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 AÉæ«e á£ëe ó««°ûJ øe AÉ¡àf’G

 √É«ªdG ™jRƒàd ¿Éª∏``°S øH áØ«∏N

á``«YÉæ°üdG ó``ëdG á``≤£æe »``a
 á£ëe ó««°ûJ øe AÉ¡àf’G AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«g âæ∏YCG
 óëdG  á≤£æe  »a  √É«ªdG  ™jRƒàd  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  AÉæ«e
 π≤f  áμÑ°T  ôjƒ£J  ´hô°ûe  øª°V  »JCÉJ  »àdG  á«YÉæ°üdG
 IQó≤dG õjõ©Jh IOÉjR ±ó¡H ∂dPh ,≈dhC’G á∏Môª∏d √É«ªdG
 ;¿Éª∏°S øH áØ«∏N AÉæ«e á£ëªd √É«ªdG  ï°Vh á«æjõîàdG
 øH áØ«∏N AÉæ«eh á«YÉæ°üdG óëdG »à≤£æe êÉ«àMG á«Ñ∏àd

.»é«JGôà°S’G ¿Éª∏°S
 AÉªdGh  AÉHô¡μdG  ¿hDƒ°T  ô`̀jRh  IQÉ`̀jR  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 øH  ±Gƒ`̀f  ï«°ûdGh  ∑QÉÑªdG  ô°UÉf  ø`̀H  π`̀ FGh  ¢Sóæ¡ªdG
 AÉªdGh AÉHô¡μdG áÄ«¡d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG

.¢ùeCG á£ëª∏d
(2¢U π«°UÉØàdG)

zÉædÉ£HCG Gôμ°T{ á∏ªM ±ƒ«°†H ÖMôJ á«dhódG øjôëÑdG áÑ∏M
è`̀«`̀∏`̀î`̀dG ¿Gô``«``£``d iô``Ñ``μ``dG ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG Iõ``FÉ``é``d »`̀ FÉ`̀ ¡`̀ æ`̀ dG ¥É`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ dG Ωƒ``̀ «``̀ dG

RƒØ∏d ¬``àë∏°üe »``a Ö``°üJ äÉ``ë«°TôàdGh ..’hCG ≥``∏£æj ¿ƒ``à∏«eÉg
 ¥É``̀Ñ``̀°``̀S Ωƒ`````̀«`````̀dG ≥``̀∏``̀£``̀æ``̀j
 øjôëÑdG  Iõ``FÉ``L{  1’ƒ``eQƒ``Ø``dG
 z2020  è«∏îdG  ¿Gô«£d  iôÑμdG
 øjôëÑdG áÑ∏M QÉª°†e ≈∏Y ∂dPh
 äGQÉ«°ùdG á°VÉjQ øWƒe{ á«dhódG
 ’É`̀Ø`̀ à`̀MG z§````̀ °````̀ShC’G ¥ô``̀°``̀û``̀dÉ``̀H
 ’ƒeQƒØdG  ¥ÉÑ°ùd  16`dG  áî°ùædÉH
 iôcòdGh øjôëÑdG áμ∏ªe »a ¿Gh
 »a  ºdÉ©dG  ádƒ£H  øe  qπμd  70```dG
 ,è«∏îdG  ¿Gô«Wh  ¿Gh  ’ƒeQƒØdG
 äÉbÉÑ°ùdÉH πaÉM ∫hóL ÖfÉL ≈dEG

 .IófÉ°ùªdG
 ≥```̀FÉ```̀°```̀ù```̀dG ≥```̀∏```̀£```̀æ```̀«```̀°```̀Sh
 ¢Só«°Sôe  ≥`̀jô`̀Ø`̀d  »`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG
 õ`̀cô`̀e ø```e ¿ƒ`̀à`̀ ∏`̀ «`̀eÉ`̀g ¢``ù``jƒ``d
 ΩÉ≤j  …ò`̀dG  ¥ÉÑ°ùdG  »a  ¥Ó£f’G
 øeR  ´ô`̀°`̀SCG  ≥≤M  ¿CG  ó©H  Ωƒ`̀«`̀dG
 »a  á`̀«`̀fÉ`̀K  27^264h  á`̀≤`̀«`̀bó`̀H
 ÉbƒØàe  áãdÉãdG  π`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dG  á°üM
 …ô«àdÉa  ≥jôØdG  »`̀a  ¬∏«eR  ≈∏Y
 »fÉãdG  õcôªdG  ÖMÉ°U  ¢SÉJƒH
 ≥∏£æ«°Sh  .á«fÉK  0^289  ¥QÉØH
 ¢ùcÉe  ≥`̀dCÉ`̀à`̀ª`̀dG  ∫ƒ`̀Hó`̀jQ  »FÉæK
 øe  ¿ƒÑdCG  Qóæ°ùμdCGh  ø«HÉà°Sô«a
 ¿G  ó©H  ¥ÉÑ°ù∏d  »`̀fÉ`̀ã`̀dG  ∞°üdG
 ™HGôdGh  ådÉãdG  øjõcôªdG  ÓàMG
 á«fÉK 0^414 ¥QÉØH »dGƒàdG ≈∏Y

.¿ƒÑdC’ á«fÉK 1^010h ¢ùcÉªd
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG á`̀ Ñ`̀ ∏`̀M â```̀Ñ```̀MQh

 á∏ªM  øª°V  É¡aƒ«°†H  á`̀«`̀dhó`̀dG
 Iƒ`̀YO  âªJ  PEG  ,zÉædÉ£HCG  Gôμ°T{
 ±ƒØ°üdG  »`̀a  ø«∏eÉ©dG  äÓ`̀FÉ`̀Y
 á«ë°üdG  QOGƒ`̀μ`̀ dG  ø`̀e  á`̀«`̀eÉ`̀eC’G
 »a  iô`̀NC’G  IófÉ°ùªdG  äÉ¡édGh
 äÉ°ùaÉæe á©HÉàªd ,øjôëÑdG áμ∏ªe
 iôÑμdG  øjôëÑdG  Iõ`̀FÉ`̀L  ¥ÉÑ°S
 ¿Gh  ’ƒeQƒØ∏d  è«∏îdG  ¿Gô«£d
 º¡JÉªgÉ°ùªH  ÉfÉaôY  ∂dPh  2020
 Oƒ¡édG  øª°V  ô«ÑμdG  º¡eGõàdGh

 …ó°üà∏d  á`̀ dhò`̀ Ñ`̀ ª`̀ dG  á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ≥∏£æ«°Sh  .áμ∏ªªdG  »a  áëFÉé∏d
 Iõ``̀FÉ``̀L 1’ƒ````̀eQƒ````̀Ø````̀dG ¥É``̀Ñ``̀°``̀S
 è«∏îdG  ¿Gô«£d  iôÑμdG  øjôëÑdG
 5:10`dG  áYÉ°ùdG  »a  Ωƒ«dG  2020
 …CG  ø«àYÉ°S  Ióe  ôªà°ùjh  ,AÉ°ùe

.AÉ°ùe 7:10`dG áYÉ°ùdG ≈dEG
 ï«°ûdG  çó`̀ë`̀ J  ¬`̀Ñ`̀fÉ`̀L  ø``̀e
 áØ«∏N  ∫BG  ≈`̀°`̀ù`̀«`̀Y  ø``̀H  ¿É`̀ª`̀∏`̀°`̀S
 øjôëÑdG áÑ∏ëd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 »`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG Ωƒ``̀ «``̀ dG ø``̀Y á``̀«``̀dhó``̀dG
 »a  ø`̀ë`̀f{  :Ó``̀FÉ``̀b  ø«Yƒ£àª∏d
 º°†æf  á`̀«`̀dhó`̀dG  øjôëÑdG  áÑ∏M
 äGQÉ«°ù∏d  »`̀dhó`̀dG  OÉ`̀ë`̀J’G  ≈`̀ dEG
 äGQÉ«°ù∏d  »æjôëÑdG  OÉ`̀ë`̀J’Gh
 äÉ`̀cô`̀ë`̀ª`̀dG á`̀ °`̀VÉ`̀ jQ ™`̀ª`̀à`̀é`̀eh
 ájƒæ°ùdG  iô``cò``dÉ``H  ∫É`̀Ø`̀à`̀MÓ`̀d
 äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀°`̀VÉ`̀jQ »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀ª`̀d
 ó©j  .º`̀dÉ`̀©`̀dG  AÉ`̀ë`̀fCG  ∞∏àîe  »`̀a
 »a  ¿ƒdhDƒ°ùªdGh  ¿ƒYƒ£àªdG

 ôÑcCG  ø«H  øe  äGQÉ«°ùdG  á°VÉjQ
 äÉbÉÑ°S  äÉ«dÉ©a  »a  ø«ªgÉ°ùªdG
 â``bƒ``dG ƒ```g Gò```̀g ,äGQÉ``̀«``̀ °``̀ù``̀ dG
 πμd ô`̀μ`̀°`̀û`̀dÉ`̀H ¬`̀«`̀a Ωó`̀≤`̀à`̀f …ò```̀dG
 äÉbÉÑ°S  ¿ƒ∏©éj  ø`̀jò`̀dG  ∂`̀Ä`̀dhCG
 ™«ªL  »``̀a  á`̀æ`̀μ`̀ª`̀e  äGQÉ``̀«``̀°``̀ù``̀dG
 ≥jôa  ¢üNC’ÉHh  ,ºdÉ©dG  AÉ`̀ë`̀fCG
 º¡àbh  ¿ƒ°Sôμj  øjòdG  øjôëÑdG
 ,äGQÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀d ¢`̀UÉ`̀î`̀dG
 ºgOƒ¡Lh º¡ªYO ≈∏Y ºgôμ°TCGh

 ≥jôa  ≥FÉ°S  âÑKCGh  .zIôªà°ùªdG
 ¢ùjƒd  »`̀fÉ`̀£`̀jô`̀Ñ`̀dG  ¢`̀Só`̀«`̀°`̀Sô`̀e
 Iõ`̀FÉ`̀L »``̀a ¬`̀bƒ`̀Ø`̀J ¿ƒ`̀à`̀∏`̀«`̀eÉ`̀g
 è«∏îdG ¿Gô«£d iôÑμdG  øjôëÑdG
 áeÉ≤ªdG  2020  ¿Gh  ’ƒeQƒØ∏d
 ,ô«î°üdG  QÉª°†e  ≈∏Y  É¡JÉ«dÉ©a
 äÉ«dÉ©a  ≈∏Y ¬Jô£«°S  §°ùH  ó©H
 á°ùeÉîdG ádƒédG øe »fÉãdG Ωƒ«dG

.ºdÉ©dG ádƒ£H øe Iô°ûY
(á«°VÉjôdG äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

 AÉ`̀ °`̀ û`̀ fEÉ`̀ H »`̀ HÉ`̀ «`̀ f ìGô```à```bG
±’BG  10  º`̀ Yó`̀ d  ¥hó`̀ æ`̀ °`̀ U
ø``«`«`æjôëÑ∏d π```ª`Y á```°Uô`a

:ÜÉjO ó«dh Öàc
 ó`̀ª`̀MCG Ö``̀FÉ``̀æ``̀dG ∞`̀ °`̀û`̀c
 ìGôàbÉH  ¬eó≤J  øY  Ωƒ∏°ùdG
 ±’BG  10  ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀d  á`̀Ñ`̀Zô`̀H
 πª©dG  øY  ø«ãMÉÑ∏d  áØ«Xh
 §°SƒàªH  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e
 ,Éjô¡°T  QÉæjO  1500  Ö`̀JGQ
 ¥hóæ°U  AÉ`̀°`̀û`̀fEG  ôÑY  ∂``̀dPh
 4  Ióe  ÖJGhôdG  ºYód  âbDƒe

.äGƒæ°S
 »`̀a Ωƒ``̀ ∏``̀ °``̀ ù``̀ dG ó````````̀cCGh

 zè«∏îdG  QÉÑNCG{`d  íjô°üJ
 ƒg  ¬MGôàbG  øe  ±ó¡dG  ¿CG
 πëe  ø««æjôëÑdG  ∫Ó``̀MEG

 ó©H  ∞FÉXƒdG  øe  ø«©e  OóY  »a  É«dÉM  øjOƒLƒªdG  ÖfÉLC’G  ø«ØXƒªdG
 ,¥hóæ°üdG Gòg øe º¡ÑJGhQ πªëJ É¡dÓN ºàj äGƒæ°S ™HQCG  Ióe º¡ÑjQóJ
 ¥hóæ°Uh  zø«μªJ{  øe  ¿ƒμà°S  ¥hóæ°üdG  πjƒªJ  OQGƒ``e  ¿CG  Éë°Vƒe

.»eƒμëdG ºYódGh π£©àdG
 ø«∏WÉ©dG ºFGƒb π«∏≤J ìƒª£dG ´hô°ûªdG Gòg äÉ«HÉéjEG øe ¿EG ™HÉJh
 ∞∏ªdG  ≈∏Y  ∞«ØîàdGh  ,π£©àdG  ºYO  ≠dÉÑe  π«∏≤J  ºK  øeh  ø«æWGƒªdG  øe
 É≤ÑW ºFÓªdG øμ°ùªdG ô«aƒàH ¬d íª°ùà°S OôØdG πNO IOÉjR ¿EG PEG ;»fÉμ°SE’G
 »àdG á«fÉμ°SE’G äÉeóîdG ≈∏Y OÉªàY’G ΩóY ºK øeh ójóédG …OÉªdG ¬∏Nód

.áeƒμëdG É¡eó≤J
 IQOÉÑªdG  ∂∏àd  IOóëªdG  ∞FÉXƒdG  øe  áYƒªée  ∑Éæg  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 πH  ,ø«©e  »©eÉL hCG  »ªjOÉcCG  πgDƒe  ≈dEG  êÉàëJ  ’  á«æ¡e  ∞FÉXh É¡Ñ∏ZCG
 »a  á°ù°SDƒe  πc  πªY  á©«ÑWh  ´ƒæd  É≤ÑW  ÖjQóJ  èeGôH  ≈dEG  §≤a  êÉàëJ
 ôJƒ«ÑªμdG  áfÉ«°Uh  áéeôÑdGh  ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  ∞FÉXh  πãe  ,¥ƒ°ùdG
 á«Ñ£dG  äÉeóîdGh  ø«eCÉàdGh  áaÉ«°†dG  äÉeóNh  äÉ©«ÑªdGh  ≥jƒ°ùàdGh

.áªYGódG
(3¢U π«°UÉØàdG)

 äÉ```°†`«`Ø`îJ  :¿ƒ````μ`∏`¡à°ùe
 Ö`̀``̀dÉ`̀``̀£`̀``̀fh ..á``̀ «``̀ ª``̀ gh
QÉ``̀ ©``̀ °``̀ SC’G á`̀ Ñ`̀ bGô`̀ ``̀ ª`̀ ``̀ H

 :¢SÉÑY ∫Gƒf âÑàc
 QÉéàdG  ¢†©H  ∫Ó¨à°SG  øe  ºgAÉ«à°SG  ø«μ∏¡à°ùªdG  ¢†©H  ióHCG
 ìôW  ∫Ó`̀N  øe  QÉ©°SC’G  »a  ÖYÓà∏d  zAGOƒ`̀°`̀ù`̀dG  á©ªédG{  äÓªM
 äÉ°†«ØîàH hCG ¢†«ØîJ …CG ¿hO øe á≤HÉ°ùdG ÉgQÉ©°SCG ¢ùØæH ™FÉ°†H

.á«ªgh
 á«fhôàμdE’G ™bGƒªdG ôÑY ¥ƒ°ùàdG π°†Øj äÉH ¢†©ÑdG ¿EG GƒdÉbh
 ,Ö°üæ∏d Gƒ°Vô©àj ’ ≈àM á°†Øîeh áÑ°SÉæe QÉ©°SCÉH É©∏°S Ωó≤J »àdG
 èjhôJ ≈dEG äCÉéd ¿hRÉeC’Gh á«ªdÉ©dG äÉcQÉªdG øe Gô«ãc ¿CG á°UÉNh

.zAGOƒ°ùdG á©ªédG{ ¢VhôY óYƒe πÑb Ée ≈àM zøjÓfhCG{ É¡JÉéàæe
 áYÉæ°üdG  IQGRƒ``̀ H  z∂∏¡à°ùªdG  ájÉªM{  ¿ƒμ∏¡à°ùªdG  Ö`̀dÉ`̀Wh
 ’ ≈àM äÉ°†«ØîàdG ó©Hh πÑb QÉ©°SC’G áÑbGôªH áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh

.QÉéàdG ¢†©H ÖYÓJ ΩÉeCG zá¨FÉ°S áª≤d{ ∂∏¡à°ùªdG ¿ƒμj
 ¿ƒμj  ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉéàdG  áØ«∏N  ±QÉ`̀Y  …OÉ°üàb’G  ô«ÑîdG  É`̀YOh
 ¥ƒ°ùdG  ¢TÉ©fEG  »a  º¡°ùj  ÉªH  QÉ©°SC’G  ¢†«ØîJ  »a  á«bGó°üe  ∑Éæg
 ¥ƒ°ùàdG øe á©°SGh ÉMÉHQCG »æéJ »àdG á«fhôàμdE’G ™bGƒªdÉH Iƒ°SCG

. »fhôàμdE’G
(ájOÉ°üàb’G äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

.á«∏«gCÉàdG äÉbÉÑ°ùdG øe ÖfÉL |.Ωƒ«dG ’hCG ≥∏£æj ¿ƒà∏«eÉg ¢ùjƒd |

øjôëÑdG è«∏N §Øf êGôîà°SG ≈``dEG á«ªdÉY äÉcô°T IƒYO
 ±É°ûμà°S’G  ΩÉY  ôjóe  ∞°ûc

 ∫hôàÑ∏d ôjƒ£J ácô°ûH ôjƒ£àdGh

 øY  …QÉ`̀°`̀ü`̀fC’G  ≈«ëj  ¢Sóæ¡ªdG

 ácô°T  60  øe  ôãcCG  ™e  π°UGƒàdG

 π°UGƒàdG  ºàj  Éª«a  á«ªdÉY  §Øf

 ≈∏YCG  ≈∏Y  É¡æe  ™``̀HQCG  ™`̀e  É«dÉM

 ≈∏Y  πª©dG  π`̀LCG  øe  äÉjƒà°ùªdG

 è«∏N  π≤M  øe  §ØædG  êGôîà°SG

 Qó≤J  …ò``̀dG  ∞°ûàμªdG  øjôëÑdG

 ¿ƒ`̀«`̀∏`̀H  80  »``̀dGƒ``̀ë``̀H  √OQGƒ``````̀e

 øe Éæjód Ée ¢VôY ºJ ¬fCGh ,π«eôH

 ≈∏Y  á«æa  äÉfÉ«Hh  á«ª∏Y  ≥FÉ≤M

 á°ü°üîàªdG  á«ªdÉ©dG  äÉcô°ûdG

 …ó«∏≤àdG  ô«Z  §ØædG  ∫ƒ≤M  »`̀a

 QÉ«àN’ Gó«¡ªJ QÉªãà°SÓd º¡Hòéd

 .Ö°ùfC’G

 …QÉ°üfC’G  …óæ¡ªdG  Üô`̀YCGh

 §ØædG  QÉ`̀©`̀°`̀SCG  ø°ùëJ  ¬`̀∏`̀eCG  ø`̀Y

 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe ºjó≤Jh á¡L øe

 ï«°ûdG  §ØædG  ô``jRh  ø`̀e  Oƒ¡éH

 ,á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ø``̀H  ó`̀ª`̀ë`̀e

 á©é°ûªdGh  á`̀eRÓ`̀dG  äÓ«¡°ùàdG
 ,äÉcô°ûdG √òg ™e πª©dG AóH ≈∏Y
 øe πμd IóFÉØdGh ihóédG äÉÑKEGh
.´hô°ûªdG Gòg á∏¶e âëJ πª©«°S
 :…QÉ°üfC’G  ¢Sóæ¡ªdG  ∫É`̀bh
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG π`̀≤`̀M ¿EÉ```̀ a á`̀fQÉ`̀≤`̀ª`̀∏`̀d
 π≤M  ƒ`̀g  1932  ΩÉ`̀Y  ∞°ûàμªdG
 ¬ªéM  Qó≤jh  ,Ωƒ«dG  ≈àM  èàæe
 èàæf ºd ¬fCG ’EG ,π«eôH ø«jÓH 9`H

 ,§≤a  %12  iƒ°S  ¿B’G  ≈`̀ dEG  ¬æe
 ±É°ûàcG øY çóëàf πHÉ≤ªdG »ah
 ¿ƒ«∏H 80 ºéëH GóL ºî°V ôNBG
 ≈`̀ dEG  êÉàëj  π≤M  ƒ``gh  ,π`̀«`̀eô`̀H
 ≥``aGô``eh á`̀°`̀UÉ`̀N á`̀«`̀à`̀ë`̀J á`̀«`̀æ`̀H
 Iõ¡ée  äÉ«æ≤Jh  ,π≤f  Ö«HÉfCGh
 êÉàfE’Gh Ö«≤æàdG πMGôe Ö°ùëH
 ≈`̀dEG  êÉàëj  ∂``dP  π``ch  ,á©ÑàªdG
 §«£îàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  »`̀ a  »`̀fCÉ`̀à`̀ dG

.≥«bódG

 ÉªàM ó¡édG Gòg ¿CG  ±É°VCGh

 √ÉaQh øjôëÑdG AÉªf »a Ö°ü«°S

 ¿CG Oô`̀é`̀ª`̀Ñ`̀a ,á`̀eOÉ`̀≤`̀ dG  ∫É``̀«``̀LC’G

 øjôëÑdG  è«∏N  π≤M  êÉàfEG  iôj

 ádƒ¡°S  ô``̀ã``̀cCG  Qƒ````̀ eC’G  ¿ƒ`̀μ`̀à`̀°`̀S

 äGQÉªãà°S’G ÜÉ£≤à°SGh ™°Sƒà∏d

 ácôM É¡ÑMÉ°üà°S »àdG ,ºdÉ©dG øe

 äÉYÉæ°U  ≥∏Nh  Iô«Ñc  ∞«XƒJ

.á«∏ëe á«LÉàfEG á«£Øf

 ¢SQóJ  ácô°ûdG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh

 IójóL QÉHBG 8 ôØëd ¬LƒàdG É«dÉM

 øY çóëàf øëf Éægh ,ôëÑdG »a

 óàªj  ób  »`̀°`̀SCGQ  Ωó`̀b  8000  ≥ªY

 CGóÑj  »≤aCG  OGóàeGh  ,ÉØdCG  13  ≈`̀dEG

 ôãcCG ≈dEG π°üj ób Ωób ±’BG 3 øe

 πª©dG  É«dÉMh  ,Ωó`̀b  ±’BG  10  øe

 π≤ëdG  Ohó```̀M  ó`̀ °`̀UQ  ≈`̀∏`̀Y  mQÉ```̀L

.ôØë∏d ™bGƒªdG Ö°ùfCG QÉ«àN’

 äÉëØ°üdG ≈∏Y π«°UÉØàdG)

(ájOÉ°üàb’G

.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |

π```̀ eC’Gh IÉ`̀ fÉ`̀ ©`̀ ª`̀ dG äÉ`̀ jÉ`̀ μ`̀ M ..É```̀fhQƒ```̀c ø``̀e ¿ƒ`̀aÉ`̀©`̀ à`̀e
:√ôgR Qƒf Öàc

 ∫hC’ øjôëÑdG  »a 19-ó«aƒc ¢Shô«ØH  áHÉ°UE’G  øe ø«aÉ©àªdG  øe OóY çóëJ
 ó©H ∂dP AÉL .É«°ùØfh É«fóH º¡«∏Y ¢VôªdG ôKCG ∞«ch ¢Shô«ØdG ™e º¡àcô©e øY Iôe
 ¢VGôYCG ¬d ¿ƒμJ ¿CG πªàëj zÖjôZ ¢Vôe{ ¬fCÉH ø««æjôëÑdG AÉÑWC’G óMCG ¬Ø°Uh ¿CG

 .»aÉ©àdG ó©H πLC’G á∏jƒW øgh
 »æWƒdG  ≥jôØdÉH  á©HÉàªdG  áæéd  ¢ù«FQ  »fÉ£ë≤dG  ±Éæe  Ö«ÑW  Ωó≤ªdG  ∫Ébh
 ô¡°TC’G  ∫ÓN  ΩGõàdÓd  á«HÉéjE’G  áé«àædG  ¿EG  ÉfhQƒc  ¢Shô«a  áëFÉéd  …ó°üà∏d
 ä’ÉëdG  OóY  ¢VÉØîfG  »a  â°ùμ©fG  ób  ¢Shô«Ø∏d  …ó°üàdG  øe  á«°VÉªdG  á«fÉªãdG
 óYGƒbh áeÉ©dG  áë°üdG  äÉ¡LƒªH ΩGõàd’G  á∏°UGƒe ≈∏Y åMh ,äÉ«aƒdGh á£°ûædG

.»YÉªàL’G óYÉÑàdG
 ¿CG  ó©H ¢VôªdG  ™e Éª¡JÉfÉ©e øjôëÑdG  »a º«≤eh ø«æWGƒªdG  óMCG  ∞°Uh óbh
 ∫Éb  å«M  ,áëFÉédG  QÉ°ûàfG  Iôàa  IhQP  »a  áØ«æY  áHƒf  øe  Éª¡àHÉ°UEG  øe  É«aÉ©J
 ™°†N  ¬`̀fEG  zRƒ«f  »∏jO  ∞∏L{  á∏«eõ∏d  (áæ°S  26)  ø°ùëe  óªMCG  ø°ùëe  øWGƒªdG

 10 ó≤a ¬fCGh ,¢VôªdG øe ¬JÉfÉ©e AÉæKCG  äÉ«Ø°ûà°ùe çÓK »a Éeƒj 20 Ióe êÓ©∏d
 πNOCG ÉeóæY ¢ùØæà∏d RÉ¡L ≈∏Y ™°Vƒj ¿CG ≈dEG êÉàëj ¿Éch ,¬fRh øe äÉeGôLƒ∏«c
 AÉ°†YCG πc »a IOÉM Ω’BGh Ö«gQ ´Gó°U øe »fÉ©j ¿Éc ¬fCG ±É°VCGh .≈Ø°ûà°ùªdG ≈dEG

.¬ª°ùL
 ¿EG  (ÉeÉY  50)  ¢TÉcGôH  Ωô«H  .»°S  á«°ùæédG  …óæ¡dG  º«≤ªdG  ∫É`̀b  ¬ÑfÉL  øe
 áYô°ùH  ¬JÉ«M  Ghò≤fCG  øjôëÑdG  »a  ¢VôªdG  ó°V  ∫hC’G  ´ÉaódG  §N  »a  ø«∏eÉ©dG
 π°†ØH ¬àæëe øe Ééf ¬fEG ∫Ébh .áØ«îe É¡fCÉH ¢VôªdG ™e ¬àHôéJ ∞°Uhh ,º¡∏NóJ
 ádÉ©ØdG É¡JGAGôLEG ≈∏Y øjôëÑdG áeƒμëd ôμ°ûdG ôaGƒH Ωó≤Jh ,»Ñ£dG ≥jôØdG ájÉYQ
 äÉ¡LƒªdG  ´ÉÑJÉH  ™«ªédG  ΩGõàdG  IQhô°V GócDƒe ,¢VôªdÉH  »YƒdG  ô°ûæd  ÉgOƒ¡Lh

 .á«ë°üdG
 ø«M Iójó°T áeó°üH âÑ«°UCG  É¡fEG  âdÉb øjôëÑ∏d IôFGR ájô°üe ¬∏dGóÑY ¿ÉahQ
 É¡éYRCG  Ée  ôãcCG  ¿CGh  ,¢Shô«ØdÉH  É¡àHÉ°UEG  É¡dƒ°Uh  iód  QÉ£ªdG  »a  ¢üëØdG  âÑKCG
 äOÉ°TCGh  .âaÉ©J  É¡æμd  ,™«°VôdG  Éª¡∏ØWh É¡LhRh É¡àNCG  ≈dEG  ¢VôªdG  π≤æJ  ¿CG  ƒg

.É¡H â«¶M »àdG ájÉYôdGh ádhDƒ°ùªdG á«Ñ£dG äÉ¡édG øe áªFGódG á©HÉàªdÉH
.ø°ùëe óªMCG ø°ùëe |.¢TÉcGôH Ωô«H .»°S | .¬∏dGóÑY ¿ÉahQ |



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

 á«æjôëÑdG  ICGô``̀ª``̀dG  Ωƒ`̀«`̀H  ∫É`̀Ø`̀à`̀M’G  áæéd  âª¶f
 á«°VGôàaG  á`̀jQGƒ`̀M  Ihó``̀f  º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒ```̀H
 á∏MôªdG  äÉÑdÉ£d  ó©oH  øY  »FôªdG  ∫É°üJ’G  á«æ≤J  ôÑY
 ∫Éée  »a  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  äÉMÉéf{  ∫ƒ`̀M  ájƒfÉãdG
 áÑMÉ°üªdG äÉ«dÉ©ØdG QÉWEG »a ∂dPh ,z»°SÉeƒ∏HódG πª©dG
 ,á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  Ωƒ«H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ä’É`̀Ø`̀à`̀M’
 »a  ICGôªdÉH  AÉØàMÓd  ΩÉ©dG  Gòg  ¬°ü«°üîJ  iôL  …òdGh

