÉH ÉæàbÓY ≈∏Y É«Ñ∏°S ôKDƒj :áeƒμëdG

ø«æWGƒªdG ≈∏Y ÖFGô°V ¢Vôa πjóÑdG ¿ƒμj ¿CG ≈°ûîf :ÜGƒf
.á«≤«°ùæàdG áæé∏dG ´ÉªàLG ¢SCGôàj ó¡©dG »dh ƒª°S |

∂∏ª∏d ¿hQÉ``°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG :óªM øH ô``°UÉf
ájƒdhCG º``¡æ«μªJh ø``jôëÑdG AÉæH »``a AÉcô``°T

.á«MÉààa’G ¬àª∏c »≤∏j ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S |
¢UôØdG í«àJh ÜÉÑ°ûdG ΩóîJ »àdG áMƒàØªdG á``dOÉ``©`dG
ôªKCG …òdG ájÉ°UƒdG ój ™aQh ,AÉæãà°SG ¿hO øe ™«ªé∏d
πÑ≤à°ùªd AÉcô°Th ∂∏ªdG ádÓéd øjQÉ°ûà°ùe ÜÉÑ°ûdG π©L
.áμ∏ªªdG
∫GRÉeh ¿Éc Éæaóg ¿CG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ócCGh
Aƒ°†dG §«∏°ùJh á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG áª°UÉY øjôëÑdG π©L
»a Égó¡°ûJ »àdG Iô«ÑμdG ájƒªæàdG ácôëdGh øjôëÑdG ≈∏Y
.ôgGõdG ó¡©dG
(3¢U π«°UÉØàdG)

πãªe áØ«∏N ∫BG óªM ø``H ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ó``cCG
ºYódG ¿CG ÜÉÑ°ûdG ¿hDƒ°Th á«fÉ°ùfE’G ∫ÉªYCÓd ∂∏ªdG ádÓL
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M πÑb øe ô«ÑμdG ΩÉªàg’Gh
´É£≤dÉH ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
øe ójó©dG øjôëÑdG AÉ``æ` HCG ≥«≤ëJ »``a º¡°SCG »HÉÑ°ûdG
ø«μªJ ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH I,ó©°UC’G ∞∏àîe ≈∏Y äGRÉ``é`fE’G
á«dÉãªdG áÄ«ÑdG áÄ«¡Jh ä’É``é`ª`dG ∞∏àîe »``a ÜÉÑ°ûdG
á«ªæàH á°UÉîdG äGQGô``≤`dG áYÉæ°U »a ácQÉ°ûª∏d º¡eÉeCG
.áμ∏ªªdG »a äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe
»a ÉgÉ≤dCG »àdG á«°ù«FôdG áª∏μdG ∫ÓN √ƒª°S π≤fh
¿hDƒ°T IQGRh É¡ª¶æJ »àdG 2020 ÜÉÑ°ûdG áªb ìÉààaG
∂∏ªdG ádÓL ôjó≤Jh äÉ«ëJ ¢``ù`eCG á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG
≥°TÉY »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ¿CG GócDƒe ,áª≤dG »a ø«cQÉ°ûª∏d
AÉæÑd á©FGQ ácGô°T »a √QhO »JCÉj Éægh ,RÉéfE’Gh …óëà∏d
ºYódG ºjó≤J »a ¬JGQÉ¡eh ¬JGQób øe IOÉØà°S’Gh πÑ≤à°ùªdG
ÉæfÉªjE’h ,¬«dEG êÉàëj ´É£b πμd á«HÉéjE’G IófÉ°ùªdGh
IOÉ``b º``¡`fCG ≈∏Y º¡«dEG ô¶ædÉHh ¬fƒμ∏ªj É``eh ÜÉÑ°ûdÉH
πãeC’G ∂jô°ûdG ¿ƒfƒμ«°S º¡fCG ócDƒªdG øe ¬fEÉa πÑ≤à°ùªdG
.Éæ¡LGƒJ äÉjóëJ …C’ ájò«ØæàdG §£îdGh ∫ƒ∏ëdG ™°Vƒd
≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàH AÉ``L πª©dG ¿EG √ƒª°S ∫É``bh
á°VÉjôdGh ÜÉÑ°ûdG ´É£b ôjƒ£àd »æWƒdG èeÉfôÑdG ÇOÉÑe
á«°ùaÉæàdG áÄ«ÑdG ≥∏N ¢SÉ°SCG ≈∏Y áªFÉ≤dG (áHÉéà°SG)

øY ø«∏FÉ°ùàe ,§``Ø` æ` dG QÉ``©` °` SCG ™``LGô``J
Gò¡H Iô«Ñc äÉcô°T Oƒ``Lh ø``e ihó``é`dG
ÉªYO ¬«a Ωó≤J ’ …ò``dG âbƒdG »a ºéëdG
áeƒμëdG åjóM Oôée ¿CG ø«Ø«°†e ,ádhó∏d
Ωƒ¡ØªdÉa á«£ØædG ô«Z äGOGôjE’G IOÉjR øY
.ÖFGô°†dG IOÉjR ƒg ∂dP øe
QOÉ``°`ü`e ™``jƒ``æ`J ¿CG ≈`` `dEG GhQÉ`` `°` ` TCGh
π«ªëJh ÖFGô°†dG ¢Vôa »æ©j ’ πNódG
´GQòdG ¿CG ø«M »a ,á«aÉ°VEG AÉÑYCG øWGƒªdG
ô«aƒJ ™«£à°ùJ ’ áeƒμë∏d ájQÉªãà°S’G
âdGRÉe ádhódG ¿CG ø«Ø«°†e ,ádhó∏d OQGƒe
.É¡ª°V É¡æe Ö∏£f »àdG äGOGôjE’G ¢†aôJ
(6¢U π«°UÉØàdG)

¿ƒfÉb ôÑY ôeC’G Gòg áédÉ©e ¿CG ôcPh
§¨d ÖÑ°ùj ó``b ¬``fC’ Ö°SÉæe ¿ƒμj ’ ó``b
áHƒ©°U óéf ºK ø``eh ,∫ÉªdG ¥Gƒ``°`SCG ™e
πc ¿CG ≈``dEG Gô«°ûe ,Éæ©jQÉ°ûe πjƒªJ »a
∂∏J IQGOEG ¢ùdÉée »a øjOƒLƒªdG AGQRƒdG
á«dÉªdG áHÉbôdG ¿GƒjO OƒLhh ,äÉcô°ûdG
áªcƒMh äÉ°übÉæªdG ¢ù∏éeh á``jQGOE’Gh
.á«aÉØ°ûdG CGóÑe ôaGƒJ ócDƒj ,äÉcô°ûdG
Öë°S ób á«dÉªdG áæé∏dG ¢ù«FQ ¿Éch
.á°SGQódG øe ójõªd ´ƒÑ°SCG Ióe ìôà≤ªdG
IôàØdG ¿CG ÜGƒ``æ` dG ó`` cCG πHÉ≤ªdG »``a
Ió``jó``L OQGƒ`` `e OÉ``é` jEG Ö∏£àJ á``«`dÉ``ë`dG
πX »``a á``dhó``dG á``«`fGõ``«`e »``a äGOGô`` jEÓ` `d

ájOÉ°üàb’Gh á«dÉªdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ôjô≤J
øe %50 êGQOEÉ` H ¿ƒfÉ≤H ìGô``à`b’G ¿CÉ°ûH
øjôëÑdG äÉμ∏àªe äÉcô°T ìÉ``HQCG »aÉ°U
.á°†HÉ≤dG RÉ¨dGh §ØædGh á°†HÉ≤dG
Iô«Ñc ≠dÉÑe ¢VGôàbG Éæ©£à°SG{ :∫Ébh
á©°SƒJ π``ã`e áªî°V ™``jQÉ``°`û`e π``jƒ``ª`à`d
™«ªL øe ∫GƒeCG ™ªL Éæ©£à°SGh ,IÉØ°üªdG
…CG áeƒμëdG π«ªëJ ¿hO øe ºdÉ©dG AÉëfCG
ób Gò¡c ¿ƒfÉb OÉéjEG ¿EGh ,á«dÉe äÉeGõàdG
∑ƒæÑdG ™e πÑ≤à°ùªdG »a á«dÉμ°TEG ÖÑ°ùj
óªà©J »àdG äGóæ°ùdG ¥Gƒ``°`SCGh á«ªdÉ©dG
»a »°SÉ°SCG πμ°ûH äÉcô°ûdG ∂∏J É¡«∏Y
.zÉ¡©jQÉ°ûe πjƒªJ

:ÜÉjO ó«dh Öàc
áØ«∏N ∫BG áØ«∏N øH óªëe ï«°ûdG ócCG
»aÉ°U øe %100 πjƒëJ ≈∏Y §ØædG ôjRh
á«fGõ«e ≈``dEG á«eƒμëdG äÉcô°ûdG ìÉ``HQCG
OƒLh ¿G ÉØ«°†e ,´É£à°ùªdG Qó≤H ádhódG
øe äGQGOE’G ¢ùdÉée AÉ``°`†`YCGh AÉ``°` SDhQ
§ØædGh äÉμ∏àªe äÉcô°T »``a áeƒμëdG
äÉcô°ûdG ∂∏J ìÉHQCG πjƒëJ øª°†j RÉ¨dGh
.ádhódG á«fGõ«e ≈dEG
á°ù∏L ∫Ó``N ¬à∏NGóe »``a ∂``dP AÉ``L
á°ù«FQ á``°`SÉ``Fô``H ¢``ù` eCG ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏ée
á°ûbÉæe óæY ,πæjR ájRƒa ÜGƒædG ¢ù∏ée

™«ªé∏d √ô``aƒà°Sh ÉfhQƒc ìÉ``≤d ¿ƒ«∏e øe ô``ãcCG âÑ∏W ø``jôëÑdG
.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød á∏ªàëªdG
áÄ«¡dG πÑb ø``e äÉMÉ≤∏dG OÉªàYG Qƒ``a ¬``fCG »fÉ£ë≤dG í``°` VhCGh
á«dhódG á«ë°üdG äÉª¶æªdGh á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ª∏d á«æWƒdG
™°Vh ºJ å«M ,ìÉ≤∏dG ôaƒà°S »àdG ∫hódG ≈dhCG øe øjôëÑdG ¿ƒμà°S
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d ìÉ≤∏dG AÉ£YE’ á«æ©ªdG äÉ¡édG πÑb øe §£N
Gòg »a á«ªdÉ©dG á«ë°üdG äÉ°SQÉªªdG π°†aCG ≥ahh ô°ùjh ádƒ¡°S πμH
.∫ÉéªdG
ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ¿CG ±É``°`VCGh
≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe ï«°ûdG á°SÉFôH
á°UÉîdG äÉMÉ≤∏dG äGóéà°ùªH ∫hCÉ` H ’k hCG º``FGO ´Ó``WG ≈∏Y áë°ü∏d
.áeRÓdG á«bÉÑà°S’G äGƒ£îdG PÉîJ’ ÉfhQƒc ¢Shô«ØH
(4¢U π«°UÉØàdG)

ájó©ªdG ¢VGôeC’G …QÉ°ûà°SG »fÉ£ë≤dG ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG ócCG
…ó°üà∏d »``Ñ`£`dG »``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø`dG ƒ°†Y …ôμ°ù©dG ≈Ø°ûà°ùªdÉH
≥«°ùæàdÉH øjôëÑdG áμ∏ªªH á«æ©ªdG äÉ¡édG ¿CG É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød
òæe ìÉ≤d ¿ƒ«∏e øe ôãcCG Ö∏£H âeó≤J »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ™e
ácô°Th ,»fÉªdCG »μjôeCG êÉàfEG zQõjÉa{ ácô°T øe »°VÉªdG ¢ù£°ùZCG
»àdG á«æ«°üdG zΩQÉaƒæ«°S{ ácô°Th ,»fÉ£jôH êÉàfEG zÉμ«æjRGôà°SCG{
á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO ™e ¿hÉ©àdÉH øjôëÑdG âcQÉ°T
Gô«°ûe .πªàëªdG ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG É¡HQÉéJ øe áãdÉãdG á∏MôªdG »a
Gô¶f IQƒcòªdG äÉcô°ûdG πÑb øe äÉMÉ≤∏dG √òg QÉ«àNG AÉL ¬fEG ≈dEG
øe É«ªdÉY äÉMÉ≤∏dÉH á≤∏©àªdG ÜQÉéàdG äGQƒ£àd Iôªà°ùªdG á©HÉàª∏d
.»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG πÑb
äÉMÉ≤∏d áéàæªdG äÉcô°ûdG á«≤H ™e ôªà°ùe π°UGƒàdG ¿CG ±É°VCGh

.»fÉ£ë≤dG ±Éæe Ö«ÑW Ωó≤ªdG |

á«æWh äGQOÉ°U ºYóJ zøjôëÑdG äGQOÉ°U{ í``HQ »``aÉ°U QÉ``æjO ∞``dCG 371^5 zè«∏îdG ¥OÉæa áYƒªée{ äGOGôjEG ¢VÉØîfG ø«jÓe 7^8 ≥≤ëj z»é«∏îdG ±ô``°üªdG{
ø``«eÉY ∫Ó``N Q’hO ¿ƒ``«∏e 46 É``¡àª«b ≈dhC’G á©°ùàdG ô``¡°TC’G »a zOGô``«à°SG{ ájRGôàM’G ô«HGóàdGh ô``Ø°ùdG Oƒ«b ÖÑ°ùH á©°ùàdG ô``¡°TCÓd á``«aÉ°U É``MÉHQCG QÉ``æjO

π«`°UÉ`Ø`à`dG
äÉëØ°üdG ≈∏Y
ájOÉ°üàb’G

35
π``eÉμàdG ≥``≤ëæd ô``¶àæf GPÉ``e
á«Hô©dG ∫hó``dG ø«H …OÉ°üàb’G
OÉëJ’G ≈dEG Üô©c Ωƒ«dG ÉæLƒMCG Ée
ød øëæa ..á«Hô©dG ÉædhO ø«H …OÉ°üàb’G
Gò¡H ’EG áeó≤àªdG ∫hódG øe íÑ°üfh iƒ≤f
.…OÉ°üàb’G πeÉμàdG
äÉeƒ≤e πc ∂∏ªf ÉæfCG ôeC’G »a ºdDƒªdG
óMGh ïjQÉJh ácôà°ûe á¨d øe πeÉμàdG Gòg
áeó≤àe äÉYÉæ°U É¡«∏Y Ωƒ≤J á∏FÉg äGhôKh
áØ∏àîªdG QOÉ``°`ü`ª`dG ∂∏ªf ø``ë`fh Ék«ª∏Y
´Gƒ``fCG á``YGQRh ¿OÉ``©`eh RÉ``Zh ∫hôàH øe
¿OÉ©eh á«YGQõdG π«°UÉëªdG øe áØ∏àîe
Éªc ..á©«Ñ£dG ∫É``ª`Lh áªjôc QÉ``é` MCGh
:º∏≤H
¥Gô©dGh ô°üe »a á«îjQÉàdG QÉ``KB’G Éæjód
Éæ°†©H É¡H πªμæd iôNC’G ∫hódGh ájQƒ°Sh
ójDƒŸG iƒ∏°S
IOƒLƒe ájô°ûÑdG iƒ≤dG ≈àM ..¢†©ÑdG
äÉjƒà°ùe ∞∏àîªH á«Hô©dG ∫hó`` dG »``a
á«Hô©dG ∫hó``dG ™jQÉ°ûe ò«ØæJ »a á«ÑæLC’G iƒ≤dG Ωóîà°ùf ¿CG ∫óH º«∏©àdG
.ø≤àªdG ÖjQóàdG ó©H á«YÉæ°üdG hCG á«fGôª©dG
ájGóH »a ¬JóLh á«Hô©dG ∫hódG ø«H Ék«∏ªY π°üëj ¿CG ≈æªJCG Éªd ™FGQ ∫Éãe
¢SQÉe »a CGóH …òdG ¿OQC’Gh ¥Gô©dGh ô°üe ø«H …OÉ°üàb’G πeÉμàdG ´hô°ûe
É¡ªgCG ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG äÉØ∏ªdGh ÉjÉ°†≤dG øe OóY ¢VGô©à°SG ºJ ,2020
å«M GóL º¡e ôeC’G Gògh ,¥Gô©dG ô«ª©J »∏Y ¥ÉØJ’Gh ÜÉgQE’G ≈∏Y AÉ°†≤dG
k G ó«Øà°ùjh ¢†©ÑdG º¡°†©H øe Üô©dG ó«Øà°ùj
√òg »a ¢UÉîdG ´É£≤dG É°†jC
äÉcô°T ≈∏Y ¥Gô©dG ∫GƒeCG ¥ÉØfEG ∫óH äÉ«fÉμeEG øe º¡jód ÉªH ..á«Hô©dG ∫hódG
.√ô«ª©àd á«ÑæLCG
¿OQC’É``H GkQhô``e ¥Gô``©`dG ≈``dEG ô°üe øe ºî°V Ö«HÉfCG §N AÉ°ûfEG ∂dòc
.ô°üªd »bGô©dG §ØædG πHÉ≤e AÉHô¡μdG ≈∏Y ¥Gô©dG π°üëàd
áªî°†dG ô«ª©àdG äÉcô°T IAÉØc ÖÑ°ùH ¥Gô©dG ô«ª©J »a ô°üe ºgÉ°ùJh
.∫ÉéªdG Gòg »a Iô«ÑμdG ¬JôÑNh …ô°üªdG ¢û«édG ™e ¿hÉ©àdÉH
»bGô©dG ¢ù«FôdGh »°ù«°ùdG ìÉàØdGóÑY ¢ù«FôdG ™ªàLG Ék«∏ªY ∂dP ó«cCÉàdh
…OÉ°üàb’G QÉ°ùªdG Gòg ó«cCÉàd ∑Qƒjƒ«f »a »fÉãdG ¬∏dGóÑY ∂∏ªdGh ídÉ°U ºgôH
§£îdG ™°VƒH ∂dPh »eƒ≤dG øeC’G ≈∏Y á°üjôM ô°üe πãe ádhO øe »HÉéjE’G
»a ºgÉ°ùj Éªeh áKÓãdG √ò``g ø«H …OÉ°üàb’G πeÉμàdG õjõ©J ∫hÉæàJ »àdG
.»Hô©dG ºdÉ©dGh ºdÉ©dG ∫hO äÉeRCG √ÉéJ IóMGh á«HôY ÉjDhQ áZÉ«°U
á«Hô©dG ∫hó``dG ≈∏Y ÉμjôeCG É¡àMôàbG »àdG ¿ô≤dG á≤Ø°üH ≥∏©àj Ée É¡æe
á«Hô©dG ∫hódG ø«H áª∏μdG IóMh Ö∏£àJh π«FGô°SEG ™e á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG πëd
ádhO ÖfÉL ≈dEG á«æ«£°ù∏a ádhO AÉ°ûfEG πãe ..áª¡ªdG á«Hô©dG ÉjÉ°†≤dG √òg √ÉéJ
.á«bô°ûdG ¢Só≤dG É¡àª°UÉYh π«FGô°SEG
πeÉμJ ó``LGƒ``J á«fÉμeEG ≈∏Y õ«côàdG ∫É≤ªdG Gò``g »``a …ó``d º¡ªdG ¿CG ’EG
á«KÓãdG ájOÉ°üàb’G IóMƒdG ´hô°ûe πμ°ûj …òdG á«Hô©dG ∫hódG ø«H …OÉ°üàbG
™e …OÉ°üàb’G ¿hÉ©à∏d IójóL ¥ÉaBG íàa ô°üe ójôJ å«M áeÉ¡dG ¬ªdÉ©e óMCG
áÄ«ÑdGh áë°üdGh π≤ædGh RÉ¨dGh §ØædG ä’Éée »a É°Uƒ°üN
¥Gô©dGh ¿OQC’G
k
äGOÉëJ’ ájGóH ájOÉ°üàb’G IóMƒdG √òg ¿ƒμàd ¥Gô©dG ô«ª©Jh QÉªãà°S’Gh
.á«Hô©dG ∫hódG ø«H iôNCG ájOÉ°üàbG
ô°üe ø«H ™ªéj …ò``dG …OÉ°üàb’G zΩƒ``«`f{ ´hô°ûe øY º∏©f ÉæfEG Éªc
¬«a áªgÉ°ùªdG á«Hô©dG ∫hódÉH õØ≤«°S …òdGh äGQÉ``eE’Gh ¿OQC’Gh ájOƒ©°ùdGh
¢ù«jÉ≤e ≈``dEG á«Hô©dG ∫hó``dG √ò¡H π°üà°S áeó≤àe ájOÉ°üàbGh á«ª∏Y äGõØb
π«°UÉëeh á∏FÉg äÉYÉæ°Uh ..á«ª∏Y äÉYGôàNGh Ωƒ∏Y øe á∏FÉg ájQÉ°†M
.áeó≤àe áMÉ«°Sh ..á∏eÉμàe á«YGQR
»a á«∏ª©dGh á«ª∏©dG äGƒ``£`î`dG ´É``Ñ`JG ƒ``g ¬∏c ô``eC’G ∂``dP »``a º¡ªdGh
.º«¶©dG ´hô°ûªdG Gòg äGƒ£N ò«Øæàd §«£îàdG
≈dEG ≈©°ùfh Üƒ©°Th äÉeƒμëc ÉæëdÉ°üe øjCG ∑Qóf ¿CG Üô©c Éæ«∏Y ¿PEG
Gòg çhóM á«fÉμeEG øY IójóY á∏ãeC’Gh .ÉædhO ø«H ájOÉ°üàb’G IóMƒdÉH É¡«≤ëJ
.øjô°û©dGh óMGƒdG ¿ô≤dG »a ÉkjQÉ°†Mh É«ª∏Y áeó≤àe ’hO íÑ°üæd ΩÉ¡dG ±ó¡dG
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:»e áî«°ûdG ..»MÉ«°ùdG QÉªãà°S’G áª≤H AGQRƒdG Ihóf »a É¡àcQÉ°ûe ∫ÓN

á«MÉ«°ùdG á``«aÉ≤ãdG ™``jQÉ°ûªdG »``a QÉªãà°S’G »``a ø``ªμj »``MÉ«°ùdG ´É``£≤dG π``Ñ≤à°ùe
á«FÉæãà°SG ácGô°T ™æ°U ,Ω2006 òæe øjôëÑdG »a
øe øqμªJh ¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤dG ø«H Ée áæ«àeh
¿ƒ«∏e ø«°ùªNh áÄe øe ôãcCÉH Qqó≤J ™jQÉ°ûe ò«ØæJ
áªYGódG ™jQÉ°ûªdG ¿CG â``ë`°`VhCGh .»``μ`jô``eCG Q’hO
ó©Jh á«ªdÉ©dG äÉ¡LƒàdG ¢ùμ©J á«aÉ≤ãdG áMÉ«°ù∏d
,Ék «ªdÉYh Ék «ª«∏bEGh Ék «∏ëe ìÉ«°ùdGh QGhõ``∏`d áHPÉL
»a á``eGó``à`°`S’G á«ªgCG á«dÉëdG á`` eRC’G âØ°ûc ó``bh
Iô«¨°üdG ™jQÉ°ûªdG ≈∏Y √OÉªàYGh áMÉ«°ùdG ´É£b
ºYÉ£ªdGh Iô«¨°üdG áaÉ«°†dG á£°ûfCÉc ájƒ¡dG äGP
.ájhó«dG ±ôëdGh á«YGóHE’G äÉYÉæ°üdGh ¥OÉæØdGh
á«ªæàdG ±GógCG ™e iRGƒàJ ™jQÉ°ûªdG √òg ¿EG âdÉbh
,»∏ëªdG ™ªàéªdÉH AÉ≤JQ’G »a º¡°ùJh áeGóà°ùªdG
Dƒ`dDƒ`∏`dG QÉ°ùe ™``bƒ``e ´hô``°`û`e ∫Éãªc Iô°†ëà°ùe
ƒμ°ùfƒ«∏d »ªdÉ©dG çGô``à` dG áªFÉb ≈∏Y πé°ùªdG
.¥qôëªdG »a …ô°†ëdG ôjƒ£àdG ™jQÉ°ûe øe Égô«Zh

âªJ å«M ,GQƒ``à` fƒ``c Éæ«∏jEG »`` `HhQhC’G ¿É``ª`dô``Ñ`dG
áMÉ«°ùdGh ôØ°ùdG ´É£b ¢TÉ©fE’ á∏eÉ°T á£N á°ûbÉæe
IOÉYEG πLCG øe QÉªãà°S’Gh QÉμàH’G ™«é°ûJh »ªdÉ©dG
.ôØ°ùdGh áMÉ«°ùdG äÉ¡Lhh •ƒ£N AÉæH
âæμªJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿EG âdÉb ,É¡à∏NGóe »ah
∂dPh IAÉØμH ÉfhQƒc ¢Shô«a »°ûØJ áeRCG á¡LGƒe øe
á«≤«°ùæàdG áæé∏dGh »ë°üdG ´É£≤dG πeÉ©J π°†ØH
óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH
∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
»ah á«aGôàMÉH á``eRC’G ™e AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
…ƒ«ëdG áMÉ«°ùdG ´É£b ¿CG áë°Vƒe ,Ö°SÉæªdG âbƒdG
.ΩÉ©dG Gòg ájÉ¡f ™e Éæ°ùëJ ó¡°ûj ¿CG ™bq ƒàj
»a øªμj »MÉ«°ùdG ´É£≤dG πÑ≤à°ùe ¿CG âaÉ°VCGh
Iô«°ûe ,á«MÉ«°ùdG á«aÉ≤ãdG ™jQÉ°ûªdG »a QÉªãà°S’G
¬à≤∏WCG …òdGh áaÉ≤ãdG »a QÉªãà°S’G ´hô°ûe ¿CG ≈dEG

á°ù«FQ áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »e áî«°ûdG âcQÉ°T
Ihóf »a ,ó©H øY ,QÉ`` KB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g
QÉªãà°S’G áªb{ èeÉfôH øª°V Ió≤©æªdG AGQRƒ`` dG
áMÉ«°ù∏d »dhódG ôªJDƒªdG É¡ª¶æj »àdG ,z»MÉ«°ùdG
»dhódG ôØ°ùdG ¥ƒ°S ¢Vô©e ™e ¿hÉ©àdÉH QÉªãà°S’Gh
,…QÉédG ô¡°ûdG 11 ≈àM Ék «°VGôàaG ΩÉ©dG Gòg ¿óæd –
øe ójó©dG ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe ¢Vôa πX »a ∂``dPh
»°ûØJ ÖÑ°ùH π≤æàdGh ôØ°ùdG á``cô``M ≈∏Y Oƒ``«`≤`dG
.(19 – ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a
»YÉaôdG ÖdÉW QƒàcódG Qƒ°†M IhóædG äó¡°Th
…òdGh á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æªd ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG ø«eC’G
ácQÉ°ûe ≈dEG áaÉ°VEG ,»MÉ«°ùdG QÉªãà°S’G áªb ¢SCGôj
,â«∏JGôH óæeOEG ÉμjÉeÉL øe áMÉ«°ùdG ôjRh øe πc
áMÉ«°ùdG ôjRh ,’’ÉH Ö«éf É«æ«c øe áMÉ«°ùdG ôjRh
ƒ°†Yh õ``jÉ``Ø`dG ∞``jÉ``f ó«°ùdG ¿OQC’G ø``e QÉ`` ` KB’Gh

:»fÉ£ë≤dG ..¢ù£°ùZCG òæe ìÉ≤d ¿ƒ«∏e øe ôãcCG Ö∏W

ÉgOÉªàYG Qƒ``a zÉfhQƒc{ äÉ``MÉ≤d ™``«ªé∏d ôaƒà°S »``àdG ∫hó``dG πFGhCG ø``e ø``jôëÑdG
á∏ªàëªdG äÉMÉ≤∏d áéàæªdG äÉcô°ûdG á«≤H
.ÉfhQƒc ¢Shô«Ød
OÉªàYG Qƒ``a ¬`` fCG »fÉ£ë≤dG í``°` VhCGh
ø¡ª∏d á«æWƒdG áÄ«¡dG πÑb ø``e äÉ``MÉ``≤`∏`dG
á«ë°üdG äÉª¶æªdGh á«ë°üdG äÉ``eó``î`dGh
∫hó``dG ≈``dhCG øe øjôëÑdG ¿ƒμà°S á«dhódG
§£N ™°Vh ºJ å«M ,ìÉ≤∏dG ôaƒà°S »àdG
ìÉ``≤`∏`dG AÉ£YE’ á«æ©ªdG äÉ``¡` é` dG π``Ñ`b ø``e
ô°ùjh ádƒ¡°S πμH ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
á«ªdÉ©dG á«ë°üdG äÉ°SQÉªªdG π°†aCG ≥ahh
.∫ÉéªdG Gòg »a

zÉμfRôà°SG{ ácô°Th ,»fÉªdCG »μjôeCG êÉàfEG
zΩQÉ``aƒ``æ` «` °` S{ á``cô``°` Th ,»``fÉ``£` jô``H êÉ`` à` `fEG
™e ¿hÉ©àdÉH øjôëÑdG âcQÉ°T »àdG á«æ«°üdG
»a á≤«≤°ûdG IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO
ìÉ≤∏d ájôjô°ùdG É¡HQÉéJ øe áãdÉãdG á∏MôªdG
QÉ«àNG AÉL ¬``fEG »fÉ£ë≤dG ∫É``bh .πªàëªdG
IQƒcòªdG äÉcô°ûdG πÑb øe äÉMÉ≤∏dG √ò``g
ÜQÉéàdG äGQƒ£àd Iôªà°ùªdG á©HÉàª∏d Gô¶f
≥jôØdG πÑb øe É«ªdÉY äÉMÉ≤∏dÉH á≤∏©àªdG
.»Ñ£dG »æWƒdG
™e ô``ª`à`°`ù`e π``°` UGƒ``à` dG ¿CG ±É```°` `VCGh

.áμ∏ªªdG »a ø«ª«≤ªdGh
»Ñ£dG »``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø`dG ¿CG ±É``°``VCGh
ï«°ûdG á°SÉFôH ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¬∏dGóÑY øH óªëe
∫hCÉ`H ’k hCG º``FGO ´Ó``WG ≈∏Y áë°ü∏d ≈∏YC’G
¢Shô«ØH á°UÉîdG äÉMÉ≤∏dG äGóéà°ùªH
.áeRÓdG á«bÉÑà°S’G äGƒ£îdG PÉîJ’ ÉfhQƒc
á«æ©ªdG äÉ¡édG ¿CG »fÉ£ë≤dG ±É°VCGh
≥jôØdG ™``e ≥«°ùæàdÉHh øjôëÑdG áμ∏ªªH
¿ƒ«∏e øe ôãcCG Ö∏£H âeó≤J »Ñ£dG »æWƒdG
zQõjÉa{ ácô°T øe »°VÉªdG ¢ù£°ùZCG òæe ìÉ≤d

»fÉ£ë≤dG ±É``æ` e Ö``«`Ñ`W Ωó``≤` ª` dG ó`` cCG
≈Ø°ûà°ùªdÉH ájó©ªdG ¢``VGô``eC’G …QÉ°ûà°SG
»Ñ£dG »``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø`dG ƒ°†Y …ôμ°ù©dG
äÉ¡«LƒàH ¬``fCG É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
øH ¿Éª∏°S ô``«` eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
≈∏YC’G óFÉ≤dG ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM
â©°Vh AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG
πeÉ©à∏d á«bÉÑà°S’G É¡££N øjôëÑdG áμ∏ªe
,Ék«ªdÉY √QÉ°ûàfG ¿ÓYEG AóH òæe ¢Shô«ØdG ™e
…ó°üà∏d OQGƒªdGh äÉ«fÉμeE’G πc ô«î°ùJ ºJh
ø«æWGƒªdG á``eÓ``°`Sh áë°U ßØëj É``ª`H ¬``d

.»fÉ£ë≤dG ±Éæe .O |

á``jOƒ©°ùdG äÉ``°ü°üîàdG á``Ä«g ø``e »``°ù°SDƒªdG OÉ``ªà`Y’G ≈``∏Y π``°ü`ëj z»``©eÉ`édG ó``ªM{
ájÉYôdG »∏eÉY ™«ªL ÖjQóJ ¿G ≈``dG Iô«°ûe ,á«ªjOÉcCG áÄ«H »a OÉªàY’Gh
ÖW ,áeÉ©dG áMGôédG ,»æWÉÑdG Ö£dG :á«dÉàdG ä’ÉéªdG πª°ûj á«ë°üdG
á©°TC’G ,¢VGôeC’G º∏Y ,ÇQGƒ£dG ÖW ,ôjóîàdG ÖW ,IO’ƒdGh AÉ°ùædG ,∫ÉØWC’G
áMGôLh IôéæëdGh ¿PC’Gh ∞``fC’G áMGôL ,ΩÉ¶©dG áMGôL ,á«°ü«î°ûàdG
ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG øe »°ù°SDƒªdG OÉªàY’G ¿G ôcòdÉH Qóéj .á«dƒÑdG ∂dÉ°ùªdG
π°üM »àdG á«dhódGh á«∏ëªdG äGOÉªàY’G á∏°ù∏°ùd º°†æj á«ë°üdG äÉ°ü°üîà∏d
≈∏Y ΩódG ∂æHh ≈Ø°ûà°ùªdG äGôÑàîe ∫ƒ°üM â∏ª°T »àdGh ,≈Ø°ûà°ùªdG É¡«∏Y
(CAP) ¢VGôeC’G º∏©d á«μjôeC’G á«μ∏ªdG á«∏μdG øe á«dhódG OÉªàY’G IOÉ¡°T
¢TÉ©fE’G äGQhO º«¶æJ »a ¢ü°üîàe õcôªc á«μjôeC’G Ö∏≤dG á«©ªL øe OÉªàYG
ácôà°ûªdG á«dhódG áæé∏dG OÉªàYG ≈∏Y ∫ƒ°üëdGh ,Ωó≤àªdGh »°SÉ°SC’G »Ñ∏≤dG
.(JCI)

ÖjQóàd Ió©e áª«∏©J áÄ«Hh á«ÑW QOGƒ``c øe ¬ª°†j Éeh áYƒ°VƒªdG èeGôÑdG
.AÉÑWC’G
»°ù°SDƒªdG OÉªàY’G Gòg ¿G ¬∏dG á«£Y øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG Ö«ÑW AGƒ∏dG ócCGh
èeGôÑdG ò«ØæJh IQGOEG »a ô«jÉ©ªdÉH ¬eGõàdGh ≈Ø°ûà°ùªdG ájõgÉL ≈∏Y IOÉ¡°T
äÉ«fÉμeE’G áaÉc ô«aƒJh AÉÑWC’G ÖjQóàd É«∏©dG äÉ°SGQó∏d á«ÑjQóàdGh á«Ñ£dG
§£Nh ¢ù°SCG ≈∏Y á«ª«∏©J áÄ«H ≥∏Nh èeGôÑdG √òg »a º¡d ájQGOE’Gh á«ª«∏©àdG
.áæeB’G á«æ¡ªdG á°SQÉªª∏d º¡∏gDƒj Ωó≤àe ÖjQóJ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d áYƒ°Vƒe
OÉªàYG ¿CG ±GôàM’Gh ÖjQóàdG õcôe ôjóe ø°ùëdG ∫’O IQƒàcódG äôcPh
IQGOEG É¡dòÑJ »àdG á∏°UGƒàªdG Oƒ¡é∏d É kéjƒàJ »JCÉj á«ë°üdG äÉ°ü°üîàdG áÄ«g
äÉbÉ£dG øe IOÉØà°S’G ≥«≤ëJh äÉ«fÉμeE’G ôjƒ£àd ≈Ø°ûà°ùªdG ƒHƒ°ùæeh
IOƒédG ô«jÉ©e ≥«≤ëJ ¿Éª°†d ø«HQóàª∏d á∏eÉ°T ájÉYQh á«dÉ©dG äGôÑîdG äGP

≈Ø°ûà°ùe óFÉb áØ«∏N ∫BG ¬∏dG á«£Y øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG Ö«ÑW AGƒ∏dG ìô°U
ÉgOÉªàYG âëæe á«ë°üdG äÉ°ü°üîà∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dG ¿CG »©eÉédG óªM ∂∏ªdG
ô«jÉ©e ¬FÉØ«à°SG ó©H ójóL øe äGƒæ°S ™``HQCG Ióªd ≈Ø°ûà°ùª∏d »°ù°SDƒªdG
OÉªàY’G ≈∏Y π°üM ób ≈Ø°ûà°ùªdG ¿CG ≈dG Gkô«°ûe ,»°SÉ°SC’G ÖjQóàdG äÉÑ∏£àe
.2013 áæ°S »a Iôe ∫hC’
»ª«≤e øe á∏μ°ûªdG áæé∏dG óah ¬H ΩÉb »àdG º««≤àdG ó©H OÉªàY’G Gòg AÉL
≈∏Y º¡YÓWEGh á«ë°üdG äÉ°ü°üîà∏d ájOƒ©°ùdG áÄ«¡dÉH »°ù°SDƒªdG OÉªàY’G
õcGôªdG ≈dEG áaÉ°VE’ÉHh »©eÉédG óªM ∂∏ªdG ≈Ø°ûà°ùªH á«ÑjQóàdG èeÉfôÑdG
,Iôªà°ùªdG º«∏©àdG èeGôH ,AÉÑWC’G OóYh ,á«ÑjQóàdG äÉYÉ≤dG πãe á«ª«∏©àdG
á«∏ª©dG »a ácQÉ°ûªdG á«fÉμeEG ,É«∏©dG äÉ°SQGódG èeGôH íFGƒdh á«Ñ£dG áÑàμªdG
™«ªL ≈∏Y óaƒdG ´ÓWEG ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,ádÉeõdG èeGôÑd ájôjƒ£àdGh á«ÑjQóàdG
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åjóëdG º°Sƒe QÉªãà°SG
∞«XƒàdG øY
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG

ÖcGƒJ á©FGQ IQOÉÑe »FÉ°†≤dG ∫ÉéªdG »a »YÉæ£°U’G AÉcòdG ∞«XƒJ
,ä’ÉéªdGh äÉYÉ£≤dG ∞∏àîe »a ÉgGôf ¿CG ≈æªàfh ,á«eÉ°ùdG á«μ∏ªdG ájDhôdG
QÉ°ûà°ùªdG »dÉ©ªd Gôμ°ûa ..äGQGRƒ`` dG ∞∏àîeh äÉÄ«¡dGh äÉ°ù°SDƒªdG »a
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ÖFÉf õ««ªàdG áªμëe ¢ù«FQ ø«æ«YƒÑdG ø°ùM øH ¬∏dGóÑY
ÜÉÑ°ûdG ∞«Xƒàd ™°ShCG ’Éée IQOÉÑªdG √òg ≥≤ëJ ¿CG ≈æªàfh ,AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G
»fƒfÉ≤dG ¢ü°üîàdG ÜÉë°UCG øe πª©dG øY ø«ãMÉÑdG á°UÉNh ,»æjôëÑdG
.ôãc ºgh ,…QGOE’Gh

:∞«XƒàdG øY åjóëdG º°Sƒe QÉªãà°SG

AÉæãà°SG ÓH ™«ªédGh ,»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ∞«XƒJ á«ªgCG øY çóëàj πμdG
hCG πª©dG øY åMÉÑdG ,»æjôëÑdG ÜÉÑ°û∏d á«YƒædG ∞FÉXƒdG ô«aƒàd GógÉL πª©j
.z»©eÉédGh …ƒfÉãdG{ êôîàdG ó©H πª©dG ¥ƒ°S ∫ƒNO ≈∏Y πÑ≤ªdG hCG π£©àªdG
πμ°ûH √QÉªãà°SG ºàj ¿CG ¿ÉμªH á«ªgC’G øe ∞«XƒàdG øY åjóëdG º°Sƒe
Öéjh ..äGRÉ``é` fE’G øe ÉÑjôb ,äÉ«æªàdG øY Gó«©H ,á«©bGhh á«∏YÉa ôãcCG
πFÉ°ùªd ÉÑæéJh ,πª©dG ≥M ô«aƒàd Gõjõ©J ,¢Sƒª∏e ™bGh ≈dEG åjóëdG πjƒëJ
.Öjô≤dG Qƒ¶æªdG »a IójóY á«©ªàée
Öéjh ,á«ªgC’G á¨dÉH ádCÉ°ùe ∞«XƒàdG áfôëH »a ¢UÉîdG ´É£≤dG ácGô°T
á«ë°üdG äÉ°ù°SDƒªdG ÜÉë°UCG á«©ªL É¡à≤∏WCG »àdG IQÉ°TE’G •É≤àdGh QÉªãà°SG
»ë°üdG ´É£≤dG »a ø««æjôëÑ∏d πªY ¢Uôa ≥∏N á«dBG É¡«æÑJ)`H á°UÉîdG
IôZÉ°ûdG ∞FÉXƒdG »a ø«∏gDƒªdG ø««æjôëÑdG øe OóY ôÑcCG ∫ÓMEGh ,¢UÉîdG
QƒeCGh äÓ«¡°ùJh ÉjGõe ¢UÉîdG ´É£≤dG íæe IQhô°V ™e ,(´É£≤dG Gòg »a
,πHÉ≤e ¿hóH ΩGõdEG Óa ,∞«XƒàdGh áfôëÑdG ≥«≤ëJ óæY á«©«é°ûJ ájõ«ØëJ
.OhOôe ¿hóH õ«ØëJ ’h
…CGQ º«ª°U øe ƒg ,ô«ãch ô«Ñc ΩÓc π«b ¢ùeCG ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù∏L »a
ø«ãMÉÑdGh ÜÉÑ°ûdG ,äÉ¡eC’Gh AÉHB’G ,QƒeC’G AÉ«dhCGh äƒ«ÑdG ,¢SÉædGh Ö©°ûdG
óéà°S É¡fCG á≤ãdG ΩÉªJ ≥ãf ,äÉ¶MÓeh äGó°TÉæeh ΩÓc π«b ó≤d ..πª©dG øY
.IôbƒªdG áeƒμëdG øe »∏©ØdGh »©bGƒdG ,ºjôμdG ÜhÉéàdG
áeƒμëdG πªY èeÉfôH ôÑY á``dhó``dG QOÉÑJ ¿CG É°ü∏îeh ÉbOÉ°U ≈æªJCG
íéæJ ±ƒ°S É¡fCG ócCÉàe ÉfCGh ,áæ°S πc ∞«Xƒà∏d ø«©e ºbQ ójóëàH IôbƒªdG
.»fÉμ°SE’G ∞∏ªdG »a á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdG ò«ØæJ »a âëéf Éªc ,RÉ«àeÉH ¬«a
áØ«∏N ∫BG óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S ÉgÉ≤dCG »àdG á«°ù«FôdG áª∏μdG
á©«aôdG πFÉ°SôdG øe ójó©dG âæª°†J ¢ùeCG 2020 ÜÉÑ°ûdG áªb ìÉààaG »a
ø«μªJ ádCÉ°ùe π©Lh ,»æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ¢Uƒ°üîH Iõ«ªàªdG äÉ¡LƒàdGh
Éªc ,ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a ádÉ©ØdG º¡àcQÉ°ûe õ«Øëàd á«æWh ájƒdhCG ÜÉÑ°ûdG
,√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM ióØªdG πgÉ©dG ádÓéd »eÉ°ùdG »μ∏ªdG ÜÉ£îdG »a äAÉL
.∞«XƒàdG ádCÉ°ùe »g Ωƒ«dG »æjôëÑdG ÜÉÑ°ûdG ¢ùLGƒg ºgCG øe π©dh

¢``Shô``«``Ø``dG á``ë``aÉ``μ``e Oƒ``¡``é``d É```ª```YO z19-ó```«```aƒ```c{ ìÉ```≤```d ¿hò````NCÉ````j AGQRƒ```````dG
3 »a âæ∏YCG ób øjôëÑdG áμ∏ªe âfÉch .Oó°üdG Gòg »a øjôëÑdG É¡àdÉf »àdG á©°SGƒdG
á«æWƒdG áÄ«¡dG πÑb øe z19-ó«aƒc{ ìÉ≤∏d ÇQÉ£dG ΩGóîà°S’G IRÉLEG …QÉédG ôÑªaƒf
èFÉàf ≥``ah ¬eGóîà°SG áeÓ°S øe ócCÉàdG ó©H á«ë°üdG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd
.ìÉ≤∏d á°üNôªdG ájôjô°ùdG ÜQÉéàdG πMGôe ∞∏àîe

ìÉ≤∏dG òNCG »JCÉjh .(19 - ó«aƒc) ¢Shô«a ìÉ≤d òNCÉH ¢ùeCG AGQRƒdG øe OóY ΩÉb
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL á¡LGƒe ≈dEG á«eGôdG á«æWƒdG Oƒ¡é∏d ÉkªYO AGQRƒdG πÑb øe
.IOƒ°ûæªdG ±GógC’G ≥«≤ëJ »a ôKC’G º«¶Y É¡d »àdGh ,√QÉ°ûàfG øe óëdGh
øjôëÑdG ≥jôØd ádhòÑªdG á«æWƒdG Oƒ¡é∏d ≥«ª©dG ºgôjó≤J øY AGQRƒdG ÜôYCGh

á``jƒ``b π``¶``à``°``S á```«```μ```jô```eC’G á``«``é``«``∏``î``dG äÉ```bÓ```©```dG :zäÉ`````°`````SGQO{ õ```cô```e ¢``ù``«``FQ

:ô£°ùdG ôNBG

ájƒfÉãdG óëdG á°SQóe ¬à≤∏WCG …òdG ,ó©H øY á«°SQóªdG áYGPE’G ´hô°ûe
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh Oƒ¡Lh ∫ÉªYCG á∏°ù∏°ùd ,õ«ªàeh ójôa êPƒªf ,äÉæÑ∏d
∫ƒ°üØdG ´hô°ûe ø«°TóJ »a É¡MÉéf ó©Hh ,zó©H øY º«∏©àdG{ õjõ©J »a
OÉ``jORG ÖfÉéH ,á°UÉîdG äÉLÉ«àM’G …hP øe áÑ∏£∏d á«ªbôdG á«°VGôàa’G
IQÉjR ¿ƒ«∏e 13 øe ôãcCG äó¡°T »àdG ,á«ª«∏©àdG áHGƒÑ∏d ø«eóîà°ùªdG OGóYCG
»Ñ°ùàæeh ºgQƒeCG AÉ«dhCGh áÑ∏£dG πÑb øe »dÉëdG »°SGQódG ΩÉ©dG ájGóH òæe
πc ºZQ ,ô«ãc Égô«Zh ,á``dhO 94 øe QGhõ``dG ÖfÉL ≈``dEG ,…ƒHôàdG ¿Gó«ªdG
º«∏©àdGh á«HôàdG IQGRh ¿CG ócDƒJ »àdGh ,äÉ¶MÓªdGh äÉHƒ©°üdGh äÉjóëàdG
.óFGQ »ªbQ º«∏©J πLCG øe ,∫GõJ ’h óédG πªëªH É¡JòNCG

ÖFÉf ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U IOÉ«≤H
á«bÉÑà°S’G Oƒ¡édG ¿CÉH ø«gƒæe ,AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG ≈∏YC’G óFÉ≤dG
QhO É¡d ¿Éc áμ∏ªªdG »a ¢Shô«Ø∏d ádÉM ∫hCG ó°UQ πÑb øjôëÑdG áμ∏ªe É¡JòîJG »àdG
á«ªdÉ©dG äGOÉ°TE’G ≈dEG øjô«°ûe ,¢Shô«Ø∏d …ó°üàdG πªY äGQÉ°ùe ìÉéf »a …Qƒëe

,á«μjôeC’G QGô≤dG ™æ°Uh ôμØdG õcGôe ™e
ôãcCG IQƒ°üH ÉæàdÉ°SQh ÉæàjDhQ ∫É°üj’
.É kMƒ°Vh

,ájQÉédG äGô«¨àªdG ™e πeÉ©à∏d IOóéàe
çÉëHC’G õcGôe ∑ôëJ IQhô°V ≈dEG É«YGO
π°UGƒà∏d ôÑcCG á«dÉ©ØH ∫GóàY’G ∫hO »a

