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العدد
الرابط اإللكتروني

 ¬∏dG  óÑY  âæH  á`̀jRƒ`̀a  á°SÉFôH
 äó≤Y  ÜGƒædG  ¢ù∏ée  á°ù«FQ  πæjR
 É¡YÉªàLG  ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG  Ö`̀à`̀μ`̀e  á`̀Ä`̀«`̀g
 áÄ«g â`̀©`̀aQ å`̀«`̀M ,¢``̀ù``̀eCG  ø`̀eÉ`̀ã`̀dG
 º`̀«`̀¶`̀Yh ô`̀μ`̀ °`̀û`̀dG ¢`̀ü`̀dÉ`̀N Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀dG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  ≈dEG  ôjó≤àdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø``H  ó`̀ª`̀M  ∂`̀∏`̀ª`̀dG
 ¬ªYO ≈`̀∏`̀Y  ,ió`̀Ø`̀ª`̀ dG  OÓ``Ñ``dG  π`̀gÉ`̀Y
 ,á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG  ¬`̀JÉ`̀¡`̀«`̀Lƒ`̀Jh  ôªà°ùªdG
 á«WGô≤ªjódG Iô«°ùªdG ºFÉYO ï«°Sôàd
 ø«fGƒ≤dG áeƒ¶æe ôjƒ£Jh ,á«æWƒdG
 ø«æWGƒªdG  ΩóîJ  »àdG  äÉ©jô°ûàdGh
 IOÉ`̀°`̀TE’Gh  ,º¡JÉLÉ«àMG  π`̀c  »Ñ∏Jh
 ¬H ™`̀∏`̀£`̀°`̀†`̀J …ò```̀ dG º`̀¡`̀ª`̀dG Qhó``̀ dÉ``̀ H
 ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀Hh  ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG ™e πYÉØdG
 óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
.AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh áØ«∏N ∫BG

 øY Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀dG á`̀Ä`̀«`̀g â```̀Hô```̀YCGh
 πgÉ©dG º∏°ùàH ÜGƒædG ¢ù∏ée RGõàYG
 ∫ÉªYC’  …ƒæ°ùdG  ôjô≤àdG  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 Qhó`̀d  ÜGƒ``æ``dGh  iQƒ`̀°`̀û`̀dG  »°ù∏ée
 »©jô°ûàdG π°üØdG øe »fÉãdG OÉ≤©f’G
 á∏°UGƒeh QGôªà°SG IócDƒe ,¢ùeÉîdG
 RÉéf’G  áØYÉ°†eh  »æWƒdG  πª©dG
 ,á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG  äÉ©∏£àdG  ≥«≤ëàd
 á≤«≤°ûdG ∫hódG ™e äÉbÓ©dG ≥«KƒJh
 QhO  π«©ØJ  IOÉ``̀jR  ôÑY  á≤jó°üdGh
 IOóéeh  ,á«fÉªdôÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG
 ¢ù∏ée  QÉ`̀μ`̀æ`̀à`̀°`̀SG  Ö`̀à`̀μ`̀ª`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀g
 ø«bQhR  ¢`̀VGô`̀à`̀YG  áKOÉëd  ÜGƒ`̀æ`̀dG
 πÑb ø``e π`̀MGƒ`̀°`̀ù`̀dG ô`̀Ø`̀î`̀d ø`̀«`̀©`̀HÉ`̀J
 π`̀MGƒ`̀°`̀ù`̀dG ø````eC’ á`̀©`̀HÉ`̀J äÉ`````̀jQhO
 õjõ©J  º``̀YOh  ,á`̀jô`̀£`̀≤`̀dG  Ohó``̀ë``̀dGh
 ádhódG  IOÉ«°Sh  ,QGô≤à°S’Gh  ø`̀eC’G

.É¡«°VGQCGh
 ¢ù∏éªdG Öàμe áÄ«g âeó≤J Éªc

 AÉ°ùf  ≈``̀ dEG  äÉ`̀μ`̀jô`̀Ñ`̀à`̀dGh  »fÉ¡àdÉH
 ICGôªdG Ωƒj áÑ°SÉæªH øjôëÑdG áμ∏ªe
 Ωó≤J ø`̀e ≥`̀≤`̀ë`̀J  É``̀eh ,á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG
 ICGôª∏d ä’ÉéªdG ∞∏àîe »a Qƒ£Jh
 á°†¡ædG  Iô«°ùe  πX  »a  á«æjôëÑdG
 ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀d  á`̀∏`̀eÉ`̀°`̀û`̀dG  á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dG
 ¢ù∏éª∏d  RQÉ`̀Ñ`̀ dG  Qhó```̀dGh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG
 ƒª°ùdG áÑMÉ°U á°SÉFôH ICGôª∏d ≈∏YC’G
 º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG
 ióØªdG  π`̀gÉ`̀©`̀dG  á`̀æ`̀jô`̀b  áØ«∏N  ∫BG

.ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG á°ù«FQ
 ¢ù«FQ  ÖàμªdG  áÄ«g  äCÉæg  Éªc
 …OÉëJ’G »æWƒdG ¢ù∏éªdG AÉ°†YCGh
 IóëàªdG  á«Hô©dG  äGQÉ```̀eE’G  á`̀dhó`̀H
 ,»æWƒdG  Ωƒ`̀«`̀dG  áÑ°SÉæªH  á≤«≤°ûdG
 á«îjQÉàdG  äÉbÓ©dG  ≥ª©H  Ió«°ûe

 »a  ∑ôà°ûªdG  ¿hÉ©àdGh  ,Ió«WƒdGh
 »fÉªdôÑdG  »©°ùdGh  ,áaÉc  ä’ÉéªdG
 ø«Ñ©°ûdGh  øjó∏ÑdG  ídÉ°üe  áeóîd
 á≤«≤°ûdG äGQÉeEÓd á«æªàe ,ø«≤«≤°ûdG

.QÉgOR’Gh Qƒ£àdGh Ωó≤àdG ΩGhO
 ¢`̀Vô`̀Y º``̀J ´É``̀ª``̀à``̀L’G ∫Ó````Nh
 á∏Ä°SC’G  ≈∏Y  AGQRƒ`̀dG  IOÉ°ùdG  OhOQ
 áÄ«g  â°Vô©à°SG  Éªc  ,á«fÉªdôÑdG
 ô`̀jô`̀≤`̀ J É``̀¡``̀YÉ``̀ª``̀à``̀LG »```̀a Ö``̀à``̀μ``̀ª``̀dG
 ÜÉ`̀£`̀î`̀dG ≈`̀∏`̀Y Oô````dG OGó`````̀YEG á`̀æ`̀é`̀d
 ¿Éé∏dG  ô`̀jQÉ`̀≤`̀Jh  ,»eÉ°ùdG  »μ∏ªdG
 ,¿ƒfÉ≤H  ™jQÉ°ûªdG  ¿CÉ°ûH  á«HÉ«ædG
 ∫ÉªYCG  ∫hóLh  ,áÑZôH  äÉMGôàb’Gh
 Qô≤ªdG  Iô`̀°`̀TÉ`̀©`̀dG  á`̀jOÉ`̀©`̀dG  á°ù∏édG
 8 ≥``aGƒ``ª``dG AÉ``KÓ``ã``dG Ωƒ``̀ j É`̀gó`̀≤`̀Y

.(ó©oH øY) Ω2020 ôÑª°ùjO
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 ≈``̀ dEG ¿ƒ``̀æ``̀WGƒ``̀ª``̀dG ™`̀∏`̀£`̀à`̀j
 ∫DhÉ`̀Ø`̀à`̀dG  ø`̀e  ô«ãμH  πÑ≤à°ùªdG
 á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀dG OÉ``̀æ``̀ °``̀SEG ™```e π``````̀ eC’Gh
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ≈``̀dEG  ájò«ØæàdG
 óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó`̀¡`̀©`̀dG  »```̀dh  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG
 »a  √ƒª°S  ™ªéj  å«M  ,AGQRƒ`̀dG
 ÜÉÑ°ûdG ájƒ«M ø«H Ö°üæªdG Gòg
 É¡Ñ°ùàcG  »àdG  áμæëdGh  IôÑîdGh
 ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M √ódGh øe
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ¬¶ØM-  ió`̀Ø`̀ª`̀ dG  OÓ``̀Ñ``̀dG  π`̀gÉ`̀Y
 πª©∏d  ¬à°SQÉªeh  -√É``̀YQh  ¬∏dG
 Ö°üæe  ¬`̀«`̀dƒ`̀J  ò`̀æ`̀e  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG
 ¢ù∏ée  ¢ù«Fôd  ∫hC’G  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
 å«M ,2013 ¢SQÉe òæe AGQRƒdG

 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ô«ÑμdG  πMGôdG  ¬ªY  øe  √ƒª°S  π¡f
 Ö«W  ,áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG
 ¿hDƒ°ûdG  ô«°ù«J  »a  áªcGôàªdG  IôÑîdG  ,√Gô`̀K  ¬∏dG
 √ƒª°S  ó«°UQ ≈dEG  áaÉ°VEG  πμ°ûj  Ée  ƒgh ,á«eƒμëdG
 »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  IQGOE’  ¬à°Sóæg  Ö`̀fÉ`̀L  ≈```̀dEG
 ≥«∏j  Ωó≤àe  …ôμ°ùYh  »ªjOÉcCG  º«∏©àH  kÉHƒë°üe

.QÉÑμdG IOÉ≤dÉH
 ¿hO  øe  πÑ≤à°ùªdG  ≥`̀aCG  ±Gô°ûà°SG  øμªj  ’h
 ∫ƒ≤dG øμªjh ,πÑ≤à°ùªdG ƒëf Oƒ≤j …òdG ôμØdG IAGôb
 π°†ØJ »àdG áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G áª∏c ¿EG
 QƒÑ©∏d áª¡e á≤«Kh qó©J AGQRƒdG ¢ù∏ée ΩÉeCG É¡FÉ≤dEÉH
 íeÓe √ƒª°S OóM ó≤a ,øjôëÑdG áμ∏ªe πÑ≤à°ùe ≈dEG
 ô«ÑμdG ¬fGƒæYh áeOÉ≤dG IôàØdG ∫ÓN »eƒμëdG πª©dG
 RÉ¡édG  ÜhÉ`̀é`̀Jh πYÉØJ  ≈`̀ dEG  kÉ`̀«`̀YGO  ,ø`̀WGƒ`̀ª`̀dG  ƒ`̀g
 √ƒª°S ø«H å«M ,ø«æWGƒªdG äÉ©∏£J ™e »eƒμëdG
 ø°VGƒM  ≈``̀dEG  êÉàëj  »eƒμëdG  RÉ`̀¡`̀é`̀dG  πªY  ¿CG
 ôjƒ£J  ,õ«ªàdG  ,ábÓîdG  IQOÉÑªdG  ÉgQÉ«©e  á«°SÉ°SCG
 ∫Ó¨à°SG ≈dEG áaÉ°VEG ,¢UôØdG ≥∏N ,á«°ùaÉæàdG áÄ«ÑdG
 ΩÉ¡e  RÉéfEG  áYô°ùd  á«LƒdƒæμàdG  äGQƒ£àdG  ô`̀NBG
 ƒg  Gògh  ,á«æ¡eh  IAÉØch  áYô°ùH  »eƒμëdG  πª©dG
 ƒëf ≈dhC’G Iƒ£îdGh ,»eƒμëdG πª©dG Ωó≤J ôgƒL
 äGô«¨àª∏d  áHÉéà°SGh  ájô°üY  ôãcCG  áeƒμM  AÉæH
 IôjÉ°ùeh  ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  OÓ`̀Ñ`̀dG  π`̀gÉ`̀Y  iDhô``̀d  kÉ≤«≤ëJh

.ø«æWGƒªdG äÉ©∏£àd
 ó¡©dG  »``̀dh  ƒª°S  áª∏μd  á``̀«``̀dhC’G  IAGô``̀≤``̀dG  ¿EG
 á«°üî°T  øY  ºæJ  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée  ΩÉ`̀eCG  á«îjQÉàdG
 á©aO  »£©j  Ée  ƒgh  ô««¨àdGh  ìÓ°UE’G  ƒëf  ´õæJ
 …òdG  πeÉ°ûdG  åjóëàdGh  ìÓ°UE’G  Iô«°ùªd  iô`̀NCG
 øªa ,√É```̀YQh ¬`̀∏`̀dG  ¬¶ØM ,ió`̀Ø`̀ª`̀dG  π`̀gÉ`̀©`̀dG  √Oƒ`̀≤`̀j
 πμ°ûJ  »àdG  äÉª∏μdG  óéf  √ƒª°S  áª∏c  ∂«μØJ  ∫ÓN
 á«æWƒdG Iô«°ùªdG Rõ©J »àdG áeOÉ≤dG á∏MôªdG í«JÉØe