.»°SÉeƒ∏HódG πª©dG ∫Éée
 IQGOEG  ôjóe  ø«æ«YƒÑdG  óªMCG  áªWÉa  .O  âbô£Jh
 á«aÉ≤ãdG  IQÉ°ûà°ùªdG  ,º«∏©àdGh  á«HôàdG  IQGRƒH  ègÉæªdG
 ≈`̀dEG  ,Iô`̀gÉ`̀≤`̀dG  ió`̀d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  IQÉØ°ùH  á≤HÉ°ùdG
 »a  É¡JGRÉéfEGh  ICGô`̀ª`̀dG  QhO  É¡ªgCG  ,QhÉëªdG  øe  Oó`̀Y
 ,äÉjóëàdGh  »°SÉeƒ∏HódG  πª©dGh  ,»°SÉeƒ∏HódG  πª©dG

.±GógC’G ≥«≤ëJh RÉéfE’Gh
 ,á«°SÉeƒ∏HódG  º«gÉØªdG  º`̀gCG  ø«æ«YƒÑdG  äô``̀cPh
 ,á«°SÉeƒ∏HódG ICGôªdG É¡H ≈∏ëàJ »àdG äÉØ°üdGh äÉª°ùdGh
 »a  ICGô`̀ª`̀dG  πªY  Rõ©J  äGõμJôeh  ºFÉYO  ≈`̀dEG  áaÉ°VE’ÉH
 á«°üî°ûdG  É¡àHôéJ  ká°Vô©à°ùe  ,»°SÉeƒ∏HódG  ∫ÉéªdG
 »°SÉeƒ∏HódG É¡∏ªY ∫ÓN É¡HQÉéJh É¡JGôÑNh É¡Jô«°ùeh

.øjôëÑdG áμ∏ªe êQÉN
 äÉ`̀Ñ`̀dÉ`̀£`̀dG ø``e G kô`̀«`̀Ñ`̀c Ó`̀ kYÉ`̀Ø`̀J Ihó``̀æ``̀dG â``̀b’ ó``̀bh
 ø¡à°SGQO á∏°UGƒe »a ø¡àÑZQ øjóHCG »JÓdG äÉcQÉ°ûªdG

.»°SÉeƒ∏HódG ∂∏°ùdÉH ¥Éëàd’Gh á«©eÉédG
 ICGôªdG Ωƒ«H ∫ÉØàM’G áæéd º«¶æJ øe á«dÉ©ØdG √òg
 Qhõæ©dG  Ö«ÑM  ájÉØc  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  á°SÉFôH  á«æjôëÑdG
 á«HôàdG  IQGRƒH  ¿Éé∏dGh  äÉª¶æªdG  ¿hDƒ°T  IQGOEG  ôjóe

.º«∏©àdGh

3
Ω2020 ôÑªaƒf 29 - `g1442 ôNB’G ™«HQ 14 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15591) Oó©dG3

ÜÉjO ó«dh :Öàc
 øY Ωƒ∏°ùdG óªMCG  ÖFÉædG ∞°ûc
 10  ô«aƒàd  áÑZôH  ìGô`̀à`̀bÉ`̀H  ¬eó≤J
 øe πª©dG øY ø«ãMÉÑ∏d áØ«Xh ±’BG
 1500  Ö`̀JGQ  §°SƒàªH  ø«æWGƒªdG
 AÉ`̀°`̀û`̀fEG ô`̀Ñ`̀Y ∂```̀dPh ,É`̀jô`̀¡`̀°`̀T QÉ`̀ æ`̀ jO
 Ióe  ÖJGhôdG  ºYód  âbDƒe  ¥hóæ°U

.äGƒæ°S 4
 ìôà≤ªdG  Gòg  ¿CG  Ωƒ∏°ùdG  ó`̀cCGh
 á«μ∏ªdG  äÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀à`̀dG  ™`̀e  ºé°ùæj
 óªM ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U Iô°†ëd
 OÓÑdG  π`̀gÉ`̀Y  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H
 »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  ºYO  »a  ióØªdG
 º``̀jó``̀≤``̀Jh ,ä’É```̀é```̀ª```̀ dG á```̀aÉ```̀c »```̀ a
 äÉcô°ûdG  »`̀a  º¡d  á«ÑjQóJ  ¢`̀Uô`̀a
 á«LQÉîdGh  á«∏ëªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 ¬`̀fG É`̀ª`̀c ,äÉ`̀jƒ`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ≈`̀∏`̀YCG ≥``̀ah
 ÖMÉ°U  á``̀ jDhQ  ™`̀e  É`̀°`̀†`̀jCG  ≈°TÉªàj
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG
 á«°ùaÉæJ  á`̀Ä`̀«`̀H  ø`̀«`̀eCÉ`̀J  IQhô`̀ °`̀†`̀ H

 ≥«≤ëJ  ø`̀e  ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG  øμªJ  á`̀ dOÉ`̀Y
.º¡JÉMƒªW

 ≥«Ñ£J  á``̀«``̀dBG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG  ìô``̀°``̀Th
 QÉ``̀Ñ``̀NCG{```̀d í`̀jô`̀°`̀ü`̀J »``̀a ìô`̀à`̀≤`̀ª`̀ dG
 øe  ±ó`̀¡`̀dG  ¿CG  ≈``dEG  Éàa’  ,zè«∏îdG
 ø««æjôëÑdG  ∫Ó```̀MEG  ƒ`̀g  ¬`̀MGô`̀à`̀bG
 πëe ∞`̀FÉ`̀Xƒ`̀dG  ø`̀e  ø«©e Oó`̀Y  »`̀a
 º¡ÑjQóJ  ó©H  Ö`̀fÉ`̀LC’G  ø«ØXƒªdG
 πªëJ É¡dÓN ºàj äGƒæ°S ™HQCG  Ióe
 …òdG ∞«XƒàdG ¥hóæ°U øe º¡ÑJGhQ
 πªëJ  ¿CG  ÉØ«°†e  ,¬FÉ°ûfEÉH  ÖdÉ£j
 πãª«°S  ∞`̀ FÉ`̀Xƒ`̀dG  ∂∏àd  Ö``̀JGhô``̀dG
 øe  ∫É`̀ª`̀YC’G  ÜÉë°UC’  Üò`̀L  ¢Uôa

.IQOÉÑªdG ∂∏J ò«ØæJ πLCG
 π`̀jƒ`̀ª`̀J  OQGƒ````̀e  ¿CG  í```̀°```̀VhCGh
 »a  πãªàà°S  Gòg  ∞«XƒàdG  ¥hóæ°U
 ¥hóæ°Uh  ø«μªJ  πª©dG  ¥hó`̀æ`̀°`̀U
 ¿CG  Éæ«Ñe ,»eƒμëdG  ºYódGh π£©àdG
 äÉ«fGõ«e  …CG  πªëàJ  ød  áeƒμëdG
 ,¥hóæ°üdG  Gòg  πjƒªJ  »a  á«aÉ°VEG
 Oó©dG Gòg ∞«XƒJ ∫ÉM »a ¬fEG ÓFÉb
 ôaƒà°S  ÖJGôdG  Gò¡H  ø«æWGƒªdG  øe

 ¿Éμ°SE’G ∫óH äGhÓY ≠dÉÑe áeƒμëdG
.»YÉªàL’G ¿Éª°†dGh AÓ¨dGh

 Gòg äÉ`̀«`̀HÉ`̀é`̀jEG ø`̀e ¬``̀fCG ™`̀HÉ`̀Jh
 º`̀FGƒ`̀b π`̀«`̀∏`̀≤`̀J ìƒ`̀ª`̀£`̀ dG ´hô`̀°`̀û`̀ª`̀ dG
 »dÉàdÉHh  ø«æWGƒªdG  ø`̀e  ø«∏WÉ©dG
 ∞«ØîàdGh  ,π£©àdG  ºYO  ≠dÉÑe  π«∏≤J
 IOÉjR ¿EG å«M ,»fÉμ°SE’G ∞∏ªdG ≈∏Y
 øμ°ùªdG ô«aƒJ ¬d íª°ù«°S OôØdG πNO

 ójóédG  …OÉ`̀ª`̀dG  ¬∏Nód  É≤ÑW  ºFÓªdG
 äÉeóîdG  ≈∏Y  OÉªàY’G  ΩóY  ºK  øeh

.áeƒμëdG É¡eó≤J »àdG á«fÉμ°SE’G
 ìGô``̀à``̀b’G  Gò```̀g  ìÉ``é``f  ¿CG  É`̀ª`̀c
 ∂∏àH  á``Ø``«``Xh  ±’BG  10  ô``̀«``̀aƒ``̀Jh
 ≈∏Y §`̀¨`̀°`̀†`̀dG  ∞`̀Ø`̀î`̀«`̀°`̀S  Ö```̀JGhô```̀dG
 É¡eó≤J  »``à``dG  á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  äÉ``eó``î``dG
 ≈∏Y  §¨°†dG  É°†jCG  ∞Øîjh  ,ádhódG
 øe ÉYƒf ≥≤ë«°Sh »eƒμëdG º«∏©àdG
 hCG  äGQÉ≤©dG  ¥ƒ°S  »a  AGƒ°S  êGhôdG
 IOÉYEG ôÑY ΩÉY πμ°ûH …QÉéàdG ¥ƒ°ùdG

.¥ƒ°ùdG »a ≠dÉÑªdG ∂∏J ï°V
 áYƒªée  ∑Éæg  ¿CG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 IQOÉÑªdG  ∂∏àd  IOóëªdG  ∞FÉXƒdG  øe
 ≈dEG  êÉàëJ  ’  á«æ¡e  ∞FÉXh  É¡Ñ∏ZGh
 πH  ø«©e  »©eÉL  hCG  »ªjOÉcCG  πgDƒe
 É≤ÑW  ÖjQóJ  èeGôH  ≈dEG  §≤a  êÉàëJ
 »a  á°ù°SDƒe  πc  πªY  á©«ÑWh  ´ƒæd
 »a πãªàJ ø¡ªdG ∂∏J ¿CG GôcGP ,¥ƒ°ùdG
 áéeôÑdGh  ájô°ûÑdG  OQGƒªdG  ∞FÉXh
 ≥`̀jƒ`̀°`̀ù`̀à`̀dGh ô`̀Jƒ`̀«`̀Ñ`̀ª`̀μ`̀dG á`̀fÉ`̀«`̀°`̀Uh
 á`̀aÉ`̀«`̀°`̀†`̀dG äÉ```̀eó```̀Nh äÉ``©``«``Ñ``ª``dGh

.áªYGódG á«Ñ£dG äÉeóîdGh ø«eCÉàdGh
 áHôéàdÉH  Ωƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  ó¡°ûà°SGh
 âëÑ°UCG  ø«°üdG  ¿EG  ÓFÉb  á«æ«°üdG
 øe á`̀ª`̀î`̀°`̀V á`̀jô`̀°`̀û`̀H Ihô````K ∂`̀∏`̀à`̀ª`̀J
 Iõ«ªàªdGh  IôgÉªdG  á∏eÉ©dG  …ó``jC’G
 Üò`̀L É`̀¡`̀dÓ`̀N ø`̀e â`̀YÉ`̀£`̀à`̀°`̀SG »`̀à`̀dG
 ∞FÉXƒdG  ôaƒJh  É¡«dEG  äGQÉªãà°S’G

.Iõ«ªe ÖJGhôH
 ≈∏Y  óªà©J  ¬Jôμa  ¿CG  ±É°VCGh
 Ióe »æjôëÑdG ∞XƒªdG ÖJGQ ô«aƒJ
 øe ¬ÑjQóJ É¡dÓN ºàj äGƒæ°S ™HQCG
 É¡«a  πª©«°S  »àdG  á°ù°SDƒªdG  πÑb
 á«fÉμeEGh ¬JGQÉ¡e π≤°U ºàj »dÉàdÉHh
 ∞XƒªdG  hCG  π`̀eÉ`̀©`̀dG  πëe  ¬`̀ dÓ`̀MEG
 Gòg  ∫ÉNOEG  ¿CG  ≈dEG  G kô«°ûe  ,»ÑæLC’G
 ¥ƒ°S  »`̀a  ø««æjôëÑdG  ø`̀e  Oó`̀©`̀ dG
 ¥hóæ°üd  Éjƒb  Gó`̀aGQ  πãª«°S  πª©dG
 ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀dG ™```̀aO ∫Ó```̀N ø``̀e ó`̀YÉ`̀≤`̀ à`̀ dG
 ∫Ó`̀ME’G  á«∏ªY  ¿CG  Éªc  ,»YÉªàL’G
 ≠dÉÑªdG  º`̀é`̀M  ø`̀e  ¢†Øîà°S  ∂`̀∏`̀J
 ôÑY  OÓÑdG  êQÉN  É¡∏jƒëJ  ºàj  »àdG

.á«ÑæLC’G ádÉª©dG

πªY á°Uôa ±’BG 10 ô«aƒàd ∞«XƒJ ¥hóæ°U AÉ°ûfEG ìôà≤j Ωƒ∏°ùdG ÖFÉædG
QÉæjO 1500 ≈dEG π°üJ ÖJGhôdGh ..IOóëe ∞FÉXh ≈∏Y ø«æWGƒªdG ÖjQóJ
 zπ``£©àdG{h zø``«μªJ{ ô``ÑY ¬``∏jƒªJh ..º``YódG äÉ``«fGõ«e ô``aƒj ìô``à≤ªdG

.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |

 …ƒ``fÉãdG  äÉ``ÑdÉ£d  Ihó``f  º``¶æJ  á``«HôàdG
»``°SÉeƒ∏HódG π``ª©dG »``a ICGô``ªdG ìÉ``éf ∫ƒ``M

 á«YÉªàL’G  ájÉYôdG  IQGOEG  Iôjóe  äócCG
 Ió«°ùdG  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRƒH
 Éæ©ªL{  IQOÉ``Ñ``e  ¿CG  Oƒ`̀ª`̀ë`̀dG  óªëe  ió``̀g
 ájQGôªà°SG ≈dEG á«eGôdG É¡aGógCG â≤≤M zºμæ«H
 ∫ó©dG  IQGRh  ø`̀e  IOQGƒ```̀ dG  ΩÉ`̀μ`̀MC’G  ò«ØæJ
 IQÉjR ¿CÉ°ûH ±ÉbhC’Gh á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh
 »a kÉ«ë°U øeBGh …Oh πμ°ûH ø«≤∏£ªdG AÉæHCG
 ∫ÓN  ,IQGRƒ∏d  á©HÉàdG  á«YÉªàL’G  õcGôªdG
 QÉ°ûàfG  á¡LGƒªd  áægGôdG  á«ë°üdG  ±hô¶dG
 ≈∏Y  kÉXÉØMh  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc  ¢Shô«a

.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U
 ô°SC’G  áÑ°ùf  ¿CG  ≈`̀dEG  OƒªëdG  äQÉ`̀°`̀TCGh
 å«M ,%47^3 â¨∏H IQOÉÑªdG øe Ió«Øà°ùªdG
 …Oh  πμ°ûH  äGQÉ``̀jõ``̀ dG  ò«ØæJ  »`̀a  âëéf
 »°ùØf  QGô≤à°SG  øe  ¬«dEG  ≈©°ùJ  Ée  ≥«≤ëJh
 å«M  ,º¡jhPh  AÉæHCÓd  …ô°SCGh  »YÉªàLGh
 äÉbÓ©dG ó«WƒJ »a º¡°ùJ äGQÉjõdG √òg ¿EG
 »HÉéjEG ô«KCÉJ øe É¡d Éªd ¬jódGhh πØ£dG ø«H

 ¬«≤∏J  »a  QGôªà°S’Gh  ,á«°ùØædG  ¬àë°U  ≈∏Y
 QÉKB’G ÖæéJh á«YÉªàL’Gh ájƒHôàdG ájÉYôdG

.äGQÉjõdG √òg ∞bh AGôL ¬«∏Y á«°ùØædG
 »àdG  ô°SC’G  áÑ°ùf  ¿CG  OƒªëdG  äô`̀cPh
 ,%13^9  â¨∏H  äGQÉ`̀jõ`̀dG  ò«ØæJ  øY  âØbƒJ
 ´ƒLôdGh êGhRC’G ø«H í∏°üdG É¡æe ,ÜÉÑ°SC’
 ò«ØæJ  ºμM  ô««¨J  hCG  ,á`̀«`̀Lhõ`̀dG  â«H  ≈``dEG
 áÑ°ùf  â¨∏H  ø«M  »`̀a  ,á«FÉ°†≤dG  ΩÉ`̀μ`̀MC’G
 äGQÉ`̀ jõ`̀ dG  ò«ØæJ  ø`̀Y  â`̀Ø`̀bƒ`̀J  »`̀à`̀dG  ô`̀ °`̀ SC’G
 äGAGô````̀LE’G  ≥«Ñ£J  »`̀a  É¡àÑZôd  %38^8
 ,ó©H ø`̀Y kÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀J  π`̀ °`̀UGƒ`̀à`̀dGh á``jRGô``à``M’G
 ≈∏Y  IôàØdG  √ò`̀g  »`̀a  IQGRƒ```̀dG  â°UôM  PEG
 áYƒªéªdG  √ò`̀¡`̀d  á`̀jô`̀°`̀SC’G  áaÉ≤ãdG  õjõ©J
 äGQÉjõ∏d  áÑ°SÉæªdG  πFGóÑdG  OÉ`̀é`̀jEG  ±ó¡H
 ,á«FôªdGh  á«Jƒ°üdG  á«ØJÉ¡dG  äÉªdÉμªdÉc
 ºgô°SCGh  ∫ÉØWCÓd  »°ùØædG  º`̀Yó`̀dG  ºjó≤Jh
 øY kÓ°†a  ,äGQÉjõdG  ∞bƒJ  øe  øjQô°†àªdG
 ¿CÉ°ûH á«YƒàdGh ájô°SC’G äGQÉ°ûà°S’G ºjó≤J

 ≈∏Y  ó«cCÉà∏d  ,ô°SC’G  √ò¡d  ó©H  øY  π°UGƒàdG
 »a  »HÉéjE’G  πeÉ©àdGh  …ô°SC’G  π°UGƒàdG

.ÉfhQƒc áëFÉL πX

 á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀ dGh  π``̀ª``̀©``̀dG  IQGRh  â```̀fÉ```̀ch
 äGQÉjõdG ò«ØæJ π«LCÉàH âeÉb ób á«YÉªàL’G
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  õcGôe  »a  á«YƒÑ°SC’G
 ∫ó©dG IQGRh ™e ≥«°ùæàdÉH ∂dPh ,É¡d á©HÉàdG
 øeGõàdÉHh  ±É`̀bhC’Gh  á«eÓ°SE’G  ¿hDƒ°ûdGh
 QÉ`̀WEG  »`̀a  ,á«≤«°ùæàdG  áæé∏dG  äGQGô```b  ™`̀e
 ≈∏Y  á¶aÉëªdGh  ájÉbƒdG  äGAGô``̀LEG  õjõ©J
 á«FÉ°†≤dG  ΩÉμMCÓd  IòØæªdG  ô`̀°`̀SC’G  áeÓ°S
 øe º`̀¡`̀à`̀jÉ`̀ª`̀Mh ø`̀«`̀Ø`̀Xƒ`̀ª`̀ dGh º``̀¡``̀FÉ``̀æ``̀HCGh
 .óéà°ùªdG  ¢VôªdÉH  ihó`̀©`̀dG  hCG  áHÉ°UE’G
 á«fhôàμdG áfÉÑà°SG OGóYEÉH IQGRƒdG âeÉb Éªc
 äGQÉ``̀ jR  ò«ØæJ  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ø`̀e  øjó«Øà°ùª∏d
 á«YÉªàL’G  õ`̀cGô`̀ª`̀dG  »`̀a  ø«≤∏£ªdG  AÉ`̀æ`̀HCG
 »àdG  äÉHƒ©°üdGh  äÉbƒ©ªdG  á°SGQO  ±ó¡H
 AÉæHC’G  äGQÉ`̀ jR  ΩÉμMCG  ò«ØæJ  »a  º¡¡LGƒJ
 ∂dPh  ,á«FÉæãà°S’G  ±hô`̀¶`̀dG  πX  »a  kÉ`̀ jOh
 IQOÉÑe  øª°V  áªFÓe  á«∏ªY  ∫ƒ∏M  ™°Vƒd

.(ºμæ«H Éæ©ªL)

zº``μæ«H É``æ©ªL{ IQOÉ``Ñe ø``e Ió``«Øà°ùªdG ô``°SC’G á``Ñ°ùf ٪47^3 :π``ª©dG

.OƒªëdG óªëe ióg |

 Ö«ÑW  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  á`̀jÉ`̀YQ  âëJ
 ∫BG  ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y ø``̀H ó`̀ª`̀ë`̀e ï`̀«`̀°`̀û`̀dG
 ≈`̀∏`̀YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ  áØ«∏N
 …ôμ°ùdG  á«©ªL  ¢ù«FQ  áë°ü∏d
 á`̀«`̀©`̀ª`̀L â``ª``¶``f ,á``̀«``̀æ``̀jô``̀ë``̀Ñ``̀dG
 »°ûªdG IQOÉÑe á«æjôëÑdG …ôμ°ùdG
 øj’  ¿hG  »°VGôàa’G  »©ªàéªdG
 ácô°Th  áë°üdG  IQGRh  ácQÉ°ûªH
 øe  Oó`̀Yh  zƒμHÉH{  øjôëÑdG  §Øf
 ™ªàéªdG  äÉ°ù°SDƒeh  äÉ«©ªL

.OGôaC’G øe OóYh »fóªdG
 IQOÉ```Ñ```ª```dG √ò`````̀g ô``̀Ñ``̀à``̀©``̀Jh
 áμ∏ªe  »``̀a  É`̀¡`̀Yƒ`̀f  ø``̀e  ≈`````̀ dhC’G
 É¡dÓN  ø`̀e  øμªj  »àdG  øjôëÑdG
 √òg  »`̀a  ácQÉ°ûªdG  ¢üî°T  …C’
 AGƒ°S  ,áaOÉ¡dG  á«ë°üdG  á«dÉ©ØdG
 hCG  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe  π```NGO  ¿É``̀c
 ≈dEG  ΩÉª°†f’G  ∫ÓN  øe  É¡LQÉN
 ¿Éc  AGƒ°S  ,ΩhhR  ≥«Ñ£J  §`̀HGQ
 ≈∏Y  hCG  É k«°ûe  áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a
 á°ùªN  ∫ó`̀©`̀ª`̀H  á`̀«`̀FGƒ`̀g  á```̀LGQO
 ≈°übCG  óëc  ¢†©H  ™e  ¢UÉî°TCG
 ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dÉ`̀H ΩGõ```̀à```̀d’G á``«``ª``gCG ™``̀e
 »`̀°`̀û`̀ª`̀dG AÉ```æ```KCG ΩÉ``ª``μ``dG ¢`̀ù`̀Ñ`̀ dh
 Éªc  ,QGôªà°SÉH  …ó``̀jC’G  º«≤©Jh
 √òg  »a  ácQÉ°ûªdG  ™«ªé∏d  øμªj
 á«°VGôàa’G  á«©ªàéªdG  IQOÉÑªdG
 »°ûªdG RÉ¡L ≈∏Y ∫õæªdG øe ≈àM
 É k«©°S  ∂`̀dPh  ,áàHÉãdG  áLGQódG  hCG
 á°VÉjQ »°ûªdG á°VÉjQ π©L ƒëf

.óMGh ¿BG »a ™«ªédG
 ¢ù«FQ  ∫Éb  áÑ°SÉæªdG  √ò¡Hh
 ¢ù«FQh  áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG
 ï«°ûdG á«æjôëÑdG …ôμ°ùdG á«©ªL
 ¿EG  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  ø`̀H  óªëe
 ∫hO ∑QÉ``°``û`` oJ  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e
 á«ë°üdG  äÉ`̀ª`̀¶`̀æ`̀ª`̀ dGh  º``dÉ``©``dG
 »ªdÉ©dG Ωƒ«dÉH ∫ÉØàM’G á«ªdÉ©dG
 14  ±OÉ`̀°`̀ü`̀ oj  …ò```̀dGh  ;…ôμ°ù∏d
 ¿ƒ°VôªªdG{  QÉ©°T  âëJ  ôÑªaƒf
 ΩÉªàgG  GócDƒe  ,z¥QÉØdG  ¿ƒ©æ°üj
 Ωƒ«dÉH  ∫ÉØàM’ÉH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »Yh  IOÉ```jRh  …ôμ°ù∏d  »ªdÉ©dG
 ¢`̀Vô`̀ª`̀dG Gò```̀g ∫ƒ```̀M ™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG
 ¬`̀H á```̀ HÉ```̀ °```̀UE’G ø```̀ e º``̀¡``̀à``̀jÉ``̀bƒ``̀d
 øe óëdG »a ø«HÉ°üªdG IóYÉ°ùeh
 ≈dEG  G kô«°ûe  ,Iô«£îdG  ¬JÉØYÉ°†e
 …ôμ°ùdG Ωƒj QÉ©°T QÉ«àNG ºJ ¬fCG
 ¿ƒ°VôªªdG{  ΩÉ©dG  Gò¡d  »ªdÉ©dG
 ¿EG  å`̀«`̀M ,z¥QÉ```̀Ø```̀ dG  ¿ƒ`̀©`̀æ`̀°`̀ü`̀j
 kÓ`̀YÉ`̀ah  G kô`̀«`̀Ñ`̀c  G kQhO  ø«°Vôª∏d
 ≈°VôªH  ΩÉªàg’G  »a  É kXƒë∏eh
 º`̀¡`̀à`̀«`̀Yƒ`̀J ∫Ó```̀N ø``̀e …ô`̀μ`̀ °`̀ ù`̀ dG
 ΩRÓdG ºYódG πc ºjó≤Jh º¡Ø«≤ãJh

.º¡d
 »dƒJ øjôëÑdG áμ∏ªe ¿CG ócCGh
 ¢VGôeC’G  á«°†≤H  G kô«Ñc  É keÉªàgG
 É¡«a  ÉªH  ,ájQÉ°ùdG  ô«Z  áæeõªdG
 º`̀gCG  ø`̀e  Ió``MGƒ``c  …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  AGO
 ôKDƒJ  »àdG  áeÉ©dG  áë°üdG  ÉjÉ°†b
 OGô``aC’G  áë°U  ≈∏Y  É k̈ dÉH  G kô«KCÉJ
 É¡«∏Y  ÖJôàj  Éeh  ,äÉ©ªàéªdGh
 ø«YÉ£≤dG  »a  áªî°V  ÖbGƒY  øe
 ¿CG  ≈dEG  É kàa’  ,…ƒªæàdGh  »ë°üdG
 »a  …ôμ°ùdG  AGóH  áHÉ°UE’G  áÑ°ùf
 15  ≈``̀ dEG  π°üJ  ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  áμ∏ªe
 .ø«¨dÉÑdG  ¿Éμ°ùdG  øe  áFÉªdG  »a

 ´É`̀Ø`̀JQG ≈``̀ dEG äÉ`̀©`̀bƒ`̀à`̀dG ô`̀«`̀°`̀û`̀ oJh
 ≈dEG …ôμ°ùdG AGóH ø«HÉ°üªdG áÑ°ùf
 ∫hO »a á≤£æªdG  ¿Éμ°S ™HQ ƒëf
 ∫ƒ∏ëH »é«∏îdG ¿hÉ©àdG ¢ù∏ée
 ±Gó`````gC’G  ¿EÉ````̀a  ∂``̀dò``̀dh  ,2030
 á«æWƒdG  á£î∏d  á«é«JGôà°S’G
 AGOh  áæeõªdG  ¢VGôeC’G  áëaÉμªd
 øe  óë∏d  kIógÉL  ≈©°ùJ  …ôμ°ùdG
 π«∏≤àdGh  …ôμ°ùdG  ¢Vôe  QÉ°ûàfG
 ájOÉ°üàb’Gh  á«ë°üdG  QÉ`̀KB’G  øe
 ò«ØæàH  ∂````̀ dPh  ,¬``̀æ``̀Y  á``ª``LÉ``æ``dG
 á«LÓ©dGh  á«FÉbƒdG  äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG äÉ``̀eó``̀î``̀ dG ô``̀«``̀aƒ``̀Jh
 âëJ  êQó`̀æ`̀J  »`̀à`̀dGh  ;áeó≤àªdG
 IQGRh  ôaƒJ  å«M  ,á£îdG  √ò`̀g
 õcGôªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdGh  áë°üdG
 áëaÉμªH  á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG  äGOÉ``̀«``̀©``̀dGh
 á«FÉbƒdG èeGôÑdG …ôμ°ùdG êÓYh
 »ë°üdG  »YƒdG  ô°ûæH  ≈æ©oJ  »àdG
 ,…ôμ°ùdG  AGO  øe  ájÉbƒdG  ¥ô£H
 á«©ªàéªdG á«YƒàdG äÓªM òØæJh
 IÉ«M §ªf »æÑJ ≈∏Y ™é°ûJ »àdG
 »fóÑdG  •É°ûædG  á°SQÉªeh  »ë°U
 á«ë°üdG  á`̀«`̀ FGò`̀¨`̀ dG  äGOÉ```̀©```̀dGh
 è`̀eGô`̀H ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀H É`` k°``†``jCG Ωƒ``̀≤``̀Jh
 ¢ü«î°ûàd  ô`̀μ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ±É`̀°`̀û`̀à`̀c’G
 Iô`̀μ`̀Ñ`̀ª`̀dG ¬`̀ ∏`̀MGô`̀e »``̀a ¢`̀Vô`̀ª`̀ dG
 ,äÉ``Ø``YÉ``°``†``ª``dG çhó`````̀M π``̀ Ñ``̀ bh
 á«LÓ©dG  äÉeóîdG  ô«aƒJ  ∂dòch
 ™«ªéd  á`̀∏`̀eÉ`̀ °`̀û`̀ dGh  IQƒ`̀£`̀ à`̀ ª`̀ dG
 ™`̀«`̀ª`̀L »```̀a …ô``̀μ``̀°``̀ù``̀dG ≈``̀°``̀Vô``̀e
 äGOÉ``«``©``dGh á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG õ``cGô``ª``dG
 »ë°üdG  ´É£≤dÉH  á«°ü°üîàdG
 Ée  çóMCG  ≥Ñ£oJ  »àdGh  ,áμ∏ªªdÉH
 »a  å`̀jó`̀ë`̀dG  Ö`̀£`̀dG  ¬`̀«`̀dEG  π°UƒJ