õjõ©Jh ,»ª«∏bE’G ø``eC’G ¿Éª°V √ÉéJG
QÉ£NC’G á¡LGƒeh ,»ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdG
É¡àYÉæ°U ≈∏Y »fGôjE’G ΩÉ¶ædG ÜCGO »àdG
ô°ûfh QGô≤à°S’G ójó¡àd ,¬``FÓ``ch ™``e
¬``Yhô``°`û`e ò``«`Ø`æ`J ¢``Vô``¨` H ,≈``°` Vƒ``Ø` dG
.á≤£æªdG »a »©°SƒàdG
¿CG ,AÉ``æ`eC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ iCGQh
π¶à°S ,á«μjôeC’G - á«é«∏îdG äÉbÓ©dG
±ÓàNÉH ,»ª«∏bE’G øeCÓd Iõ«cQh ájƒb
,áÑbÉ©àªdG á«μjôeC’G äGQGOE’G äÉ¡LƒJ
ôjƒ£Jh QGôªà°SG á«ªgCG ≈∏Y GkOó°ûe
∫hO ø«H πeÉ°ûdG »é«JGôà°S’G QGƒëdG
,IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dGh ádóà©ªdG è«∏îdG
;äÉØ∏ªdGh ÉjÉ°†≤dG ™«ªL ìôW ±ó¡H
,äÉ°SÉ«°ùdGh iDhôdG ≥aGƒJ ≈dEG ’ƒ°Uh
.ádOÉÑàªdG ™aÉæªdG ≥«≤ëJh
øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG QÉ°TCGh
πãªj ióàæªdG ¿CG ≈dEG ,áØ«∏N ∫BG óªMCG
á«é«∏N á``jDhQ OGó`` YE’ áÑ°SÉæe á°Uôa

,AÉ``æ`eC’G ¢ù∏ée ¢ù«FQ í``°`VhCGh
≈∏Y ™«bƒàdÉH øjôëÑdG áμ∏ªe QGôb ¿CG
,π«FGô°SEG ádhO ™e ΩÓ°ùdG ó«jCÉJ ¿ÓYEG
á«æWƒdG ídÉ°üªdG ájÉªëd …OÉ«°S QGôb
â``HGƒ``ã`dG »``a §``jô``Ø`J ¿hO ø``e É«∏©dG
ôNóJ ød áμ∏ªªdG ¿CG Éªc ,äÉ``jƒ``dhC’Gh
≈``dG ΩÓ``°`ù`dG á«∏ª©H ™``aó``dG »``a Gkó` ¡` L
,πeÉ°Th ∫OÉY ΩÓ°S ≈dEG ’ƒ°Uh ,ΩÉeC’G
»àdG Oƒ¡édG á∏°UGƒe QÉ``WEG »a ∂``dPh
»àdGh ,QÉ°ùªdG Gòg »a øjôëÑdG É¡dòÑJ
ΩÓ°ùdG á°TQh áaÉ°†à°SG :É¡æ«H øe ¿Éc
.»°VÉªdG ΩÉ©dG ,QÉgOR’G πLCG øe
»a ¢û«©f øëf :çóëàªdG ±É°VCGh
äÉcGô°Th äÉbÓY ¢ù«°SCÉJ Ö∏£àj ô°üY
,¢UôØdG øe ô«ãμdG É¡©e Ö∏éJ ,IójóL
øe ó``jó``©` dG »`` a äÉ``bÓ``©` dG ô``jƒ``£` Jh
Gòd ;á«ªæàdGh øeC’G õjõ©àd ,ä’ÉéªdG
IOÉ``YEG ¢ù«d π«FGô°SEG ™``e ΩÓ°ùdG ¿EÉ` a
»a »é«JGôà°SG ∑ôëJ ÉªfEGh ,äÉHÉ°ùM

,äÉ°SÉ«°ù∏d äGQÉ`` ` eE’G õ``cô``e ¬ª¶æjh
ø«ãMÉÑdGh AGôÑîdG øe áÑîf ácQÉ°ûªH
øe äÉ°SÉ«°ùdG »©fÉ°Uh ø«°ü°üîàªdG
.ºdÉ©dG AÉëfCG ∞∏àîe
øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG QƒàcódG ∫É``bh
á°ù∏L ∫ÓN ,¬àª∏c »a ,áØ«∏N ∫BG óªMCG
¿EG :(äÉHÉ°ùëdG IOÉYEG :è«∏îdG) ¿Gƒæ©H
Iƒ≤dG ™jRƒàd á«°SÉ«°Sƒ«édG á£jôîdG
»a äô«¨J ,§°ShC’G ¥ô°ûdG á≤£æe »a
QGô≤à°S’G Ωó``Y ÖÑ°ùH ,ô``«` NC’G ó≤©dG
ø``eC’G ΩGó``©` fGh ,á«∏NGódG äÉ``YGõ``æ`dGh
øe ó``jó``©`dG »``a …OÉ``°`ü`à`b’G Oƒ``cô``dGh
ádóà©ªdG è«∏îdG ∫hO äRô``Hh ,∫hó``dG
QGô``≤` à` °` S’G ƒ``ë` f á``≤` £` æ` ª` dG IOÉ``«``≤``d
»a óFGôdG ÉgQhO ôÑY ∂dPh ,QÉ``gOR’Gh
ìÓ°UE’G …DhQ »æÑJh ,ÜÉgQE’G áëaÉμe
,»``Lƒ``dƒ``æ`μ`à`dG Ωó``≤` à` dGh å``jó``ë` à` dGh
ºgÉØàdG è¡f »``a Éeób »°†ªdG ∂``dò``ch
.ΩÓ°ùdGh

øH ¬∏dGóÑY ï«°ûdG Qƒ``à`có``dG ó`` cCG
AÉæeCG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ,áØ«∏N ∫BG ó``ª`MCG
á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG õcôe
ájDhôdG ¿CG zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh
ÖMÉ°U Iô``°`†`ë`d á``ª`¡`∏`ª`dGh áª«μëdG
áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
á≤£æe »a ΩÓ°ù∏d ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY
…QÉ°†ëdG QhódG ¢ùμ©J ,§°ShC’G ¥ô°ûdG
…ò``dGh ,øjôëÑdG áμ∏ªªd ∫hDƒ`°`ù`ª`dGh
¢ûjÉ©àdÉH ,ï``°` SGQ ¿É``ª` jEG ø``e ≥∏£æj
º©«d ,Üƒ©°ûdGh º``eC’G ø«H íeÉ°ùàdGh
á≤£æªdG QÉ`` gOR’Gh QGô≤à°S’Gh ø``eC’G
.ºdÉ©dGh
QƒàcódG ácQÉ°ûe ∫Ó``N ∂``dP AÉ``L
,áØ«∏N ∫BG ó``ª` MCG ø``H ¬``∏`dGó``Ñ`Y ï«°ûdG
,»FôªdG »fhôàμd’G ∫É°üJ’G ôÑY ,Ωƒ«dG
»é«JGôà°S’G »ÑXƒHCG ≈≤à∏e ∫ÉªYCG »a
¿Gƒ``æ` Y â``ë` J ó``≤`©`j …ò`` ` dGh ,™``HÉ``°` ù` dG
(ójóédG ºdÉ©∏d ó≤©ªdG ™``bGƒ``dG ∂«μØJ)
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á«∏gC’G á©eÉédG øe º«¶æàHh ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ ájÉYQ âëJ
!!..á«∏ëe äÉbôØàe
ÊÉjõdG ÜÉgƒdGóÑY ΩÉ°ûg

IOÉbh AÉ``ª∏Yh ÜGƒf á``cQÉ°ûªH ¢UôØdG Dƒ``aÉμJ ô``ªJDƒe ∫ÉªYCG ¥Ó``£fG ..Ωƒ``«dG
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QÉKCG …òdG ´ƒ°VƒªdG ≈∏Y á«YÉªàL’G á«ªæàdGh πª©dG IQGRh OQ AÉL
∞XƒªdG ¿G ∫ƒ≤J äÉeƒ∏©e øª°†àj ôÑN ô°ûfo ø«M ø«æWGƒªdG á¶«ØM
.π£©àdG ∫óH ≈∏Y π°üëj »ÑæLC’G
¬fCG ô«Z ,ø«æWGƒª∏d π£©àdG ∫óH ¿EG âdÉbh ¢ùeCG πª©dG IQGRh äOQ
¬∏°üa ºJ ∫ÉM »a ¢†jƒ©àdG ≈∏Y π°üëj »ÑæL’G ∞XƒªdG ¿CG ôcP OôdG πNGO
.É«Ø°ù©J Ó°üa
É°†jƒ©J íæªJ IQGRƒ``dG ¿CG ¬JÉ«ã«M »a AÉL »ØædÉH πª©dG IQGRh OQ
!!..»Ø°ù©àdG π°üØdG ∫ÉM »a »ÑæLC’G πeÉ©∏d
…OÉe ¢†jƒ©J ≈∏Y π°üëj πeÉ©dG ¿G ´ƒ°VƒªdG ájÉ¡f »a ±ô©f ’
!!..πª©dG IQGRh âdÉb Éªc ÖJGôdG øe %60`H Qó≤j

äÉHÉ°UE’G OGóYCG ¢VÉØîfG

É¡J’ó©e øY â°†ØîfG ÉfhQƒc ¢Shô«ØH äÉHÉ°U’G OGóYCG ¿G ¬∏dG óªëf
Gô«Ñc ÓªY Ωó≤j …òdG »Ñ£dG QOÉμdG ¬«∏Y ôμ°ûj Ö«W ôeCG Gògh ,á≤HÉ°ùdG
ô«eC’G ó¡©dG »dh ƒª°S äÉ¡«LƒJ ™e á«°VÉªdG Qƒ¡°ûdG »a Iô«Ñc GOƒ¡Lh
®ÉØëdGh ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG äÉ«°UƒàH ΩGõàd’G IQhô°†H óªM øH ¿Éª∏°S
.â°†ØîfG äÉHÉ°UE’G ¿CG ¬∏dG óªëfh ,Iô°SC’G áë°U ≈∏Y
äÉHÉ°U’G ä’ó©e ó«©j ób ™jô°ùdG ìÉàØf’G ¿CG øe äÉ°ùLƒJ ∑Éæg øμd
∞«ØîJ ¿EÉa ∂dòd ,á«HhQhCGh á«HôY Iô«ãc ∫hO »a çóM Ée Gògh ,á©ØJôªdG
äGôàa ≈dG Éæ°Vô©J ÉæfCG á°UÉNh É°ùLÉg πμ°ûj ób ™jô°S πμ°ûH äGAGôL’G
äGAGôLE’G …óëJ ÖÑ°ùH äAÉL ´ÉØJQ’G ä’ó©e Ö∏ZCGh ,´ÉØJQGh ¢VÉØîfG
ô°ùîf ’ ≈àM ádhódG øe ÉeRÉM ÉØbƒe Ö∏£àj ¿Éc Gò``gh ,¢†©ÑdG OÉæYh
.á∏jƒW Qƒ¡°ûd »Ñ£dG QOÉμdG É¡H Ωƒ≤j Iô«Ñc GOƒ¡L

á°û«°ûdG ≈∏Y äÉ¶ØëàdG ¢†©H

ºjó≤àd á°û«°ûdG äÓëªd ∫ÉéªdG íàa øe ø«æWGƒªdG ¢†©H ¢†©àeG
Ωó≤J äÓëªdG √ò``g ¢†©H âëÑ°UCG »dÉàdÉHh ,É¡JÓëe êQÉ``N É¡JÉeóN
º¡°†©H ¿G ≈àM ,¢SÉædG èYRCG ôeC’G Gògh áØ°UQC’Gh ≥jô£dG ≈∏Y á°û«°ûdG
!..z≥jô£dG …ôHÉY ≈dEG ¬∏≤æj ¢Shô«ØdG √É©e óMGh ƒd »æ©j{ :∫Éb
á°SQÉªªH É¡JÓëªd íª°S ∞«c á≤«≤ëdG »a ±ôYCG ’ ..á°û«°ûdG ´ƒ°Vƒe
?áëFÉédG √òg »a πª©dG

.êGƒëdG ¬∏dGóÑY Qƒ°ù«ahôÑdG |
äÉ«dÉ©a »``a ∑QÉ``°` û` J ∫É``é` ª` dG Gò`` g
¿Éªdƒc ø«ØjRƒL IQƒàcódG ôªJDƒªdG
äÉbÓ©dGh ΩÓ``YE’G »a á°ü°üîàªdG
,á«fÉ£jôÑdG π«fhôH á©eÉéH áeÉ©dG
IPÉ``à`°`SCG QÉàîe Ö«¡°S IQƒ``à` có``dGh
á«fÉà°ùcÉÑdG Éjô¡H á©eÉéH ¿ƒfÉ≤dG
ø``jô``NB’G ø``«` «` ª` jOÉ``cC’G ø``e Oó`` `Yh
á«æjôëÑdG äÉ``©`eÉ``é`dG ø``e Oó``Y ø``e
.á«Hô©dGh

.¿Éª∏°ùdG á∏«ªL .O |
.á«ë°üdG äÉeóîdGh
É°†jCG á«ª∏Y ¥GQhCÉ` `H ∑QÉ``°`û`jh
IQGOEG ôjóe »dó«Ñ©dG ôªY QƒàcódG
õ``cô``e »`` a çƒ`` ë` `Ñ` `dGh äÉ`` °` `SGQó`` dG
á«é«JGôà°S’G äÉ°SGQó∏d øjôëÑdG
ó«°ùdGh zäÉ°SGQO{ ábÉ£dGh á«dhódGh
¢ù«FôdG ÖFÉf »©«ØædG óªëe ∞°Sƒj
.zâØæH{ ácô°ûd …ò«ØæàdG
»a Ió`` FGô`` dG äÉ``©` eÉ``é` dG ø`` eh

.πæjR ájRƒa |
ôªJDƒªdG äÉ«dÉ©a »a ∑QÉ°ûJ Éªc
IQÉ°ûà°ùe ¬∏dGóÑY óªMCG É«fO IQƒàcódG
»é«JGôà°S’G ôjƒ£àdGh §«£îàdG
IQƒàcódGh ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdÉH
åëÑdG ôjóe »ZGôªdG ¬∏dGóÑY áfGRôa
,»``dÉ``©`dG º«∏©àdG ¢ù∏éªH »``ª`∏`©`dG
»©«Ñ°ùdG ∑QÉ``Ñ` e â``ª`©`f Ió``«` °` ù` dGh
IófÉ°ùªdG á«Ñ£dG ø¡ªdG QÉ°ûà°ùe
ø``¡`ª`dG º``«`¶`æ`à`d á``«` æ` Wƒ``dG á``Ä`«`¡`dÉ``H

≈``¶`ë`j ô`` ª` `JDƒ` `ª` `dG ¿CG ô`` ` `cPh
ø«ãMÉHh øjôμØeh AÉª∏Y ácQÉ°ûªH
øjôëÑdG AÉª°S »``a IRQÉ`` H AÉ``ª`°`SCGh
Iô``«`e’G ƒª°S º¡æ«H ø``e ,è``«`∏`î`dGh
¢``ù`«`Fô``dG äõ`` `Y ó``ª` ë` e â``æ` H AÉ`` ` YO
»a á«Hô©dG ICGôªdG á°ù°SDƒªd ≈∏YC’G
»àdGh ,ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdG
»a á«°üî°ûdG ´QO ºjôμàH â«¶M
»FÉªfE’G ¢ù∏éªdG øe 2019 ΩÉ©dG
ICGô``eÉ``c ∫É`` ª` `YC’Gh ICGô``ª` ∏` d »``Hô``©` dG
,»fÉ°ùfE’G πª©dG »a Ió``FGQh ájOÉ«b
ájQÉ°ûà°SG ¿Éª∏°ùdG á∏«ªL IQƒàcódGh
á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH ájó©ªdG ¢VGôeC’G
»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG ƒ°†Yh »Ñ£dG
-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
øH áØ«∏N IõFÉL ≈∏Y á∏°UÉëdG (19
»æjôëÑdG Ö«Ñ£∏d áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S
,»LÓ©dG åëÑdG »a QÉμàH’G áÄa øY
øe ø«à«ãëH ø«àbQƒH ∑QÉ°ûj Éª«a
ºã∏c ÖFÉædG á«©jô°ûàdG á°ù°SDƒªdG
á«YƒædG á``æ`é`∏`dG ¢``ù`«`FQ »``μ`jÉ``ë`dG
»∏Y ó«°ùdGh πØ£dGh ICGôª∏d áªFGódG
¢ù∏éªd áeÉ©dG áfÉeC’G øe »YGOƒdG
.ÜGƒædG

âæH ájRƒa Ió«°ùdG ø``e á``ª` jô``μ` dG
ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY
êôîj Ée IóYÉ°ùe »a ôªJDƒªdG Gò¡d
»a º¡°ùJ iDhQh äÉ«°UƒJ ø``e ¬``H
≈dG ∫ƒ°Uƒ∏d ICGô``ª` dG Iô«°ùe Ωó``≤`J
äGQGRƒdG ∞∏àîe »a »∏ª©dG ≥«Ñ£àdG
ácQÉ°ûªdG äÉ°ù°SDƒªdGh äÉcô°ûdGh
øY Ó``°`†`a ,ô``ª` JDƒ` ª` dG äÉ``«`dÉ``©`a »``a
≈∏Y á©eÉédG á``jÉ``Yô``dG √ò``g õ«ØëJ
º«¶æàd •É°ûfh ΩõY πμH QGôªà°S’G
á©°SƒJh …ƒæ°S πμ°ûH ôªJDƒªdG Gòg
.¬JÉ«dÉ©a »a ájƒ°†æªdG äÉ°ù°SDƒªdG
á©eÉédG ¢ù«FQ í°VhCG ¬à¡L øe
¿CG »``dÉ``©` dG Qƒ``°`ü`æ`e Qƒ``°`ù`«`ahô``Ñ`dG
á©HGôdG ¬àî°ùf Ωƒ«dG ó≤©j ôªJDƒªdG
,áãdÉãdG ¬àî°ùæd ôgÉÑdG ìÉéædG ó©H
áª¡ªdG áYÉ°ùdG äÉYƒ°Vƒe ∫hÉæà«d
á``ë`°`ü`dG ä’É`` é` `e »`` a á``jƒ``«` ë` dGh
èeGôH ó«cCÉJ ™e ,∫ÉªYC’Gh º«∏©àdGh
≥∏£æe ø``e ø«°ùæédG ø«H ¿RGƒ``à` dG
á``∏`YÉ``Ø`dG ICGô```ª` `dG á``cQÉ``°` û` e á``«` ª` gCG
≥«≤ëJh ,øWƒdG á°†¡f »a á«≤«≤ëdGh
,á∏Ñ≤ªdG ∫É``«` LCÓ` d á``«`dÉ``ã`e áÄ°ûæJ
.™ªàéªdGh Iô°SC’G ™bGƒH á°†¡ædGh

â`` æ` `H á`` jRƒ`` a á`` ` jÉ`` ` YQ â`` ë` `J
,ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY
øe á``©`HGô``dG áî°ùædG Ωƒ``«`dG ≥∏£æJ
…òdG …ƒæ°ùdG ¢UôØdG DƒaÉμJ ôªJDƒe
¿hÉ©àdÉH á``«`∏`gC’G á©eÉédG ¬ª¶æJ
¥ô`` YCG ió`` `MEG π``«` fhô``H á``©` eÉ``L ™``e
πYÉØàdG ôÑY á«fÉ£jôÑdG äÉ©eÉédG
.ô°TÉÑªdG »fhôàμd’G
¢ù«FôdG ó``cCG ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
AÉ``æ` eCG ¢``ù`∏`é`e ¢``ù` «` FQ ¢``ù` °` SDƒ` ª` dG
¬∏dGóÑY Qƒ°ù«ahôÑdG á«∏gC’G á©eÉédG
Qhó``dG º¡∏à°ùj ôªJDƒªdG ¿CG êGƒ``ë`dG
≈``∏`YC’G ¢ù∏éª∏d Ωó``≤`à`ª`dGh ™``FGô``dG
»μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U IOÉ«≤H ICGôª∏d
∫BG º``«` gGô``HEG â``æ`H áμ«Ñ°S Iô`` «` `eC’G
ióØªdG ∂∏ªdG á``dÓ``L áæjôb áØ«∏N
å«M ,ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ
ICGô``ª` dG ø``«`H ¢``Uô``Ø`dG Dƒ` aÉ``μ` J{ πãªj
»àdG áª¡ªdG øjhÉæ©dG óMCG zπLôdGh
ÉgRGôHEGh É¡à«ÑãJ »a ¢ù∏éªdG íéf
á©FGQ á«æjôëH ìÉéf á°üb ≥«≤ëJh
.∫ÉéªdG Gòg »a
Qƒ`` ` °` ` `ù` ` `«` ` `ahô`` ` Ñ` ` `dG ó`` ` ` ` ` ` ` `cCGh
á``jÉ``Yô``∏` d ≠`` dÉ`` Ñ` `dG ô`` ` ` KC’G êGƒ`` `ë` ` dG

»FÉ°†≤dG ´É£≤dG »``a »YÉæ£°U’G AÉcòdG ∞``«XƒJ á«ªgCG ócDƒj ø``«æ«YƒÑdG ˆGóÑY QÉ``°ûà°ùªdG
,á«Hô©dG è«∏îdG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée ∫hóH õ««ªàdGh É«∏©dG
øe ºcÉëªdG ΩÉ``eCG ádGó©dG äGAGô``LEG »a ∫ƒëàdG ≈``dEG Gô«°ûe
á«Yô°ûdGh ájQÉéàdGh á«fóªdG á«FÉ°†≤dG ihÉYódG ™aQ ∫ÓN
áHGƒH ôÑY πeÉc πμ°ûH É«fhôàμdEG É¡JÉLQOh É¡YGƒfCG ™«ªéH
∫ó©dG IQGRh ™``e ¿hÉ©àdÉH ∂``dPh ,á``«`fhô``à`μ`d’G áeƒμëdG
áeƒμëdGh äÉeƒ∏©ªdG áÄ«gh ±Ébh’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
.á«fhôàμdE’G

AÉcòdG ô«î°ùJ ≈dEG ≈©°ùJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ±É°VCGh
»YÉ°ùªdG ºYOh »eƒμëdG πª©dG IAÉØc õjõ©àd »YÉæ£°U’G
äGQƒ£J ∞«XƒJh 2030 á«æWƒdG ájDhô∏d É≤ah »còdG ∫ƒëà∏d
Ωó≤J Gò``d ,AGOC’G áYô°Sh IAÉØc ø«°ùëàd äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J
∫ƒëàdG ìôà≤ªH 2019 ΩÉ``Y »``a AÉ°†≤∏d ≈``∏`YC’G ¢ù∏éªdG
∂dPh ,»YÉæ£°U’G AÉcòdG äÉeGóîà°SGh ºcÉëªdG »a »ªbôdG
ºcÉëªdG äÉYÉªàLG »a AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ácQÉ°ûe ∫ÓN

≈dEG AÉ≤∏dG ∫ÓN ø«æ«YƒÑdG ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG QÉ°TCGh
’h ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a »YÉæ£°U’G AÉcòdG ∞«XƒJ á«ªgCG
¢ù∏éªdG ádÉ°SQ ≥«≤ëJh »dó©dGh »FÉ°†≤dG ´É£≤dG »a Éª«°S
á«é«JGôà°S’G á£îdG ™jQÉ°ûeh äGQOÉÑe øe AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G
øe IOÉØà°S’Gh 2023-2021 á«FÉ°†≤dG á£∏°ù∏d áMôà≤ªdG
¢†¡æJ »àdG äÉeóîdGh ∫É``ª`YC’G ôjƒ£àd á«còdG äÉ«æ≤àdG
.Ωó≤àdGh á«ªæàdG Iô«Jh øe ´ô°ùJh ºeC’ÉH

¢ù«FQ ø«æ«YƒÑdG ø°ùM øH ¬∏dGóÑY QÉ°ûà°ùªdG πÑ≤à°SG
ìÉÑ°U AÉ°†≤∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ÖFÉf õ««ªàdG áªμëe
»d ∂``jô``jG …hGƒ`` g ácô°ûd ΩÉ``©` dG ô``jó``ª`dG ¬Ñàμe »``a ¢``ù` eCG
¢ù«FQ -»LƒdƒæμJ åMÉHh ô«ÑN- »LÉM º°SÉL QƒàcódGh
.»YÉæ£°U’G AÉcòdG á«©ªL
äGQOÉÑªdGh ™jQÉ°ûªdG øe OóY ìôW ≈dEG IQÉjõdG ±ó¡Jh
.ºcÉëªdGh »FÉ°†≤dG ´É£≤dG É¡æe ,äÉYÉ£b Ió©d áªYGódG

…ƒ``«°SB’G á``MÉ«°ùdG QGƒ``M »``a ∑QÉ``°ûJ á``jƒ«°SBGhôaC’G ¿hDƒ``°ûdG ô``jóe ó©H ø``Y á``«°SQóe á``YGPEG ø``≤∏£j ó``ëdG á``jƒfÉK äÉ``ÑdÉW
™°Vƒ∏d …ó``°`ü`à`dG »``a ¿hÉ``©` à` dG á``«`ª`gCG
¢Shô«a áëFÉL QÉ°ûàfG πX »a »dÉëdG
º¡°ùJ å``«` M ,(19-ó`` `«` `aƒ```c) É`` fhQƒ`` c
QGƒ``M »``a AÉ``°` †` YC’G ∫hó`` dG äGOÉ``°`ü`à`bG
»a ô``«` Ñ` c π``μ`°`û`H …ƒ`` «` `°` `SB’G ¿hÉ``©` à` dG
√òg PÉîJG ∫ÓN øe ,»ªdÉ©dG OÉ°üàb’G
≈∏Y AÉ≤HEÓd ájRGôàMG äGAGô`` LEG ∫hó``dG
k áMÉ«°ùdG ´É£b
±hô¶dG π``X »``a É£°ûf
¢Shô«a áëFÉL QÉ°ûàf’ ábƒÑ°ùªdG ô«Z
ácGô°ûdG á«ªgCG ó«cCÉJ øjOóée ,ÉfhQƒc
´É£b ¿Éª°†d ójó¡àdG Gò``g á¡LGƒe »``a
.ΩGóà°ùeh »ë°Uh §°ûf »MÉ«°S

¢``SÉ``Ñ`Y ≈``æ` e Iô``«` Ø` °` ù` dG â`` cQÉ`` °` `T
¿hDƒ`°`û`dG IQGOEG ô``jó``e ,»``°` VQ Oƒ``ª`ë`e
QGƒëd áMÉ«°ùdG QGƒM »a ,ájƒ«°SBGhôaC’G
…ò`` dGh ,ACD …ƒ``«``°``SB’G ¿hÉ``©` à` dG
ôÑªaƒf 10 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG ¢ùeG ó≤Y
QÉKBG øe ∞«ØîàdG) ¿GƒæY âëJ ,2020
áeGóà°ùe á``MÉ``«`°`S ƒ``ë`f :19- ó``«`aƒ``c
á«LQÉîdG IQGRh øe º«¶æàH ,(á∏eÉ°Th
IQGRh ™e ¿hÉ©àdÉH É«°ù«fhófEG ájQƒ¡ªéH
ájQƒ¡ªéH »YGóHE’G OÉ°üàb’Gh áMÉ«°ùdG
.…ƒ«°SB’G ¿hÉ©àdG QGƒMh É«°ù«fhófEG
QGƒ``ë` dG ∫Ó`` N ¿ƒ``cQÉ``°` û` ª` dG ó`` `cCGh

,ó©H øY á«°SQóe á``YGPEG πª©H …óëàdG ¢VƒN äÉæÑ∏d ájƒfÉãdG óëdG á°SQóe äQô``b
Ék «MÉÑ°U Ék éeÉfôH äÉÑdÉ£dG øe áÑîf É¡dÓN øe Ωó≤àd ,zFM óëdG{ º°SG É¡«∏Y â≤∏WCG
.Ók eÉμàe
ø°û©j äÉÑdÉ£dG π©éd äAÉL IôμØdG √òg ¿EG »≤jó°üdG áª°ùH .CG á°SQóªdG Iôjóe âdÉbh
å«M ,á«°SGQódG ¢ü°üëdG ºK øeh á«°SQóªdG áYGPE’ÉH GAóH ,á∏eÉμdG ¬à©«Ñ£H »°SGQódG Ωƒ«dG
.á«°VGôàa’G äÉ«dÉ©ØdG áeÉbEG Iõ«e ôaƒj …òdG zõª«J{ èeÉfôH ¢üFÉ°üN øe IOÉØà°S’G âªJ
øeR »a IóFGQh Iójôa áHôéàdG √òg ¿EG óªëe AÉª°SCG .CG áYGPE’G áæéd á≤°ùæe âë°VhCGh
iƒàëªdG á©HÉàªd ,äÉª∏©ªdGh äÉÑdÉ£dG øe ≥jôa øjƒμàH äCGóH å«M ,»YÉªàL’G óYÉÑàdG
øeh .™«ªé∏d áª°üH ∑Éæg ¿ƒμàd ¿Éé∏dGh ΩÉ°ùbCÓd ádhóL ™°Vhh åÑdG á«∏ª©H ΩÉ«≤dGh
Ée ,á«eÉ¶ædG á°SGQódG ∞bƒJ ó©H πeCG áÑ«îH Éfô©°T :óªMCG ºjQ âdÉb ,äÉcQÉ°ûªdG äÉÑdÉ£dG
Iôμa äódƒJ Ée ¿ÉYô°S øμdh ,É¡«a á∏YÉa Iƒ°†Y óYCG »àdG á«°SQóªdG áYGPE’G ≥«∏©J »æ©j
â≤°ûY óbh ,áÑdÉW πch ∫õæe πc ≈dEG ÉæJGƒ°UCG ∫É°üjEG øe GkOóée øμªàæd ,á«ªbôdG áYGPE’G
.êôîàdG ó©H ¬«a ôªà°SCÉ°Sh »YGPE’G πª©dG
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á¡LGƒe »a ¿ójÉH
AÉØ∏ëdGh ..AGóYC’G

ócDƒj ÉμjôeCG »a …ôéj Ée ¿G ¿GôjG äôÑàYG É°†jCG
»a É¡JÉ°SÉ«°Sh É¡ØbGƒe ≈∏Y ÉgQGô°UGh É¡Øbƒe áë°U
»a É¡d ∫RÉæàà°S »àdG »g ÉμjôeG ¿G ™bƒàJh ,á≤£æªdG
.áeOÉ≤dG IôàØdG
ôÑcCG á∏μ°ûªdÉa ÉμjôeCG AÉØ∏M ≈``dEG áÑ°ùædÉH É``eCG
.ó≤YCGh
äGQƒ£àdGh ≈°VƒØdG ádÉëH §≤a ≥∏©àJ ’ á∏μ°ûªdG
¢Vƒª¨H É°†jCG ÉªfEGh ,É¡JÉ©ÑJh ÉμjôeCG »a á«∏NGódG
…CGh áØ«∏ëdG ∫hódG øe áeOÉ≤dG ¬JQGOEGh ¿ójÉH ∞bƒe
≈∏Y Gòg ≥Ñ£æj .™Ñàj ¿G Ωõà©j äÉ°SÉ«°ùdG øe ´ƒf
.Üô©dG É¡FÉØ∏Mh ø««HhQhC’G ÉμjôeCG AÉØ∏M
´Gô``°`U »``a â``∏` NO Ö``eGô``J IQGOEG ¿G ±hô``©` e
∫ƒM
áØ«∏ëdG á«HhQhC’G ∫hó``dG ™e ìƒàØe
ÉjÉ°†≤dG
∞dÉëàdG á©«ÑWh ájQÉéàdG äÉbÓ©dGh ájOÉ°üàb’G
∫hódGh .iôNCG á«é«JGôà°SGh á«°SÉ«°S ÉjÉ°†bh ºFÉ≤dG
Oƒ©J Ió``jó``L IQGOEG ≈∏Y ø``gGô``J â``fÉ``c á``«` HhQhC’G
á∏μ°ûªdG øμd .Égó¡Y ≥HÉ°S ≈``dG ∞dÉëàdG äÉbÓ©H
,¿ójÉH IQGOEG ¿G øY çóëàJ Iô«ãc ôjQÉ≤J ¿G Ωƒ«dG
ô«°ùJ ød âfÉc ¿Gh ,á«μjôeC’G áë∏°üªdG äGQÉÑàY’h
ºjó≤àd Ió©à°ùe â°ù«d É¡fG ’G ÖeGôJ è¡f ¢ùØf ≈∏Y
.ójôJ hG ™bƒàJ …òdG ƒëædG ≈∏Y ÉHQhQhC’ ä’RÉæJ
Éªc á«°†≤dG ,ÉμjôeC’ áØ«∏ëdG á«Hô©dG ∫hódG ÉeG
IQGOEG Ö∏≤æJ ¿G ø``e á«°ûN ∑É``æ`g ¿G Éahô©e äÉ``H
»a ó«©J ¿CGh ,É¡d ôμæàJh ∞dÉëàdG äÉbÓY ≈∏Y ¿ójÉH
ºYOh ºμëdG º¶f ≈∏Y ¢†jôëàdG á°SÉ«°S âbƒdG ¢ùØf
Éªch ÉeÉHhCG ó¡Y »a ∫ÉëdG ¿Éc Éªc á«ÑjôîàdG iƒ≤dG
.z»Hô©dG ™«HôdG{ »ª°S Ée Iôàa »a çóM
¿Éc ¿ójÉH ¿G §≤a ¢ù«d ≥∏≤dG Gò``g ô«ãj …ò``dG
âfÉc ¬fC’ É°†jCG øμdh ,¬JÉ°SÉ«°S »a ÉeÉHhC’ Éμjô°T
Aƒ°ùdG ájÉZ »a äÉëjô°üJ á«°VÉªdG IôàØdG »a ¬d
ô°üeh á``jOƒ``©`°`ù`dG π``ã`e AÉ``Ø`∏`M ó``°`V RGõ``Ø` à` °` S’Gh
.Éªgô«Zh
ÉμjôeCG AGó``YCG AGƒ°S ,Ωƒ«dG πμdG ,Ωƒª©dG ≈∏Y
Ó©a á£∏°ùdG ¿ó``jÉ``H »dƒJ ¿hô¶àæj ,ÉgDhÉØ∏M hG
GhQô≤j »c ¬JQGOG äÉ°SÉ«°Sh ∞bGƒe øY ìÉ°üaE’Gh
.¿ƒ∏©Øj GPÉeh ¿hòîàj ∞bGƒe …CG
¿G ÉfôcP Éªc ∫GƒMC’G πc »a ¿ójÉH ≈∏Y ¿ƒμ«°Sh
.AÉØ∏ëdGh AGóYC’G ™e äÉbÓ©dG IQGOEG »a áeRC’ ó©à°ùj

äÉ«YGóJ ¢†©H øY ø«≤HÉ°S ø«dÉ≤e »a âKóëJ
»a á°SÉFôdG äÉHÉîàfG á«∏ªY É¡Jó¡°T »àdG ≈°VƒØdG
.äGQƒ£J øe É¡H §ÑJQG Éeh ÉμjôeCG
¿B’G É¡∏MGôe øe á∏Môe â¡àfG ≈°VƒØdG √ò``g
¢ù«d ¿ÓYE’G Gòg ¿G ™e á°SÉFôdÉH ¿ójÉH Rƒa ¿ÓYEÉH
.¿B’G ≈àM É«ª°SQ
≈°VƒØdG ádÉM ¬àæJ ºd Éjô¶f ¬fG øe ºZôdG ≈∏Y
≈dEG Aƒé∏dG ≈∏Y ÖeGôJ ¢ù«FôdG QGô°UG ÖÑ°ùH √òg
øμd ,äÉHÉîàf’G ágGõf »a ø©£dGh É«∏©dG áªμëªdG
ó≤a ,â¡àfG ádCÉ°ùªdG ¿G í``LQC’G ≈∏Y í°VGƒdG øe
Qƒ£J …C’ íª°ùJ ødh ÖeGôJ øe zá°ù°SDƒªdG{ â°ü∏îJ
Ée iô``fh ô¶àææ°S ÉeƒªYh .Gò``g ô«¨j ¿CÉ`H ¿É``c É``jCG
ΩOÉ≤dG ôjÉæj ≈àM ¿B’G òæe äGQƒ£J øe ÉμjôeCG √ó¡°ûJ
.ójóédG ¢ù«FôdG ≈dG á£∏°ùdG º«∏°ùJ óYƒe
ádhÉëe »a ¿B’G øe ºdÉ©dG π¨°ûæj ∫GƒMC’G πc »a
É¡©Ñàj ±ƒ°S á«LQÉîdG äÉ°SÉ«°ùdG øe ´ƒf …CG ™bƒJ
º¡«æ©j øe ôãcCGh .π©Ø«°S GPÉeh √ÉéJG …CG »ah ¿ójÉH
≈∏Y ÉgDhÉØ∏Mh ÉμjôeCG AGóYCG ,¬H ¿ƒ∏¨°ûæjh ôeC’G Gòg
.AGƒ°S óM
»a iôÑc á``eRCG ¬LGƒ«°S ¿ójÉH ¿CG Éæg ócDƒªdG
äGQƒ£àdG ÖÑ°ùH É°†jCG AÉØ∏ëdGh AGóYC’G ™e πeÉ©àdG
.ÉμjôeCG Égó¡°ûJ »àdG
…CG ,Ωƒ«dG É¡FGóYG ¢``SCGQ ≈∏Y ¿G ôÑà©J ÉμjôeCG
.É«°ShQh ø«°üdG ,ºdÉ©dG »a É¡«°ùaÉæe ôÑcG
ÉμjôeCG √ó¡°ûJ Ée ¿G π©ØdÉH ÉJôÑàYG ¿ÉàdhódG
™LGôJ ó``cDƒ`j á«HÉîàfG ≈°Vƒa ø``eh äGQƒ``£`J ø``e
™LGôàdG Gòg QGôªà°SG ¿ƒ©bƒàjh á«ªdÉY Iƒ≤c É¡Jƒb
≈∏Y GƒfÉc º¡fG ¿hôÑà©j âbƒdG ¢ùØf »a .ÓÑ≤à°ùe
º¡JÉ°SÉ«°Sh º¡ØbGƒªH ¿ƒμ°ùªàj ø«M º¡JÉÑãH ≥M
.ÉμjôeCG á¡LGƒe »a
≥£æªH Ωƒ«dG ¿hôμØj É«°ShQh ø«°üdG πãe ∫hO
πÑ≤à°ùªdG ¿G ócDƒJ ÉμjôeCG »a ájQÉédG äGQƒ£àdG ¿G
∞∏àîe »``a º``¡`JGQó``b GhRõ``©` j ¿G º¡«∏Y ¿Gh ,º``¡`d
á¡LGƒe »a ºdÉ©dG »a ºgPƒØf ™«°Sƒàd ä’ÉéªdG
.ÉμjôeCG
á«°VÉªdG ΩÉjC’G »a π©ØdÉH âæ∏YCGh äQOÉH ø«°üdG
â¡àfG ºdÉ©dG »a á«μjôeC’G áæª«¡dG ¿G ôÑà©J É¡fG
.á«ªdÉ©dG É¡JOÉ«b â¡àfGh

íàØH í``ª``°``ù``j »```μ```jô```eC’G ∫ó```©```dG ô`````jRh
á``«``°``SÉ``Fô``dG äÉ```HÉ```î```à```f’G ∫ƒ````M äÉ``≤``«``≤``ë``J
.IóY á«æWh ΩÓYEG πFÉ°Sh äôcP
ádÉ°SQ »``a √QGô`` b ôé∏«H OQÉ°ûàjQ í``°` VhCGh
â°SQO Éeó©H{ :¬dƒ≤H ¬≤jôa ≈dEG É¡¡Lh á«fhôàμdEG
∞°SCÓd »∏Y äÉ``H É¡JÉÑ©°ûJh Ió``jó``é`dG ó``YGƒ``≤`dG
áØ«ë°U äô``cP É``e ≈∏Y ,z»Ñ°üæe ø``e ádÉ≤à°S’G
.zõªjÉJ ∑Qƒjƒ«f{
á«HÉîàfG ô``jhõ``J äÉ«∏ªY ∫ƒ``M äÉ≤«≤ëàdGh
»àdGh á``j’h πc äÉ«MÓ°U øe IOÉ``Y »g á∏ªàëe
±ô°ûJh É¡H á°UÉîdG á«HÉîàf’G óYGƒ≤dG ™°†J
≈dEG √ò¡c ä’ÉM »a ∫ó©dG IQGRh πNóàJ ’h .É¡«∏Y
IOÉ``YEG äÉ«∏ªY øe AÉ¡àf’Gh èFÉàædG â«ÑãJ ø«M
.RôØdG
∑QÉ©e »HÉîàf’G ÖeGôJ ódÉfhO ≥jôa ø°ûjh
¢ûeÉ¡H ¿ójÉH ƒL É¡H RÉa IóY äÉj’h »a á«FÉ°†b
ádhÉëe »a GOÉØ«fh É«fÉØ∏°ùæH »a Éª«°S ’h π«Ä°V
.èFÉàædÉH ø©£∏d
Iô«Ñc á°Uôa ∂∏ªJ ’ ÖeGôJ ôμ°ù©e Oƒ¡L ¿CG ’EG
ø«dhDƒ°ùªdG øe ô«ãμdG ¿EG PEG ;áé«àf ≈dEG ∫ƒ°UƒdÉH
∫ƒM ádOC’G ô«aƒJ ÖeGôJ á∏ªM øe GƒÑ∏W ø««∏ëªdG
.ôjhõJ ∫ƒ°üM äGAÉYOG

∫ó©dG ô`` jRh ≈``£` YCG :ä’É``cƒ``dG – ø£æ°TGh
äÉ≤«≤ëJ AGô``LEG ≈∏Y ¬à≤aGƒe QÉ``H π«H »μjôeC’G
äÉHÉîàf’G »``a äÉØdÉîe ∫ƒ°üM ∫ÉªàMG ∫ƒ``M
ódÉfhO ócDƒj »àdG ôÑªaƒf øe ådÉãdG »a á«°SÉFôdG
¿CG ¿hO øe zô``jhõ``J{ äÉ«∏ªY äó¡°T É¡fCG ÖeGôJ
Üô``bCG ø``e ƒ``gh QÉ``H Oó``°`Th .É¡«∏Y π«dO …CG ôaƒj
Gòg ¿CG ≈∏Y ¬àj’h á«¡àæªdG ¢ù«FôdG ≈dEG AGQRƒ``dG
»a ø««dGQóØdG ø«eÉ©dG ø«YóªdG ≈dEG ¬LƒªdG ¿PE’G
∫ƒM ádOCG ∂∏ªJ ∫ó©dG IQGRh ¿CG ≈dEG ô«°ûj ’ OÓÑdG
.á«∏©a ôjhõJ äÉ«∏ªY OƒLh
≥«≤ëàdÉH º``μ`d í``ª`°`SCG{ :¬``à`dÉ``°`SQ »``a Ö``à`ch
»a Iô«Ñc äÉØdÉîe ∫ƒ°üëH Iô«Ñc äGAÉ``YOG »a
èFÉàf ó«cCÉJ πÑb äGƒ°UC’G ÜÉ°ùàMGh âjƒ°üàdG
.zä’É``ë` dG ¢†©H »``a ,ºμ≤WÉæe »``a äÉ``HÉ``î`à`f’G
∫ÉM »a äÉ≤«≤ëàdG √òg AGô``LEG øμªj{ :±É``°`VCGh
∫ƒ°üëH á«bó°U äGPh áë°VGh äGAÉ``YOG Oƒ``Lh
áé«àf ≈∏Y ôKDƒJ ¿CG øμªj âàÑK ∫ÉM »a äÉØdÉîe
QÉH QGó°UEG ó©Hh .záj’ƒdG iƒà°ùe ≈∏Y äÉHÉîàf’G
áØ∏μªdG IôFGódG øY ∫hDƒ°ùªdG ø∏YCG ô``eGhC’G √òg
Ée ≈∏Y ¬Ñ°üæe øe ¬àdÉ≤à°SG á«HÉîàf’G ºFGôédÉH

z¢``ù``∏``°``S ∫É```≤```à```fG{````H ó``©``j ƒ``«``Ñ``eƒ``H
Ö``eGô``à``d zá````«````fÉ````K{ á``````j’h ≈``````dEG
∂jÉe »μjôeC’G á«LQÉîdG ô``jRh ¢†aQ :(Ü ± CG) - ø£æ°TGh
äÉHÉîàf’G »a ¿ójÉH ƒL »WGô≤ªjódG RƒØH ±GôàY’G ¢ùeCG ƒ«ÑeƒH
¢ù«Fô∏d á«fÉK áj’h ƒëf zá°ù∏°S á«dÉ≤àfG{ á«∏ª©H GóYGh ,á«°SÉFôdG
.ÖeGôJ ódÉfhO
á«LQÉîdG IQGRh É¡JòîJG »àdG äGAGô``LE’G øY ∫GDƒ°S ≈∏Y GOQh
¿ƒμ«°S{ :∫Éb ÖîàæªdG ¢ù«FôdG ≥jôa ™e á«dÉ≤àf’G á«∏ª©dG π«¡°ùàd
.zÖeGôàd á«fÉK IQGOEG ƒëf π°ù∏°S ∫É≤àfG ∑Éæg
¿CG GócDƒe ,zäGƒ°UC’G πc Ö°ùàëæ°S{ :»Øë°U ôªJDƒe »a ±É°VCGh
.zÉàbh ¥ô¨à°ùJ á«fƒfÉb á«∏ªY{ É¡fCG ¿ƒcQój ºdÉ©dG IOÉb
á«∏ª©dG ¿CG ™bGƒH ÉeÉªJ ≥ãj ¿CG ºdÉ©dG ≈∏Y{ :ƒ«ÑeƒH ™HÉJh
,Ωƒ«dG πYÉa πμ°ûH á«LQÉîdG IQGRh πª©àd ájQhô°†dG á«dÉ≤àf’G
øe øjô°û©dG ô¡X ó©H ¬Ñ°üæe ≈dƒà«°S …òdG ¢ù«FôdG ™e πYÉa πμ°ûHh
.záëLÉf á«dÉ≤àfG á«∏ªY ¿ƒμà°S (2021) ôjÉæj
¿ƒμJ ¿CG ¿Éª°†d É``eÉ``ª`J IôØæà°ùe IQGRƒ`` ` dG{ ¿CG ≈``∏`Y Oó``°` Th
ø«ØXƒªdG ¿EGh ,áæeBGh ádOÉYh IôM ºdÉ©dG AÉëfCG πc »a äÉHÉîàf’G
øY ¬dGDƒ°S ¿CG GôÑà©e ,z∂dP πLG øe º¡JÉ«ëH ¿ƒaRÉéj »d ø«©HÉàdG
.z∞«î°S{ ôeCG ƒg √Oƒ¡L ¢†jƒ≤J ≈dEG ÖeGôJ ∞bƒe …ODƒj ¿CG ¿ÉμeEG
áÄæ¡J ≈dEG IóëàªdG äÉj’ƒ∏d áØ«∏ëdG ∫hódG IOÉb øe ójó©dG QOÉHh
.π«FGô°SEGh É«côJh ájOƒ©°ùdGh É«fÉ£jôHh É°ùfôa πãe ,¬HÉîàfÉH ¿ójÉH
áªjõ¡dÉH ±Gô``à`Y’G ¢†aQ ≈∏Y ô°üj …Qƒ¡ªédG ¢ù«FôdG øμd
Ωó≤j ºd ¬fG ºZQ áé«àædG »a ÜÓ≤fG çGóME’ AÉ°†≤dG »a ∫Éà≤dÉH óYhh
.É¡H Oóæj zôjhõJ{ äÉ«∏ªY ≈∏Y π«dO …CG
ñƒ«°ûdG ¢ù∏ée AÉ°†YCG øe áæØM äôbCG …Qƒ¡ªédG ôμ°ù©ªdG »ah
Gòg »æÑJ iô``NCG áæØM â°†aQ ø«M »a ÖeGôJ áªjõ¡H ø«dóà©ªdG
øe AÉ°†≤dG ≈dEG Aƒé∏dG »a ¬≤M GhócCG A’Dƒg º¶©e ¿CG ≈≤Ñjh .∞bƒªdG
.óédG πªëe ≈∏Y ôjhõàdG äÉeÉ¡JÉH GhòNCÉj ¿CG ¿hO