 ,á`̀«`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG ,IAÉ``̀Ø``̀μ``̀ dG π`̀«`̀Ñ`̀b ø``̀e
 ,á«ªæJ  ,¢UôØdG  ≥∏N  ,á«°ùaÉæàdG
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ,OÉ°ùØdG  áHQÉëe
 á≤K  Rõ©j  Ée  Gò`̀gh  ,ΩÉ`̀©`̀dG  ∫ÉªdG
 ,»eƒμëdG  RÉ¡édG  »a  øWGƒªdG
 ºJ  ∫É`̀M  »a  ¬`̀fG  ∫ƒ≤dG  øμªj  πH
 Égô«aGòëH  √ƒª°S  iDhQ  ò«ØæJ
 øª°V  øe  ¿ƒμà°S  øjôëÑdG  ¿EÉ`̀a
 kAGOCG  ºdÉ©dG  »a  äÉeƒμëdG  π°†aCG
.ádGóYh áÑbGôeh á«aÉØ°Th kGƒªfh
 ΩÉ¡ªd  √ƒª°S  º∏°ùJ  »`̀JCÉ`̀jh
 äÉjóëJ  πX  »a  AGQRƒ`̀dG  á°SÉFQ
 AGƒ°S  äÉeƒμëdG  ¬LGƒJ  Iô«Ñc
 »ªdÉ©dG hCG »ª«∏bE’G ó«©°üdG ≈∏Y
 ¢`̀Shô`̀«`̀a á``¡``LGƒ``e »``̀a π`̀ã`̀ª`̀à`̀J
 ¬JÉ«YGóJh  (19-ó«aƒc)  ÉfhQƒc
 QGOCG  ó`̀bh  ,…OÉ°üàb’Gh  »ë°üdG  ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y
 Ö°ùëHh  ..QGó`̀à`̀bGh  IAÉØc  πμH  ∞∏ªdG  Gò`̀g  √ƒª°S
 QÉ`̀KB’G  π«∏≤J  øjôëÑdG  ≥jôa  ´É£à°SG  äGô°TDƒªdG
 á«FÉbƒdG  ô«HGóàdG  ∫ÓN  øe  áëFÉédG  √ò¡d  á«Ñ∏°ùdG
 ΩõëdG  ∂`̀dò`̀ch  ,kÉ«ë°U  á`̀jRGô`̀à`̀M’G  äGAGô`````̀LE’Gh
 á¡LGƒªd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  É¡JòîJG  »`̀à`̀dG  á«dÉªdG
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  äBÉ°ûæe  º`̀YOh  ájOÉ°üàb’G  QÉ``̀KB’G
 QGô≤à°SG ≈∏Y â¶aÉM á°ShQóe á£N ≥ah IQô°†àªdG
 OÉ°üàbÓd  …ƒ«ëdG  ¿Éjô°ûdG  ó©j  …òdG  πª©dG  ¥ƒ°S
 IQób  ócDƒJ  IõØëe  äGô°TDƒe  É¡∏c  √ò`̀gh  ,»æWƒdG
 ,¬∏dG  ¬¶ØM  ,ióØªdG  πgÉ©dG  IOÉ«≤H  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh ƒª°S  á°SÉFôH  IôbƒªdG  áeƒμëdGh
 ∫GhR ó©H ™jô°ùdG …OÉ°üàb’G »aÉ©àdG ≈∏Y AGQRƒdG
 ≥HÉ°ùc  IÉ«ëdG  IOƒ``̀Yh  ,¬`̀∏`̀dG  ¿PEÉ``̀H  áëFÉédG  √ò`̀g

.AÉªædGh á«ªæàdG á∏éY á∏°UGƒªd Égó¡Y
 ≈∏Y πÑ≤e »eƒμëdG πª©dG ¿CÉH áeÉJ á≤K ≈∏Y ÉæfEG
 IAÉØμdG õjõ©Jh ôjƒ£àdGh åjóëàdG øe áª¡e á∏Môe
 iôNC’G  »g  á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG  π©éj Ée  ,á`̀jQGOE’G
 »àdG äÉ©jô°ûàdG ôjƒ£Jh åjóëàdG áÑcGƒªH áÑdÉ£e
 kÉ«YÉªàLGh  kÉjOÉ°üàbG  á∏MôªdG  á©«ÑW  ™e  ΩAÓàJ
 AGOCGh  »eƒμëdG  πª©dG  AGOCG  ø«H  ºZÉæJ  çGó```ME’
 ø«fGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdG  ¿CG  ∂dP  ,á«©jô°ûàdG  á£∏°ùdG
 Óa  ,á«ªæàdG  Iô«°ùªd  kÉ«°SÉ°SCG  kGóaGQ  πμ°ûJ  á«æWƒdG
 »Ñ∏J  IQƒ£àe  äÉ©jô°ûJ  ¿hO  ø`̀e  á«≤«≤M  á«ªæJ
 äÉª¶æe QhO kÉ°†jCG ≈°ùæf ’ Éªc .ô°ü©dG äÉLÉ«àMG
 äÉ«dÉ©ØdGh  á«∏gC’G  äÉ°ù°SDƒªdGh  »fóªdG  ™ªàéªdG
 Öéj »àdG ,á∏MôªdG √òg »a ájQÉéàdGh ájOÉ°üàb’G
 Iô«°ùªdG  √ò`̀g  á∏°UGƒªd  kÉ«≤«≤M  kÉ`̀ª`̀YGO  ¿ƒμJ  ¿CG

.ôgGõdG ó¡©dG Gòg »a á∏eÉ°ûdG á«MÓ°UE’G

 á`̀£`̀∏`̀°`̀ù`̀∏`̀d ó``̀ª``̀M ø```̀ H ¿É``ª``∏``°``S IOÉ```̀ «```̀b
π`̀Ñ`̀≤`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG ƒ``ë``f lQƒ```Ñ```Y á`̀ jò`̀ «`̀ Ø`̀ æ`̀ à`̀ dG

:º∏≤H
…ô°ShódG É°S ìÉÑ°U 

iQƒ°ûdG ¢ù∏› ƒ°†Y

:ÜGƒædG Öàμe áÄ«g

 RÉ``̀ é``̀ fE’G á`̀ Ø`̀ YÉ`̀ °`̀ †`̀ eh π`̀ ª`̀ ©`̀ dG á`̀ ∏`̀ °`̀ UGƒ`̀ e
á`̀«`̀eÉ`̀°`̀ù`̀dG á`̀«`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG äÉ`̀ ©`̀ ∏`̀ £`̀ à`̀ dG ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀à`̀d

 ,ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«FQ πæjR ¬∏dGóÑY âæH ájRƒa âeó≤J
 ô°üb  πjƒëJ  ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  áÑZôH  ìGô`̀à`̀bÉ`̀H  ,ÜGƒ``æ``dG  ø`̀e  Oó``̀Yh
 »MÉ«°S  º∏©e  ≈`̀dEG  á«Ñ«°†≤dG  á≤£æe  »a  ™bGƒdG  záaÉ«°†dG{

.ΩGôμdG áØ«∏N ∫BG Iô°SCG ïjQÉJ ≥«Kƒàd
 ΩÉ«b  ¿CÉ°ûH  ≥∏©àj  ìGôàb’G  ´ƒ°Vƒe  ¿CG  ≈`̀dEG  äQÉ°TCGh
 á≤£æªH  ™bGƒdG  áaÉ«°†dG  ô°üb  πjƒëàH  á°üàîªdG  äÉ¡édG
 Iô°SCG  ïjQÉJ  ≥Kƒj  ,»îjQÉJ  »MÉ«°S  º∏©e  ≈`̀dEG  á«Ñ«°†≤dG
 º«¶©dG  ïjQÉàdG  Gòg  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  ΩGôμdG  áØ«∏N  ∫BG
 ≈∏Y º«≤eh øWGƒe πc É¡H  ôîàØj  »àdG  OÉéeC’G  …hôj …òdG

 ∫ÉÑ≤à°S’  kÉMÉà oe  ô°ü≤dG  Gò`̀g  ¿ƒμ«a  ,á«dÉ¨dG  ¢``VQC’G  √ò`̀g
 ÜòL  §ëe  ∂`̀dò`̀H  íÑ°üjh  ,ìÉ`̀ q«`̀°`̀Sh  ø«ª«≤e  ø`̀e  QGhõ```̀dG
 ôNõJ  »àdG  »MÉ«°ùdG  ÜòédG  äÉ£ëe  ≈dG  ±É°†oj  ,»MÉ«°S

.øjôëÑdG áμ∏ªe É¡H
 ≥«Kƒàd  ∫hC’G  ΩÉ≤ªdG  »a  »JCÉj  ìôà≤ªdG  ¿CG  âë°VhCGh
 ΩGô`̀μ`̀dG  áØ«∏N  ∫BG  Iô`̀°`̀SCG  ¬`̀H  ™àªàJ  …ò``̀dG  º«¶©dG  ï`̀jQÉ`̀à`̀dG
 Qƒ°ü≤dG  øe  ô°ü≤dG  Gò`̀g  ¿É`̀c  å«M  ,ä’ÉéªdG  ∞∏àîe  »a
 ¿ƒμ«a ,ádhódG ¿hDƒ°T ¬æe QGóoJ »àdGh áμ∏ªªdG »a á«°ù«FôdG
 É¡H äôe »àdG á«îjQÉàdG äÉ£ëªdG ≈∏Y kGógÉ°T kÉMô°U ∂dòH

 ºμëdG ó«dÉ≤e É¡«dƒJ òæe áØ«∏N ∫BG Iô°SCG IOÉ«b âëJ áμ∏ªªdG
.Gòg Éæeƒj ≈àMh áμ∏ªªdG »a

 á«ªgCÉH  kÉæ«≤jh  kÉfÉªjEG  ∂dòc  »JCÉj  ìôà≤ªdG  ¿CG  âaÉ°VCGh
 ,IQƒª©ªdG AÉLQCG áaÉc »a øjôëÑdG áμ∏ªe çQEGh ïjQÉJ ô°ûf
 »a áμ∏ªªdG »a á°üàîªdG äÉ¡édG É¡dòÑJ »àdG Oƒ¡é∏d kÉªYOh
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  áMÉ«°ùdG  ™«é°ûJ  ÖfÉéH  ,Oó°üdG  Gòg
 ºdÉ©ªdG  ≈`̀ dEG  áª«bh  áª«¶Y  áaÉ°VEG  ô°ü≤dG  πμ°û«°S  å«M
 ºgCG  øe  á£ëe  É¡∏©éjh  ,áμ∏ªªdG  É¡H  ôNõJ  »àdG  á«MÉ«°ùdG

.ºdÉ©dG »a »MÉ«°ùdG ÜòédG äÉ£ëe

 zá`̀ aÉ`̀ «`̀ °`̀ †`̀ dG{ ô`̀ °`̀ ü`̀ b π`̀ jƒ`̀ ë`̀ J ìô`̀ à`̀ ≤`̀ J ÜGƒ```̀æ```̀dG ¢`̀ù`̀ ∏`̀é`̀e á`̀ °`̀ ù`̀ «`̀ FQ
ΩGô`̀ μ`̀ dG  á`̀Ø`̀«`̀∏`̀N  ∫BG  Iô``̀ °``̀ SCG  ï``̀jQÉ``̀J  ≥`̀ «`̀Kƒ`̀à`̀d  »`̀MÉ`̀«`̀ °`̀S  º`̀∏`̀©`̀e  ≈```̀ dEG

 ,Ω2020  ôÑª°ùjO  2  AÉ©HQC’G  ¢ùeCG  ìÉÑ°U  øjôëÑdG  ´ÉaO  Iƒ≤H  º«bCG   
 AGƒ∏dG Qƒ°†ëH ∂dPh ,á°ü°üîàªdG ájôμ°ù©dG äGQhódG ióMEG èjôîJ πØM

.äÉ«∏ª©∏d ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ óYÉ°ùe ádÉ°†ØdG º«gGôHEG ºfÉZ øcôdG
 Éªd  GRÉéjEG  IQhó`̀dG  ∫hDƒ°ùe  Ωób  º«μëdG  ôcòdG  øe  äÉ`̀jBG  IhÓJ  ó©Hh
 á«∏ªY  äÉ≤«Ñ£Jh  ájô¶f  OGƒ`̀e  øe  IQhó`̀dG  πMGôe  ∞∏àîe  ¬«∏Y  â∏ªà°TG
 óYÉ°ùe ΩÉb  Égó©H ,IQhódG  √òg ó≤Y øe â≤≤ëJ »àdG  èFÉàædGh á°ü°üîàe

.ø«éjôîdG ≈∏Y äGOÉ¡°ûdG ™jRƒàH äÉ«∏ª©∏d ¿ÉcQC’G áÄ«g ¢ù«FQ
 á°UÉîdG Iƒ≤dG óFÉb »ë«eôdG óªëe ≈°ù«Y øcôdG AGƒ∏dG πØëdG ô°†M

.…ôμ°ù©dG ÖjQóàdG ôjóe ó©°ùdG ó°TGQ ìÓ°U øcôdG AGƒ∏dGh ,á«μ∏ªdG

´É```aó```dG  Iƒ```≤```H  á`̀ °`̀ ü`̀ °`̀ ü`̀ î`̀ à`̀ e  IQhO  è``̀jô``̀î``̀à``̀H  ∫É```̀Ø```̀à```̀M’G

 ¬fCG  ,É¡FÓª©H  áeÉbE’Gh  äGRGƒédGh  á«°ùæédG  ¿hDƒ°T  âgƒf
 ,QÉ°ùØà°SG …CG OƒLh ∫ÉM »a ∫É°üJ’G õcôe ™e π°UGƒàdG ¿ÉμeE’ÉH
 øe  17399764  ∫É°üJ’G  õcôe  ºbQ  ≈∏Y  ìGôàbG  hCG  á¶MÓe  hCG
 ΩGhó`̀dG  ΩÉ`̀jCG  ∫Ó`̀N  Gô¡X  á«fÉãdG  ≈àMh  ÉMÉÑ°U  áæeÉãdG  áYÉ°ùdG