 ∞∏àîªH …ôμ°ùdG ≈°VôªH ájÉæ©dG
 √QÉ`̀KBG  øe  óë∏d  ¬∏MGôeh  ¬YGƒfCG
 á«ÑW  ¥ô`̀a  ó`̀j  ≈∏Y  ¬JÉØYÉ°†eh
 á`̀dOCG  ≥`̀ ahh  á°ü°üîàeh  á∏gDƒe
.áKóëe  á«ª∏Y  á«LÓY  ájOÉ°TQEG
 áë°üdG  Iô`̀jRh  âdÉb  ,É¡ÑfÉL  øe
 IQGRh ¿EG ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa
 π°†aCG ºjó≤J ≈∏Y ¢UôëJ áë°üdG
 ≈°Vôªd ádÉ q©ah áæeBG á«ë°U ájÉYQ
 äGOÉ«Y  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,…ôμ°ùdG
 õcGôªdG  »a  á«°ü°üîàdG  …ôμ°ùdG
 AÉª°üdG  Oó¨dG  äGOÉ«Yh  á«ë°üdG
 IhÓ``̀Y á``jƒ``fÉ``ã``dG á``̀jÉ``̀Yô``̀dG »``̀a
 øY  ôμÑªdG  ∞°ûμdG  è`̀eGô`̀H  ≈∏Y
 ô«aƒJh …ôμ°ùdG ¢Vôe äÉØYÉ°†e
 äÉØYÉ°†ªdG  êÓ©d  ø«°ü°üîàªdG
 πãe  äÉ°ü°üîàdG  ∞∏àîe  ø`̀e
 ≈∏μdGh  ájƒeódG  á«YhC’Gh  Ö∏≤dG
 ≈dEG  káàa’  ,ÜÉ°üYC’Gh  ¿ƒ«©dGh
 ájQÉ°ùdG ô«Z áæeõªdG ¢VGôeC’G ¿CG
 Ö∏≤dG  ¢``̀VGô``̀eCGh  …ô`̀μ`̀°`̀ù`̀dG  π`̀ã`̀e
 ¿ÉWô°ùdGh  á`̀jƒ`̀eó`̀dG  á``̀«``̀YhC’Gh
 øμªj  QÉ£àNG  πeGƒY  »a  ∑ôà°ûJ
 ΩÉ¶ædG  É¡ªgCG  øeh  É¡æe  ájÉbƒdG
 ∫ƒªîdGh  »ë°üdG  ô«Z  »FGò¨dG
 Gò`̀g ø``̀ eh .ø`̀«`̀Nó`̀ à`̀ dGh »`̀fó`̀Ñ`̀ dG
 »a  OGô```̀aC’G  QhO  »`̀JCÉ`̀j  ≥∏£æªdG
 ¢`̀Vô`̀e QÉ``°``û``à``fG ∫ó``̀©``̀e π`̀«`̀∏`̀≤`̀J
 ΩÉ¶f  ´É`̀Ñ`̀JG  ∫Ó``N  ø`̀e  …ôμ°ùdG
 •É°ûædG  á°SQÉªeh  »ë°U  »FGòZ
 ≈∏Y  ®É`̀Ø`̀ë`̀dGh  ΩÉ¶àfÉH  »fóÑdG
 ΩGóîà°SG  ÖæéJh  »©«ÑW  ¿Rh
 Qƒ¡X ô«NCÉJ  hCG  ™æªd  ∂dPh  ≠ÑàdG
 »fÉãdG  ´ƒædG  øe  …ôμ°ùdG  ¢Vôe

.¬JÉØYÉ°†e øe ájÉbƒdGh

z¥QÉØdG ¿ƒ©æ°üj ¿ƒ°VôªªdG{ QÉ©°T âëJ

 »`̀ ©`̀ ª`̀ à`̀ é`̀ ª`̀ dG »``̀ °``̀ û``̀ ª``̀ dG á``̀ «``̀ dÉ``̀ ©``̀ a
…ôμ°ùdG  Ωƒ``̀j  ™`̀ e  É`̀æ`̀eGõ`̀J  »`̀ °`̀VGô`̀à`̀a’G

 »`̀Yƒ`̀£`̀à`̀dG π`̀ª`̀©`̀∏`̀d ø`̀ jô`̀ ë`̀ Ñ`̀ dG á`̀«`̀©`̀ª`̀L
á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ICGô```̀ª```̀ dG Ωƒ``̀«``̀H π`̀Ø`̀à`̀ë`̀J

 Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  IQOÉ`̀Ñ`̀e  øe  É kbÓ£fG
 ióØªdG  ∂∏ªdG  ádÓL  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S
 ΩÉ©d zá«æjôëÑdG ICGôªdG Ωƒj{ ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ
 πª©dG{  ∫Éée  »a  ICGôªdÉH  AÉØàMÓd  ¢ü°üN  …ò`̀dG  2020
 »a »Yƒ£àdG  πª©∏d  øjôëÑdG  á«©ªL πØàëJ ,z»°SÉeƒ∏HódG
 ó«Y øH ø°ùM ¬«LƒdG ájÉYQ âëJ ΩOÉ≤dG ôÑª°ùjO øe ∫hC’G

.áÑ°SÉæªdG √ò¡H á«©ªé∏d …ôîØdG ƒ°†©dG ¢SÉªNƒH
 Ωƒj  QÉ©°T  QÉ«àNG  ¿CG  á«©ªé∏d  …ôîØdG  ƒ°†©dG  øq«Hh
 ,ôÑ©e QÉ©°ûc ,zâcQÉ°T ..âª∏©J ..äCGôb{ á«æjôëÑdG ICGôªdG
 ,áãjóëdG  øjôëÑdG  á°†¡f AÉæH  »a ICGôª∏d  º¡ªdG  QhódG  RôÑj
 ICGôª∏d á∏eÉμdG ácGô°ûdG ¬LhCG IQƒ∏Ñd á∏°UGƒàªdG É¡JÉeÉ¡°SEGh
 π°ù∏°ùàdG  ¿É«Ñdh  ,á«æWƒdG  á«ªæàdG  á«∏ªY  »a  á«æjôëÑdG
 êQóàªdGh  ∫hDƒ°ùªdG  á«æjôëÑdG  ICGô`̀ª`̀dG  Qhó``d  »eÉæàªdG
 ¿CGôb »JGƒ∏dG äGóFGôdG π«éd ≈dhC’G äÉYÉæ≤dG øe CGóH …òdG
 ¢SÉªëdG  ∂dP  ≥∏£æe  øe  Ωƒ«dG  É¡àcGô°T  ôªà°ùàd  ,øª∏©Jh
 ,ôjƒ£àdGh  AÉæÑdG  ¿GƒæY  É kªFGO  øjôëÑdG  ¿ƒμàd  QGô°UE’Gh
 á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωƒ«H ∫ÉØàM’G ¿CG ¢SÉªNƒH ó«°ùdG GócDƒe
 ICGôªdG  Qƒ°†M õjõ©J  Oƒ¡L AÉ¡àfG  »æ©j  ’ ΩÉ©dG  ájÉ¡f  ™e
 ´É£b  ƒëf  Oƒ¡édG  ∂∏J  ¬«Lƒàd  Gó«¡ªJ  OóëªdG  ´É£≤dG  »a
 ¿hÉ©àdÉH ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG Oƒ¡L π°UGƒàJ ÉªfEGh ,ôNBG

 äÉLôîª∏d  π`̀ã`̀eC’G  ò«ØæàdG  ¿Éª°V  π`̀LCG  ø`̀e  AÉcô°ûdG  ™`̀e
.IOƒ°ûæªdG äÉjÉ¨dG ≥«≤ëJh

 áæé∏dG  á°ù«FQ  ¿ƒ`̀Y  ≈æe  Ió«°ùdG  âdÉb  É¡ÑfÉL  ø`̀e
 ∫ÉØàM’G  øjôëÑdG  á«©ªL  á∏°UGƒe  ¿EG  á«dÉØàM’  áª¶æªdG
 âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  IQOÉÑªd  áHÉéà°SG  »JCÉj  ICGôªdG  Ωƒ«H
 √òg  »a  çÉ``̀fE’G  øe  É¡JGƒ°†Y  ΩôμJ  á«©ªédGh  ,º`̀«`̀gGô`̀HEG
 á£°ûfCG  »a  º¡°ùJ  »àdG  ICGôª∏d  É kªjôμJh  G kôjó≤J  áÑ°SÉæªdG
 É`̀gRGõ`̀à`̀YG  ø`̀Y  ≈æe  IPÉ`̀à`̀°`̀SC’G  áHô©e  ,á«©ªédG  è`̀eGô`̀Hh
 »°ù«FôdG  ÉgQÉ©°ûH  ,2008  ΩÉ``Y  »`̀a  IQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ¥Ó`̀£`̀fÉ`̀H
 ¬àbÓ£fG  â`̀£`̀Ñ`̀JQG  …ò``̀ dGh  ,zâ`̀cQÉ`̀°`̀T  ..âª∏©J  ..äCGô````̀b{
 ICGôª∏d  »eÉ¶ædG  º«∏©àdG  AóH  ≈∏Y  ÉeÉY  80  QhôªH  ≈`̀ dhC’G
 øe  ôÑª°ùjO  øe  ∫hC’G  ±OÉ°üj  …òdGh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 »àdG IójôØdG á«æjôëÑdG ICGôªdG áHôéJ ≥ª©d ó«cCÉàc ,ΩÉY πc
 íàØàe  »fóe  ™ªàée ájƒg πμ°ûJ  ¿CG  IQGóL øY âYÉ£à°SG
 AÉæÑdG ádOÉ©e »aôW ø«H áÄaÉμàªdG ácGô°ûdG äÉeƒ≤e »ªëj

.ICGôªdGh πLôdG ..»æWƒdG
 πª©∏d øjôëÑdG á«©ªL ∫ÉØàMG ¿CG ≈æe Ió«°ùdG âæs«Hh
 1 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG Ωƒj »a ¿ƒμ«°S áÑ°SÉæªdG √ò¡H »Yƒ£àdG
 äGƒ°†Y ºjôμàd Gõ«ªe ÓØM øª°†àj …òdGh 2020 ôÑª°ùjO

.á«©ªédG

 iód  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  ,QOƒédG  óªëe  øH  ΩÉ°ûg  ó«°ùdG  ócCG
 ,á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL iód ºFGódG ÜhóæªdGh á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL
 »eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG  áª¶æe ÇOÉÑeh ±GógC’ ΩÉàdG  øjôëÑdG  áμ∏ªe ºYO
 »a ÉgOƒ¡L ∂dòch ,ø««dhódG øeC’Gh º∏°ùdG  ≈∏Y ®ÉØëdG ≈dEG  áaOÉ¡dG
 »àdG  ÇOÉÑªdGh  ±Gó`̀gC’G  äGP  »gh  ,AÉ°†YC’G  ∫hódG  »a  á«ªæàdG  ºYO
 »a QGô≤à°S’Gh øeC’G õFÉcQ õjõ©J »a øjôëÑdG áμ∏ªe è¡f ™e ≥°ùàJ
 ºeC’G  ø«H  »ª∏°ùdG  ¢ûjÉ©àdGh  ájOƒdG  äÉbÓ©dG  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  ,ºdÉ©dG

.Üƒ©°ûdGh
 áHÉ«f  QOƒédG  óªëe  øH  ΩÉ°ûg  ô«Ø°ùdG  ácQÉ°ûe  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 »a  ,á«LQÉîdG  ô``jRh  »`̀fÉ`̀jõ`̀dG  ó`̀°`̀TGQ  ø`̀H  ∞«£∏dGóÑY  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  ø`̀Y
 ¿hÉ©àdG  áª¶æe  á«LQÉN  AGQRh  ¢ù∏éªd  ø«©HQC’Gh  á©HÉ°ùdG  IQhódG
 πLCG  øe  ÜÉ`̀gQE’G  ó°V  ¿hóëàe{  QÉ©°T  âëJ  äó≤Y  »àdG  ,»eÓ°SE’G

.ôé«ædG ájQƒ¡ªéH »eÉ«f áæjóe »a ,zá«ªæàdGh º∏°ùdG
 á«ª«∏bE’G  Oƒ¡édG  »a  âcQÉ°T  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ∞«ØéJh  ¬`̀YGƒ`̀fCGh  √Qƒ`̀°`̀U  ≈à°ûH  ÜÉ```̀gQE’G  áëaÉμe  »`̀a  á`̀«`̀dhó`̀dGh
 πX »a ,á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG  ∫hódG ™e ¿hÉ©àdÉH ∂dPh ,¬∏jƒªJ ™HÉæe
 GócDƒe  ,á≤£æªdG  ∫hO  øe  ójó©dG  »a  Iô≤à°ùªdG  ô«Z  á«æeC’G  ´É°VhC’G
 ±ô£àdGh ∞æ©dG ∫Éμ°TCG áaÉμd ¢†aGôdG ï°SGôdG øjôëÑdG áμ∏ªe ∞bƒe
 ≈∏Y AÉ°†≤dG πLCG øe á«dhódG Oƒ¡édG ôaÉ°†J ≈dEG »YGódGh ,ÜÉgQE’Gh

.¬∏jƒªJh ¬ªYO ™HÉæe ∞«ØéJh ÜÉgQE’G
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  ∞bƒe  QOƒédG  óªëe  øH  ΩÉ°ûg  ô«Ø°ùdG  ócCG  Éªc
 ∫OÉY  ΩÓ°S  ∫ÓME’  á«eGôdG  Oƒ¡édG  áaÉc  ºYO  √ÉéJ  ï°SGôdGh  âHÉãdG
 πM CGóÑe ≥ah ,á∏≤à°ùªdG á«æ«£°ù∏ØdG ádhódG áeÉbEG øª°†j ÉªH πeÉ°Th
 á«dhódG á«Yô°ûdG äGQGôbh á«Hô©dG ΩÓ°ùdG IQOÉÑªd GOÉæà°SGh ø«àdhódG

.á∏°üdG äGP
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  º`̀YO  ô«Ø°ùdG  Oó`̀L  ó≤a  »æª«dG  ¿CÉ°ûdG  »`̀a  É`̀eCG
 »àdG  äGAGô`̀LEÓ`̀d  Égó«jCÉJh  ,≥«≤°ûdG  øª«dG  »a  á«Yô°ûdG  áeƒμë∏d
 »°VGQC’G áaÉc ≈∏Y ÉgPƒØf §°ùÑd øª«dG »a á«Yô°ûdG áeƒμëdG ÉgòîàJ
 π°UƒàdG ºàj ≈àM ,É¡«°VGQCG áeÓ°Sh ∫Ó≤à°SGh IóMh ¿Éª°†d á«æª«dG

 Ωƒ≤j  ,»æª«dG  Ö©°ûdG  äÉÄa  ™«ªL  ¬«a  ∑QÉ°ûj  πeÉ°T  »°SÉ«°S  πëd

 QGƒëdG äÉLôîeh ,ájò«ØæàdG É¡à«dBGh á«é«∏îdG IQOÉÑªdG ¢SÉ°SCG ≈∏Y

 πNóàdG  AÉ`̀ ¡`̀ fEGh  ,(2015)  2216  ø``̀eC’G  ¢ù∏ée  QGô``̀ bh  ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG

 IóMƒd  »°ù«FôdG  Oó¡ªdG  ó©j  …ò`̀dG  á«∏NGódG  ¬fhDƒ°T  »a  »LQÉîdG

 ¢VÉjôdG ¥ÉØJÉH G kó«°ûe ,»ª«∏bE’G √QGƒLh ¬«°VGQCG áeÓ°Sh QGô≤à°SGh

 øH ¿Éª∏°S ∂∏ªdG ø«Øjô°ûdG ø«eôëdG ΩOÉN øe áªjôc ájÉYôH ó≤Y …òdG

 ºJh  ,á≤«≤°ûdG  ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áμ∏ªªdG  ∂∏e  ,Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dGóÑY

 ¢ù∏éªdGh  á«æª«dG  áeƒμëdG  ø«H  2019  ôÑªaƒf  5  »a  ¬«∏Y  ™«bƒàdG

 Qƒ°üæe ¬HQóÑY »æª«dG ¢ù«FôdG áeÉîa Qƒ°†ëH ,»HƒæédG »dÉ≤àf’G

 OóY  ≈∏Y  óæà°ùj  …ò`̀dGh  ,á≤«≤°ûdG  á«æª«dG  ájQƒ¡ªédG  ¢ù«FQ  ,…OÉ`̀g

 õ««ªàdG  òÑfh  á∏eÉμdG  áæWGƒªdG  ¥ƒ≤ëH  ΩGõàd’G  ÉgRôHCG  ÇOÉÑªdG  øe
.áÄ«°ùªdG á«eÓYE’G äÓªëdG ∞bhh ,»≤WÉæªdGh »ÑgòªdG

 óªëe  ø`̀H  ΩÉ°ûg  ô«Ø°ùdG  ó``cCG  ,ájQƒ°ùdG  á``̀eRC’G  ¢Uƒ°üîHh
 πëd  π°Uƒà∏d  áaOÉ¡dG  Oƒ¡édG  πc  ó qjDƒJ  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¿CG  QOƒédG
 ádhódG  Iƒ`̀b  øª°†j  ÉªH  ájQƒ°ùdG  á«Hô©dG  ájQƒ¡ªédG  »a  »°SÉ«°S
 äÉYÉªédG πc êhôNh ,É¡«°VGQCG  πc ≈∏Y É¡JOÉ«°Sh É¡Jô£«°S §°ùHh
 »LQÉîdG  πNóàdG  ™æeh  ,ájQƒ°ùdG  »°VGQC’G  øe  á«HÉgQE’Gh  á∏JÉ≤ªdG
 ∫hódG  øe  ájôμ°ù©dG  äÓNóàdG  É k°Uƒ°üNh  ,á«∏NGódG  É¡fhDƒ°T  »a
 kAGóàYGh »dhódG ¿ƒfÉ≤dG óYGƒ≤d É k°Vƒaôe É kcÉ¡àfG ó©J »àdGh IQhÉéªdG
 AÉæHCG äÉMƒªW ≥≤ëj ÉªH ∂dPh ,É¡«°VGQCG IóMhh ÉjQƒ°S IOÉ«°S ≈∏Y

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG »a ≥«≤°ûdG …Qƒ°ùdG Ö©°ûdG
 ΩÉàdG øjôëÑdG áμ∏ªe ºYO áμ∏ªªdG ô«Ø°S ócCG  ,»Ñ«∏dG  ¿CÉ°ûdG »ah
 á«Ñ«∏dG ±GôWC’G áaÉc ø«H ≥aGƒàdG ≥«≤ëJ ≈dEG á«eGôdG Oƒ¡édG ™«ªéd
 »a ºFGódG QÉædG ¥ÓWEG ∞bh ¥ÉØJG ≈∏Y ™«bƒàdÉH É¡Ñ«MôJh ,á«æWƒdG
 ,»Ñ«∏dG  »æWƒdG  ¢û«édGh  »æWƒdG  ¥ÉaƒdG  áeƒμM  ø«H  É«Ñ«d  AÉ`̀LQCG
 ≈∏Y AÉ°†≤dGh QGô≤à°S’Gh øeC’G  ÜÉÑàà°SG  »a º¡°ùJ áª¡e Iƒ£N »a
 »∏NGódG  ¿CÉ°ûdG  »a  á«ÑæLC’G  äÓNóàdG  AÉ¡fEGh  á«HÉgQE’G  äÉª«¶æàdG

.»Ñ«∏dG
 á«Hô©dG  ô°üe  ájQƒ¡ªL  ió`̀d  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  OÉ`̀ °`̀TCGh
 »àdG  áã«ãëdG  Oƒ¡édÉH  ,á«Hô©dG  ∫hódG  á©eÉL  iód  ºFGódG  ÜhóæªdGh
 É¨æ«ghôdG  ¥ƒ≤M  øY  ´ÉaódG  »a  »eÓ°SE’G  ¿hÉ©àdG  áª¶æe  É¡H  Ωƒ≤J
 É¡JòîJG »àdG  É«ÑeÉZ ájQƒ¡ªL IQOÉÑªH Gó«°ûe ,á«dhódG  áMÉ°ùdG  ≈∏Y
 QÉªfÉ«e  ó°V  á«FÉ°†b  iƒ`̀YO  É¡©aQ  ∫ÓN  øe  É¨æ«ghôdG  øY  ´Éaó∏d
 »°SÉ«°ùdG  §¨°†dG  á°SQÉªªd  ádhÉëe  »a  á«dhódG  ∫ó©dG  áªμëe  »a
 .É¨æ«ghôdG  »ª∏°ùªd  ádGó©dG  ≥«≤ëJ  ádhÉëeh  ,É¡«∏Y  »°SÉeƒ∏HódGh
 É¡Ñ«Môàd  á≤jó°üdG  ¢ûjOÓ¨æH  ájQƒ¡ªL  áeƒμM  Oƒ¡éH  OÉ°TCG  Éªc
 ø`̀eC’G  ô«aƒJh  ,É¡«°VGQCG  ≈∏Y  º¡àaÉ°†à°SGh  É¨æ«ghôdG  »ª∏°ùªH
 É¨æ«ghôdG øe ÅL’ ¿ƒ«∏e 1^2 ≈∏Y ƒHôj Éªd á«fÉ°ùfE’G IóYÉ°ùªdGh

.QÉªfÉ«e »a ø«NGQ áj’h »a OÉ¡£°V’G øe øjQÉØdG

»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe ÇOÉÑeh ±GógC’ áμ∏ªªdG ºYO ócDƒj QOƒédG ô``«Ø°ùdG
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   د. عبداهلل يو�سف املطوع

مبارك اجلنيد

والتعليم،  الرتبية  يف  الأول  الرعيل  من  تربوية  قامة 

ع�شامي، نور الإميان ي�شع من جبينه، حمب للخري والأعمال 

اخلريية، له ب�شمات يف عدد من مفا�شل العملية الرتبوية 

اأو  ال�شارقة  مدار�س  اأو  البحرين  مدار�س  يف  اأكان  �شواء 

جامعة  يف  عرفته  البحرين،  جامعة  اأو  الرتبوي  التاأهيل 

البحرين عندما كنُت مدر�ًشا يف اجلامعة لبع�س املقررات 

والتعليمية  الرتبوية  ال�شخ�شية  نعم  فكان  الرتبوية، 

القريبة من الطالب يف اجلامعة، يقدرونه ويوقرونه، اإنه 

الدكتور مبارك علي اجلنيد.

ولد الدكتور مبارك اجلنيد يف مدينة احلد عام1941م، 

فقد  وعاداتها،  تراثها  من  وت�شرب  مدار�شها،  يف  ودر�س 

تربية  اأبنائها  لرتبية  جهودها  جل  بذلت  اأ�شرة  يف  ن�شاأ 

طيبة، التحق مع بع�س اخوانه ما قبل املدر�شة بالكتاتيب 

ثم  للبنني،  البتدائية  احلد  مبدر�شة  التحق  ثم  )املطوع(، 

الثانوية ق�شم املعلمني، تخرج معلًما عام 1960م، دّر�س 

يف مدار�س العا�شمة حتى عام 1965م، ثم اأُعري اإىل دولة 

الإمارات العربية املتحدة )ال�شارقة( �شمن بعثة البحرين 

اإىل هذه الإمارة، حيث مكث فيها ملدة اأربع �شنوات تنقل بني 

مدار�س ال�شارقة وخورفكان والذيد، اإذ ُعنّي مديًرا ملدر�شة 

الذيد بالإ�شافة اإىل قيامه بالتعليم يف هذه املدر�شة، يف هذه 

الفرتة انت�شب اإىل جامعة بريوت العربية فرع الإ�شكندرية 

تخ�ش�س لغة عربية عام 1970م.

ُعنّي  البحرين  اإىل  اجلنيد  مبارك  الدكتور  عودة  وبعد 

معلًما يف مدر�شة احلد البتدائية العدادية للبنني، وعندما 

ُعنّي معلًما للغة  العربية  اللغة  اللي�شان�س يف  ح�شل على 

1973م  عام  حتى  اخلليفية  الهداية  مدر�شة  يف  العربية 

التاأهيل  مركز  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن�شاأت  عندما 

وقد  اخلدمة،  اأثناء  لتاأهيلهم  واملديرين  للمعلمني  الرتبوي 

كان الدكتور مبارك اجلنيد �شمن الفريق الذي قام بتدريب 

ِقَل هذا الفريق بالتعاون مع منظمة  هذه الفئات بعد اأن �شُ

اليون�شكو )منظمة الأمم املتحدة للرتبوية والعلم والثقافة( 

داخل البحرين وخارجها.

ونظًرا لتميز الدكتور مبارك اجلنيد ابتعث مع بع�س 

الزمالء اإىل كلية الرتبية بجامعة عني �شم�س يف جمهورية 

العام واخلا�س من  الدبلوم  للح�شول على  العربية  م�شر 

عام 1978م حتى عام 1980م.

وعندما اأُحِلَق مركز التاأهيل الرتبوي بجامعة البحرين 

يف  للتدري�س  تاأهيله  بهدف  الدرا�شة  ملوا�شلة  ابُتِعَث 

اجلامعة، حيث ح�شل على املاج�شتري والدكتوراه يف الفرتة 

الإدارة والتخطيط  بق�شم  من 1983م حتى عام 1987م 

حممد  الدكتور  الأ�شتاذ  اإ�شراف  حتت  املقارنة  والدرا�شات 

�شيف الدين فهمي رحمه اهلل.

الدكتوراه  على  اجلنيد  مبارك  الدكتور  ح�شول  وبعد 

الرتبية  كلية  يف  البحرين  بجامعة  ُعنّي  1987م  عام 

يف  مكث  حيث  والدبلوم،  البكالوريو�س  طالب  لتدري�س 

باإعداد  قام  الأثناء  هذه  يف  2000م،  عام  حتى  الكلية 

الكثري من البحوث والدرا�شات الرتبوية مع بع�س الزمالء 

اأثناء وجوده باجلامعة، ومن اأهمها درا�شة حول م�شكالت 

املعلمني  اجتاهات  واأخرى حول  الأطفال،  ريا�س  معلمات 

واملعلمات اجتاه معلم نظام الف�شل يف البحرين، عطًفا على 

الكثري من الأوراق البحثية واأوراق العمل التي ُطرحت يف 

العديد من املوؤمترات واحللقات العلمية التي �شارك بها.

العديد من  الدكتور مبارك اجلنيد  وقد تخرج على يد 

الطلبة يف املرحلة الثانوية والعديد من املعلمني واملديرين 

الطلبة والطالبات  الرتبوي والعديد من  التاأهيل  يف مركز 

يف املرحلة اجلامعية.

بن  حمد  امللك  جاللة  طرح  2000م،  عام  بداية  ومع 

عي�شى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه العديد من الإ�شالحات 

يف تعزيز احلرية والدميوقراطية وملواكبة م�شرية التنمية 

واملجال�س  وال�شورى  النواب  جمل�شي  تاأ�شي�س  خالل  من 

مبارك  الدكتور  جعل  الذي  الأمر  باملحافظات،  البلدية 

ع�شًوا  انتخابه  مّت  اإذ  الجتاه،  هذا  يف  يتجه  اأن  اجلنيد 

البلدي يف  املجل�س  لرئي�س  ونائًبا  البلدي  املحرق  ملجل�س 

الفرتة من عام 2002م حتى عام 2006م.