õ``jõ``©``J ≈``∏``Y ¿É``≤``Ø``à``j á```jOƒ```©```°```ù```dGh ¥Gô````©````dG
ä’É```é```ª```dG ™``«``ª``L »````a á``«``FÉ``æ``ã``dG äÉ```bÓ```©```dG
ÉªH ,É¡«∏Y ¥É``Ø`J’G ºJ »àdG äGQGô``≤` dG πμH πeÉμdG ΩGõ``à` d’Gh
øjQó°üª∏d áÑ°SÉæeh ádOÉY §Øf QÉ©°SCG ≈``dEG π°UƒàdG øª°†j
.zá«ªdÉ©dG §ØædG ¥ƒ°S »a AGƒ°S óM ≈∏Y ø«μ∏¡à°ùªdGh
ô``jRh ≈≤àdG ,»``Fô``e ∫É``°`ü`JG ∫Ó``N ,π°üàe ¥É«°S »``ah
»bGô©dG √ô«¶f ¿ÉMôa øH π°ü«a ô«eC’G …Oƒ©°ùdG á«LQÉîdG
ø«H ∑ôà°ûªdG ≥«°ùæàdG ¢ù∏ée äÉYÉªàLG øª°V ,ø«°ùM OGDƒa
.ájôμ°ù©dGh á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG áæé∏d øjó∏ÑdG
»a ≥«°ùæàdGh ¿hÉ©àdG QGôªà°SG ó«cCÉJ øY ´ÉªàL’G ôØ°SCGh
á«≤ë∏e íàa ∫ÓN øe ,ájôμ°ù©dGh á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG ÉjÉ°†≤dG
ájôμ°ùY äÉÑjQóJ á``eÉ``bEGh ÖjQóà∏d øjó∏ÑdG Óc »a ájôμ°ùY
õjõ©J ∂``dò``ch ,äGô``Ñ`î`dG ∫OÉ``Ñ`Jh äGQó``≤` dG ôjƒ£àd ácôà°ûe
áªjôédG áëaÉμªH ≥∏©àj Éª«a …QÉÑîà°S’Gh »æeC’G ¿hÉ©àdG
.Öjô¡àdGh

IQhódG ∫ÉªYCG ¢VGô©à°SGh áaÉc ä’ÉéªdG »a Éª¡æ«H äÉbÓ©dG
â°†îªJ É``eh …Oƒ©°ùdG »bGô©dG ≥«°ùæàdG ¢ù∏éªd á©HGôdG
ºgÉØJ äGô``cò``eh äÉ«bÉØJG øe á≤HÉ°ùdG çÓãdG äGQhó``dG ¬æY
.zø«≤«≤°ûdG øjó∏ÑdG ø«H ájƒNC’G äÉbÓ©dG õjõ©J »a Ö°üJ
»FÉæãdG ¿hÉ©àdG ¥É``aGB ™«°SƒJ á«ªgCG{ ó«cCÉJ ¿Éaô£dG Oó``Lh
»a ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdGh øjó∏ÑdG ídÉ°üe Ωóîj ÉªH Égõjõ©Jh
ájQÉéàdGh á«æeC’Gh á«°SÉ«°ùdG Éª«°S ’h ,áØ∏àîªdG ä’ÉéªdG
øe ≥≤ëJ ¿CG ≥Ñ°S Ée ≈∏Y AÉæÑdGh ,á«MÉ«°ùdGh ájQÉªãà°S’Gh
IôàØdG ∫ÓN øjó∏ÑdG ø«H ádOÉÑàªdG äGQÉjõdG »a á«HÉéjEG èFÉàf
.zá«°VÉªdG
ábÉ£dG ä’É``é`e »``a ¿hÉ©àdG á«ªgCG{ ¿ÉÑfÉédG ó``cCG Éªc
øª°V »£ØædG ∫ÉéªdG »a ∞bGƒªdG ≥«°ùæJh äGôÑîdG ∫OÉÑJh
,(¢ù∏H ∂HhCG)h (∂HhG) §Øæ∏d IQó°üªdG ∫hódG áª¶æe πªY ¥É£f

á«bGôY ájOƒ©°S áªb äó≤Y :ä’ÉcƒdG - OGó¨H - ¢VÉjôdG
ø«H â©ªL á≤∏¨e á«fƒjõØ∏J Iô``FGO ôÑY AÉKÓãdG ¢ùeCG AÉ°ùe
AGQRƒdG ¢ù«FQh ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’G …Oƒ©°ùdG ó¡©dG »dh
≈``dEG π°UƒàdG ¿Ó``YEG É¡dÓN º``J ,»ªXÉμdG ≈Ø£°üe »bGô©dG
.OÉ°üàb’Gh øeC’G É¡æe áØ∏àîe äÉYÉ£b »a áμ∏ªªdG ™e äÉªgÉØJ
»àdG äÉbÓ©dG õjõ©J á«ªgCG ájOƒ©°ùdGh ¥Gô``©`dG ó``cCGh
É¡H »°†ªdGh áaÉc ä’ÉéªdG »``a ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdG §HôJ
≥≤ëj ÉªH ,øjó∏ÑdG »JOÉ«b iDhQh äÉMƒªW ™e Ö°SÉæààd Éeób
.á≤£æªdG QGô≤à°SGh øeCG Rõ©jh ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG
áeƒμëdG ¢ù«FQ »ªXÉμdG ≈Ø£°üe AÉ≤∏d ∑ôà°ûe ¿É«H Oó°Th
ó¡©dG »dh õjõ©dGóÑY øH ¿Éª∏°S øH óªëe ô«eC’Gh á«bGô©dG
»a ájOƒ©°ùdG »a ´ÉaódG ô``jRh AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ ÖFÉf
õjõ©J øjó∏ÑdG Ωõ``Y{ ≈∏Y É¡æ«H ó©oH ø``Y ó≤Y »Fôe ´ÉªàLG

á«©«Ñ£dG IÉ«ëdG ≈dEG IOƒ©dÉH ∫ÉeB’G ô«ãj ÉfhQƒc ó°V ìÉ≤d ≈dEG π°UƒàdG ∫ÉªàMG

(Ü ± CG)
¿CG iôJ á«ë°üdG äÉ£∏°ùdG ¿CG ’EG
300 ≈∏Y ójõJ á«∏©ØdG á∏«°üëdG
.ô«ãμH ∞dCG
ôãcCG â∏é°S å«M ,ÉHhQhCG »ah
â°Vôa ,áHÉ°UEG ¿ƒ«∏e 12^7 øe
øe áØ∏àîe äÉjƒà°ùe ∫hódG á«ÑdÉZ
.∫ƒéàdG ô¶M hCG ¥ÓZE’G
áeƒμM ¢ù«FQ ø∏YCG ,¿ÉæÑd »ah
¢ùeCG ÜÉjO ¿É°ùM ∫ÉªYC’G ∞jô°üJ
≈∏Y ø«YƒÑ°SCG Iôàa GójóL ÉbÓZEG
IOÉëdG ájOÉ°üàb’G áeRC’G øe ºZôdG
.∫ÉªYC’G ´É£b âHÉ°UCG »àdG

.ÉfhQƒc ¢Shô«a ó°V IójóL äÉMÉ≤d øY çÉëHC’G π°UGƒJ |
IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG â∏é°Sh
øe É``«`°`SÉ``«`b GOó`` Y á``«`dÉ``à`à`e É``eÉ``jCG
¥ƒØJ »``à` dG Ió``jó``é` dG äÉ``HÉ``°` UE’G
Ωƒj äRhÉ``é`Jh É«eƒj ∞``dCG áFÉªdG
áHÉ°UEG ø«jÓe Iô°ûY áÑàY ø«æK’G
òæe óéà°ùªdG É``fhQƒ``c ¢Shô«ØH
É¡«°VGQCG ≈∏Y AÉ``Hƒ``dG »°ûØJ Aó``H
»a IójóL áHÉ°UEG ¿ƒ«∏e IOÉjR ™e
.ΩÉjCG Iô°ûY ¿ƒ°†Z
¢üî°T ∞dCG 240 ƒëf »aƒJh
AGô`` L Ió``ë` à` ª` dG äÉ`` `j’ƒ`` `dG »`` a
á«ª°SôdG ΩÉ``bQC’G ≥``ah 19-ó«aƒc

çOÉM{`d ø«Yqƒ£àªdG ó``MCG ¢Vqô©J
.¬àq«gÉe OqóëJ ºd zô«£N
¿ƒ«∏e 1^2 øe ôãcCG â∏é°Sh
»a áHÉ°UEG ¿ƒ«∏e 51 áHGôbh IÉah
AÉHƒdG Qƒ¡X òæe ºdÉ©dG AÉëfCG πc
Ö°ùëH ,ôÑª°ùjO »``a ø«°üdG »``a
¢SôH ¢ùfGôa ádÉch ¬JôLCG OGó©J
.áq«ª°SQ QOÉ°üe ≈dEG GOÉæà°SG
IÉ``ah 6867 â∏ qé°S ¢``ù` eCGh
âfÉch ,º``dÉ``©`dG AÉ``LQG »``a Ió``jó``L
É``°`ù`fô``a »`` a ô`` `Ñ` ` cC’G á``∏` «` °` ü` ë` dG
.IóëàªdG äÉj’ƒdGh É«fÉÑ°SEGh

ø«°üdG »``a Iô``e ∫hC’ 19-ó``«`aƒ``c
¬æY èàf Éeh »°VÉªdG ΩÉ©dG ôNGhCG
OÉ°üàb’G ≈∏Y Iôeóe äÉ«YGóJ øe
.»ªdÉ©dG
ô``jó``e ó`` dƒ`` e ¢`` ` ` ShQ ∫É`` ` ` bh
,π``«`H ¬``«` L ¬`` ` jEG »`` a QÉ``ª` ã` à` °` S’G
:âfôàfE’G ôÑY á°UQƒÑdG QÉ°ùª°S
¿CG »``a ≥``ë` dG π``c øjôªãà°ùª∏d{
ôeC’G ÉØk °UGh ,z’DhÉØJ ôãcCG Gƒfƒμj
óYGƒb ô«¨J á∏ªàëe QÉ``Ñ`NCG{ ¬fCÉH
.záÑ©∏dG
ΩÉ`` «` `≤` `dG Qõ`` ` jÉ`` ` a ™`` `bƒ`` `à` ` Jh
∫ƒ°üëdG πÑb Iô«NC’G äGAGôLE’ÉH
á«μjôeC’G äÉ£∏°ùdG á≤aGƒe ≈∏Y
Éªc ,ô¡°ûdG Gò``g ìÉ≤∏dG ìô``W ≈∏Y
»a áYôL ¿ƒ«∏e 50 ô«aƒJ â©bƒJ
.πÑ≤ªdG ΩÉ©dG QÉ«∏e 1^3h 2020
zÉ`` fô`` jOƒ`` e{ á``cô``°` T Qƒ`` £` `Jh
ô¶àæj ôNBG É«ÑjôéJ ÉMÉ≤d á«μjôeC’G
á∏Ñ≤ªdG ™«HÉ°SC’G »a ¬éFÉàf Qhó°U
.É¡°ùØf É«LƒdƒæμàdG Ωóîà°ùj
èFÉàf É``°`†`jCG º``dÉ``©`dG Ö``bô``à`jh
áeó≤àe πMGôe »a äÉ``H ô``NBG ìÉ≤d
™e zÉμ«æjRGôà°SCG{ ácô°T √Qƒ£Jh
.OQƒØ°ùcCG á©eÉL
áª¶æªd ΩÉ``©` dG ô``jó``ª`dG ∫É`` bh
ΩƒfÉgOCG ¢ShQó«J á«ªdÉ©dG áë°üdG
¿ÓYE’G ¿EG ø«æK’G Ωƒj ¢Sƒ°ùjôÑL
.z™é°ûe{
äÉ£∏°ùdG âæ∏YCG ,πHÉ≤ªdG »a
â≤∏q Y É``¡`fq CG πjRGôÑdG »a á«ë°üdG
ìÉ``≤`d ≈``∏` Y á``jô``jô``°` ù` dG ÜQÉ``é` à` dG
ó©H »æ«°üdG »ÑjôéàdG ∑ÉaÉfhQƒc

äQÉ``KCG :ä’ÉcƒdG – ø£æ°TGh
ìÉ≤d áHôéàd ájÉ¨∏d IóYGƒdG èFÉàædG
»a ’DhÉ``Ø` J É``fhQƒ``c ¢``Shô``«`a ó°V
™e ≈àM ,¢ùeCG ºdÉ©dG AÉLQG ™«ªL
ÉHhQhCG »a áeGô°U ôãcCG Oƒ«b ¢Vôa
AÉ°†≤dG ádhÉëªd §°ShC’G ¥ô°ûdGh
.¿ôb òæe áëFÉL CGƒ°SCG ≈∏Y
¢†©H ìÉ``≤`∏`dG QÉ``Ñ` NCG âÑ∏Lh
»a á``ª` JÉ``b IQƒ``°` U ø``e ìÉ`` «` `JQ’G
IÉah É``gô``NBG ,ºdÉ©dG AÉ``LQG ™«ªL
Ωô°†îªdG »æ«£°ù∏ØdG ¢VhÉØªdG
äÉØYÉ°†e AGô``L äÉ≤jôY ÖFÉ°U
65 õgÉf ôªY øY ÉfhQƒc ¢Shô«a
.ÉkeÉY
äÉj’ƒdG) QõjÉa Éàcô°T âdÉbh
(É«fÉªdCG) z∂``à`fƒ``jÉ``H{h (IóëàªdG
òNDƒj …òdG Éª¡MÉ≤d ¿EG ø«æK’G Ωƒj
áKÓK Éª¡æ«H π°üØJ ø«àYôL ≈∏Y
≈∏Y z%90 áÑ°ùæH ∫É``©`a{ ™«HÉ°SCG
á∏Môª∏d á«dhC’G èFÉàædG äô¡XCG Ée
á``jô``jô``°`ù`dG á``Hô``é`à`dG ø``e á``ã`dÉ``ã`dG
øY ¿Éàcô°ûdG ∞°ûμJ ºdh .ájQÉédG
.èFÉàædG √òg π«°UÉØJ
¢†©H »``a º``¡`°`SC’G â°û©àfGh
øe Ió°ûH äQô°†J »àdG äÉYÉæ°üdG
»YÉªàL’G óYÉÑàdGh ôØ°ùdG Oƒ«b
IOƒY π``eCG ≈∏Y ¥Ó``ZE’G äÉ«∏ªYh
¿Ó`` YE’G ó``©`H ¬à©«ÑW ≈`` dEG º``dÉ``©`dG
.ÅLÉØªdG
¬``fCG ≈``∏`Y ìÉ``≤`∏`dG ≈`` dEG ô``¶`æ`jo h
äGôØ£dG á≤∏M ô°ùμd π``eCG π°†aCG
Iójó°ûdG Oƒ«≤dGh ¢Shô«Ø∏d á∏JÉ≤dG
Qƒ¡X òæe ºdÉ©dG AÉëfCG º¶©e »a

äÉ«∏bC’G ¥ƒ≤M øY ´ÉaódÉH ó¡©àj É``eQƒH ¿ÉªdôH »a Öîàæe º``∏°ùe

(Ü ± CG) .¿ÉjOC’G ™«ªL øe ¢SÉædG πLCG øe πªYCÉ°S :º∏°ùªdG ÖFÉædG |

ΩÓ```°```ù```dG ß```Ø```ë```d äGƒ```````b π```°```Sô```J É```«```°```ShQ
ÆÉ```H √ô`````b »````a QÉ````æ````dG ∞`````bh ¥É````Ø````JG ó```©```H
ájƒeO äÉcÉÑà°T’G ôãcCG â©dófG ,ôÑªàÑ°S ájÉ¡f òæeh
√ôb »a øeQC’G ø««dÉ°üØf’G ø«H ÉeÉY 30 øe Üô≤j Ée òæe
ídÉ°üd âdƒëJ ∑QÉ©e »gh ,»fÉé«HQPC’G ¢û«édGh ÆÉH
.ƒcÉH
¿ÓYEG øe ≥FÉbO ó©H »°ShôdG ¢ù«FôdG íjô°üJ ≈JCGh
¬fq CG ∑ƒÑ°ù«a ôÑY ¬àëØ°U ≈∏Y »æ«eQC’G AGQRƒ``dG ¢ù«FQ
Ωqó≤àdG ÖÑ°ùH ¬°ùØf ¢Vôa QGô≤dG øμd ,zÉkªdDƒe{ Ébk ÉØJG ™bq h
¢û«édG ¿CG ≈dEG áaÉ°VEG á«fÉé«HQPC’G äGƒ≤dG ¬à≤≤q M …òdG
.∂dòH ÖdÉW
¿õM ,Iô«Ñc áKQÉc ,Éæd áÑ°ùædÉH ô«Ñc π°ûa ¬fEG{ Öàch
õ«côàdG Ék«dÉM Ωõà©j ¬fCG ÉØk «°†e zäó≤ao »àdG ìGhQCÓd ô«Ñc
º«∏bEGh É«æ«eQCG »a zá«fÉ°ùfE’Gh ájOÉ°üàb’G á«ªæàdG{ ≈∏Y
.¬àMÉ°ùe â°ü∏q ≤J …òdG ÆÉH √ôb
zΩÓ°ùà°SG{ »fÉé«HQPC’G ¢ù«FôdG ø∏YCG ,iôNCG á¡L øe
√ôb »fQƒZÉf πc ≈∏Y Iô£«°ùdG ó©à°ùj ºd ƒd ≈àM ,√hóY
πãe Éæ«°VGQCG øe (øeQC’G) Oô£æ°S ÉæfCG â∏b ó≤d{ ∫Ébh .ÆÉH
.z∂dP Éæ∏©ah ÜÓμdG
É¡à≤≤M »àdG zIô«ÑμdG Ö°SÉμªdG{`H ¢ùeCG É«côJ äOÉ°TCGh
.¿Éé«HQPCG
πª©dG ≈dEG ¿ƒcQÉe πjƒfÉªjEG »°ùfôØdG ¢ù«FôdG ÉYOh
ídÉ°üe ßØëj ΩGóà°ùe »°SÉ«°S πq ` M{ OÉ``é` jEG π``LCG ø``e
.zÉ¡JGRGõØà°S’ óq M ™°VƒH ΩõëH É«côJ{ ÖdÉWh zÉ«æ«eQCG

»ØdCG ƒëf ô°ûf ¢ùeCG É«°ShQ äCGóH :ä’ÉcƒdG – ¿ÉØjôj
…òdG ¥ÉØJ’G ó©H ÆÉH √ôb »fQƒZÉf »a ΩÓ°ùdG ßØëd …óæL
∑QÉ©e ≈¡fCGh É«æ«eQGh ¿Éé«HQPG ø«H É¡aGô°TEG âëJ ™bh
.™«HÉ°SCG áà°S òæe Iôªà°ùe á«eGO
á``jô``μ`°`ù`©`dG äGQÉ``°` ü` à` f’G ¢``Sô``μ` j ¥É`` Ø` `J’G Gò`` `gh
»a á©bGƒdG á«∏ÑédG á≤£æªdG √òg »a iôÑμdG á«fÉé«HQP’G
â∏°üØfGh ,ø``eQCG É«dÉM ΩÉY πμ°ûH É¡æ£≤j »àdGh RÉbƒ≤dG
É¡«a …ôéJh .äÉ«æ«©°ùàdG »a Üô``M ó©H ¿Éé«HQPG øY
ø«eƒYóe øeQCG ø««dÉ°üØfG ø«H ôÑªàÑ°S ájÉ¡f òæe äÉ¡LGƒe
.iôNCG á¡L øe »fÉé«HQP’G ¢û«édGh á¡L øe ¿ÉØjôj øe
21^00 áYÉ°ùdG óæY ò«ØæàdG õ«M πNO …ò``dG ¥ÉØJ’G
¢ù«FQh ∞««∏Y ΩÉ``¡`dEG »fÉé«HQP’G ¢ù«FôdG ¬©bh ê ä
»°ShôdG ¢ù«FôdG ∂dòch ¿É«æ«°TÉH ∫ƒμ«f »æ«eQC’G AGQRƒdG
.ø«JƒH ô«ªjOÓa
¿É¶Øàë«°S ø«YRÉæàªdG ø«aô£dG ¿EG ø«JƒH ∫É``bh
IQÉ°ùN »æ©j É``e ,zÉ``¡`«`∏`Y ¿Gô``£`«`°`ù`j »``à`dG ™``bGƒ``ª`dÉ``H{
º«∏bE’G øe á©°SGh AÉëfCG ≈∏Y Iô£«°ùdG øeQC’G ø««dÉ°üØf’G
.á«fÉé«HQPC’G äGƒ≤dG É¡æe º¡JôMO Éeó©H
É«æ«eQCG »a Ö°†Z äGôgÉ¶J ≈``dEG ¿Ó``YE’G Gòg iOCGh
Ó«d ¿ÉªdôÑdGh áeƒμëdG …ô≤e ¿hôgÉ¶àªdG ºëàbG å«M
Éª¡«∏Y Iô£«°ùdG äOÉ©à°SG Ö¨°ûdG áëaÉμe äGƒ``b ¿CG ’EG
.¢ùeCG ìÉÑ°U

»``a ≈`` à` `Mh .â`` `bƒ`` `dG ∂`` `dP »`` a
23 ¢†aQ ºJ ,ΩÉ©dG Gòg äÉHÉîàfG
,ø«ª∏°ùªdG ø«ë°TôªdG øe áÄªdÉH
§≤a á``Ä` ª` dÉ``H 0^3 ` ` H á``fQÉ``≤` e
,iô`` NC’G á«æjódG äÉYƒªéª∏d
.á«dhódG äÉeRC’G áYƒªéªd É≤k ah
¢Vô©J ∞«c ≠fhÉe ƒã«°S ∞°Uh
ÉeóæY äÉ¡édG ™«ªL øe Ωƒé¡∏d
.¬ë«°TôJ øY ¿ÓYE’G ºJ
ÖîàæªdG Ö``FÉ``æ`dG ±É``°` VCGh
á∏∏°†e äÉeƒ∏©e ¢SÉædG ô°ûf{
Gƒ``dÉ``bh »``HÉ``gQE’É``H »``fƒ``Ø`°`Uhh
á«Hô©dG á¨∏dG ¢ùjQóJ ójQCG »æfEG
≈``à`M{ ™``HÉ``Jh .z¢`` SQGó`` ª` `dG »``a
»fhó≤àfG ø«ª∏°ùªdG ¢†©H ¿CG
»``∏` °` UCG ’ »``æ` fCÉ` H »``fƒ``ª` ¡` JGh
hCG óë∏e »``æ` fCÉ` Hh ±É`
m ` c πμ°ûH
»fÉªdôÑdG í°VhCGh .zΩõà∏e ô«Z
ó∏édG AÉæH øe äGƒæ°S ¿q CG ÜÉ°ûdG
¬Ñ°üæªd Gkó«L ¬JóYCG ób ∂«ª°ùdG
.ÖFÉæc
ó«MƒdG º∏°ùªdG ¿ƒμj ød ƒgh
É«e É«e øjh äRÉa PEG .¿ÉªdôÑdG »a
á«æWƒdG á£HGôdG Üõ``M Iô«°üf
Égó©≤ªH ,á«WGô≤ªjódG π``LCG øe
k G …’GófÉe »a
ó«ØjO ∫É``bh .É°†jC
»°SÉ«°ùdG π``∏`ë`ª`dG ¿ƒ``°`ù`«`KÉ``e
ô©°T ¬`` `fEG ¿ƒ``¨``fGQ »``a º``«`≤`ª`dG
»FÉæãdG Rƒ``a á``jDhô``d ™«é°ûàdÉH
øe á«æWƒdG á£HGôdG ¿EG ∫Éb ¬æμd
≈``dEG áLÉëH á«WGô≤ªjódG π``LCG
QhòédG ≥«ª©dG õ««ªàdG{ áédÉ©e
iôNC’G äÉ«∏bC’Gh ø«ª∏°ùªdG ó°V
™bƒJ ¬æq μd .zOÓÑdG »a IPƒÑæªdG
™``LGô``J{ ø``e Üõ``ë` dG ±ƒ`` N ¿CG
π``LCG ø``e á«æWƒdG á``£`HGô``dG º``YO
¿CG í``Lô``ª`dG ø``e zá``«`WGô``≤`ª`jó``dG
.ìÓ°UEÓd ä’hÉëe …CG ´Oôj

ø«jPƒH ø«H ÉkÑjô≤J …hÉ°ùàdÉH
äÉ«∏b’G ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ø«ª∏°ùeh
.…óæ¡dGh »æ«°üdG π°UC’G äGP
øe π``ª`YCÉ`°`S{ ≠``fhÉ``e ó`` Yhh
,¿É``jOC’G ™«ªL ø``e ¢SÉædG π``LCG
¿ƒ°Vô©àj øjòdG ∂ÄdhCG Éª«°S ’h
hCG ¿hó``¡` £` °` †` ª` dGh õ``«`«`ª`à`∏`d
¥ƒ`` ≤` `M ø`` ` `e ¿ƒ`` ` ehô`` ` ë` ` `ª` ` `dG
≠``fhÉ``e ƒã«°S ø``μ`d .z¿É`` °` `ù` `fE’G
á«°†b ≈dEG Éæ∏Y ÜGòéf’G ¢†aQ
»ªjóY É``¨`æ`«`ghô``dG ø«ª∏°ùªdG
OÉ¡£°VG ≈≤dCG øjòdG ,á«°ùæédG
≈∏Y ¬dÓ¶H º¡d É``eQƒ``H äÉ£∏°S
™ªàéªdG ΩÉeCG ¬HõM áª«YR áfÉμe
äÉ``«`∏`ª`©`dG äOCG ó`` bh .»`` dhó`` dG
±’B’G äÉÄe OôW ≈dEG ájôμ°ù©dG
ΩÉY »``a É¨æ«ghôdG »ª∏°ùe ø``e
äOCG ∞``æ` Y ∫É`` ª` `YCG »`` a 2017
äÉ``eÉ``¡` JG OÓ``Ñ` dG á``¡` LGƒ``e ≈`` `dEG
∫Gõ``j ’h .á``«`YÉ``ª`é`dG IOÉ`` HE’É`` H
¿ƒ°û«©j º¡æe øjôNBG ∞dCG 600
É¡àØ°Uh ±hô``X »``a É``eQƒ``H »``a
π°üØdÉH ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M äÉYÉªL
.…ô°üæ©dG
∫ƒ``°`UCG ø``e ø«ª∏°ùªdG øμd
Ék«ª°SQ ø«dƒÑ≤ªdG ,iô``NCG á«bôY
É``°``†k `jCG ¿ƒ°Vô©àj ,ø``«`æ`WGƒ``ª`c
ô£°VG ,øjô«ãμdG πãe .õ««ªà∏d
QÉ``¶` à` f’G ≈`` ` dEG ≠`` fhÉ`` e ƒ``ã`«`°`S
ábÉ£H ≈``∏`Y ∫ƒ°üë∏d äGƒ``æ`°`S
≈``dEG »ªàæj ¬``fCÉ`H ¬àØ°Uh á``jƒ``g
≈dEG iOCG Ée ,zΩódG á£∏àîe{ á«bôY
ô£°†«d ¬àæWGƒe á``LQO ¢†ØN
á«eƒμM Ö``JÉ``μ` e ™``e π``eÉ``©`à`∏`d
¢UÉN πμ°ûH á°VôY ¢SÉædG π©éJ
¢UÉî°TC’G ¿q CG ìqô`°`Uh .OÉ°ùØ∏d
’{ á``Hô``é`à`dÉ``H Ghô``ª` j º``d ø``jò``dG
.zÉ¡∏μ°T º¡a º¡æμªj
á«eƒ≤dG ôYÉ°ûªdG »eÉæJ ™e
√RhÉéJ ºJ ,IOó°ûàªdG ájPƒÑdG
á«æWƒdG á£HGô∏d πªàëe í°Tôªc
äÉHÉîàf’ á«WGô≤ªjódG πLCG øe
…CG ÜÉîàfG ºàj º``d .2015 ΩÉ``Y
¿ÉªdôÑdG »a ¥Ó``WE’G ≈∏Y º∏°ùe

∫ƒ≤j :(Ü ± CG)-¿ƒ`` ¨` `fGQ
ÉÑFÉf ÖîàfG …ò``dG ≠fhÉe ƒã«°S
¢ùªN ó©H ¬fEG ÉeQƒH ¿ÉªdôH »a
º∏°ùe Ö``FÉ``f ¿hO ø``e äGƒ``æ` °` S
≈``dEG áLÉëH OÓ``Ñ`dG âJÉH ,ó``MGh
øe ∫É°†ædG »a IóYÉ°ùª∏d ¢üî°T
.Ió¡£°†ªdG äÉ«∏bC’G ¥ƒ≤M πLCG
óMCG ÉeÉY 33 ≠dÉÑdG ÜÉ°ûdG ¿Éch
ôãcCG ø«H øe §≤a ø«æKG ø«ª∏°ùe
á£HGôdG Üõëd í°Tôe 1100 øe
á«WGô≤ªjódG π``LCG ø``e á«æWƒdG
ƒ°S ¿É°S ≠``fhCG áeÉYõH ºcÉëdG
…CG ÜõëdG í°Tôj ºd Éª«a ,»°ûJ
»a á«°VÉªdG äÉHÉîàf’G »a º∏°ùe
.2015 ΩÉ©dG
»``dGƒ``M ¿ƒª∏°ùªdG π``μq `°`û`j
OÓÑdG ¿Éμ°S ø``e áÄªdÉH á``©` HQCG
ø``e ¢`` UÉ`` N π``μ` °` û` H ¿ƒ`` fÉ`` ©` `jh
ô©°T .õ««ªàdG øe á«dÉY äÉjƒà°ùe
øμªe ô°üædG ¿CÉ` H ≠fhÉe ƒã«°S
ø«ÑNÉædG π©a OhOQ iCGQ ¿CG ó©H
øμd ,´Gô``à` b’G õcôe »``a ¬gÉéJ
RƒØdG ≥≤M ø«M ¬JôªZ IOÉ©°ùdG
»a äGƒ``°` UC’G ø``e %80 áÑ°ùæH
áæjóe §°SƒH á«HÉîàf’G ¬JôFGO
ÖîàæªdG ÖFÉædG OÉ``aCGh .¿ƒ¨fGQ
»a ¢SôH ¢ùfGôa ádÉch ¿ÉªdôÑ∏d
á©°VGƒàªdG ƒ``jOƒ``à`°`S’G ¬à≤°T
á``Ñ`≤`ë`dG ø`` e ´Gó`` à` `e ≈``æ` Ñ` e »`` a
»d ¢SÉædG ≥Ø°U{ ájQÉª©à°S’G
º¡≤≤°T ø``e »``ª`°`SÉ``H Gƒ``Nô``°` Uh
.zäQôe ÉeóæY
Qhó``°`U ™``bƒ``à`ª`dG ô``«`Z ø``eh
â``bh »``a ’G á«ª°SôdG è``FÉ``à`æ`dG
á£HGôdG øμd ,´ƒÑ°SC’G øe ≥M’
á«WGô≤ªjódG π``LCG ø``e á«æWƒdG
,á≤MÉ°S á«Ñ∏ZCÉH ÉgRƒa øe á≤KGh
≈dEG É¡jójDƒe øe ±’B’G ™``aO Ée
º``ZQ ´QGƒ`` °` `û` `dG »`` a ∫É``Ø` à` M’G
¢Shô«ØH á£ÑJôªdG ±hÉ``î`ª`dG
≠fhÉe ƒã«°S IôFGO ó©J .ÉfhQƒc
á¡éd ô``FGhó``dG ô``ã`cCG ø``e Ió`` MGh
å«M OÓ``Ñ`dG »``a »bô©dG ´ƒæàdG
,ÉØdCG 30 ≈dGƒM É¡fÉμ°S OóY ≠∏Ñj
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á```dGó```Y
áØ«∏ÿG á∏ØW

¿hó``gÉ``°``û``j ¬```HÓ```Wh º``∏``©``e
zÉ``fÉ``jOQƒ``d{```d ¢``ü``bQ á``∏``°``Uh
á````°````SQó````ª````dG π```````````NGO
º«≤dG øY »∏îàdG ≈∏Y …ô°üe º∏©e Ωó``bCG ,É¡Yƒf øe áÑjôZ á©bGh »a
á°übGô∏d Ék©£≤e ógÉ°ûj ¢ù∏L PEG ,¿ƒª∏©ªdG É¡H ≈∏ëàj ¿CG Öéj »àdG ÇOÉÑªdGh
¢ù∏Lh .É¡H πª©j »àdG á°SQóªdG πNGO zÉfÉjOQƒd{ ∫óé∏d Iô«ãªdG á«∏jRGôÑdG
≈∏Y ,á°übGô∏d Ék©£≤e ¿hógÉ°ûj ,ájƒfÉãdG á∏MôªdÉH ¬HÓW áÑë°üH º∏©ªdG
»a ≥«≤ëàdG º«∏©àdGh á«HôàdG ájôjóe âÑdÉW ¬ÑfÉL øeh .á«còdG IQƒÑ°ùdG
ø«YƒÑ°SCG πÑb ¬fCG ôcòj .ΩRÓ``dG PÉîJ’ ,É¡àë°U ióe øe ócCÉàdGh ,á©bGƒdG
≈∏Y á°übGôdG ™£≤e ÜÓ£dG ¢VôY PEG ,á¡HÉ°ûe á©bGh ájô°üe á°SQóe äó¡°T
ôjƒ£àdG πÑb øe áHÉbô∏d ™°†îJ É¡fCG ¢VôàØªdG øe »àdG ,á«còdG IQƒÑ°ùdG
.á°SQóªdG IQGOEGh »LƒdƒæμàdG

?ï```jô```ª```dG í``£``°``S ≈```∏```Y Ö`````gP ó```Lƒ```j π````g
Aƒ°ûf »a ÖÑ°ùJ Ée ,¥ÓªY Öμjƒc •ƒ≤°S áé«àf
?Gôàeƒ∏«c 120 ô£≤H IôØM
í£°S ≈``dEG ÖgòdG ô°†MCG Öμjƒc ∑Éæg ÉªHQh
.¿GOQGh ø«dÉªàM’G Óc ¿CG AÉª∏©dG iôjh ?ïjôªdG
Ö°ùàμJ ïjôªdG ìÓ°üà°SG Iôμa ¿EÉ`a ∫ÉM πc ≈∏Y
äÓMôdG äÉ≤Øf ¢†jƒ©J ºà«°Sh .É«≤«≤M iõ¨e
.ádƒ¡°ùH ôªMC’G ÖcƒμdG ≈dEG á«FÉ°†ØdG

§«ëJ »àdGh ¢ùª°ûdG »a áÄdCÓàªdG AGôØ°üdG IOÉªdG
Öμjƒc •ƒ≤°S øY áªLÉædG z±ƒ°Sƒfƒeƒd{ IôØëH
ÉÑgP á©eÓdG IOÉ``ª` dG ∂∏J âfÉc GPEGh .Ö``gò``dG »``g
,ôeC’G ™bGh »a ¬à«ªc Qƒ°üàf ¿CG Ö©°üdG øªa π©ØdÉH
áaÉ°ùe ≈dEG ÉfÉ«MCG óàªJ á«ÑgòdG ∫ÉÑédG ¿CG º∏©dG ™e
øªa ¿PEG .äGôàeƒ∏«c 3^5 É¡°VôYh Gôàeƒ∏«c 12
¬aƒL øe ≈JCG πg ?ïjôªdG í£°S ≈dEG ÖgòdG ≈JCG øjCG

çƒμ°S ,¿GƒjÉJ øe »°VGôàa’G QÉKB’G ºdÉY ô«Z
É«Lƒdƒ«édG ºdÉY íÑ°UCG ø«M ¬°ü°üîJ ,≠``fQGh
í£°S ≈∏Y É``Ñ`gP ∞°ûàcG ¬``fCG ø``∏` YCGh »``°`VGô``à`a’G
’ÉÑLh »≤«≤M z∂jGOƒ∏c{ ∑Éæg ¿EG ∫É``bh .ïjôªdG
…òdG RQÉe πLƒL Ωóîe ≈dEG GOÉæà°SG É¡Ø°ûàcG á«ÑgP
»μjôeCG QÉÑ°ùe É¡£≤àdG á«aGôZƒJƒa Qƒ°U ≈∏Y Ωƒ≤j
¿CG ,≠fQGh ,ôÑà©jh .ôªMC’G ÖcƒμdG QGóe »a ≥∏ëe
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ô«¨°U ø«H ¥ôa ’ ..™«ªédG ≥M øe ádGó©dG
¬jód ¢ù«d ø``eh Ö°üæe ÖMÉ°U ø«H ’h ô«Ñch
ádGó©dG ≈∏Y Gƒ∏°üëj ¿CG ™«ªédG ≥M øe ..Ö°üæe
øeh ,¿ƒfÉ≤dG ÉgôbCG »àdG áYhô°ûªdG º¡bƒ≤M ≈∏Yh
øe ¬«∏Y ÉªH Ωƒ≤j ’ øe áÑ°SÉëe ºàJ ¿CG ÖLGƒdG
çGóMEG »a ∂dòH ÖÑ°ùàjh ¬Lh πªcCG ≈∏Y äÉÑLGh
.º¡JÉah »a hCG øjôNBÓd iPC’G
»a ø``«`eCGƒ``à`dG IÉ`` ah á``dÉ``M »``a çó``M É``e Gò``g
Iôàa »a ¢û«©f ÉæfCG ™``eh ,á«fÉª∏°ùdG ≈Ø°ûà°ùe
ájÉªëd Oƒ¡L øe º¡jód Ée πc AÉÑWC’G É¡«a »£©j
¢†©ÑdG ∫ÉªgEG ¿EÉ`a ÉfhQƒc ¢Shô«a øe ™ªàéªdG
.¬«∏Y Ö n°SÉëj ¿CG óH ’ ¬JÉÑLGƒH ΩÉ«≤dG »a º¡æe
ºjó≤àH äôeCG ø«M áeÉ©dG áHÉ«ædG ¬JôbCG Ée Gògh
á«FÉæédG áªcÉëªdG ≈``dEG á°Vôªeh AÉ``Ñ` WCG á``KÓ``K
IÉah »a CÉ£N ÖÑ°ùàdG áª¡J øe º¡«dEG óæ°SCG ÉªY
äô``eCG Éªc ,»Ñ£dG á«fÉª∏°ùdG ™ªéªH ø«eCGƒàdG
áæé∏dG ≈dG äÉjôNCG äÉ°Vôªe çÓK ™e º¡àdÉMEÉH
áÄ«¡dG â``YO Éªc ,É«ÑjOCÉJ º¡JGRÉéªd á°üàîªdG
™°Vh ≈dEG á«Ñ£dG äÉeóîdGh ø¡ªdG º«¶æàd á«æWƒdG
AÉæKCG áæLC’G ™e πeÉ©àdG ¿CÉ°ûH áë°VGh á°SÉ«°S
øe âÑãàdG ¢VôØJ IO’ƒ``dG ó©H É``eh πªëdG Iôàa
Éªc êóîdG ó«dGƒªdG »a É°Uƒ°üNh IÉ«ëdG äÉeÓY
Iô°TÉÑe º¡∏≤f Öéj ¿Éc PEG ,ø«eCGƒàdG ádÉM »a çóM
ºàj º``d É``e ƒ``gh iƒ°ü≤dG ájÉYôdG äÉæ°VÉM ≈``dEG
.ø«eCGƒàdG IÉah »a ÖÑ°ùJh

º«gGôHEG º©æŸGóÑY

ø«LPƒªf É«côJh ¿GôjEG ..záMÉ«°ùdG{ πà≤J ø«M zá°SÉ«°ùdG{

¢``Vô©j zêÉ``à«eQE’G{ ∞``ëàe
¿BGô≤∏d á``ªLôJ ∫hCG ¿GRÉ``b »``a
á``«°ShôdG á``¨∏dG ≈``dEG º``jôμdG
¿Gƒæ©H ¢Vô©e á«°ShôdG ¿GRÉb áæjóe »a »°VÉªdG ´ƒÑ°S’G íààaG
QÉWEG »a zá«°ShôdG ájQƒWGôÑeEÓd »ÑgòdG ô°ü©dG ,iôÑμdG ÉæjôJÉμj{
á«°üî°T øY äÉ°Vhô©ªdG »μëJh .∑Éæg zêÉà«eQE’G{ ΩÉ``jCG ¿ÉLô¡e
ádhó∏d áªcÉM É¡àØ°üH (1796 - 1762) á«fÉãdG ÉæjôJÉμj IQƒWGôÑeE’G
zêÉà«eQE’G{ ∞ëàe ôjóe ∫É``bh .á«∏FÉ©dG É¡JÉ«Mh É¡WÓHh ≈ª¶©dG
º°SGôe ≈dEG ƒjó«ØdG ôªJDƒe ôÑY É¡∏°SQCG á«ëJ »a ,»μ°ùahôJƒ«H π«FÉî«e
Éææ«H §HôJ »àdG ábGó°üdG õeQ »g ¢Vô©ªdG áeÉbEG{ ¿EG ¢Vô©ªdG ìÉààaG
≈dEG Éfô°†MCG ób .AÉHh …CG É¡©£≤j ¿CG øμªj ’ »àdGh ¿GRÉb ∞MÉàeh
äGôgƒéªdGh ÖFÉé©dGh QOGƒædGh ∞ëàdG øe ô«ãμdG ¿Éà°SQÉàJ áª°UÉY
∞ëàe ôjóe ∫Éb Éª«a .zÉgôªY á∏«W IQƒWGôÑeE’G É¡©ªéJ âfÉc »àdG
¢Vô©ªdG ¿EG ,ø«dƒJÉZÉÑ«°S äGôjCG ,…QÉª©ªdG »îjQÉàdG z¿GRÉb ø«∏eôc{
QÉ¶fCG âØ∏J ¿CG øμªj »àdG ∂∏J É¡«a ÉªH ,QOÉ``f ¢Vhô©e 500 Ωó≤j
¿BGô≤∏d áªLôJ ∫hC’ Iójôa áî°ùf ≈dhC’G áLQódÉHh »∏ëªdG Qƒ¡ªédG
≥FÉKƒdGh iôÑμdG ÉæjôJÉμj øe ôeCÉH â∏ªY á«°ShôdG á¨∏dG ≈dEG ºjôμdG
±ƒ°ûJÉZƒH ¿É«∏«ªj IOÉ«≤H ø«MÓØdG á°VÉØàfÉH á≤∏©àªdGh á«îjQÉàdG
∂dòch ¿Éà°SQÉàJ á≤£æe ƒMÓa É¡«a ∑QÉ°T »àdGh (1775 -1773)
»àdG á«°üî°ûdG á©àeC’Gh AÉjRC’Gh á«æØdG äÉMƒ∏dGh á«îjQÉàdG ≥FÉKƒdG
áæjóªd á«fÉãdG ÉæjôJÉμj 1767 ΩÉY É¡H âeÉb IQÉjR ≈∏Y Aƒ°†dG §∏°ùJ
.¿GRÉb

ôμØj ó©j ºdh ..ádhódG á«fGõ«e »a »eƒ≤dG πNódG øe
¿GƒNEÓd áæ°VÉëdG äÉÄ«ÑdG iƒ°S É«côJ ≈dEG ôØ°ùdG »a
hCG ájQÉ≤Y ídÉ°üe º¡d øeh ..á«Hô©dG ∫hódG »a ø«ª∏°ùªdG
.É«côJ »a ájQÉéJ
É«côJ »a áMÉ«°ùdG §≤a Üô°†J ºd êQÉîdG »a á«©°SƒàdG ¿É``LhOQCG äÉ°SÉ«°S
»a âÑÑ°ùJ ÉªfEGh ,á«côàdG ¿óªdG »a ´ƒæàªdG ¢ù≤£dGh á©FGôdG á©«Ñ£dG ∫ÉªL ºZQ
º«∏bEG Ók ãªa ..Ék °†jCG IQhÉéªdG ∫hódG »a »MÉ«°ùdG OÉ°üàb’G ∑É¡fEGh áMÉ«°ùdG Üô°V
,á«LQÉîdG áMÉ«°ùdG øe π«∏bh á«∏NGódG áMÉ«°ùdG ≈∏Y óªà©j ¿Éc ¥Gô©dG ¿Éà°SOôc
∂dòc ..∑Éæg áMÉ«°ù∏d Gk ójó¡J ≥∏N º«∏bEÓd »côàdG …ƒédG ∞°ü≤dG QGôªà°SG øμdh
º«∏bEG »a ÜôëdG É¡dÉ©°TEÉH É«æ«eQCGh ¿Éé«HQPCG »a áMÉ«°ùdG Üô°V »a É«côJ âÑÑ°ùJ
¿B’Gh ..¿B’G ≈àM ¢üî°T ∞dCG øe ôãcCG IÉ«ëH äOhCG »àdGh (ñÉH √ôc »fQƒZÉf)
É¡LQGƒÑH á«MÉ«°ùdG QõédG Oó¡Jh ¿Éfƒ«dG »a áMÉ«°ùdG Üô°V É«côJ ±ó¡à°ùJ
±ó¡à°ùJ ¿B’Gh ..¢UôÑb »a â∏©a ∂dòch ..§°SƒàªdG ôëÑdG ¢VƒM »a ájôμ°ù©dG
á«HÉgQE’G ÉjÓî∏d É¡ªYO ∫ÓN øe É«fÉªdCGh É°ùªædGh É°ùfôa »a áMÉ«°ùdG Üô°V É«côJ
.É«°SÉ«°S Iô≤fCG É¡©e º°UÉîàJ »àdG á«HhQhC’G ¿óªdG »a
øμdh ..ºdÉ©dG »a áMÉ«°ùdG âHô°V »àdG »g §≤a ÉfhQƒc áëFÉL â°ù«d ¿PEG
πg ..áMÉ«°ùdG πà≤j Ée »g ájQƒJÉàcódGh á«©°SƒàdG äÉeƒμëdG äÉ°SÉ«°S Ék fÉ«MCG
!?Óãe (á«dÉª°ûdG ÉjQƒc) ≈dG ôØ°ùdG ójôj ÓbÉY ÉëFÉ°S ºJóLh

≈àM 2019 ôÑª°ùjO òæe ºdÉ©dG âMÉàLG »àdG ÉfhQƒc áëFÉL ¿CG Gó«L ∑Qóf
´É£b äóÑch ,¿Éμe πc »a ôØ°ùdGh áMÉ«°ùdG ácôM ≈∏Y ô«Ñc πμ°ûH äôKCG ób ¿B’G
√òg ..∞FÉXƒdGh ∫GƒeC’G »a áMOÉa ôFÉ°ùN á«MÉ«°ùdG äÉcô°ûdGh ¥OÉæØdGh ¿Gô«£dG
äÉeÉYRh äÉeƒμM ∑Éæg øμd ..á«dÉëdG ÉfhQƒc áëFÉL ô«KCÉJ ºμëH É¡H ô≤f á≤«≤M
»àdG ∫hó``dG »a ôØ°ùdGh áMÉ«°ùdG ∑Óg »a »g ÖÑ°ùàJ á«©°SƒJ äÉMƒªW äGP
¿ÉNQÉ°U ¿ÉLPƒªf ∑Éægh ..á«æeCG hCG á«°SÉ«°S hCG ájôμ°ùY äÉYGô°U »a πNóJ
É¡∏©éJ êQÉîdG »a á«©°SƒàdG ¿Gô``jEG äÉMƒªW ¿CG ∂dP ..É«côJh ¿Gô``jEG Éªg ,∂dòd
∫hO øe ójó©dG ™e áeƒ°üN »a É°†jCGh ,É¡fGô«L ™e á«°SÉ«°S áeƒ°üNh AGóY »a
ø««fGôjE’G ø«°VQÉ©ªdG IÉ«M ±Gó¡à°S’ zá«HÉgQEG ÉjÓN{ øe √ô°ûæJ Ée ÖÑ°ùH ºdÉ©dG
z»WGôbƒ«ãdG{ ΩÉ¶ædG ≈dEG »ªàæJ ¿GôjEG ¿ƒc ºμëHh ..ÉμjôeCGh ÉHhQhCG »a áeƒμë∏d
Oƒ«≤dG ¢Vôah OGôaCÓd á«°üî°ûdG äÉjôëdG »a Oó°ûàdG ¿EÉa ,øjódG ∫ÉLQ ºμM …CG
ìÉ«°ù∏d ÉHƒZôe Gó∏H É¡æe π©éj ’ ¿ƒæØdGh ≈≤«°SƒªdGh á«YÉªàL’G IÉ«ëdG ≈∏Y
å«M ø``e π«ªL ó∏H É``¡`fCG º``ZQ ¿Gô`` jEG »``a záMÉ«°ùdG äƒ``ª`J{ »dÉàdÉHh ,QGhõ`` dGh
.áHÓîdG ôXÉæªdGh á«©«Ñ£dG ¢üFÉ°üîdG
Ék HƒZôe Gó∏H âfÉc »àdG ,É«côJ »a πãªàj áMÉ«°ùdG πà≤j …òdG ôNB’G êPƒªædG
ø«M ¿É``LhOQCG áeƒμM øμdh ,ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe øe ìÉ«°ù∏d Gó°ü≤eh áMÉ«°ù∏d
äôØq f (á«LQÉNh á«∏NGO) äGhGóYh äÉeƒ°üN »a â∏NOh ,Iô≤fCG »a á£∏°ùdG â∏àYG
Éª¡e GOQƒe »côàdG OÉ°üàb’G ô°ùNh ,É«côJ »a áMÉ«°ù∏d ôØ°ùdG Iôμa øe ¢SÉædG