 .»ª°SôdG

 Oó``ëJ  zäGRGƒ``édGh  á``«°ùæédG{
äÉ¶MÓªdGh  äÉ``eÓ©à°S’G  ∞JÉg

 øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S ≈≤àdG
 á¶aÉëªdG  ßaÉëe áØ«∏N ∫BG  »∏Y
 ¬`̀°`̀ù`̀∏`̀é`̀e ∫Ó`````̀N ,á``̀«``̀Hƒ``̀æ``̀é``̀ dG
 …ò`̀ dGh »`̀°`̀VGô`̀à`̀a’G »`̀Yƒ`̀Ñ`̀°`̀SC’G
 ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  á«æ≤J  á`̀£`̀°`̀SGƒ`̀H  ó`̀≤`̀Y
 ∂dPh  ,»dÉgC’G  øe  Oó©H  ,»FôªdG
 ôeÉK  ≈°ù«Y  ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG  Qƒ`̀°`̀†`̀ë`̀H
 OóYh  ,ßaÉëªdG  ÖFÉf  …ô°ShódG
 øe  ø«dhDƒ°ùªdGh  •ÉÑ°†dG  ø`̀e

.á¶aÉëªdG
 Ö`̀MQ  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  π¡à°ùe  »``̀ah
 á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe ƒª°S
 á¶aÉëªdG  AÉ`̀æ`̀HCG  ø`̀e  Qƒ°†ëdÉH
 äÉ¡«LƒàH √ƒª°S Gó«°ûe ,ΩGôμdG
 áaÉc  »a  Ió«°TôdG  IOÉ«≤dG  iDhQh
 Gó`̀cDƒ`̀e ,Ió``̀©``̀°``̀UC’Gh ø`̀jOÉ`̀«`̀ª`̀dG
 ¥ÉÑ°S  º«¶æJ  ìÉ`̀é`̀f  ¿G  √ƒª°S
 ¿Gô«£d  iôÑμdG  øjôëÑdG  IõFÉL
 2020  ó`̀MGh  ’ƒeQƒØ∏d  è«∏îdG
 ÖMÉ°U  Iô°†M  ¬«dƒj  Ée  ¢ùμ©j
 ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG  á`̀dÓ`̀é`̀dG
 ,ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  áØ«∏N  ∫BG
 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°Uh

 »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  ø`̀H  ¿Éª∏°S
 ΩÉªàgG øe ,AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG
 ¬fCÉ°T  øe  Ée  πμd  áªjôc  ájÉYQh
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  á`̀fÉ`̀μ`̀e  RGô````̀HEG
 IQƒ`̀°`̀ü`̀H ,É``̀ k«``̀ª``̀dÉ``̀Yh É`` k«``ª``«``∏``bEG
 á°VÉjQ øWƒe ÉgQÉÑàYÉH Iõ«ªàe

.§°ShC’G ¥ô°ûdG »a äGQÉ«°ùdG
 á¶aÉëªdG ßaÉëe ƒª°S ócCGh
 ™e  ≥«°ùæàdG  QGôªà°SG  á«HƒæédG
 õjõ©àd  á«æeC’G  äÉ¡édG  ∞∏àîe
 ∫ÓN  øe  ,á«©ªàéªdG  ácGô°ûdG
 á«æeC’G  äGQOÉÑªdG  ∞∏àîe  »æÑJ
 Gò`̀«`̀Ø`̀æ`̀J ∂````̀dPh ,á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’Gh
 ï«°ûdG  ∫hCG  ≥jôØdG  äÉ¡«Lƒàd
 ôjRh áØ«∏N ∫BG  ¬∏dGóÑY øH ó°TGQ
 ºFÉYO ï«°SôJh ºYO »a ,á«∏NGódG
 √ƒª°S  Gó«°ûe  ,»©ªàéªdG  øeC’G
 ∑ôà°ûªdG  ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ©àdÉH
 ´É`̀ aó`̀ ∏`̀ d  á``̀eÉ``̀©``̀ dG  IQGOE’G  ™```̀e
 Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’Gh  »fóªdG
 Iôªà°ùªdGh  á∏YÉØdG  º¡àcQÉ°ûeh
 á«æeC’G  äÉ«dÉ©ØdG  ∞∏àîe  »`̀a
 »`̀à`̀dG á``̀jƒ``̀Yƒ``̀à``̀dG äÓ``̀ª``̀ë``̀ dGh

.á«HƒæédG á¶aÉëªdG É¡ª¶æJ
 ≈dEG  ßaÉëªdG  ƒª°S  QÉ°TCGh
 πμ°ûHh  ¢UôëJ  á¶aÉëªdG  ¿CG

 π°UGƒàdG  õ`̀jõ`̀©`̀J  »`̀∏`̀Y  ôªà°ùe
 øe ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀ª`̀dGh »```̀ dÉ```̀gC’G ™``̀e
 á«°VGôàa’G  äGAÉ≤∏dG  ó≤Y  ∫ÓN
 º`̀¡`̀JÉ`̀LÉ`̀«`̀à`̀MG á`̀©`̀HÉ`̀à`̀eh ó`̀°`̀Uô`̀d
 ∞∏àîe  »a  º¡JÉ©∏£J  ≥«≤ëàdh
 á«eóîdGh  ájƒªæàdG  äÓ`̀é`̀ª`̀dG
 ≈∏Y  π``̀ª``̀©``̀dGh  ,á``̀«``̀YÉ``̀ª``̀à``̀L’Gh
 ≥«°ùæàdGh  ¿hÉ`̀©`̀à`̀dÉ`̀H  É¡à«Ñ∏J
 á«eƒμëdG  äÉ¡édG  ∞∏àîe  ™`̀e
 á«ªæàdG ≥«≤ëJ πLG øe á«eóîdG
 ≥`̀WÉ`̀æ`̀e ™`̀ «`̀ª`̀L »```̀a á``∏``eÉ``°``û``dG

.á¶aÉëªdG
 ¢``̀ù``̀∏``̀é``̀ª``̀dG{ ΩÉ```̀ à```̀N »`````̀ ah
 Qƒ°†ëdG  OÉ``°``TCG  ,z»`̀°`̀VGô`̀à`̀ a’G
 ¬H Ωƒ`̀≤`̀ J …ò```̀dG RQÉ``̀Ñ``̀dG Qhó``̀dÉ``̀H
 ß`̀aÉ`̀ë`̀e π``̀°``̀UGƒ``̀Jh á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ôªà°ùªdG  á«HƒæédG  á¶aÉëªdG
 áaÉch »°VGôàa’G ¢ù∏éªdG ∫ÓN
 á«fhôàμdE’G  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  äGƒ`̀æ`̀b
 É k«©°S á¶aÉëªdG É¡àKóëà°SG »àdG
 π°UGƒà∏d  áæeBG  áÄ«H  ô«aƒàd  É¡æe
 ócDƒj  …ò`̀dG  ô``eC’G  ,™ªàéªdG  ™e
 »©°ùdGh á«©ªàéªdG ácGô°ûdG QhO
 á`̀«`̀æ`̀eC’G äGQOÉ``Ñ``ª``dG QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’
 IQƒ`̀°`̀ü`̀dG RGô`````̀ HEGh á`̀jƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh

.á¶aÉëª∏d ájQÉ°†ëdG

»dÉgC’G ø``e GOó``Y »≤à∏j á``«HƒæédG ß``aÉëe
 »a ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e ∑QÉ``°``û``J
 …hP ¢UÉî°TCÓd  »dhódG  Ωƒ«dG  AÉ«MEG
 áeÉ©dG á«©ªédG ¬JôbCG …òdGh ,ábÉYE’G
 »a  ,1992  ΩÉ`̀Y  òæe  IóëàªdG  º`̀eCÓ`̀d
 ∂dPh ,ΩÉY πc øe ôÑª°ùjO øe ådÉãdG
 ™«ªL  »a  áÄØdG  √òg  ¥ƒ≤ëd  G kõjõ©J
 ,á`̀«`̀FÉ`̀ª`̀fE’Gh  á«©ªàéªdG  ä’É`̀é`̀ª`̀dG
 ºYód á`̀«`̀dhó`̀dG  •hô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H  É`̀ keGõ`̀à`̀ dGh
 ΩÓ`̀°`̀ù`̀dG ∫Ó`````̀MEGh ¿É``̀°``̀ù``̀fE’G ¥ƒ`̀≤`̀M
 á«ªæàdG  ±Gó```̀gC’  G kò`̀«`̀Ø`̀æ`̀Jh  ,ø````eC’Gh
 áª¶æe  º°†æJh  ,2030  áeGóà°ùªdG
 ≈``̀dEG ΩÉ``̀©``̀dG Gò```g á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG á`̀ë`̀°`̀ü`̀dG
 ∫ÉØàM’G  AÉ«MEG  »a  áμjô°ûdG  äÉ¡édG
 ,z™«ªé∏d Ωƒj{ QÉ©°T âëJ Ωƒ«dG Gò¡H
 á``̀bÉ``̀YE’G Ωƒ`̀¡`̀Ø`̀ª`̀H »``̀Yƒ``̀ dG õ`̀jõ`̀©`̀à`̀d

 .¿É°ùfE’G ∫ÉM øe G kAõL ÉgQÉÑàYÉH
 πª©dG ôjRh ócCG ,áÑ°SÉæªdG √ò¡Hh
 π«ªL  ó«°ùdG  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 áμ∏ªe RGõàYG ,¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH
 …hP)  á`̀ bÉ`̀YE’G  …hP  áÄØH  øjôëÑdG
 ,™ªàéªdG  »a  É¡JÉªgÉ°ùeh  (áªjõ©dG
 ¥ƒ≤M  õjõ©J  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  ¢UôMh
 ¥ÓWEG  ôÑY  áªjõ©dG  …hP  äÉÑ°ùàμeh
 IóFGôdG ™jQÉ°ûªdGh äGQOÉÑªdG ò«ØæJh
 øjôëÑdG  π©L  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ,É¡àeóîd
 πaÉëªdG  »`̀a  IOÉ``̀°``̀TEGh  ô`̀jó`̀≤`̀J  §`̀ë`̀e
 øª°V ∂```̀dPh  ,á``̀«``̀dhó``̀dGh  á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G
 πgÉ©d  á∏eÉ°ûdG  ájƒªæàdG  Iô«°ùªdG
 ∫BG ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ióØªdG OÓÑdG
 ájDhôdGh  IQRGDƒªdGh  ºYódÉHh  ,áØ«∏N
 ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd áÑbÉãdG
 ó¡©dG »dh ,áØ«∏N ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf
 øe ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀ dG á`̀μ`̀∏`̀ª`̀e â``̀fÉ``̀c å`̀«`̀M
 á«bÉØJG  ≈∏Y  ábó°üªdG  ∫hó`̀dG  π``FGhCG
 Qƒa  ábÉYE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  ¥ƒ≤M
 QGó`̀°`̀UEG  ≈∏Y  â°UôM  º`̀K  ,É`̀gQhó`̀°`̀U
 ¿CÉ°ûH  2006  áæ°ùd  74  º`̀bQ  ¿ƒfÉ≤dG
 ,ø«bÉ©ªdG  π«¨°ûJh  π«gCÉJh  á`̀jÉ`̀YQ
 ¿CÉ°ûH  2011 áæ°ùd  22 ºbQ  ¿ƒfÉ≤dGh
 …hP ¢``UÉ``î``°``TC’G  ¥ƒ``≤``M á`̀«`̀bÉ`̀Ø`̀JG
 äÉ©jô°ûàdG  ø`̀e  É`̀gô`̀«`̀Zh  ,á``̀ bÉ``̀YE’G
 ∂dòHh ,áªjõ©dG …hP ¥ƒ≤ëd áªYGódG
 ≈∏Y  Iô«Ñc  äGƒ`̀£`̀N  áμ∏ªªdG  â£N
 ±ó¡J  »àdG  äÉ©jô°ûàdG  ø°S  ≥jôW
 áªjõ©dG …hP ¢UÉî°TC’G áÄa èeO ≈dEG

 ,¿CÉ`̀ °`̀ û`̀ dG Gò```̀g »```̀ah .™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG »``̀a
 Oƒ¡édÉH  AÉ≤JQÓd  áã«ãëdG  á©HÉàª∏dh
 ¢UÉî°TC’G ¥ƒ≤M ájÉªM »a ádhòÑªdG
 Qó°UCG  ,(áªjõ©dG  …hP)  ábÉYE’G  …hP
 áæ°ùd  (5)  ºbQ  QGô`̀b  AGQRƒ``dG  ¢ù∏ée
 É«∏©dG  áæé∏dG  π«μ°ûJ  IOÉYEÉH  ,2020
 …hP ¢``UÉ``î``°``TC’G ¿hDƒ``̀ °``̀T  á`̀ jÉ`̀Yô`̀ d
 á«ªæàdGh πª©dG ôjRh á°SÉFôH ábÉYE’G
 É¡àjƒ°†Y  »`̀a  º°†Jh  ,á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 á«eƒμëdG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀ dG  øY ø«∏ãªe
 Ö°üæj  å«M  ,á`̀°`̀UÉ`̀î`̀dGh  á`̀«`̀∏`̀gC’Gh
 á∏MôªdG  »a  áæé∏dG  õ«côJh  ΩÉªàgG
 á«é«JGôà°S’G  åjóëJ  ≈∏Y  á«dÉëdG
 ¢UÉî°TC’G  ¥ƒ≤ëd  á«æWƒdG  á£îdGh
 á∏Ñ≤ªdG ¢ùªîdG ΩGƒYCÓd ábÉYE’G …hP
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dGh ó`̀ °`̀Uô`̀ dG ™``̀e ø`̀eGõ`̀ à`̀ dÉ`̀ H
 ò«ØæàH  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  áaÉμd  áØãμªdG
 πªY á`̀£`̀N ø`̀ª`̀°`̀V á`̀«`̀é`̀«`̀JGô`̀à`̀°`̀S’G
 ºgÉ°ùJ  áMƒªWh  á«∏ªYh  IQƒ£àe
 PÉØfE’  IOƒ°ûæªdG  äÉjÉ¨dG  ≥«≤ëJ  »a
 ¢VQCG  ≈∏Y  É¡≤«≤ëJh  á«é«JGôà°S’G
 ∫ÓN  øe  áæé∏dG  ≈©°ùJ  Éªc  ,™bGƒdG
 ádhódG  Iõ¡LCG  ø«H  ≥«°ùæàdGh  §HôdG
 ™ªàéªdG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀eh  ,á`̀Ø`̀∏`̀à`̀î`̀ª`̀dG
 »æWh QÉWEG ™°Vh ≈∏Y πª©∏d »fóªdG
 iƒà°ùªd  ≈`̀bô`̀j  á©HÉàªdGh  ó°Uô∏d
 AÉ``̀≤``̀JQ’G »``̀a º`̀gÉ`̀ °`̀ù`̀ jh ,ìƒ``̀ª``̀£``̀dG
 á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀H
 »a  º¡LÉeOEGh  ÖfGƒédG  ∞∏àîe  øe
 º¡JGQÉ¡e  øe  IOÉØà°S’Gh  ,™ªàéªdG