الأن�شطة  يف  م�شاركات  اجلنيد  مبارك  وللدكتور 

اأهمها م�شاركته يف نادي احلد  الجتماعية واخلريية، من 

يف  وم�شاركته  اإدارًيا،  وع�شًوا  لعًبا  والثقايف  الريا�شي 

تاأ�شي�س اجلمعية الإ�شالمية، وع�شًوا اإدارًيا يف اجلمعيات 

احلد  وجمعية  ال�شتهالكية  التعاونية  احلد  جمعية  مثل: 

اخلريية وجمعية تعايف للمخدرات وجمعية تفاوؤل لذوي 

وع�شًوا  للجاليات،  الهداية  ومركز  اخلا�شة  الحتياجات 

جمعية  يف  اإدارًيا  وع�شًوا  الإ�شالمية،  الرتبية  بجمعية 

الأ�شالة، وع�شًوا يف جمل�س اإدارة مدار�س الإميان.

كما �شارك الدكتور مبارك اجلنيد يف الكثري من احللقات 

واملوؤمترات داخل مملكة البحرين وخارجها، بالإ�شافة اإىل 

من  واجلوائز  التقدير  �شهادات  من  الكثري  على  ح�شوله 

جهات خمتلفة منها وزارة الرتبية والتعليم، وقد تّوج هذه 

التكرميات و�شام الكفاءة من الدرجة الأوىل من قبل ح�شرة 

اآل خليفة حفظه اهلل  �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى 

ورعاه يف عيد العلم عام 2008م.

هذا التميز والزخم الرتبوي والتعليمي للدكتور مبارك 

التعليم يف كل املحطات الرتبوية  اجلنيد ي�شهد له تاريخ 

والتعليمية التي مّر بها.

حذرت من النمو ال�سريع ملعدل الإ�سابة عند الأطفال نتيجة ال�سمنة .. الغامن:

 16.3% من البالغني يف البحرين م�سابني بداء ال�سكري

خديجة العرادي

العائلة  طب  ا�شت�شارية  ك�شفت 

اأمل  د.  ال�شكري  اأمرا�س  وماج�شتري 

الحتاد  لإح�شائيات  وفًقا  لأنه  الغامن 

الدويل ملر�س ال�شكري، فقد بلغت ن�شبة 

الإ�شابة بداء ال�شكري يف مملكة البحرين 

ن�شبة  وهي   ،%16.3 البالغني  لفئة 

ت�شنف باأنها مرتفعة.

وقالت اإنه من املتوقع اأن يرتفع عدد 

اإىل  ال�شكري  بداء  امل�شابني  الأ�شخا�س 

700 مليون بحلول عام 2045، مبينة 

اأنه وبح�شب اح�شائيات الحتاد العاملي 

بالغ  مليون   463 هناك  فاإن  لل�شكري 

ال�شكري يف  متعاي�شني مع مر�س  كانوا 

عام 2019.

وذكرت الدكتورة الغامن يف ت�شريح 

اليوم  مبنا�شبة  لـ»اليام«  خا�س 

املر�س  بهذا  والتوعية  لل�شكر  العاملي 

من  ال�شكري  مر�س  اإن  نوفمرب  �شهر  يف 

انت�شاًرا مقارنة  الأكرث  الثاين بعد  النوع 

احلمل،  و�شكري  الول  النوع  بال�شكري 

النوع  من  كري  ال�شُّ مر�س  ا�شتهر  وقد 

يزداد  اليوم  لكن  الباِلغني،  كري  ب�شُّ  2

النوع  بال�شكري  املُ�شابني  الأطفال  عدد 

يف  منة  ال�شِّ لزيادة  نتيجًة  ا  ورمبمَّ  ،2

مقاومة  اىل  يوؤدي  مما  الطفولة  مرحلة 

الن�شولني.

مبر�س  الإ�شابة  »حَتُدث  واأ�شافت 

اجل�شم  ُي�شِبح  عندما   2 النوع  كري  ال�شُّ

نتيجة  )ويحدث  لالن�شولني  مقاوًما 

اأو عندما يقل  ال�شمنة(،  او  الوزن  زيادة 

البنكريا�س  من  الأن�شولني  هرمون  اإفراز 

او وجود ال�شببني مع بع�س«. 

لال�شابة  اخلطر  عوامل  اإن  وبينت 

التاريخ  ت�شمل  الثاين  النوع  بال�شكري 

العائلي وال�شمنة والتقدم بالعمر وامناط 

احلياة غري ال�شحية وزيادة خ�شر البطن 

عند  احلمل  ب�شكري  ال�شابة  وتاريخ 

ال�شيدات وال�شابة بتكي�س املباي�س عند 

الن�شاء او ال�شابة مبتالزمة الي�س«.

من  اأنف�شنا  حماية  كيفية  وحول 

قالت  الثاين،  النوع  بال�شكري  ال�شابة 

اإن ذلك يكون عن طريق تقليل ال�شكريات 

من  وفري  قدر  وتناول  والن�شويات، 

كمية  و�شرب  بالألياف،  الغنية  الأطعمة 

وتقليل  الكايف  والنوم  املاء،  من  كافية 

الريا�شة  وممار�شة  النف�شي،  الرهاق 

بانتظام، والتخل�س من زيادة الوزن او 

ال�شمنة، والإقالع عن التدخني«.

 د. اأمل الغامن

جمعية البحرين للتدريب تنتخب جمل�س اإدارتها اجلديد 

للتدريب  البحرين  جمعية  عقدت 

وتنمية املوارد الب�شرية اجتماع اجلمعية 

جمل�س  وانتخابات  العادية  العمومية 

 2022 /2020 للعامني  اجلديد  الإدارة 

يف دورة عملها الواحدة والع�شرين، وذلك 

ال�شابق  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  بح�شور 

واأع�شاء اجلمعية وخربائها ومنت�شبيها.

ترحيبية  بكلمة  الجتماع  بداأ  وقد 

اأحمد  الإدارة  جمل�س  عن  نيابة  قدمها 

حممود عطية رئي�س جمل�س الإدارة، اأ�شاد 

الدورة  خالل  اجلمعية  باإجنازات  خاللها 

ال�شابقة، مثنًيا على جهود اأع�شاء جمل�س 

الإدارة الذين عملوا بروح الأ�شرة الواحدة 

طوال العامني من اأجل امل�شاهمة يف تطوير 

التدريب وتنمية املوارد الب�شرية يف مملكة 

على  الأع�شاء  جميع  �شكر  كما  البحرين، 

املحافل  خمتلف  يف  املتميزة  م�شاركتهم 

والتي جعلت من اجلمعية ا�شًما لمًعا مبا 

متتلك من خربات وكفاءات متميزة.

حورية  الدكتورة  ا�شتعر�شت  بعدها 

عبا�س مدير الإعالم وتنمية املراأة التقرير 

مت�شمًنا   2020 /2018 للعامني  الأدبي 

جمل�س  عمل  دورة  خالل  اإجنازه  مت  ما 

اأثنى  اإذ  املايل،  للتقرير  وموجًزا  الإدارة 

من  فيه  جاء  ما  على  اجلمعية  اأع�شاء 

اإجنازات يفخرون بها، خا�شة اأن اجلمعية 

من  النتهاء  ب�شدد  املحدودة  باإمكاناتها 

مبوا�شفات  للجمعية  اجلديد  املقر  بناء 

عاملية. 

جلنة  ت�شلمت  الجتماع  انتهاء  وبعد 

النتخابات برئا�شة الدكتور �شلمان الفردان 

الت�شويت  عملية  على  الإ�شراف  مهمة 

واختيار جمل�س الإدارة اجلديد املكون من 

11 ع�شًوا، من بني 15 مرت�شًحا.

عن  النتخابات  نتائج  اأ�شفرت  وقد 

فوز 11 ع�شًوا، قاموا بعقد اجتماع خا�س 

اإذ  املجل�س،  الإدارية يف  املنا�شب  لتوزيع 

ملجل�س  رئي�ًشا  عطية  اأحمد  تزكية  متت 

الإدارة، واختيار الأ�شتاذة بهيجة الديلمي 

الكوادر  وتطوير  للتدريب  الرئي�س  نائب 

نائب  عبا�س  حورية  الدكتورة  الب�شرية، 

املراأة،  وتنمية  الدارية  لل�شوؤون  الرئي�س 

خالد  العام،  ال�شر  اأمني  نورالدين  �شمري 

اجلودر  اأمل  الدكتورة  املايل،  الأمني  مراد 

مدير �شوؤون الأع�شاء وجودة احلياة، منري 

�شارة  والربامج،  الفعاليات  مدير  �شرور 

�شمرية  والت�شال،  الإعالم  مدير  عابدين 

الحرتايف،  التطوير  مدير  علي  اأحمد 

الدرا�شات  مدير  فتيل  مو�شى  الدكتور 

العالقات  الزياين مدير  والبحوث، واأحمد 

املوؤ�ش�شية. وقد بداأ جمل�س الإدارة اجلديد 

بتوزيع املهام ومناق�شة اخلطة امل�شتقبلية 

للجمعية للفرتة القادمة.

هيئة الثقافة تنّظم جل�سة نقا�سية ت�ستك�سف اآفاق الفنون الإ�سالمية

الإ�شالمي،  للفن  العاملي  باليوم  احتفائها  �شمن 

تقنية  -عرب  والآثار  للثقافة  البحرين  هيئة  نظمت 

الت�شال املرئي- جل�شة نقا�شية بعنوان »اآراء حول الفن 

الإ�شالمي«، ا�شت�شافت كالً من الدكتورة هبة نايل بركات 

رئي�س �شوؤون ق�شم التقييم الفني مبتحف الفن الإ�شالمي 

باأعمال  القائمة  اخلمي�س  اآلريكا  والدكتورة  ماليزيا،  يف 

الر�شيدي  و�شيف  كندا،  من  خان  الأغا  متحف  عام  مدير 

املدير العام ملوؤ�ش�شة »بركات« من اململكة املتحدة. 

ذا  اأ�شلوًبا  كونه  الإ�شالمي  الفن  اجلل�شة  وناق�شت 

وجوه متعددة، وكونه عبارة عن تراكم ميتد على مدار 

1400 عام م�شت من التاريخ والتنوع اجلغرايف املبهر.

اآل  ال�شيخة هال بنت حممد  قالت  الندوة،  بداية  ويف 

خليفة مدير عام الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة 

والآثار: »الفن الإ�شالمي الذي يروي حكاية ح�شارة امتدت 

ملختلف بقاع الأر�س، نحتفي به يف هذا اليوم الذي اأقّرته 

منظمة اليوني�شكو وبادرت مبقرتحه مملكة البحرين حني 

لعام 2018«،  الإ�شالمية  للثقافة  املحرق عا�شمة  كانت 

بنت  مي  ال�شيخة  راود  حلًما  كان  اليوم  »هذا  واأ�شافت: 

مع  واقع  اإىل  وحتّول  الهيئة،  رئي�س  خليفة  اآل  حممد 

اإقراره ليكون منرًبا ينقل ر�شالة الفن الإ�شالمي، ون�شتعيد 

به اأجمل ما متتلكه احل�شارة الإ�شالمية من فنون متنوعة 

وحية ما زال تاأثريها قائًما حتى اليوم«. 

يلهم  زال  ما  الإ�شالمي  الفن  غنى  اأن  اإىل  واأ�شارت 

موؤكدة  والتقليدية،  احلرفية  وال�شناعات  اليوم  �شباب 

اأن هذه الندوة التي تقام عن بعد رغم الظروف تاأتي من 

العامل  وجمال  غنى  حول  والتوا�شل  احلوار  اإثراء  اأجل 

الإ�شالمي وفنونه وح�شاراته.

الإ�شالمي  الفن  اإن  اخلمي�س  اآلريكا  الدكتورة  وقالت 

اأكرب  ب�شكل  تركز  اأكادميية  مبنهجية  حالًيا  تعريفه  يتم 

على جانبه املادي، م�شيفة اأن اإنتاجات هذا الفن املتنوع 

لها جوانب غري مادية يجب اإلقاء ال�شوء عليها. واأو�شحت 

اأن الكثري من القطع الفنية الإ�شالمية لها امتداد تاريخي، 

اإذ كانت ُتعد حرًفا يف زمانها وم�شتمرة حتى الآن، واإن 

املنا�شب  القدر  يعطيها  ل  جمّردة  فنية  قطًعا  اعتبارها 

الإ�شالمي  الفن  تعريف  اأن  اإىل  واأ�شارت  الهتمام.  من 

لدى املجتمعات امل�شلمة يختلف عن الطريقة التي يراها 

كافة؛  بجوانبه  تراه  فهي  العامل،  حول  من  غريهم  فيها 

الأغا  متحف  عمل  وحول  واملعنوية.  والروحية  املادية 

خان يف كندا، قالت الدكتورة اخلمي�س اإن املتحف ي�شعى 

الثقايف غري عرو�شه  والتبادل  التعاي�س  قيم  تعزيز  اإىل 

الفنون  تيارات  مع  وتفاعله  املوؤقتة  ومعار�شه  الدائمة 

احلديثة. وقالت اإن املتحف ي�شم 1200 قطعة متنوعة 

فنية  وقطًعا  امليالدي،  ال�شابع  القرن  اإىل  بع�شها  يعود 

مميزة من زجاج و�شرياميك ومعدن، وغريها من املواد.

�سمن فئة اأف�سل تطبيق حكومي جلائزة التميز احلكومي

تطبيق »توا�سل« يفوز بجائزة التميز احلكومي العربي

وقد اأعرب الرئي�س التنفيذي للهيئة 

فخره  عظيم  عن  القائد  علي  حممد 

املنا�شبة،  وبهذه  الإجناز،  هذا  بتحقيق 

منت�شبي  جميع  وبا�شم  با�شمه  رفع 

حل�شرة  التهاين  اآيات  اأ�شمى  الهيئة 

�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن 

حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء 

الوقت  يف  موؤكدا  ورعاه،  اهلل  حفظه 

والتي  �شموه،  توجيهات  باأن  نف�شه 

التوا�شل  اأهمية  على  ارتكزت  لطاملا 

وامل�شتفيدين،  احلكومية  اجلهات  بني 

متعددة  قنوات  توفري  على  والعمل 

للتوا�شل املبا�شر هي من العوامل التي 

على  التطبيق  قدرة  تعزيز  يف  اأ�شهمت 

املناف�شة.

كما اأكد باأن اهتمام الفريق اأول ركن 

ال�شيخ را�شد بن عبداهلل اآل خليفة وزير 

وجهود  للتزام  ومتابعته  الداخلية، 

�شاحب  توجيهات  بتنفيذ  الهيئة 

قد  الوزراء،  رئي�س  العهد  ويل  ال�شمو 

اأ�شهمت يف اأن يكون اليوم من املن�شات 

الإلكرتونية الرائدة، معربا عن خال�س 

الهيئة،  يف  الوطنية  للكفاءات  تقديره 

اإطالق  رحلة  يف  �شاهمت  والتي 

اآثاره  ح�شد  ويف  وتطويره،  التطبيق 

تطوير  يف  دوره  وبخا�شة  الإيجابية 

لالإجنازات  وح�شد  احلكومي،  الإداء 

جلائزة  كح�شده  والدولية،  الإقليمية 

ال�شباح  العلي  �شامل  ال�شيخ  �شمو 

العاملية  والإ�شادة  للمعلوماتية 

للحكومة  املتحدة  الأمم  تقرير  �شمن 

الإلكرتونية خالل العام 2020.

التطبيق،  اإىل مميزات  القائد  واأ�شار 

والتي �شاعدت على فوزه، مثل �شهولة 

كافة  متكمَّني  على  وقدرته  ا�شتخدامه، 

مع  ال  الفعمَّ التوا�شل  من  امل�شتفيدين 

اجلهات احلكومية. وحول اأثر التطبيق 

يعتمد  هامة  اأداة  اأ�شبح  اأنه  بني 

مالحظاتهم  لتقدمي  امل�شتفيدون  عليها 

مدلال  فورية،  وب�شورة  ومقرتحاتهم 

تد�شني  منذ  الهيئة  با�شتالم  ذلك  على 

اليوم  حتى   2016 عام  يف  التطبيق 

م�شتلمة،  حالة  األف   )175( من  اأكرث 

اأكتوبر  حتى  يناير  من  الفرتة  وخالل 

عدد  اإجمايل  بلغ   2020 العام  من 

حالة،  األف   )69( امل�شتلمة  احلالت 

كما واأن )70%( من هذه احلالت كانت 

الهيئة  باأن  م�شيفا:  التطبيق،.  عرب 

هذه  كافة  مع  وا�شتجابت  تفاعلت  قد 

تنفيًذا   %99 بلغت  وبن�شبة  احلالت 

ل�شيا�شة اتفاقية م�شتوى اخلدمة.

حممد علي القائد

حققت هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية اإجناًزا اإقليميًا م�ضرًفا، متثل بفوز تطبيق »توا�ضل« عن فئة اأف�ضل تطبيق حكومي ذكي 

اأطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع املنظمة العربية للتنمية الإدارية  �ضمن جائزة التميز احلكومي العربي يف دورتها الأوىل، والتي 

بجامعة الدول العربية.

اأحمد حممود عطية
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جامعة »كرانفيلد« تكرم الرئي�س 

التنفيذي للعمليات يف طريان الإمارات

عادل  الربيطانية،  كرانفيلد  جامعة  منحت 

للعمليات يف طريان  التنفيذي  الرئي�س  الر�ضا، 

املتميزين  الطريان  خريجي  جائزة  الإمارات، 

امل�ؤ�ض�ضات  اإحدى  اجلامعة  هذه  وتعد   .2020

الأكادميية الرائدة على م�ضت�ى العامل يف برامج 

الطريان والف�ضاء.

اجلائزة،  لت�ضليم  افرتا�ضي  حفل  وخالل   

الرئي�س  جريج�ض�ن،  بيرت  ال�ضري  حتدث 

عن  كرانفيلد،  جامعة  رئي�س  ونائب  التنفيذي 

الطريان  �ضناعة  يف  الر�ضا  عادل  م�ضاهمات 

وقدراته القيادية كمبعث فخر خلريجي كرانفيلد 

يتهياأون  الذين  اجلدد  للطلبة  اإلهام  وم�ضدر 

واأ�ضار  الطريان.  جمال  يف  م�ض�ؤوليات  لت�يل 

الر�ضا يف  اإىل جه�د  ب�ضكل خا�س  بيرت  ال�ضري 

جمالت البتكار وتكامل التكن�ل�جيا يف خمتلف 

الكفاءة  حتقيق  اإىل  اأدى  ما  الطريان،  حق�ل 

الت�ضغيلية وال�ضالمة ور�ضا العمالء و�ضاهم يف 

جناح طريان الإمارات، ويف خطاب القب�ل الذي 

األقاه، اأرجع الر�ضا الف�ضل اإىل اجلامعة لتميزها 

ما  العملي والأكادميي،  الربط بني اجلانبني  يف 

�ضاعد على تقدمه يف م�ضاره ال�ظيفي، م�ضرًيا اإىل 

براجمها املت�ازنة التي تت�ضمن اأحدث اخلربات 

يف ال�ضناعة.  ووجه عادل الر�ضا ال�ضكر اإىل �ضم� 

ال�ضيخ اأحمد بن �ضعيد اآل مكت�م، الرئي�س الأعلى 

الرئي�س التنفيذي لطريان الإمارات واملجم�عة، 

الإمارات  ال�ضري تيم كالرك، رئي�س طريان  واإىل 

على ت�ضجيعهما وثقتهما فيه على مر ال�ضنني، كما 

�ضكر اأ�ضرته وزمالءه على دعمهم امل�ضتمر.

اأحمد  ال�ضيخ  �ضم�  »كان  الر�ضا:  وقال   

وامل�جهني  الرئي�ضني  القياديني  من  تيم  وال�ضري 

ت�ضجيعهما  وبدون  املهنية.  م�ضريتي  ط�ال 

ودعمهما، مل اأكن لأح�ضل على درجة املاج�ضتري 

�ضم�  يل  قدم   ،1997 عام  ففي  كرانفيلد.  يف 

ال�ضيخ اأحمد م�ضك�ًرا منحة درا�ضية لنيل درجة 

طريان  كانت  كرانفيلد.  جامعة  يف  املاج�ضتري 

الإمارات يف ذلك ال�قت �ضركة نا�ضئة وطم�حة 

و�ضريعة النم�، وكان من ال�ضعب البتعاد عن 

مديري  لكن  للدرا�ضة،  والتفرغ  امل�ض�ق  العمل 

ال�ضري تيم كالرك �ضجعني على امل�ضي قدًما يف 

درا�ضتي«.

»الهالل الأحمر البحريني«: ت�شمني الدورات 

الإ�شعـــافــيـــة اأ�شــ�س الـتـعـامــل مـــع اأعـــرا�س كـــورونـــا

ا فنًيا بعـنوان »مـريد عـلى طريـق الـعـ�شق« العبا�شي يقيم معر�شً

ا �ضخ�ضًيا  مبنا�ضبة الي�م العاملي للفن الإ�ضالمي، اأقام الفنان نادر العبا�ضي معر�ضً

بعن�ان »ُمريد على طريق الع�ضق« يف جالريي ل�غن اأرت بحديقة الأندل�س. 

عامي  بني  اإجنازها  مت  للفنان  الأعمال  من  جمم�عة  على  املعر�س  هذا  ي�ضتمل 

يف  الفنية  واملعاجلات  الإنتاج  تن�ع  اإمكانيات  يف  تبحث  والتي  و2020   2011

ال�ضياق الإ�ضالمي من منظ�ر معا�ضر. 

عام  الدانة  على جائزة  احلا�ضل  العبا�ضي  نادر  الفنان  يحاول  املعر�س  هذا  يف 

2017 فتح باب النقا�س الفني يف م��ض�ع الفن الإ�ضالمي ب�قت مل يعد هناك حدود 

وا�ضحة للفن واأ�ضبح كل م��ض�ع قابالً للطرح من خالل بع�س الت�ضاوؤلت الفنية 

اأين تنتهي احلرفة ويبداأ  ذات البعد الإن�ضاين؛ مثل: ما ه� الفن الإ�ضالمي املعا�ضر؟ 

الفن؟ ما ه� »اإ�ضالمي« يف الفن�ن الإ�ضالمية؟، هذا وي�ضتمر املعر�س حتى 25  يناير 

.2021

اأعلنت جمعية الهالل الأحمر البحريني اأنها قامت بت�ضمني دوراتها 

معل�مات  واملقيمني  البحرينيني  ملئات  �ضن�ًيا  تقدمها  التي  الإ�ضعافية 

ك�رونا،  بفريو�س  باإ�ضابتهم  امل�ضتبه  الأ�ضخا�س  مع  التعامل  ح�ل 

والأعرا�س امل�ضاحبة لهذا الفايرو�س، والإجراءات الحرتازية الالزمة 

للتعامل مع امل�ضاب.

وقال رئي�س جلنة الإ�ضعافات الأولية يف اجلمعية كاظم القالف اإن 

الإ�ضعافات الأولية اكت�ضبت طابًعا م�ض�ًبا باحليطة واحلذر بعد انت�ضار 

جائحة ك�رونا، لي�س بالن�ضبة لالأ�ضخا�س امل�ضابني بالفريو�س فقط، 

اأق�ضى درجات احليطة  الذين يجب عليهم ت�خي  بامل�ضعفني  ا  اأي�ضً بل 

واحلذر خالل تعاملهم مع الأ�ضخا�س الذين يتم اإ�ضعافهم.

واأ�ضاف القالف يف ت�ضريح له مبنا�ضبة الي�م العاملي لالإ�ضعافات 

الأولية الذي ي�ضادف �ضهر �ضبتمرب من كل عام اأن دورات الإ�ضعافات 

ال�ضليم يف  التعامل  التدريب على  التي تقدمها اجلمعية ت�ضمل  الأولية 

حالت الإنعا�س القلبي الرئ�ي، والختناق والغرق، والأزمة القلبية، 

والأزمة التنف�ضية، والنزيف، واجلروح، واحلروق، والإغماء والك�ض�ر 

بطرق  بالت�عية  خا�ضة  حماور  اإ�ضافة  ومتت  والغ�ضة،  وال�ضدمة 

انت�ضار العدوى من ك�رونا، وكيفية ال�قاية بناء على اأحدث املراجع 

العلمية وت��ضيات منظمات ال�ضحة العاملية، اإ�ضافة اإىل التدريب على 

الع�دة الآمنة للحياة الطبيعية ب�ضكل تدريجي والتعاي�س مع جائحة 

ك�رونا.

كاظم القالف

»املر�شد حلقوق الإن�شان« ت�شتعر�س

 التـــجــــارب اخلليـجـيــة حلـمـــايــــة الطـفــــل
الإن�ضان  حلق�ق  املر�ضد  جمعية  اأعلنت 

�ضعار  حتت  ثقافية  ندوة  ا�ضت�ضافة  عن 

الطفل«،  »جتارب خليجية يف حماية حق�ق 

وذلك عرب الت�ضال املرئي ي�م ال�ضبت امل�افق 

من  نخبة  مب�ضاركة  2020م،  ن�فمرب   21

على  املجال  هذا  يف  واملتخ�ض�ضني  اخلرباء 

م�ضت�ى املنطقة.

وقالت رئي�ضة اللجنة املنظمة للندوة دانة 

بالتزامن  تاأتي  الندوة  هذه  اإن  اخلل�  طارق 

مع احتفاء دول العامل بالي�م العاملي للطفل 

الذي ي�ضادف 20 ن�فمرب من كل عام، اإذ بداأ 

اجلمعية  اعتماد  منذ  الي�م  هذا  تخ�ضي�س 

الطفل  حق�ق  لتفاقية  املتحدة  لالأمم  العامة 

عام 1989، ليتم الحتفاء باملنجزات واإقامة 

حلماية  الت�ع�ية  واملحا�ضرات  الندوات 

حق�ق الطفل وتط�يرها.

اإىل  تهدف  الندوة  باأن  اخلل�  واأ�ضافت 

ومدى  الطفل  حق�ق  على  ال�ض�ء  ت�ضليط 

على  له  الالزمة  واحلماية  الرعاية  ت�افر 

اخلليج  لدول  التعاون  دول جمل�س  م�ضت�ى 

اأبرز  متحدث  كل  �ضي�ضتعر�س  اإذ  العربية، 

فيما  دولة  كل  ت�ضريع  الناجحة يف  التجارب 

يتعلق باحلق يف التعليم وال�ضحة والعناية 

املجالت،  من  وغريها  والرتب�ية  الأ�ضرية 

وم�ؤ�ض�ضية  تنفيذية  تدابري  من  ت�ضمنتها  وما 

حلماية حق�ق الطفل ورعايته.

دانة اخللو 

بتنظيم من جمعية اخلالدية ال�شبابية

امللتقى الإعالمي اخلليجي ال�شبابي الأول يختتم اأعماله

الذي  الأول  ال�ضبابي  اخلليجي  الإعالمي  امللتقى  اأعمال  انتهت 

نظمته جمعية اخلالدية ال�ضبابية حتت �ضعار »اآثار جائحة ك�رونا 

على الإعالم اخلليجي«، وذلك برعاية النائب خالد بن �ضالح ب�عنق 

عرب تطبيق »Zoom« ومب�ضاركة ك�كبة من الإعالميني والإعالميات 

من خمتلف دول اخلليج ال�ضقيقة.

وقد ناق�س امللتقى من خالل ع�ضر اأوراق عمل العديد من املحاور، 

اأهمها مدى تاأثري جائحة ك�رونا على الإعالم اخلليجي ب�ضكل مبا�ضر 

وغري مبا�ضر، وماذا قدم هذا الإعالم خالل الأزمة، وكيف تعامل مع 

اجلائحة، وهل حقق الأهداف املطل�بة منه خاللها.

م�اجهة  يف  ال�ضحافة  حرية  اأهمية  مدى  م�ضاألة  تناول  كما 

ك�رونا، وما اإذا كانت اجلائحة قد فر�ضت ن�ًعا اآخر من التحديات 

على و�ضائل الإعالم التقليدية، والدور الذي لعبه الإعالم اخلليجي 

يف فرتة اجلائحة وكيف تعامل مع الأخبار الكاذبة وال�ضائعات.

دول  خمتلف  من  و�ضحافي�ن  اإعالمي�ن  العمل  اأوراق  وقدم 

امل�قع  ق�ضم  وم�ض�ؤولة  �ضحفية  حبيب  زهراء  وهم:  اخلليج، 

عيد  حممد  د.  البحرين،  مملكة  من  ال�طن  ب�ضحيفة  الإلكرتوين 

الإعالمي  ال�ضع�دية،  العربية  اململكة  من  اإعالمي  نا�ضط  ال�ضريحي 

نايف الب�ضايرة ومبارك جا�ضم التنيب ممثل جمعية ال�ضحفيني من 

والعالقات  الإعالم  دائرة  مدير  ود. خالد اخل�الدي  الك�يت،  دولة 

العامة ببلدية �ضحار من �ضلطنة عمان.