»fÉ£jôÑdG zõæ«dƒc{ ¢SƒeÉb
ôãcC’G á``ª∏μdG øY ∞°ûμj
»dÉëdG ΩÉ``©dG »``a Iô``¡°T
QÉ°ûàf’G ™``°`SGƒ``dG »fÉ£jôÑdG ºé©ªdG ≈ª°S
á«°ù«FôdG áª∏μdG zõæ«dƒc{ ájõ«∏éfE’G á¨∏dG ¢SƒeÉ≤d
ΩÉ¶f »æ©Jh ,zlockdown{ »``gh 2020 ΩÉ©d
ÖÑ°ùH ∫hó``dG ø``e ójó©dG ¬à°Vôa …ò`` dG z¥Ó`` ZE’G{
áª∏μdG √òg AGôÑîdG QÉàNGh .ÉfhQƒc AÉ``Hh »°ûØJ
äGQÉ«∏e äó``Mh{ áHôéàdG √ò``g πãe ¿C’ ,äGò``dÉ``H
Gòg »a AGôÑîdG ≈°üMCGh .zºdÉ©dG ∫ƒM ô°ûÑdG øe
∫Éª©à°S’ áÑ°SÉæe 250^000 øe ôãcCG ¢SƒeÉ≤dG
ÉgOOôJ πHÉ≤e ,2020 ΩÉY »a zlockdown{ áª∏c
¢SƒeÉ≤dG ™bƒe ∫Ébh .»°VÉªdG ΩÉ©dG »a §≤a 4000
äGAGôLEG »æ©J »àdGh ,z¥Ó``ZE’G{ ¿EG âfôàfE’G ≈∏Y
™«ªL »a äÉ£∏°ùdG É¡JòîJG »àdG ájó««≤àdG AGƒàM’G
âªJ z19 – ó«aƒc{ QÉ°ûàfG øe óë∏d ºdÉ©dG AÉëfCG
.2020 ΩÉY áª∏c zõæ«dƒc{ »a É¡à«ª°ùJ

á``ª``∏``©``e ≈````∏````Y ø```é```°```ù```dÉ```H º````μ````M
É``gò``«``ª``∏``J â``Ñ``°``ü``à``ZG á```«```fÉ```£```jô```H
å«M á«dÉà≤dG ¿ƒæØdG π°üa ≈dEG ΩÉª°†f’G ≈∏Y
óMCG ∫õæe »a ¬JòNCG É¡fCG ôjô≤àdG ócCGh .¬à∏Ñb
ójó¡J ádÉ°SQ ¬d âÑàc ºK ,¬HÉ°üàZ’ AÉbó°UC’G
»a IÉàa ™e ábÓY CGóH ¬fCG âØ°ûàcG Éeó©H πà≤dÉH
.√ôªY πãe

ø«eÉY øé°ùdÉH á«fÉ£jôH áªμëe â°†b
ábÓY áeÉbEG ≈∏Y Égò«eÓJ óMCG äôÑLCG áª∏©ªd
GP{ áØ«ë°üd ôjô≤J í``°` VhCGh .É¡©e á``eô``ë`eo
¿CG ,zió°U{ ¬àªLôJ …òdGh ,á«fÉ£jôÑdG zø°U
(ÉkeÉY 15) ò«ª∏àdG äôÑLCG (ÉkeÉY 25) áª∏©ªdG

∫õ``æ``ª``dG QÉ``Ñ``Z »```a Iô``£``N OGƒ````e ±É``°``û``à``cG

êGhõ``dÉ``H ∫É``Ø``à``MÓ``d á``Ñ``jô``¨``dG äGOÉ```©```dG Rô````HCG
ób ¬fCG ≈∏Y π«dóc ,¿GQõ«îdG É°üYh ∂ª°ùdÉH ¢ùjô©dG Üô°†H
¢Shô©dG Ωƒ≤J ø«M »a ,êGhõ``dGh á«dhDƒ°ùª∏d ÉÄ«¡e íÑ°UCG
Éªæ«H ,¢ùjô©dG ≈dEG π°üJ ≈àM É¡jój ≈∏Y ∞MõdÉH óæ¡dG »a
Éª¡àLÉM AÉ°†b øe ø«°Shô©dG ƒæjQƒH IôjõL ¢Sƒ≤W ™æªJ
ô°S ≈∏Y áeÓY ∂dP ¿hôÑà©j å«M ,ΩÉ``jCG 3 Ióe ΩÉªëà°S’Gh
.êGhõdG ìÉéf

äGOÉY ∑Éægh ,ôNB’ ó∏H øe êGhõdÉH ∫ÉØàM’G ¥ôW ∞∏àîJ
Ωƒ≤J ø«°üdG »ah .ìGôaC’G ¢†©H »a ¢†©ÑdG É¡«dEG CÉé∏j áÑjôZ
≈YóJ á∏«Ñb óLƒJ Éªc ,É«eƒj áYÉ°S AÉμÑdÉH ô¡°T Ióe ¢Shô©dG
,√óÑc áë°U øe ócCÉàdGh äƒμàc íHòH ø«°Shô©dG Ωõ∏Jo zQhGO{
ø«ëd íHòdG á«∏ªY ¿É°Shô©dG π°UGƒj º«∏°S ô«Z óÑμdG ¿Éc GPEGh
Ωƒ≤j øe ∑Éæ¡a á«HƒæédG ÉjQƒc ÉeCG ,º«∏°ùdG óÑμdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG

ΩGô``Z π``c »``a É``eGô``Zhô``μ`«`e 19-2
¬fCÉH ,AGôÑîdG í°üæjh .QÉÑ¨dG øe
Öéj á∏μ°ûªdG √ò``g ø``e ¢ü∏îà∏d
’ ójóL çÉKCÉH ºjó≤dG çÉKC’G ∫GóÑà°SG
.á«FÉ«ª«μdG OGƒªdG √òg ≈∏Y …ƒàëj
á«fÉμeE’G √òg πãe OƒLh ΩóY óæYh
É``«` eƒ``j ∫õ`` æ` `ª` `dG ∞``«` ¶` æ` J Ö`` é` `j
.á«FÉHô¡μdG á°ùæμªdG ΩGóîà°SÉH

.2008 ΩÉY òæe á«cÓ¡à°S’G ™∏°ùdG
Qhó°U πÑb áéàæªdG AÉ«°TC’G øμdh
Ωóîà°ùJ ∫Gõ``J ’ äÉ©jô°ûàdG √ò``g
èFÉàf äó``cCGh .¿B’G ≈dEG ∫RÉæªdG »a
QÉÑZ ø``e äÉ``æ`«`Y π``«`∏`ë`Jh á``°``SGQO
øjô°ûY øe ¿ƒãMÉÑdG ÉgòNCG ∫õæªdG
¿CG ≈∏Y ,á«ØjôdG ≥WÉæªdG »a Iô°SCG
õ«côàH ΩhôÑdG ≈∏Y …ƒàëJ É¡©«ªL

IOó©àªdG π«æ«ØdG á«FÉæãdG äGôãjE’G
√òg ¿CG GôNDƒe í°†JG øμdh .ΩhôÑdG
á°UÉNh ¿É°ùfE’G º°ùéd IQÉ°V OGƒªdG
.(äÉfƒeô¡dG) AÉª°üdG Oó¨dG ΩÉ¶æd
≥≤ëàdG ¿ƒjóæc ¿ƒãMÉH Qô``b ó``bh
QÉÑZ »a Ö¡∏dG äÉ£Ñãe Oƒ``Lh øe
ájóæμdG äÉ©jô°ûàdG ¿CG ™e ,∫õæªdG
êÉàfG »a OGƒªdG √òg ΩGóîà°SG ™æªJ

äÉ``Ñ` cô``e AÉ`` ª` `∏` `©` `dG ∞``°` û` à` cG
,∫õæªdG QÉ``Ñ`Z »``a Iô``£`N á«FÉ«ª«c
ΩÉ``¶` æ` dG π``ª` Y ÜGô`` £` `°` `VG Ö``Ñ` °` ù` J
äÉÑcôªdG √ògh ,¿É°ùfEÓd »fƒeô¡dG
âdÉbh .á«dõæªdG AÉ«°TC’G øe QôëàJ
ó``fBG ¢ùæjÉ°S ∫É``à`æ`ehô``jÉ``Ø`fG á∏ée
¿É°ùfE’G ¿CÉ` H ,z¢Tô«°ùjQ ø°TƒdƒH
áª∏μdG ≈æ©e πμH •Éëe ô°UÉ©ªdG
Ó``«`μ`dh .∫É``©` à` °` TÓ``d á``∏` HÉ``b OGƒ`` ª` `H
çhó``ë` H á``«` °` Vô``Y Iƒ``Ø` g Ö``Ñ`°`ù`à`J
≈dEG IOÉY ¿ƒ©æ°üªdG ∞«°†j IÉ°SCÉe
√ò``gh .Ö``¡`∏`dG äÉ£Ñãe º¡JÉéàæe
™°SGh ¥É£f ≈∏Y Ωóîà°ùJ OGƒ``ª`dG
,»``°`VÉ``ª`dG ¿ô``≤` dG äÉ«æ«©Ñ°S ò``æ`e
OÉé°ùdGh ÖJGôªdG ≈dEG ±É°†J å«M
áé«àfh .∂``dP ô``«`Zh äÉ°ThôØªdGh
á£«ëªdG AÉ``«` °` TC’G √ò``g ∑Ó``¡`à`°`S’
√ò``¡`d ø``μ`ª`j ø``eõ``dG Qhô`` `e ™``e É``æ` H
§∏àîJ ¿CG á«FÉ«ª«μdG äÉ``Ñ`cô``ª`dG
ΩÉ``©`£`dG ≈```dEG ¬``æ` eh ∫õ``æ` ª` dG QÉ``Ñ`¨`H
øeh .¬°ùØæàf …òdG AGƒ¡dGh AÉªdGh
,áeóîà°ùªdG Ö¡∏dG äÉ£Ñãe ø«H
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بتوجيهات ويل العهد ..اململكة و�سعت خططها اال�ستباقية للتعامل مع الفريو�س

البحرين طلبت اأكثـر من مليون لقاح «كورونا»

جاللة امللك

جاللة امللك يعزي الرئي�س
الفل�سطيني بوفاة عريقـات
بعث ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى برقية تعزية
وموا�شاة اإىل اأخيه فخامة الرئي�ض حممود عبا�ض
رئي�ض دولة فل�شطني ال�شقيقة رئي�ض اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�شطينية ،بوفاة
الدكتور �شائب عريقات اأمني �شر اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفل�شطينية.
02

الوزراء ياأخذون لقاح «كوفيد»-19
وي�سيدون بجهود الفريق الوطني
قام عدد من الوزراء اأم�ض باأخذ لقاح فريو�ض
«كوفيد .»19-وياأتي اأخذ اللقاح من قبل الوزراء دعمًا
للجهود الوطنية الرامية اإىل مواجهة جائحة فريو�ض
كورونا واحلد من انت�شاره ،والتي لها عظيم االأثر يف
حتقيق االأهداف املن�شودة .واأعرب الوزراء عن تقديرهم
العميق للجهود الوطنية املبذولة لفريق البحرين
بقيادة ويل العهد.
02

�سمو ويل العهد يرتاأ�س اجتماع اللجنة التن�سيقية التي بحثت م�ستجدات «كورونا»

اأكد املقدم طبيب مناف القحطاين ا�شت�شاري االأمرا�ض
املعدية بامل�شت�شفى الع�شكري ع�شو الفريق الوطني
الطبي للت�شدي لفريو�ض كورونا اأنه بتوجيهات �شاحب
ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء
و�شعت مملكة البحرين خططها اال�شتباقية للتعامل مع
الفريو�ض منذ بدء االإعالن عن انت�شاره عامليًا.،
واأ�شاف القحطاين اأن اجلهات املعنية بالبحرين
وبالتن�شيق مع الفريق الوطني الطبي تقدمت بطلب اأكرث
من مليون لقاح منذ اأغ�شط�ض املا�شي من �شركة «فايزر»
اإنتاج اأمريكي اأملاين ،و�شركة «ا�شرتزنكا» اإنتاج بريطاين،
و�شركة «�شينوفارم» ال�شينية التي �شاركت البحرين
بالتعاون مع االإمارات يف املرحلة الثالثة من جتاربها
ال�شريرية للقاح املحتمل.
06-02

نقل حتيات امللك للم�ساركني يف قمة ال�سباب  ..2020نا�سر بن حمد:

متكني ال�سباب يف �سناعة قرارات التنمية
نقل �شمو ال�شيخ نا�شر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة امللك
لالأعمال االإن�شانية و�شوؤون ال�شباب حتيات وتقدير عاهل البالد املفدى
للم�شاركني يف قمة ال�شباب  ،2020موؤكدًا �شموه اأن الدعم واالهتمام
الكبري من قبل ح�شرة �شاحب اجلاللة بالقطاع ال�شبابي اأ�شهم يف
حتقيق اأبناء البحرين للعديد من االجنازات على خمتلف االأ�شعدة،
باالإ�شافة اإىل متكني ال�شباب يف خمتلف املجاالت وتهيئة البيئة
املثالية اأمامهم للم�شاركة يف �شناعة القرارات اخلا�شة بتنمية خمتلف
القطاعات يف اململكة.
جاء ذلك خالل الكلمة الرئي�شية التي األقاها �شموه يف افتتاح قمة
والريا�شة.
ال�شباب
ؤون
و
�ش
وزارة
تنظمها
والتي
ال�شباب 2020م،
04

�سمو ال�سيخ نا�سر بن حمد يتحدث يف القمة

 14.7مليون دينار اإجمايل
اإيرادات فنادق اخلليج
08

«فينتك ال�سرق االأو�سط
واأفريقيا» بتنظيم بنك ABC
09

«اخلليج التجاري»7.8 :
مليون دينار اأرباح � 9سهور
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«التن�صيقية» تطلع
على تقرير الرقابة املالية

ويل العهد مرتئ�سا ً اجتماع اللجنة التن�سيقية

تراأ�س �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان بن حمد
اآل خليفة وىل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول
لرئي�س جمل�س الوزراء اجتماع اللجنة التن�صيقية
 353والذي عقد عن ُبعد.
وا�صتعر�صت اللجنة التن�صيقية اآخر م�صتجدات
التعامل مع فريو�س كورونا (.)19-COVID
واطلعت اللجنة التن�صيقية على تقرير ديوان
الرقابة املالية واالإدارية .2020-2019
وا�صتعر�صت اللجنة التن�صيقية اال�صرتاتيجية
الوطنية للتجارة االإلكرتونية ،ثم اطلعت على
م�صتجدات االإطار املوحد للربامج احلكومية ذات
االأولوية بن�صخته الثالثة.

القائد العام ي�صتقبل
ال�صيخ حممد بن عطية اللـه

www.alayam.com

البحرين تعزي الرئي�س الفل�صطيني يف وفاة �صائب عريقات

امللك ي�صيد بجهود الفقيد يف خدمة الق�صية الفل�صطينية
بعث ح�صرة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�صى اآل خليفة عاهل البالد
املفدى حفظه اهلل ورعاه برقية تعزية
وموا�صاة اإىل اأخيه فخامة الرئي�س
حممود عبا�س رئي�س دولة فل�صطني
ال�صقيقة رئي�س اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفل�صطينية ،بوفاة
الدكتور �صائب عريقات اأمني �صر اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية.
واأعرب جاللة امللك املفدى عن
خال�س تعازيه و�صادق موا�صاته
لفخامته ولل�صعب الفل�صطيني ال�صقيق،
�صائالً املوىل تعاىل اأن يتغمده بوا�صع
رحمته ومغفرته وي�صكنه ف�صيح جناته.
واأ�صاد جاللته يف الربقية بجهود
الدكتور �صائب عريقات رحمه
اهلل واإ�صهاماته يف خدمة الق�صية
الفل�صطينية والدفاع عن حقوق ال�صعب
الفل�صطيني.
كما بعث �صاحب ال�صمو امللكي
االأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة رئي�س
الوزراء برقية تعزية وموا�صاة اىل اأخيه

جاللة امللك

الرئي�س الفل�سطيني

فخامة الرئي�س حممود عبا�س رئي�س
دولة فل�صطني ال�صقيقة رئي�س اللجنة
التنفيذية ملنظمة التحرير الفل�صطينية،
بوفاة الدكتور �صائب عريقات اأمني
�صر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�صطينية.

واأعرب �صموه عن خال�س تعازيه
و�صادق موا�صاته لفخامته ولل�صعب
الفل�صطيني ال�صقيق� ،صائالً املوىل تعاىل
اأن يتغمده بوا�صع رحمته ومغفرته
وي�صكنه ف�صيح جناته.
وا�صاد �صموه يف الربقية باإ�صهامات

الدكتور �صائب عريقات رحمه اهلل يف
خدمة الق�صية الفل�صطينية والدفاع عن
حقوق ال�صعب الفل�صطيني.
وبعث �صاحب ال�صمو امللكي االأمري
�صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س
جمل�س الوزراء برقية تعزية وموا�صاة
اإىل اأخيه فخامة الرئي�س حممود عبا�س
رئي�س دولة فل�صطني ال�صقيقة رئي�س
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
الفل�صطينية ،بوفاة الدكتور �صائب
عريقات اأمني �صر اللجنة التنفيذية
ملنظمة التحرير الفل�صطينية.
واأعرب �صموه عن خال�س تعازيه
و�صادق موا�صاته لفخامته ولل�صعب
الفل�صطيني ال�صقيق� ،صائالً املوىل تعاىل
اأن يتغمده بوا�صع رحمته ومغفرته
وي�صكنه ف�صيح جناته.
واأ�صاد �صموه يف الربقية باإ�صهامات
الدكتور �صائب عريقات رحمه اهلل يف
خدمة الق�صية الفل�صطينية والدفاع عن
حقوق ال�صعب الفل�صطيني.

الوزراء ياأخذون لقاح «كوفيد  »19 -وي�صيدون بجهود الفريق الوطني

ا�صتقبل امل�صري الركن ال�صيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة
القائد العام لقوة دفاع البحرين يف مكتبه بالقيادة العامة،
يوم اأم�س ،ال�صيخ حممد بن عطية اهلل اآل خليفة.

امل�صري ي�صتقبل الفريق
الركن املتقاعد يو�صف اجلالهمة

ا�صتقبل امل�صري الركن ال�صيخ خليفة بن اأحمد اآل خليفة
القائد العام لقوة دفاع البحرين يف مكتبه بالقيادة العامة
اأم�س الفريق الركن املتقاعد يو�صف بن اأحمد اجلالهمة.

قام عدد من الوزراء اأم�س باأخذ لقاح فريو�س
«كوفيد.»19-
وياأتي اأخذ اللقاح من قبل الوزراء دعمًا للجهود
الوطنية الرامية اإىل مواجهة جائحة فريو�س كورونا
واحلد من انت�صاره ،والتي لها عظيم االأثر يف حتقيق
االأهداف املن�صودة.
واأعرب الوزراء عن تقديرهم العميق للجهود

الوطنية املبذولة لفريق البحرين بقيادة �صاحب ال�صمو
امللكي االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء،
منوهني باأن اجلهود اال�صتباقية التي اتخذتها مملكة
البحرين قبل ر�صد اأول حالة للفريو�س يف اململكة
كان لها دور حموري يف جناح م�صارات عمل الت�صدي
للفريو�س ،م�صريين اإىل االإ�صادات العاملية الوا�صعة

التي نالتها البحرين يف هذا ال�صدد.
وكانت مملكة البحرين قد اأعلنت يف  3نوفمرب
اجلاري عن اإجازة اال�صتخدام الطارئ للقاح
«كوفيد »19-من قبل الهيئة الوطنية تنظيم املهن
واخلدمات ال�صحية بعد التاأكد من �صالمة ا�صتخدامه
وفق نتائج خمتلف مراحل التجارب ال�صريرية
املرخ�صة للقاح.

خلف ي�صارك يف اجتماع وزراء «البلديات» اخلليجيني:

اإعادة توزيع العمالة يف املدن ..والتحول االلكرتوين للخدمات
الزياين ينوه بدور الهيئة
اال�صت�صارية يف م�صرية العمل اخلليجي
ا�صتقبل الدكتور عبداللطيف بن را�صد
الزياين ،وزير اخلارجية ،اأم�س مبقر الوزارة،
كالً من الدكتورة ال�صيخة مرمي بنت ح�صن
اآل خليفة ،ونا�صر يو�صف العمادي ،وعلي
عبداهلل العرادي ،والدكتور عبداهلل خليفة
الذوادي ،واأحمد �صباح ال�صلوم ،اأع�صاء الهيئة
اال�صت�صارية للمجل�س االأعلى ملجل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،ممثلي مملكة البحرين
يف الهيئة ،بح�صور ال�صفري وحيد مبارك �صيار،
وكيل وزارة اخلارجية لل�صوؤون االإقليمية
وجمل�س التعاون ،وال�صفري يو�صف حممد
عبداهلل جميل ،الوكيل امل�صاعد ل�صوؤون جمل�س

التعاون والدول العربية.
وخالل اللقاء ،رحب وزير اخلارجية
باأع�صاء الهيئة اال�صت�صارية للمجل�س االأعلى،
مهن ًئا اإياهم مبنا�صبة الثقة امللكية ال�صامية
بتعيينهم كممثلني ململكة البحرين يف الهيئة
اال�صت�صارية للمجل�س االأعلى ما يعك�س تقديرًا
رفيعًا جلهودهم الوطنية امللمو�صة واملتوا�صلة
وكفاءتهم العالية .واأ�صاد بجهود الدكتورة
ال�صيخة مرمي بنت ح�صن اآل خليفة رئي�س وفد
مملكة البحرين ،وما قدمته من اإ�صهامات عديدة
ومتميزة طوال ال�صنوات املا�صية التي مثلت
فيها اململكة يف الهيئة اال�صت�صارية.

اأكد وزير اال�صغال و�صئون البلديات
والتخطيط العمراين ع�صام بن عبداهلل خلف
اأن اجتماع وزراء البلديات لدول جمل�س
التعاون ي�صتكمل اخلطوات نحو حتقيق العمل
البلدي امل�صتدام وما ميكن اأن يحققه من تطور
وحتديث لكافة اأنظمة العمل البلدي مما ي�صاهم
يف تعزيز اخلطوات الرامية لتحقيق رفاهية
املواطن اخلليجي وتطوير العمل وحتقيق
التنمية يف البنية التحتية ملدن وبلديات دول
املجل�س.
جاء ذلك لدى م�صاركة مملكة البحرين
اأم�س الثالثاء االجتماع الثالث والع�صرين
للوزراء املعنيني ب�صوؤون البلديات يف دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والذي
عقد بطريقة االت�صال املرئي عن بعد.
وتناول االجتماع املو�صوعات املتعلقة
با�صرتاتيجية العمل البلدي اخلليجي امل�صرتك،
والبيئة احل�صرية ،وموؤمترات العمل البلدي،

وقواعد املعلومات البلدية ،ومناق�صة جائزة
جمل�س التعاون للعمل البلدي اإىل جانب قرار
املجل�س الوزاري ب�صاأن التخطيط العمراين
اال�صرتاتيجي وتداعيات جائحة كورونا
وجهود البلديات وخططها امل�صتقبلية ملواجهة
االأزمة.
واأكد خلف على التو�صيات التي خرج
بها االجتماع فيما يتعلق باآثار اجلائحة على
العمل البلدي ،مبي ًنا اأن الدول االأع�صاء �صتقوم

بدرا�صة و�صع حلول لكيفية اإعادة توزيع
العمالة يف املدن ،ودرا�صة اجلانب التخطيطي
فيما يتعلق بالنقل العام وتقليل الكثافات
يف مناطق معينة واإن�صاء فريق خمت�س من
جميع الدول االأع�صاء ملتابعة اآثار اجلائحة،
اإىل جانب درا�صة اأو�صاع �صكن العمال يف دول
املجل�س وتكثيف التوعية بني العمال بلغات
خمتلفة واأهمية التحول االلكرتوين ملختلف
اخلدمات البلدية.
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الزياين :جعل اململكة مركز اأعمال رئي�سي للم�سدّ رين

«�سادرات البحرين» تدعم �سادرات وطنية قيمتها  46مليون دولر اأمريكي يف عامني
اأعلنت «�صادرات البحرين»،
اإحدى املبادرات الرئي�صية ملجل�ص
ال�صغرية
املوؤ�ص�صات
تنمية
واملتو�صطة ،عن نتائجها للعام
الثاين منذ انطالقتها االأوىل يف
نوفمرب  ،2018والتي تاأتي يف ظل
ظروف ا�صتثنائية فر�صتها تبعات
فريو�ص كورونا كوفيد،19-
حيث متكنت �صادرات البحرين
منذ تد�صينها يف دعم موؤ�ص�صات
بحرينية للت�صدير على نطاق عاملي
والتو�صع على م�صتوى خمتلف
االأ�صواق العاملية باإجمايل �صادرات
جتاوزت قيمتها  46مليون دوالر
اأمريكي ت�صمل  42منتجً ا وخدمة
تغطي � 45صو ًقا حول العامل.
وقد اأ�صهمت �صادرات البحرين
يف تعزيز وزيادة الفر�ص
الت�صديرية للم�صدرين احلاليني
واملحتملني ،حيث ي�صكل امل�صدرين
الذين دخلوا اأ�صوا ًقا جديدة ما
ن�صبته اأكرث من  %48من اإجمايل
قاعدة امل�صتفيدين من �صادرات
البحرين ،وي�صكل امل�صدرون اجلدد
اأكرث من  %23من االإجمايل ،منهم
 %11ميثلون �صادرات خدماتية.
وبلغت ال�صادرات خالل
الفرتة من يناير  2020ولغاية
نوفمرب  2020اأكرث من 30
مليون دوالر اأمريكي ا�صتهدفت
عدة اأ�صواق عاملية .وتوؤكد هذه
النتائج االإيجابية ما تزخر به مملكة
البحرين من كفاءات وطنية يف
جمال ريادة االأعمال والقيمة الكبرية
التي يقدمها امل�صدرين لالقت�صاد
الوطني والبناء على اإمكانيات
منوهم للو�صول اىل اكرب �صريحة
من العمالء حول العامل واالرتقاء
مب�صتوى الفر�ص املتاحة للرتويج
للمنتجات واخلدمات امل�صنوعة يف
البحرين يف االأ�صواق العاملية.
وان�صجامًا مع التزام �صادرات
ال�صركات
بتمكني
البحرين
البحرينية من دخول االأ�صواق
العاملية ،قامت �صادرات البحرين
بدعم عدة قطاعات لت�صدير اأنواع
وفئات خمتلفة من املنتجات
واخلدمات ،حيث ولعبت دو ًرا
حا�صمًا وحيويًا يف دخول منتجات

زايد الزياين

�سفاء عبداخلالق

وخدمات بحرينية متنوعة الأ�صواق
اأخرى وجعلها تتناف�ص بقوة مع
عالمات جتارية عاملية اأخرى .وقد
حقق امل�صدّرون تقدما ملحوظا يف
� 14صو ًقا جديدة على م�صتوى
العامل خالل العام  2020لت�صمل
اأ�صواق دول حمل�ص التعاون
اخلليجي ،الدمنارك ،اإثيوبيا،
اليونان ،ايرلندا ،فل�صطني ،كينيا،
لبنان ،املك�صيك ،الباراغواي،
الفلبني ،الربتغال� ،صنغافورة
وغريها الكثري.
وتوا�صل �صادرات البحرين
التو�صع وتنويع جمموعة حلولها
الت�صديرية خللق بيئة مواتية
للم�صدرين احلاليني واملحتملني.
اأن جميع املوارد واحللول
املتوفرة حاليًا من قبل �صادرات
البحرين متاحة جلميع ال�صركات
واملوؤ�ص�صات الراغبة بتنمية اعمالها
عامليا وم�صاعدتهم طوال رحلة
الت�صدير.ويف خ�صم هذه الظروف
اال�صتثنائية ،توا�صل �صادرات
البحرين تهيئة الفر�ص للموؤ�ص�صات
ال�صغرية واملتو�صطة وال�صركات
املحلية لتنويع وجهات ت�صديرها
وتطوير املنتج الوطني واإي�صاله
اإىل العاملية وتعظيم فر�ص جناحها.
كما �صتوا�صل �صادرات
البحرين ابتكار خدمات جديدة اىل
جانب بناء ال�صراكات االأن�صب مع
جهات ا�صرتاتيجية و�صركاء اأعمال.
وبهذه املنا�صبة ،اأكد وزير
ال�صناعة والتجارة وال�صياحة
رئي�ص جمل�ص اإدارة جمل�ص تنمية
املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة
زايد بن را�صد الزياين على اأهمية

�صادرات البحرين الداعم الرئي�صي
للم�صدرين على م�صتوى مملكة
البحرين« :ت�صكل هذه النتائج
م�صدر فخر واعتزاز لنا جميعا
حيث برهنت �صادرات البحرين
كاإحدى مبادرات اخلطة الوطنية
لتطوير قطاع املوؤ�ص�صات ال�صغرية
واملتو�صطة عن كونها عن�ص ًرا
رئي�صيًا يف دعم ال�صركات البحرينية
وجعل مملكة البحرين مركز اأعمال
رئي�صي للم�صدرين والذي ين�صجم
مع اال�صرتاتيجية الوطنية ،كما
تدعم مبدئ تطوير ثقافة ت�صدير
وطنية ،وتعترب هذه النتائج املعلنة
خري اإثبات على اأن اأ�ص�ص تلك
الثقافة متينة .وتعترب م�صاألة تنمية
ال�صادرات اأولوية رئي�صية للمملكة
ومتثل فر�صة وا�صحة لتو�صعة
موطئ قدم املوؤ�ص�صات البحرينية
عامليًا من خالل توفري احللول
املنا�صبة التي �صتتيح لل�صركات من
جميع االأحجام فر�صة ك�صب عمالء
عامليني .ومع م�صينا قدما على
م�صار التطوير� ،صتوا�صل �صادرات
البحرين تقدمي وتعزيز حمفظة
متنوعة من اخلدمات واحللول
التي �صت�صرع من منو ال�صادرات
مع وجود حافز للبناء على القيمة
ودعم النمو االقت�صادي وتن�صيط
االبتكار وتعزيز موقع مملكة
البحرين كمركز ت�صدير عاملي
ا�صرتاتيجي كمبتكر رائد للحلول».
بدورها ،اأ�صافت املدير االداري
ل�صادرات البحرين ال�صيدة �صفاء
عبداخلالق« :مع م�صيّنا قدمًا يف
تطوير احللول الت�صديرية لل�صركات
يف اململكة واالحتفال بق�ص�ص

جناحهم ،ي�صكل النمو امل�صجل
بقيمة ال�صادرات خالل عامني من
عمر �صادرات البحرين حجر زاوية
رئي�صي يف م�صرية تطورنا والتي
�صنوا�صل البناء عليها لتحقيق
منجزات م�صتقبلية اإ�صافية .رغم
التحديات التي تواجهها العديد من
املوؤ�ص�صات عامليا ،متكنت �صادرات
البحرين من دعم �صادرات جتاوز
حجمها  30مليون دوالر اأمريكي
هذه ال�صنة ،حيث ترتكز مهمّتنا
الرئي�صية على م�صاندة ال�صركات
على البحث عن الفر�ص العاملية
العديدة وبالتايل تعزيز موقع مملكة
البحرين كمركز ت�صدير تناف�صي
للمنتجات واخلدمات لعدة اأ�صواق
حول العامل .نوا�صل عملنا ل�صمان
اأن حلولنا تغطي جميع احتياجات
ال�صركات الراغبة بالتو�صع عامليًا
من خالل توفري حلول الت�صدير يف
جماالت التاأمني وال�صحن واخلدمات
اللوج�صتية وت�صهيالت ال�صفقات
والتجارة االإلكرتونية والتحول
اىل العاملية وتوفري املعلومات عن
االأ�صواق وغريها الكثري التي ميكنها
م�صاندة جميع ال�صركات الطاحمة
للتو�صع خارج ال�صوق املحلي.
يعترب الت�صدير عن�ص ًرا �صروريًا
بالن�صبة لل�صركات البحرينية
من اأجل النمو وانتهاز اإيجابيات
خدماتنا وحلولنا من اأجل فر�ص
جديدة وت�صريع معدالت منوهم».
وتابعت �صفاء« :ا�صتطعنا
حتقيق م�صرية حافلة باالإجنازات
الت�صديرية خالل عامني من عمر
�صادرات البحرين مع و�صول
عمالئنا لـ� 45صو ًقا حول العامل
ووجود خطط م�صتقبلية عديدة
واعدة لزيادة اأعداد امل�صتفيدين .اأن
�صادرات البحرين ملتزمة لتكون
داعم وم�صاند رئي�صي لتو�صع اأعمال
املوؤ�ص�صات عامليا ودعم الفر�ص
مــن خــالل موا�صلة بناء �صراكات
فعالــة حمليًا وعامليا.
ونتطلع قدمًا لتعزيز جهودنا
من اأجل الرتويج لل�صادرات
الوطنية واالرتقاء مب�صتوى
االإمكانات الت�صديرية لل�صركات
البحرينية يف االأ�صواق العاملية».

عبداهلل بن اأحمد ي�سيد بتطور التعاون امل�سرتك بني البحرين واململكة املتحدة
عقد اأم�ص اجتماع اللجنة
الفرعية املعنية بالتعاون الدويل،
برئا�صة وكيل وزارة اخلارجية
لل�صوؤون الدولية ال�صيخ عبداهلل
بن اأحمد اآل خليفة ،ونيل بري�صكو،
رئي�ص ق�صم العالقات متعددة
االأطراف و�صوؤون االأمم املتحدة
و�صوؤون
اخلارجية
بوزارة
الكومنولث يف اململكة املتحدة،
وذلك يف اإطار التح�صري لالجتماع
الثالث ع�صر لفريق العمل البحريني
 الربيطاين امل�صرتك ،والذيت�صت�صيفه مملكة البحرين ،يوم
اخلمي�ص املقبل ،برئا�صة �صعادة
الدكتور عبداللطيف بن را�صد
الزياين وزير اخلارجية ،وجيم�ص
كليفريل وزير الدولة الربيطاين
ل�صوؤون ال�صرق االأو�صط و�صمال

اأفريقيا.
وخالل االجتماع ،مت ا�صتعرا�ص
اأبرز جماالت التعاون الثنائي
و�صبل تطويرها ،ف�صالً عن الق�صايا

حمل االهتمام امل�صرتك ،كما تناول
امل�صاعي اجلارية ملكافحة فريو�ص
كورونا (كوفيد )19-واأهمية
الت�صدي لتداعياته املختلفة.

واأكد الدكتور ال�صيخ عبداهلل بن
اأحمد اآل خليفة ،على عمق ومتانة
العالقات التاريخية التي متتد
اإىل اأكرث من مائتي عام بني مملكة
البحرين واململكة املتحدة ،وت�صتند
اإىل اأ�ص�ص من االحرتام والتقدير
املتبادل والتعاون الوثيق ،معربًا
عن اعتزازه بالدور املهم الذي تقوم
به اململكة املتحدة يف حفظ االأمن
واال�صتقرار يف املنطقة والعامل.
واأ�صاد وكيل وزارة اخلارجية
لل�صوؤون الدولية ،مبا متخ�ص
عن االجتماع ،من نتائج اإيجابية
وطيبة� ،صوف ت�صهم يف تعزيز
التطور االإيجابي للتعاون امل�صرتك،
وامل�صي قدمًا بعالقات واأطر
ال�صداقة الوطيدة بني البلدين اإىل
اآفاق اأرحب على كافة امل�صتويات.

خطط لإعطاء اللقاح للمواطنني واملقيمني بكل �سهولة وي�سر ..القحطاين:

البحرين طلبت اأكثـر من مليون لقاح و�ستوفره للجميع
اأكد املقدم طبيب مناف القحطاين ا�صت�صاري
االأمرا�ص املعدية بامل�صت�صفى الع�صكري ع�صو
الفريق الوطني الطبي للت�صدي لفريو�ص كورونا
اأنه بتوجيهات �صاحب ال�صمو امللكي االأمري �صلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد االأعلى
النائب االأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء و�صعت مملكة
البحرين خططها اال�صتباقية للتعامل مع الفريو�ص
منذ بدء االإعالن عن انت�صاره عامليًا ،ومت ت�صخري
كافة االإمكانيات واملوارد للت�صدي له مبا يحفظ
�صحة و�صالمة املواطنني واملقيمني يف اململكة.
واأ�صاف اأن الفريق الوطني الطبي للت�صدي
لفريو�ص كورونا برئا�صة ال�صيخ حممد بن عبداهلل
اآل خليفة رئي�ص املجل�ص االأعلى لل�صحة على اطالع
دائم اأوالً باأول مب�صتجدات اللقاحات اخلا�صة
بفريو�ص كورونا التخاذ اخلطوات اال�صتباقية
الالزمة.
واأ�صاف القحطاين اأن اجلهات املعنية مبملكة

مناف القحطاين
البحرين وبالتن�صيق مع الفريق الوطني الطبي
تقدمت بطلب اأكرث من مليون لقاح منذ اأغ�صط�ص
املا�صي من �صركة «فايزر» اإنتاج اأمريكي اأملاين،
و�صركة «ا�صرتزنكا» اإنتاج بريطاين ،و�صركة

«�صينوفارم» ال�صينية التي �صاركت البحرين
بالتعاون مع دولة االإمارات العربية املتحدة
ال�صقيقة يف املرحلة الثالثة من جتاربها ال�صريرية
للقاح املحتمل.
وقال القحطاين اإنه جاء اختيار هذه اللقاحات
من قبل ال�صركات املذكورة نظرا للمتابعة امل�صتمرة
لتطورات التجارب املتعلقة باللقاحات عامليًا من
قبل الفريق الوطني الطبي.
واأ�صاف اأن التوا�صل م�صتمر مع بقية ال�صركات
املنتجة للقاحات املحتملة لفريو�ص كورونا.
واأو�صح القحطاين اأنه فور اعتماد اللقاحات من
قبل الهيئة الوطنية للمهن واخلدمات ال�صحية
واملنظمات ال�صحية الدولية �صتكون البحرين من
اأوىل الدول التي �صتوفر اللقاح ،حيث مت و�صع
خطط من قبل اجلهات املعنية الإعطاء اللقاح
للمواطنني واملقيمني بكل �صهولة وي�صر ووفق
اأف�صل املمار�صات ال�صحية العاملية يف هذا املجال.

الزياين :للبحرين �سجل حافل بالنجاح
يف جمال حفظ حقوق العمال
متام اأبو�صايف:
اكد وزير اخلارجية عبداللطيف بن را�صد
الزياين على اعتزاز البحرين بوجود منظومة
ت�صريعية متطورة وع�صرية ،وموؤ�ص�صات
حقوقية ،م�صددا على املكانة االإقليمية التي
تتمتع بها اململكة يف جمال حفظ حقوق العمالة
ومكت�صباتها.
وقال الوزير الزياين ان لدى البحرين
�صجال حافالت بالنجاح يف جمال حفظ حقوق
العمالة الوطنية والوافدة ب�صكل خا�ص ،مبا
يتوافق مع املعايري الدولية املعتمدة ،وما
يتما�صى مع تعاليم االإ�صالم احلنيف.
واأ�صار الوزير الزياين خالل ور�صة العمل
ال�صاد�صة الأعداد اخلطة الوطنية حلقوق
االن�صان والتي عقدتها الوزارة يوم ام�ص حتت
عنوان «احلقوق العمالية يف منظومة حقوق
االن�صان» وحتت رعاية الوزير الزياين ،ووزير
العمل والتنمية االجتماعية جميل بن علي بن
حميدان ،وبح�صور وزراء ووكالء وزرات،
وم�صوؤولني حكوميني ،و�صفراء دول اجنبية،
وممثلني عن منظمات دولية ونقابات عمالية،
وجمعيات من املجتمع املدين ،اىل ان البحرين
اولت اهتماما كبريا بتحقيق مبادئ امل�صاواة
يف احلقوق العمالية ،مبا يتما�صى مع معايري
العمل العربية والدولية ،وتعزيز متكني املراأة.

وقال الزياين«لقد حفظ قانون العمل يف
القطاع االأهلي حفظ حقوق العمالة الوطنية
والوافدة مبا فيها العمالة املنزلية ،كما
�صريت اجلهات املخت�صة حرية انتقال العامل
من �صاحب عمل اىل اخر ،وتوفري احلماية
االجتماعية ،وهي تدعم احلركة العمالية
الن�صطة عرب ال�صماح بتاأ�صي�ص النقابات
واحتادات العمال».
وتابع«لقد مت ان�صاء وحدة لتقدمي الدعم
وامل�صاندة للعمالة الوافدة ،وتاأ�صي�ص مركز
اإيواء يقدم كافة اخلدمات الالزمة بالتعاون
مع �صفارات دول العمالة الوافدة ،مبا يحفظ
حقوقها االإن�صانية امل�صروعة ،وفقا للقوانني».
واأ�صاف«كما حر�صت احلكومة التخاذ
االإجراءات الالزمة حلفظ حقوق العمالة،
وت�صكيل جلنة خا�صة ملكافحة االجتار باالفراد،
لذلك مل يكن غريبا ً ان حتقق البحرين وللعام
الثالث على التوايل الفئة االأوىل وفق تقرير
اخلارجية االمريكية ملكافحة االجتار باالأفراد،
بف�صل النهج االإ�صالحي ال�صامل جلاللة امللك».
من جانبــه ،اكــد الوزير حميدان
علــى ان احلزمة املتكاملة لالإ�صالحات التي
اطلــقها جاللة امللك ،قد وجدت ترجمتــها
بال�صيا�صــات والربامــج ال�صيما املتعلقة
بال�صــباب ،ورعايـة حــق االن�صان بالعــمل
الالئق ،واال�صتقرار واالأمان.

«حمد اجلامعي» ينال العتماد
املوؤ�س�سي من هيئة التخ�س�سات ال�سحية
اأعلن اللواء طبيب ال�صيخ �صلمان بن
عطية اهلل اآل خليفة قائد م�صت�صفى امللك حمد
اجلامعي اأن الهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية منحت اعتمادها املوؤ�ص�صي
للم�صت�صفى ملدة اأربع �صنوات من جديد
بعد ا�صتيفائه معايري متطلبات التدريب
االأ�صا�صي ،م�صريا اأن امل�صت�صفى قد ح�صل
على االعتماد الأول مرة يف �صنة .2013
وقد جاء هذا االعتماد بع التقييم التي قام
بها وفد اللجنة امل�صكلة من مقيمي االعتماد
املوؤ�ص�صي بالهيئة ال�صعودية للتخ�ص�صات
ال�صحية واطالعهم على الربنامج التدريبية
مب�صت�صفى امللك حمد اجلامعي و باالإ�صافة
اإىل املراكز التعليمية مثل القاعات التدريبية،
وعدد االأطباء ،برامج التعليم امل�صتمرة،
املكتبة الطبية ولوائح برامج الدار�صات
العليا ،اإمكانية امل�صاركة يف العملية
التدريبية والتطويرية لربامج الزمالة،
باالإ�صافة اإىل اإطالع الوفد على جميع
الربامج املو�صوعة وما ي�صمه من كوادر
طبية وبيئة تعليمة معدة لتدريب االأطباء.
حيث اأكد اللواء طبيب ال�صيخ �صلمان بن

ال�سيخ �سلمان بن عطية اهلل

عطية اهلل اأن هذا االعتماد املوؤ�ص�صي �صهادة
على جاهزية امل�صت�صفى والتزامه باملعايري
على اإدارة وتنفيذ الربامج الطبية والتدريبية
للدرا�صات العليا لتدريب االأطباء وتوفري
كافة االإمكانيات التعليمية واالإدارية لهم يف
هذه الربامج وخلق بيئة تعليمية على اأ�ص�ص
وخطط مو�صوعة للح�صول على تدريب
متقدم يوؤهلهم للممار�صة املهنية االآمنة.