 ¬``̀fCG ¿Gó``̀«``̀ª``̀M í```̀°```̀VhCGh .á``æ``eÉ``μ``dG
 á`̀cGô`̀°`̀û`̀dG  ÇOÉ`̀ Ñ`̀e  ≥«Ñ£J  ∫Ó``̀N  ø`̀e
 á`̀dhó`̀dG  äÉ`̀°`̀ù`̀°`̀SDƒ`̀e  ™`̀e  á«©ªàéªdG
 øjôëÑdG  áμ∏ªe  â≤≤M  ,áØ∏àîªdG
 ôjƒ£J  ∫Éée  »a  á°Sƒª∏e  äGõéæe
 ,(áªjõ©dG …hP) ábÉYE’G …hP äÉeóN
 ø«°TóJ  ,2020  ƒ`̀jÉ`̀e  »`̀a  º`̀J  å`̀«`̀M
 á`̀jƒ`̀¡`̀dG á``bÉ``£``H QGó```̀ °```̀UEG ´hô``̀°``̀û``̀e
 ,ábÉYE’G  ±ô©ªH  áéeóªdGh  IQ qƒ£ªdG
 á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  ábÉ£H  äÉ`̀fÉ`̀«`̀H  è``̀eOh
 áª¶fCG  »a  Ióªà©ªdG  (áªjõ©dG  …hP)
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh
 ,É k°üî°T 942h É kØdCG 12 ºgOóY ≠dÉÑdGh
 áÄ«¡H  »fÉμ°ùdG  πé°ùdG  á`̀ª`̀¶`̀fCG  ™`̀e
 ,á«fhôàμdE’G  áeƒμëdGh  äÉeƒ∏©ªdG
 G kô«°ûe ,ø«ÑfÉédG ø«H ¿hÉ©àdÉH ∂dPh

 äÉbÉ£H  QGó°UEÉH  äCGóH  áÄ«¡dG  ¿CG  ≈dEG
 …hP  øe  ø«æWGƒª∏d  IójóédG  ájƒ¡dG
 ≈∏Y  ábÉYE’G  õeQ  êGQOEG  ôÑY  áªjõ©dG
 kÓ°†a  ,IQ qƒ£ªdG  ájƒ¡dG  ábÉ£H  ô¡X
 á`̀bÉ`̀YE’G  ´ƒ`̀fh  äÉfÉ«ÑdG  øjõîJ  ø`̀Y
 âeÉb  Éªc  ,á«fhôàμdE’G  É¡àëjô°T  »a
 äÉ¡édG  ø`̀e  Oó`̀Y  áÑWÉîªH  IQGRƒ```dG
 á«fÉée  äÉeóN  ¢ü«°üîàd  á°UÉîdG
 Iõ«ªe äÉ°†«ØîJ hCG  á«fÉée ¬Ñ°T  hCG

.IójóédG ájƒ¡dG ábÉ£H »∏eÉëd
 ¿CG  ¿Gó`̀«`̀ª`̀M ô``̀jRƒ``̀dG  í``̀°``̀VhCGh
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh
 ¢UÉî°TC’G áÄØH ¢Vƒ¡ædG ≈∏Y á°üjôM
 ,(á``ª``jõ``©``dG  …hP)  á````bÉ````YE’G  …hP
 áeó≤ªdG äÉeóîdG iƒà°ùªH AÉ≤JQ’Gh
 õ`̀cGô`̀ª`̀dG Oó``̀Y ∞`̀YÉ`̀°`̀†`̀J å`̀«`̀M ,º`̀¡`̀ d
 á°üNôªdG  ábÉYE’G  ∫Éée  »a  á∏eÉ©dG
 ôãcCG ≈dEG áÄØdG √òg áeóîH »æ©J »àdG
 É kª∏Y  ,É k°UÉNh  É k«∏gCG  G kõcôe  (40)  øe
 á«∏gC’G  õcGôªdG  ø`̀e  G kõ`̀cô`̀e  12  ¿CÉ`̀ H
 á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  π«gCÉJ  »`̀a  πª©J  »àdG
 π«gCÉàdG  íæe  èeÉfôH  ôÑY  É¡ªYO  ºàj
 200h ¿ƒ«∏e √Qóbh ≠∏ÑªH »ªjOÉcC’G
 ÜQÉ≤j  Ée  É¡æe  ó«Øà°ùjh ,É kjƒæ°S  ∞dCG
 áªjõ©dG  …hP  øe  áÑdÉWh  ÖdÉW  500
 á«∏gC’G  õcGôªdG  √òg  »a  ø«ª¶àæªdG
 6 ≈``̀ dEG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ∂``̀ dPh ,á`̀«`̀∏`̀«`̀gCÉ`̀à`̀dG
 πª©dG  IQGRh  ÉgôjóJ  á«eƒμM  õcGôe

.á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 ºJ ,Ωó``≤``J É``e ≈```̀dEG á`̀ aÉ`̀ °`̀VE’É`̀ Hh

 …hP  ¢`̀UÉ`̀î`̀°`̀TC’G  ø`̀e  229  ∞«XƒJ
 ∫ÓN  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  áªjõ©dG
 ÖjQóJ ºJ Éªc ,2020-2019 ø«eÉ©dG
 èeÉfôH  øª°V  ábÉ«°ùdG  ≈∏Y  º¡æe  35
 á`̀bÉ`̀«`̀°`̀ù`̀dG ≈`̀∏`̀Y á`̀Ä`̀Ø`̀dG √ò```̀g Ö``̀jQó``̀J
 ,Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ™e  ¿hÉ©àdÉH
 …hP  ø`̀e  É kÑ∏W  86  á«Ñ∏J  ø`̀Y  kÓ°†a

.áæ«©e Iõ¡LCG ±ô°üd áªjõ©dG
 â`̀eÉ`̀b ,π``°``ü``à``e ¥É``̀«``̀°``̀S »````̀ah
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh
 π`̀ª`̀©`̀ dG ¥hó``̀ æ``̀ °``̀U ™```̀e ¿hÉ``̀©``̀ à``̀ dÉ``̀ H
 QÉμàH’G  õcôe  ∫Ó`̀N  ø`̀eh  ,zø«μªJ{
 ¬bÓWEG  º`̀J  …òdG (CIC) »HÉë°ùdG
 Amazon Web ™e  ¿hÉ©àdÉH
 á`̀©`̀eÉ`̀Lh  (Services (AWS
 ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG ∂`̀ æ`̀μ`̀ à`̀«`̀ dƒ`̀Hh ø``jô``ë``Ñ``dG
 Prototype   ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J  º«ª°üàH
 á```̀bÉ```̀YE’G  …hP  á``Ä``Ø``d  »``̀Ñ``̀jô``̀é``̀à``̀dG
 ±ô©àdG ≈∏Y º¡àfÉYE’ ∂dPh ,ájô°üÑdG
 π¡°ùj Éªe º¡H á£«ëªdG  AÉ«°TC’G  ≈∏Y
 º«ª°üJ ºJ å«M ,ôNB’ ¿Éμe øe º¡∏≤æJ
 øeh ,ø««æjôëH áÑ∏W …ójCÉH ≥«Ñ£àdG
 ΩÉY  ∫ƒ∏ëH  ≥«Ñ£àdG  π«©ØJ  πeDƒªdG
 á«ªæàdGh πª©dG IQGRh ócDƒJh .2021
 äÉªgÉ°ùªH  É`̀gRGõ`̀à`̀YG  á`̀«`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G
 …hP)  á`̀bÉ`̀YE’G  …hP  ¢UÉî°TC’G  áÄa
 É`̀¡`̀eõ`̀Yh ,™`̀ª`̀à`̀é`̀ª`̀dG »``̀a (á`̀ª`̀jõ`̀©`̀ dG
 õjõ©Jh  ájÉªM  ƒëf  »©°ùdG  á∏°UGƒe
 ∞∏àîe  »``a  É¡JÉÑ°ùàμeh  É`̀¡`̀bƒ`̀≤`̀M

.ä’ÉéªdG

:πª©dG ôjRh ..ábÉYE’G …hòd »dhódG Ωƒ«dG áÑ°SÉæªH

™jQÉ°ûªdGh äGQOÉÑªdÉH ábÉYE’G …hP äÉÑ°ùàμeh ¥ƒ≤M õjõ©J ≈∏Y á°üjôM øjôëÑdG

.πª©dG ôjRh |

 nâ∏ qL nô nJ

º s¡ n£ oªdG nOGƒédG , pAÉ«∏ n©∏d närO nó rYnCG rø ne Éj

 m¿ÉnæY o±ô nW n∑ pQÉ°ù p«H

 mäÉHÉ°ùM øe lA» n°T nh , lïjQÉJ nh , lÜÉnà pc n∑É næªoj »a nh

rºs∏ n© nàj ¿CG nAÉ n°T øªd
nÉ ne päGOÉ«≤dG oIGô o°S p¬«a oõ péræ oJ ,i kóe pïjQÉsàdG ṕ É sæ o°ü pd

 ºeC’G n¿CÉ n°T nh pÜƒ© t°ûdG n¿CÉ°T o™na rô nj

 nârfnCGh  -  pïjQÉàdG  ó Éæ o°U  o∫ nCÉ r°ù oj  øn« pM  päƒμ∏ªdG  »a nh

- º o¡æe

.ºã©∏àJ ød

º qgƒnà nJ n’ ô pWÉîªdG pAQ nO »ah oíjô s°üdG nârfnCG

qº¡ndOG oΩÓ s¶dG GPEG , pΩÓ s¶dG pºjó n°S »a nAƒ s°†dG nâæc

rºna pïjQÉà p∏dh , lør« nY pïjQÉà∏d nΩGO É ne oôcòoà n°S

ºn∏ nb nh , lΩ rõ nYh º r°ù nM pó pFÉ≤dG oI qõ pY

rΩ nó n¡ rfG Ée lìô n°U nârfnCÉ na , nârfCG pïjQÉàdG pI nôcGP »a lô p°VÉ nM

qº nY oøHG Gò ng nh , l≥«≤ n°T Gò n¡a , lÖ«Ñ nM o¬q∏ oc rº oμ oÑ r© n°T

Ω nô nμr∏ pd l∞ nch p…CGô∏d láª rμ pM

øjOÉëŸG ó«ª◊GóÑY .O

π`̀ qL nô`̀ nJ …ò``dG o¢`̀SQÉ`̀Ø`̀dG

 ÜÉ£îdG ≈∏Y OôdG ôjô≤J á°ûbÉæe
á∏Ñ≤ªdG á``°ù∏édG »eÉ``°ùdG »μ∏ªdG
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πLôdG ÖfÉéH ICGôªdG ¬«æÑJ øWh
 É k©«ªL  Éæ«∏Y  ≈Øîj  ’  ¬``̀fEG
 »`̀à`̀dG  á`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG  ICGô```̀ª```̀dG  ¿CG
 ™ªàéª∏d  É k«°SÉ°SCG  É kfƒμe  πμ°ûJ
 »a  πLôdG  âcQÉ°T  ób  »æjôëÑdG
 Gòg  á°†¡æd  äGRÉ`̀é`̀fE’G  ≥«≤ëJ
 ø«æ°ùdG  ôe  ≈∏Y  õjõ©dG  øWƒdG
 ô`̀gGõ`̀dG  ó¡©dG  π`̀X  »`̀a  á`̀°`̀UÉ`̀Nh
 ∂∏ªdG  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd
 πgÉY  áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM
 ¬ªYOh  √ÉYQ  ¬∏dG  ¬¶ØM  ióØªdG
 »a  É``̀gQhOh  ICGôª∏d  OhóëeÓdG
 áMƒª£dG  á``̀jDhô``̀dGh  ,™ªàéªdG
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U øe Égó¡°ûf »àdG

 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ó¡©dG  »dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  ¿Éª∏°S  ô«eC’G  »μ∏ªdG
 »a  ICGôªdG  QhO  õjõ©J  ¬fCÉ°T  øe  Ée  πμH  ¬eÉªàgGh  √ÉYQh ¬∏dG  ¬¶ØM
 »a  á∏eÉμdG  ácQÉ°ûªdG  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  â≤≤M  å«M  ,øjOÉ«ªdG  áaÉc
 Ωƒj  ¢ü«°üîJ  ¿EGh  ,πaÉëªdG  ™«ªL  »a  á«æWƒdG  á«ªæàdG  á«∏ªY
 á«æjôëÑdG  ICGôªdÉH  AÉØàMÓd  ΩÉY  πc  øe  ôÑª°ùjO  ô¡°T  øe  …OÉëdG
 ¢Vƒ¡ædG ƒëf IôbƒªdG áeƒμëdG É¡«dƒJ »àdG ájÉYôdGh ΩÉªàg’G ócDƒ«d