ومن دولة الإمارات العربية املتحدة �ضارك يف امللتقى كل من: 

منى  البيان  ب�ضحيفة  ال�ضحفية  الكاتبة  الغيالين،  خالد  الإعالمي 

فهد  الروؤية  ب�ضحيفة  والقت�ضاد  املحليات  ق�ضم  رئي�س  احلم�دي، 

يف  الأجنبية  الأخبار  ورئي�س  الدرمكي،  فاطمة  الإعالمية  اأمريي، 

مديرة  احل�ار  اأدارت  وقد  اهلل.  �ضكر  اإبراهيم  الإمارات  اأنباء  وكالة 

الإذاعة الإعالمية ن�ضرين معروف

م�شت�شفى ال�شالم التخ�ش�شي 

يوقع اتفاقية تعاون مع �شركة �شلة اخلليج

التخ�ض�ضي،  ال�ضالم  م�ضت�ضفى  وقع 

يف  املتميزة  ال�ضحية  الرعاية  مراكز  اأحد 

�ضلة  مع  �ضراكة  عقد  البحرين،  مملكة 

يف  احرتافية  خدمات  تقدم  والتي  اخلليج 

جمال خدمة العمالء ومراكز الت�ضال. �ضلة 

خدمة  جتربة  حلل�ل  مزود  هي  اخلليج، 

من  العديد  على  واحلائزة  املتميزة  العمالء 

اجل�ائز، ويقع مقرها يف مملكة البحرين.

�ضيتمكن  ال�ضراكة،  هذه  خالل  من 

من  التخ�ض�ضي  ال�ضالم  م�ضت�ضفى 

جمال  يف  التقنيات  اأحدث  اإىل  ال��ض�ل 

مراكز  خالل  من  من  العمالء،  خدمة 

من  املقدمة  الت�ضغيل  وحل�ل  الت�ضال 

�ضركة �ضلة والتي ت�ضمن اأعلى م�ضت�يات 

ا�ضتجابة  خالل  من  للعمالء  اجل�دة 

الرئي�س  وقال  و�ضريعة.  ودقيقة  فعالة 

التخ�ض�ضي،  ال�ضالم  مل�ضت�ضفى  التنفيذي 

الدكت�ر رامز الع��ضي: »ت�فر �ضلة فريًقا 

خدمة  جمال  يف  اخلرباء  من  ا  متخ�ض�ضً

ومتعددي  جيداً  تدريباً  املدربني  العمالء 

لعمالء  متميزة  خدمات  لتقدمي  اللغات 

هذه  التخ�ض�ضي.  ال�ضالم  م�ضت�ضفى 

اإ�ضايف على  م�ؤ�ضر  ال�ضراكة مع �ضلة هي 

التزامنا ب�ضمان ا�ضتمرارية النم� من خالل 

اأعلى معايري خدمة العمالء جلميع عمالئنا 

والدويل«.  املحلي  ال�ضعيدين  على  الكرام 

واأ�ضاف: »نحن �ضعداء باتخاذ قرار تعيني 

العمالء  خدمة  ق�ضم  وت�ضلم  لإدارة  �ضلة 

اجلانبني  من  م�ضرتك  التزام  مع  لدينا، 

لتعزيز جتربة عمالئنا الكرام. نحن نعتقد 

ي�فر  التكن�ل�جيا  و  الطب  يف  التقدم  اأن 

رعاية  اإىل  ال��ض�ل  اإمكانية  للمجتمع 

�ضحية ذات ج�دة اأف�ضل«.

كما قال فرا�س اأحمد، الرئي�س التنفيذي 

ل�ضركة �ضلة اخلليج: »اإن �ضلة تركز على 

قطاع  يف  العمالء  جتربة  وتعزيز  دعم 

وتتطلع  البحرين،  يف  ال�ضحية  الرعاية 

م�ضت�ضفى  مع  ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  اإىل 

م�ضت�ضفى  اأول  ك�نه  التخ�ض�ضي،  ال�ضالم 

خا�س تتعاقد معه �ضركة �ضلة«.

اأف�ضل  تت�افر  �ضلة  »مع  واأ�ضاف: 

على  قدرتنا  من  واثق�ن  نحن  اخلربات، 

جتربة  وحت�ضني  تب�ضيط  تط�ير،  تعزيز، 

خدمة العمالء ب�ضكل عام«.
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 الجودر: موقف البحرين ثابت في رفض 
كافة أشكال العنف والتطرف واإلرهاب

أكد س��فير البحرين ل��دى جمهورية مصر العربي��ة والمندوب الدائم 
لدى جامعة الدول العربية هشام الجودر، دعم البحرين التام ألهداف 
ومبادئ منظمة التعاون اإلس��امي الهادفة إلى الحفاظ على الس��لم 
واألم��ن الدوليي��ن، وكذل��ك جهوده��ا في دع��م التنمية ف��ي الدول 
األعض��اء، وهي ذات األهداف والمبادئ التي تتس��ق مع نهج البحرين 
في تعزيز ركائز األمن واالستقرار في العالم، والحفاظ على العاقات 

الودية والتعايش السلمي بين األمم والشعوب.
جاء ذلك خال مشاركته نيابة عن وزير الخارجية عبداللطيف الزياني، 
في الدورة السابعة واألربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون 
اإلس��امي، التي عقدت تحت ش��عار »متحدون ضد اإلرهاب من أجل 

السلم والتنمية«، في مدينة نيامي بجمهورية النيجر.
وأش��ار الجودر إلى أن البحرين شاركت في الجهود اإلقليمية والدولية 
في مكافحة اإلرهاب بش��تى صوره وأنواعه وتجفي��ف منابع تمويله، 
وذل��ك بالتعاون مع ال��دول الش��قيقة والصديقة، في ظ��ل األوضاع 
األمنية غير المس��تقرة في العديد م��ن دول المنطقة، مؤكدا موقف 
البحرين الراس��خ الرافض لكافة أش��كال العنف والتط��رف واإلرهاب، 
والداع��ي إلى تضاف��ر الجهود الدولية من أجل القض��اء على اإلرهاب 

وتجفيف منابع دعمه وتمويله.
وأكد موقف البحرين الثابت والراس��خ تجاه دعم كافة الجهود الرامية 
إلحال س��ام عادل وش��امل بما يضم��ن إقامة الدولة الفلس��طينية 
المس��تقلة، وفق مبدأ حل الدولتين واستنادًا لمبادرة السام العربية 

وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
أم��ا في الش��أن اليمني، فقد ج��دد الج��ودر دعم البحري��ن للحكومة 
الش��رعية في اليم��ن الش��قيق، وتأييده��ا لإلجراءات الت��ي تتخذها 
الحكوم��ة الش��رعية ف��ي اليمن لبس��ط نفوذها على كاف��ة األراضي 
اليمنية لضمان وحدة واستقال وسامة أراضيها، حتى يتم التوصل 
لحل سياس��ي شامل يش��ارك فيه جميع فئات الش��عب اليمني، يقوم 
على أس��اس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذي��ة، ومخرجات الحوار 
الوطني، وق��رار مجلس األمن 2216 )2015(، وإنهاء التدخل الخارجي 
في ش��ؤونه الداخلية الذي يعد المهدد الرئيس��ي لوحدة واس��تقرار 
وس��امة أراضيه وجواره اإلقليمي، مش��يدًا باتفاق الرياض الذي عقد 
برعاي��ة كريم��ة من خ��ادم الحرمين الش��ريفين الملك س��لمان بن 
عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتم 
التوقيع علي��ه في 5 نوفمبر 2019 بين الحكوم��ة اليمنية والمجلس 
االنتقالي الجنوب��ي، بحضور فخامة الرئيس اليمن��ي عبدربه منصور 
هادي، رئيس الجمهورية اليمنية الش��قيقة، والذي يس��تند على عدد 
من المب��ادئ أبرزها االلتزام بحقوق المواطن��ة الكاملة ونبذ التمييز 

المذهبي والمناطقي، ووقف الحمات اإلعامية المسيئة.
وبخص��وص األزمة الس��ورية، أكد الس��فير الج��ودر أن البحرين تؤيد 
كل الجهود الهادفة للتوصل لحل سياس��ي ف��ي الجمهورية العربية 
الس��ورية بما يضمن قوة الدولة وبس��ط س��يطرتها وسيادتها على 
كل أراضيها، وخروج كل الجماع��ات المقاتلة واإلرهابية من األراضي 

الس��ورية، ومن��ع التدخل الخارجي في ش��ؤونها الداخلي��ة، وخصوصًا 
التدخات العسكرية من الدول المجاورة والتي تعد انتهاكًا مرفوضًا 
لقواعد القانون الدولي واعتداًء على س��يادة س��وريا ووحدة أراضيها، 
وذلك بما يحقق طموحات أبناء الش��عب الس��وري الشقيق في التقدم 

واالزدهار.
وفي الش��أن الليبي، أكد دع��م البحرين التام لجمي��ع الجهود الرامية 
إل��ى تحقيق التوافق بين كاف��ة األطراف الليبي��ة الوطنية، وترحيبها 
بالتوقيع على اتفاق وقف إطاق النار الدائم في أرجاء ليبيا بين حكومة 
الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي، في خطوة مهمة تس��هم في 
استتباب األمن واالستقرار والقضاء على التنظيمات اإلرهابية وإنهاء 

التدخات األجنبية في الشأن الداخلي الليبي.
وأش��اد الج��ودر، بالجهود الحثيث��ة التي تقوم بها منظم��ة التعاون 
اإلس��امي ف��ي الدفاع ع��ن حقوق الروهينغ��ا على الس��احة الدولية، 
مشيدا بمبادرة جمهورية غامبيا التي اتخذتها للدفاع عن الروهينغا 
م��ن خ��ال رفعها دع��وى قضائية ض��د ميانمار في محكم��ة العدل 
الدولية في محاولة لممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي عليها، 
ومحاول��ة تحقيق العدالة لمس��لمي الروهينغا. كما أش��اد س��عادته 
بجهود حكوم��ة جمهورية بنغاديش الصديقة لترحيبها بمس��لمي 
الروهينغا واس��تضافتهم عل��ى أراضيها، وتوفير األمن والمس��اعدة 
اإلنس��انية لما يربو على 1.2 مليون الجئ من الروهينغا الفارين من 

االضطهاد في والية راخين في ميانمار.

 محمد بن عبداهلل: دور كبير وملحوظ
للممرضين في االهتمام بمرضى السكري

أك��د رئيس المجلس األعلى للصحة رئيس 
جمعية الس��كري البحرينية الفريق طبيب 
الش��يخ محمد ب��ن عب��داهلل آل خليفة، أن 
نس��بة اإلصابة بداء الس��كري في البحرين 

تصل إلى 15% من السكان البالغين.
جاء ذلك، خال مبادرة المش��ي المجتمعي 
االفتراضي اون الين، الذي نظمته جمعية 
السكري البحرينية تحت رعايته، وبمشاركة 
البحري��ن  نف��ط  وش��ركة  الصح��ة  وزارة 
»بابك��و« وعدد من جمعيات ومؤسس��ات 

المجتمع المدني وعدد من األفراد.
وتعتبر ه��ذه المبادرة األول��ى من نوعها 
في البحري��ن التي يمكن م��ن خالها ألي 
ش��خص المش��اركة ف��ي ه��ذه الفعالي��ة 
الصحية الهادفة، سواًء كان داخل المملكة 
أو خارجه��ا م��ن خ��ال االنضم��ام لرابط 
تطبي��ق زووم، س��واًء كان ف��ي األماك��ن 
العامة مشيًا أو على دراجة هوائية بمعدل 
خمسة أش��خاص مع بعض كحد أقصى مع 
أهمي��ة االلت��زام بالتباعد ولب��س الكمام 

أثناء المشي وتعقيم األيدي باستمرار.
كما يمك��ن للجمي��ع المش��اركة في هذه 
المب��ادرة المجتمعي��ة االفتراضي��ة حتى 
من المن��زل على جهاز المش��ي أو الدراجة 
الثابت��ة، وذل��ك س��عيًا نحو جع��ل رياضة 

المشي رياضة الجميع في آن واحد.
وقال الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة إن 
البحري��ن ُتش��ارك دول العالم والمنظمات 
الصحية العالمية االحتفال باليوم العالمي 
للس��كري؛ والذي ُيصادف 14 نوفمبر تحت 
الفارق«،  ش��عار »الممرض��ون يصنع��ون 
مؤكدًا اهتمام المملكة باالحتفال باليوم 
العالمي للس��كري وزيادة وع��ي المجتمع 
حول هذا الم��رض لوقايتهم من اإلصابة 
ب��ه ومس��اعدة المصابي��ن ف��ي الحد من 

مضاعفاته الخطيرة.
وأشار إلى أنه تم اختيار شعار يوم السكري 
العالمي لهذا العام »الممرضون يصنعون 
الف��ارق«، حي��ث إن للمرضي��ن دورًا كبيرًا 
وفاع��ًا وملحوظ��ًا في االهتم��ام بمرضى 
الس��كري من خال توعيته��م وتثقيفهم 

وتقديم كل الدعم الازم لهم.
وأك��د رئي��س المجل��س األعل��ى للصح��ة 

ورئي��س جمعي��ة الس��كري البحريني��ة أن 
البحري��ن تول��ي اهتماًم��ا كبي��رًا بقضية 
األم��راض المزمنة غير الس��ارية، بما فيها 
داء السكري كواحدة من أهم قضايا الصحة 
العامة التي تؤث��ر تأثيرًا بالغًا على صحة 
األف��راد والمجتمعات، وم��ا يترتب عليها 
من عواقب ضخم��ة في القطاعين الصحي 

والتنموي. 
نس��بة  ارتف��اع  إل��ى  التوقع��ات  وُتش��ير 
المصابي��ن ب��داء الس��كري إل��ى نح��و ربع 
س��كان المنطقة في دول مجلس التعاون 
ف��إن  ولذل��ك   ،2030 بحل��ول  الخليج��ي 
األه��داف االس��تراتيجية للخط��ة الوطنية 
لمكافحة األمراض المزمنة وداء الس��كري، 
تس��عى جاهدًة للح��د من انتش��ار مرض 
الس��كري والتقلي��ل م��ن اآلث��ار الصحي��ة 
واالقتصادية الناجمة عن��ه، وذلك بتنفيذ 
وتوفير  والعاجي��ة  الوقائي��ة  المب��ادرات 
والت��ي  المتقدم��ة؛  الصحي��ة  الخدم��ات 
تندرج تحت ه��ذه الخطة، حيث توفر وزارة 
الصحة والمستشفيات والمراكز والعيادات 
المعنية بمكافحة وعاج الس��كري البرامج 
الوقائية التي ُتعنى بنش��ر الوعي الصحي 
بط��رق الوقاية م��ن داء الس��كري، وتنفذ 
حم��ات التوعية المجتمعية التي تش��جع 
عل��ى تبن��ي نمط حي��اة صحي وممارس��ة 
النشاط البدني والعادات الغذائية الصحية 
وتق��وم أيض��ًا بتوفي��ر برامج االكتش��اف 
المبك��ر لتش��خيص الم��رض ف��ي مراحله 

المبكرة وقبل حدوث المضاعفات، وكذلك 
المتط��ورة  العاجي��ة  الخدم��ات  توفي��ر 
والش��املة لجميع مرضى السكر في جميع 
التخصصية  والعي��ادات  الصحي��ة  المراكز 
بالقطاع الصح��ي بالمملكة، والتي ُتطبق 
أح��دث ما توص��ل إليه الط��ب الحديث في 
العناية بمرضى الس��كري بمختلف أنواعه 
ومراحله للحد م��ن آثاره ومضاعفاته على 
يد ف��رق طبية مؤهل��ة ومتخصصة ووفق 

أدلة إرشادية عاجية علمية محدثة.
وتّطرق الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة 
إل��ى دور الجمعي��ة ف��ي دع��م المصابين 
بكيفي��ة  وتوعيته��م  الس��كري  بم��رض 

الوقاية من مضاعفاته الخطيرة.
وأش��ار إلى أن الجمعي��ة تنظم العديد من 
والبرامج  الصحي��ة  التوعوي��ة  الفعالي��ات 
والممتعة  الهادفة  التعليمي��ة  التفاعلية 
حول مرض الس��كري، باإلضافة إلى مخيم 
ش��روق ال��ذي تنظم��ه الجمعي��ة س��نويًا 
ويض��م برنامجًا صيفي��ًا متكامًا لألطفال 
بالسكري ويحتوي  المصابين  والمراهقين 
عل��ى حلق��ات حواري��ة وفق��رات تعليمية 
حول التحكم الجيد بالسكري ومواقع حقن 
األنس��ولين وحس��اب الكربوهي��درات عبر 
قال��ب تعليمي يعتم��د عل��ى التعّلم عن 

طري��ق اللع��ب والتفاعل الحي وجلس��ات 
حوارية حول التخطيط للمستقبل وتنمية 
المواه��ب م��ن خ��ال تواج��د مختصي��ن 
بم��رض الس��كري عل��ى درج��ة عالية من 
االحتراف والتخصص ف��ي المجال الصحي 
التربوي واألكاديمي  واإلرش��اد  والنفس��ي 
والرياض��ي، باإلضافة إلى حلقة حوارية مع 
أولياء األمور لخلق قنوات مفتوحة للتواصل 
معه��م وال��رد عل��ى استفس��اراتهم من 
قب��ل المختصين. وأوض��ح أن تنظيم هذه 
الفعاليات التوعوية الهادفة تمثل التزام 
جمعية السكري على االس��تمرار بالعناية 
واالهتمام بأبطال السكري، متمنيًا لجميع 
مرض��ى الس��كري االس��تمرار باالهتم��ام 
بصحتهم وأن يكونوا على ثقة أن جمعية 
السكري ستس��تمر باالهتمام بهم دائمًا. 
فيم��ا قالت وزيرة الصحة فائقة الصالح إن 
العالم يشهد تزايًدا مضطرًدا في معدالت 
اإلصاب��ة باألمراض المزمنة غير الس��ارية 
ومن بينها مرض السكري، مشيرة إلى أنه 
في البحرين أش��ار المس��ح الصحي الوطني 
المش��مولين  م��ن   %15 حوال��ي  أن  إل��ى 

بالمسح مصابين بمرض السكري.
وبين��ت أن ال��وزارة تح��رص عل��ى تقديم 
أفضل رعاية صحي��ة آمنة وفّعالة لمرضى 

الس��كري، م��ن خ��ال عي��ادات الس��كري 
التخصصية ف��ي المراكز الصحية وعيادات 
الغدد الصماء ف��ي الرعاية الثانوية عاوة 
على برامج الكش��ف المبكر عن مضاعفات 
مرض السكري وتوفير المتخصصين لعاج 
المضاعف��ات من مختلف التخصصات مثل 
القلب واألوعية الدموي��ة والكلى والعيون 
األم��راض  أن  إل��ى  ولفت��ت  واألعص��اب. 
المزمنة غير السارية مثل السكري وأمراض 
والس��رطان  الدموي��ة  واألوعي��ة  القل��ب 
تش��ترك في عوامل اختطار يمكن الوقاية 
منها وم��ن أهمه��ا النظ��ام الغذائي غير 

الصحي والخمول البدني والتدخين. 
ومن ه��ذا المنطلق يأت��ي دور األفراد في 
تقليل معدل انتش��ار مرض الس��كري من 
خال اتباع نظام غذائي صحي وممارس��ة 
النش��اط البدن��ي بانتظ��ام والحفاظ على 
وزن طبيعي وتجنب اس��تخدام التبغ وذلك 
لمن��ع أو تأخير ظهور مرض الس��كري من 

النوع الثاني والوقاية من مضاعفاته.
وقدمت الوزيرة الشكر إلى جمعية السكري 
البحريني��ة عل��ى تنظي��م مبادرة المش��ي 
المجتمع��ي االفتراض��ي اون الي��ن، وإلى 
جمي��ع الجه��ات الداعمة والمش��اركة في 
هذه المب��ادرة، وإلى كافة الكوادر العاملة 
في التمريض على م��ا يبذلونه من جهود 
من أجل تقديم خدمة صحية متميزة وذات 
جودة عالية لمرضى الس��كري وغيرهم من 

المرضى.

»الثقافة« تنّظم جلسة 
نقاشية »عن ُبعد« تستكشف 

آفاق الفنون اإلسالمية

أعلن��ت هيئ��ة البحرين للثقاف��ة واآلثار ع��ن تنظيمها عبر 
تقنية االتصال المرئي جلس��ة نقاش��ية بعنوان »آراء حول 
الفن اإلس��امي« اس��تضافت كّاً من رئيس ش��ؤون قسم 
التقييم الفني بمتحف الفن اإلسامي في ماليزيا الدكتورة 
هب��ة بركات، والقائمة بأعمال مدي��ر عام متحف اآلغا خان 
من كندا الدكتورة آلريكا الخميس والمدير العام لمؤسسة 

»بركات« من المملكة المتحدة سيف الرشيدي.
وناقش��ت الجلس��ة الفن اإلس��امي كونه أس��لوبًا ذا وجوه 
متعددة وكونه عبارة عن تراكم يمتد 1400 عام مضت من 
التاريخ والتنوع الجغرافي الباه��ر. وفي بداية الندوة، قالت 
مدير عام الثقافة والفنون بهيئ��ة البحرين للثقافة واآلثار 
الش��يخة ها بن��ت محمد آل خليفة: »الفن اإلس��امي الذي 
يروي حكاية حضارة امتدت إلى مختلف بقاع األرض، نحتفي 
به في ه��ذا اليوم ال��ذي أقرته منظمة اليونس��كو وبادرت 
بمقترح��ه مملك��ة البحرين حي��ن كانت المح��ّرق عاصمة 
للثقافة اإلسامية لعام 2018«. وأضافت: »هذا اليوم كان 
حلمًا راود الش��يخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة الهيئة، 
وتحّول إل��ى واقع مع إقراره ليكون منبرًا ينقل رس��الة الفن 
اإلسامي ونستعيد به أجمل ما تمتلكه الحضارة اإلسامية 
من فنون متنوعة وحية م��ازال تأثيرها قائمًا حتى اليوم«. 
وأش��ارت إلى أن غن��ى الفن اإلس��امي مازال يلهم ش��باب 
الي��وم والصناع��ات الحرفي��ة والتقليدية، مؤك��دة أن هذه 
الن��دوة التي تقام عن بعد رغم الظروف تأتي من أجل إثراء 
الحوار والتواصل حول غنى وجمال العالم اإلسامي وفنونه 
وحضارات��ه.  م��ن جهتها، قالت الدكت��ورة آلريكا الخميس 
إن الفن اإلس��امي يتم تعريفه حالي��ًا بمنهجية أكاديمية 
تركز بش��كل أكبر على جانبه الم��ادي، مضيفة أن إنتاجات 
هذا الفن المتن��وع لها جوانب غير مادية يجب إلقاء الضوء 
عليها. وأوضحت أن كثيرًا من القطع الفنية اإلس��امية لها 
امتداد تاريخي حيث كانت تعتبر حرفًا في زمانها ومستمرة 
حتى اآلن، وأن اعتبارها قطعًا فنية مجردة ال يعطيها القدر 

المناسب من االهتمام. 

تنظيم فعالية المشي المجتمعي االفتراضي  
تزامنًا مع االحتفال بيوم السكري العالمي
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أكد أصحاب حمالت حج وعمرة، أن العمرة اليوم باتت أمرًا »شبه مستحيل« في ظل  القيود التي فرضتها كورونا، مع تقلص رحالت الطيران وارتفاع التكاليف.
وقالوا في ندوة »الوطن«، حول »العمرة في ظل كورونا.. األس��عار والضوابط«، بمش��اركة أصحاب حمالت »العهد الزاهر« عدنان إبراهيم، و»المواسم« جاسم أبل، 
و»المقداد« علي عبدعلي المقداد، إن حمالت العمرة هي أكثر ش��ريحة تضررت من الجائحة، الفتين إلى أن أس��عار الرحالت البرية والبحرية س��ترتفع إلى الضعف، 

بسبب إجراءات التباعد االجتماعي.
وفيما قال جاسم أبل إن المؤشرات التدل على قرب عودة تنظيم حمالت العمرة، كما دعا عدنان إبراهيم  إلى إعفاء جميع الحمالت رسوم تجديد الرخصة السنوية.
واعتب��روا أن رح��الت العمرة لن تكون خيارًا للبحريني في الوقت الراهن بس��بب  التكلفة الباهضة وعدم الس��ماح لمن هم فوق الخمس��ين بالعمرة، الذين يعدون 

الشريحة األكبر من المعتمرين.. وفي ما يلي نص الندوة.. 

تجاوز ع��دد حم��الت العمرة المس��جلين على 
موقع وزارة العدل 200 حملة، فما س��بب ذلك 
وكيف يمكن العمل مع هذا الكم من الحمالت؟
الع��دل والش��ؤون  المق��داد: فتح��ت وزارة   -
اإلس��المية واألوقاف المجال لمنح رخص عمرة 
ف��ي نهاية الع��ام المنصرم، وتق��دم لها عدد 
كبير تم منحهم رخصًا، حتى أن بعضهم صدرت 
لهم الرخصة ولم يتسلموها وتم االتصال بهم 
لدفع الرس��وم والتأمين والت��ي تبلغ قرابة ألف 
دين��ار حالي��ًا، لكن مجموعة منهم لم تتس��لم 
ربم��ا لع��دم اكتم��ال االش��تراطات المطلوبة 
ومن ضمنها وجود مكتب ودفع الرسوم ولذلك 
هناك عدد كبير من الحمالت التي ربما ال تكون 

مفعلة.
بعد أن بدأت السعودية باستقبال المعتمرين 
بداية نوفمبرمتى س��تبدأ الحم��الت البحرينية 

بتنظيم الرحالت؟
- المقداد: حتى اليوم، قسم الحج والعمرة في 
وزارة العدل لم يص��در منهم إذن بفتح وتلقي 
طلب��ات العم��رة، ونتواصل بش��كل أس��بوعي 

معهم.
- أبل: ال ش��ك أن فتح ب��اب العمرة من الخارج 
يعتب��ر خطوة ممتازة من الس��عودية وتعطي 
فسحة أكبر لعمارة المسجد الحرام، لكن هناك 
عدة أسباب في عدم فتح الباب أمام المعتمرين 
من البحرين ودول الخليج، وهي: عدم فتح باب 
العمرة من قبل بعثة الحج والعمرة بالشؤون 
اإلسالمية واألوقاف في المملكة وعدم تسييرها 
إال بعد موافقة الوزارة، وهو ما صدر به تعميم 
في وقت س��ابق، ولقد كان ل��ي اتصال هاتفي 
مع البعثة حيث أكدوا على استمرار نفاذ القرار 

الخاص بتجميد الحمالت.
ماه��ي الضواب��ط الجدي��دة للعم��رة في ظل 

كورونا؟
- أب��ل: ت��م وضع عدد م��ن االش��تراطات ألداء 
العم��رة، وه��ي تمثل تحدي��ًا كبي��رًا للحمالت 
ومن ضمن الشروط وضع عمر محدد للمعتمر 
فيشترط أن يكون س��ن المعتمر بين 50-18 
عام��ًا، وبالنس��بة لنا يمث��ل المعتمرين ممن 
تجاوزوا الخمس��ين س��نة الش��ريحة األكبر في 
حم��الت العم��رة البحرينية، وهو م��ا يحد من 

األعداد.
كم��ا ال يمك��ن أداء العم��رة م��ن قب��ل أفراد، 
ويشترط أداءها في إطار مجموعات ال تقل عن 
50 معتم��رًا، ويتم إدخالها ف��ي النظام لوضع 
نقاط تح��رك معينة بالنس��بة لدخ��ول الحرم 

والطواف والسعي.
كذلك من ضمن الش��روط الت��ي وضعت فترة 
الحجر لمدة 3 أيام قب��ل أداء العمرة وأن يبقى 
المعتمر في غرفت��ه لثالثة أيام باإلضافة إلى 
الوجب��ات الثالث ومن ثم الدخ��ول إلى تطبيق 
»اعتمرنا« للحص��ول على تصريح أداء العمرة. 
وكم��ا نعلم كلنا ف��إن أن أهل الخلي��ج تعودوا 
على مدار س��نوات طويل��ة، أداء العمرة بصورة 
ميس��رة، س��واء بحجز التذكرة والسفر مباشرة 
أو تجاوز جس��ر الملك فهد بالس��يارة والوصول 
إلى مك��ة والمدين��ة والع��ودة دون وجود أية 
اش��تراطات، لكن في ظل ه��ذه اإلجراءات لكن 

تكون العمرة كما كانت في السابق.
وم��ن التحديات كذلك المخاطر في حال أصيب 
أح��د المعتمرين بفيروس كورونا، فإن الحملة 
س��تتحمل كاف��ة المصاريف الخاص��ة بالعالج 

والبقاء في السعودية.
- إبراهيم: أواًل، نش��كر صحيفة »الوطن« التي 
أتاحت لنا الفرصة لنبث هموم أصحاب حمالت 
الح��ج والعم��رة الت��ي نعانيها بس��بب جائحة 
في��روس كورون��ا، وأود اإلش��ارة إلى م��ا ذكره 
جاسم أبل حيث وصف أداء العمرة ب�»التحدي«، 
وهي ليست كذلك فقط بل أصبحت أمرًا »شبه 
مس��تحيل« في ظ��ل االش��تراطات االحترازية، 
وتعتب��ر غي��ر قابل��ة للتطبيق من حيث س��ن 
المعتمر، فأول من سيحرمون من أداء العمرة 
هم أصح��اب الحمالت والمش��رفين عليها ألن 

أغلبهم تجاوزت أعمارهم الخمسين عامًا.
كم��ا أنه في حال فتح جس��ر المل��ك فهد فإن 
الحافالت التي تس��توعب 50 معتمرًا، سيكون 
لزامًا علينا تخفيض حمولتها إلى النصف ليصل 
العدد إلى أقل م��ن 25 معتمرًا، وهو ما يمثل 

تكلفة إضافية على سعر الحملة.
ولو احتسبنا العمرة 5 أيام، فإن الحجر الصحي 
لثالثة أيام والس��فر البري يحت��اج ليومين، ما 
س��يجعل العمرة يوم واح��د فقط، وهو أمر لن 

يشجع المعتمرين على السفر ألداء العمرة. 