احلمر ي�سيد بكلمة �سمو
قمة ال�سباب
ال�سيخ نا�سر بن حمد يف ّ
اأ�صاد ع�صو جمل�ص اإدارة �صحيفة «االأيام»
واملحرر امل�صوؤول لل�صحيفة االلكرتونية را�صد
احلمر مب�صامني الكلمة التي قدّمها �صمو
ال�صيخ نا�صر بن حمد اآل خليفة ممثل جاللة
امللك لالأعمال اخلريية و�صوؤون ال�صباب رئي�ص
املجل�ص االأعلى لل�صباب والريا�صة ،وذلك يف
افتتاح قمة ال�صباب  2020والتي نظمتها
وزارة �صوؤون ال�صباب والريا�صة.
ونوّه احلمر يف هذا ال�صياق اإىل اجلهود
اجلبّارة التي يبذلها �صمو ال�صيخ نا�صر بن
حمد يف متكني ال�صباب وتنمية قدراتهم وتعزيز
م�صاركتهم االإيجابية واحت�صانهم ورعاية
مواهبهم وتطوير اإمكاناتهم.
م�صريًا يف هذا ال�صياق االإجنازات الكبرية
التي حققتها اململكة يف قطاع ال�صباب
والريا�صة يف ظ ّل العهد الزاهر جلاللة امللك
والدعم الالحمدود من لدنّ جاللته ،ويف ظ ّل
الروؤية االقت�صادية  2030والتي ّ
وفرت البيئة
املثالية لل�صباب �صمن اإطار العدالة والتناف�صية
وحتفيز االإبداع ،االأمر الذي جتلّى يف االإجنازات
املتميزة وغري امل�صبوقة ،حيث تعي�ص احلركة
ال�صبابية والريا�صية يف ع�صرها الذهبي.
كما اأ ّكد احلمر على االإ�صهامات الكبرية
والدور املحوري الذي ت�صطلع به احلكومة

را�سد احلمر
يف تنفيذ الروؤى امللكية وتوفري البنية التحتية
الالزمة لرعاية ال�صباب ،وذلك برئا�صة �صاحب
ال�صمو امللكي االأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة،
رئي�ص الوزراء ،ومبوؤازرة �صاحب ال�صمو امللكي
االأمري �صلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد
نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�ص جمل�ص
الوزراء.
واأو�صح باأن ال�صحافة الوطنية �صت�صتمر
يف دعم احلركة ال�صبابية لتوا�صل اإجنازاتها
ومبادراتها الرائدة حمليًا واإقليميًا ودوليًا.
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اأبعاد
�ضعيد احلمد

«الربيعيون» يلعقون جراحهم

يف �مل�صافة �لفا�صلة بني �النتخابات وبني �إعالن نتائجها يف
و��صنطن �تكاأ وتع ّكز «�لربيعيون» من فلول دو�ر�ت �لعار على
تويرت ويف حلظة ��صتفاقة من لعق جر�حهم طو�ل ت�ص ٍع عجاف
�نق�صم «�لربيعيون» بني متفائل ح ّد �لتهور وبني مت�صائم ح ّد �لكاآبة
حول «م�صتقبلهم» يف عهد بايدن.
فمنهم من طبَّل وز َّمر وهلَّل وب�صَّ ر ،ومنهم من قال «كال
�الأخوين »...ما يدل يف �لنهاية وما يوؤكد �أن فلول دو�ر�ت �لعار
يرهنون وير�هنون منذ بد�ياتهم �الأوىل على �لر�فعة �الأجنبية
ت�صعهم على �لكر��صي ومتكنهم من �ملر��صي ،فذلك ديدنهم وتلك
�صريتهم.
�أحدهم ممن لعب على �حلبلني و�أكل من كعكة حلظته قطع ًة
كبرية ،ثم عندما �صبع حاول �لعودة �إىل «ربعه» فلم يجد عندهم
حظو ًة كبرية كانت له يو ًما ،فظل معل ًقا بني �حلبلني �للذين رق�ص
عليهما ذ�ت يوم رق�صة �النتهازية و�لو�صولية ،فاتكاأ وتع َّكز على
تويرت وقال يف تغريدة له با�صم م�صتعار يعرفه �جلميع هنا �أنه
ح�صابه ،قال «ال ف َّ
ُ�ص فوه» مبا معناه �أنه «يكفر» بهما وال ُير�هن
على �أحدهما.
فيما تلميذه �لنجيب �لذي تو�صط له يو ًما وز ّكاه حتى م ّكنه،
�ختلف معه فاأفا�ص و��صتفا�ص يف �لتنظري حول ما �ص ّماه
«�ل�صغوطات �لتي �صيمار�صها بايدن على نظامنا وحكومتنا
وبالدنا يف �مل�صاألة �حلقوقية» ،وبالنتيجة �صتعود ق�صيتهم كما
يقول �إىل �مل�صهد �لدويل.
ال نريد هنا �أن نعلق على �صل�صلة �لتنظري�ت و�لرهانات �إياها،
فهم كالغريق يتعلق بق�صة ،لكننا و�صمن �لتخ�ص�ص �صنعود يو ًما
�إىل هذ� �ملو�صوع و�صنك�صف تف�صيالً ما ور�ءه من خطط ومن
نو�يا بد�أت تطل يف تنظري�تهم وتعليقاتهم وهي تردنا تباعًا من
من�صاتهم.
فلول دو�ر�ت �لعار �أو «�لربيعيون» ينتظرون «معجزة» �ليقظة
مطعم ًة بتنظري�ت منظريهم لعز�ء �لنف�ص من جانب وقد �صاقت بها
�ل�صبل الإقناع �الآخرين باأن هناك «معجزة» فال تفقدو� �الأمل وال
ُ

حممد كمال

اأزماتكم املختنقة لن حتلوها بالرهان على االأجنبي،
اأخرجوا اأنف�ضكم من عقدة «اخلواجة» �ضيا�ضيًا
يت�صرب �لياأ�ص �إىل نفو�صكم بعد كل هذه �خليبات و�لهز�ئم.
بع�صهم يف مر�هناته ذهب بعيدً� فتوهَّم وعودً� ودعو�ت حلو�ر
وما �صابه ذلك ،معل ًقا �آماالً ال ميكن تعليقها هكذ� بال معطيات
وحيثيات وبال مقدمات ،وهي يف �لو�قع خياالت �ملاأزومني
و�ملهزومني ،وم�صكلتهم يتظاهرون عك�ص ذلك ،فيما تغريد�تهم
وكالمهم يف�صحهم.
�لهروب من �أزماتهم �لذ�تية عرب مركبة بايدن �لتي مل تتحرك
ٍ
ظروف خمتلفة يف عهد
باجتاههم ومل تذكرهم و�لربط �لبليد بني
�أوباما وظروف معاك�ص ٍة لها يف عهد بايدن �لذي مل يبد�أ بعد
ومل يت�صح معلم من معامله ،هو غباء �صيا�صي من ناحية وهو
حتليل �ملهزومني و�ملتورطني مع �أزمة �صنعوها باأنف�صهم وال
يعرفون �خلروج منها ،وكلما �متدت و��صتطالت �صغطت عليهم
ب�صكل م�صاعف فال يجدو� �صوى �خرت�ع �الأحالم و�ال�صتغر�ق يف
�الأوهام.
�أزماتكم �ملختنقة لن حتلوها بالرهان على �الأجنبي� ،أخرجو�
�أنف�صكم من عقدة «�خلو�جة» �صيا�صيًا و�العتماد على �أ�صلوب تقدمي
�خلدمات لل�صادة �الأجانب مقابل متكينكم من �ل�صلطة �أو بجزء من
�ل�صلطة ،و�عتربو� من درو�ص �لعر�ق وما جرى ل�صعبه و�أر�صه
ووطنه.
وم�صكلة بع�صكم «دون حاجة لذكر �الأ�صماء» ي�صعى جاهدً�
بكل و�صيلة ومن خالل كل عالقة له يف �لد�خل �لبحث عن خمرج
�صخ�صي يخرج به �أو باالأدق يقفز به �و من خالله من �صفينتكم
�لغارقة منذ �أعو�م.
�حتفالياتكم يف �ملن�صات �الإلكرتونية بفوز بايدن �صبيه
باحتفال ب�صعة �أنفار و�أ�صخا�ص بفوز كماال �لهندية يف قريتها
�لهندية �لبائ�صة.

كورونــا وعب ــث ال�ضــراع مــع ال ــذات

من طبع احلياة اأن حتافظ على ا�ستمرارية احلياة ،وهي قاعدة الوجود
االأ�سا�سية ،واالإن�سان جزء من الوجود يف ن�ساطه احلياتي ،وهو ملزم يف
جوهر امل�سري اأن يحافظ على ا�ستمرارية وجود اجلن�س الب�سري ،بكل
ما اأوتي من قوة متيزه عن بقية الكائنات احلية .وما مييز قوة االن�سان
اأمام قوة بقية الكائنات احلية هو قوة العقل ،فبقوة العقل ،اإراديًا ،ي�سمن
االإن�سان ا�ستمرارية وجوده على كوكب االأر�س .وجزء من القوة ،وهو ال
اإراديًا ،مكنون يف طبيعة املادة احلياتية (البيولوجية) التي تتفاعل ذاتيًا
للمحافظة على ا�ستمرار وجودها بقوة املناعة املغرو�سة يف الذات احلية.
هذه هي املقومات ال�سامنة ال�ستمرار وجود االن�سان و عدم انقرا�سه ،ا اَّإال اإذا
جاء قرار انقرا�س االإن�سان بفعل تطورات ميزان القوى يف الطبيعة التي
قد ترى �سرورة هذا االنقرا�س حتى ال تختل موازين القوى بني مكونات
الطبيعة ،فللطبيعة عقلها واإرادتها املكنونة والع�سية على اإدراكها بقوة
العقل الب�سري .ال�سراع هو العن�سر االأ�سا�س يف معادلة �سمان ا�ستمرارية
الوجود .ال�سراع عملة ذات وجهني ،وجه ذاتي (داخلي) ووجه مو�سوعي
(خارجي) ،مبعنى ال�سراع بني االإن�سان واأخيه االإن�سان من اأجل ال�سيادة،
وهو الوجه الداخلي ،و�سراع االإن�سان مع الطبيعة من اأجل التكيف مع
مقت�سيات البيـئة وحتوالتها وامل�ستجدات الطارئة منها مثل االأوبئة
وكوارث طبيعية اأخرى ،وهو ال�سراع اخلارجي .من الطبيعي اأنه يف

هجمة كورونا ال تختلف عن
هجوم من كوكب اآخر ي�ضتهدف كوكبنا
ظروف ا�ستقرار بيئة الطبيعة اأن يركز االن�سان على �سراعه الداخلي،
ويوا�سل حروبه وموؤامراته باأ�سكالها املختلفة ،من ع�سكرية و�سيا�سية
واقت�سادية وثقافية .ومن الطبيعي والبديهي كذلك اأن تكون عند االإن�سان،
يف كليته الب�سرية ،اأولويات بني ال�سراعني ،فاإذا ما ا�ستدت عليه قوى
الطبيعة بفعل امل�ستجدات ،مثل االأوبئة ،اأن يراجع اأولوياته وي�ستجمع
كامل قواه الب�سرية ل�سد خطر الوباء ،ا�ستجابة ملعادلة ا�ستمرارية احلياة
الب�سرية ،الأن اخلطر اخلارجي مي�س امل�سري الكلي ،مما يقت�سي الرتكيز
على معاجلة اخلطر اخلارجي مع تاأجيل ال�سراع الداخلي اإىل اأن يزول
اخلطر اخلارجي ويطمئن االإن�سان ،ومن الطبيعي كذلك اأنه بعد كل تطورات
م�ستجدة اأن يراجع االن�سان نهج عالقته مع نف�سه ،ويغري معادالت ال�سراع
بني احلرب وال�سالم ،بامليل اأكرث اإىل ال�سالم الداخلي ،حتى ال يكون �سحية
للخطر القادم من خارج دائرة عالقة االإن�سان باالإن�سان ،فهجمة كورونا ال
تختلف عن هجوم من كوكب اآخر ي�ستهدف كوكبنا بكل ما حمل من طبيعة
ذكية وحية و�سامتة ،من حياة ونبات وجماد ،والغزو ،كان ما كان ومن
اأينما كان ،يندفع بزخم كا�سح وبحما�س ال يعرف الرحمة وال يعرتف بها
وبتغطية �ساملة ،فالغزو نار يف اله�سيم .اإذا كان غزو االإن�سان لالإن�سان هو
من اأجل النهب واال�ستغالل ،كذلك �ساأن الغزو من كوكب اآخر ،وكالهما بقرار
واعٍ وهدف حمدد وا�سح ،فاإن غزو الفريو�س (كورونا اليوم) لالإن�سان
لي�س بقرار واعٍ وال بهدف وا�سح ،ولكنه ي�ستهدف مكونا بيولوجيا بعينه،
وهو االإن�سان مع الغرو الكوروين ،وقد يكون امل�ستهدف ف�سيل بيولوجي
اآخر مع غزو فريو�سي اآخر.
رغم اأن الغزو الفريو�سي على كامل الكرة االأر�سية مازال متوا�سالً
ومبعدالت ت�ساعدية من نهاية العام املا�سي ،واالإح�ساءات ت�سري اإىل اأن
عدد االإ�سابات �سيتخطى املائة مليون يف غ�سون ثالثة اأ�سهر ،واأن الوفيات
يف ت�ساعد تنا�سبي مع ازدياد احلاالت ،اإال اأن م�سار ال�سراع مازال على حاله
بني االإن�سان واالإن�سان ،وكاأن البيئة الطبيعية �سليمة و�سحية مطمئن لها
االإن�سان دون حاجة اإىل مراجعة وجهة ال�سراع ،و�سرورة تغيري وجهة
ال�سراعات من الداخل اإىل اخلارج ،من �سراع االن�سان مع ذاته اإىل �سراع
االن�سان مع الغازي .اإن ال�سراع على ال�سلطة يف االنتخابات االأمريكية على
امل�ستوى العاملي قد اأخذ حي ًزا من االهتمام اأكرث من انت�سار نار كورونا
يف ه�سيم الب�سر ،وال�سراعات االإقليمية ،واحلروب االأهلية ،واحلروب
االقت�سادية ،واملوؤامرات املتبادلة بني الدول ،مازالت لها االأولوية عند
االإن�سان ،بينما احلبل ما زال على غارب �سفينة الوباء ،واالإن�سان ال ٍه ب�سراع
امل�سالح بني تكتالت ذاته.
فمتى �سنحتكم اإىل احلكمة املكنونة يف املثل ال�سعبي «اأنا واأخي على ابن
عمي ،واأنا وابن عمي على الغريب»؟.
ال يهم من الفائز يف االنتخابات ،اأو من املنت�سر يف ال�سراع مع الذات،
فاإن ال�سيد الفائز واملنت�سر هو فريو�س كورونا الذي مازال يتحكم يف
اجلميع ويحقق انت�سارات يومًا بعد يوم ...واأولوياتنا �سكرانة ترق�س على
اأنغام العبث ...العبث مب�سري االإن�سان .امل�سكلة الرئي�سة مل تربز بعد!!!.
االقت�ساد ...االإنتاج ....التوزيع ...هذه العنا�سر الثالثة �ست�ساب بخلل
يتفاقم معه الو�سع االأمني ،حمليًا وعامليًا ...ال بد من ا�ستباق اخللل بتفعيل
قوة العقل جماعيًا من خالل هيئات وموؤ�س�سات دولية ،والعمل اجلماعي
خارج اإطار ومقت�سيات النظام االقت�سادي واملايل ال�سائد ،حتى ميكن
التكيف والتعامل مع امل�ستجدات الوبائية باأقل اخل�سائر املمكنة ،وبحيث
ال مي�س االأمن االجتماعي على امل�ستوى املحلي والعاملي ...املو�سوع اأعمق
كارثية مما يبدو ...ال بد من التفكري بجدية يف خطوات عملية ا�ستباقية ،قبل
فوات االأوان ...ال بد من حتول ال�سراع من دائرة «اأنا واأخي على ابن عمي»
اإىل دائرة «اأنا وابن عمي على الغريب».

ق�ضايا 11

ح�ضني �ضبك�ضي

اأوروبا وفرن�ضا ...حماولة للفهم!
اخلوف من املجهول هو اأكرب حمفزات الفرد واملجتمع
على التغيري .لعل هذه اجلملة اأدق و�سف حلال اأوروبا
اليوم ،التي ت�سعر بخطر كبري ومتعاظم على فقدان
«هويتها» املنبثقة من قيمها وثقافتها اخلا�سة بها.
يف اأكرث من دولة اأوروبية ،هناك �سكوى متزايدة
من دخول اأفراد وجمموعات غري قادرة على «االندماج»
يف املجتمع االأوروبي ،وتف�سل االنعزال والعي�س يف
«الغيتو» .وياأتي مع هذا اخلطر االجتماعي ،تهديد اأمني،
�سواء ب�سبب ارتفاع معدالت اجلرمية ،اأو ارتفاع معدالت
احلوادث االإرهابية .هناك حت ٍد اقت�سادي تواجهه القارة
االأوروبية منذ فرتة لي�ست بالق�سرية ،تقاوم فيه معدالت
منو متوا�سعة ،وتواجه فيه معدالت بطالة مرتفعة،
وكونها غري قادرة على تاأمني الوظائف ملواطنيها ،فهي
حتمًا لن تكون قادرة على توفري ذلك للمهاجرين الالجئني
اإليها ،وبالتايل �سيكون اللجوء للجرمية واالإرهاب م�ساألة
وقت ال اأكرث.
هذه وجهة نظر اأوروبية ا�ستمعت اإليها من رجل
اأعمال اأوروبي حمرتم ،يف حماولة «فهم» ما يحدث يف
القارة العجوز .فما يحدث يف اأوروبا اليوم من ردود
فعل ومواقف ،اأعمق بكثري من جمرد اأحداث بعينها على
ما يبدو .واإذا كانت فرن�سا اليوم هي يف واجهة االأحداث،
فهي لي�ست وحدها ،فهناك «اأ�سكال» خمتلفة للتعامل مع
اخلوف من املجهول ،الذي اأ�ساب القارة االأوروبية .ومبا
اأن احلديث عن فرن�سا يت�سيّد االأخبار هذه االأيام ،الأ�سباب
باتت معروفة ،اأتذكر كتاب «من هو �ساريل؟� :سو�سيولوجيا
اأزمة دينية» للكاتب الفرن�سي اإميانويل تود ،وهو موؤرخ
وعامل مرموق يف االأنرثوبولوجيا ،الذي يت�ساءل فيه:
من نحن ح ًقا؟ فيقول :نحن الذين اأبدينا ت�سميمًا هائالً
على رف�س العنف االأعمى ،وعلى اإمياننا باجلمهورية يف
 11يناير  .2015تظهر لنا درا�سات اخلرائط والتحليل
ال�سو�سيولوجي لثالثة اأو اأربعة ماليني متظاهر باري�سي
العديد من املفاجاآت (يف اإ�سارة ملظاهرات ال�سرتات
ال�سفراء) الأنه ،ح�سب الكاتب ،اإذا كانت جملة «�ساريل
اإيبدو» تنادي بقيم ليربالية وجمهورية ،فاإن الطبقات
الو�سطى املتظاهرة كان لديها طرح اآخر ال يقل اأهمية،
ً
تناق�سا يف احلريات واأنانية وعدم م�ساواة .ويطرح
يظهر
اأ�سئلة �سعبة وحمرجة مثل :هل على فرن�سا اأن ت�ستمر يف
اإ�ساءة معاملة �سبابها ،واإجبارهم على العي�س على اأطراف
املدن ،واأن تنبذ املهاجرين ،وت�سيء اإىل االإ�سالم ،وتغذي
معاداة ال�سامية؟ جراأة االأ�سئلة القدمية املوجهة فرن�سيًا
للداخل الفرن�سي نف�سه ،تعطي �سورة مقطعية للعقل
والتفكري الفرن�سي اليوم ،الذي قد يكون �سورة عينة
ل�سائر املجتمعات االأوروبية االأخرى.
هناك اأزمة اأو اأزمات تعاين منها فرن�سا ،وما يحدث هو
ق�سور لها .فرن�سا التي احت�سنت نينا ريت�سي و�سمالتو
وبريلوتي و�سريوتي من اإيطاليا ،وكينزو من اليابان،
ليربعوا يف عامل االأزياء ،وكونديرا الت�سيكي ،وبولدوين
االأمريكي ،واأمني معلوف اللبناين ،وبن جلون املغربي،
واأركون اجلزائري ،هل �ساقت اليوم لغريهم؟ من املهم فهم
ما يحدث يف املجتمعات من الداخل قبل احلكم عليها من
وجهة نظر اأحادية وغري مو�سوعية .وعادت بي الذاكرة
الأتذكر لقاء جمعني مع اأكادميي جامعي من بلغراد �سرح
يل فيه وجهة نظر ال�سرب يف حروب البو�سنة والهر�سك،
فتعرفت على البعد القومي العميق لل�سرب ،الذين
يعتربون البو�سنة والهر�سك وكو�سوفو اأرا�سي �سربية
اغت�سبها العثمانيون ،وحولوا هويتها وال بد من اإعادتها
جمددًا .طبعً ا قلت للرجل اإن املذابح التي قام بها ال�سرب
�سد امل�سلمني ،ال ميكن تربيرها بالبعد القومي الذي ذكرته،
واإن كانت اأ�سبابه توؤخذ يف عني االعتبار (وهو نف�س ما
يطالب به بع�س املن�سغلني باالإ�سالم ال�سيا�سي حينما
يقولون �سن�ستعيد االأندل�س ،فيثريون الرعب والذعر
واخلوف يف قلوب االأوروبيني عمومًا واالإ�سبان منهم
حتديدًا).
دائما ً ما تكون املقارنة حني احلديث عن العلمانية
ال�سيا�سية بني النموذج الفرن�سي والنموذج االأمريكي ،واإذا
كان النموذج االأمريكي يعرف العلمانية باأنها «ف�سل الدين
عن الدولة» ،فاإن النموذج الفرن�سي يف�سرها «بحماية
الدولة من اأخطار الدين» ،وطبعً ا لهذا التعريف الفرن�سي
الذي يبدو مت�سددا ً اأ�سبابه التاريخية ،اأهمها معاناة
الفرن�سيني ال�سديدة من ت�سلط الكني�سة الكاثوليكية عرب
عقود طويلة جدًا من الزمن.
يختم اإميانويل تود كتابه باملقولة التالية« :ظللت
ً
لوقت طويل موؤم ًنا اإميا ًنا مطلقا بقدرة بلدي على ا�ستيعاب
املهاجرين ذوي االأ�سول املختلفة يهودًا ،واآ�سيويني،
علي اأن اأعرتف باأن ال�سك قد بداأ
وم�سلمني ،و�سودًا.
اَّ
ي�ساورين منذ فرتة� ،سوف ت�سبح باري�س رمبا على الرغم
من كل �سيء يومًا ما اإحدى عجائب الكوكب ،املدينة التي
ان�سهر فيها ممثلو كل �سعوب العامل ،اأور�سليم اجلديدة
فيها االأمناط املنف�سلة ب�سبب ت�ستت االإن�سان املفكر يف
اأرجاء االأر�س ،خالل اأكرث من  10اآالف �سنة� ،سيختلطون
ويذوبون ويعاد توليفهم يف اإن�سانية متحررة من كل
�سعور عن�سري ،ولكن حتى لو تو�سلت فرن�سا يف النهاية
اإىل اأن ت�سبح هي نف�سها ،فاإن الطريق �سيكون اأكرث فو�سى
مما تخيلت منذ ع�سرين عاماً .من املوؤكد اأن جيلي لن يرى
اأر�س امليعاد».
عن ال�سرق االأو�سط

www.alayam.com
Qurban@alayam.com - Qurban8@gmail.com
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معززة بروبوت  Zbotللدرد�شة

«زين البحرين» تطلق قناة الوات�شاب للتوا�شل مع العمالء

جمموعة «يو�شف خليل املوؤيد»
تكرم احد موظفيها املتقاعدين
قامت جمموعة �سركات يو�سف خليل املوؤيد واأوالده بتوديع موظفها بعد خدمته
الطويلة مع ال�سركة ،واأقيم حفل وداع يف املقر الرئي�سي ل�سركة يو�سف خليل املوؤيد
واأوالده  ،للتعبري عن امتنان ال�سركة .راداكر�سنان – فني يف ق�سم مركز اخلدمات يف
فورد ،تقاعد بعد اأن اأم�سى  27عاما مع ال�سركة.
�سكرت منى املوؤيد -املدير التنفيذي يف �سركة يو�سف خليل املوؤيد واأوالده املوظف
ملثابرته وتفانيه و االلتزام طوال ال�سنوات التي ق�ساها مع ال�سركة.

بنك البحرين والكويت يعني
مديرا عام ًا جديداً خلدمات امل�شرفية الدولية
اأعلن بنك البحرين والكويت ،البنك
الرائد يف جمال اخلدمات امل�سرفية
التجارية وخدمات االأفراد يف مملكة
البحرين ،عن تعيني ال�سيد اإيوان
�ستريلينج ،مديرا عاما لدائرة اخلدمات
امل�سرفية الدولية والفروع اخلارجية،
وذلك لدعم مبادرات البنك اال�سرتاتيجية
لفروعه اخلارجية واأعماله امل�سرفية
خارج اململكة والتي ترتكز على االأن�سطة
امل�سرفية االأ�سا�سية واالأداء املت�سق
والنهج اال�ستباقي الإدارة املخاطر.
ويواكب هذا التعيني تطور اخلدمات
امل�سرفية الدولية يف بنك البحرين والكويت
اإذ ميتلك البنك فروع يف الهند والكويت
ومكتب متثيلي يف كل من دبي وتركيا ،اإىل
جانب الرتتيبات الوا�سعة خلدمات املرا�سلة
مع كربى البنوك يف جميع اأنحاء العامل،
االأمر الذي جعله واحدا من اأكرث البنوك
تناف�سية يف هذا املجال من االأعمال.
الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك
البحرين والكويت الدكتور عبدالرحمن
�سيف اأكد اأن هذا التعيني يوؤكد حر�س البنك

اإيوان �ستريلينج

على ا�ستقطاب الكفاءات الدولية يف جمال
ال�سناعة املالية وامل�سرفية لال�ستفادة من
اخلربات العاملية يف البحرين.
من جانبه قال اإيوان �ستريلينج «ت�سهد
جمموعة بنك البحرين والكويت مرحلة
تطوير مهمة ،وتعتمد اأفكارا مبتكرة
وجديدة من اأجل االرتقاء بالعمل اإىل
م�ستوى اأعلى واأحدث ،وي�سرين اأن اأكون
جزءا من هذا التطور ،واأن اأ�ساهم يف دعم
البنك على امل�ستوى الدويل.

اأعلنت �سركة زين البحرين� ،سركة
االت�ساالت الرائدة يف اململكة ،عن تد�سني قناة
لالت�سال عرب الوات�ساب التجاري مع عمالئها
وبدعم من روبوت زين للدرد�سة (.)Zbot
ت�ستخدم قناة االت�سال هذه حلول الذكاء
اال�سطناعي ( )AIومعاجلة اللغات الطبيعية
( )NLPللتفاعل مع العمالء واال�ستجابة
للمعامالت املطلوبة بطريقة موثوقة واآمنة
وفورية .وبدجمها للوات�ساب التجاري يف
جمموعة قنوات ات�سال خدمة العمالء ،ت�سبح
زين البحرين اأول م�سغل ات�ساالت يطلق هذا
احلل املتقدم يف اململكة.
ياأتي اإطالق زين البحرين لقناة االت�سال
هذه يف اإطار ا�سرتاتيجياتها الرامية اإىل تقدمي
جتربة عمالء رقمية ا�ستثنائية واال�ستثمار يف
اأحدث التقنيات التي تب�سط وتي�سر معامالت
عمالئها .ويعد دمج من�سة الوات�ساب مع قناة
 Zbotنتيجة لرتكيز ال�سركة على تو�سعة
قنواتها الرقمية وتقدمي خيارات خمتلفة
من القنوات عرب االإنرتنت متتاز مبعامالتها
الفورية واملوثوقة لتح�سني خدمة العمالء.

قناة الوات�ساب متاحة باللغتني العربية
واالإجنليزية وميكن للعمالء الو�سول اإليها
على مدار ال�ساعة يومياً .وت�سمل اال�ستف�سار
عن فواتري الدفع االآجل وامل�سبق ،تفا�سيل
اال�ستخدام ،معلومات عن االإ�سافات والبيانات،
الباقات ،اإعادة الت�سغيل املوؤقت للخط،
العرو�س الرتويجية ،مواقع وتوقيت الفروع،
وغريها الكثري.

وتعليقا ً على اإطالق قناة الوات�ساب� ،سرح
ال�سيد عبد اهلل �ساملني املدير التنفيذي خلدمة
العمالء يف �سركة زين البحرين قائالً�« :سهدنا
خالل ال�سنوات القليلة املا�سية زيادة كبرية
يف اعتماد وا�ستخدام قنوات االت�سال الرقمية
واخلدمات االإلكرتونيه مثل تطبيق زين
للهواتف النقالة ،الدرد�سة املبا�سرة ،بوابة زين
االإلكرتونية واملتجر االإلكرتوين.

«بابكو» توا�شل جهودها يف الت�شدي لفايرو�س»كوفيد »19
انطالقا ً من حر�سها على دعم وموؤازرة
اجلهود الوطنية الرامية اإىل الت�سدي جلائحة
فايرو�س كورونا (كوفيد  )19ومنع انت�ساره
بني اأفراد املجتمع ،توا�سل �سركة نفط البحرين
(بابكو) تفعيل خططها االحرتازية املتعلقة
مبكافحة الفايرو�س مع تطبيق اأعلى معايري
ال�سحة وال�سالمة وااللتزام بن�سر الوعي بني
املوظفني وعائالتهم حول كافة االإر�سادات
والتدابري ال�سحية الالزمة يف هذا اخل�سو�س.
وتوؤكد �سركة بابكو على جل فخرها
واعتزازها بالدعم الفعال واملتوا�سل من لدن
القيادة الر�سيدة حفظها اهلل واللجنة الوطنية
ملكافحة فريو�س كورونا يف الت�سدي لهذا
الوباء واحلد من انت�ساره يف املجتمع ،مبا
يجعل مملكة البحرين منوذجً ا ً يُحتذى به
جلميع دول العامل يف الت�سدي للفريو�س.
منذ اأوائل العام احلايل ،بداأت جلنة اإدارة
الطوارئ يف �سركة بابكو برئا�سة نائب
الرئي�س التنفيذي لل�سركة اإبراهيم طالب
وع�سوية عدد من اأ�سحاب االخت�سا�س،
بعقد اجتماعات دورية للوقوف على اأحدث
امل�ستجدات والتطورات املتعلقة بفريو�س
كورونا .وحتر�س اللجنة بتوجيه من رئي�س

جمل�س االإدارة الرئي�س التنفيذي �سعادة
الدكتور داوود ن�سيف خالل اجتماعاتها
االأ�سبوعية على مراجعة اآخر امل�ستجدات
والتدابري الوقائية الالزمة ملكافحة الفريو�س
واحليلولة دون انت�ساره ومتابعة التقارير
ال�سادرة عن اجلهات الر�سمية يف اململكة.
ويف مقدمة اخلطوات التي قامت بها ال�سركة
بهدف تعزيز اجلهود الوطنية الحتواء
الفايرو�س ،ياأتي تفعيل اإجراءات العمل عن
بعد وذلك تنفيذا ً لتوجيهات �ساحب ال�سمو

امللكي االأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة،
ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول
لرئي�س جمل�س الوزراء .ول�سمان �سري
عمليات ال�سركة دون تاأخري فقد مت توفري
جميع االإجراءات واملوارد لتمكني عدد كبري
من املوظفني من متابعة العمل من املنزل.
كما مت حتديث جميع اأجهزة الكمبيوتر
بالربامج االإلكرتونية ال�سمعية واملرئية
واعتمادها لعقد كافة االجتماعات بني
املوظفني واجلهات الدولية.

دعما للم�شرية التعليمية ..اجلمعية الإ�شالمية
توزع اأجهزة حا�شوب على الأ�شر البحرينية املتعففة

�شهر التوفري وعرو�س الت�شوق يف «جمعة كارفور»
اأطلقت كارفور ،التي تديرها �سركة «ماجد الفطيم» يف
مملكة البحرين ،عرو�س «جمعة كارفور» التي متتد على
مدار �سهر كامل وتقدم لعمالء كارفور اأ�سعار تناف�سية
على املنتجات االأكرث رواجا ً يف مو�سم االأعياد .2020
ميتد �سهر «جمعة كارفور» حتى  1دي�سمرب ،حيث
يتيح الفر�سة اأمام عمالء كارفور ،للت�سوق و�سراء
جمموعة من ال�سلع واملنتجات عالية اجلودة باأ�سعار
خم ّق�سة من خالل عرو�س وحمالت ت�سويقية ا�ستثنائية.
وتت�سمن هذه العرو�س ،خ�سومات حتت�سب كنقاط

يف برنامج «ماي كلوب» على العديد من املنتجات،
وتخفي�سات ت�سل اإىل  ٪75على �سلع خمتارة ،والفواكه
واخل�سروات ،واملالب�س واالأحذية ،ومبيعات ا�ستثنائية
يف جميع االق�سام ،مبا يف ذلك املواد الغذائية واملنظفات،
واالأطعمة الطازجة ،واجلزارة ،واالأجهزة االإلكرتونية
واملنزلية ،ومنتجات ال�سحة واجلمال� .سيبداأ �سهر
التوفري عرب االإنرتنت من خالل تطبيق كارفور ،ويف
كافة فروع كارفور البالغ عددها  13يف جميع اأنحاء
اململكة.

انطالقا من واجبها االإن�ساين وتعزيزا
ملبداأ التكافل االإجتماعي ويف اإطار
براجمها واأن�سطتها اخلريية بدعم طلبة
العلم يف ظل هذه التطورات املت�سارعة
نتيجة تف�سي وباء كورونا ،خ�سو�سا مع
حتول التعليم اإىل تعليم اإلكرتوين كامل
قامت اجلمعية االإ�سالمية بتوزيع
مايقارب ال 50جهاز حا�سوب حممول
لالأ�سر الفقرية واملتعففة امل�سجلة
باجلمعية ،وذلك وفق م�سروع خريي
يهدف اإىل ت�سهيل عملية الدرا�سة عن
بعد وقام بت�سليم هذه االأجهزة ال�سيخ
د.عبداللطيف ال حممود وبح�سور املدير
العام ال�سيد احمد ال حممود وال�سيد
عيدال�سمد علي احمد مدير ال�سوؤون
االإدارية واملوارد الب�سرية وال�سيد
عبدالعزيز الكعبي ع�سو املجل�س البلدي

ملدينة احلد.
ومن جانبه اأكد مدير اإدارة العمل
اخلريي باجلمعية االإ�سالمية اإ�سماعيل
الذوادي « اأن قيام اجلمعية اليوم
بتوزيع اأجهزة حوا�سيب حممولة جديدة
وجمهزة بالربامج املتطورة جاء بهدف

تكافلي اإ�سالمي خ�سو�سا مع اختالف
احلاجات وتغريها يف الوقت الراهن
والذي ا�ستلزم معه نوع جديد من
امل�ساعدات والدعومات لالأ�سر املتعففة
امل�سجلة يف �سجالت العمل اخلريي
باجلمعية.

«البحرين الوطني» يعلن عن فائزو �شهر �شبتمرب واجلوائز الن�شف �شنوية يف «ادخار الوطني»
اأعلن بنك البحرين الوطني ( )NBBعن
اأ�سماء الفائزين بجوائز «ادخار الوطني»
الربع �سنوية وجوائز �سهر �سبتمرب ،2020
التي يبلغ اإجماليها  500،000دوالر
اأمريكي .وبا�سر البنك بالتوا�سل مع الفائزين
االأربعة ب�سحب اجلوائز الربع �سنوية التي
تبلغ كل منها  100،000دوالر اأمريكي ،ومع
فائزي جوائز �سهر �سبتمرب الذين ح�سلوا
على جائزة بقيمة  25،000دوالر على ِحدة.
ومت ا ً
أي�سا ن�سر اأ�سماء الفائزين عرب قنوات
البنك على مواقع التوا�سل االجتماعي.
وحاز كل من هدى عبد العزيز عبد اهلل
اإبراهيم ،و مرمي عبد العزيز يو�سف حممود،
وال�سيد جناح عبا�س اإبراهيم مكي ،وفاطمة
�سعيد مبارك البنعلي ،على جائزة ربع

�سنوية بقيمة  100،000دوالر اأمريكي لكل
فائز .وفاز كل من جنيبة �سيد علي ها�سم
�سرف ،و والء هاين عبدالواحد حم�سن ،و
حميدة عبداهلل ح�سني املدحوب ،وحممد عديل
حممد اأجمل ،على جوائز �سهر �سبتمرب التي
تبلغ قيمة كل منها  25،000دوالر.
واأبدى الفائزون حما�سهم وامتنانهم
بالفوز يف برنامج «ادخار الوطني» ،واأعربوا
عن عميق تقديرهم لبنك البحرين الوطني
الإطالقه هذا النوع من الربامج املتميزة
وباالأخ�س يف ظل هذه االأوقات ال�سعبة.
وعرب الفائزون ا ً
أي�سا عن �سرورهم الكبري
بتلقي نباأ الفوز اأثناء االت�سال بهم عرب
الهاتف ،واأ�سافوا اإىل اأن البهجة بدت على
جميع اأفراد اأ�سرهم.

وبهذه املنا�سبة� ،سرح �سباح عبداللطيف
الزياين الرئي�س التنفيذي للخدمات امل�سرفية

لالأفراد يف بنك البحرين الوطني قائالً:
«بالنيابة عن جميع منت�سبي بنك البحرين

الوطني ،ي�سرين جدًا تقدمي اأطيب التهاين
للفائزين معنا ب�سحوبات برنامج «ادخار
الوطني» .وب�سفتنا البنك الوطني الرائد يف
مملكة البحرين ،نلتزم دائمًا بو�سع الزبائن
االأعزاء يف مقدمة اأولويتنا الرئي�سية،ومن
جانبه ،قال ال�سيد اأحمد امل�سقطي ،رئي�س
منتجات امل�سرفية خلدمات االأفراد ببنك
البحرين الوطني« :يظل زبائننا احلاليني
واجلدد يف و�سط كل جهودنا واأهدافنا
اال�سرتاتيجية بالبنك .ون�سعى يف «البحرين
الوطني» ب�سكل دائم الإثراء جتربة الزبائن
ومنحهم جوائز تكافئهم على ثقتهم التي نعتز
بها .لذلك ،ي�سرفني توجيه الدعوة للجميع
لالإيداع وزيادة مدخراتهم �سمن برنامج
«ادخار الوطني»،

األولى بحرينيًا
و  16عربــــــــــيًا

الملك ورئيس
الوزراء وولي العهد
يعزون الرئيس
الفلسطيني بوفاة
صائب عريقات
02
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«شاملة الضريبة»

بتوجيه من ولي العهد ..تأمين لقاح «كورونا» للجميع
البحرين تحجز مليون لقاح من  3شركات عالمية
«التنسيقية» برئاسة ولي العهد
تناقش تقرير ديوان الرقابة
ترأس صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العه��د نائب القائ��د األعلى النائ��ب األول لرئيس مجل��س الوزراء
اجتماع اللجنة التنسيقية ال� 353الذي عقد عن بعد.
وناقش��ت اللجنة تقري��ر ديوان الرقاب��ة المالي��ة واإلدارية -2019
 .2020واس��تعرضت اللجن��ة آخر مس��تجدات التعام��ل مع فيروس
كورونا (كوفيد .)19كما اس��تعرضت اإلستراتيجية الوطنية للتجارة
اإللكتروني��ة ،فيما اطلعت على مس��تجدات اإلط��ار الموحد للبرامج
الحكومية ذات األولوية بنسخته الثالثة.

ناصر بن حمد:
تمكين الشباب أولوية وطنية

03

«هيئة كبار العلماء»:
اإلخوان جماعة إرهابية ال تمثل اإلسالم

قال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال
اإلنس��انية وشؤون الشباب إن تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز
مش��اركتهم الفعالة في مختلف المجاالت ،مبين ًا أن الش��باب المنجز
والطموح هم الرهان المضمون للمستقبل الواعد حتى أصبح الشاب
البحريني في قلب العمل المؤسسي لكون البحرين غنية بشبابها».

02

«صادرات البحرين» :دعم صادرات
وطنية بـ  46مليون دوالر
أعلن��ت ص��ادرات البحري��ن ع��ن دعم
مؤسسات بحرينية للتصدير على نطاق
عالمي والتوس��ع على مستوى مختلف
األس��واق العالمية بإجمال��ي صادرات
تجاوزت قيمتها  46مليون دوالر تشمل
 42منتج�� ًا وخدم��ة تغطي  45س��وق ًا
ح��ول العالم .وبلغت الص��ادرات خالل
الفت��رة من يناي��ر  2020حتى نوفمبر
الحالي أكثر من  30مليون دوالر.

وجه صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجل��س الوزراء بتأمين
لقاح فيروس كورونا (كوفيد )19للجميع.
وأك��د استش��اري األم��راض المعدي��ة
بالمستش��فى العس��كري عض��و الفري��ق
الوطن��ي الطب��ي للتصدي لفي��روس كورونا
المقدم طبيب من��اف القحطاني أن الجهات
المعني��ة بالمملكة بالتنس��يق م��ع الفريق
الوطن��ي الطب��ي تقدم��ت بطل��ب أكثر من
ملي��ون لق��اح من��ذ أغس��طس الماضي من
شركة «فايزر» ،وشركة «استرزنكا» ،وشركة
«س��ينوفارم» الصينية التي شاركت البحرين
بالتعاون مع دولة اإلمارات العربية المتحدة
في المرحلة الثالثة من تجاربها الس��ريرية
للقاح المحتمل.

أكدت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أن جماعة
اإلخوان المس��لمين جماعة إرهابية ال تمثل منهج اإلسالم ،وإنما
تتب��ع أهدافه��ا الحزبية المخالف��ة لهدي ديننا الحنيف ،وتتس��تر
بالدي��ن وتم��ارس ما يخالفه م��ن الفرقة وإث��ارة الفتنة والعنف
واإلرهاب ،وطالبت الجميع بالحذر من هذه الجماعة وعدم االنتماء

إليها أو التعاطف معها.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن كل ما يؤثر على وحدة الصف حول
والة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار ،أو تأسيس جماعات ذات
بيعة وتنظيم ،أو غير ذلك ،فهو محرم بداللة الكتاب والسنة وفي
طليعة هذه الجماعات جماعة اإلخوان المسلمين.

12

نعم نيابية لـ«قانون االحتراف الرياضي»
عطلة يوم العمل الواقع بين إجازتين في عهدة الحكومة
مريم بوجيري وموزة فريد

وافق مجلس النواب في جلسته أمس على
مش��روع قانون االحتراف الرياضي وأحاله
لمجلس الشورى.
وأح��ال المجل��س للحكومة اقت��راح قانون
يمن��ح أولوي��ة التوظي��ف ف��ي القط��اع

التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة
للبحرينيين.
كم��ا رفع المجل��س للحكوم��ة  8اقترحات
برغب��ة منها قي��ام الحكومة بمن��ح إجازة
ف��ي يوم العم��ل الذي يقع بي��ن إجازتين،

روزنامة  2021لـ«الفورموال »1
تعتمد البحرين للجولة الثانية
وزير الصناعة

09

ومنح درجة اس��تثنائية لحاملي الماجستير
والدكتوراه لموظفي الحكومة.
وخفض رس��وم الخدم��ات الحكومية على
أس��ر ش��هداء الواجب من الدرج��ة األولى
بنسبة ال تقل عن .%50

06

 1.375مليون
دينار صافي
أرباح «ترافكو»
في  9أشهر

08
«الكنيست اإلسرائيلي»
يصادق على إعالن السالم مع البحرين

12
واشنطن توافق رسميًا
على بيع مقاتالت «إف  »35لإلمارات

12
عقوبات أمريكية
على إيران تشمل  4أفراد و 6كيانات

12

أعلنت «الفورموال ،»1عن موعد انطالق س��باق جائزة
البحرين الكبرى لطيران الخلي��ج «للفورموال2021 »1
ف��ي الفترة من  26إل��ى  28مارس كجول��ة ثانية من
بطولة العالم للفورموال 1في العام المقبل.
وينطلق س��باق جائزة البحرين الكب��رى من ضمن 23
جول��ة في موس��م العام المقب��ل للبطول��ة العالمية
للفورم��وال  ،2021وس��يكون الس��باق الليل��ي األول
للموس��م المقب��ل وذلك عل��ى مضمار س��باق الجائزة
الكبرى البالغ طوله  5.412كيلومترات.

10

«الخليجي التجاري»:
 7.8ماليين دينار
أرباحًا صافية
في  9أشهر

09
«البحرين للتنمية»
يمول مؤسسات
صغيرة ومتوسطة
بـ  96.4مليون دينار

08
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القائد العام لقوة الدفاع
يستقبل محمد بن عطية اهلل

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبه

بالقي��ادة العامة الثالثاء ،الش��يخ محمد بن عطية
اهلل آل خليفة.
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أكد استشاري األمراض المعدية
بالمستش��فى العس��كري عض��و
الفريق الوطن��ي الطبي للتصدي
لفي��روس كورون��ا (كوفي��د)19
المق��دم طبيب من��اف القحطاني
أن��ه بتوجيه��ات صاحب الس��مو
الملك��ي األمير س��لمان بن حمد
آل خليف��ة ول��ي العه��د نائ��ب
القائ��د األعل��ى النائ��ب األول
لرئي��س مجلس ال��وزراء وضعت
البحري��ن خططه��ا االس��تباقية
للتعام��ل مع الفي��روس منذ بدء
اإلعالن عن انتش��اره عالمي ًا ،وتم
تسخير كافة اإلمكانيات والموارد
للتص��دي ل��ه بما يحف��ظ صحة
وس��المة المواطنين والمقيمين
في المملكة .وأض��اف أن الفريق
الوطني الطبي للتصدي لفيروس

د .مناف القحطاني

كورونا (كوفيد )19برئاسة رئيس
المجل��س األعلى للصحة الش��يخ
محمد ب��ن عبداهلل آل خليفة على
اطالع دائم أو ًال بأول بمستجدات
اللقاح��ات الخاص��ة بفي��روس
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القائد العام لقوة
الدفاع يستقبل الجالهمة

اس��تقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير
الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبه

البحرين تحجز أكثر من مليون لقاح «فايزر»
و«إسترزنكا» و«سينوفارم» لعالج «كورونا»
كورون��ا (كوفي��د )19التخ��اذ
الخطوات االستباقية الالزمة.
وأض��اف القحطان��ي أن الجه��ات
المعنية بالمملكة وبالتنسيق مع
الفري��ق الوطني الطب��ي تقدمت
بطلب أكثر م��ن مليون لقاح منذ
أغس��طس الماض��ي من ش��ركة
«فاي��زر» إنتاج أمريك��ي ألماني،
وش��ركة «إس��ترزنكا» إنت��اج
بريطاني ،وش��ركة «س��ينوفارم»
الصيني��ة التي ش��اركت البحرين
بالتع��اون م��ع دول��ة اإلم��ارات
العربي��ة المتح��دة ف��ي المرحلة
الثالث��ة م��ن تجاربها الس��ريرية
للقاح المحتمل.
وق��ال القحطاني إنه ج��اء اختيار
هذه اللقاحات من قبل الش��ركات
المذك��ورة نظ��راً للمتابع��ة
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المس��تمرة لتط��ورات التج��ارب
المتعلقة باللقاح��ات عالمي ًا من
قبل الفريق الوطني الطبي.
وأض��اف أن التواصل مس��تمر مع
بقية الشركات المنتجة للقاحات
المحتمل��ة لفي��روس كورون��ا
(كوفيد.)19
وأوضح القحطاني أنه فور اعتماد
اللقاحات من قبل الهيئة الوطنية
للمه��ن والخدم��ات الصحي��ة
والمنظم��ات الصحي��ة الدولي��ة
س��تكون البحرين من أولى الدول
التي ستوفر اللقاح حيث تم وضع
خطط من قب��ل الجهات المعنية
إلعط��اء اللق��اح للمواطني��ن
والمقيمين بكل س��هولة ويس��ر
ووفق أفضل الممارسات الصحية
العالمية في هذا المجال.

بالقيادة العام��ة الثالثاء ،الفريق الركن المتقاعد
يوسف الجالهمة.