.ä’ÉéªdG áaÉc »a ICGôªdÉH
 ƒª°ùdG áÑMÉ°U ájÉYQh IOÉ«b âëJ á«æjôëÑdG ICGôªdG â≤≤M ó≤d
 πgÉY  áæjôb  áØ«∏N  ∫BG  óªM  øH  º«gGôHEG  âæH  áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG
 ,ÉgÉYQh  ¬∏dG  É¡¶ØM  ICGôª∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  á°ù«FQ  ióØªdG  OÓÑdG
 »JCÉjh  ,,øjOÉ«ªdGh  ä’ÉéªdG  ≈à°T  »a  á°Sƒª∏eh  Iô«Ñc  äGRÉéfEG
 πª©dG ∫É`̀é`̀ª`̀dG »`̀a ICGô``̀ª``̀dG) ƒ``̀gh ΩÉ`̀©`̀dG Gò`̀¡`̀d ICGô``̀ª``̀dG Ωƒ``̀j QÉ`̀©`̀°`̀T
 øe G kóMGh ôÑà©j …òdG ∫ÉéªdG Gòg »a äÓeÉ©∏d É kªjôμJ (»°SÉeƒ∏HódG
 ¬«a â∏°Uhh π«ãªJ ≈bQCG á«æjôëÑdG ICGôªdG É¡∏ãªJ »àdG ä’ÉéªdG ºgCG
 É¡ª∏Yh  á©°SGƒdG  É¡àaÉ≤K  ≈∏Y  ∫ój  Éªe  á`̀jQGOE’G  Ö°UÉæªdG  ≈∏YCG  ≈dEG

.ï°SGôdG
 ,áμ«Ñ°S  Iô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  áÑMÉ°U  Oƒ¡L  øY  åjóëdÉHh
 ICGôª∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG É¡dòÑj Iõ«ªàeh á∏°UGƒàeh áHhDhO Oƒ¡L »¡a
 á«æjôëÑdG  Iô°SC’G  »a  ô«Ñc  ôKCGh  ™°SGh  ió°U  É¡dh  Égƒª°S  á°SÉFôH
 OÉédG  πª©dÉH  É¡àfÉμe  äócCG  »àdGh  ¢UÉN  πμ°ûH  ICGôªdGh  ΩÉY  πμ°ûH
 »ª«∏bE’G  ø«jƒà°ùªdG  ≈∏Y  IOÉ°TE’G  πc  ≈≤∏j  …òdG  õ«ªàªdG  AÉ£©dGh
 õà©f  ∂°T  ÓH  øëfh  ,RGõ`̀à`̀Y’Gh  ôîØdG  ≈`̀ dEG  ÉfƒYój  Éªe  »`̀dhó`̀dGh
 »©°ùdG  »a  áeGóà°ùªdG  ábÉ£dG  áÄ«g  »a  ICGôªdG  ¬H  Ωƒ≤J  ÉªH  ôîàØfh
 IAÉØch  IOóéàªdG  ábÉ£dG  »a  IOƒ°ûæªdG  á«æWƒdG  ±Gó`̀gC’G  ≥«≤ëàd
 óFÉb áªμM ’ƒd ≥≤ëààd âfÉc Éªd Égô«Zh äGõéæªdG ∂∏J ¿EGh ,ábÉ£dG
 ¬¶ØM  ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY  ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†M  …ó«°S  ÉæJô«°ùe

.√ÉYQh ¬∏dG
 πeC’G  Éfhóëjh  ,Ωƒ«dG  Gòg  »a  á«æjôëÑdG  ICGôª∏d  »àÄæ¡J  QôcCG
 äÉjƒà°ùªdG  áaÉc  ≈∏Y  á«æjôëÑdG  ICGôªdG  ™`̀bGh  ôjƒ£J  »a  áÑZôdGh
 ∫É`̀eBG  ≥«≤ëàd  πLôdG  ÖfÉL  ≈`̀dEG  πª©J  ábÓN  ábÉW  ≈`̀dEG  É¡∏jƒëJh

.¥ô°ûªdG »æjôëÑdG πÑ≤à°ùªdG
ô«îH øjôëÑdG AÉ°ùfh ΩÉY πch

:º∏≤H
GRÒe Ú°ù◊GóÑY QƒàcódG

áeGóà°ùŸG ábÉ£dG áÄ«g ¢ù«FQ

∑ƒ∏°ùdG ..…ô£≤dG ΩÉ¶ædG
»bƒ≤ëdG ∑É¡àf’Gh »FGó©dG 

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

 ´óîjh ,CGó¡j ’ …òdG  ,πbÉ©dG  ô«Z ,â∏ØæªdG  ≥gGôª∏d  ÜôbCG  ¬fCÉch
 ójôjh ,á«fÉ£«°ûdG  á¶≤«dG  ΩÓMCG  ΩÉghCG  »a  ¢û«©jh ,øjôNB’Gh ¬°ùØf
 áæàØdG  ÜÉ`̀H  ø`̀e  ƒ`̀d  ≈àM  ,ó¡°ûeh  ∞bƒe  …CG  »`̀a  Gô°VÉM  ¿ƒμj  ¿CG

.äGRhÉéàdGh ójó¡àdGh ,IAÉ°SE’Gh
 áeRC’G{ πëd ḿ É°ùe øY Éëjô°üJ CGôb hCG ™ª°S Éª∏c ,…ô£≤dG ΩÉ¶ædG
 …CG  ¿CG  º¡ah  ,¬YÉ«°Vh  ¬JôHÉμeh  ,√OÉæYh  ¬«Z  »a  π°UGh  ,zájô£≤dG
 øe  ∞©°V  ,»ÑæLCG  ≈àM  hCG  »HôY  hCG  »é«∏N  »°SÉeƒ∏HO  íjô°üJ
 IOÉ«°S  RhÉéJ  »ah  ,ÜÉ`̀gQE’G  ºYO  »a  √QhO  ¢SQÉªj  ìGQh  ,øjôNB’G
 èa πμ°ûH ,¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ∑É¡àfGh ,ÉgQGô≤à°SGh É¡æeCG ójó¡Jh ,∫hódG
 ¬JÓ°†Y  OôØjh  ôgÉ¶dG  »a  Éjƒb  ∫Gõj  ’  ¬fCG  ¬°ùØf  Qƒ°ü«d  ,í°VGhh
 ó©J ºd zájô£≤dG áeRC’G{ ¿CGh ,∂dÉ¡àe ΩÉ¶f ¬fCG ócDƒj ™bGƒdÉa ,á«ªgƒdG

 .»YÉHôdG ∞dÉëàdG ∫hO äÉjƒdhCG øe Ó°UCG
 ,ájô£≤dG äÉ°SQÉªªdG É«∏L ∑Qój »dÉëdG »æjôëÑdG ∞bƒªdG ¿EÉa Gòd
 áμ∏ªªa ,(∫óY º¡àªgÉa) á«æjôëÑdG á°SÉ«°ùdG ¿CG Gó«L ¿ƒª∏©j º¡fEG πH
 ø«fGƒ≤dÉH  ÉeGõàdG  ,ó«©°üàdG  ΩóYh  º«μëdG  ™aôàdG  π°UGƒJ  øjôëÑdG
 áª«°ûëdÉH  Éμ°ùªJh  ,á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG  ∫hó∏d  ÉeGôàMGh  ,≥«KGƒªdGh
 ∂∏ªJ  øjôëÑdG  ¿EÉa  ’EGh  ,§≤a  ≥«≤°ûdG  …ô£≤dG  Ö©°ûdG  ™e  äÉbÓ©dGh
 øμdh ,ô«ãμdG  äÉeƒ∏©ªdGh ≥FÉ≤ëdG  øe É¡jódh ,´Éé°ûdGh …ƒ≤dG  OôdG
 iód  Gó`̀HCGh  ÉªFGO  âHÉãdGh  ï°SGôdG  è¡ædG  »g  •ÉÑ°†f’Gh  á«fÓ≤©dG

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 á«æjôëH ¥QGhR ±É≤«à°SÉH ájô£≤dG πMGƒ°ùdG ¢SôM ΩÉ«b ≈æ©e Éªa
 Éeh ??ìÓ°ùdÉH  ójó¡àdGh  áé£∏ÑdG  á°SQÉªeh ,äGòdÉH  â«bƒàdG  Gòg »a
 »a á«æjôëÑdG ó«°üdG øØ°Sh ¥QGhõdG √ÉéJ äÉ°SQÉªªdG QGôªà°SG ≈æ©e
 650  ƒëf  â¨∏H  »àdGh  ,á«°VÉªdG  IôàØdG  ∫ÓN  ,GójóëJ  á≤£æªdG  √òg
 ’EG  ??..2020  ≈àMh  2010  øe  IôàØdG  ∫ÓN  É°üî°T  2153h  ÉHQÉb
 øjOÉ«°üdG ¥GRQCG  ójó¡Jh ,»bƒ≤ëdG ∑É¡àf’Gh »FGó©dG è¡æ∏d á∏°UGƒe
 πH  ,º¡JÉμ∏àªe  IQOÉ°üeh  ,º¡à°û«©e  ≈∏Y  ÉÑ∏°S  ô«KCÉàdGh  ,ø««æjôëÑdG
 áæ¡ªH  ¢SÉ°ùªdGh  ,ºgô°SCGh  º¡ëdÉ°üe  π«£©Jh  äÉªcÉëª∏d  º¡ªjó≤J
 ôãcCG  òæe  ºFÉb  ™°Vƒd  áØdÉîeh ,OGó`̀LC’Gh AÉHB’G  øe áKQGƒàªdG  ó«°üdG

.∑Éª°SC’Gh DƒdDƒ∏dG ó«°U ∫Éée »a ΩÉY 200 øe
 Iô«£îdG  äÉaô°üàdG  π°UGƒjh  ,…ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  iOÉªJ  ó≤d  ,º©f
 hóÑj PEG ,ójóL ±ÓNh ´Gõf øY åëÑdGh ,QGô≤à°S’Gh øeC’G Oó¡J »àdG
 ,zá«æjôëÑdG  QGƒM  QõL{  Ió≤Y  »a  ¢û«©j  ∫Gõj  ’  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  ¿CG
 QhO π°ûa ó©H á°UÉNh ,á≤«≤°ûdG ∫hódG »bÉH ™e á«°ùØædG √ó≤Y Éªc ÉeÉªJ

.Oƒ°SC’G »Hô©dG ™«HôdG §£îe »a ô£b
 ô£b  ádhO  øe  π©L  …ô£≤dG  ΩÉ¶ædG  ¿G  ,∞`̀dC’G  Iôª∏d  Qôμfh  ó«©f
 ójóL øe zQhódG{  AÉ«MEG  ádhÉëe ¿EÉa  »dÉàdÉHh  ,zádhO{  â°ù«dh  zQhO{
 ¬©bƒàj Éªe ôÑcCG É¡«∏Y OôdG ¿ƒμ«°Sh ,áMƒ°†Øeh áaƒ°ûμe ádhÉëe »g
 …òdG  ,âª°üdGh äƒμ°ùdG  hCG  OÉ«ëdG  ∞bƒe ¿EÉa  ,»dÉàdÉHh .ô£b zQhO{
 øμªj ’ ,á«æjôëÑdG IOÉ«°ù∏d ñQÉ°U …ô£b ∑É¡àfG ó°V ,¢†©ÑdG ¬°SQÉªj
 ƒ¡a ¬HGƒ°U ≈dG Oƒ©j ¿CG øμªj ô£b zQhO{ ¿CG ø¶j øeh ,óMCG øe ¬dƒÑb
 á∏°UGƒeh ,äGôeGDƒªdG »a ¢SÉª¨f’Gh ,ájhÉ¡dG ≈dEG Oƒ©°üdG ¿C’ ,ºgGh
 ΩÉ¶ædG ™e ô«¨àj ødh ∫óÑàj ød è¡fh ≥jôW ,äÉcÉ¡àf’Gh äGRhÉéàdG

 .¬«a ¢û°û©ªdG øjóªëdG ΩÉ¶fh …ô£≤dG

®ƒØ ΩÓ°SEG :Ëó≤Jeslammahfoouz@hotmail.com

 ¢†Ñ≤dG  øe  Qhôª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  áWô°T  âæμªJ
 31{  ¢üî°ûH  ¬eGó£°UG  ô`̀KEG  zÉeÉY  30{  ≥FÉ°S  ≈∏Y
 Ée IQƒNÉ°ûdG á≤£æe »a á«FGƒg áLGQO Oƒ≤j ¿Éc zÉeÉY
 ™bƒe øe Ühô¡dÉH  ÉgôKG  ≈∏Y ΩÉbh ,¬JÉah »a ÖÑ°ùJ

.çOÉëdG

 äô°TÉH ,çOÉëdG ´ƒbh Qƒa ¬fCG IQGOE’G âë°VhCGh
 »àdGh ,…ôëàdGh åëÑdG »a É¡JGAGôLEG QhôªdG áWô°T
 å«M ,¬«∏Y ¢†Ñ≤dGh QƒcòªdG ájƒg ójóëJ øY äôØ°SCG
 á«°†≤dG ádÉMEGh áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G PÉîJG ºJ