كما اش��تراط أن يتكف��ل المقاول الس��عودي 
بكاف��ة الترتيبات ل��ن يدع للحمل��ة البحرينية 
أي يد ف��ي تنظي��م العمرة وتوفي��ر متطلبات 
المعتمري��ن البحريني��ن فالمقاول الس��عودي 
س��يكون هو المعني بحجز الفن��ادق وترتيبات 
أداء العمرة والعودة من البيت الحرام، وتوفير 
وجبات يومية دون وجود خيارات للمعتمر مثل 
البوفيهات المفتوحة والمطاعم الخارجية وهذا 
س��يضاعف التكلف��ة. وم��ع كل التحديات التي 
فرضها انتش��ار فيروس كورونا يبقى الس��ؤال 
هل س��يقبل المعتمر البحريني دفع 250 دينارًا 
في عمرة برية بالحافل��ة، لمدة 5 أيام منها 3 
حج��ر صحي، مع عدم الس��ماح ل��ه بالنزول من 

الغرفة؟ 
لك��ن هناك مالحظة لم يلتفت إليها أحد، وهي 
أن حمالت العمرة هي أكثر شريحة تضررت من 
جائحة كورونا، ولألسف الشديد لم نحصل على 
أي دع��م أو تعويض مثلما ح��دث مع قطاعات 

أخرى.
فمكاتب الس��ياحة مث��اًل حصلت على تعويض 
ورغ��م أنن��ا مكات��ب س��ياحة ديني��ة ل��م يتم 
تعويضنا ولم يتم إدراجنا ضمن المستفيدين 
م��ن الدع��م ال��ذي قدمت��ه »تمكي��ن« كوننا 
النمتلك س��جالت تجارية على حد قولهم. رغم 
أن حم��الت العمرة والحج تحص��ل على رخصة 
من وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية وتدفع 
تأمين ورسوم س��نوية وتدفع إيجارات مكاتب 

ورواتب موظفين.
ونطالب بأن يتم إدراج أسماء أصحاب الحمالت 
للحص��ول على دع��م يعوض توق��ف العمل 8 
أش��هر رغم أنن��ا النع��رف إلى متى ستس��تمر 

الخسائر.
كم يبلغ متوس��ط الخس��ائر الشهرية لحمالت 

العمرة؟
- أبل: الخسائر فادحة، فقد خسرنا موسم الحج 
والعمرة والسياحة الدينية كذلك، ولدينا مكتب 
يض��م 10 موظفي��ن باإلضافة إل��ى التكاليف 
الس��نوية م��ن إيج��ار بناي��ات في الس��عودية 
ومخ��ازن في كال المملكتي��ن، وموظفين أيضًا 
يطالبون برواتب، وتعتبر الخس��ائر الش��هرية 

أكثر من 3 آالف دينار فقط عن بند الرواتب.
- المق��داد: كان ل��دي في المكت��ب مجموعة 

حافالت مستخدمة في رحالت العمرة والسياحة 
الدينية، قمنا ببيعها بالخسارة بعد غلق منفذ 
جسر الملك فهد، باإلضافة إلى مخازن ومكاتب 

ندفع إيجاراتها دون أي عوائد تذكر.
- إبراهي��م: أطال��ب وزي��ر الع��دل والش��ؤون 
اإلسالمية بالنظر في إعفاء جميع الحمالت من 
رس��وم تجديد الرخصة الس��نوية، ألنها وعلى 
الرغ��م من ضآلتها إال أننا ال نملك حتى دفعها 
بس��بب عدم وجود مدخول منذ 8 أش��هر، فقد 
كنا في الس��ابق ننظم حم��الت عمرة ما بين 3 
إل��ى 4 حمالت تضم في المتوس��ط 4 حافالت 
أس��بوعيًا، ونعتمد في حياتنا فق��ط على هذا 
الدخ��ل، والي��وم ال نجد 75 دينارًا لدفع رس��وم 

تجديد الرخصة.
كيف س��يكون التعامل مع ش��ركات السعودية 
الت��ي تعرض ش��راء برنامج كام��ل من طيران 
ومواصالت وفنادق وإعاشة، وهي 531 شركة؟

- المق��داد: تم إلغاء ش��رط اقتص��ار التعامل 
ل��دول  بالنس��بة  الس��عودية  الش��ركات  م��ع 
الخلي��ج، وتفعيله فقط مع باق��ي دول العالم 
حيث تتكفل تلك الش��ركات بكام��ل الخدمات 
المقدمة للمعتمر من انتق��االت وحجز فنادق 
وتوفير وجبات ووضع إج��راءات الزيارة، وهناك 
أيضًا ما يعرف بالخدم��ات األرضية والتي تبلغ 

700 ريال عن كل معتمر.
ولك��ن يبق��ى التح��دي الكبي��ر أم��ام المقاول 
تطبيق ش��رط الحجر لثالثة أيام باإلضافة إلى 
ش��هادة فحص س��لبي للمعتمر الخليجي، كما 
أن المقاول س��يتحمل كافة المصاريف الخاصة 
بحجر وعالج المعتمرين حال اإلصابة القدر اهلل 

بفيروس كورونا.
ف��ي حال إصاب��ة أحد المعتمرين م��ن الحملة 
كيف س��يتم التعامل م��ع المخالطي��ن وباقي 

أعضاء الحملة؟
- المقداد: كل تلك الفرضيات يتم مناقش��تها 
حالي��ًا بين وزارة العدل والش��ؤون اإلس��المية 
ووزارة الحج في المملكة العربية الس��عودية، 
وأعتقد أنها س��بب التأخير في اإلعالن عن فتح 

باب العمرة.
هل س��يكون هناك صعوبة في الرحالت البرية 

مع انتشار كورونا؟
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 العمرة  البرية لـ 5 أيام 
ستكلف 250 دينارًا بسبب »كورونا«

 ال إذن بفتح وتلقي
 طلبات العمرة بقسم

الحج والعمرة حتى اآلن

أول المحرومين من أداء 
العمرة أصحاب الحمالت 

بسبب شرط السن 

إجراءات »كورونا« تحرم 
الخليجين من العمرة الفردية 

 اإلجراءات االحترازية
 الكثيرة ستغير 

مستقبل مكاتب العمرة

حمالت العمرة أكثر شريحة 
تضررت من جائحة »كورونا«

فتح باب العمرة ربما يكون 
في فبراير المقبل 

نأمل أن نسير الحمالت 
ونصلي قريبًا في الحرم

نعول على إعفائنا من رسوم 
تجديد الرخصة السنوية

المعتمرون فوق الخمسين 
عامًا الشريحة األكبر في 
حمالت العمرة البحرينية 

جاسم أبل:علي المقداد: عدنان إبراهيم:

- أبل: الس��عودية تتمتع حاليًا بحياة طبيعية 
من��ذ قراب��ة 4 أش��هر، حيث ت��م فت��ح المجال 
أمام الموطني��ن والمقيمين بالتنق��ل وارتياد 
المطاع��م والمس��اجد، وه��ذا س��ينطبق على 
المعتمرين بطريق البر، فال توجد أي إشكالية 

في ذلك.
كم��ا أن بداي��ة اإلعالن ع��ن اس��تخدام اللقاح 
بمملك��ة البحري��ن س��تمثل نقلة ف��ي نوعية 
اإلجراءات التي س��تطبق عند العمرة، وفي حال 
قدم المعتمر ش��هادة تفيد أخ��ذ اللقاح نأمل 
من األش��قاء في السعودية أن يمنحوه معاملة 

خاصة.
كيف أث��رت اإلج��راءات االحترازية على أس��عار 
العمرة بالنسبة للحمالت، وكم يتوقع أن يصل 

السعر في المتوسط؟
- إبراهي��م: ت��م وضع متوس��ط للعم��رة عن 
طريق البر بحوالي 250 دينارًا، ألن االشتراطات 
الحالي��ة أال تتجاوز حمولة الحافلة أكثر من 25 
راكبًا بنسبة 50% فقط، فضاًل عن ارتفاع أسعار 
الفنادق بس��بب اشتراطات السكن لفردين في 

غرفة.
- المق��داد: بطبيعة الحال س��ترتفع األس��عار 
للضعف، سواء الرحالت البرية أو الجوية، بسبب 
التباعد االجتماعي، وبالنسبة للسفر بالطائرة 
ستكون أسعاره مختلفة عن السابق، حيث يبلغ 
س��عر تذكرة طي��ران الخليج إلى ج��دة مرجعة 
190 دينارًا، ورغم أن شركة الطيران السعودي 
لم تضع أس��عارها حتى اآلن لكن من المتوقع 

أن تصل إلى 250 دينارًا.
وتبقى الخسائر األخرى كبيرة، فنحن ال نستطيع 
غلق المكاتب وتجميد دفع اإليجارات والرواتب، 

ولم نتمكن من الحصول على أي دعم.
- أبل: قدمن��ا خطابًا إل��ى وزارة العدل نطالب 
بالدعم لك��ن الجواب جاء بعدم وجود ميزانية، 
وتمكي��ن ال تقدم دعمًا ألصح��اب الرخص، وال 
يمك��ن دع��م الموظفين م��ا لم يك��ن مؤمن 
عليه��م ل��دى صن��دوق التقاع��د بالتأمين��ات 
االجتماعية، حيث ال يت��م إلزام موظفي رخص 
الحم��الت بالتأمين، وهناك كثي��ر من أصحاب 

الحمالت ليس لديهم تأمين.
- إبراهي��م: بالفع��ل لدينا رخص��ة صادرة من 
وزارة العدل والش��ؤون اإلسالمية وليس سجاًل 

تابعًا لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، لكن 
أعمالنا تعتبر أعمااًل تجارية تأخذ صفة السجل 
التج��اري، وكان الدع��م مقتص��رًا على أصحاب 

السجالت دون أصحاب الرخص.
كم يبلغ متوس��ط عدد الموظفين في مكاتب 

الحج والعمرة؟
- أب��ل: يعتم��د عل��ى حجم كل مكت��ب، فعلى 

سبيل المثال أنا لدي 10 موظفين.
- إبراهيم: مكتبي يضم 4 موظفين.

- المق��داد: ل��دي 7 موظفي��ن باإلضاف��ة إلى 
س��ائقي الحافالت والذين تم االستغناء عنهم 
بع��د بي��ع الحاف��الت بالخس��ارة، ولدينا مخزن 
في الس��عودية يدفع له س��نويًا 20 ألف ريال.. 
قمت ببيع 7 حافالت رغم دفع رسوم الترخيص 

والتسجيل لهم وكانت الخسارة جسيمة.
وألن مكتبن��ا يعم��ل عل��ى الس��ياحة الديني��ة 
والعادي��ة، فلدينا رح��الت تقتصر عل��ى زيارة 
المدين��ة المنورة فقط، حي��ث تتمتع بمناطق 

سياحية ومجمعات تجارية.
وقد سمحت السعودية لشركات الداخل بتنظيم 
رحالت س��ياحية للمدينة المنورة، وأجريت أكثر 
من اتصال مع مكاتب تنظيم رحالت سعودية، 
ينظمون الرحلة بحافلة تضم 25 فردًا، وأتيحت 
لتلك الرحالت اإلقامة في فنادق 4 نجوم والتي 
تعتبر أس��عارها ممتازة حيث يمكن اس��تئجار 
غرفة مع اإلفط��ار بمبلغ 250 ريااًل، و170 ريااًل 

بدون إفطار.
وبالنسبة لزيارة الحرم النبوي فمتاح قبل صالة 
الفجر بعش��ر دقائق وحت��ى االنتهاء من صالة 
العش��اء، والزي��ارات للروض��ة تتم ع��ن طريق 

التطبيق. 
ال نعت��رض على اإلج��راءات التي تتخذ لحماية 
المعتمرين ونأم��ل أن نصلي قريبًا في الحرم، 
ونواجه صعوبة في تطبيق اإلجراءات الكثيرة.

- أبل: ربما يتوقع الكثيرون أن فتح باب العمرة 
يعني انتهاء المشاكل التي نواجهها، لكن مع 
األسف س��يكون من الصعب بل من المستحيل 
العمل ف��ي ظل هذه االش��تراطات، وأعتقد أن 
فتح باب العمرة لن يكون قبل يناير أو فبراير.

ماذا عن الحمالت التي تقوم بتأجير بنايات في 
المملكة العربية السعودية؟

- أب��ل: بالفع��ل لدينا بنايات نق��وم بتأجيرها 
س��نويًا لموس��م الحج، وتلك أيضًا تندرج تحت 
بند الخس��ائر التي تكبدناها هذا العام بسبب 
كورونا، وهناك بع��ض الحمالت وجدت تعاونًا 
من مالك العق��ارات المؤجرة وتفهم بعضهم 
الظ��روف العالمية، لكن علينا أيضًا أن نتعاون 
معه��م ونتش��ارك معهم بدفع ج��زء من تلك 

الخسائر.
كم��ا لدين��ا مندوب��ون يعمل��ون معنا س��نويًا 
ف��ي الس��عودية، وهؤالء ينتظ��رون منا رواتب 
معتادة، لكن لألس��ف ال نجد ما يسد احتياجات 
موظفين��ا في البحرين، حت��ى ندفع لهؤالء ولو 
جزء يس��ير مما كانوا يتوقعونه خالل موس��م 

الحج الذي اقتصر على حجاج الداخل.
ما هو تصورك��م لحجم التعوي��ض عن الضرر 

من توقف أعمال الحمالت 8 أشهر؟
- إبراهي��م: ال نطل��ب دعم��ًا م��ن وزارة العدل 
والش��ؤون اإلس��المية، لكن نري��د منهم وقف 
رس��وم تجديد الرخصة السنوية لمدة سنتين.. 
فالمبلغ المطلوب ليس كبيرًا على الوزارة حيث 
ندفع س��نويًا 75 دينارًا، لكن بالنسبة للخسائر 
وتوق��ف الدخل في تلك األيام، ال نس��تطيع أن 

ندفعه.
كما نطالب الوزارة أيضًا بأن يرفعوا التماس��نا 
ويوصل��وا أصواتن��ا إلى الحكومة أس��وة ببقية 
المؤسس��ات الت��ي حصلت على الدعم بس��بب 
خسائر تداعيات )كوفيد19( فنحن قطاع يعتبر 

األكبر تأثرًا وخسارة من تلك الجائحة.
- المقداد: هذه المهنة هي مصدر الرزق الوحيد 
لمعظ��م أصح��اب حمالت الحج والعم��رة، فأنا 
أعمل في ه��ذه المهنة من��ذ 20 عامًا، وتمثل 
مصدر الدخل الرئيس والوحيد، وعندما توقفت 
الرح��الت، أصبحن��ا نعي��ش على م��ا ادخرناه.. 

واليوم وصلنا لمرحلة شبه اإلفالس.
-إبراهيم: ليس��ت القضية أيض��ًا في فتح باب 
العم��رة والع��ودة لتنظي��م الرح��الت، ولك��ن 
اإلجراءات تش��كل تح��د كبير فليس في وس��ع 
المعتم��ر البحرين��ي أن يدفع 250 دين��ارًا في 

رحلة عمرة وفق الضوابط التي ذكرنها.
م��ا ه��ي توقعاتك��م للحج الع��ام الق��ادم في 
ظ��ل اس��تمرار كورون��ا باالنتش��ار والمحاذير 

المتصاع��دة م��ن موج��ات أكث��ر ش��دة من 
سابقاتها؟

- أب��ل: عل��ى الرغم مم��ا نتابع��ه يوميًا عن 
كورونا في دول العالم، إال أننا متفائلون فيما 
يخص موس��م الحج القادم، ألننا على ثقة في 
حكومة خ��ادم الحرمين الش��ريفين، لن تدع 
موس��م الحج يم��ر دون أن يكون للمس��لمين 

بدول العالم فيه نصيب.
وما ش��هدناه من تنظيم راٍق في موسم الحج 
الماض��ي، يؤك��د أنهم عازمون عل��ى تحقيق 
أفضل معايير السالمة للحجاج والمعتمرين، 

وقادرون على ذلك بمشيئة اهلل تعالى.
األمر الثان��ي هو أننا متفائل��ون بإنتاج لقاح 
للفيروس في أقرب وق��ت ممكن، حيث يمثل 
اللق��اح نس��بة 90% م��ن ح��ل مش��كلة الحج 

والعمرة والزيارات.
وأتوقع إقبااًل طيبًا في موسم الحج القادم من 
المواطني��ن والمقيمي��ن، ألن كثيرين أصيبوا 
باإلحب��اط الع��ام الماضي عندما ت��م إيقاف 
الحج، وهؤالء س��يكونون في طليعة الراغبين 

ألداء الشعيرة الكبرى.
لكن ماذا عن أسعار الحج في العام القادم؟

- أبل: األس��عار تعتمد على األعداد المصرح 
له��ا بالح��ج ف��ي الع��ام الق��ادم، والكوت��ة 
المحس��وبة لمملكة البحرين، وال أعلم إذا ما 
س��يكون هناك تعويض عن عدم الحج العام 
الماضي، لكن حاليًا متوسط طاقة كل حملة 
ما بين 75 إل��ى 85 حاجًا فقط، وتلك تتراوح 
أس��عارها ما بين 1600 إلى 2000 دينار، أما 
العام القادم فسيعتمد على زيادة أو نقصان 

تلك األعداد.
وف��ي ح��ال تطبي��ق التباعد س��واء ف��ي غرف 
الفن��ادق أو الحاف��الت فبالتأكي��د س��ترتفع 
األسعار عن المتوس��ط السابق، وال نستطيع 

توقع حجم هذه الزيادة في األسعار.
- المق��داد: التوقعات تبق��ى في علم الغيب، 
فربما يتم ف��ي وقت قريب تغيي��ر اإلجراءات 
االحترازي��ة، وربم��ا يتم إلغ��اء الحجر الصحي 
لثالثة أي��ام، أو إلغاء فح��ص كورونا، وكذلك 
عندم��ا يتم فتح جس��ر الملك فهد فس��يكون 

متاحًا تنظيم رحالت برية بأسعار أرخص.
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إطالق منظمة التعاون الرقمي بمشاركة البحرين
كم��ال  واالتص��االت  المواص��ات  وزي��ر  ش��ارك 
أحم��د م��ع مجموع��ة م��ن المس��ؤولين رفيعي 
المس��توى من عدة دوٍل الخمي��س، في فعاليات 
 Digital( الدائرة المس��تديرة لاقتص��اد الرقمي
ال��وزاري  واالجتم��اع   )Economy Roundtable
المغل��ق المصاح��ب له��ذه الفعالي��ة؛ حيث تم 
اإلع��ان عن إط��اق منظم��ة التع��اون الرقمي 
بحض��ور أمي��ن ع��ام اتح��اد االتص��االت الدولي 
هولي��ن زاو ورئي��س منتدى االقتص��اد العالمي 
بورغ��ه برنده. وتهدف منظم��ة التعاون الرقمي 
والت��ي ت��م إطاقها من قب��ل البحري��ن واألردن 
والكوي��ت وباكس��تان والس��عودية إل��ى تحقيق 
مس��تقبل رقمي للجميع من خال تمكين المرأة 
والشباب ورواد األعمال وتنمية االقتصاد الرقمي 
م��ن خال قف��زات تنموية قائمة عل��ى االبتكار، 
كم��ا أنه من المتوق��ع انضمام ع��دد من الدول 
للمنظم��ة ف��ي القري��ب العاجل فور اس��تكمال 
اإلجراءات المطلوبة لذلك. وقال وزير المواصات 
واالتص��االت: »نعتز في المملكة بأن نكون جزءًا 
من هذه المنظومة الديناميكية، وعضوًا مؤسسًا 
لمنظم��ة التع��اون الرقم��ي، ون��ود أن نش��كر 
المملكة العربية الس��عودية على هذه المبادرة 
المهم��ة، وكلن��ا ثق��ٌة ب��أن المنظم��ة الجديدة 
س��تعمل على تمكي��ن األعضاء من االس��تجابة 
والتكيف مع المش��هد الرقم��ي الراهن اآلخذ في 

التغير بالمرونة والسرعة المطلوبتين«. 
وأض��اف: »لدين��ا تجرب��ة مميزة على المس��توى 
الوطني فيم��ا يتعلق باالس��تفادة م��ن تقنيات 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بهدف تعزيز 
كف��اءة وآلي��ات العم��ل الحكومي��ة. إال أنن��ا في 

البحري��ن نؤمن أيضًا بأهمي��ة التكامل التعاون 
اإلقليم��ي والدولي ال��ذي يعد امت��دادًا لجهودنا 

المحلية«.
وتقني��ة  االتص��االت  وزي��ر  ق��ال  جانب��ه،  م��ن 
المعلوم��ات ف��ي المملك��ة العربية الس��عودية 
عب��داهلل الس��واحة: »نلت��ف الي��وم ح��ول إجماع 
بضرورة التعاون الرقمي النتهاز فرصة لش��بابنا 
والمرأة ورواد األعمال وبطموح لتنمية اقتصادنا 
الرقمي المش��ترك إلى تريليون دوالر في غضون 
الث��اث إل��ى خم��س س��نوات المقبل��ة. ازده��ار 

مس��تقبلنا مرتب��ط باالقتص��اد الرقم��ي. لكننا 
لن نتمكن من االس��تفادة م��ن كافة اإلمكانات 
الت��ي يوفره��ا االقتص��اد الرقم��ي، إال إذا وحدنا 
جهودن��ا كحكومات وعملنا بش��كل تش��اركي مع 
القط��اع الخ��اص ورواد األعمال بحي��ث ندعمهم 
في هذه مرحلة الحساسة ونساهم في ازدهارهم 
من خال توس��عة نفاذهم في األس��واق الحالية 

ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة«.
وتأتي انطاقة منظمة التعاون الرقمي كامتداد 
لجه��ود المملك��ة خ��ال رئاس��تها لمجموع��ة 

العش��رين في تس��ريع نم��و االقتص��اد الرقمي 
والتحول الرقمي ح��ول العالم، حيث تقوم الدول 
بتوس��عة اعتم��اد منص��ات التعلي��م ع��ن بعد 
والصحة الرقمية وتش��جيع نمو واعتماد منصات 
التج��ارة اإللكتروني��ة للصمود أم��ام آثار جائحة 

كورونا والنهوض للتعافي من هذه اآلثار.
وطبقًا لميثاق تأس��يس المنظم��ة المرتكز على 
أجن��دة رقمي��ة، ترح��ب المنظمة بالمش��اركات 
والتع��اون م��ع القط��اع الخ��اص ونظرائها من 
المنظمات الدولي��ة والمنظمات غي��ر الحكومية 

والمؤسسات األكاديمية.

تحقيق مستقبل رقمي 
من خالل تمكين المرأة 

والشباب ورواد األعمال

كمال أحمد: المنظمة 
الجديدة ستمكن 

األعضاء من التكيف مع 
المشهد الرقمي الراهن

السواحة: ازدهار 
مستقبلنامرتبط 

باالقتصاد الرقمي

»الحكومة اإللكترونية« 
تحصد جائزة التميز الحكومي 

العربي عن »تواصل«
حقق��ت هيئة المعلوم��ات والحكوم��ة اإللكتروني��ة إنجازًا 
إقليميًا مش��رفًا، تمثل في فوز تطبي��ق »تواصل« عن فئة 
أفضل تطبيق حكومي ذك��ي ضمن جائزة التميز الحكومي 
العربي في دورتها األولى، والتي أطلقتها حكومة اإلمارات 
بالتع��اون مع المنظمة العربية للتنمي��ة اإلدارية بجامعة 

الدول العربية.
وأعرب الرئيس التنفيذي للهيئ��ة محمد القائد عن عظيم 
فخ��ره بتحقيق ه��ذا اإلنجاز، رافعًا باس��مه وباس��م جميع 
منتسبي الهيئة أسمى آيات التهاني لحضرة صاحب السمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 
الوزراء، مؤكدًا في الوقت نفس��ه أن توجيهات س��موه التي 
لطالما ارتكزت على أهمية التواصل بين الجهات الحكومية 
والمس��تفيدين، والعم��ل عل��ى توفي��ر قن��وات متع��ددة 
للتواصل المباشر هي من العوامل التي أسهمت في تعزيز 

قدرة التطبيق على المنافسة.
وأش��ار إلى أن اهتمام وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ 
راشد بن عبداهلل آل خليفة، ومتابعته التزام وجهود الهيئة 
بتنفيذ توجيهات صاحب الس��مو ولي العهد رئيس الوزراء، 
قد أس��همت في أن يكون اليوم م��ن المنصات اإللكترونية 
الرائ��دة، معربًا عن خالص تقدي��ره للكفاءات الوطنية في 
الهيئة، والتي ساهمت في رحلة إطاق التطبيق وتطويره، 
وفي حصد آث��اره اإليجابية، وبخاصة دوره في تطوير األداء 
الحكومي، وحص��د اإلنجازات اإلقليمي��ة والدولية، كحصده 
جائزة س��مو الش��يخ س��الم العل��ي الصب��اح للمعلوماتية 
واإلش��ادة العالمية ضمن تقرير األم��م المتحدة للحكومة 

اإللكترونية خال العام 2020.

 »التنمية السياسية« يختتم ورشة 
»مهارات إدارية« ألعضاء البلديات

اختتم معهد البحرين للتنمية السياسية 
فعاليات الورش��ة اإللكتروني��ة »مهارات 
إداري��ة«، الت��ي قدمه��ا مستش��ار وزي��ر 
واألوقاف  اإلس��امية  والش��ؤون  الع��دل 
س��ابقًا الدكت��ور أحم��د دروي��ش، ضمن 
برنامج »مهارات بلدية« الذي يس��تهدف 
أعض��اء المجالس البلدي��ة وأعضاء أمانة 
العاصمة، بهدف تمكين أعضاء البلديات 
من ممارسة دورهم االجتماعي والخدمي 
االرتق��اء  ف��ي  ال��ذي يس��اهم  بالش��كل 
باألوض��اع الخدمي��ة واالجتماعي��ة ف��ي 

المملكة.
وش��ملت الورش��ة مجموعة من المحاور، 
هي تعريف القرارات اإلدارية واس��تظهار 
أنواعه��ا وأركانها، والتمييز بين القرارات 
اإلداري��ة وغيره��ا م��ن األدوات اإلداري��ة 
المش��ابهة، وضواب��ط صياغ��ة القرارات 
اإلداري��ة م��ع تحلي��ل بع��ض النم��اذج، 
منها نماذج لق��رار إداري وقرار تنظيمي، 
ونموذج ألم��ر ملكي ومرس��وم، ونموذج 
لائح��ة تنفيذية، ونم��وذج الئحة ضبط 
)أم��ن ع��ام(، إضافة إلى نم��وذج لائحة 
ضبط )صح��ة عام��ة( و)س��كنية عامة(، 

ونموذج لائحة مستقلة.
واستعرض المحاضر خال الورشة أهمية 
القرارات اإلدارية في تس��يير عجلة العمل 
اإلداري، الذي ُيعد وسيلة اإلدارة المفضلة 
للقي��ام بوظائفها المتعددة، لما يحققه 
من س��رعة وفاعلية في العم��ل اإلداري، 
م��ا  اإلداري  للق��رار  القانون��ي  والنظ��ام 
يجع�ل منه سلطة في يد اإلدارة لتحقيق 
األهداف المن��وط بها تحقيقها، في ضوء 

القوة التي يتمتع بها القرار اإلداري.
كم��ا ق��دم الدكتور أحمد درويش ش��رحًا 
ألركان القرارات اإلدارية المتمثلة في ركن 
السبب؛ وهو الحالة الواقعية أو القانونية 
التي تس��وغ تدخل رجل اإلدارة بسلطته 

الملزمة لتحقيق أثر قانوني معين يحقق 
مصلحة عامة مبتغاة، وركن الش��كل؛ إذ 
ال يش��ترط ف��ي الق��رار اإلداري أن يصدر 
في صيغة معينة أو ش��كل معين، وركن 
االختصاص؛ وه��ي الضوابط التي تحدد 
األشخاص أو الهيئات المنوط بها إصدار 
القرارات اإلدارية، وركن المحل؛ وهو األثر 
القانون��ي ال��ذي يترتب على الق��رار حااًل 
ومباش��رة، وركن الغاي��ة أو الباعث؛ وهو 
النتيجة النهائية التي يسعى رجل اإلدارة 
لتحقيقها، منوهًا إلى أهمية التمييز بين 
ركن الغاية وركن الس��بب، كون الس��بب 
يمثل الجانب الم��ادي من القرار أما ركن 

الغاية فيمثل الجانب الشخصي منه.
وأك��د المحاض��ر أهمي��ة التميي��ز بي��ن 

القرارات اإلدارية والتعاميم والمنشورات 
واألوام��ر المصلحية، كذل��ك التمييز بين 
الداخلية،  واإلج��راءات  اإلداري��ة  القرارات 

وبين القرارات اإلدارية والتوصيات.
واختت��م الدكت��ور دروي��ش المحاض��رة 
بتوضيح بع��ض الضواب��ط العملية في 
صياغة القرارات اإلدارية في ضوء القواعد 
النظرية، والتأصي��ل القانوني للمجالس 
البلدي��ة وطبيع��ة م��ا يص��در عنها من 
قرارات وتوصيات، واإلط��ار القانوني لما 
يصدر عن المجالس البلدية من توصيات 
وقرارات، وماهية التصديق على القرارات 
اإلداري��ة وأث��ره عل��ى ق��رارات المجالس 
البلدي��ة، ف��ي ظ��ل ضواب��ط الوصاي��ة 

اإلدارية.