«التربية» 13 :مليون زيارة
للبوابة التعليمية من 94
دولة منذ بدء العام الدراسي
أكد وزير التربي��ة والتعليم د.ماجد النعيم��ي ازدياد أعداد
المس��تخدمين للبوابة التعليمية ،والتي ش��هدت أكثر من
 13مليون زيارة منذ بداية العام الدراس��ي الحالي من قبل
الطلبة وأولياء أمورهم ومنتس��بي الميدان التربوي بمعدل
 13875560زي��ارة ،إل��ى جانب الزوار من  94دولة حس��ب
اإلحصائيات ،مما يؤكد نجاح الوزارة في الوصول إلى شريحة
واس��عة من الطلبة وتقديم الخدم��ة التعليمية المطلوبة
له��م في ه��ذه الفت��رة االس��تثنائية ،حيث س��اهمت آلية
التعلم عن ُبعد التي أطلقتها الوزارة باالستفادة من البنية
التحتية لمشروع جاللة الملك حمد لمدارس المستقبل في
اس��تمرار عمل المؤسس��ات التعليمية وتقدي��م خدماتها
للطلب��ة ،ع��ن طري��ق توفير المحت��وى التعليم��ي الرقمي
والدروس النموذجية وحلقات النقاش واألنش��طة والدروس
الت��ي ينتجها معلم��و المدارس ،وإطالق القن��اة التعليمية
التلفزيونية و 14قناة على اليوتيوب.
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وزير الخارجية :سجل البحرين
في المجال العمالي حافل بالريادة والنجاح
نظم��ت وزارة الخارجي��ة ورش��ة العم��ل
السادس��ة بعنوان« :الحقوق العمالية في
منظومة حق��وق اإلنس��ان» ،والتي عقدت
أم��س عب��ر تقني��ة االتص��ال اإللكتروني
المرئي ،تحت رعاية وزير الخارجية الدكتور
عبداللطيف بن راشد الزياني ،ووزير العمل
والتنمية االجتماعية جميل بن محمد علي
حميدان .وأكد وزير الخارجية في الجلس��ة
االفتتاحية للورشة ،على أن البحرين لديها
س��جل حافل بالريادة والنج��اح في المجال
العمالي بشكل عام وحفظ حقوق العمالة
الوطنية والوافدة بش��كل خ��اص ،مضيفا
أن المملك��ة تعت��ز ب��أن لديه��ا منظومة
تش��ريعية عمالي��ة متط��ورة وعصري��ة،
وآليات عمل متميزة ،ومؤسس��ات حقوقية
فاعل��ة ،كان له��ا أث��ر كبير ف��ي المكانة
اإلقليمية والدولي��ة التي تحتلها المملكة
ف��ي مجال المحافظة عل��ى حقوق العمالة
ومكتس��باتها ،ودون تمييز ،وبما يتوافق
مع المعايي��ر الدولية المعتم��دة في هذا
المجال ،والتزام ًا بتعاليم الدين اإلسالمي
الحنيف ،وس��نة نبينا محمد صلى اهلل عليه
وسلم .وأشار إلى أن البحرين أولت اهتمام ًا
كبيراً بتعزيز مبادئ المس��اواة بين الرجل
والمرأة في الحقوق العمالية ،وذلك حرص ًا

منه��ا على تمكي��ن المرأة وإنهاء أش��كال
التمييز بين الجنس��ين في مج��ال العمل،
بما يتماش��ى مع معايير العم��ل العربية
والدولية ومبادئ حقوق اإلنس��ان ،مضيف ًا
بأن حكومة مملك��ة البحرين حرصت على
توفير بيئة عمالية مستقرة وآمنة وجاذبة،
لتحاف��ظ عل��ى مرتك��زات س��وق العم��ل
ومتطلبات��ه الجوهري��ة باعتباره أس��اس
النمو االقتصادي والتنمية الشاملة.
وأض��اف أن حكومة البحري��ن حرصت على
اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لمنع انتهاك

وزير الخارجية :جهود بناءة
لـ«الهيئة االستشارية» في
تعزيز العمل الخليجي
استقبل وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني،
بالديوان العام للوزارة ،كال من الدكتورة الشيخة مريم بنت
حس��ن آل خليف��ة ،وناصر يوس��ف العمادي ،وعل��ي عبداهلل
الع��رادي ،والدكتور عب��داهلل خليفة ال��ذوادي ،وأحمد صباح
السلوم ،أعضاء الهيئة االستشارية للمجلس األعلى لمجلس
التع��اون لدول الخليج العربية ،ممثلي المملكة في الهيئة،
بحض��ور وكي��ل وزارة الخارجية للش��ؤون اإلقليمية ومجلس
التع��اون الس��فير وحيد مب��ارك س��يار ،والوكيل المس��اعد
لش��ؤون مجل��س التعاون والدول العربية الس��فير يوس��ف
محمد عبداهلل جميل.
وهنأ وزي��ر الخارجية أعض��اء الهيئة االستش��ارية للمجلس
األعلى بمناسبة الثقة الملكية السامية بتعيينهم كممثلين
للمملكة في الهيئة االستشارية للمجلس األعلى ما يعكس
تقدي��راً رفيع�� ًا لجهودهم الوطنية الملموس��ة والمتواصلة
وكفاءتهم العالية.
وأشاد بجهود الدكتورة الش��يخة مريم بنت حسن آل خليفة
رئي��س الوفد ،وما قدمته من إس��هامات عدي��دة ومتميزة
طوال السنوات الماضية التي مثلت فيها المملكة في الهيئة
االستش��ارية ،منوه ًا بالدور المهم الذي تضطلع به الهيئة
ف��ي إعداد الدراس��ات القيم��ة في مختلف المج��االت بهدف
تعزيز مس��يرة العمل الخليجي المشترك ،وما تتضمنه من
توصي��ات ومرئيات بناءة ترفع إلى أصحاب الجاللة والس��مو
قادة دول المجلس إلقرارها.
وأك��د وزير الخارجية على أهمية الجه��ود البناءة التي تقوم
بها الهيئة لدفع مس��يرة التعاون الخليجي المش��ترك بين
الدول األعضاء إلى مس��تويات أش��مل بما يحقق المزيد من
المكتس��بات واإلنجازات ،معرب ًا عن استعداد وزارة الخارجية
لتقدي��م كافة أش��كال الدع��م والمس��اندة لممثلي مملكة
البحرين في الهيئة االستش��ارية ،متمني ًا لهم دوام التوفيق
والسداد.

األنصاري :النهوض بالمرأة
البحرينية وزيادة مشاركتها
في القوة العاملة العالمية
عقدت األمين العام للمجلس األعلى للمرأة هالة األنصاري
اجتماع ًا مع القائم باألعمال في س��فارة الواليات المتحدة
ف��ي البحري��ن مارغري��ت نارديج��رى ،ج��رى خالل��ه بح��ث
المشاركة الفاعلة للمملكة في «مبادرة التنمية العالمية
واالزده��ار للم��رأة» والتي تُمثل أول جهد حكومي ش��امل
للنهوض االقتصادي للم��رأة عالمي ًا ،وتهدف المبادرة إلى
تعزيز فرص مشاركة المرأة في االقتصاد وتعزيز االزدهار
واألمن حول العالم.
وأكدت األنصاري خالل اللقاء حرص المجلس األعلى للمرأة
برئاسة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم
آل خليف��ة قرينة عاهل البالد المفدى على المش��اركة في
جميع الجه��ود الدولي��ة الرامية إلى تعزيز حض��ور المرأة
في الش��أن االقتصادي ،وتبادل الخب��رات وأفضل التجارب
والممارس��ات في إطار عم��ل البحرين الدائ��م على تعزيز
الجهود العالمية الداعمة لمختلف قضايا المرأة.
وتحدث��ت األنصاري خالل االجتماع عن التقدم المتس��ارع
الذي تحرزه البحري��ن على صعيد المش��اركة االقتصادية
للمرأة ،ورفع مش��اركتها في س��وق العمل واستدامة تلك
المش��اركة ،والتأكد م��ن تلبية الم��رأة لمتطلبات العلوم
المتقدمة ،وغرس ثقافة االبتكار.

الحق��وق اإلنس��انية للعمال��ة الواف��دة،
ووقف الممارس��ات غير القانونية التي قد
ترتك��ب بحقهم ،حي��ث ش��رعت القوانين
المنظم��ة لمكافح��ة االتجار باألش��خاص،
وش��كلت لجنة خاصة مكلفة بتحقيق هذا
الهدف اإلنس��اني النبيل ،منوه ًا س��عادته
بتحقيق مملك��ة البحرين وللع��ام الثالث
على التوالي الفئة األولى بالتقرير السنوي
لوزارة الخارجية األمريكية المعني بتصنيف
الدول بمجال مكافحة االتجار باألشخاص،
في إنجاز تاريخي مش��رف يعكس ما توليه

مملكة البحري��ن من اهتمام كبير بحماية
حق��وق اإلنس��ان ،بفض��ل التوجيه��ات
الحكيم��ة لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة المفدى ،ونهجه
اإلصالحي الشامل.
وتطرق وزير العم��ل والتنمية االجتماعية
جمي��ل بن محمد علي حمي��دان ،،إلى عدد
م��ن المبادرات واألنظم��ة والقوانين التي
تنفذه��ا البحرين ف��ي إط��ار تعزيز حقوق
اإلنس��ان وص��ون كرامت��ه ،مث��ل نظ��ام
التأمي��ن ض��د التعط��ل ،حي��ث يضم��ن
للش��باب الباحث عن عم��ل العيش الكريم
أثن��اء فترة التعط��ل ،كما يوف��ر الحماية
االجتماعي��ة للعم��ال الذي��ن يفصل��ون
ع��ن عمله��م دون مس��وغ قانوني بصرف
تعوي��ض  %60م��ن أجورهم ،مش��يراً إلى
س��ن العديد م��ن التش��ريعات والقوانين
العمالي��ة المتط��ورة الت��ي تتواف��ق م��ع
معايي��ر العمل الدولية ،منها حرية انتقال
العامل بضوابط وشروط عادلة وإنسانية،
وحظر العمل وقت الظهيرة خالل ش��هري
يولي��و وأغس��طس وغيرها م��ن القوانين
المراعية لحقوق اإلنسان.
وخالل الجلس��ة الثانية ،قدم مس��اعد وزير
الخارجية رئيس الورش��ة عبداهلل الدوسري

عرض ًا ح��ول أهمية الحق��وق العمالية في
الخطة الوطنية لحقوق اإلنسان والمعايير
الدولي��ة .وش��ددت وكي��ل وزارة الخارجية
نائ��ب رئي��س اللجن��ة الوطني��ة لمكافحة
االتج��ار باألش��خاص د.الش��يخة رن��ا بنت
عيس��ى ب��ن دعي��ج آل خليفة عل��ى حرص
البحرين على التمس��ك بالمعايير الدولية
لحف��ظ حقوق اإلنس��ان إجما ًال ،والس��يما
م��ا يتعلق منها بحق��وق العمالة بمختلف
فئاته��ا .وأش��ار رئي��س بعث��ة المنظمة
الدولي��ة للهج��رة ل��دى البحري��ن محم��د
الزرقان��ي إل��ى أن البحري��ن احتضنت منذ
التاريخ الحقوق العمالية والهجرة.
كم��ا أش��ارت مبعوث��ة حكوم��ة المملكة
المتح��دة للهج��رة والرق الحدي��ث جينيفر
تاونس��ون ،بأن المملك��ة المتحدة تعنى
بحقوق اإلنسان منذ سنوات وتبذل الجهود
ذات الصلة بالعمال وعدم اإلكراه بالعمل،
منوهة بالعمل مع العديد من المؤسسات
في المملكة المتحدة التي تعنى بالحقوق
العمالية ومنظمة حقوق اإلنسان ومنظمة
الهجرة العالمية ،باإلضاف��ة إلى التعاون
م��ع  UNODCف��ي فيين��ا وه��ي منظم��ة
األمم المتحدة المعني��ة بمكافحة االتجار
بالمخدرات ومكافحة الجريمة.

عبداهلل بن أحمد :إعالن تأييد السالم
قرار سيادي لحماية المصالح الوطنية العليا
أك��د رئي��س مجل��س أمن��اء مرك��ز البحرين
للدراس��ات االس��تراتيجية والدولية والطاقة
«دراسات» الدكتور الش��يخ عبداهلل بن أحمد
آل خليف��ة أن الرؤي��ة الحكيم��ة والملهم��ة
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليف��ة عاه��ل الب��الد المفدى ،للس��الم
في منطقة الش��رق األوس��ط ،تعكس الدور
الحضاري والمسؤول للمملكة ،والذي ينطلق
من إيمان راس��خ ،بالتعايش والتسامح بين
األمم والش��عوب ،ليع��م األمن واالس��تقرار
واالزدهار المنطقة والعالم.
جاء ذلك خالل مش��اركة د.الشيخ عبداهلل بن
أحمد آل خليفة ،أمس ،عبر االتصال المرئي،
ف��ي أعم��ال ملتقى أبوظب��ي االس��تراتيجي
الس��ابع ،والذي يعقد تحت عن��وان «تفكيك
الواقع المعقد للعالم الجديد» وينظمه مركز
اإلم��ارات للسياس��ات ،بمش��اركة نخب��ة من
الخب��راء والباحثين وصانعي السياس��ات من
مختلف أنحاء العالم.
وقال الشيخ عبداهلل بن أحمد ،جلسة «الخليج:
إعادة الحسابات» :إن الخريطة الجيوسياسية
لتوزي��ع القوة في منطقة الش��رق األوس��ط،
تغيرت في العقد األخير ،بسبب عدم االستقرار
والنزاعات الداخلي��ة ،وانعدام األمن والركود
االقتص��ادي ف��ي العديد من ال��دول ،وبرزت
دول الخليج المعتدلة لقي��ادة المنطقة نحو
االس��تقرار واالزدهار ،وذلك عبر دورها الرائد
ف��ي مكافحة اإلره��اب ،وتبن��ي رؤي اإلصالح
والتحدي��ث والتق��دم التكنولوج��ي ،وكذلك
المضي قدم ًا في نهج التفاهم والسالم.

وأوض��ح أن قرار البحرين بالتوقيع على إعالن
تأييد الس��الم مع دولة إسرائيل ،قرار سيادي
لحماية المصالح الوطنية العليا دون تفريط
بالثواب��ت واألولويات ،كم��ا أن المملكة لن
تدخر جهداً في الدفع بعملية السالم لألمام،
وصو ًال إلى س��الم ع��ادل وش��امل ،وذلك في
إط��ار مواصلة الجهود الت��ي تبذلها البحرين
ف��ي ه��ذا المس��ار ،والت��ي كان م��ن بينها:
اس��تضافة ورشة الس��الم من أجل االزدهار،
العام الماضي.
وأض��اف المتح��دث :نح��ن نعي��ش في عصر
يتطلب تأس��يس عالقات وش��راكات جديدة،
تجل��ب معها الكثي��ر من الف��رص ،وتطوير
العالقات في العديد م��ن المجاالت ،لتعزيز
األمن والتنمية؛ لذا فإن الس��الم مع إسرائيل

ليس إعادة حسابات ،وإنما تحرك استراتيجي
ف��ي اتجاه ضم��ان األمن اإلقليم��ي ،وتعزيز
التعايش الس��لمي ،ومواجه��ة األخطار التي
دأب النظ��ام اإليران��ي عل��ى صناعته��ا م��ع
وكالئه ،لتهديد االس��تقرار ونش��ر الفوضى،
بغ��رض تنفي��ذ مش��روعه التوس��عي ف��ي
المنطقة.
ورأي رئي��س مجل��س األمن��اء ،أن العالق��ات
الخليجية-األمريكية ،س��تظل قوي��ة وركيزة
لألمن اإلقليمي ،باخت��الف توجهات اإلدارات
األمريكي��ة المتعاقب��ة ،مش��دداً على أهمية
استمرار وتطوير الحوار االستراتيجي الشامل
بين دول الخليج المعتدلة والواليات المتحدة،
بهدف طرح جميع القضايا والملفات.

«حمد الجامعي» يحصل على االعتماد
المؤسسي من «التخصصات الصحية السعودية»
ق��ال قائ��د مستش��فى المل��ك
حم��د الجامع��ي الل��واء طبي��ب
الش��يخ س��لمان ب��ن عطي��ة اهلل
آل خليف��ة إن الهيئ��ة الس��عودية
للتخصص��ات الصحي��ة منح��ت
اعتمادها المؤسسي للمستشفى
لم��دة أرب��ع س��نوات م��ن جدي��د
بعد اس��تيفائه معايير متطلبات
التدري��ب األساس��ي ،مش��يراً إلى
أن المستش��فىى ق��د حصل على
االعتماد ألول مرة في سنة ،2013
حيث ج��اء االعتماد بع��د التقييم
الذي قام به وفد اللجنة المش��كلة
م��ن مقيمي االعتماد المؤسس��ي
بالهيئ��ة الس��عودية للتخصصات
الصحي��ة وإطالعهم عل��ى البرامج
التدريبية بمستشفى الملك حمد
الجامعي وباإلضاف��ة إلى المراكز
التعليمية مثل القاعات التدريبية،
وع��دد األطب��اء ،وبرام��ج التعليم
المس��تمرة ،والمكتب��ة الطبي��ة
ولوائ��ح برام��ج الدارس��ات العليا،

قائد مستشفى الملك حمد

وإمكانية المش��اركة ف��ي العملية
التدريبي��ة والتطويري��ة لبرام��ج
الزمالة ،باإلضافة إلى إطالع الوفد
على جميع البرامج الموضوعة وما
يضمه م��ن ك��وادر طبي��ة وبيئة
تعليمية معدة لتدريب األطباء.
وأكد اللواء طبيب الش��يخ س��لمان
بن عطي��ة اهلل ،أن ه��ذا االعتماد
المؤسس��ي ش��هادة على جاهزية
المستش��فى والتزام��ه بالمعايير

على إدارة وتنفي��ذ البرامج الطبية
والتدريبي��ة للدراس��ات العلي��ا
لتدري��ب األطب��اء وتوفي��ر كاف��ة
اإلمكاني��ات التعليمي��ة واإلدارية
لهم في هذه البرام��ج وخلق بيئة
تعليمي��ة عل��ى أس��س وخط��ط
موضوع��ة للحصول عل��ى تدريب
متقدم يؤهلهم للمارسة المهنية
اآلمنة.
م��ن جانبها ،ذك��رت مدي��ر مركز
التدريب واالحتراف بالمستش��فى
د.دالل الحس��ن ،أن اعتم��اد هيئة
التخصصات الصحية يأتي تتويج ًا
للجه��ود المتواصل��ة التي تبذلها
إدارة ومنس��وبو المستش��فى
لتطوي��ر اإلمكاني��ات وتحقي��ق
اإلس��تفادة م��ن الطاق��ات ذات
الخب��رات العالي��ة ورعاية ش��املة
للمتدربي��ن لضم��ان تحقي��ق
معايير الجودة واالعتماد في بيئة
أكاديمية ،مشيرة أن تدريب جميع
عامل��ي الرعاي��ة الصحية يش��مل

المج��االت التالية :الطب الباطني،
الجراح��ة العام��ة ،ط��ب األطفال،
النساء والوالدة ،طب التخدير ،طب
الط��وارئ ،علم األمراض ،األش��عة
التش��خيصية ،جراح��ة العظ��ام،
جراح��ة األن��ف واألذن والحنج��رة
وجراحة المسالك البولية.
الجدي��ر بالذك��ر أن االعتم��اد
المؤسس��ي من الهيئة السعودية
للتخصص��ات الصحي��ة ينض��م
لسلس��لة االعتم��ادات المحلي��ة
والدولي��ة الت��ي حص��ل عليه��ا
المستشفى ،والتي شملت حصول
مختبرات المستشفىى وبنك الدم
عل��ى ش��هادة االعتم��اد الدولي��ة
م��ن الكلي��ة الملكي��ة األمريكي��ة
لعل��م األم��راض ( )CAPاعتم��اد
م��ن جمعي��ة القل��ب األمريكي��ة
كمرك��ز متخص��ص ف��ي تنظي��م
دورات اإلنعاش القلبي األساس��ي
والمتق��دم ،والحصول على اعتماد
اللجنة الدولية المشتركة (.)JCI
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خلف :وضع حلول لتوزيع العمالة
بالمدن وفريق خليجي لمتابعة آثار «كورونا»
أكد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط
العمران��ي م.عص��ام خل��ف ،أن اجتم��اع وزراء
البلدي��ات ل��دول مجل��س التع��اون يس��تكمل
الخطوات نحو تحقيق العمل البلدي المستدام.
جاء ذلك ل��دى مش��اركة البحري��ن الثالثاء في
االجتماع الثالث والعش��رين لل��وزراء المعنيين
بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
وأك��د خل��ف عل��ى التوصي��ات الت��ي خ��رج بها
االجتماع فيما يتعلق بآثار الجائحة على العمل
البلدي ،مبين ًا أن الدول األعضاء ستقوم بدراسة
وض��ع حلول لكيفي��ة إعادة توزي��ع العمالة في
المدن ،ودراسة الجانب التخطيطي فيما يتعلق
بالنق��ل الع��ام وتقلي��ل الكثافات ف��ي مناطق
معينة وإنش��اء فريق مختص م��ن جميع الدول
األعض��اء لمتابع��ة آث��ار الجائحة ،إل��ى جانب
دراسة أوضاع س��كن العمال في دول المجلس

رئيسة النواب

د .عبداهلل الحواج

الجامعة األهلية تنظم
اليوم مؤتمر تكافؤ الفرص
وتكثي��ف التوعية بين العم��ال بلغات مختلفة
وأهمية التحول اإللكترون��ي لمختلف الخدمات
البلدية ،مبين ًا أهمية العمل الخليجي المشترك
ف��ي تحقيق أهداف التنمية المس��تدامة ضمن
الرؤي��ة الموح��دة ،مش��يراً إل��ى ال��دور الحيوي
المهم ال��ذي تضطلع به القطاعات البلدية في

دول مجل��س التع��اون الخليج��ي لتعزيز ودعم
وتحقي��ق معايير التنمية الش��املة بما يضمن
رق��ي ورفاهية وتق��دم المجتمع��ات الخليجية
وتعزي��ز اقتصاداتها الوطنية ف��ي ظل الرعاية
الكريمة والتوجيهات المباركة ألصحاب الجاللة
والسمو قادة دول مجلس التعاون.

خليفة بن حمد :الملك جعل
من البحرين نموذجًا وسطيًا يتميز بالمرونة

أكد س��فير البحرين الس��ابق لدى دولة الكويت الشيخ خليفة بن حمد
بن عبداهلل آل خليفة أن حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البالد المفدى ،فتح قلبه ،والبحرين للعالم في مواقع
ومناسبات كثيرة .وقال إن هذا التوجه أكد مكانة المملكة ،واستطاع
جاللت��ه أن يب��رز مملك��ة البحرين كنموذج وس��طي متحض��ر يتميز
بمرونة نهجه وسياسته ،وأكد أن المرأة الدبلوماسية خاصة والمرأة
البحرينية عامة تنعم في كنف جاللة العاهل المفدى بمناصب نوعية
ومهمة ،مبين ًا نجاحها في ارتقائها.
ج��اء ذلك خالل اس��تضافته ف��ي برنامج حوار دبلوماس��ي على إذاعة
البحري��ن للحديث عن مس��يرة عمله ،حيث أش��ار إل��ى محطات عمله
بوزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون اإلسالمية ،والتي كانت بمثابة
اإلضافة التي جعلته أكثر قرب ًا من مفاهيم التعايش والسالم ،والتي
تبين أهمي��ة االنفتاح على اآلخرين ،وتجس��د مب��ادئ قبول اآلخرين
المختلفين ضمن قيم ومبادئ البحرين التي هي امتداد لمبادئ ديننا
الحني��ف ،فال ضير من االختالف ،ولكن األهم أال يكون هناك ضرر منه.
وقال« :فتحت مملكة البحرين بقبول الدين اإلس��المي طوع ًا ال كره ًا،

وهو امت��داد تاريخي مهم يع��زز قيم التعايش ،فالش��عب البحريني
شعب مثقف وواع ومتحضر ،والدين هو دين الرحمة واأللفة ،والبحرين
واحة تعايش وسالم» ،مشيراً إلى «تميز البحرين في تحقيق كثير من
اإلنجازات منها تدش��ين إعالن مملكة البحري��ن ل�(الوثيقة العالمية
لتعزي��ز الحريات الدينية والتس��امح الديني والتعايش الس��لمي) في
لوس أنجلوس عام  2017بحضور سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة
ممثل جاللة الملك لألعمال اإلنس��انية وشؤون الشباب ،وإنشاء مركز
الملك حمد للتعايش وإقامة مؤتمر التعايش ،وغيرها من الشواهد
التي تدلل على قيم االحترام والتمسك بالثوابت».
وأك��د دور الدبلوماس��ية البحريني��ة التي أصبحت تق��وم على مبادئ
أكاديمية ومهنية.
وعن تجربته في دولة الكويت كس��فير لمملكة البحرين قال« :دولة
الكوي��ت هي وطن اآلباء واألجداد ،فمن يعيش فيها يش��عر بأنه أحد
أبنائها ،فهناك خصوصية غرسها اآلباء واألجداد وسار عليها الشعبان
الكريم��ان لم��ا يربطهما م��ن تاريخ مش��ترك» ،مبين ًا إيثار الش��عب
الكويتي الذي يعتبر جزءاً من شخصيتهم الطيبة وسلوكهم األخوي.

تحت رعاية رئيس��ة مجلس الن��واب فوزية بنت عبداهلل زينل،
تنطلق الي��وم النس��خة الرابعة من مؤتم��ر تكافؤ الفرص
الس��نوي الذي تنظمه الجامعة األهلية بالتعاون مع جامعة
بروني��ل إح��دى أع��رق الجامع��ات البريطانية عب��ر التفاعل
اإللكتروني المباشر.
وأكد الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة األهلية
البروفيس��ور عبداهلل الحواج أن المؤتمر يستلهم الدور الرائع
والمتق��دم للمجلس األعلى للم��رأة بقيادة صاحبة الس��مو
الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة قرينة جاللة
الملك المفدى رئيس��ة المجلس األعلى للم��رأة ،حيث يمثل
«تكافؤ الفرص بين الم��رأة والرجل» أحد العناوين المهمة
الت��ي نجح المجلس في تثبيتها وإبرازها وتحقيق قصة نجاح
بحرينية رائعة في هذا المجال.
وأكد البروفيس��ور الح��واج على األثر البال��غ للرعاية الكريمة
لرئيس��ة مجلس النواب لهذا المؤتمر في مساعدة ما يخرج
به م��ن توصي��ات ورؤى تس��هم في تق��دم مس��يرة المرأة
للوص��ول للتطبيق العمل��ي في مختلف الوزارات والش��ركات
والمؤسس��ات المش��اركة في فعاليات المؤتم��ر ،فض ً
ال عن
تحفيز هذه الرعاية الجامعة على االستمرار بكل عزم ونشاط
لتنظيم هذا المؤتمر بش��كل س��نوي وتوس��عة المؤسسات
المنضوية في فعالياته.
من جهته أوضح رئيس الجامعة البروفيس��ور منصور العالي
أن المؤتم��ر يعقد اليوم نس��خته الرابعة بعد النجاح الباهر
لنس��خته الثالث��ة ،ليتن��اول موضوع��ات الس��اعة المهم��ة
والحيوي��ة في مجاالت الصحة والتعليم واألعمال ،مع التأكيد
على برامج التوازن بين الجنسين من منطلق أهمية مشاركة
المرأة الفاعلة والحقيقية في نهضة الوطن ،وتحقيق تنشئة
مثلى لألجيال المقبلة ،والنهضة بواقع األسرة والمجتمع.
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بايدن والمشروع الخليجي المطلوب
@Z4alajmi

لقد راهنا على عودة ترامب للبيت األبيض لكن يبدو أن رهاناتنا
لم يحالفها التوفيق بسبب صفعات صناديق االقتراع لعودته،
فماذا أعددنا في الخليج للتعامل مع جو بايدن؟!
ال تربطنا مع الديمقراطي جو بايدن عالقة ود ،بل على العكس
م��ن ذلك جراء مواقف س��لبية عدة ،وماضيه ه��و قاضيه ،وهو
ماض لو رافقنا الش��يطان في كشف تفاصيله المظلمة لوجدنا
ٍ
بايدن يتصدى بالرفض إلرس��ال القوات األمريكية للمش��اركة
في تحري��ر الكويت من االحتالل العراق��ي .1991بل ووقف في
المعس��كر المناه��ض إلس��قاط ص��دام 2003م .ولبايدن اليد
العلي��ا في صك تفاصي��ل االتفاق النووي اإليران��ي  .2015لذا
احتفلت إيران بعدم ع��ودة ترامب ،بل إن بايدن يهم بتفعيل
حملة لعودة اللطم على جثة المرحوم خاش��قجي واستخدامها
البتزاز الرياض قلب الخليج.
لذا يتطلب األمر الش��عور بالتهديد ،وس��ماع الدعوات الكثيرة
الت��ي أطلقها أكثر من مثقف ومركز أبحاث خليجي حول ضرورة
وجود «مشروع خليجي» يكون أساس ًا للتعامل مع اإلدارة الجديدة
حت��ى ال نكون المهمش��ين كما جرى في العه��د الديمقراطي
الماضي ،واألمر يس��تدعي تكليف شخصيات واعية ،فالعالقات
الدولية تظهر نتائجها ،وفق ًا لحركة الالعبين مس��لحين بملكة
التخطيط االستراتيجي ،وليس موظفين يتمسكون بمناصبهم
ومصالحهم بحس��ن البالغ��ة .فالمطلوب هو التق��دم بمبادرة
لإلدارة الجديدة حول المس��تقبل الذي نريده في الخليج ،وعدم
ترك واش��نطن لوحده��ا تبادر بتوجيه المس��ارات ج��راء غياب

* بالعجمي الفصيح:
دول الخلي��ج مجب��رة أن تعي��د إنت��اج مش��روع تحالفاته��ا مع
واش��نطن بالكامل ككتلة واحدة .وأروقة مجلس التعاون يجب
أن تكون مشغولة بوضع المش��روع الخليجي إلدارة بايدن قبل
أن يجبرنا على مشروعه .
* كاتب وأكاديمي كويتي

من القلب

نساء ملهمات ..عالمة بحار
fatema.aa@hotmail.com

ي��وم الم��رأة البحريني��ة مناس��بة وطنية
أطلقته��ا صاحبة الس��مو الملكي األميرة
س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليف��ة ،قرينة
عاه��ل البالد المف��دى ،رئيس��ة المجلس
األعلى للمرأة ،حفظها اهلل ،وهي مناس��بة
لها أبعادها ورس��ائلها ،فكل عام نس��عد
بتكري��م الم��رأة ف��ي مجال م��ن مجاالت
المختلفة ،إال أن هناك بعض التخصصات
النادرة التي تعتليها البحرينية تس��تحق
بأن يت��م تكريمها أس��وة باالختصاصات
األخرى ،فالم��رأة الملهم��ة أحيان ًا تتفرد
ف��ي مج��ال عمله��ا أو تخصصه��ا لي��س
بين قريناتها فحس��ب وإنم��ا بين مختلف
الفئ��ات ،لذل��ك «ي��وم الم��رأة البحرينية
الملهمة» طموح الكثيرات التي تتش��وق
للس��الم على صاحبة الس��مو حفظها اهلل
وتس��ليط الض��وء على دوره��ن البارز في
المجتمع.
الدكت��ورة ري��م خليف��ة المع��ال تف��ردت
في دراس��تها وعملها كعالم��ة بحار ،أول
بحرينية -بحس��ب علمي -متخصصة في
علوم البح��ار ،فقد ألهمتني هذه الش��ابة
الشغوفة بالبيئة البحرية برغم التحديات
التي واجهتها ،ولكن يقينا بأن المعوقات

فاطمة الصديقي

بريطانيا حتى تمكنت بمس��اعدة والديها
من إتم��ام ش��هادة البكالوريوس ليجرها
شغفها لدراس��ة الماجس��تير والدكتوراه
لمزيد من التعمق والتبحر في علم البحار.
تدرب��ت الدكت��ورة ريم المع��ال في جنوب
أفريقي��ا وإندونيس��يا وسيش��يل وتخرجت
من أع��رق الجامع��ات البريطاني��ة ،قرأت
وتعلم��ت وش��اركت ف��ي بن��اء الوط��ن،
تحلم بمش��اريع المحافظة على الش��عب
المرجانية والمحافظة على البيئة البحرية
الس��ترجاع النظ��م البيئي��ة .تأم��ل ب��أن
تتجه النس��اء لدراسة علوم البحار .أطلقت
الش��بكة الخليجي��ة للنس��اء ف��ي المج��ال
البيئي ،خاصة بالمهتمي��ن بعلوم البحار
والبيئة والطاقة المتجددة ،وحالي ًا تعمل
في ش��ركة دانات معه��د البحرين للؤلؤ
واألحج��ار الكريم��ة .مؤمن��ة ب��أن الحياة
جديرة بالمحاول��ة والبحث عن الذات من
خ��الل العل��م والعم��ل ،س��يرتها الذاتية
مليئ��ة باإلنج��ازات والطم��وح كبحرينية
ترعرعت ف��ي كنف العل��م والتعلم ،وهي
ملهمة وبصمتها واضحة وهذا يجرنا إلى
التساؤل :أال تس��تحق الملهمات التكريم
في يوم المرأة البحرينية؟

باختصار

عندما يستغل بعض
النواب جائحة «كورونا»!!!
@ f aaw aaz

االنتخابات ليس��ت بالض��رورة أن توص��ل الرجل المناس��ب إلى
المكان المناس��ب ،تل��ك حقيقة ونحن جميع ًا نس�� ّلم بها خاصة
وأنها واقع معاش ونلمس نتائجه ،فهناك من تتكش��ف حقيقته
ف��ور وصوله إلى المجلس وهناك من تكتش��فه عند أول مداخلة
أو مناقش��ة له ،وبعضهم انكش��ف فعلي ًا أثناء االنتخابات ،ولكن
بالمقاب��ل هناك م��ن يكون البرلمان هو موقع��ه الصحيح فتراه
يملك من الثقة بالنفس والعقل المس��تنير ما يؤهله ليكون في
هذا الموقع ممث ً
ال للمواطنين ومساهم ًا في بناء الوطن.
وس��ط هذا التنوع والخليط تظل نقطة بقاء النائب على اتصال
بناخبيه والمواطنين هي الحلقة األهم وحجر األس��اس في أدائه
لمهامه ط��وال فترة العضوي��ة التي تمتد ألربع س��نوات ،حيث
لوح��ظ انقط��اع ذلك الخي��ط لدى البع��ض ،وأكرر ل��دى بعض
الس��ادة النواب فور بداية نجاحه في االنتخابات ،مما س��اهم في
خل��ق فجوة كبي��رة أدت إلى خلق حالة من ع��دم الرضا من األداء
حتى وإن كانت هناك نجاحات تتحقق فعلي ًا ،فالتواصل المستمر
ه��و من يحدد لدى الس��واد األعظم من الناخبي��ن نجاح ممثلهم
من عدمه.
الي��وم بات ل��دى بعض المتخوفين من لق��اء األهالي حجة قوية
متمثلة بجائحة كورونا ،مما س��اهم في زيادة اله ّوة واتس��اعها

Fawaz_al_abdulla@hotmail.com

فواز العبداهلل

يوم�� ًا بعد اآلخر ،في حي��ن أن اللقاءات من الممكن أن تس��تمر
باستخدام التقنيات الحديثة التي تضمن التباعد االجتماعي من
جانب ومتابعة مالحظات واقتراحات المواطنين من جانب آخر.
هذه الفجوة التي أوجدها بعض النواب س��تؤثر دون أدنى ش��ك
في الثقة والتي س��تؤدي بدورها ف��ي افتقاد النائب إلى قاعدته
الش��عبية الت��ي يع�� ّول عليها في الكثي��ر من النق��اط التي يتم
تداولها تح��ت قبة البرلمان حتى أنها س��تؤثر على مكانته في
دائرته االنتخابية.
أتمن��ى أن ال تكون الجائحة س��بب ًا يس��تغله البعض في التنصل
من الدور الرئيس��ي المنوط به ،بل على النقيض يجب أن تسهم
الجائح��ة في زيادة التواصل س��واء بين النائ��ب وناخبيه أو حتى
النائب وعض��و المجلس البل��دي بدائرته ،وتكون ه��ذه الفترة
هي بداية لتصحيح المس��ار لمن فقد بوصلته ،وإن كان الش��يء
بالش��يء يذكر فهناك عدد من النواب لم يفقد تواصله واستمر
وفعل من أدوات االتصال باس��تخدام التقنيات الحديثة وهو
بل ّ
بالضبط ما هو مطلوب.
باختص��ار ابقوا على تواصل وج��ددوا عالقاتكم بأهالي دائرتكم
وبالمواطنين ،واس��تلهموا األفكار الجديدة فصناديق االقتراع ال
ترحم.

opinion@alwatannews.net

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

الم ّ
شاء
َ

د .ظافر محمد العجمي

مشروع خليجي ناجح ،واضح بأهداف وآليات باعتبارنا حاضرين،
وباعتبار واشنطن الشريك األكبر كعامل استقرار في الخليج.
وليتضمن المش��روع الخليجي المقدم لواش��نطن نقاط عدها
منها:
 تبيان المصالح المش��تركة ،وجدوى التحالفات االستراتيجيةالخليجية األمريكية.
 عدم التسليم باليد العليا إليران في معادالت المنطقة ،كمافعل أوباما.
 إع��ادة صياغ��ة العقوبات عبر س��ناب ب��اك ،أو س��واها ،أم ًال
بتصدع تماسك طهران وعناصر ق ّوتها.
ّ
 االهتم��ام باالصطفافات الجديدة ،والتحالفات الوليدة وكيفنستفيد منها.
 أن يك��ون للخليجيي��ن دور ف��ي عالق��ة الغرب م��ع إيران فيالمشروع النووي.

تخلق أحيان�� ًا النخبة والملهمين وترس��م
اإلب��داع م��ع كل عقب��ة لتبرزه��م كالبلور
الناص��ع والفريد بي��ن األحجار النفيس��ة،
مثله��ا مث��ل كل النس��وة الملهم��ات في
مجالهن.
هي فتاة تولد شغفها لدراسة علم البحار
وقررت دراس��ته ،واجهت أول تحدي عندما
تعث��رت في إيج��اد متخصص ف��ي مجال
عل��وم البحار ليرش��دها حت��ى تخطو أولى
محطاته��ا العلمي��ة ،ال بعث��ات ف��ي هذا
المجال وال داع��م ،ومع المحبطات ،عزمت
ري��م على الدراس��ة ف��ي بريطاني��ا برغم
محاوالت ثنيها بحجة أنه ال مستقبل لهذا
التخص��ص ف��ي المملكة .دع��م والديها
جعلها تتقبل التحدي وتس��افر للخارج إال
أنها أيض ًا واجهت تحدي�� ًا آخر وهو الدعم
المادي فق��د كانت بين متاه��ات تحديد
المصي��ر بين مس��تقبل مبه��م والعودة
للوطن تج��ر خيباتها أو تذلي��ل الصعاب
بالدراس��ة والعم��ل مع ًا ،حلمه��ا يتراءى
أمامها يشعلها نشاط ًا .عملت في وظائف
بس��يطة كعامل��ة ف��ي مطاع��م الوجبات
الس��ريعة وأحيان�� ًا معلمة ت��درس اللغة
العربية واإلنجليزي��ة لبعض الجاليات في
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شيخ األزهر يمثلنا
وليـد صبـري
@waleedsabry2011

wa l eed sa b r y 2014@ g m a il. c o m

ال ش��ك في أن التصريحات القوية التي صدرت عن اإلمام األكبر ،شيخ الجامع األزهر،
الش��يخ الدكت��ور أحمد الطيب ،خالل لقائه وزير خارجية فرنس��ا ،ج��ان إيف لودريان،
بمقر المش��يخة في القاهرة ،فيما يتعلق برفض اإلس��اءة إلى اإلسالم ،وإلى الرسول
الكريم س��يدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم ،قد أرضت مئات الماليين من المسلمين
ح��ول العالم ،وش��كلت ف��ي الوقت ذاته رس��ائل واضحة وصريحة إلى فرنس��ا ،وإلى
الرئيس الفرنس��ي إيمانويل ماكرون بش��أن الرفض التام لم��ا يتعلق بالربط بين
اإلس��الم واإلرهاب ،والتنديد أيض ًا بأية إس��اءة تصدر من أي شخص أو جهة أو دولة
تجاه اإلسالم ورسولنا الكريم.
وقد عبر شيخ األزهر عن أصوات نحو ملياري مسلم عندما شدد على أن «الدبلوماسية
ال تعنيه عندما يتعلق األمر بدين اإلس��الم وبرس��ول اإلسالم سيدنا محمد صلى اهلل
عليه وس��لم» ،وعندم��ا خاطب أيض ًا وزير خارجية فرنس��ا منوه ًا إلى أن��ه «إذا كنتم
تعتب��رون أن اإلس��اءة لنبينا حرية تعبير فنحن نرفضها ش��ك ً
ال ومضمون�� ًا ،وأوروبا
مدين��ة له لم��ا أدخله هذا الدين من نور للبش��رية جمعاء ،ونرف��ض وصف اإلرهاب
باإلسالمي».
وقد أبلى ش��يخ األزهر بالء حسن ًا في تصريحاته عندما «توعد بتتبع من يسيء لنبينا
األكرم في المحاكم الدولية ،حتى لو قضينا عمرنا كله نفعل ذلك األمر فقط».
وإذا كان هناك من يجهل حقيقة س��ماحة اإلس��الم ،وفقهه في حري��ة الرأي والفكر
والعقي��دة ،وفي ذات الوقت نهيه عن س��وء األخالق ،فتلك هي مش��كلته ،وعليه أن
يس��عى إلى حلها ،السيما وأن هناك أكثر من  150آية في القرآن الكريم تحض على
حرية الفكر والرأي والعبادة حتى وإن كان األمر يتعلق بمن يكفر باإلسالم ورسوله،
ونهى اإلسالم أيض ًا عن سوء األخالق ،بل وشدد العقوبة على من يسيئون لآلخرين،
حتى وإن كان سوء األخالق صادراً عن مسلمين ،ولنا في حادثة اإلفك خير دليل على
ذلك .لقد وضع ش��يخ األزهر النقاط على الحروف عندما قال إنه «كان أول المحتجين
عل��ى حرية التعبير إذا ما أس��اءت ه��ذه الحرية ألي دين من األديان وليس اإلس��الم
فقط ،أنا وهذه العمامة األزهرية حملنا الورود في ساحة باتاكالن وأعلنا رفضنا ألي
إرهاب ،وإذا كانت المس��يحية ليس��ت مس��ؤولة عن حادث نيوزيلندا ،فيجب أن نقول
أيض ًا إن اإلسالم غير مسؤول عن إرهاب من يقاتلون باسمه».
لذلك فإن تصريحات ش��يخ األزهر ،لم تكن مجرد حالة رضا ،لدى نحو ملياري مسلم،
بقدر ما كانت تعبيراً حقيقي ًا عما يدور في خلد المسلمين في شتى أرجاء المعمورة،
وهذا ما يدفع المسلمين بكل فخر واعتزاز إلى التأكيد على أن تصريحات شيخ األزهر
تمثلنا جميع ًا.

مساحات

البحرين ..مملكة
السالم واإلنسانية
منى علي المطوع
malmotawa2008@hotmail.com

تس��مى هذه األرض ،أرض التس��امح واإلنسانية ،ويش��تهر هذا الوطن أنه وطن
الجمي��ع ورغم أن وطني على خارطة العالم معنون بمس��مى مملكة البحرين ،إال
أنه خالل جائحة كورونا العالمية أصبح له مسمى آخر وهو «مملكة اإلنسانية».
خالل منعطف كورونا العالمي الذي بدأ في  11مارس  2020حينما تم اإلعالن أن
هذا الوباء جائحة عالمية هز جميع دول العالم ،أمر حضرة صاحب الجاللة عاهل
البالد المفدى ،أن تش��مل الرعاية الصحية كافة المقيمين بالتساوي وبالمجان،
وكأنه بذلك استقرأ المرحلة القادمة والصعبة على الجميع فجاء بسياسة الوقاية
خير من العالج ومنهجية هذا البلد سيبقى بوابة اإلنسانية دائم ًا أمام جميع دول
العال��م مهما كانت التحديات والظروف والبحري��ن لن تغلق بابها عن خدمة أي
شخص ودولة.
أنت في مملكة البحرين غير محتاج للنزول من سيارتك إلجراء فحص كورونا ،كل
م��ا عليك أن تتجه إلى مركز البحرين الدول��ي للمعارض حيث يتم هناك فحصك
خالل دقائق معدودة وأنت جالس في سيارتك وبالمجان!
وق��ت األزمات العالمي��ة والجوائح الخطيرة تدب فوض��ى القلق بين الجميع حتى
يش��عر المواطن حتى وهو في بلده أنه غير آمن ،لكن في مملكة البحرين ،بوابة
الس��الم واإلنس��انية ،كانت هناك منهجية بث االطمئنان في نفوس الجميع من
مواطنين ومقيمين وبجهود مضاعفة وفي وقت قياسي كان للبحرين وهلل الحمد
النج��اح في ذلك ووقاية المجتمع البحريني من استنس��اخ تجارب دول أخرى التي
وصلت موج��ات الذعر واالضطراب فيها إلى خلو أس��واقها من الم��واد الغذائية
والدوائية وتعارك الناس في السوبرماركت ألجل الحصول عليها حيث تم تأمين
المخزون الغذائي والسلع األساس��ية لمدة ستة أشهر وتأمين اإلمدادات الطبية
لمدة سنة.
ق��رر ماثي��و وهو مواط��ن بريطاني مقي��م في البحري��ن البقاء فس��المة عائلته
تأت��ي في المقام األول كما يؤكد في فيل��م وثائقي جميل أعدته وزارة الخارجية
بالتعاون مع هيئة شؤون اإلعالم ومركز االتصال الوطني ،ماثيو البريطاني وجد
من مملك��ة البحرين االهتمام والرعاية والحرص عل��ى القيام بفحص أكبر عدد
من األش��خاص ،وهذا ما أكدت عليه كذلك «ش��يلبا» مواطن��ة هندية مقيمة في
البحري��ن بأنه كان مطمئن ًا جداً لهم توافر العالج المجاني للجميع من مواطنين
ووافدي��ن وقد قالت إن الحكومة البحرينية تقوم برعايتنا نحن الوافدين لذلك ال
نشعر بأي قلق.
لقد كان شعار اللجنة التنسيقية التي يترأسها سمو ولي العهد حفظه اهلل ورعاه،
بخصوص ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا في البحرين ،س��المة البش��ر تأتي
أو ًال دون النظ��ر إلى جنس��ياتهم وانتماءاتهم ودياناتهم ،وه��ي منهجية كذلك
جاءت في توجيهات س��مو رئي��س الوزراء حفظه اهلل ورعاه ،ب��أن تبقى الخدمات
الحكومية فعال��ة ،ولقد تميز مطار البحرين الدولي بإجالئه لرعايا الدول ولجأت
دول عدة لمملكة البحرين من أجل المساعدة في حماية ورعاية ونقل رعاياها.
يح��ق لنا أن نفخر ونحن نمضي بثبات حول محاصرة هذا الوباء والقضاء عليه إن
البحرين تخرج دائم ًا أقوى من الس��ابق خالل األزمات ودائم ًا ما تكون إنسانيتها
حاضرة وباقية على أرض صلبة وأن مملكة البحرين خالل وقت األزمات والجوائح
الخطيرة كل من على أرضها مواطن ويخصها!
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إصرار البحرين عل��ى أن يكون لقاح «كورونا»
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أولوية.
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وزراء في الحكومة يأخذون
لقاح «كورونا» دعمًا للجهود الوطنية

العظمى 31

الصغرى 24

كلمة أخيرة
شاركوهم ثم
حاسبوهم
سوسن الشاعر
@ sa w sa n alsh a e r

ق��ام ع��دد م��ن ال��وزراء أمس بأخ��ذ لقاح
فيروس (كوفيد .)19ويأتي أخذ اللقاح من
قبل ال��وزراء دعم ًا للجهود الوطنية الرامية
إل��ى مواجهة جائحة فيروس كورونا والحد
م��ن انتش��اره ،والتي لها عظي��م األثر في
تحقيق األهداف المنشودة.
وأع��رب ال��وزراء ع��ن تقديره��م العميق
للجهود الوطنية المبذولة لفريق البحرين

بقي��ادة صاح��ب الس��مو الملك��ي األمي��ر
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء ،منوهين بأن الجهود االس��تباقية
التي اتخذتها البحرين قبل رصد أول حالة
للفيروس في المملكة كان لها دور محوري
في نجاح مسارات عمل التصدي للفيروس،
مش��يرين إلى اإلشادات العالمية الواسعة

التي نالتها البحرين.
وكان��ت البحرين قد أعلنت ف��ي  3نوفمبر
الجاري عن إجازة االس��تخدام الطارئ للقاح
(كوفي��د )19م��ن قب��ل الهيئ��ة الوطني��ة
لتنظي��م المه��ن والخدم��ات الصحي��ة
بع��د التأكد من س��المة اس��تخدامه وفق
نتائج مختل��ف مراحل التجارب الس��ريرية
المرخصة للقاح.

فحص «كورونا» السريع بالمدارس الحكومية
ب��دأت وزارة التربي��ة
والتعلي��م بالتع��اون
م��ع وزارة الصحة في
تنفيذ اختبار الفحص
الس��ريع لفي��روس
كورون��ا (كوفيد ،)19
وذل��ك لعين��ة م��ن
الطلب��ة والهيئ��ات
اإلداري��ة والتعليمية
والفني��ة بمختل��ف
المراح��ل التعليمي��ة
بالم��دارس من جميع
محافظات المملكة.