.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG

:QhôªdG ..çOÉëdG ™bƒe øe ¬Hhôg ó©H

 çOÉ````̀ M »````̀ a Ö``̀Ñ``̀°``̀ù``̀J ≥```FÉ```°```S §``̀ Ñ``̀ °``̀ V
á`̀ «`̀ FGƒ`̀ g á`````̀ LGQO ó``̀FÉ``̀b IÉ`````̀ ahh …Qhô`````̀ e

 Üô©dG  Ωƒª©dG  ÜGƒ`̀æ`̀dG  á«©ªL  âëààaG
 ¿Gƒæ©H  »`̀Fô`̀ª`̀dG  ∫É`̀°`̀ü`̀J’G  ôÑY  πªY  á`̀°`̀TQh
 ºFGôL áëaÉμe »a áeÉ©dG áHÉ«ædG Iõ¡LCG QhO{
 »dhódG  ¿hÉ©àdG  á«ªgCGh  ¬∏jƒªJh  ÜÉ``̀gQE’G
 »a  ∂`̀ dPh  ,zá`̀jRGƒ`̀à`̀ª`̀dG  á«dÉªdG  äÉ≤«≤ëàdGh
 óMCÉc  äGQó≤dG  á«ªæJh  äGôÑîdG  ∫OÉÑJ  ∫Éée
 ≈∏Y É¡JÉ«dÉ©a …ôéJ »àdGh ,á«©ªédG ±GógCG

.ø«eƒj QGóe
 ø«æ«YƒÑdG  π°†a  øH  »∏Y  QƒàcódG  ≈≤dCGh
 áª∏c  ;á«©ªé∏d  ΩÉ`̀©`̀dG  ø`̀«`̀eC’G  ΩÉ`̀©`̀dG  ÖFÉædG
 äÉÑ∏£àe  É¡«a  ¢Vô©à°SG  á°TQƒdG  ìÉààaG  »a
 ¿CG ≈dEG kGô«°ûe ,á«HÉgQE’G ºFGôédG »a ≥«≤ëàdG

 Oó©àe  ºFGôédG  øe  á«YƒædG  ∂∏J  »a  ≥«≤ëàdG
 ó°Uôd  á«æ°†e  GOƒ`̀¡`̀L  Ωõ∏à°ùjh  QhÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 áYƒæàªdG  É`̀gQOÉ`̀°`̀ü`̀e  ø`̀e  á```̀ dOC’G  π«°üëJh
 á«ª«¶æàdG  áªjôédG  IQƒ`̀°`̀U  »`̀a  ¢`̀ü`̀NC’É`̀Hh
 »a IÉæédG Ωóîà°ùj Éªæ«Mh ,Ohóë∏d  IôHÉ©dG
 º¶ædGh  á«æ≤àdG  πFÉ°Sh  »eGôLE’G  º¡Yhô°ûe
 »dhódG  ¿hÉ©àdG  á«ªgCG  ócCG  Éª«a  ,á«JÉeƒ∏©ªdG
 äÉ≤«≤ëJ AGôLEG »a kÉ«°SÉ°SCG kGô°üæY √QÉÑàYÉH
 áªjôédG áeÉ°ùLh IQƒ£N ™e Ö°SÉæàJ á«aGh

.á«HÉgQE’G
 Iõ¡LCÉH  AÉ°†YCG  á°TQƒdG  »a  ∑QÉ°T  óbh
 ¥GQhCG Gƒeóbh ,á«Hô©dG ∫hódÉH áeÉ©dG áHÉ«ædG

 âeób É`̀ª`̀c ,á`̀°`̀TQƒ`̀dG √ò``̀g QhÉ`̀ë`̀e »`̀a π`̀ª`̀Y
 QÉ``WEG  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªªH  á`̀eÉ`̀©`̀dG  áHÉ«ædG
 »a  πªY  á`̀bQh  á°TQƒ∏d  ∫hC’G  Ωƒ«dG  äÉ«dÉ©a
 ÜÉgQE’G  áëaÉμªd  »fƒfÉ≤dG  QÉWE’G)  ´ƒ°Vƒe
 áμ∏ªªdG  Oƒ`̀¡`̀L  É¡«a  â°Vô©à°SG  (¬∏jƒªJh
 ,ÜÉgQE’G áëaÉμe »a á«°ù°SDƒªdGh á«©jô°ûàdG
 ádƒîªdG  äÉ«MÓ°üdGh  á«FGôLE’G  ΩÉ`̀μ`̀MC’Gh
 ≈∏Y  ø«∏eÉ©dGh  áeÉ©dG  áHÉ«æ∏d  ¿CÉ°ûdG  Gòg  »a
 á«æ©ªdG  äÉ°ù°SDƒªdG  ∂dòch  ¿ƒfÉ≤dG  ≥«Ñ£J
 »a  ≥«≤ëàdG  äÉÑ∏£àe  ø`̀Y  kÓ°†a  ,√PÉ`̀Ø`̀fEÉ`̀H
 »HÉgQE’G  •É°ûædG  πjƒªJh á«HÉgQE’G  ºFGôédG
.¢Uƒ°üîdG Gòg »a »FÉ°†≤dG ¿hÉ©àdG ¬LhCGh.ΩÉ©dG ÖFÉædG |

 ø«ª¡àe  3  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  âdÉMCG
 á`̀©`̀bGh  »`̀ a  á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG  áªμëªdG  ≈```̀dEG
 ™jQÉ°ûe ™bGƒe óMCÉH ∫ÉªY áKÓK IÉah
 ¥É`̀æ`̀à`̀N’G  áé«àf  »ë°üdG  ±ô`̀°`̀ü`̀dG
 ™bƒªH  IôØM  øe  áã©ÑæªdG  äGRÉ¨dÉH
 IÉah øY º¡à«dhDƒ°ùe äƒÑK ó©H πª©dG
 ¢ù«FQ  ∂dòH  ìô°U  ,∫Éª©dG  áHÉ°UEGh

.áeÉ©dG äÉ¡édGh äGQGRƒdG áHÉ«f
 äGQGRƒ``̀dG  áHÉ«f  ¢ù«FQ  ìô`̀°`̀Uh
 áeÉ©dG  áHÉ«ædG  ¿CÉ`̀H  áeÉ©dG  äÉ¡édGh
 IÉ`̀ah  á`̀©`̀bGh  »`̀a  É¡JÉ≤«≤ëJ  äõ`̀é`̀fCG
 ™bƒªH  ô`̀NBG  á`̀HÉ`̀°`̀UEGh  áKÓãdG  ∫Éª©dG
 ±ô`̀°`̀ü`̀dG ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e ó```̀MCG »``̀a π`̀ª`̀©`̀dG
 äGRÉ¨dÉH  ¥É`̀æ`̀à`̀N’G  áé«àf  »ë°üdG
 å«M ,πª©dG ™bƒªH IôØM øe áã©ÑæªdG
 …QGOE’G  ôjóªdG  ≈`̀ dEG  ΩÉ`̀¡`̀J’G  äóæ°SCG
 òØæJ  »àdG  á°UÉîdG  ä’hÉ≤ªdG  ácô°ûH
 §HÉ°Vh  ´hô°ûªdG  ôjóeh  ,´hô°ûªdG
 äƒÑãd ,ácô°ûdG äGòH á«æ¡ªdG áeÓ°ùdG
 ∫Éª©dG  áHÉ°UEGh  IÉah  øY  º¡à«dhDƒ°ùe

 ôjQÉ≤Jh Oƒ¡°ûdG IOÉ¡°T ™bGh øe ∂dPh
 πª©dG  IQGRƒ`̀H  á«æ¡ªdG  áeÓ°ùdG  ô«ÑN
 »Yô°ûdG  Ö``£``dGh  »`̀fó`̀ª`̀dG  ´É``̀aó``̀ dGh
 øe  ∂dòch  ,áªjôédG  ìô°ùe  AGôÑNh
 Iô°TÉÑªH  á≤∏©àªdG  äGóæà°ùªdG  ™`̀bGh
 ¿CG  äó`̀cCG  »àdGh  ,´hô°ûªdÉH  ∫É`̀ª`̀YC’G
 º«°ùL  ∫Ó`̀NEG  º¡æe  ™bh  ób  ø«ª¡àªdG
 ∫ƒ°UCGh  º¡JÉÑLGh  º¡«∏Y  ¬°VôØJ  ÉªH
 äGó`̀©`̀eh  π`̀FÉ`̀°`̀Sh  ô«aƒJ  ø`̀e  º¡àæ¡e
 çOÉ`̀ë`̀dG ™`̀bƒ`̀e »`̀a á`̀eÓ`̀°`̀ù`̀dGh ø```eC’G
 ôWÉîªH  ∫Éª©dG  á``̀jGQO  ø`̀e  ≥≤ëàdGh
 É¡à¡LGƒªd  º`̀¡`̀∏`̀«`̀gCÉ`̀J  Ωó```̀Yh  π`̀ª`̀©`̀dG
 øe çOÉëdG ™bƒe »a πª©dÉH ìÉª°ùdGh
 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRh  QÉ£NEG  ¿hO
 âÑãà∏d  »fGôª©dG  §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG
 ∂dPh ,IQô≤ªdG äÉWGôà°T’G IÉYGôe øe
 ™bGƒe »a áeÓ°ùdG äÉÑ∏£àªd áØdÉîªdÉH
 ¿ƒ`̀fÉ`̀≤`̀dG Ö`̀Lƒ`̀ª`̀H IQô`̀≤`̀ ª`̀ dGh π`̀ª`̀©`̀dG
 Gòg »a IQOÉ°üdG á«ª«¶æàdG äGQGô≤dGh
 çOÉëdG ´ƒbh ≈dEG iOCG Ée ƒgh ,¿CÉ°ûdG

 äô`̀eCG  å«M  ,∫Éª©dG  áHÉ°UEGh  IÉ``ahh
 áªcÉëªdG ≈dEG ø«ª¡àªdG ádÉMEÉH áHÉ«ædG
 á°ù∏L  á«°†≤dG  ô¶æd  OóëJh  á«FÉæédG

.2020/12/7
 ≈`̀ dEG  á`̀HÉ`̀«`̀æ`̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  QÉ`̀ °`̀ TCG  Éª«a

 Qƒ°üb  Oƒ`̀Lh  øY  ∞°ûc  ≥«≤ëàdG  ¿CG
 IQGRƒ```̀H  á`̀«`̀æ`̀©`̀ª`̀dG  IQGOE’G  AGOCG  »``̀a
 §«£îàdGh äÉjó∏ÑdG ¿hDƒ°Th ∫É¨°TC’G
 á`̀©`̀HÉ`̀à`̀e Ωó```̀Y »``̀a π`̀ã`̀ª`̀J »``fGô``ª``©``dG
 å«M  ø`̀e  äÉYhô°ûªdG  ò«ØæJ  ∫É`̀ª`̀YCG

 •hô°ûH  É¡d  IòØæªdG  äÉcô°ûdG  ΩGõàdG
 ™bGƒe  »a  áeÓ°ùdGh  øeC’G  §HGƒ°Vh
 ΩÉ©dG  ÖFÉædG  ¬Lh ó≤a  ºK  øeh ,πª©dG
 É¡fhDƒ°T  PÉ`̀î`̀J’  IQGRƒ```̀ dG  áÑWÉîªH

.Qƒ°ü≤dG Gòg ∫É«M

»ë°üdG ±ô°üdÉH ∫É``ªY 3 IÉah øY º¡à«dhDƒ°ùªd áªμëªdG ≈``dEG ø«ª¡àe 3 á``dÉMEG
äÉYhô°ûªdG ò«ØæJ ∫ÉªYCG á``©HÉàe Qƒ°üb ∫É«M É¡fhDƒ°T PÉîJ’ z∫É¨°TC’G{ Ö``WÉîJ áHÉ«ædG

ô°ùédG ôÑY Qó``îe ΩGôLƒ∏«c 1^5 Ö``jô¡J ∫hÉM »é«∏îd á``æ°S 15 ø``é°ùdG

 áªμëªdG  ≈``̀dEG  »æjôëH  CÉ`̀é`̀d
 √Gƒ``̀YO ™```̀aQh iô`̀Ñ`̀μ`̀dG á`````̀jQGOE’G
 ÉgQGôb AÉ¨dEG ¿Éμ°SE’G IQGRh ΩGõdE’
 ≈∏Y  ∂dPh  »fÉμ°SE’G  ¬Ñ∏W  AÉ¨dEÉH
 å«M ,QGô≤dG Qhó°U ΩóY øe ºZôdG
 ø«ØXƒªdG óMCG øe §≤a ôeC’ÉH º∏Y
 â°†aQ  áªμëªdG  ¿CG  ’EG  IQGRƒdÉH
 QGô`̀b Qhó`̀°`̀U Ωó`̀©`̀d ∂``̀ dPh √Gƒ```̀YO