»المباحث« تنظم محاضرتين حول أضرار المخدرات 
بالتعاون مع »الشباب والرياضة« و»العمل«

نظمت ش��عبة اإلعام الجنائي 
للمباح��ث  العام��ة  ب��اإلدارة 
الجنائي��ة بالتعاون مع  واألدلة 
وزارة شؤون الشباب والرياضية 
والتنمي��ة  العم��ل  ووزارة 
محاضرتي��ن  االجتماعي��ة 
توعويتين عب��ر تقنية االتصال 
المرئ��ي ح��ول أض��رار الم��واد 
المخدرة وسبل حماية المجتمع 

منها. 
وبهذه المناس��بة، أك��د رئيس 
أن  الجنائ��ي  اإلع��ام  ش��عبة 
تنظي��م المحاضرتين يأتي في 

إطار تعزيز الشراكة المجتمعية 
مع مختلف مؤسس��ات المجتمع 
المدن��ي به��دف نش��ر الثقافة 
الم��واد المخدرة  التوعوية ضد 
وحماية المجتمع من أخطارها، 
مش��يرًا إل��ى أن المحاضرتي��ن 
موضوع��ات  ع��دة  تضمنت��ا 
تتعل��ق بالمخ��درات وأنواعها، 
وكيفية التعرف على الش��خص 
المتعاطي، واألس��باب المؤدية 
إلى ذلك، ودور األسرة والمدرسة 
والجامعة في وقاية الشباب من 

االنزالق إلى تلك اآلفة.

اختتام مسابقات »عصا قياس 
الخطوات العسكرية« برعاية 

آمر األكاديمية الملكية
اختتمت مسابقات »عصا قياس الخطوات العسكرية« تحت 
رعاية آمر األكاديمية الملكّية للشرطة العميد فواز الحسن، 
حيث قدم فريق عصا قياس الخطوات العس��كرية عرضًا أكد 
كف��اءة ومه��ارة ُمتمّيزة في ح��ركات عصا القي��اس، والتي 
عكس��ت ما يتمتع به رجال األمن العام من مس��توى متميز 
ف��ي التدريب واالنضب��اط العس��كري. وأعرب الحس��ن عن 
بالغ ش��كره وتقديره لوزير الداخلية للدعم والرعاية اللذين 
يتلقاهم��ا فري��ق عص��ا قياس الخط��وات العس��كرية األمر 
الذي س��اهم في تحقيق الفريق المراك��ز األولى والمتقدمة 
في بطوالت عصا قياس الخطوات العس��كرية على مس��توى 
الفرق العالمي��ة، منوهًا بالمتابع��ة الحثيثة لرئيس األمن 
العام للفريق. وأشاد بالمس��توى المتميز للفرق المشاركة 
في مسابقات قياس الخطوات العس��كرية واألداء التنافسي 
الذي ش��هده الموس��م، مؤكدًا أن مثل هذه المسابقات لها 
دور إيجابي في اختيار المؤهلين وذوي الخبرات، وذلك ضمن 
خطط األكاديمية. وأوضح آمر األكاديمية الملكية للش��رطة 
أن األكاديمي��ة أولت اهتمامًا خاصًا لتدريبات المش��اة، فقد 
ت��م تأهيل الفري��ق وتزويده ب��كل اإلمكان��ات والتدريبات، 
الفتًا إلى اس��تمرار األكاديمية في المش��اركة في البطوالت 
العالمي��ة لرف��ع عل��م البحرين عالي��ًا في مختل��ف المحافل 
العالمي��ة، متمني��ًا ألعض��اء الفري��ق التوفي��ق والنجاح في 

البطوالت العالمية القادمة.
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حروف

هنيئًا للمرأة البحرينية

تعي��ش الم��رأة البحريني��ة اليوم قصة نج��اح رائدة لم��ا حققته من 
منجزات حضارية متقدمة على المس��توى المحلي واإلقليمي والدولي 
وفي مختلف المجاالت التنموية الش��املة إل��ى جانب أنها وصلت إلى 
آفاق المستقبل الواعد، بتمكينها وتعيينها في العديد من المناصب 
ومراك��ز أخذ الق��رار، حتى أصبح��ت صاحبة مس��ؤوليات رفيعة وذات 

مناصب قيادية وإدارية واجتماعية وسياسية ودبلوماسية مرموقة.
إن وراء ما تحظى به الم��رأة البحرينية من تقدم ملحوظ وتميز دائم 
ه��و الدعم ال��ال محدود من قب��ل حضرة صاحب الجالل��ة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه، وصاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس 
الوزراء، حفظه اهلل ورعاه، وصاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البالد المفدى، رئيسة المجلس األعلى 

للمرأة، حفظها اهلل ورعاها.
األول من ديسمبر هو »يوم المرأة البحرينية« الذي خصص كمناسبة 
وطنية رفيعة المستوى تزامنًا مع أفراح الوطن وبلفتة حكيمة وتشجيع 
متواصل من صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل 
خليفة »س��يدة البحرين األولى« لرفع مكانة الم��رأة، وتكريمها على 
نجاحها، هذه المناسبة التي واصلت تألقها منذ 12 عامًا مضت حتى 
اليوم جاءت تقديرًا لذلك الش��ريك المس��اهم واحتفاًء بدور وإنجازات 

ومساهمات فعالة في بناء ورفعة مملكة البحرين.
يحتفي المجلس األعلى للمرأة هذا العام بالمرأة البحرينية في مجال 

العمل الدبلوماس��ي، من أجل تسليط الضوء على أهم إنجازات المرأة 
ف��ي ه��ذا المجال، وال��ذي يأتي متزامنًا م��ع احتفاء مملك��ة البحرين 
بب��دء العم��ل الدبلوماس��ي المنظم قب��ل 51 عام��ًا، وتخصيص يوم 

للدبلوماسية البحرينية تقديرًا لمنجزاتها وجهود منتسبيها.
تعتبر مسيرة المرأة في المجال الدبلوماسي حافلة منذ أن عملت عام 
1972 بوزارة الخارجية إلى أن أصبحت س��فيرة للملكة الفرنسية عام 
1999 حتى أول وكيلة بوزارة الخارجية عام 2017 والعديد العديد من 

كتبت قصص نجاحهن في هذا الحقل.
وكان لقص��ص النجاح هذه صدى إقليمي ودول��ي كبير، حتى أصبحت 
العدي��د من الدول ترغ��ب بالتعرف على تجرب��ة مملكة البحرين من 
حيث االهتم��ام بالمرأة والنه��وض بها وبالتالي إنج��ازات ونجاحات 
المرأة البحرينية باتت نموذجًا حضاريًا مشرفًا يحق لكل امرأة بحرينية 

أن تفتخر به.
أنتهز الفرصة بهذه المناسبة ألتوجه لصاحبة السمو الملكي األميرة 
س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة، بأس��مى آيات التقدير واالمتنان على 
ما قدمته وتقدمه للمرأة البحرينية والمجتمع البحريني بش��كل عام، 
وعل��ى دورها الرئيس والمحوري في دعم وتمكي��ن المرأة البحرينية، 
وتوفير كل الظروف لها لتكون شريكًا أساسيًا وفاعاًل في مسيرة البناء 
الوطني والتنمية المس��تدامة م��ن أجل بناء البحري��ن الحديثة التي 
نتطلع لها جميعًا في ظل حكم حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة، عاهل البالد المفدى، حفظه اهلل ورعاه.

راعي العلم.. 
إلى جنات الخلد

حظي العلم بتشجيع سيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
ب��ن س��لمان آل خليفة طي��ب اهلل ثراه، حي��ث كان حريصًا كل 
الحرص على تكريم المتفوقين في مختلف المراحل التعليمية 
في كل عام، فكان س��موه يرعى حف��ل تكريم المتفوقين من 
خريجي المرحلة الثانوية، باإلضافة إلى حفل عيد العلم وذلك 
اس��تمرارًا لعادة المغفور له بإذن اهلل تعالى صاحب الس��مو 
الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين طيب اهلل 
ثراه، حيث كان رحمه اهلل يحرص على حضور احتفاالت تكريم 
المتفوقين كاملة ويحرص على تكريم جميع المتفوقين دون 

استثناء.
وكان تكري��م س��موه للمتفوقين ف��ي عيد العلم ه��و الغاية 
والدافع لكثيرين نحو التميز والتفوق، ومن بينهم أنا، إذ كنت 
أترق��ب حفل عيد العلم س��نويًا وأنتظره بف��ارغ الصبر. وحيث 
إنه ال ُيَكّرم من خريجي المراحل الدراسية إال األوائل، فكان أن 
جعلت لي هدفًا أن أحظى بتكريم سموه، وكان لي ذلك عندما 
حللت بالمرتبة األولى على مس��توى مدارس مملكة البحرين. 
وال يخفى على أحد شعور المتفوق عندما يتوج جده واجتهاده 

بتكريم رفيع المستوى.
وكم��ا قلُت في إحدى الم��رات: »من يذق ح��الوة التفوق مرة، 
تأبى نفس��ه إال التفوق في كل م��رة«. والحمد هلل أن كان لي 
ما أردت، فقد حظيت بش��رف تكريم س��موه مرة ثانية وثالثة 
في عيد العلم ومرة رابعة وخامسة في مناسبات أخرى لتكريم 
المتفوقين. وفي كل مرة كنت أس��عد وأفخر بمقابلة س��موه، 
وال أنس��ى أبدًا بشاش��ة وجهه -رحم��ه اهلل- وكلمات التهنئة 
ومباركته للتفوق وتش��جيعه، وبكل صراحة أقول كان تكريم 
س��موه للمتفوقين هو الدافع والحافز لي شخصيًا نحو تحقيق 
أعل��ى المراتب العلمية، إذ كان لقاء س��موه هو منتهى الحلم 

وغاية األمل بالنسبة إلي. 
رحم��ك اهلل يا صاحب الس��مو وجزاك عنا خير الجزاء، وأس��كنك 
الفردوس األعلى من الجنة، وتقبل منك الحث على طلب العلم 
والسعي نحو التفوق، وهو الذي حث على طلب العلم سبحانه، 

وهو سبحانه الكريم. وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

* نائب عميد كلية الدراسات العليا للدراسات 
التقنية -  جامعة الخليج العربي

المزروعات اإلنتاجية.. درة البحرين مثااًل

تولي مملكة البحرين أهمية كبيرة لملف األمن الغذائي واستدامته، 
وقد أكد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل 
الب��الد المفدى، حفظه اهلل ورعاه، في افتتاح دور االنعقاد الثالث من 
الفصل التش��ريعي الخامس على أهمية االستثمار في مجال »تأمين 
االكتف��اء الغذائي« من أج��ل تحقيق األمن الغذائ��ي، وهذا ما دأبت 
صاحبة الس��مو الملكي األميرة س��بيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة 
عاه��ل البالد المفدى، رئيس��ة المجلس األعلى للم��رأة، على التذكير 
به في أكثر من مناس��بة، حيث كانت تؤكد س��موها حفظها اهلل على 
أهمية الزراعة واالس��تثمار في مجال الزراع��ة من أجل تأمين الغذاء، 
ومازال��ت كلم��ات س��موها ترن ف��ي أذني وه��ي توصي باس��تخدام 
المزروعات اإلنتاجية في تجميل ش��وارع مملكة البحرين، وتؤكد بأن 
هن��اك أنواعًا من األش��جار اإلنتاجية تنمو وتنت��ج وتتكيف مع طبيعة 
ومن��اخ مملكتنا الغالية مثل »الصبار الهندي، الكنار، التوت، المانجو، 

الليمون.. والكثير الكثير من المزروعات اإلنتاجية«. 
س��عادة كبيرة أش��عر بها وأنا أرى هذا الفكر الرائد لصاحبة الس��مو 
الملك��ي األميرة س��بيكة بنت إبراهي��م آل خليفة متحقق��ًا على أرض 
الواقع، وأرى مشروع زراعة المزروعات اإلنتاجية واقعًا، فقامت مؤخرًا 

إدارة منتجع درة البحرين مش��كورة باالس��تثمار ف��ي تجميل المنتجع 
بالعدي��د من المزروع��ات اإلنتاجية التي أعطت الم��كان جمااًل فوق 
جماله، ليس هذا وحسب بل أنه بات باستطاعة سكان وزوار المنتجع 
التمت��ع بجمال هذه المزروعات واالس��تمتاع كذل��ك بالمذاق الطيب 

لهذه المنتجات الزراعية التي اشتهرت بها مملكة البحرين. 

* رأيي المتواضع: 
 Where There is a Will There is a« أؤم��ن إيمانًا كبيرًا بالحكم��ة
Way« بمعنى إذا كانت هناك رغبة صادقة س��تجد طريقًا لتحقيقها، 
كما أؤمن أش��د اإليمان أنه متى ما اس��تطاع ش��خص ما فعل ش��يء 
فإنني بالتالي أستطيع أن أفعله، وهذا ما ينطبق على كل شيء حولنا 

إذا ما تشابهت البيئة والفرص. 
وك��م أتمنى أن تحذو وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطيط 
العمران��ي حذو إدارة منتجع ال��درة، وتقتبس من الفكر النير لصاحبة 
الس��مو الملكي األميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وتقوم بزراعة 
ذات المنتج��ات الزراعي��ة في تجميل ش��وارع المملك��ة عوضًا عن ما 

تستخدمه حاليًا من مزروعات ال تتصف باالستدامة وال باإلنتاج.

اختفاء اللحوم 
من موائد 

اإليرانيين

معلوم��ة خطيرة أكدها أخيرًا مرك��ز أبحاث البرلمان في إيران 
ملخصه��ا أن اس��تهالك اللح��وم الحم��راء خالل الفت��رة بين 
21 م��ارس 2019 و20 م��ارس 2020 انخف��ض بي��ن الطبقة 
المتوس��طة في المجتمع بأكثر من 30% مقارنة بالفترة بين 
21 م��ارس 2016 و20 مارس 2017، ووفقًا لتقرير نش��ر قبل 
أسبوعين فإن االنخفاض الشديد في استهالك اللحوم الحمراء 
يأتي في وقت تش��هد فيه أس��عار لحوم الدج��اج زيادة بأكثر 
م��ن 100%. وهذا يعن��ي أن الناس المنتمين له��ذه الطبقة 
ال يعان��ون من اختفاء اللحوم الحم��راء فقط ولكن من لحوم 
الدجاج أيضًا ومن مواد غذائي��ة عديدة، ويعني بالضرورة أن 
الطبقات األقل يعيش��ون حالة من ش��أنها أن تزيد من أعداد 

الذين يبحثون عن الطعام في حاويات القمامة.
تأكي��دًا لذلك ذك��ر التقرير أن رئيس لجن��ة تحديد األجور في 
المجل��س األعلى للج��ان، فرامرز توفيقي، ق��ال إن »كل عامل 
وأجي��ر باليومي��ة  نلتقي��ه خ��الل هذه األي��ام يخبرن��ا بعدم 
اس��تطاعته توفير اللح��وم الحمراء ولحوم الدجاج أُلس��رته«، 
بينم��ا أعلن رئيس اتحاد لح��وم الغنم في س��بتمبر الماضي 
عن »انخف��اض بيع اللحوم في البالد بنس��بٍة تتراوح بين 30 
% إلى 35% مقارنًة بالع��ام الماضي وقال »إنَّ معظم محاّلت 
بيع اللح��وم غيَّرت وظائفها«. وه��ذا وذاك يعنيان أن النظام 
اإليران��ي يعاني من وضع اقتصادي صعب يجعله دون القدرة 
عل��ى التعامل م��ع أي طارئ ف��ي المنطقة. ومع ه��ذا ال يزال 
مس��تمرًا في دع��م التنظيم��ات اإلرهابية في لبنان وس��وريا 
والعراق واليمن معتبرًا ذلك أهم من حياة المواطن اإليراني.
الس��ؤال الذي يشاغب المهتمين والمتابعين للشأن اإليراني 
هو كيف يمكن لنظام الماللي أن يواصل التزامه بالش��عارات 
الفارغ��ة الت��ي رفعه��ا منذ اس��تيالئه على الحكم ف��ي إيران 
ويستمر في دعم ميليشيات اإلرهاب وهو يرى شعبه في هذه 
الح��ال؟ أما الجواب المنطقي عن هذا الس��ؤال فهو أنه يدرك 
جي��دًا أن نهايت��ه تبدأ من اللحظ��ة التي يراجع فيها نفس��ه 

ويتوقف عن رفع تلك الشعارات.

د. مها الصباغ

mahamw@agu.edu.bh

ماذا تعني استضافة حدث 
عالمي في »زمن كورونا«؟!

باألمس تلقيت مكالمة من بروفيسور في 
اإلع��الم بجامعة ألمانية، ربطتني ومازالت 
ب��ه عالقة صداق��ة وزمال��ة فيم��ا يتعلق 
بالجانب اإلعالمي ودراساته المتقدمة في 
الزمن الحالي مع س��طوة وسائل التواصل 
االجتماع��ي، وتحول الممارس��ة اإلعالمية 
إلى ث��ورة معلوماتي��ة مترامي��ة األطراف 

وذات آفاق متناهية. 
البروفيس��ور  صديق��ي  ل��ي  يق��ول  كان 
األلمان��ي، والذي س��بق له زي��ارة البحرين 
قبل ثالث سنوات وأخذته في جولة بداخل 
بالدن��ا الجميلة حينه��ا، كان يقول بأنهم 
في أحد مراك��ز بحوثه��م اإلعالمية والتي 
فيها يرصدون الظواه��ر العالمية وأنماط 
التعام��ل معها، رص��دوا تجرب��ة البحرين 
في مواجه��ة وباء كورون��ا، وأنهم بالفعل 
اعتبروه��ا تجرب��ة إيجابي��ة ب��ل نموذجية 
اس��توجبت إشادة منظمة الصحة العالمية 
وكثي��ر من الجه��ات، وتط��رق لنقطة جدًا 
هام��ة معني��ة بمفه��وم ”إدارة األزم��ات“ 
وه��ي النقطة التي تركز على ضرورة وجود 

»قيادة قوي��ة« إلدارة ه��ذه األزمات، وهنا 
أش��ار لمتابعتهم تحركات وقرارات صاحب 
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 
خليف��ة ولي العه��د رئيس ال��وزراء حفظه 
اهلل، وكيف أنه نجح في التمثل بدور القائد 
المتمك��ن ف��ي قي��ادة عملي��ات مواجهة 

كورونا. 
هنا انتق��ل بحديثه إلى نقط��ة هامة جدًا 
يقول هنا بأنها أحد المؤشرات التي تنتبه 
له��ا مراكز األبحاث والجه��ات التي تدرس 
التج��ارب الناجحة خاصة ف��ي زمن كورونا، 
وهنا كان يعني النجاح في استضافة أحداث 
عالمية رفيعة المستوى في ظل الجائحة. 

طبع��ًا دالل��ة كالمه كان��ت باإلش��ارة إلى 
استضافة مملكة البحرين لسباق الفورموال 
واحد، بل على وجه التحديد لس��باقين على 
امتداد أس��بوع، ما يعن��ي أن أنظار العالم 
م��ن محبي هذه الرياض��ة وممن يتابعون 
أس��اليب ال��دول المختلف��ة ف��ي التعامل 
مع األوض��اع الحالي��ة س��يكون مركز على 
البحري��ن، وكيف أنها نجح��ت في ظل هذه 

الظروف في إقامة الس��باقين واس��تضافة 
الفرق العالمية بطواقمها وسواقها، وهنا 
حينم��ا أخبرته ع��ن وجود جماهي��ر وأنهم 
جمهور مميز تم اقتصاره بتوجيهات سمو 
ولي العه��د رئيس الوزراء عل��ى العاملين 
في الخط��وط األمامية في مواجهة كورونا 
وعوائله��م أجابن��ي ب��أن هذا يؤك��د على 
مثالي��ة نم��وذج البحرين ف��ي التعامل مع 
الجائحة، ويؤكد العامل المهم الذي ذكره 
في بداي��ة كالمه عن وج��ود »قيادة قوية 
وذكي��ة«، إلدارة األزمة، وهنا أش��ار مجددًا 
ل��دور األمير س��لمان المؤثر ف��ي مواجهة 

أزمة كورونا. 
نعم، نفخر كبحرينيي��ن أن بالدنا تعاملت 
مع الوض��ع بش��كل نموذجي، بش��كل وفر 
الحماية للش��عب والمقيمي��ن والزائرين، 
بش��كل خفف من آثار كثيرة لألزمة مقارنة 
ب��دول أخرى، وبش��كل جع��ل البحرين على 
لس��ان كثيرين، يتابعون م��ا يحصل فيها، 
ويعجب��ون بما يت��م فيها م��ن إدارة ذكية 

وناجحة لألزمة.
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“الصحة” فصلت موظًفا قبل 7 سنوات وترفض شطبه من “التأمينات”
شــكا مواطــن )ح . م( رفــض وزارة الصحة شــطبه من التأمينــات االجتماعية 

رغم مرور نحو 7 سنوات على تسليمه إشعار إنهاء خدمته بالوزارة.

وأشـــار المواطن إلى أنه وبناء على 
حكـــم قضائـــي تـــم إنهـــاء خدمتـــه 
العـــام  فـــي  الصحـــة  وزارة  فـــي 
2013، إال أن الوزارة اســـتمرت في 
ســـداد مســـتحقاته فـــي التأمينات 
االجتماعية واعتباره أحد موظفيها 
حتى اآلن، وهـــو ما أدى إلى رفض 
مؤسسات القطاع الخاص توظيفه 
لكونه مســـجالً في نظام التأمينات 

االجتماعية كموظف بالوزارة.
 وقـــال إنـــه فـــي مـــارس الماضـــي 
المـــوارد  إدارة  مـــن  تســـّلم خطاًبـــا 
بوجـــود  يفيـــد  بالـــوزارة  البشـــرية 
مبالـــغ مســـتحقة عليه وهـــي عبارة 
عـــن رواتـــب صرفـــت لـــه مـــن دون 
وجه حق منـــذ يوليو 2011 وحتى 
أغســـطس 2012، وهو ما يتســـّبب 
فـــي امتناع الوزارة عن شـــطبه من 

سجالتها رغم إنهاء خدمته.
“البـــالد”  عبـــر  المواطـــن  وناشـــد   
المسؤولين في وزارة الصحة النظر 
فـــي قضيتـــه، واتخـــاذ اإلجـــراءات 
التي تسمح له بمزاولة عمله بشكل 

طبيعـــي، إمـــا عبـــر إعادتـــه لعملـــه 
الســـابق، أو شـــطبه مـــن ســـجالت 
الوزارة لدى التأمينات االجتماعية، 
لتمكينـــه مـــن العمـــل فـــي القطـــاع 

الخاص.
ولفـــت إلـــى أنه ليس مـــن اإلنصاف 
يكـــن  لـــم  بمســـتحقات  مطالبتـــه 
الســـيما  صرفهـــا،  عـــن  مســـؤوالً 
ســـنوات   8 مـــن  أكثـــر  مـــرور  بعـــد 
علـــى القضيـــة، وتســـبب ذلـــك فـــي 
إعاقتـــه عن العمـــل وأداء التزاماته 

المعيشية كأي مواطن.

زينب الموسوي: للعطاء لذة روحانية ال توصف

العالج الطبيعي واألشعة فوق البنفجسية قبل التدخل الجراحي

المحتاجة ــعــائــلــة  ال مـــن  ــرًدا  ــ فـ ــمــتــطــوع  ال ــون  ــك ي أن  ــع  ــ رائ

ــاك ــ ــ رج ــم  ــ ــأل ــ ــت ــ ت ــد  ــ ــ ق يـــــؤلـــــمـــــك..  ــك”  ــ ــص ــ ــع ــ ــص ــ “ع كـــــــان  إذا  الـــــــشـــــــرف: 

التطوعـــي  “بونـــم”  فريـــق  رئيســـة  قالـــت 
زينب الموســـوي لـ”البالد”: “من الرائع رسم 
االبتســـامة وأن يكون المتطوع بمبادراته 

فردا من العائلة المحتاجة”.
وأضافـــت الموســـوي التي تقـــوم بحمالت 
تطوعيـــة فـــي إفريقيـــا: “نجحنا فـــي بناء 
فصول دراســـية عديدة، وسنســـتمر بعمل 

الخير في الخارج والداخل البحريني”.
كيف كانت بدايات دخولك للعمل  «

التطوعي؟

بدأت الفكرة أثناء زيارتي لعدد من الدول 
األفريقية قبل أعوام عدة كتنزانيا وكينيا، 

بهـــدف مســـاعدتها فـــي الحقـــل التعليمي، 
منهـــا بنـــاء صفـــوف جديـــدة بالمـــدارس، 
يشـــاركني بذلك مجموعة من الزمالء في 

إحدى الجمعيات الخيرية الُعمانية.
وفي آخـــر رحلة لي معهم في العام 2019 
وكانت الى كينيا، بقيت هناك لشهر كامل، 
التقيـــت فيه العشـــرات من ممثلـــي الدول 
العربية والخليجية واألجنبية لمســـاعدتنا 
في بنـــاء الصفوف الدراســـية، ولقد وفقنا 
ببنـــاء صفيـــن كاملين مـــع الصباغة، في 3 

أسابيع فقط.
 ما الذي حفزك على دخول ساحات  «

العمل التطوعي؟

بـــدأت فـــي العمـــل التطوعـــي بعـــد وفـــاة 

والـــدي )رحمـــه هللا(، وتعلمـــت مـــن الحياه 
أنك ستأخذ منها بقدر ما ستعطي، وكانت 
الصداقـــات  بتقديـــم  بداياتـــي محصـــورة 
والتبرعات، لكني ذلك لم يكِفني، فشعرت 
بـــأن مـــن واجبـــي الوصـــول الـــى الميادين 
نفســـها، ولقاء ذوي الحاجة ومســـاعدتهم 

بقدر المساعدة، وكان ذلك.
ما المستجدات مع تفشي الجائحة  «

عالميَا؟

توقـــف الســـفر كمـــا تعلـــم، ولكـــن ذلـــك لم 
يمنعني من العمـــل داخل البحرين، وعليه 
ُقمـــت بالعديـــد مـــن الزيـــارات للجمعيـــات 
الخيريـــة، وأخذت منهم عناوين مجموعة 
بزيارتهـــم  المتعففـــة، وقمـــت  مـــن األســـر 

ومساعدتهم بقدر اإلمكان.
ما أول المشاريع الخيرية التطوعية التي  «

قمت بها بالبحرين؟

“االنســـتغرام”  بتطبيـــق  حســـابا  فتحـــت 
أســـميته “بونـــم” ويعنـــي “الخيـــر” باللغـــة 
الالتينيـــة، فتحـــت فيـــه قنـــوات التواصل 
مع الجمعيـــات الخيرية واألســـر المتعففة 

والفقيرة، وذلك بهدف مساعدتهم.
هل لِك أن تذكري لنا نموذًجا لهذه  «

اأُلسر؟

بالتأكيـــد، فهناك أســـرة كانت تريـــد إعادة 
مطبـــخ المنـــزل، الـــذي انهـــار تمامًا بســـبب 
وســـوء  بـــه،  المرافـــق  وعتـــق  القـــوارض، 
الوضـــع المـــادي للعائلـــة الذي يحـــول دون 

إصالحه.
قمت بتنزيل “بوست” في حساب “بونوم” 
عـــن حاجـــة هـــذه العائلـــة، دون أخـــذ أي 
تبرعـــات ألنه مناقض للقانـــون كما تعرف، 
لكننـــي -وفـــي المقابـــل- كنـــت أقـــوم مـــع 
األســـرة  هـــذه  مســـاعدة  فـــي  صديقاتـــي 

وغيرها على حسابنا الخاص.
والالفـــت هنـــا، وبخصـــوص هـــذه األســـرة 

تحديدًا، أن إحدى شـــركات بناء المطابخ، 
تواصلت معي وبَنت هذا المطبخ كامالً.