المشروبات الغازية من
دون سكر «وهم كبير»
يتوقف بع��ض من يتبعون الحمية عن اس��تهالك
المش��روبات الغازية ألنها تحتوي على نسبة عالية
من السكر ،ثم يلجؤون إلى مشروبات محالة بشكل
اصطناع��ي ،لكن هذه العب��وات ال تخلو بدورها من
المخاطر الصحية .وبحسب موقع «هيلث الين» ،فإن
المشروبات الغازية تشكل خطراً على صحة القلب،
س��واء كان حل��وة بإضافة الس��كر ،أو أنها خضعت
للتحلية بشكل اصطناعي ،من دون منسوب مرتفع
من السعرات الحرارية.
ويجري تحضير هذه المحلي��ات من محليات نباتية
واصطناعية من أجل إعطاء مذاق حلو للمش��روبات
دون إضاف��ة الس��كر ،مث��ل منتج��ات «س��تيفيا»
و«أسبرتام».

العثور على طفلة محروقة في مصر
جريم��ة بش��عة كش��فها ص��راخ
أطف��ال صغار ،كان��وا يلهون أمام
مدخل عقار تحت اإلنش��اء ،بإحدى
قرى مصر حي��ث عثروا على كيس
كبير به جثة طفلة مقتولة.
وتلق��ت أجه��زة األم��ن المصرية
بالغ ًا م��ن أهالي قري��ة «الرودة»
التابعة لمركز المنزلة ،بمحافظة
الدقهلية «ش��مال مص��ر» ،اليوم
الثالثاء ،بالعث��ور على جثة طفلة
مقتولة وملقاة داخل كيس ،وبها
آث��ار حروق ف��ي وجهها ف��ي عقار
تحت اإلنشاء بالقرية.
وتبي��ن أن الطفل��ة يبلغ عمرها 3
سنوات ،وتدعى جنى محمد صالح،
وكانت قد اختفت من منزلها منذ

يومين ،وأبلغت األس��رة السلطات
باختفائها حينها.
كما تب ّي��ن أيض�� ًا أن الجثة يوجد
به��ا آثار ح��روق هدفت لتش��ويه
مالمحها وعدم التعرف عليها.
وأك��د أهال��ي القرية أنه��م كانوا
يبحث��ون عن الطفل��ة منذ يومين
ولم يعث��روا عليه��ا ،نافين وجود
خالفات أو مش��كالت بين أسرتها
وس��كان آخري��ن ،أو دخ��ول غرباء
إلى القرية أو ترددهم عليها خالل
اآلونة األخيرة.
وقرر مدير أمن الدقهلية تش��كيل
فري��ق أمن��ي موس��ع ،لكش��ف
مالبس��ات الجريمة وسرعة ضبط
الجناة.

s.alshaeer@gmail.com

كلم��ا حدث ف��راغ إعالم��ي وتأخ��رت أي م��ن الهيئات أو ال��وزارات
الحكومي��ة ف��ي ال��رد أو التصحيح ،طرح ه��ذا الس��ؤال المتكرر أين
ِم ال تتحرك؟
المنصات الرسمية اإلعالمية ل َ
الحقيقة التي يعرفها أي عامل في أي وسيلة إعالمية في أي بلد في
أي مكان وأي طالب في كلية إعالم هي أنك ال تس��تطيع أن تلوم أي
منصة إعالم رسمية عن التقصير في وصول المعلومة للرأي العام،
إن لم تمنحها حرية الوصول للمعلومة.
فبالنس��بة لوضعنا في البحرين مث ً
ال المنصات هي «مركز االتصال
الوطني» و«وكالة أنباء البحرين» و«التلفزيون واإلذاعة» و«حسابات
الوزارات والهيئات الرسمية على وسائل التواصل االجتماعي».
إن نظرنا إلى مس��توى جاهزية تل��ك المنصات فجميعها على أهبة
االس��تعداد وموظفوها جاهزون ومستعدون وآلية عملها ونظامها
مس��تعد ويفصل بين إطالق أي معلومة للناس من أي جهة رسمية
ووصولها للمنصة دقائق فقط.
أي تأخير أو تعطيل دائم ًا ما يكون من:
أو ًال وج��ود أو عدم وجود نظام التخاطب (السيس��تم) اإلعالمي الذي
يحدد للجهات الرسمية متى وكيف ومن سيرد.
ثاني ًا وس��يلة التخاط��ب ونقصد هنا ش��خصية المتح��دث أو جودة
الرسالة المراد نشرها (المحتوى).
ثالث ًا تعدد المنصات وجاهزيتها.
إن أعددنا العنصري��ن األوليين جيداً وأصبح لدينا (سيس��تم) فعال
س��ريع ويعمل بتلقائي��ة ومعمم على جمي��ع الهيئ��ات والوزارات،
«نظام» يحاس��ب المقصر ف��ي االلتزام بالتعليم��ات التي يصدرها
«مجل��س الوزراء» فقد قطعن��ا نصف الطريق ،فمجل��س الوزراء هو
الجه��ة التي تفرض على جمي��ع الوزراء سياس��تهم اإلعالمية ،وإن
أعددنا متحدثين جيدين وكتاب نصوص جيدين فقد قطعنا النصف
الثاني.
أم��ا العنصر الثالث أي «المنص��ات» فهي موجودة في البحرين كما
قلنا وتتخذ وضعية االنطالق  24ساعة ومتعددة ومتنوعة وجاهزة.
لك��ن في كل م��رة تحدث مش��كلة ف��راغ معلوماتي أو س��وء فهم
لمعلوم��ات أو قصور في وص��ول المعلومات أو س��كوت حيث يجب
ال��كالم نلوم «المنصات» وال ننتبه أن ه��ذه المنصات مهما بلغت
درجة إعدادها وتأهيلها وتجهيزها فس��تظل فارغ��ة ما لم تزودها
الجهة صاحبة الش��أن بالمحتوى وبالس��رعة المفروضة ،وفي هذه
الحال��ة الس��ؤال الذي يجب أن يطرح أين الحكوم��ة؟ ال أين المنصة
اإلعالمية؟
الواق��ع البحريني هو أن الجهات الحكومية وزارات وهيئات (متروكة)
لتقدر هي كل على حدة التوقيت المناسب والرد المناسب والطريقة
المناس��بة( ،فالسيس��تم) غير ثابت وغير موج��ود ،وغير ملزم ،وغير
موحد ،ليس هناك (مانيول) موحد للوزارات يجبرها على االلتزام به،
والنظام مع األس��ف ال يس��مح ألي «منصة» رسمية أن تجبر أي وزارة
من الوزارات على أن تس��تخدمها ،أو أن تجر أي مسؤول لها وتجبره
على التحدث كما ال تستطيع أي منصة أن تجيب نيابة عن أي وزارة،
هذه معلومة تعد من ألف باء السياسات اإلعالمية.
لهذا نجد االختالف والتفاوت بين وزارة ووزارة في التعامل مع الرأي
العام ،فتجد وزارة سريعة ومستعدة وال يفصل بين انتشار معلومة
خاطئة عنها أو الحاجة لنشر معلومة صحيحة منها إال ساعة أو أقل،
وتعرف هذه ال��وزارة طريقها المفتوح لجميع المنصات الرس��مية،
فتس��ارع في اس��تخدامها ولديه��ا متحدثون جيدون ت��م إعدادهم
وتأهيلهم ،وتعرف تختار أي المنصات ألي رسالة.
وبالمقاب��ل هن��اك وزارات وهيئ��ات تطي��ر الطي��ور بارزاقها وتعم
الفوضى والناس تتذمر وتنتش��ر معلومات خاطئة عن أدائها وهي
(متروكة) لتحدد هي وقت الرد أو عدم الرد أو من يرد أو كيف سيرد؟
هذا إن ردت.
ووزارات تتخذ من (اعمل نفسك ميت ًا) إلى أن تأتيها التعليمات من
فوق بأن تتحرك!
الذي يزيد األمر تعقيداً أن جميع المنصات اإلعالمية الرسمية قادرة
وعلى اس��تعداد أن تبادر هي وتتحرك وتصل إلى الجهة في مكانها
وتأخذ المعلومة وتطلقه��ا ،موظفوها جاهزون ومعداتها جاهزة،
وتس��تطيع بما لديها من إمكانيات أن تنقل لك المحتوى المطلوب
ف��وراً من مكانها ل��و أنهم أعط��وا التصريح والس��لطة التخاذ هذا
القرار وهذه في النهاية سياس��ة تحدده��ا الحكومة وتقرها وتلزم
بها جميع وزاراتها وهيئاتها.
فإلى حين نصل لمرحلة أن سياس��ة الحكومة التي يصدرها مجلس
الوزراء تلزم أي مسؤول في أي وزارة حتى لو كان الوزير وتجبره على
اإلجاب��ة على موظف أي منصة إعالم رس��مية يق��ف على بابه ،فإننا
نستطيع بعدها أن نحاسب المنصات على التقصير.
افتحوا أي كتاب في كلية اإلعالم س��تجدون هذه المعلومات تدرس
في السنة األولى.

“صادرات البحرين” تدعم صادرات وطنية بـ  46مليون دوالر
المنامة-صادرات

أعلنـــت صـــادرات البحريـــن ،إحـــدى المبـــادرات

 45سوق حول العالم.

الرئيســـية لمجلـــس تنمية المؤسســـات الصغيرة

وقـــد ســـاهمت صـــادرات البحريـــن فـــي تعزيـــز

والمتوســـطة ،عـــن نتائجهـــا للعـــام الثانـــي منـــذ

وزيادة الفـــرص التصديرية للمصدرين الحاليين

انطاقتهـــا االولـــى فـــي نوفمبـــر  ،2018والتـــي

والمحتمليـــن ،حيـــث يشـــكل المصدريـــن الذيـــن

تأتي في ظل ظروف اســـتثنائية فرضتها تبعات

دخلوا اســـواق جديدة ما نســـبته اكثر من % 48

فيـــروس كورونـــا كوفيـــد  ،19حيـــث تمكنـــت

مـــن اجمالـــي قاعدة المســـتفيدين مـــن صادرات
البحرين ،ويشكل المصدرون الجدد اكثر من 23

صـــادرات البحريـــن منـــذ تدشـــينها فـــي دعـــم
مؤسســـات بحرينية للتصدير على نطاق عالمي

بإجمالـــي صـــادرات تجاوزت قيمتهـــا  46مليون

 %من االجمالـــي ،منهم  % 11يمثلون صادرات

والتوسع على مستوى مختلف االسواق العالمية

دوالر امريكـــي تشـــمل  42منتـــج وخدمة تغطي

خدماتية.
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“التنسيقية” تناقش تقرير “الرقابة”

الوزراء يأخذون لقاح “كورونا” بعد إجازة اســتخدامه في المملكة
المنامة  -بنا

كشـــف استشـــاري األمراض المعدية بالمستشفى العسكري
عضـــو الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي لفيـــروس كورونا

المقـــدم طبيب مناف القحطاني أن الجهات المعنية بمملكة

البحريـــن وبالتنســـيق مـــع الفريـــق الوطني الطبـــي تقدمت

بطلـــب أكثـــر مـــن مليون لقـــاح منـــذ أغســـطس الماضي من

شـــركة “فايزر” إنتـــاج أميركي ألماني ،وشـــركة “اســـترزنكا”
إنتاج بريطاني ،وشـــركة “سينوفارم” الصينية التي شاركت
البحريـــن بالتعـــاون مـــع دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة

الشـــقيقة في المرحلـــة الثالثة من تجاربها الســـريرية للقاح

المحتمل.

وقال القحطاني إن اختيار اللقاحات من الشركات المذكورة

تـــرأس ولـــى العهـــد نائـــب القائد األعلـــى النائـــب األول لرئيـــس مجلس

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة اجتماع

جاء نظرا للمتابعة المســـتمرة لتطـــورات التجارب المتعلقة

اللجنة التنسيقية  353الذي عقد عن بُعد.

وقـــام عدد من الـــوزراء أمس بأخـــذ لقاح فيـــروس (كوفيد

 .2020 - 2019واســـتعرضت اللجنـــة االســـتراتيجية الوطنيـــة للتجارة

عن إجازة االســـتخدام الطارئ للقاح “كوفيد  ”19من الهيئة

الحكومية ذات األولوية بنسخته الثالثة.

باللقاحات عالميا من قبل الفريق الوطني الطبي.

وناقشـــت اللجنـــة التنســـيقية تقريـــر ديـــوان الرقابـــة الماليـــة واإلدارية

 .)19وكانت مملكة البحرين قد أعلنت في  3نوفمبر الجاري

اإللكترونيـــة .كمـــا اطلعـــت علـــى مســـتجدات اإلطـــار الموحـــد للبرامـــج

الوطنيـــة تنظيـــم المهن والخدمات الصحيـــة بعد التأكد من

واســـتعرضت اللجنة آخر مستجدات التعامل مع فيروس كورونا (CO-

ســـامة اســـتخدامه وفق نتائـــج مختلف مراحـــل التجارب

السريرية المرخصة للقاح.

وزير العدل يأخذ اللقاح

المنامة  -بنا

()03

.)VID 19

اإلعالن المبدئي النطالق “الفورموال ”1

 4.6مليون دينار
صافي خسارة
“فنادق الخليج” ()06

أكبر حدث في البحرين ينطلق في الفترة من  26حتى  28مارس
الشعلة :

 1.4مليون دينار
أرباح “ترافكو”
خالل  9أشهر
()06
 755.21ألف دينار أرباح
شركة دلمون للدواجن
في  9أشهر

“كورونا”أسوأ ضربة
تلقاها االقتصاد العالمي
علي الفردان

أكـــد رئيـــس االتحـــاد العالمـــي لمنظمـــات

المؤسســـات

(اليونيســـمو) ،عبدالنبـــي الشـــعلة ،فـــي

الكلمـــة االفتتاحيـــة خـــال النـــدوة الثانية

()07

لـ”اليونيســـمو” أن االقتصـــاد العالمـــي تلقى

 7.8مليون دينار
أرباح “الخليجي
التجاري”
()07

ضربـــة كبيرة مـــن جائحة فيـــروس كورونا

الصخير -حلبة البحرين الدولية

منـــذ بدايـــة هذا العـــام ،قائـــا “دعونا نصلي

أعلنت الفورموال  1اليوم عن موعد انطاق ســـباق

جزءا من التقويم المبدئي
ً
العام المقبـــل .كان هذا

 2021وذلـــك فـــي الفتـــرة مـــن  26إلـــى  28مـــارس

رياضة الســـيارات العالمـــي التابع لاتحـــاد الدولي

جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورموال1

كجولـــة ثانيـــة مـــن بطولـــة العالم للفورمـــوال  1في

فحوصات سريعة بالمدارس

04

» بدأت وزارة التربية والتعليم بالتعاون
مع وزارة الصحة في تنفيذ اختبار

الفحص السريع لفيروس كورونا
(كوفيد ،)-19وذلك لعينة من الطلبة
والهيئات اإلدارية والتعليمية والفنية
بمختلف المراحل التعليمية بالمدارس
من جميع محافظات المملكة.

الصغيـــرة

والمتوســـطة

“تمكين” يستعد ألسبوع الريادة

06

» أعلن صندوق العمل “تمكين”
عن استعداده الستضافة أعمال

األسبوع العالمي لريادة األعمال،
وذلك في الفترة من  15إلى 22
نوفمبر الجاري.

وفاة عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين

10

» توفي كبير المفاوضين الفلسطينيين
وأمين سر منظمة التحرير
الفلسطينية صائب عريقات عن 65
عاما في مستشفى هداسا اإلسرائيلي
في القدس أمس جراء مضاعفات
إصابته بفيروس كورونا المستجد

حسب ما أعلنت الرئاسة الفلسطينية.

الذي تم اإلعان عنه والذي تم تقديمه إلى مجلس

للسيارات ليتم اعتماده.

“ ”Minions 2إلى التأجيل؟

14

()12

» متى سيتم إطالق Minions 2؟
سؤال يسأله عشاق الشخصيات

الصفراء بعد المخاوف من عدم
عرضه أو تأجيله مثل باقي العديد
من األفالم المنتظرة استنادا إلى
الوضع الصحي العالمي الحالي.

قريبا ،وأن يكون
من أجل أن ينتهي األسوأ
ً
التعافـــي الســـريع فـــي الطريـــق وذلـــك مـــن

أســـوأ انكماش عالمي منـــذ ثاثينات القرن
الماضي”.

رئيسا التحاد ألعاب القوى
بن جالل
ً

12

» فاز محمد عبداللطيف بن جالل
برئاسة االتحاد البحريني أللعاب

القوى بالتزكية للدورة االنتخابية
الجديدة  2024 - 2020بعد إغالق
باب الترشح لرئاسة وعضوية
مجلس إدارة االتحاد االثنين
الماضي.

()15
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الوزراء يــأخــــــذون لـقــــــــاح كــورونــــــــا
بــــعــــد إعــــــــــان الــــبــــحــــريــــن إجــــــــــــازة “االســـــــتـــــــخـــــــدام الــــــطــــــارئ”
المنامة  -بنا

قـــام عدد من الوزراء أمس بأخذ لقاح فيروس (كوفيد
 .)19 -ويأتي أخذ اللقاح من قبل الوزراء دعمً ا للجهود

الوطنيـــة الرامية إلـــى مواجهة جائحة فيروس كورونا
والحد من انتشـــاره ،والتي لها عظيم األثر في تحقيق
األهـــداف المنشـــودة .وأعربـــوا عـــن تقديرهـــم العميق

للجهـــود الوطنية المبذولـــة لفريق البحرين بقيادة ولي
العهد نائب القائـــد األعلى النائب األول لرئيس مجلس
الـــوزراء صاحـــب الســـمو الملكـــي األميـــر ســـلمان بـــن

حمـــد آل خليفة ،منوهين أن الجهود االســـتباقية التي

اتخذتها مملكة البحرين قبل رصد أول حالة للفيروس
فـــي المملكة كان لهـــا دور محوري في نجاح مســـارات
عمـــل التصـــدي للفيـــروس .وأشـــاروا إلـــى اإلشـــادات

العالمية الواسعة التي نالتها البحرين في هذا الصدد.

وكانت مملكة البحرين قد أعلنت في  3نوفمبر الجاري

عن إجازة االســـتخدام الطارئ للقاح “كوفيد  ”19 -من
قبل الهيئـــة الوطنية تنظيم المهن والخدمات الصحية
بعد التأكد من ســـالمة اســـتخدامه وفق نتائج مختلف

مراحل التجارب السريرية المرخصة للقاح.

جاللة الملك وجه لفحص وعالج المقيمين المصابين بكورونا بالمجان

الزيانــي :البحريــن منطقة جذب للوافدين منذ مئات الســنين ...وال تمييز على أســاس الدين

المنامة  -وزارة الخارجية

قال وزير الخارجية عبداللطيف الزياني

إن مملكـــة البحرين لطالما كانت منطقة
جذب للعمالة الوافدة منذ مئات السنين،
مشـــيرًا إلى أن المجتمع البحريني مميز

فـــي تقبـــل اآلخـــر والترحـــاب بـــه ،وهو

مجتمع متعدد الثقافات يؤمن بالتسامح

والتعايش بين البشـــر ،وتحرص قيادته
الحكيمـــة على نشـــر العدالة والمســـاواة

دون تمييـــز فـــي الجنـــس أو الديـــن أو
ً
واضحـــا في
الطائفـــة ،وهـــذا مـــا تجلـــى
تعامـــل مملكـــة البحريـــن مـــع تداعيـــات

جائحة كورونـــا ،وحرصها على تخفيف

تأثيراتها الســـلبية على جميع المقيمين

في المملكة ،خصوصا العمالة الوافدة.

ونوه بأن جاللة وجه بتوفير الفحوصات
والعـــالج المجاني لجميع المقيمين على

أرض المملكـــة من مواطنيـــن ووافدين،
إلـــى جانـــب توفيـــر الحكومـــة مراكـــز

إيـــواء خاصة للعمالة الوافدة مع ضمان
توفيـــر الرعايـــة الصحيـــة واالجتماعية
والغذائية لهم ،ويســـرت للراغبين منهم
سبل المغادرة إلى بلدانهم.

والممثلـــة اإلقليميـــة لمكتـــب المفوضية
الســـامية لحقـــوق اإلنســـان في الشـــرق

األوســـط وشـــمال إفريقيا رويدا الحاج،

ومشـــاركة مبعوثـــة حكومـــة المملكـــة
المتحـــدة للهجـــرة والـــرق الحديـــث

جينيفـــر تاونســـون ،ومستشـــار إقليمي

جـــاء ذلـــك خـــالل كلمـــة للوزيـــر خـــالل

أول لمعاييـــر العمـــل الدوليـــة في الدول

بعنـــوان( :الحقوق العمالية في منظومة

العمـــل الدوليـــة فـــي بيـــروت تورســـتن

تنظيـــم الوزارة ورشـــة العمل السادســـة
حقـــوق اإلنســـان) ،والتـــي عقـــدت أمس

عبر تقنيـــة االتصال االلكتروني المرئي،

وذلـــك تحـــت رعايـــة الوزيـــر الزيانـــي،
ووزيـــر العمـــل والتنميـــة االجتماعيـــة

جميل حميدان ،وبمشاركة مساعد وزير
الخارجية ،عبدهللا الدوسري ،وبحضور
المنســـق المقيـــم لألمـــم المتحـــدة لـــدى

مملكـــة البحريـــن ســـتيفانو بيتيناتـــو،

العربيـــة بالمكتـــب اإلقليمـــي لمنظمـــة

شـــاكل ،ورئيـــس بعثة المنظمـــة الدولية
للهجـــرة لـــدى مملكـــة البحريـــن محمـــد

الزرقانـــي ،وعـــدد مـــن وكالء ومديـــري

وزارة الخارجية ووزارة العمل والتنمية
االجتماعية ،وعدد من ســـفراء الديوان
العـــام لـــوزارة الخارجيـــة وبعثـــات

مملكـــة البحريـــن فـــي الخـــارج ،وعـــدد

مـــن الســـفراء األجانـــب المعتمدين لدى

“الخارجية” تساند عمل “استشارية األعلى للمرأة”

الزياني :الثقــة الملكية تعكس الكفــاءة العالية لألعضاء

مملكـــة البحرين وممثلي من الســـفارات

األجنبيـــة ،باإلضافـــة إلى مشـــاركين من
غرفة تجـــارة وصناعة مملكـــة البحرين

وهيئـــة تنظيم ســـوق العمـــل والمجتمع
المدنـــي والنقابـــات ،وعـــدد مـــن رجـــال

الصحافـــة واإلعـــالم ،حيـــث بلـــغ عـــدد
الحضور  103أشخاص وطرح  18ورقة

عمل ،والخروج بـ  35توصية.

وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة ،فـــي الجلســـة

االفتتاحية للورشـــة ،أن مملكة البحرين
لديها سجل حافل بالريادة والنجاح في
المجـــال العمالي عمومـــا ،وحفظ حقوق

العمالـــة الوطنيـــة والوافـــدة خصوصـــا،
ً
مضيفـــا بـــأن حكومـــة مملكـــة البحريـــن

والدوليـــة التـــي تحتلهـــا المملكـــة فـــي

عماليـــة متطورة وعصرية ،وآليات عمل

ومكتســـباتها ،ودون تمييـــز ،وبمـــا

تعتـــز بـــأن لديهـــا منظومـــة تشـــريعية
متميـــزة ،ومؤسســـات حقوقيـــة فاعلة،

كان لهـــا أثر كبير في المكانـــة االقليمية
مجـــال المحافظـــة على حقـــوق العمالة

يتوافق مـــع المعايير الدوليـــة المعتمدة

(التفاصيل على الموقع اإللكتروني)

السالم مع إسرائيل تحرك استراتيجي لمواجهة الخطر اإليراني

عبداهلل بن أحمد :العاقات مع واشنطن قوية باختاف توجهات اإلدارات األميركية

المنامة  -وزارة الخارجية

اســـتقبل وزير الخارجيـــة عبداللطيف

أكد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراســـات االستراتيجية

أعضـــاء الهيئـــة االستشـــارية للمجلس

الرؤية الحكيمة والملهمة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد

والدولية والطاقة “دراسات” الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة ،أن

األعلى لمجلس التعاون لدول الخليج

بن عيســـى آل خليفة المفدى ،للسالم في منطقة الشرق األوسط،

العربيـــة ،ممثلـــي مملكـــة البحريـــن

فـــي الهيئـــة ،هـــم :الشـــيخة مريم بنت

حســـن آل خليفـــة ،ناصـــر العمـــادي،
علـــي العـــرادي ،عبـــدهللا الـــذوادي

وأحمد الســـلوم ،بحضـــور وكيل وزارة

الخارجية للشؤون اإلقليمية ومجلس

التعاون وحيد ســـيار ،الوكيل المساعد
لشـــؤون مجلـــس التعـــاون والـــدول

العربية يوسف جميل.

تعكس الدور الحضاري والمسؤول لمملكة البحرين ،والذي ينطلق

وأثناء اللقـــاء ،رحب وزيـــر الخارجية

والمتواصلة وكفاءتهم العالية.

األعلـــى ،مهنئًـــا إياهـــم بمناســـبة الثقة

البحريـــن الشـــيخة مريـــم بنت حســـن

بأعضـــاء الهيئة االستشـــارية للمجلس
الملكيـــة الســـامية بتعيينهـــم كممثلين

لمملكة البحرين في الهيئة االستشارية
للمجلـــس األعلـــى ،مـــا يعكـــس تقديرًا

رفيعً ـــا لجهودهـــم الوطنية الملموســـة

من إيمان راســـخ ،بالتعايش والتســـامح بين األمم والشعوب ،ليعم
األمن واالستقرار واالزدهار المنطقة والعالم.

وأشـــاد بجهـــود رئيـــس وفـــد مملكـــة

جاء ذلك لدى مشاركته عبر االتصال االلكتروني المرئي ،في أعمال

آل خليفـــة ،ومـــا قدمته من إســـهامات

(تفكيـــك الواقـــع المعقـــد للعالـــم الجديـــد) وينظمه مركـــز اإلمارات

عديـــدة ومتميـــزة طـــوال الســـنوات

الماضيـــة التي مثلت فيها المملكة في
الهيئة االستشارية.

السفارة األميركية :البحرين شريك دولي موثوق في قضايا المرأة
األنصاري تؤكد إحراز تقدم ملحوظ في رفع مشاركة المرأة في سوق العمل

ملتقـــى أبوظبي االســـتراتيجي الســـابع ،والذي يعقـــد تحت عنوان

للسياســـات ،بمشـــاركة نخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين
وصانعـــي السياســـات مـــن مختلف أنحـــاء العالـــم .وأضاف “نحن
نعيـــش في عصـــر يتطلـــب تأســـيس عالقـــات وشـــراكات جديدة،

عبـــدهللا بـــن أحمـــد آل خليفـــة ،ورئيـــس

الفوضى ،بغرض تنفيذ مشروعه التوسعي في المنطقة”.

وشؤون األمم المتحدة بوزارة الخارجية
وشـــؤون الكومنولـــث فـــي المملكـــة

فيـــه بحـــث المشـــاركة الفاعلـــة لمملكـــة

المتحـــدة نيل بريســـكو ،وذلـــك في إطار

البحرين فـــي “مبادرة التنميـــة العالمية

التحضيـــر لالجتماع الثالث عشـــر لفريق

واالزدهـــار للمرأة”.وأكـــدت األنصـــاري

العمـــل البحريني  -البريطاني المشـــترك،

حـــرص المجلس األعلى للمرأة برئاســـة

والـــذي تســـتضيفه مملكـــة البحرين ،يوم

قرينـــة عاهـــل البـــالد صاحبـــة الســـمو

الخميس المقبل.

الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل

خليفة على المشاركة في جميع الجهود

عـــن التقـــدم المتســـارع الـــذي تحـــرزه

مملكة البحرين بيـــوم المرأة البحرينية

المـــرأة في الشـــأن االقتصـــادي ،وتبادل

االقتصاديـــة للمـــرأة ،ورفـــع مشـــاركتها

وأعربـــت القائـــم باألعمـــال فـــي ســـفارة

لمختلف قضايا المرأة.

النظام اإليراني على صناعتها مع وكالئه ،لتهديد االســـتقرار ونشر

قســـم العالقـــات متعـــددة األطـــراف

في البحرين مارغريت نارديجرى ،جرى

وتحدثـــت األنصـــاري عـــن االجتمـــاع

اإلقليمـــي ،وتعزيز التعايش الســـلمي ،ومواجهة األخطار التي دأب

وزارة الخارجية للشؤون الدولية الشيخ

باألعمال في ســـفارة الواليات المتحدة

علـــى تعزيـــز الجهـــود العالميـــة الداعمة

إعادة حســـابات ،وإنما تحرك اســـتراتيجي في اتجاه ضمان األمن

المنامة  -بنا

الرفاع  -المجلس األعلى للمرأة

فـــي إطار عمـــل مملكة البحريـــن الدائم

المجاالت ،لتعزيز األمن والتنمية؛ لذا فإن السالم مع إسرائيل ليس

عقـــد أمـــس اجتمـــاع اللجنـــة الفرعيـــة

عقـــدت األميـــن العـــام للمجلـــس األعلى
ً
اجتماعا مع القائم
للمرأة هالة األنصاري

الخبرات وأفضل التجارب والممارسات

تجلـــب معها الكثير من الفرص ،وتطويـــر العالقات في العديد من

تبادل مساعي مكافحة الفيروس مع بريطانيا
المعنيـــة بالتعاون الدولي ،برئاســـة وكيل

الدوليـــة الراميـــة إلـــى تعزيـــز حضـــور

الديـــن اإلســـالمي الحنيف ،وســـنة نبينا
محمد(ص).

المنامة  -بنا

الزيانـــي ،بالديـــوان العـــام للـــوزارة،

فـــي هـــذا المجـــال ،والتزامً ـــا بتعاليـــم

مملكـــة البحرين على صعيد المشـــاركة
في ســـوق العمل واســـتدامة المشاركة،
والتأكـــد مـــن تلبيـــة المـــرأة لمتطلبـــات

العلـــوم المتقدمـــة ،وغـــرس ثقافـــة

االبتكار.

كما تـــم التطـــرق إلى موضـــوع احتفاء

هذا العام في مجال العمل الدبلوماسي.
الواليـــات المتحـــدة فـــي البحريـــن عـــن
إعجابـــه بالجهـــود التـــي تبذلهـــا مملكـــة

البحرين عبر مؤسســـة المجلس األعلى
للمـــرأة برئاســـة صاحبة الســـمو الملكي

األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.

وخـــالل االجتمـــاع ،تـــم اســـتعراض
أبـــرز مجـــاالت التعـــاون الثنائـــي وســـبل

تطويرهـــا ،فضـــال عـــن القضايـــا محـــل

االهتمام المشـــترك ،كما تناول المســـاعي
الجاريـــة لمكافحـــة فيـــروس كورونـــا
(كوفيـــد  )19وأهمية التصـــدى لتداعياته

المختلفة.

وأكـــد الشـــيخ عبـــدهللا عمـــق ومتانـــة

العالقـــات التاريخيـــة التـــي تمتـــد إلـــى

وأشـــاد وكيـــل وزارة الخارجية للشـــؤون

والمملكـــة المتحدة ،وتســـتند إلى أســـس

نتائـــج إيجابيـــة وطيبـــة ،ســـوف تســـهم

أكثـــر من مئتي عام بيـــن مملكة البحرين
من االحترام والتقدير المتبادل والتعاون
الوثيـــق ،معربًا عن اعتـــزازه بالدور المهم

الذي تقوم به المملكة المتحدة في حفظ

األمن واالستقرار في المنطقة والعالم.

الدوليـــة ،بمـــا تمخض عـــن االجتماع ،من
فـــي تعزيـــز التطـــور اإليجابـــي للتعـــاون

المشـــترك ،والمضي قدمً ا بعالقات وأطر
الصداقـــة الوطيدة بين البلدين إلى آفاق

أرحب على كافة المستويات.
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تدشين الفصول االفتراضية للطلبة ذوي االحتياجات

سمو محافظ الجنوبية :تكثيـف الجهود لتنظيـم فعاليات العيد الوطني

التعليـــم عـــن بعـــد الموجـــه للطلبـــة مـــن

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

ذوي االحتياجـــات الخاصة من مختلف

دشـــن وزيـــر التربيـــة والتعليـــم ماجـــد

الفئات ،فـــي ظل الظروف االســـتثنائية

النعيمـــي الفصول االفتراضيـــة الرقمية

التي سببتها جائحة كورونا كوفيد .19

للطلبـــة مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصة

وفـــي موضـــوع متصـــل ،أشـــار الوزيـــر

(فئة صعوبات التعلم والتوحد) ،وحضر

إلى ازدياد أعداد المســـتخدمين للبوابة

جان ًبـــا مـــن الـــدروس الموجهـــة للطلبـــة

التعليميـــة ،والتي شـــهدت أكثـــر من 13

مـــن تلـــك الفئات ،والتي تأتـــي في إطار

مليـــون زيارة منذ بداية العام الدراســـي

جهود الوزارة لضمان اســـتدامة العملية

المنامة  -وزارة الداخلية

الحالي من قبل الطلبة وأولياء أمورهم

التعليمية وعدم تأثر المستوى المعرفي

تـــرأس محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة

ومنتســـبي الميـــدان التربـــوي (بمعـــدل

والمهـــاري ألولئـــك الطلبـــة ،والتواصـــل

بـــن علي بن خليفـــة آل خليفة اجتمـــاع (المجلس

 13875560زيـــارة) ،إلـــى جانـــب الزوار

مـــع معلميهـــم .وفـــي هـــذا الســـياق ،أكد

التنســـيقي) العاشـــر لهذا العـــام ،وذلك عبـــر تقنية

من  94دولة حسب اإلحصاءات.

الوزيـــر حـــرص الـــوزارة علـــى تفعيـــل

االتصـــال المرئي ،بحضور نائب محافظ الجنوبية

العميد عيســـى الدوسري ،وبمشاركة األعضاء من

فحوصات سريعة للفيروس بالمدارس الحكومية

ممثلي الجهات المختلفة.

وفـــي مســـتهل االجتمـــاع رحـــب ســـمو المحافـــظ

بالحضـــور ،مؤكـــدا علـــى أهميـــة تكثيـــف الجهود

والتنســـيق مع مختلف الجهات لتنظيم المحافظة
للفعاليـــات والمناســـبات الوطنيـــة خـــال شـــهر

ديســـمبر القـــادم ،ويأتـــي في مقدمتهـــا ذكرى يوم
العيـــد الوطنـــي المجيـــد وعيـــد جلـــوس صاحـــب

الجالـــة عاهـــل البـــاد ،مشـــيرا ســـموه بأهميـــة

التعاون وتضافر الجهود إلنجاح هذه المناســـبات

بالشكل األمثل وفق الضوابط المتبعة.
ً
عرضا
وخـــال االجتمـــاع ،تابـــع ســـمو المحافـــظ،
ً
مرئيـــا مـــن قبل وزارة اإلســـكان ،حول ســـير عمل

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

لمعالجة مياه الصـــرف الصحي وتوفير الخدمات

مرئـــي قدمتـــه وزارة األشـــغال وشـــئون البلديات

المشترك بين المحافظة الجنوبية ووزارة األشغال

مشـــاريع الطـــرق منهـــا شـــارع الشـــيخ حمـــود بـــن

واالحتياجـــات للمواطنيـــن ،وذلـــك عبـــر التعـــاون

بـــدأت وزارة التربيـــة والتعليم بالتعاون

وتدابيـــر الصحـــة والســـامة الوقائيـــة

عدد من المشاريع والوحدات االسكانية كمشروع
ً
مؤكـــدا
مدينـــة خليفـــة ومشـــروع وادي الســـيل،

االرتقاء بالخدمات التنموية في المنطقة.

الفحـــص الســـريع لفيـــروس كورونـــا

مع الجهـــات المختصة بالمملكة ،لضمان

التنمويـــة بهدف تلبية الطلبات اإلســـكانية ألهالي

مرئيـــا مـــن وزارة الصحـــة ،حـــول مراحـــل تنفيـــذ

تطويـــر إســـكان الحنينية ،باإلضافـــة إلى االطاع

ألمراض الكلى والذي ينقســـم إلى قســـمين األول

الدراســـي الجـــاري بالصورة المنشـــودة،
ً
ً
دائما
مشيدة بالتعاون المستمر والمثمر

مـــن توفيـــر مداخـــل ومخـــارج إضافيـــة حســـب

سيحقق المركز نقلة نوعية في مستوى الخدمات

وأشـــار ســـمو المحافظ ،إلى أهمية توفير مشاريع

مـــا سيشـــمله من مرافـــق وأجهـــزة طبيـــة حديثة

الحفـــاظ علـــى صحـــة وســـامة جميـــع

األمثل ،موجها ســـموه إلى ضـــرورة توفير محطة

وفي ســـياق آخر ،اطلع سمو المحافظ على عرض

مـــع وزارة الصحـــة فـــي تنفيـــذ اختبـــار

العديدة التي تقوم بها الوزارة بالتنسيق

(كوفيـــد ،)-19وذلـــك لعينـــة مـــن الطلبة

صحة وســـامة جميع منتسبي الميدان

والهيئـــات اإلدارية والتعليميـــة والفنية

التربـــوي ،بمـــن فيهـــم الطلبـــة ،كـــون

بمختلف المراحـــل التعليمية بالمدارس

صحتهم أولوية تســـعى الوزارة للحفاظ

من جميع محافظات المملكة.
ً
جانبا مـــن الفحوصات
ولدى حضورهـــا

عليهـــا ،بمـــا يســـهم فـــي ديمومـــة العـــام

بالمـــدارس ،أكـــدت الوكيـــل المســـاعد

للتعليـــم العـــام والفنـــي بـــوزارة التربية

والتعليـــم لطيفة البونوظـــة أن اإلجراء
يأتـــي ضمـــن اإلجـــراءات االحترازيـــة

طريـــق جنـــوب البحريـــن الدائري ،حيث ستشـــهد

ســـموه ضرورة توفير أفضل الخدمات والمشاريع

كما تابع ســـمو محافظ المحافظة الجنوبية عرضا

المنطقـــة ،كمـــا اطلـــع ســـمو المحافظ علـــى نتائج

مشـــروع مركز الشـــيخ عبدهللا بن خالد آل خليفة

وفي ختام االجتماع ،عبر الحضور من جهتهم عن

علـــى مســـتجدات مشـــروع الحجيـــات ،والتأكـــد

كمركز صحي والثاني لرعاية مرضى الكلى ،حيث

البنية التحتية لمدينة خليفة وتطويرها بالشـــكل

منتسبي الوزارة.

صبـــاح ،وشـــارع  16ديســـمبر باإلضافـــة مشـــروع

هذه الطرق تطويرا في البنية التحتية وفق أعلى

التوصيات السابقة لوزارة اإلسكان.

مع المختصين بوزارة الصحة ،من أجل

وشـــئون البلديات والتخطيط العمراني في سبيل

والتخطيـــط العمراني ،تضمن مســـتجدات تطوير

الصحيـــة والطبيـــة المقدمـــة لألهالـــي ،مـــن خال

وأقسام متنوعة.

معايير الجودة.

شـــكرهم وتقديرهم لسمو الشـــيخ خليفة بن علي

بن خليفة آل خليفة ،على حرص واهتمام ســـموه

لمتابعـــة احتياجات األهالـــي والمقيمين وتواصله
الدائـــم لضمـــان االرتقـــاء بمســـتوى الخدمـــات
المقدمـــة والدفـــع بعجلـــة التنميـــة الحضريـــة،

مشـــيدين بما تحظى به المحافظـــة الجنوبية من

مشاريع تنموية رائدة.

شـركـة دلمــون للـدواجــن (ش  .م  .ب)
البيانات المالية المرحلية الموجزة للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م (مراجعة)
بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في  30سبتمبر 2020م
 30سبتمبر 2020
مراجعة

بيان الربح أو الخسارة المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
 31ديسمبر 2019
مدققة

الموجـودات
الموجـودات غير المتـداولة
ممتلكات وآالت ومعدات
إستثمار في شركة زميلة

فترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2020
مراجعة

فترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2019
مراجعة

3,569,488

3,616,530

10,988,816

11,511,047

الربع المنتهي في
 30سبتمبر 2020
مراجعة
2,913,771
1,480,028

3,093,332
1,573,155

حق استخدام الموجودات

558,654

578,724

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر

2,974,435

3,172,944

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

675,866

689,871

استثمارات بالتكلفة المطفأة

500,000

500,000

مجموع الموجودات غير المتداولة

9,102,754

9,608,026

المبيعـات

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م

الربع المنتهي في
 30سبتمبر 2019
مراجعة

فترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2020
مراجعة
األنشطة التشغيلية
صافي ربح الفترة

755,205

33,547

تكلفـة المبيعـات

()3,358,059

()3,508,144

()10,338,026

()11,190,771

التسويات:

إجمالي الربح خالل الفترة

211,429

108,386

650,790

320,276

مكاسب من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

()800

317,579

إيرادات أخرى

184,847

19,121

576,400

55,475

االستهالك

309,634

مصروفات تشغيلية أخرى

()237,753

()169,588

()612,619

()522,268

إطفاء على حق استخدام الموجودات

20,070

20,070

تكاليف تمويل

16,046

15,236

خسائر(/مكاسب) القيمة العادلة غير المحققة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
أو الخسارة

14,005

()8,660

الحصة في خسائر الشركة الزميلة

49,658

19,663

()220,343

()208,309

ربح ( /خسائر) العمليات

158,523

()42,081

614,571

()146,517

المخزون

2,263,167

3,002,137

ذمم تجارية مدينة وأخرى

2,194,033

2,043,887

إيرادات اإلستثمارات

42,522

28,344

220,343

208,309

دخل فوائد وأرباح أسهم

النقد وارصدة لدى البنوك

2,037,653

501,223

حصة الخسائرفي الشركة الزميلة

()35,894

()26,517

()49,658

()19,663

التغييرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

مجموع الموجودات المتداولة

6,494,853

5,547,247

تكاليف تمويل

()5,857

()5,104

()16,046

()17,242

15,597,607

15,155,273

مكاسب(/خسائر) القيمة العادلة غير المحققة للموجودات
المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

11,825

()8,554

()14,005

8,660

صافي ربح ( /خسائر) الفترة

171,119

()53,912

755,205

33,547

العائد األساسي على السهم (فلس)

5.59

()1.76

24.68

1.10

الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق المسـاهمين
رأس المال

3,120,928

3,120,928

اإلحتياطي القانوني

1,560,464

1,560,464

اإلحتياطي العـام

3,993,000

3,993,000

إحتياطي التطوير وتقلبات أسعار المواد الخام

1,000,000

إحتياطي القيمة العادلة لإلسثمارات

1,907,391

2,139,170

2,262,959

1,507,754

أسهم خزينة

()122,398

()122,398

مجموع حقوق المساهمين

13,722,344

13,198,918

األرباح المستبقاة

1,000,000

المطلوبات غير المتداولة
الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار

540,220

561,757

الجزء غير المتداول من الدخل المؤجل

197,150

منافع نهاية الخدمة للموظفين

36,155

30,496

773,525

799,757

المطلوبات المتـداولة
الجزء المتداول من التزامات اإليجار

45,879

38,814

ذمم تجارية دائنة وأخرى

1,042,053

1,103,978

الجزء المتداول من الدخل المؤجل

13,806
1,101,738

13,806
1,156,598

مجموع المطلوبات

1,875,263

1,956,355

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

15,597,607

15,155,273

المخزون

738,970

88,545

ذمم تجارية مدينة وأخرى

()150,146

470,853

ذمم تجارية دائنة وأخرى

135,371

()24,585

منافع نهاية الخدمة للموظفين ،صافي

5,659

5,257

صافي النقد الناتج من األنشطه التشغيلية

1,673,329

729,196

األنشطة اإلستثمارية
شراء ممتلكات وآالت ومعدات

بيان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز للربع ولفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
الربع المنتهي في
 30سبتمبر 2020
مراجعة
صافي ربح(/خسارة) للفترة

207,504

فترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2019
مراجعة

الربع المنتهي في
 30سبتمبر 2019
مراجعة
()53,912

171,119

فترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2020
مراجعة
755,205

فترة التسعة أشهر
المنتهية في
 30سبتمبر 2019
مراجعة
33,547

()130,073

()830,031

المحصل من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

800

-

المحصل من استحقاق استثمارات بالتكلفة المطفأة

-

250,000

المحصل من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

430,511

دخل فوائد وأرباح أسهم مستلم

220,343

208,309

صافي النقد الناتج من األنشطه اإلستثمارية

91,070

58,789

المدفوعات الرئيسية من التزامات اإليجار

()4,273

()9,989

صافي التغير في الدخل المؤجل

()10,354

164,266

أرباح أسهم مدفوعة

()197,296

()175,525

تكاليف تمويل مدفوعة

()16,046

()15,236

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()227,969

()36,484

صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها

1,536,430

751,501

األنشطة التمويلية

الدخل الشامل اآلخـر:
البنود التي ال يمكن إعادة تبويبها في بيان الربح أو الخسارة:
مكاسب(/خسائر) القيمة العادلة غير المحققة
للموجودات المالية من خالل الدخل الشامل اآلخر

316,825

27,297

()188,310

380,895

حصة الشركة من صافي التغير في القيمة العادلة
لإلستثمار في الشركة الزميلة

2,026

()2,353

()43,469

()17,578

مجموع الدخل ( /الخسارة) الشامل األخر للفترة

318,851

24,944

()231,779

363,317

مجموع الدخل ( /الخسارة) الشاملة للفترة

489,970

()28,968

523,426

396,864

البنود التي يمكن إعادة تبويبها في بيان الربح أو الخسارة:

النقدية وما في حكمها كما في بداية الفترة

501,223

50,454

النقدية وما في حكمها كما في نهاية الفترة

2,037,653

801,955

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020م
رأس المــال

اإلحتياطي القانوني

اإلحتياطي العام

إحتياطي التطويروتقلبات
أسعار المواد الخـام

إحتياطي القيمــة
العادلــة لإلستثمارات

األرباح المستبقاه

أسهم الخزينة

المجموع

3,120,928

1,560,464

3,993,000

1,000,000

1,865,423

1,454,210

()118,093

12,875,932

مجموع الدخل الشـامل للفترة

-

-

-

-

363,317

33,547

-

396,864

في  31ديسمبر ( 2018مدققة)

التغير في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات الناتج عن بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

()349,038

349,038

-

-

أرباح أسهم موزعـة عن سنة 2018

-

-

-

-

-

()153,065

-

()153,065

في  30سبتمبر ( 2019مراجعة)

3,120,928

1,560,464

3,993,000

1,000,000

1,879,702

1,683,730

()118,093

13,119,731

في  31ديسمبر (2019مدققة)

3,120,928

1,560,464

3,993,000

1,000,000

2,139,170

1,507,754

()122,398

13,198,918

مجموع الدخل الشـامل للفترة

-

-

-

-

()231,779

755,205

-

523,426

في  30سبتمبر ( 2020مراجعة)

3,120,928

1,560,464

3,993,000

1,000,000

1,907,391

2,262,959

()122,398

13,722,344

* اعتمدت المعلومات المالية المرحلية الموجزة للربع
ولفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020
من قبل مجلس االدارة في  10نوفمبر  2020ويمكن
اإلطالع على المعلومات المالية بشكل متكامل من خالل
موقع الشركة اإللكتروني www.dawajen.bh

عبد الرحمن محمد جمشير
رئيــس مجلــس اإلدارة

عبدالحسين خليل ديواني
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبدالهادي ميرزا جعفر
المدير العام
روجعت البيانات المالية من بي دي أو

05

local@albiladpress.com

“صادرات البحرين” تدعم صادرات وطنية قيمتها  46مليون دوالر في عامين

األربعاء  11نوفمبر  25 - 2020ربيع األول  - 1442العدد 4411

الزيانــي :عنصــر رئيــس فــي دعــم الشــركات البحرينيــة وجعــل البحريــن مركــز أعمــال للمصدريــن

أعلنـــت صـــادرات البحريـــن ،إحـــدى

النمو المسجل بقيمة الــصــادرات خال

المبـــادرات الرئيســـية لمجلـــس تنميـــة

عامين من عمر صادرات البحرين حجر

المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة ،عن

زاوية رئيسي في مسيرة تطورنا والتي

نتائجهـــا للعـــام الثانـــي منـــذ انطاقتهـــا

سنواصل البناء عليها لتحقيق منجزات

االولـــى فـــي نوفمبـــر  ،2018والتـــي تأتي

مستقبلية اضــافــيــة .رغ ــم الــتــحــديــات

فـــي ظـــل ظـــروف اســـتثنائية فرضتهـــا

الــتــي تواجهها العديد مــن المؤسسات

تبعـــات فيروس كورونا كوفيد  ،19حيث

عالميا ،تمكنت ص ــادرات البحرين من

تمكنت صـــادرات البحرين منذ تدشـــينها

دعم صادرات تجاوز حجمها  30مليون

على نطاق عالمي والتوسع على مستوى

تغطي  45سوق حول العالم.
وقـــد ســـاهمت صـــادرات البحريـــن فـــي
تعزيـــز وزيـــادة الفـــرص التصديريـــة
للمصدرين الحالييـــن والمحتملين ،حيث
يشـــكل المصدريـــن الذين دخلوا اســـواق
جديـــدة مـــا نســـبته اكثـــر مـــن  % 48من
اجمالي قاعدة المستفيدين من صادرات
البحرين ،ويشكل المصدرون الجدد اكثر
مـــن  % 23مـــن االجمالـــي ،منهـــم % 11
يمثلون صادرات خدماتية.
وبلغـــت الصادرات فـــي الفترة مـــن يناير
 2020ولغايـــة نوفمبـــر  2020اكثـــر مـــن
 30مليـــون دوالر امريكـــي اســـتهدفت
عدة اســـواق عالمية .وتؤكد هذه النتائج
االيجابية ما تزخر به مملكة البحرين من
كفاءات وطنية في مجال ريادة االعمال
والقيمة الكبيـــرة التي يقدمها المصدرين
لاقتصـــاد الوطني والبنـــاء على امكانات
نموهـــم للوصـــول الـــى اكبر شـــريحة من
العماء حـــول العالم واالرتقاء بمســـتوى
الفـــرص المتاحـــة للترويـــج للمنتجـــات
والخدمـــات المصنوعة فـــي البحرين في
االسواق العالمية.
وانســـجاما مـــع التزام صـــادرات البحرين
بتمكين الشـــركات البحرينيـــة من دخول

زايد الزياني

بحرينية متنوعة ألســـواق اخرى وجعلها

مســـتوى مملكـــة البحريـــن“ :تشـــكل هذه

تتنافـــس بقـــوة مـــع عامـــات تجاريـــة

النتائـــج مصـــدر فخر وإعتـــزاز لنا جميعا

عالميـــة اخـــرى .وقـــد حقـــق المصـــدرون

حيث برهنت صـــادرات البحرين كأحدى

تقدمـــا ملحوظـــا فـــي  14ســـوق جديـــدة

مبادرات الخطـــة الوطنية لتطوير قطاع

علـــى مســـتوى العالـــم فـــي العـــام 2020

المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة عن

لتشـــمل اســـواق دول محلـــس التعـــاون

كونها عنصرا رئيســـيا في دعم الشركات

الخليجـــي ،الدنمـــارك ،اثيوبيـــا ،اليونـــان،

البحرينيـــة وجعل مملكـــة البحرين مركز

ايرلندا ،فلسطين ،كينيا ،لبنان ،المكسيك،

اعمال رئيسي للمصدرين والذي ينسجم

الباراغواي ،الفلبين ،البرتغال ،ســـنغافورة

مـــع االســـتراتيجية الوطنية ،كمـــا تدعم

وغيرها الكثير.