.»ª°SQ
 ™```aQ ó````̀b »```̀Yó```̀ª```̀dG ¿É```````̀ch
 AÉ¨dEÉH  ºμëdG  É¡«a  Ö∏W  √Gƒ```YO
 Ö∏W  AÉ`̀¨`̀dEG  ¿CÉ°ûH  IQGRƒ```̀dG  QGô``b
 IóMh  ≈∏Y  ∫ƒ°üëdG  »a  »YóªdG
 ≈dEG  Ö∏£H  Ωó≤J  ¬fCG  ôcPh  ,á«æμ°S
 ≈∏Y  ∫ƒ°üë∏d  ¿É`̀μ`̀ °`̀SE’G  IQGRh
 »`̀Yó`̀ª`̀dG º```̀YRh ,á`̀«`̀æ`̀μ`̀°`̀S Ió```̀Mh
 ¿É`̀μ`̀°`̀SE’G  IQGRh  ¬`̀à`̀©`̀LGô`̀e  ió``̀d
 ºJ  ¬`̀fCG  ¬Ñ∏W  ádÉM  øY  ΩÓ©à°SÓd
 ø«ØXƒªdG óMCG  √ôÑNCG  óbh √DhÉ¨dEG
 ¿ƒc  ≈`̀dEG  Oƒ©j  AÉ¨dE’G  ÖÑ°S  ¿CÉ`̀H
 IôàØd  OÓ``̀Ñ``̀dG  QOÉ```̀Z  ó``̀b  »`̀Yó`̀ª`̀ dG

 Ö∏W AÉ``̀¨``̀ dEG  º``̀J ó```̀bh ,IOhó```̀ë```̀e
 øY  ¬æe  ΩÓ©à°S’G  ¿hO  »YóªdG
 ¿EG å«M ,êQÉîdG ≈dEG √ôØ°S ÖÑ°S
 ¢`̀VGô`̀eCG  Ió`̀Y  ø`̀e  »fÉ©j  »YóªdG
 êQÉîdG  ≈`̀dEG  ôØ°ùdG  ≈`̀dEG  ¬Jô£°VG
 êQÉN ≈dEG ¬àeÉbEG π≤æj ºdh êÓ©∏d
 ¬Ñ∏W  AÉ¨dEG  ¬©e  ¿ƒμj  Éªe  OÓÑdG
 áØdÉîªdÉH  Qó`̀°`̀U  ó``b  »`̀fÉ`̀μ`̀ °`̀SE’G

.¿ƒfÉ≤∏d
 â`̀°`̀†`̀aQ  á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀ dG  ¿CG  ’EG
 â∏N  ¥GQhC’G  ¿EG  âdÉbh  ,iƒYódG
 Ö∏£dG AÉ¨dEÉH QGôb Qhó°U ó«Øj Éªe
 ¿CG  »æ©j  ÉªH  ,»Yóª∏d  »fÉμ°SE’G
 áª°üàîe ájGóH â©aQ ób iƒYódG
 OƒLh  ’  …CG  ,ó©H  Qó°üj  ºd  QGô`̀b
 AÉ°†≤dG  ™Ñàà°ùj  …ò`̀ dG  ô``̀eC’G  ,¬`̀d
 QGô≤dG AÉØàf’ iƒYódG ∫ƒÑb Ωó©H
 ¬«∏Y  ø©£dG  Rƒéj  …ò`̀dG  …QGOE’G
 áeƒ°üîdG  ´ƒ`̀°`̀Vƒ`̀e  ƒ`̀g  …ò``̀ dGh

.AÉ¨dE’G iƒYO »a É¡∏ëeh
 »a  áeƒ°üîdG  ¿CG  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh

 á«æ«Y áeƒ°üN »g AÉ¨dE’G  iƒYO
 »a …QGOE’G QGô≤dG ΩÉ°üàNG É¡WÉæe
 ,¬à«Yhô°ûe áÑbGôªd É kaGó¡à°SG ¬JGP
 ƒg  …QGOE’G  QGô`̀≤`̀dG  ¿CG  âaÉ°VCGh
 »a  É¡∏ëeh  áeƒ°üîdG  ´ƒ°Vƒe
 ¿CG  ø«©àj  ¬`̀fEÉ`̀a  ,AÉ``̀¨``̀dE’G  iƒ``̀YO
 √QÉKB’  É kéàæeh  É kªFÉb  QGô≤dG  ¿ƒμj
 Gòg ∞∏îJ GPEÉa ,iƒYódG áeÉbEG óæY
 ádƒÑ≤e ô«Z iƒYódG âfÉc •ô°ûdG
 ºFÉb …QGOEG QGôb ≈∏Y Ö°üæJ ºd PEG
 , kÓ`̀ë`̀e ±OÉ`̀°`̀ü`̀J º``̀dh É`̀¡`̀©`̀aQ ó`̀æ`̀Y
 áYRÉæªdG  »a  äÉÑKE’G  AÖY  ¿CG  Éªc
 π``°``UC’G ø``̀Y êô``î``j ’ á``````̀ jQGOE’G
 äÉÑKE’G  ¿ƒfÉb  √Qô`̀b  …ò`̀dG  ΩÉ©dG
 ≥JÉY  ≈∏Y AÖ©dG  Gòg ´ƒbh ƒgh
 √GƒYO äÉÑKEÉH ∞∏μªdG ƒ¡a »YóªdG
 Ée  ≈∏Y  π`̀«`̀dó`̀dG  ºjó≤àH  Ωõ`̀∏`̀ª`̀dGh
 âªμM ÜÉ`̀Ñ`̀ °`̀SC’G  √ò`̀¡`̀∏`̀a  ,¬`̀«`̀Yó`̀j
 iƒ`̀Yó`̀ dG ∫ƒ`̀Ñ`̀ b Ωó`̀©`̀H á`̀ª`̀μ`̀ë`̀ª`̀dG
 âeõdCGh  ,…QGOE’G  QGô≤dG  AÉØàf’

.äÉahô°üªdG »YóªdG

!!ó©H Qó°üj ºd QGôb AÉ¨dE’ ¿Éμ°SE’G »°VÉ≤j øWGƒe

 ≈∏Y áæ°S  15 øé°ùdG  áHƒ≤Y õ««ªàdG  áªμëe äôbCG
 ¬JRƒëHh  ¬£Ñ°V  ó©H  QÉæjO  5000  ¬ªjô¨Jh  »é«∏N
 ,ô°ùédG  ôÑY  ¢û«°ûëdG  Qóîe  øe  ΩGôLƒ∏«c  øe  ôãcCG
 ¬à≤aôH  ¿Éc  ô`̀NBG  ¢ùÑëH  á`̀LQO  ∫hCG  áªμëe  â°†b  Éª«a
 É«FÉ¡f  ÉªgOÉ©HEÉH  äôeCGh  QÉæjO  100  ¬ªjô¨Jh  áæ°S  Ióe
 IQOÉ°üªHh  áHƒ≤©dG  ò«ØæJ  ó©H  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ø`̀Y
 Qƒ°†M  ≈`̀ dEG  á©bGƒdG  π«°UÉØJ  Oƒ`̀©`̀Jh   .äÉWƒÑ°†ªdG
 ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL ôÑY »fÉãdG º¡àªdG ¬à≤aôHh ∫hC’G º¡àªdG
 Ö∏c  »£YCG  ¢û«àØàdG  AÉæKCGh  ,øjôëÑdG  ≈dEG  º¡≤jôW  »a

 ,IQÉ«°ù∏d »eÉeC’G ΩGó°üdG »a A»°T OƒLƒH IQÉ°TE’G ôKC’G
 ≈£YCG  …ò`̀dG  á«côªédG  IôFGódG  ¢ù«FQ  IQÉ°ûà°SG  âªàa
 ¢ù«c  ≈∏Y  ôãY  å«M  ,»eÉeC’G  ΩGó°üdG  ∂«μØàH  √ô`̀eGhCG
 äÉØ«μªdÉH ¢UÉN ôà∏a πNGóH Oƒ°SCG ôNBGh ±ÉØ°T ¿ƒ∏jÉf
 ≈∏Y  …ƒàëj  ¬`̀fCG  ø«Ñà«d  ,áªμëe  á≤jô£H  É¡Ø«∏¨J  ºJh
 áaÉ°VE’ÉH ,ΩGôLƒ∏«c 1^800 Éª¡fRh ≠∏H ¢û«°ûM »à©£b
 iôNCG á«ªc ≈dEG áaÉ°VE’ÉH IQóîªdG ÜƒÑëdG øe 669 ≈dEG

.áfƒë£e
 ádÉëH  ∫hC’G  º¡àªdG  Ö«°UCG  ¢û«àØàdG  á«∏ªY  AÉæKCGh

 ±É©°SE’G IQÉ«°S Ö∏W ºàa ,¢ùØæàdG ≥«°Vh äÉéæ°ûàdG øe
 ≈dG  ¬∏≤f  AÉæKCG  ¬fCG  ’EG  ,á«ë°üdG  ¬àdÉM  º««≤Jh  ¬°üëØd
 øY  ±É©°SE’G  IQÉ«°S  πNGO  QÉëàf’G  ∫hÉM  ≈Ø°ûà°ùªdG
 øμªJ  ±É©°SE’ÉH  »Ñ£dG  ºbÉ£dG  øμd  ,¬°ùØf  ≥æN  ≥jôW
 .∑QÉªédG áWô°T øe §HÉ°V IóYÉ°ùªH ¬«∏Y Iô£«°ùdG øe
 ™e  ≥«≤ëàdG  ºJ  ¬àë°U  ≈∏Y  ¿ÉæÄªW’Gh  ¬àbÉaEG  ó©Hh
 ¬fCÉH  ±ô`̀à`̀YG  å«M  ,á`̀eÉ`̀©`̀dG  áHÉ«ædG  »`̀a  ∫hC’G  º¡àªdG
 ¬ª∏Y »fÉãdG ≈Øf Éªæ«H ,äGƒæ°S òæe ¿ƒLÉàÑμdG ≈WÉ©àj

.∫hC’G ÉgOƒ≤j ¿Éc »àdG IQÉ«°ùdG ¬JƒàMG ÉªH

 á``«ØJÉg á``ªdÉμªH √É``jÉë°V ≈``∏Y ∫É``àëj …ƒ``«°SBG
 É«∏©dG ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCG
 äGƒæ°S  3  øé°ùdG  áHƒ≤Y  á«FÉæédG
 ∫ÉàMG …ƒ«°SB’ QÉæjO ∞dCG áeGô¨dGh
 250  ≈∏Y  ¬æe  ≈dƒà°SGh  ô`̀NBG  ≈∏Y

 »æéªdG  ´Gó``̀N  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  GQÉ`̀ æ`̀ jO
 ¬fCG  É¡«a  ≈YOG  á«ØJÉg  áªdÉμªH  ¬«∏Y
 »æéªdG äÉfÉ«H çóëjh ∂æH ∞Xƒe
 ºbôdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ´É£à°SGh ¬«∏Y
 á«μæÑdG  ábÉ£ÑdÉH  ¢UÉîdG  …ô°ùdG
 äó`̀jCG  Éªc  ,≠∏ÑªdG  ≈∏Y  ≈dƒà°SGh
 øY  É«FÉ¡f  √OÉ©HEÉH  Gô`̀eCG  áªμëªdG

.áHƒ≤©dG ò«ØæJ Ö≤Y OÓÑdG
 ºFGôédG áëaÉμe IQGOEG âfÉch
 øe É`̀ZÓ`̀H â`̀≤`̀∏`̀J ó``b á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G
 ’É°üJG ≈≤∏J ¬fCÉH ó«Øj ¬«∏Y »æéªdG
 ∞Xƒe  ¬`̀fCG  π°üàªdG  ≈Yój  É«ØJÉg
 ¬àbÉ£H äÉfÉ«H ¬æe Ö∏Wh ∂æÑdG øe
 ∫ÉM ≈ah É¡ãjóëJ πLCG øe á«μæÑdG
 ¬fCÉH  √ôÑNCG  äÉfÉ«ÑdÉH √ójhõJ ΩóY
 øe  ÉaƒNh  ,ábÉ£ÑdG  ±É≤jEG  ºà«°S
 ¬«∏Y  »æéªdG  ó``̀eCG  ábÉ£ÑdG  ∞`̀ bh
 CÉLÉØJ  ¬`̀fCG  ’EG  äÉfÉ«ÑdÉH  π°üàªdG
 Öë°ùH  ó«ØJ  ¬ØJÉg  ≈∏Y  ádÉ°SôH
 ≈∏Y »μæÑdG ¬HÉ°ùM øe GQÉæjO 250

 ∂æÑdG  á©LGôªH  ΩÉ≤a  äÉ`̀©`̀aO  çÓ`̀K
.ÜÉ°ùëdG ∞bƒd

 á`̀eRÓ`̀dG äÉ`̀jô`̀ë`̀à`̀dG AGô``̀LEÉ``̀Hh
 º∏°ùJ  …òdG  º¡àªdG  ≈dEG  π°UƒàdG  ºJ
 ôμfCG  å«M  ,¬£Ñ°V  º``Jh  ∫Gƒ````eC’G
 »a  πª©j  ¬`̀fCG  ≈`̀ dEG  QÉ`̀°`̀TCGh  á©bGƒdG
 ≈∏Y ±ô©Jh ∞JGƒ¡dG ìÓ°UE’ πëe
 √ô`̀Ñ`̀NCG  2019  ΩÉ`̀Y  ájÉ¡f  …ƒ`̀«`̀°`̀SBG
 »dÉe  ó«°UQ  πjƒëàH  Ωƒ≤«°S  ¬fCÉH
 ¿CG πHÉ≤e øFÉHõ∏d ¬©«Ñd ∞JÉ¡dG ≈∏Y
 ≥jôW øY Éjó≤f ó«°UôdG áª«b π°Sôj
 øe ¬d π°SQCG π©ØdÉHh ,á«dÉe ä’GƒM
 ¬©«ÑH  ΩÉb  ó«°UQ  QÉæjO  1000  πÑb
 ÉØ«°†e ,øFÉHõdG  ≈∏Y »YÉ£b πμ°ûH
 πjƒëàH  ádÉ°SQ  ≈≤∏J  Gô`̀NDƒ`̀e  ¬``fCG
 230  ∫É°SQEÉH  ΩÉ`̀bh  ¬d  GQÉæjO  250
 áª«b  …ƒ`̀«`̀°`̀SB’G  ¢üî°û∏d  GQÉ`̀ æ`̀ jO
 Qó°üe  º∏©j  º`̀d  ¬``̀fCG  ’EG  ,ó`̀«`̀°`̀Uô`̀dG
 á`̀©`̀bGh »``a ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀j º``̀dh ∫Gƒ`````̀eC’G