لماذا يبدأ البعض أعمالهم التطوعية  «
في الخارج وليس الداخل؟

األســـر البحرينية لها عـــزة نفس، وتتعفف، 
فبالرغم من أخذي لعناوين اسر عن طريق 
الجمعيـــات الخيرية نفســـها، اال أنها كانت 

-بالغالب- متحفظة عن أخذ المساعدات.
هل تعملين لوحدك أم أن هنالك من  «

يساعدك؟

صديقتـــان  ومعـــي  لوحـــدي،  أعمـــل 
الحســـاب  إدارة  فـــي  تســـاعدانني 

بالزيـــارات  القيـــام  وفـــي  باالنســـتغرام 
الميدانية الالزمة، ولي العديد من الشباب 
البحريني والذين يســـاعدونني في أعمال 

توصيل األثاث والنجارة وغيرها.
ما آخر مشاريعكم الخيرية؟ «

مســـاعدة فتـــاة بحرينيـــة تقـــوم بصناعـــة 
وهنـــاك  ببيعهـــا،  المنـــزل  فـــي  الحلويـــات 
مشـــروع مع عائلـــة أيتـــام بعنـــوان “وجد” 
ويهـــدف لتغييـــر غرفـــة نومهـــم والصالـــة 

بالكامل.
وأضافت “من الرائع رســـم االبتسامة وأن 
تكون فردا مـــن العائلة المحتاجة، فللعمل 

التطوعي لذة روحانية ال توصف”.

مـــن  تســـمع  حينمـــا  تفاجـــأ  ال  قـــد 
البحرينييـــن فـــي مكان عملـــك أو في 
المدرســـة  فـــي  حتـــى  أو  “فريقكـــم” 
والجامعـــة “عصعصـــي يعورني”، فهذا 
العصعـــص المؤلـــم يرهـــق الكثيـــر من 

الناس.
يقـــول استشـــاري أمـــراض وجراحـــة 
ألـــم  إن  الشـــرف  يوســـف  العظـــام 
العصعـــص حالـــة غيـــر شـــائعة وهـــي 
عبـــارة عن ألـــم في عظمـــة العجز في 
آخـــر العمـــود الفقـــري، إال أن الكدمات 
والســـقوط هي أكثر األســـباب شيوًعا 
لهـــذه الحالـــة، وفـــي الغالبيـــة العظمى 
مـــن الحـــاالت، يســـتخدم العـــالج غير 
والعـــالج  األدويـــة  مثـــل  الجراحـــي، 
الـــذي يعمـــل بشـــكل جيـــد  الطبيعـــي 

لتخفيف األعراض.

جراحة اإلقامة القصيرة

ويشـــير إلى أنه إذا كان ألم العصعص 
قديًمـــا أو حـــاًدا، فقـــد يصـــف الطبيب 
ويتـــم  لأللـــم،  مســـكنات  المعالـــج 
اســـتخدام حقـــن مضـــادات االلتهـــاب 
الموضعيـــة بالقـــرب من مصـــدر األلم، 
وبعد اســـتخدام اإلبر المســـكنة لأللم، 
قـــد يقـــوم الطبيـــب بعـــالج العصعص 
عـــن طريق التحريـــك، كذلك يمكن أن 
ينصحـــك الطبيـــب بجلســـات العـــالج 
الطبيعي التي تشمل تمارين استطالة 
وعالج باألشـــعة فوق الصوتية، وفي 
حال عـــدم نجـــاح العالجات الســـابقة 
فـــإن  العصعـــص،  ألـــم  تخفيـــف  فـــي 
الحالـــة تســـتدعي التدخـــل الجراحي 
بإزالة جـــزء من العصعص، في معظم 
الحاالت فإن جراحة اإلقامة القصيرة 
مـــن الجراحات الناجحـــة في تخفيف 

ألم العصعص ولكن التدخل الجراحي 
نادرًا ما ُيستخدم.

تحمل الوزن أثناء الجلوس

ويشـــرح تركيب العمـــود الفقري الذي 
يتكون من سلســـلة من العظام تسمى 
الفقـــرات  بيـــن  فالمفاصـــل  الفقـــرات، 
تسمح بالحركة في الوقت الذي توفر 
فيه الثبات للعمـــود الفقري، في نهاية 
العمـــود الفقري توجد العظام العجزية 
وهي عبارة عن 3 إلى5 عظام صغيرة، 
أمـــا العظـــام العجزيـــة فهـــي تترتـــب 
لتشـــكل انحنـــاء يشـــبه الذنـــب، بعض 
العظـــام العجزيـــة قد تلتحـــم ببعضها 
البعـــض، ومـــع ذلـــك، فإن أقـــل من 10 
% من الناس لديهم العصعص ملتحم 
تماًمـــا، وتوجد كذلك عضالت وأربطة 
بالعصعـــص  ترتبـــط  وأوتـــار جميعهـــا 

وتلعـــب دور مهـــم فـــي تحمـــل الـــوزن 
أثناء الجلوس.

ويحدث األلم بسبب كدمة في منطقة 
العصعـــص، مثل الســـقوط أو اإلصابة 
أثنـــاء الـــوالدة، أو الجلـــوس لفتـــرات 
طويلة، وهذه الكدمة يمكن أن تسبب 
التهـــاب األربطـــة أو جـــرح العصعص، 

أمـــا في بعض الحاالت فإن ســـبب ألم 
العصعص غير معروف.

يشـــرح  األوليـــة،  األعـــراض  وبشـــأن 
هـــي  األوليـــة  “األعـــراض  الشـــرف: 
األلـــم، ومن الممكـــن أن تصبح منطقة 
بزيـــادة  تحسًســـا  أكثـــر  العصعـــص 
الجلـــوس  أثنـــاء  خصوصـــًا  الضغـــط 
والميل للـــوراء، أما المنطقة المحيطة 
بالعصعـــص فيمكـــن أن تكـــون مؤلمـــة 
أيضًا، وفي بعض األحيان من الممكن 
أن ينتقـــل ألـــم العصـــص للرجلين، كما 
يمكـــن أن تســـبب إصابـــة العصعـــص 
ألًمـــا أثنـــاء العملية الجنســـية أو أثناء 

التغوط.

مضادات غير ستيرويدية

العصعـــص  ألـــم  األطبـــاء  ويشـــخص 
الخـــاص  الطبـــي  التاريـــخ  بمراجعـــة 

بالمريـــض، لكن يتوجب على المريض 
أن يخبر الطبيب إذا تعرض للســـقوط 
إخبـــار  عليهـــا  والمريضـــة  مؤخـــًرا، 
الطبيـــب إذا كانـــت قـــد أنجبـــت فـــي 
الفترة األخيرة، وتســـتخدم اختبارات 
الســـينية  األشـــعة  مثـــل  التصويـــر، 
المغناطيســـي  بالرنيـــن  التصويـــر  أو 
الســـتبعاد مصادر أخرى لأللم، وعادة، 
فـــإن أول عالج أللـــم العصعص يكون 
غيـــر  االلتهـــاب  مضـــادات  بوصـــف 
الســـتيرويدية، وقـــد يوصـــي الطبيب 
بالجلـــوس على وســـادة طبية خاصة 
للمســـاعدة في تخفيـــف الضغط على 
العصعص فآالمه قد تســـتغرق أسابيع 

أو أشهر.

local@albiladpress.com

األحد 29 نوفمبر 2020 - 14 ربيع الثاني 1442 - العدد 4429
06

أطباء عاطلون: نواجه معضلة لـ “انعدام فرص التدريب العملي”
يواجه عدد من األطباء البحرينيين حديثي التخرج من الجنسين “معضلة 
متعبــة” تتمثــل فــي عــدم توافــر فــرص التدريب العملــي في المستشــفيات، 
فبعد التخرج، يلزم أن يقضون فترة من التدريب إال أن هذه الفرص تضيق 
عليهم ال سيما في ظل قرابة 200 منهم تخرجوا سابًقا في فترات متفاوتة، 

لكنهم إلى اآلن يحملون تعريف: “طبيب  طبيبة.. عاطل عن العمل”.

وتحـــدث عـــدد مـــن األطبـــاء ناقلين 
أن  بالقـــول  “البـــالد”  عبـــر  شـــكواهم 
مجمـــع الســـلمانية الطبي هـــو الجهة 
الرئيســـة التـــي تـــدرب األطبـــاء بعد 
ال  المستشـــفى  أن  إال  تخرجهـــم، 

يمكنـــه اســـتيعاب ســـوى 80 متدرًبـــا 
ومتدربـــة، ويأملون في اســـتيعابهم 

بمستشفيات أخرى.
 ويوّضـــح األطبـــاء أن بعضهم قضى 
ما بين 5 إلى 7 ســـنوات في الدراسة 

بالخارج، وليس بإمكانهم أن يقضوا 
فتـــرات تمتـــد لســـنين فـــي التدريب 
بعضهـــم  أن  حتـــى  بالدهـــم،  خـــارج 
واصـــل للحصـــول علـــى دبلـــوم عال 

بعد التخرج وتدرب في مستشفيات 
انعـــدام  مشـــكلة  وتعتبـــر  عالميـــة، 
“مؤرقـــة  العملـــي  التدريـــب  فـــرص 
بالنســـبة لهم”، وينظـــرون إلى إيجاد 
حلـــول ومنهـــا اســـتيعاب عـــدد منهم 
فـــي المستشـــفيات الحكومية حتى 
يتهيـــأون للتحول مـــن أطباء عامين 
إلـــى اختصاصييـــن أو استشـــاريين 
في الباطنية أو الجراحة أو األطفال 
مـــن  وغيرهـــا  والـــوالدة  النســـاء  أو 

التخصصات.

 ويقـــول عـــدد مـــن األطبـــاء أن كلفة 
الدراســـة محلًيـــا قـــد تصـــل إلـــى 90 
ألـــف دينـــار وحوالـــي 40 ألـــف دينار 
قضوهـــا طيلـــة الســـنوات الماضيـــة، 
ومـــن الصعـــب أن يبقـــوا بـــال فـــرص 
عمل أو تدريـــب، فيما بعضهم يعمل 
في مستشـــفيات أو عيـــادات خاصة 
أو شـــركات برواتـــب متدنيـــة، فيمـــا 
اآلخر ال يزال عاطاًل عن العمل، وقد 
تـــم التواصـــل مـــع عـــدد مـــن النواب 
بغرض إيجاد وســـيلة تمكن من فتح 

بـــاب التدريـــب لهم في المستشـــفى 
العسكري ومستشفى الملك حمد.

يتـــم  أن  األطبـــاء  أحـــد  واقتـــرح   
تدريـــب زيـــادة مقاعـــد األطبـــاء في 
“حتـــى  الحكوميـــة  المستشـــفيات 
بـــدون مقابـــل”، ففـــي بعـــض الدول، 
مستشـــفيات  فـــي  األطبـــاء  يعمـــل 
خاصة لكنهم يقضون فترة التدريب 
في المستشـــفيات الحكومية، وبهذا 
تتســـهل خطوات انتقالهم إلى درجة 

اختصاصيين أو استشاريين.

يأملون في 
استيعابهم في 
مستشفيات أخرى

محرر الشؤون المحلية

المواطن لـ”البالد”: 
أصبحت بال وظيفة 
دائمة وااللتزامات 

أثقلت كاهلي

سعيد محمد سعيد

إبراهيم النهام

محرر الشؤون المحلية

يوسف الشرف
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أيـــام ال تنســـى ولحظات ال ُتمحى مـــن الذاكرة بأوقات عصيبـــة ودون الدخول 
بتفاصيـــل المحـــن والتحديـــات وخيوطهـــا البـــد هنا أن أشـــير إلـــى أن عالقتي 
بالرئيس األمير خليفة بن ســـلمان طيب هللا ثراه بلغت مداها، إذ لم تعد مجرد 
عالقة حضور مجلسه األسبوعي، بل أصبحت عالقة أخوية بكل معنى الكلمة، 
وقد جمعتني مع سموه جلسات خاصة تحدثنا فيها بكل أريحية حول همومنا 
المشتركة وهموم الوطن، كان يستفيض بالكالم بكل ما يشغل باله حول الوطن 
والمواطنين، كانت تلك اللقاءات الخاصة مع الرئيس بمثابة الجسر الذي عمق 
المحبـــة والـــوالء لســـموه والبحريـــن األصيلـــة التي كانـــت في قلوبنـــا فيما كان 
البعض مشـــغوالً بأمور هامشـــية، هذه الفترة التي سبقت أحداث المحنة، كانت 
بمثابـــة تدريـــب لـــي على األقل لمواجهة مـــا جرى بعد ذلـــك، إذ ظللت أعمل مع 
الرئيس بخندٍق واحد، وقد شـــهدت المرحلة التالية وقفات أســـتطيع أن أطلق 

عليها المعرفة التاريخية بالرئيس وعنوانها مع الرئيس في السراء والضراء. 
كنـــت أتأمل عمله الدؤوب الذي ال يفتر بكل الجبهات والمجاالت، وكان التركيز 
دائمًا على أســـلوب ومنهج العمل لدى ســـموه بمختلـــف القطاعات وتدخله بكل 
مـــرة لحـــل اإلشـــكاالت الرســـمية واألهليـــة التي تقع هنـــا وهناك وتجســـد روح 
الحركـــة الحيويـــة التي تتميـــز بها سياســـة حكومته التي يقودها منذ ســـنوات 
بنفـــس الحمـــاس والديناميكيـــة وهي تواكـــب المراحل والفترات التـــي تمر بها 

البالد سواء على الصعيد السياسي واالقتصادي المحلي أو بالصعيد الخارجي 
من أجل امتصاص األخطاء والسلبيات التي تقع بين وقت وآخر بسبب اإلهمال 
أو التكاسل أو عدم المسؤولية في بعض الوزارات والهيئات الرسمية واألهلية، 
وكان آخر هذه التعقيدات التي يمكن أخذها كنموذج للمعالجة الحكيمة ما وقع 
للسياح األجانب في السفينة التي رست في ميناء خليفة وتعرضت لمضايقات 
من قبل بعض الجهات، فكان تدخل سموه في الموضوع منذ اللحظات األولى 
وإجـــراء التحقيقـــات والبحث عن األســـباب كعادة ســـموه حينمـــا يريد أن يرى 
األمور من كل الزوايا قبل أن يتخذ القرار وهو ما يجب أن يسترشد به الوزراء 
جميعـــًا وأن يكـــون نبراســـًا لكيفية معالجة األمـــور واألخطاء حينمـــا تقع، وهو 
األســـلوب الذي يســـتقيم مع بناء الدولة الحديثة ويتطلـــب المتابعة واالهتمام 
الميدانـــي قبل االكتفـــاء بالجلوس فـــي المكاتب الفخمة التي تكلفت عشـــرات 
اآلالف من ميزانية الدولة دون أن يدرك بعض الوزراء والمســـؤولين ما يجري 

بوزارتهم أو مؤسستهم.
هـــذه لمحة من فصـــول كاملة بحاجة لوقفاٍت طويلة... لروحك الســـالم خليفة 

بن سلمان.

تنويرة: تزرع الورد وتحصد الشوك... للحياة لغزها. «

ahmedjuma44
@yahoo.com

أحمد جمعة

مع الرئيس بالسراء والضراء

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

للتواصل: 17111483

أيها العضو البلدي... لتقل خيرا أو لتصمت
الشـــيء غيـــر المنطقـــي وغيـــر الطبيعـــي وغيـــر المتوقـــع هـــو أن 
يقـــف العضـــو البلـــدي فـــي موقـــف البطـــل وصاحـــب االقتراحـــات 
االســـتراتيجية والتحليليـــة والخطـــط والفكـــر الرفيـــع، والمقـــدرة 
الخارقة، لكنه في الحقيقة ال يملك أي شيء ومكانه على الهامش، 
خصوصا أن في الفترة السابقة علم أهالي الدائرة والناس مستوى 
علمـــه وعملـــه وأمانته، وشـــبعوا حتـــى التخمة من نشـــر صوره في 
حســـابات التواصل االجتماعي والصحافة حتـــى لو كان الموضوع 

يتعلق بتحريك “طابوقة وحدة في الفريج أو الدائرة”.
هـــذا العضـــو أراد تســـليط أضـــواء الموكـــب عليـــه قبل أيـــام وحمم 
البراكين الالهبة تتدفق من جبينه لتحرق كل شيء، على مسألة ال 
تستحق حتى الذكر وال تحتاج إلى تحليل أو تمحيص، أو دراسات 
طويلـــة، مســـألة ال تحتـــاج إلى جـــوالت متعبـــة وال توديـــع النازلين 
واستقبال الصاعدين وتصنع مظاهر اإلرهاق والتعب وحمل زجاجة 
الـــدواء في اليـــد، وتصنع االنفعال مـــن أجل أهالي الدائرة. مســـألة 
ال تحتـــاج إلـــى معامل وخبـــرات وخبراء وغير ذلك مـــا يلزم، ولكن 

بســـبب الجهل بأصـــول العمل البلدي والتشـــتت والضياع والصدمة 
والحيرة العميقة بقضية خدمة الناس وتحمل المسؤولية والسعي 
الدائـــم والصحيـــح لتقديم الحلـــول التي تخدم الوطـــن والمواطن، 
يحـــاول هـــذا البلدي الظهـــور إعالميا بأيـــة طريقة كانـــت وعلى أي 
موضـــوع، فـــي حيـــن أن غيره مـــن األعضـــاء - وهم قـــرب دائرته - 
أنجزوا مشـــاريع كبيرة وذات مســـتوى رفيع ومازالوا يثرون العمل 
البلـــدي بأفكارهم وخبراتهم، ومـــع ذلك نراهم يفضلون االبتعاد عن 
األضـــواء والعمـــل فـــي صمت، وإن ظهـــر خبر فـــي الصحافة أو في 
وســـائل التواصل االجتماعي فإنه يســـتحق ألنه يعد من اإلنجازات 

الكبيرة في مجاالت العمل البلدي.

أقول الحق.. لقد ورط أهالي الدائرة أنفسهم باختيارهم األعمى لهذا  «
العضو الذي يحسب صوره في منصات اإلعالم ويهتم “بالرزة” أكثر 

من اهتمامه بخدمة الناس، رصيده صفر من اإلنجازات ولكنه ممثل 
رائع ومبدع. يا أخي - أو يا أختي - لتقل خيرا أو لتصمت.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

فاتنة كانت بجســـد متناســـق أقرب منه للنحافة من الســـمنة وشـــعر أســـود كسواد 
الليـــل، مختلفة هادئة، قليلة الكالم، مقلتاها مكحلتان، تدور في عينيها الكثير من 
الحكايا ورغم هدوئها فعقلها مليء بصخب مغاير عما عهدناه، تلك كانت وضحة.

ال أعلم ســـبب تعلقي بتلك الفتاة التي لم تنشـــأ بيني وبينها أحاديث كثيرة، كانت 
زميلـــة دراســـة، لكننـــي رأيتهـــا بعين مختلفـــة، مازلت أتذكـــر حياءهـــا عندما كانت 
تقابل أيا منا صدفة أو حتى في دهاليز المدرسة، كنت أحب مدرستي كثيرا، فكل 
األشـــخاص هناك مختلفون، أليســـا، ســـارة، مـــروة، حتى أم الزيـــن، كل فتاة برونق 
مختلف وشـــخصية خالبة وغموض وصخب وأمان كثيرة، حلمنا أن نكبر، ونودع 

مقاعد الدراسة وتبدأ كل منا حياتها.
يغلب علي طابع الحنين لطفولتي وذكرياتي وضحكات الصف، للعلم كنت شاطرة 
ولي بصمة مختلفة، أســـعد كثيرا عندما تتواصل معي زميالت الدراسة لنسأل عن 
أحوال بعضنا البعض، مازلت أذكر معلماتي الالتي أدين لهن بكل نجاحاتي في كل 
مراحل المدرســـة، ولـــن أوفيهن حقهن مهما حييت، فالمدرســـة كالبيت تلعب دورا 
كبيرا في نشـــأة الطفل ووضعه على المسار الصحيح، وال أود ذكر أسماء معلماتي 

فيســـقط اســـم ســـهوا فتعتقد أني نســـيتها، فأنا ال أنســـى يدا علمتني وربتت على 
كتفـــي وشـــجعتني ووبختنـــي في يـــوم ما، ألنني أتعلـــم كل يوم درســـا جديدا في 

هذه الدنيا.
أذكـــر يـــوم قدمـــت ورقة ألحد األشـــخاص كانـــت مطويـــة ويبدو أن شـــكلها منطو 
للداخل، لم تعجبه كثيرا، فزجرني بنظره على إهمالي وعدم تقديم ورقة مستوية 
واســـتمعت لـــه بكل هدوء ورحابة صدر وشـــكرته على ملحوظتـــه، لكنه اتصل بي 
في يوم آخر يســـألني عن ســـر هدوئي الغريب الذي بررته بقيمة ما لقنني إياه من 
درس فـــي ذاك اليـــوم، وقس على ذلـــك العديد من المواقف التـــي تعلمت منها عن 
طيب خاطر أو بعد دموع أذرفها أو ضحكات جلجلت المكان، فأنا لســـت حجرا أو 
مصنوعة من قطعة جليد، كل ما في األمر أنني اؤمن كثيرا بعلوم الكارما والطاقة 
وأعلم أن ال شيء في هذه الدنيا يذهب هدرا وأنه كما تدين تدان، أنا فقط ممتنة 
لحياتـــي التـــي تقـــدم لي الكثير من الـــدروس من خالل أشـــخاص بعضهم ترك أثرا 
طيبا والبعض اآلخر ذهب دون أثر، وآخرون تركوا ندوبا عن عمد آثرت أن أداويها 
خفية بعد أن رفعت ملفهم إلى رافع السماوات دون عمد في انتظار عدالة السماء.

سمر األبيوكي

ثرثرة آخر نوفمبر

العظماء ال يرحلون
العظمـــاء ال يرحلـــون، ألنهـــم يتركـــون أثًرا خالًدا فـــي وطنهم وذاكرة شـــعبهم، 
فبذلـــك يبقـــى ذكرهـــم خالـــًدا، وتتناقـــل األجيـــال ســـيرتهم.. ففقيـــد البحرين 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه هللا من هؤالء 
الُعظماء الخالدين ألنه ميراث وطني للبحرين يغرف أبناؤه من مسيرته نهًجا 

ومن رؤيته نبراًسا.
لقـــد اتســـمت حياته رحمـــه هللا بكثـــرة اإلنجـــازات الوطنية وجميل مشـــاعره 
اإلنســـانية الصادقـــة تجـــاه وطنـــه وشـــعبه، فبذل حياتـــه لنماء وطنـــه ورخاء 
شـــعبه، اهتـــم بجميـــع مناطـــق البحريـــن من مدنهـــا وقراهـــا، حاضـــًرا وموجًها 
ومتابًعا لتنفيذ ما تحتاجه مدن البحرين وقراها من خدمات ورعاية، ووفر ما 
اســـتطاع بدون اســـتثناء، كما اهتم بالتعليم والمدارس والجامعات، وبالثقافة 
والرياضـــة واألندية، وبالمستشـــفيات وكل مـــا يتعلق بعـــالج المواطنين.. إنها 

مسيرة حافلة بالعمل والعطاء واإلنجازات.
وطيلة تحمله مســـؤولية مجلس الوزراء دأب رحمه هللا على إنشاء المشاريع 
وتشييد الخدمات، وكان يستمع ألفكار المسؤولين ويستحسن آراء المواطنين، 
وتفرحه تلبية طلباتهم وتحقيق أمانيهم، ويسعده كثيًرا اللقاء األسبوعي في 
مجلس ســـموه وبمن يحضر من المســـؤولين والمواطنيـــن واإلعالميين الذين 
يغتنمون هذا اللقاء األســـبوعي للتحدث عما ُيريدون فيجدون إجابات وافية 
مـــن مـــا يختزن هـــذا األمير من معلومـــات، واإلجابة عن كل األســـئلة لما يملك 
مـــن الوفـــرة الكافية في التحليل والتوضيح، فيســـتمع جميـــع الحاضرين إلى 

إجابات سموه الوافية الدالة على مدى نظرته وسداد رأيه وسعة ثقافته.
بفضل قيادة سموه مجلس الوزراء عمرت البحرين من المحرق إلى الجنوبية 
ومـــن المنامة إلى الشـــمالية بالكثير من المشـــاريع االجتماعيـــة واالقتصادية، 
من منشـــآت ومدن وطرق وجســـور ومستشـــفيات وبنى تحتيـــة، وكان يضع 
اإلنســـان البحرينـــي كرقـــم أول فـــي أجندته اليومية، ســـواء فـــي حضوره أو 
أثنـــاء ســـفره، فتحمل هـــذا الحمل الثقيل منـــذ أن تولى مســـؤولياته اإلدارية 
والوطنيـــة في ريعان شـــبابه حتى وقت رحيله، متحدًيـــا بذلك الصعاب التي 
حولهـــا إلـــى إنجازات.  وقبل أن يترأس مجلس الدولة وبعده مجلس الوزراء 
كان شغله الشاغل هو نيل جزيرة البحرين استقاللها، فتحقق ذلك وأصبحت 
مملكـــة، وخالل تلك الســـنوات كان كثير التحرك والقيـــام بالزيارات الميدانية 
المتواصلـــة وعقـــد االجتماعات الرســـمية لمجلـــس الوزراء ومختلـــف اللجان 
التـــي تحمـــل مســـؤولياتها، وبلقائـــه الدائم مـــع المســـؤولين والمواطنين كان 
حـــراًكا مســـتمًرا ال يتوقف حتى تتحقق أهدافـــه وبخطى واثقة ثابتة المعالم 

راسخة الركائز. 
لقد أحب طيب الله ثراه البحرين وأخلص لها ولشعبها، والبحرين – وشعبها -  «

أحبته كأب وأخ، ورمز وطني، فجزاه الله خير الجزاء ورحمه الله برحمته الواسعة.

عبدعلي الغسرة

منتدى “دراسات” وإنجاز جديد
تتزايـــد األهميـــة الكبيـــرة لمراكز البحوث والفكر على مســـتوى العالـــم يوما بعد 
يوم مع زيادة التحديات واألخطار التي تواجه البشـــرية في كل مناحي الحياة 
السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والصحية وغيرها، فهـــذه المراكز، ومن 
بينها مركز دراسات البحريني بقيادة الدكتور الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
تدعم متخذ القرار بالخالصات واألسانيد العلمية التي تجعل أمامه درجة عالية 
مـــن اليقيـــن خالل عمليـــة صناعة القـــرار، خصوصا فـــي األوقـــات الصعبة، مثل 

األزمات والكوارث المفاجئة واألوبئة.
الخطـــط  ووضـــع  المســـتقبل  استشـــراف  علـــى  المســـؤولين  تســـاعد  وهـــي 
واالســـتراتيجيات لمواجهـــة المشـــكالت أو تطورات األحداث المتوقعة، ســـواء 

كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص.
لقـــد أحســـن مركز البحريـــن للدراســـات االســـتراتيجية والدوليـــة والطاقة بعقد 
هذا المنتدى الفكري المثمر ســـنويا علـــى أرض البحرين، فهو يقدم فرصة نادرة 
ورائعـــة الســـتعراض األفكار والخالصـــات ألصحاب العقول الكبيـــرة والمفكرين 
فـــي المنطقة وفي العالم، وهو أمر غاية في الفائدة واألهمية، فعلى مدار األيام 
الماضيـــة التـــي عقدت فيها الـــدورة الحالية في البحرين برعاية مركز دراســـات 
تلقينا الكثير من الخالصات الرائعة حول قضية غاية في الخطورة، وهي أزمة 
كورونـــا التـــي واجهـــت العالم ودمـــرت ما دمرتـــه وخلفت ما خلفته مـــن أضرار، 

نتيجة عدم استعداد العالم لمواجهة مثل هذا الوباء الخطير.
لقد ارتبكت كل دول العالم وخسرت بسبب وباء كورونا ولم يكن هناك فرق بين 
غني أو فقير في هذه المحنة المدمرة، وكان هذا بســـبب فقر المعلومات وعدم 
وجـــود اســـتراتيجيات مســـبقة للتعامل مع هكـــذا أمور، ومن هنا بـــرزت الحاجة 
بشـــدة إلـــى النظر إلـــى المســـتقبل بطريقة مختلفـــة وإعداد الخطـــط الضرورية 
لذلـــك، ومـــن هنا أيضـــا تأتي أهميـــة مراكز الفكر في المســـاعدة فـــي وضع هذه 
االســـتراتيجيات والخطـــط، وتأتـــي أهمية هـــذا العمل الرائع، فعلـــى مدى األيام 
الماضية تلقينا الكثير من الرســـائل المهمة من خالل هذا المنتدى الفكري الكبير 
الذي ضم شـــخصيات رفيعة من المنطقة ومـــن العالم. “المقال كامال في الموقع 

اإللكتروني”.
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بثينة خليفة قاسم
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