مبـــدئ تطويـــر ثقافـــة تصديـــر وطنيـــة،

وتواصـــل صـــادرات البحريـــن التوســـع

وتعتبـــر هذه النتائج المعلنـــة خير اثبات

وتنويـــع مجموعـــة حلولهـــا التصديريـــة

علـــى ان اســـس تلـــك الثقافـــة متينـــة.

لخلق بيئـــة مواتية للمصدريـــن الحاليين

وتعتبر مســـألة تنمية الصـــادرات اولوية

والمحتملين .ان جميـــع الموارد والحلول

رئيســـية للمملكة وتمثـــل فرصة واضحة

المتوفرة حاليا من قبل صادرات البحرين

لتوســـعة موطـــئ قـــدم المؤسســـات

متاحـــة لجميـــع الشـــركات والمؤسســـات

البحرينيـــة عالميـــا مـــن خـــال توفيـــر

الراغبة بتنمية أعمالها عالميا ومساعدتهم

الحلول المناســـبة التي ستتيح للشركات

طـــوال رحلة التصدير .وفـــي خضم هذه

مـــن جميع االحجام فرصة كســـب عماء

الظروف االســـتثنائية ،تواصـــل صادرات

عالمييـــن .ومـــع مضينا قدما على مســـار

البحريـــن تهيئـــة الفـــرص للمؤسســـات

التطويـــر ،ســـتواصل صـــادرات البحرين

الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية

تقديـــم وتعزيـــز محفظـــة متنوعـــة مـــن

لتنويع وجهات تصديرها وتطوير المنتج

الخدمات والحلول التي ستسرع من نمو

الوطنـــي وايصالـــه الى العالميـــة وتعظيم

الصـــادرات مع وجـــود حافز للبنـــاء على

فـــرص نجاحهـــا .كما ســـتواصل صادرات

القيمة ودعم النمو االقتصادي وتنشـــيط

البحريـــن ابتـــكار خدمـــات جديـــدة الـــى

االبتـــكار وتعزيـــز موقع مملكـــة البحرين

جانب بناء الشـــراكات االنسب مع جهات

كمركـــز تصديـــر عالمـــي اســـتراتيجي

ال ــص ــف ــق ــات والـ ــتـ ــجـ ــارة االل ــك ــت ــرون ــي ــة
والـ ــتـ ــحـ ــول الـ ـ ــى ال ــع ــال ــم ــي ــة وت ــوف ــي ــر
المعلومات عن االســواق وغيرها الكثير
الــتــي يمكنها مــســانــدة جميع الشركات
الطامحة للتوسع خارج السوق المحلي.
يعتبر التصدير عنصرا ضروريا بالنسبة
لــلــشــركــات الــبــحــريــنــيــة م ــن اج ــل النمو
وانــتــهــاز ايــجــابــيــات خــدمــاتــنــا وحلولنا
النتهاز فرص جديدة وتسريع معدالت
نموهم”.
حافلـــة باإلنجـــازات التصديريـــة خـــال

المنامة  -األوقاف الجعفرية

عاميـــن مـــن عمـــر صـــادرات البحرين مع

زار وفـــد مـــن إدارة األوقـــاف الجعفرية

وعليـــه يجـــب هدمـــه .وأفاد خاتـــم بأنه

ووجود خطط مســـتقبلية عديدة واعدة

الشـــمالية ،وذلـــك إثـــر ســـقوط جزء من

البحريـــن ملتزمـــة لتكون داعم ومســـاند

أضـــرار مادية فقط .مـــن جانبه ،أوضح

وذلـــك لاتفـــاق معهـــم لهـــدم الســـور
ً
حفاظا على أرواح
بشـــكل عاجل وذلـــك

وصـــول عمائنا ل  45ســـوق حول العالم

أمـــس مقبـــرة الجنبيـــة فـــي المحافظـــة

لزيادة اعـــداد المســـتفيدين .ان صادرات

جـــدار المقبـــرة  -والـــذي اقتصـــر علـــى

رئيســـي لتوســـع اعمـــال المؤسســـات

رئيـــس قســـم الخدمـــات الهندســـية في
ً
جزءا من جدار
اإلدارة حســـن خاتم بأن

الخاصـــة بالمقبرة وهدم الجزء المتبقي

ونتطلـــع قدمـــا لتعزيـــز جهودنـــا من اجل

بطـــول  59مترا ،وقامـــت اإلدارة العامة

الازمـــة لبنـــاء الجـــدار حتـــى يتـــم

عالميـــا ودعم الفرص مـــن خال مواصلة

انـــواع وفئـــات مختلفـــة مـــن المنتجـــات
والخدمـــات ،حيـــث ولعبت دورا حاســـما

والمتوسطة زايد الزياني أهمية صادرات

الــتــصــديــريــة لــلــشــركــات ف ــي الــمــمــلــكــة

بمستوى االمكانات التصديرية للشركات

وحيويـــا في دخـــول منتجـــات وخدمات

البحرين الداعم الرئيسي للمصدرين على

واالحــتــفــال بــقــصــص نــجــاحــهــم ،يشكل

البحرينية في االسواق العالمية”.

المخزون
ذمم تجارية مدينة وأخرى
النقد وأرصدة البنوك
موجودات محتفظ بها لغرض البيع
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار أسهم
احتياطي قانوني
احتياطي أعمال خيرية
احتياطي القيمة العادلة
أرباح مستبقاة
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات
منافع الموظفين
ذمم تجارية دائنة وأخرى
السحب على المكشوف
حق امتياز مستحق
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

٣,92٣
2,070
1,274
7,267
245
7,512
52,650

14,227
1,95٣
7,114
718
6,455
18,567
49,034

14,227
1,95٣
7,114
772
7,856
20,996
52,918

4٣4
1,421
1,000
761
3,616
52,650

546
4.11٣
4.410
9,069
61,987

التسعة أشهر المنتهية في  ٣0سبتمبر
2020
(مراجعة)

2019
(مراجعة)

إجمالي الربح

4,204

1٣,782

247

4,741

إيرادات أخرى ،صافي
مصروفات إدارية
مصروفات البيع

695
()4,220
()194

1,24٣
()9,77٣
()5٣9

7٣
()702
()17

ربح التشغيل

485

4,71٣

()399

1,654

إيرادات الفوائد
تكاليف تمويلية
إيرادات من أوراق مالية
إيرادات من استثمارات عقارية ،صافي
االنخفاض ( /عكس) في قيمة موجودات مالية
االنخفاض في قيمة الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع
حصة األرباح من استثمارات محتسبة
بطريقة حقوق الملكية

1٣4
()٣
89٣
82
()٣5
()٣4

57
1,٣45
124
٣٣
-

6
()٣
51
16
()٣5
()٣4

16
٣12
29
()٣
-

()14

44

()15

12

منحة حكومية

1٣1

ربح الفترة

1,909

6,٣16

()282

العائد األساسي والمخفض لكل سهم (بالفلس)

13.42

44.٣9

()1.98

بيان الدخل الشامل المختصر للتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020

2020
(مراجعة)

المحافظة على حدود المقبرة وتنظيف
ً
مشيرا
المقبرة من األشجار والحشائش،
أن المقبـــرة مهجورة وال تســـتخدم
إلـــى ّ
ً
حاليا للدفن وبحسب إفادة األهالي.

2019
(مراجعة)

ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الى الربح أو
الخسارة:
استثمارات في حقوق الملكية من خالل الدخل
الشامل  -صافي التغير في القيمة العادلة

1,909

6,٣16

()1,٣28

1,0٣8

851

9

مجموع الدخل الشامل للفترة

581

7,٣54

569

2,029

12,297
1,٣87

27.511
1.681

13,684

29.192

()8,028
()٣,٣14
()٣74
()4,511
()1٣0
()204
()4٣٣
401

()14.490
()4.708
()899
()5.10٣
()1٣0
()110
-

()16,593

()25,440

()2,909

٣,752

فوائد مستلمة
أرباح أسهم مستلمة
إيرادات إيجار مستلمة من استثمارات عقارية ،صافي
مدفوعات استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية
األرباح المستلمة من استثمار محتسب بطريقة حقوق الملكية
شراء عقارات ومعدات ،صافي
شراء استثمارات عقارية
مقدم مدفوع لشراء استثمارات
إيداعات بنكية
استحقاق سندات الدين بالتكلفة المطفأة
بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أرباح مستلمة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،صافي

179
826
272
202
()215
()2
1,050
245
122
()2٣0
78
()16

282
1,177
279
()1,808
()٣2
()71
()1,027
2,128
80٣
()14

صافي التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

2,511

1,717

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
أرباح أسهم مدفوعة

()4,568

()6,759

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

()4,568

()6,759

صافي النقص في النقد وما في حكمه خالل الفترة
النقد وما في حكمه في  1يناير

()4,966
5,240

()1,290
4,475

النقد وما في حكمه في  30سبتمبر

274

٣,185

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

الثالثة أشهر المنتهية في  ٣0سبتمبر

()282

 30سبتمبر 2020
(مراجعة)

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في)  /من أنشطة العمليات

بآالف الدنانير البحرينية

2020
(مراجعة)

2019
(مراجعة)

مـــن الجـــدار واســـتصدار التراخيـــص

 ٣0سبتمبر 2019
(مراجعة)

مدفوعات المشتريات
مدفوعات المصروفات التشغيلية األخرى
مدفوعات أتعاب اإلدارة
مدفوعات حق اإلمتياز
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة
مدفوعات التبرعات الخيرية
ضرائب مدفوعة
منحة حكومية مستلمة

2,020
14.20

التسعة أشهر المنتهية في  ٣0سبتمبر

جهودهـــا فـــي تجديـــد شـــهادة المســـح

بآالف الدنانير البحرينية

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات
مقبوضات من العمالء
مقبوضات أخرى

9,462
()4,721
42٣
()٣,٣٣0
()180

-

المـــارة والممتلكات .وســـتواصل اإلدارة

بيان التدفقات النقدية المختصر للتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020

الثالثة أشهر المنتهية في  ٣0سبتمبر

2,092
()1,845

27.7٣2
()1٣.950

الشـــمالية بإزالـــة األنقـــاض ،فيمـــا يوجد
ٍّ
متبق مـــن الجدار لم يســـقط لكن
جـــزء

يوجد به ميان وتصدع في أساســـاته،

بآالف الدنانير البحرينية

2020
(مراجعة)

2019
(مراجعة)

للدفـــاع المدنـــي وكذلك بلديـــة المنطقة

تـــم التواصـــل مـــع عـــدد مـــن الشـــركات

 30سبتمبر 2020

بيان الربح أو الخسارة المختصر للتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020

401

واجهـــة المقبـــرة قـــد ســـقط ليـــاً وهـــو

بنـــاء شـــراكات فعالـــة محليـــا وعالميـــا.

البيانات المالية المرحلية المختصرة

5,٣٣9
2,448
7,242
15,029
149
15,178
61,987

أضرار مادية إثر سقوط جدار مقبرة الجنبية

وتابعت صفاء“ :استطعنا تحقيق مسيرة

البحريـــن بدعـــم عـــدة قطاعـــات لتصدير

الموجودات
العقارات والمعدات
استثمارات عقارية
استثمارات محتسبة بطريقة حقوق الملكية
استثمارات في أوراق مالية
موجودات أخرى
مجموع الموجودات غير المتداولة

في المحافظة ،فيما تتواصل الحملة التوعوية لتغطية المزيد من المحات واألماكن
ً
وقبوال من قبل الجميع.
السياحية والفنادق ،إذ تاقي الحملة ،استحسا ًنا

وال ــخ ــدم ــات الــلــوجــســتــيــة وتــســهــيــات

ادارة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة

٣8
10,582
4,٣59
28,29٣
1,866
45,138

باإلجراءات االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشـــار مدير عام مديرية شـــرطة محافظة المحرق ،إلى تغطية ( )95مطعما ومقهى

التصدير في مجاالت التأمين والشحن

والتجـــارة والســـياحة رئيـــس مجلـــس

المبيعات
تكلفة المبيعات

وتأتي الحملة في إطار تنفيذ تعليمات رئاسة األمن العام بالعمل على تعزيز االلتزام

بالتوسع عالميا من خال توفير حلول

“م ــع مضينا قــدمــا فــي تــطــويــر الحلول

12,197
()7,993

الحديثة وتحقيق الشراكة المجتمعية.

جــمــيــع احــتــيــاجــات الــشــركــات الــراغــبــة

الترويـــج للصـــادرات الوطنيـــة واالرتقاء

 30سبتمبر 2020
(مراجعة)

واألجهـــزة الذكيـــة ،األمـــر الـــذي يعـــزز منهجيـــة االعتمـــاد علـــى اســـتخدام التقنيات

نواصل عملنا لضمان أن حلولنا تغطي

استراتيجية وشركاء اعمال.

74
10,745
4,٣50
29,774
1,866
46,809

والمقاهـــي ومرتاديهـــا مـــن الجمهور ،لاطـــاع عليها عـــن طريق كاميـــرات الهواتف

والــخــدمــات لــعــدة اس ــواق حــول العالم.

وبهـــذه المناســـبة ،أكـــد وزيـــر الصناعـــة

بيان المركز المالي المختصر كما في  30سبتمبر 2020

اإللكترونـــي باللغتيـــن العربية واإلنجليزية واســـتخدامه من قبـــل أصحاب المطاعم

كــمــركــز تــصــديــر تــنــافــســي لــلــمــنــتــجــات

كمبتكر رائد للحلول”.

 ٣1ديسمبر 2019
(مدققة)

االشتراطات الصحية الواجب تطبيقها والصادرة من الجهات المختصة ،عبر الرابط

وبالتالي تعزيز موقع مملكة البحرين

الــبــحــريــن الــســيــدة صــفــاء عــبــدالــخــالــق:

بآالف الدنانير البحرينية

ومرتاديهـــا ،مســـتخدمة فـــي ذلك تقنية رمز االســـتجابة الســـريع ( ،)QRإذ يتم وضع

على البحث عن الفرص العالمية العديدة

بدورها ،اضافت المدير االداري لصادرات

االســـواق العالميـــة ،قامـــت صـــادرات

نفذت مديرية شرطة محافظة المحرق ،حملة توعوية ألصحاب المطاعم والمقاهي

مهمتنا الرئيسة على مساندة الشركات

صفاء عبدالخالق

مختلـــف االســـواق العالميـــة بإجمالـــي
دوالر امريكـــي تشـــمل  42منتجا وخدمة

المنامة  -وزارة الداخلية

دوالر امريكي هذه السنة ،حيث تتركز

فـــي دعـــم مؤسســـات بحرينيـــة للتصدير

صـــادرات تجـــاوزت قيمتهـــا  46مليـــون

توعية المطاعم والمقاهي باالشتراطات الصحية

2,020

بيان التغيرات في حقوق الملكية المختصر للتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2020

بآالف الدنانير البحرينية

رأس المال

عالوة إصدار
أسهم

احتياطي
قانوني

احتياطي أعمال
خيرية

احتياطي
القيمة العادلة

أرباح
مستبقاة

المجموع

14.227

1.953

7.114

772

7,856

20,996

52,918

-

-

-

-

-

1,909

1,909

 30سبتمبر ( 2020مراجعة)
كما في  1يناير 2020

 ٣0سبتمبر ( 2019مراجعة)

الدخل الشامل:
ربح الفترة

رأس المال

كما في  1يناير2019

14.227

1.95٣

7.114

7٣8

6.9٣6

20.280

51.248

-

-

-

-

-

6.٣16

6.٣16

الدخل الشامل:
ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر

الدخل الشامل اآلخر

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة

استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر  -صافي التغير في القيمة العادلة

عالوة إصدار
أسهم

احتياطي
قانوني

احتياطي
أعمال خيرية

احتياطي
القيمة العادلة

أرباح
مستبقاة

المجموع

استثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
-

-

-

-

()1,٣28

-

()1,328

المحول إلى األرباح المستبقاة من بيع إستثمارات في حقوق

-

الشامل اآلخر  -صافي التغير في القيمة العادلة

-

-

-

1,0٣8

-

1.0٣8

المحول إلى األرباح المستبقاة من بيع إستثمارات في حقوق

الملكية

-

-

-

-

()7٣

7٣

-

الملكية

-

-

-

-

()٣1٣

٣1٣

-

مجموع الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

()1,401

73

()1,328

مجموع الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

725

٣1٣

1.0٣8

مجموع الدخل الشامل للفترة

-

-

-

-

()1,401

1,982

581

مجموع الدخل الشامل للفترة

-

-

-

-

725

6.629

7.٣54

أرباح أسهم نقدية معلنة لسنة 2019
تبرعات خيرية معتمدة لسنة 2019
تبرعات خيرية مدفوعة خالل الفترة

-

-

-

150
()204

-

()4,261
()150
-

()4,261
()204

في  30سبتمبر 2020

14.227

1.953

7.114

718

6,455

18,567

49,034

أرباح أسهم نقدية معلنة لسنة 2018
أرباح أسهم نقدية مرحلية سنة 2019
تبرعات خيرية معتمدة لسنة 2018
تبرعات خيرية مدفوعة خالل الفترة

-

-

-

149
()110

-

()4.267
()2.855
()149
-

()4.267
()2.855
()110

1.95٣

7.114

777

7.661

19.6٣8

51.٣70

في  ٣0سبتمبر 2019

اعتمدت البيانات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة في  ١0نوفمبر  ،2020ووقعت من قبل

14.227

فاروق يوسف المؤيد

عبدهللا حسن بوهندي

بسام الوردي

مراجعة من قبل

رئيس مجلس اإلدارة

العضو المنتدب

المدير العام

كي بي ام جي

tariq_albahhar

أطلقت النجمة دوا ليبا كليبها

الجديد الذي يحمل اسم “”Fever

وذلك على قناتها الخاصة على
موقع الفيديو الشهير “يوتيوب”،
وهي األغنية التي شاركت فيها
المغنية أنجيل.

وظهرت دوا ليبا وأنجيل بالكليب
خال قيامهما بجولة في
أنحاء لندن بمنتصف

الليل ،وذلك بعد

مغادرتهما عبر
المدينة ،وأكملتا
جولتهما خال
رقصهما في

شوارع ممطرة،

لينتهي بهما األمر
في حفلة منزلية.

األربعاء  11نوفمبر  25 - 2020ربيع األول  - 1442العدد 4411

14

tariq.albahar@albiladpress.com

تأجيل أظرف شخصيات السينما العالمية “”Minions
ترجمة طارق البحار
متى سيتم إطالق Minions 2؟ سؤال يسأله عشاق الشخصيات الصفراء بعد المخاوف من عدم عرضه أو تأجيله مثل باقي العديد
من األفالم المنتظرة استنادا إلى الوضع الصحي العالمي الجاري.

قصـــة Minions 2 : The Rise of

مـــع انتشـــار الكورونـــا ،يجـــب علينا أن

شرير جديد يقودهم كــالــعــادة ،ولقد

ذلك ،مـــن المرجح أن يبـــدأ الفيلم عند

المقام األول ،ونحـــن نتطلع إلى إيجاد

فــي أعــقــاب انــتــشــار وب ــاء كــوفــيــد-19

 Gruمازالـــت غير معلنـــة للجميع ،ومع

يسبب لمس علب األطعمة
هل
ّ

انتهاء الجزء األخير منه ،حيث انتهى،
وســـوف تركز على رحلة  Gruالشـــرير

المجمدة انتقال كورونا؟
ّ

من شخصية شـــريرة عادية الى شرير

أشـــارت هيئـــة مكافحة األمراض في الصين إثـــر بحث أجرته أخيرا إلى أن
لمـــس علب األطعمـــة المجمّ دة التي ُتبـــاع في المتاجر والتي ينشـــط عليها

فيروس كورونا المستجد يمكن أن يسبب انتقال العدوى.

وأوضـــح المركز الصيني للســـيطرة على األمـــراض والوقاية منها من خال

موقعه اإللكتروني أن هذا االســـتنتاج جاء بعد رصد فيروس كورونا الحي
على الجزء الخارجي من علب حفظ األسماك .وأضاف أنه ِّ
يمكن الفيروس

خـــارق! يقول مديـــر الشـــركة المنتجة
للفيلـــم  Illuminationالمنتـــج كريـــس

ميليدانـــدري“ :بينمـــا نتصـــارع جميعـــا
مـــع جســـامة األزمـــة

الحالية

نضع ســـامة موظفينـــا وحمايتهم في
موعد جديد إلطاق Minions 2 : The
.“Rise of Gru

عند الصغار والــكــبــار بــصــورة رسمية

من فيلم الرسوم المتحركة لمدة عام

اإلعــــان الــدعــائــي للفيلم المحبوب

فــي  2فــبــرايــر الــمــاضــي ،مــع أص ــوات
الــعــديــد م ــن الــنــجــوم ب ــي ــري كــوفــيــن
وســتــيــف كــــــارل ،وروســــــل بــرانــد
الــرســمــيــة لــلــشــركــة

االنتقال لمسافات طويلة من طريق البضائع المجمّ دة.

وتبين بحســـب الجهـــات الصحية الصينية أنه تم تشـــخيص إصابة اثنين

األولــى للتريلر

من عمال رصيف الميناء في تشينغداو بالعدوى من دون أن تظهر عليهما

الــرســمــي الــذي

أي أعراض.

ضــم الكثير من

وأفادت التقارير بأنهما نقا الفيروس إلى أحد المستشفيات أثناء ّ
اتباعهما

األش ـ ــرار وع ــددا

الحجـــر الصحي هناك ،وذلك بســـبب عدم تأمين ســـبل التطهيـــر والحماية.

سفر أحمد عز

كبيرا من المغامرات

الجديدة التي يسعها الـ  Minionsفي

تحقيقها بعد فشلهم فــي استقطاب

عالء في “االختيار”

رمضان المقبل ،ويســتمر التصويــر هناك لمدة  10أيام

يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف األول.

 10يوليـــو  ،2015وحقـــق  1.16مليـــار
دوالر في شـــباك التذاكر العالميُ .
وتعد
سلســـلة “ ،”Despicable Meبمـــا فيهـــا
سلســـلة “ ،”Minionsهي األنجح ضمن

ساســـل أفام الكرتون على اإلطاق،
إذ حصـــدت أكثـــر مـــن  3.7مليـــارات

دوالر علـــى مســـتوى العالـــم ،والجـــزء

األخيـــر من الفيلم كســـر حاجـــز المليار
دوالر،

وسلســـلة

“ ”Minionsقائـــم

والثانـــي صدر فـــي ( )2013ومن إنتاج

اســـتوديوهات األنيميشـــن للترفيـــة

وتوزيع يونيفرسل ستوديوز.

وفيلم الشـــخصيات الصفراء الظريفة

مـــن تأليف بريـــان لينش ،ومـــن إخراج

بيير كوفين وكايل بالدا وإنتاج كريس
ميليدانـــدري وجانيـــت هيلي ،وشـــارك

فيـــه العديد من النجوم امثال ســـاندرا
بولـــوك وجـــون هـــام وغيرهم بحســـب

موقع .devdiscourse.com

 ،”12وفيلــم “ الثالثــاء  ”12تم تصويره فــي أبوظبي ،ومن

عبدالعزيــز في ديكور شــقته ،والمسلســل من إخراج

األعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان  ،2021خصوصا أنه

وصـــدر “ ”The Minionsألول مـــرة في

بجزأيه األول ،والذي صدر في ()2010

على إنستجرام ،وكتبت على الصور قائلة“ :فركش الثالثاء

منذ أســبوعين في التجمع الخامس بمشــاهد كريم

بالديكــورات الرئيســة فــي المسلســل ،والمسلســل مــن

بعد إيقاف أو تأجيل جميع المشاريع

كالتـــي ظهـــرت في فيلـــم ”أنـــا الحقير“

“ الثالثاء  ،”12وشاركت نيللي جمهورها بصور عبر حسابها

في شــهر رمضان المقبــل ،والذي انطلــق تصويره

“هجمــة مرتدة” ،المقرر أن ينافس به في موســم دراما

كــامــل بسبب إغ ــاق ص ــاالت السينما

الترفيهية إلى أجل غير مسمى تقريبا.

علـــى مغامـــرات المخلوقـــات الصفراء

احتفلت النجمة نيللي كريم ،بانتهاء تصوير فيلمها الجديد

للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي ،المقرر عرضه

ويعود بعدها عز الستكمال تصوير مشاهده في القاهرة

الترفيهية تأجيل طرح الجزء الثالث

انتهاء تصوير

انضــم الفنان محمــد عالء لمسلســل “االختيــار ،”2

لتصوير المشاهد الخارجية من أحداث مسلسله الجديد

بخسارة مالية ال يمكن عــدهــا؛ لذلك

وكــان المعجبون ســعــداء بعد إطــاق

الشهيرة ،المامح

ســافر النجم أحمد عز إلــى دولة صربيا األيــام الماضية؛

والــذي عطل صناعة الترفيه العالمية
قـ ـ ــررت اس ــت ــدي ــوه ــات يــونــيــفــرســال

وجولي اندروز ،ونشرت الصفحة

وفي هذا السياق أكد المركز أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بالفيروس في
ّ
المعلبة المجمّ دة.
أوساط مستهلكي األطعمة

تــأثــر إنــتــاج  Minions 2بشكل كبير

إخــراج مجــدي ســميري ومن بطولــة نيللي كريم ،باســم

بيتر ميمي ،وتأليف هاني سرحان وإنتاج شركة سينرجي.

ووقــع اختيار القائمين على المسلســل علــى الفنانين إيــاد نصار ،وإنجي

المقدم ،وأسماء أبو اليزيد ،ومحمد عالء ،وإسالم جمال ،وهادي الجيار.

ياخور ،عمــر ميقاتي ،بديع أبوشــقرا ،ســتفيني عطالله ،جويا

جبور ،بيير سمعان ،نور إيهاب ،وكارول عبود .تدور أحداث الفيلم عن ثالث فتيات

يبلغن من العمر  14عاما يكافحن مع والديهن؛ لتحقيق أحالمهن.

عيسى بن خليفة :للمحرق هويتها الخاصة وميزاتها المرتبطة بعراقة هذا الوطن
أسامة الماجد

يعـــرض تلفزيـــون البحريـــن يـــوم غـــد
الخميـــس الجـــزء الثانـــي مـــن الحلقـــة

الخاصة بتاريخ مدينة الحد من البرنامج
الوثائقـــي “تاريخ المحـــرق” الذي يبث في

تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء

كل يوم خميس ،حيث سيستكمل ضيوف
البرنامج ومنهم غانم البوعينين ،وعبدهللا

المســـلم ،ومحمـــود المحمـــود وآخـــرون
حديثهـــم وذكرياتهـــم عـــن مدينـــة الحـــد

ومختلف مراحل تطورها عبر السنين.

وقـــد حقق البرنامـــج ومنذ عـــرض حلقته

األولـــى نجاحـــا كبيـــرا وذلـــك لمحتـــوى

المـــادة التاريخيـــة والوثائقيـــة المتعلقـــة
بمدينـــة المحرق ،وشـــهادات عدد كبير من

المؤرخيـــن واألدبـــاء والفنانين والشـــعراء
من أهـــل المحرق الذين تحدثوا بإســـهاب

عـــن مختلـــف المياديـــن ،كتواريخ إنشـــاء
المـــدارس والمســـارح واألنديـــة ودور
الطرب الشـــعبية ،وأهمية المحرق كميناء
تجـــاري قديـــم وذات شـــهرة فـــي الغوص،
وكذلك أسماء الفرجان المعروفة ،والطب
الشعبي ،والحركة األدبية ،والشعراء.
وفي تصريـــح خاص لـ “البـــاد” قال المعد
والمشـــرف العـــام علـــى البرنامـــج الشـــيخ
عيســـى بـــن خليفـــة آل خليفـــة إن مدينـــة
المحرق العريقة تحتـــاج إلى أضعاف هذا
البرنامج لتغطيـــة تاريخها ودورها المؤثر

عيسى بن خليفة

ثقـــل منذ أزمـــان بعيدة ،ما أكســـبها أهمية

بـــن خليفة عـــن المحـــرق ،وصـــف الباحث

على مختلف األصعـــدة؛ كونها تمثل مركز
بالغـــة ،فالمحـــرق تتميز بهويتهـــا الخاصة
وميزاتهـــا المرتبطـــة بعراقـــة هـــذا الوطن
العزيز.
ولعلنا نضيف على ما قاله الشـــيخ عيسى

الحمل

المحمـــدي ،المحـــرق طيـــور النـــورس

نفائسها كل ما يتمناه الساكن والمغترب.

وإخراج محمد الشـــوملي ،وإعداد ســـلوى

الكوكـــب الـــذي تتنفـــس مـــن خالـــه عبـــق

الحاضـــرة علـــى أســـيافها ،المحرق صخرة

البرنامـــج يقـــع فـــي عشـــرة أجـــزاء ومـــدة

إلياســـي ،ولولـــوة بودالمـــة ،والمونتـــاج

أتى بها البحر لتصنع البيوتات والرواشن،

كل جزء نصف ســـاعة ويعاد يوم الســـبت

بشـــرى الظاعـــن ،ومتابعـــة اإلنتـــاج صاح

التاريـــخ ،المحرق ســـدرة البيت ودهاليزه،

المحرق أسطورة العصر وديمومة الحياة،

الســـاعة التاســـعة مســـاء ،بحث وإشـــراف

قمبر ،والتعليق الفنان عبدهللا يوسف.

والفنـــان جاســـم الحربـــان للمحـــرق فـــي
كتابـــه “مـــراداة أهـــل المحـــرق” ..المحـــرق

الثور

تحظى بمكافأة من قبل رئيسك في العمل.
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العقرب
يجب عليك أن تهتم بصحتك وتلتزم ممارسة

يبدو أن كل شيء يسير بسالسة اليوم.

الجوزاء

القوس

المهنية.

بها.

السرطان

الجدي
انظر إلى العديد من الخيارات المختلفة

صحتك هي ثروتك ،كما يقول المثل ،فحافظ
عليها.

الدلو

كن واثقا من نفسك ،فأنت على الطريق

العذراء

لالستثمارات.

يبدو أنك اليوم ستنتهي من بعض األعباء

الصحيح.

الحوت
تبدو مشاريعك واستثماراتك آمنة وناجحة.

الرياضة.

تأكد من أن هذه التجربة سوف تزيد من خبرتك

سوف تجني بعض األرباح من استثمارات قمت

األسد

المحرق هي المشـــموم والياسمين والورد

المحـــرق رجولـــة ال توصـــف وكـــرم بحـــب

الميزان
يوم جيد للذين يعملون في قطاعات حكومية.

والعقبات.

قم بتغير نمط حياتك المهنية وإخراج أفضل
ما لديك.

عام الشـــيخ عيســـى بن خليفة آل خليفة،

1909
الواليات المتحدة تبدأ ببناء
القاعدة البحرية العماقة في
ميناء بيرل هاربر في جزر هاواي
في المحيط الهادي ،وهي القاعدة
الشهيرة التي تعرضت للقصف.

1500
لويس الثاني عشر وفرناندو الثاني يتفقان على تقسيم مملكة نابولي بينهما.

1675
غوتفريد اليبنتز يعرض أول عملية تكامل لحساب المساحة تحت منحنى الدالة ص.

1918
انتهاء الحرب العالمية األولى بالهدنة التي وقعتها ألمانيا مع قوات الحلفاء.

1938
عصمت إينونو يتولى رئاسة الجمهورية التركية خلفً ا لمصطفى كمال أتاتورك.

2019
رصد عبور كوكب عطارد بين األرض والشمس ،حيث بدا على شكل نقطة سوداء صغيرة.
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تتعــاون

شــركات

التواصــل

االجتماعــي لمكافحــة األخبــار
الكاذبــة والمعلومــات المضللــة،

وانتشــار المعلومــات الخاطئــة عــن المــرض وعالجــه .وفــي هــذا اإلطــار ،أعلنــت

السنة الثالثة عشرة  -العدد 4411

“فتبينوا” شــريك تدقيق الحقائق في
شركة فيســبوك دخولها في شــراكة مع منصة
ّ
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عنــوان :تأكــد قبــل ما تشــارك تهدف إلــى رفع الوعــي المجتمعي تجاه رصــد األخبار

األربعاء

albiladpress.com

فيسبوك تكافح األخبار الكاذبة

تأسست سنة2008 :
17580939

+973

“فتبينــوا” حملــة تثقيفية تحت
منطقــة الشــرق األوســط .أطلقــت فيســبوك ومنصــة
ّ

الكاذبة والمعلومات المضللة وخصوصا تلك المتعلقة بجائحة كوفيد.-19
وطــورت الشــركتان موقعا إلكترونيــا هــو  ،thinkbeforeyoushare.comيوجه فيه

تصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيع
االشتراكات والتوزيع:

17111432

س.ت 67133
+973

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

17111434

+973

أســئلة إلــى الناس تحفزهم علــى التفكير في المعلومات التي يشــاهدونها من خالل
المنشــورات وذلــك مــن خــالل  3أقســام معلوماتية ،تســلط الضوء علــى موضوعات
مهمة حول األخبار الكاذبة والمعلومات المضللة.

اعترفت الممثلة البريطانية ليلي جيمس

بأنها وهي تواصل تصوير مشاهدها في
مسلسل  The Pursuit Of Loveأو “السعي
وراء الحب” تشعر بأنه يعبر عن حياتها؛
ألنها مازالت تبحث عن شخص تتناغم

دقة قلبها معه وترتبط به من أجل تكوين
أسرة.

أفضل  10تطبيقات في جميع أنحاء العالم
SensorTower

أكثــر مقارنة بشــهر أكتوبــر من العام

نشــرت

شــركة

أفضــل التطبيقــات التــي حصــدت

وتســتحوذ  Douyinعلــى النصيــب

تقريــرا جديــدا توضــح مــن خاللــه
أكبــر عــدد مــن مــرات التحميــل فــي
متاجــر التطبيقــات خــالل شــهر

أكتوبــر  ،2020ولقــد كان تطبيــق
 TIKTOKفــي الصــدارة مــن جديــد
مــع أعلــى إيــرادات وأفضــل تطبيق

في قائمة تضم  10تطبيقات.

.2019

األكبــر فــي إيــرادات تطبيــق TIK-
 TOKبنســبة  ،% 86بينما تســتحوذ

الواليــات المتحــدة على نســبة % 8

من إيرادات التطبيق ،وتحقق تركيا
إيرادات للتطبيق بنسبة .% 2

كمــا يحتــل تطبيــق YouTube

ولقــد حققــت الشــركة الصينيــة

المركــز الثانــي فــي قائمــة Sensor-

بقيمــة  115مليــون دوالر خــالل

شــهر أكتوبــر ،حيث ســجل التطبيق

المطــورة لتطبيق  TIKTOKإيرادات
شــهر أكتوبــر ليكــون بذلــك أعلــى

التطبيقات في نســبة اإليرادات ،كما
ارتفعــت إيرادات التطبيــق  6.2مرة

 BTSتحصد جوائز

“إم تي في”

فازت فرقة “بي.تي.إس” الكورية
الجنوبيــة لموســيقى البوب بأربع

جوائز في حفل جوائز إم.تي.في
للموســيقي األوروبيــة ،مــن بينها
جائــزة أفضــل أغنية عــن أغنيتها

“ديناميــت” وجائــزة أفضل فرقة

لتتوج بذلك عاما أكدت فيه تلك
الفرقــة الكوريــة مكانتهــا كفرقــة

عالمية رئيسة.

وكانــت ديناميــت أول أغنيــة
باللغــة اإلنجليزيــة للفرقــة ،وقــد
حققــت مــا يقــرب مــن  34مليون

استماع مباشر على اإلنترنت في
أمريكا ومبيعــات بلغت  300ألف
نســخة فــي أســبوعها األول ممــا

جعلهــا أول فرقــة كوريــة تتصدر
ألول مــرة قائمــة بيلبــورد 100

األمريكية.

» كما فازت الفرقة بجوائز إم تي في
ألفضل عرض مباشر افتراضي

 Towerألفضــل  10تطبيقــات فــي

إيــرادات بقيمة  94مليون دوالر ،أي

أن التطبيــق حقق زيادة ســنوية في

اإليرادات بنسبة .% 58

المسموح والممنوع تناوله أثناء اإلصابة بكورونا
الشــك فــي أن الغــذاء يلعب دورا بارزا فــي الوقاية من

للبشر .وأضاف أن تلك النزعة السلبية ال تزال قائمة مطلع العام المقبل وفي

الواجــب تناولهــا او االمتنــاع عنهــا أثنــاء اإلصابــة

ينايــر وفبرايــر خصوصــا .إال أن مطلــع مارس المقبل سيشــهد ،حســب خبير

بالفيــروس التاجــي ،وهــو أعلــن عنــه أحــد األطبــاء

التنجيــم ،عمليــة إعــادة بنــاء الحيــاة حيــث ســتعود إلــى مجراهــا الطبيعي،

المختصين.

خالفــا إلعالنــات تقــدم بهــا الكثير من السياســيين واألطباء الذيــن قالوا إن

نقــل موقــع “روســيا اليــوم” عــن وكالــة “نوفوســتي”

الفيروس سيواصل نشاطه الضار لغاية  31مايو المقبل.

الروســية ،تصريــح فيليــب كوزمينكــو عــن األطعمــة

الواجــب االمتنــاع عــن تناولهــا عنــد اإلصابــة بفيروس

منع استخدام المفرقعات في المدن الهندية الملوثة

كوفيــد ،-19وهــي األطعمــة المالحــة والمشــروبات

الكحوليــة ،الفتــا إلــى ضــرورة الحفــاظ علــى تــوازن

المخلــل ،وغيــر ذلك .وبدال منها يجب تناول المزيد من

المــاء ،واالمتنــاع عن تنــاول الكحول؛ ألنه يســاهم في

جفاف الجسم”.

هــذا مــا أكدته يكاتيرينــا بورليايفــا ،أخصائيــة التغذية
مــن المركــز الفدرالــي لبحــوث التغذيــة والتكنولوجيــا

الحيويــة فــي روســيا ،مشــيرة إلــى أن المــواد الغذائية
الغنيــة بالفيتامينــات والعناصــر المعدنية ،تســاعد على

وإضافــة الــى جفــاف الجســم ،أشــار كوزمينكــو أن

محاربة عدوى فيروس كورونا.

بالصحــة بشــكل كبيــر عنــد اإلصابــة بفيــروس كورونــا

فــي كبد ســمك القــد وصفار البيض واألســماك والزبدة،

األطعمة المالحة تتسبب في زيادة كثافة الدم ما يضر
الجديد.

ومــن هــذه الفيتامينــات ،فيتامين د الذي نجــده بكثرة

وفيتامين أي في المكسرات وزيت عباد الشمس.

وأكبر عدد من المعجبين.

أول رحلة تجريبية مع ركاب لنظام “فيرجن هايبرلوب”
أجــرى نظام “هايبرلوب”
لــلــنــقــل الــفــائــق الــســرعــة

رح ــل ــة أول ـ ــى م ــع رك ــاب
لــحــســاب “فــيــرجــن” ،في

تــجــربــة ق ــال ــت الــشــركــة

إنها تمثل خطوة كبيرة
إلـــــــى األم ـ ـ ـ ـ ــام لــتــقــنــيــة

“رائ ــدة” قــادرة على نقل
األشــخــاص بسرعة ألف

كيلومتر في الساعة.

ويهــدف “هايبرلــوب” إلــى نقــل الركاب في كبســوالت صغيرة عبــر أنبوب مفرغ،

في مشروع من شأنه إحداث ثورة في السفر السريع وفق المروجين له.

وتقول “فيرجن” إن “هايبرلوب” ســيكون قادرا على بلوغ ســرعات قصوى تصل
إلــى  1080كيلومتــرا فــي الســاعة ،كمــا أنه لن يصــدر أي انبعاثــات كربونية .لكن

حتى األحد ،لم يجر اختبار التقنية التي أطلقها قطب التكنولوجيا في الواليات

المتحدة إلون ماسك سنة  ،2012في رحالت مأهولة.

وضمــت التجربــة األولى اثنين من موظفي “فيرجن” في رحلة اجتازت مســافة
 500متــر داخــل مركبة تتســع لشــخصين خالل  15ثانية فقــط في موقع اختبار

في صحراء نيفادا.

وبمجرد البدء باســتخدامها بانتظام ،ســتتمكن الكبســوالت من نقل ما يصل إلى

 28شــخصا فــي وقت واحد ،وفق “فيرجن” ،مــع وجود نماذج أكبر لنقل البضائع

قيد التطوير أيضا.

فيــروس كورونــا فــي العالــم في حديــث أدلى بــه إلذاعة “كومسومولســكايا

وغير مجرى الحياة الروتيني
تعديالت ملموســة في كافة المجاالت تقريبا
ّ

الجديــد .كمــا ينبغــي للمــرء معرفــة نوعيــة األطعمــة

“يمنــع تنــاول الكثيــر مــن األســماك المملحــة ،والخيــار

تحــدث رئيــس جمعيــة التنجيــم الروســية ،ألكســندر زارايــف ،عن مســتقبل
برافــدا” الروســية .وقــال إن الفيــروس التاجــي قــد أدخــل العــام الجــاري

أيــة عــدوى فيروســية ،ومنهــا عــدوى فيــروس كورونــا

المحلول الملحي في الجسم خالل فترة العالج ،وقال:

منجم يتنبأ برحيل كورونا في مارس المقبل!
ّ

أمــرت محكمــة هنديــة مكلفة شــؤون البيئة اإلثنيــن بمنع اســتخدام المفرقعات

واأللعاب النارية خالل احتفاالت عيد األنوار الهندوســي في المدن التي تعاني

تلوث الهواء ،متحدثة عن رابط بين التلوث وتفشي فيروس كورونا المستجد.
وقبــل عيــد األنــوار “ديوالــي” الــذي يحييه الهندوس الســبت ،اعتبــرت المحكمة

أن هــذا الحظــر ضروري بســبب الدور الذي يؤديه التلوث فــي االزدياد المتجدد
فــي عــدد اإلصابــات بالفيــروس .وقالــت المحكمــة إن التلــوث الــذي تتســبب به

المفرقعــات واأللعــاب الناريــة “يفاقم المخاطــر على المدينة والصحة” .ويســري
الحظــر حتــى  30نوفمبــر فــي كل المدن التي تواجه مســتويات تلــوث مرتفعة،

وهو الحال في سائر أرجاء الشمال الهندي تقريبا في الشتاء.

ملبورن تخفف

“ ”Hold Me Backيفوز

تــم تخفيــف القواعــد الصارمــة

فاز فيلم “ ”Hold Me Backللمخرجة

بجائزة مهرجان طوكيو

قيود كورونا

المتعلقــة بفيــروس كورونــا فــي

اليابانيــة أكيكو أهكــو اإلثنين بجائزة

واليــة فيكتوريــا بأســتراليا بعــد

الجمهور بمهرجان طوكيو السينمائي

مرور عشــرة أيــام دون أي إصابات

الدولــي ،فيمــا تعــد الجائــزة الوحيــدة

أو وفيــات محليــة بكورونــا وال

بنســخة هذا العام من المهرجان التي

يوجــد ســوى أربــع حــاالت نشــطة

أقيمــت؛ بهــدف إعادة إحياء النشــاط

فــي الوالية بأكملها مــع حالتين من

فــي هــذه الصناعــة المتضــررة مــن

مصــدر غير معــروف ،وبذلك يرتفع

جائحة فيروس كورونا المستجد.

متوسط  14يومً ا للحاالت إلى .0.4

والفيلــم مــن نوعية أعمــال الكوميديا

أعلن رئيــس الوزراء دانيال أندروز

الرومانســية ويــدور حــول امــرأة

عــن التغييرات الشــاملة يوم األحد

معتــادة علــى العزوبيــة تدعــى

مع رفــع مجموعة أخرى من القيود

ميتســوكو تبلغ  31عاما تقع في حب

فــي غضــون أســبوعين فــي 22

شاب.

نوفمبر.

» وحظي الفيلم بأكبرعدد من

» وبدءًا من الساعة  11.59مسا ًء يوم
األحد ،تم السماح بفتح المكتبات

والمعارض ودور السينما

وصاالت األلعاب الرياضية

والمتاحف أمام سكان فيكتوريا

بشرط عدم تجاوز العدد 20

شخصا.
ً

األصوات بين األفالم الـ  30التي
نافست في قسم “طوكيو

وفقً ا لمجلة  DEADLINتم اإلعالن عن جزء ثالث من فيلم A Quiet
 Placeمن كتابة وإخراج  ، Jeff Nicholsوسيتم عرضه في .2022

بريميير” الذي حل محل

يذكر أن الجزء الثاني كان من المفترض أن يعرض في مارس من ،2020
لكن تم تأجيله بسبب جائحة كورونا إلى يوم  21أبريل من .2021

سفر المدعوين إلى اليابان في

المسابقة الرسمية؛ نظرا لصعوبة
ظل القيود المفروضة على دخول

البالد بسبب فيروس كورونا.

روابط األخبار
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