 .∫É«àM’G

 ï«°ûdG  Ö«ÑW  ≥`̀jô`̀Ø`̀dG  øªK
 áØ«∏N  ∫BG  ¬`̀∏`̀ dGó`̀Ñ`̀Y  ø``̀H  ó`̀ª`̀ë`̀e
 áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 QOÉ°üdG  »eÉ°ùdG  »μ∏ªdG  ô``̀eC’G
 á`̀dÓ`̀é`̀dG Ö`̀MÉ`̀ °`̀U Iô`̀ °`̀†`̀M ø``̀Y
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 ø««©àH  ió`̀Ø`̀ª`̀ dG  OÓ``̀Ñ``̀dG  π`̀gÉ`̀Y
 äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  ø«jò«ØæJ  ø«°ù«FQ
 á`̀ jÉ`̀Yô`̀ dG õ```̀cGô```̀eh á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG
 kÓ«©ØJ  ∂`̀ dPh  ,á`̀«`̀ dhC’G  á«ë°üdG
 »`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ¿É``̀ª``̀ °``̀†``̀dG ¿ƒ```fÉ```≤```d
 IOƒ``L ô`̀jƒ`̀£`̀J ø``e Rõ`̀©`̀j É`̀ª`̀Hh
 ø«H  á«°ùaÉæàdG  õjõ©Jh  äÉeóîdG
 ¿Éª°Vh  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 »a OQGƒ`̀ª`̀∏`̀d π`̀ ã`̀eC’G ∫Ó`̀¨`̀à`̀°`̀S’G

.»eƒμëdG »ë°üdG ´É£≤dG
 ¢ù∏ée  á``≤``aGƒ``e  ø`̀ª`̀K  É`̀ª`̀c
 ´É```̀ª```̀à```̀L’G ∫Ó``````̀N AGQRƒ````````````̀dG
 ¢ù∏éª∏d  »YƒÑ°SC’G  …OÉ«àY’G
 ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH ó≤Y …òdG
 ∫BG  óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
 AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG  »dh áØ«∏N
 á``̀jQGRƒ``̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG Iô``cò``e ≈`̀∏`̀Y
 ájOÉ°üàb’Gh  á«dÉªdG  ¿hDƒ°û∏d
 ΩÉ¶f ¿CÉ`̀°`̀û`̀H  »`̀dÉ`̀ª`̀dG  ¿RGƒ``̀à``̀dGh
 õcGôªd  »JGòdG  ô««°ùà∏d  πjƒªàdG
 á```̀«```̀ dhC’G á``«``ë``°``ü``dG á```̀jÉ```̀Yô```̀dG

.á«eƒμëdG äÉ«Ø°ûà°ùªdGh
 ¿Éª°†dG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  q¿EG  ∫É``̀bh
 ô`̀«`̀aƒ`̀J ≈`````̀dEG ±ó``̀¡``̀ j »``ë``°``ü``dG
 äGP  á∏eÉμàe  á«ë°U  áeƒ¶æe
 áfhôªdÉH  º°ùàJ  ,á`̀«`̀dÉ`̀Y  IOƒ``̀L
 QÉªãà°SÓd  áHPÉL  ,áeGóà°S’Gh
 QÉ«àNG »a ™«ªé∏d ájôëdG πØμJh
 ≈æ©j Éªc .á«ë°üdG áeóîdG Ωó≤e
 á«ë°U  äÉeóN  ºjó≤àH  èeÉfôÑdG
 øª°V  ,á«°ùaÉæàdÉH  RÉàªJ  ,ádOÉY
 .±GôWC’G áaÉc ¥ƒ≤M »ªëj QÉWEG
 π`̀ª`̀Y ,∂``````dP Aƒ```°```V ≈```∏```Yh
 ≈∏Y  áë°ü∏d  ≈``∏`̀ YC’G  ¢ù∏éªdG
 á`̀«`̀ë`̀°`̀ü`̀dG á``«``£``¨``à``dG ≥`̀ «`̀≤`̀ë`̀ J
 ∫ÓN  ø`̀e  ,áμ∏ªªdG  »`̀a  á∏eÉ°ûdG
 »ë°üdG  ¿Éª°†dG  èeÉfôH  ≥«Ñ£J
 ≈`̀ dEG GOÉ`̀æ`̀à`̀°`̀SG ∂```dPh ,kÉ`̀«`̀é`̀jQó`̀J
 (23) ºbQ »ë°üdG ¿Éª°†dG ¿ƒfÉb
 ø«H  ≥«°ùæàdG  ºà«d  2018  áæ°ùd

 á«eƒμëdG  äÉ`̀¡`̀é`̀dGh  ¢ù∏éªdG
 ájQÉ°ûà°S’G  äÉcô°ûdGh  á«æ©ªdG
 OGó```̀YE’ É`̀¡`̀©`̀e ó`̀bÉ`̀©`̀à`̀dG º``J »`̀à`̀ dG
 ™°VƒdG  ∫ƒ`̀M  á«∏«°üØJ  á`̀°`̀SGQO
 ™°Vh  ∂`̀ dP  ≈∏Y  AÉ`̀æ`̀Hh  ,»`̀dÉ`̀ë`̀dG
 ™«ªL  ≥«Ñ£àd  äÉ«é«JGôà°S’G

.èeÉfôÑdG QhÉëe
 ™`̀jQÉ`̀°`̀û`̀e ≈````̀ dEG QÉ```̀°```̀TCG É`̀ ª`̀ c
 ájÉYôdG  ´É£≤d  πeÉ°ûdG  ôjƒ£àdG
 á£îdG  É¡àeó≤e  »`̀ah  ,á«ë°üdG
 (2025-2016) áë°ü∏d á«æWƒdG
 äGQOÉ`̀Ñ`̀ª`̀dG  ió```̀MEG  πμ°ûJ  »`̀à`̀dG
 äÉ`̀£`̀ë`̀ª`̀dGh á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG
 ´hô°ûªdG  Iô«°ùe  »`̀a  IRQÉ``̀Ñ``̀dG
 ádÓéd  …ƒ`̀ª`̀æ`̀à`̀dGh  »`̀MÓ`̀°`̀UE’G
 á£îdG äAÉL å«M ,ióØªdG ∂∏ªdG
 øeh  áë°VGh  m¢ù°SCG  ≈∏Y  á«æÑe
 äÉeóîdG ºjó≤J »a IOƒédG É¡ªgCG
 á«aÉØ°ûdG  ô«jÉ©e  ≥`̀ah  á«ë°üdG
 QÉ`̀«`̀à`̀N’G  á`̀jô`̀Mh  á«°ùaÉæàdGh
 ¿CG  ¿Éª°†d  áeGóà°S’Gh  ádGó©dGh
 IOƒéH  á«ë°üdG  áeóîdG  ¿ƒμJ
 áeƒ¶æªdG  AÉ`̀æ`̀Hh  ,á`̀æ`̀eBGh  á«dÉY
 øe  …ƒ`̀b  ¢`̀SÉ`̀°`̀SCG  ≈∏Y  á«ë°üdG
 ∞∏àîªH  á«ë°üdG  äÉeƒ∏©ªdG
 á````̀ jQGOE’Gh á`̀«`̀LÓ`̀©`̀dG É`̀¡`̀Ñ`̀fGƒ`̀L

.á«dÉªdGh
 ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ócCGh
 ô««°ùàdG  è`̀eÉ`̀fô`̀H  ¿CG{  áë°ü∏d
 õcGôªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d  »`̀JGò`̀dG
 ó``MCG  ó`̀©`̀j  á`̀«`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  á«ë°üdG
 ´hô`̀°`̀û`̀e »``a á`̀ª`̀¡`̀ª`̀dG QhÉ`̀ë`̀ª`̀ dG
 »a  »`̀æ`̀Wƒ`̀dG  »ë°üdG  ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀dG
 ≥∏£æ«°S  …òdGh  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 »a º¡°ùj ÉªH á∏Ñ≤ªdG IôàØdG ∫ÓN
 á«ë°üdG  äÉeóîdG  IOƒL  õjõ©J

.zá«ªdÉ©dG ô«jÉ©ªdG ≈∏YCG ≥ah
 ¢`̀ù`̀∏`̀é`̀ª`̀dG ¢`̀ù`̀«`̀ FQ QÉ```̀°```̀TCGh
 q¿CG  ≈```````̀dEG  á``̀ë``̀°``̀ü``̀∏``̀d  ≈`````̀∏`````̀YC’G
 »`̀JGò`̀dG  ô««°ùàdG  á«é«JGôà°SG
 á``«``eƒ``μ``ë``dG äÉ`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ û`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ª`̀ ∏`̀ d
 ø«μªàd  ±ó¡J  á«dhC’G  áë°üdGh
 á«ë°üdG  õcGôªdGh  äÉ«Ø°ûà°ùªdG
 IQGOE’  äGQGô```̀≤```̀dG  PÉ``̀î``̀JG  ≈`̀∏`̀Y
 πÑb  ø``̀e  á«∏«¨°ûàdG  É`̀¡`̀fhDƒ`̀°`̀T
 É````̀¡````̀JQGOEGh É``̀¡``̀FÉ``̀æ``̀eCG ¢`̀ù`̀ dÉ`̀é`̀e

 á«dÉªdG  íFGƒ∏dG  Ö°ùëH  áæ«©ªdG
 ≥≤ëj  É`̀ª`̀H  ájô°ûÑdG  OQGƒ``̀ª``̀dGh
 iƒà°ùe ™aQ »a Oƒ°ûæªdG ±ó¡dG

.á«ë°üdG ájÉYôdG
 ï«°ûdG ∫Éb ,Oó°üdG Gòg »ah
 q¿EG  áØ«∏N  ∫BG  ¬∏dGóÑY  øH  óªëe
 ôÑà©J  á«dhC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG
 á«ë°üdG äÉeóî∏d ¢SÉ°SC’G ôéM
 á£≤f  »gh  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a
 ájÉYôdÉH  OôØ∏d  ≈`̀ dhC’G  ∫É°üJ’G
 øe ójó©dG ≈∏Y πª°ûJh ,á«ë°üdG
 áë°üH  Oô`̀Ø`̀dG  ™àªà«d  äÉ`̀eó`̀î`̀dG
 äÉeóîdG √òg øª°V øeh ,áª«∏°S
 á«ë°üdG  äÉ`̀«`̀cƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG  õ`̀jõ`̀©`̀J
 ¢`̀VGô`̀eCÓ`̀d  ôμÑªdG  ±É`̀°`̀û`̀à`̀c’Gh
 IOÉ``̀YEGh  êÓ`̀©`̀dGh  ¢ü«î°ûàdGh

.π«gCÉàdG
 ¢`̀ù`̀°`̀SCG  º```̀gCG  ø``̀e  q¿CG  ó````̀cCGh
 ø«μªJ  »``̀g  »```JGò```dG  ô`̀«`̀«`̀°`̀ù`̀à`̀dG
 IQGOEG   øe  á«ë°üdG  äÉ°ù°SDƒªdG
 É¡H Ωƒ``̀≤``̀J  »``̀à``̀dGh ΩÉ``¡``ª``dG ∂`̀∏`̀ J
 Ö∏£àj  É`̀ª`̀e  iô`````̀NC’G  äÉ`̀¡`̀é`̀ dG

 »ª«¶æàdG  πμ«¡dG  π«μ°ûJ  IOÉ`̀YEG
 ,á«eƒμëdG  á«ë°üdG  á°ù°SDƒª∏d
 á«dÉªdG  í`̀FGƒ`̀∏`̀dG  QGó`̀°`̀UEÉ`̀H  ∂``dPh
 ΩÉ¶f  ≥«Ñ£àd  ájô°ûÑdG  OQGƒªdGh
 äÉeóN ôjƒ£Jh ,»JGòdG ô««°ùàdG
 õ«eôàdÉc  IóLGƒàe  ô«Z  äGQó`̀bh
 π«¨°ûàdG  ΩÉ¶f  ôjƒ£Jh  »ë°üdG
 OQGƒªdG IQGOEG º¶f ≈∏Y OÉªàY’ÉH
 ≈∏Y IQó≤dGh ,á«μ«æ«∏cE’G º¶ædGh
 »ë°üdG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a  á°ùaÉæªdG
 AGOC’G  ≈`̀∏`̀Y  IQó``̀≤``̀dG  ø`̀«`̀°`̀ù`̀ë`̀Jh
 á°ù°SDƒª∏d  »`̀∏`̀NGó`̀dG  »∏«¨°ûàdG

.á«ë°üdG
 á«∏Ñ≤à°ùªdG  äÉjƒdhC’G  øYh
 í°VhCG  á«eƒμëdG  äÉ«Ø°ûà°ùª∏d
 áë°ü∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éªdG  ¢ù«FQ
 kÓeÉY  ôÑà©j  äÉeóîdG  õjõ©J  q¿CG
 IOƒédG  ø«°ùëJh  IAÉØμ∏d  kÉª¡e
 »a  ™°SƒàdGh  ,¢†jôªdG  É°VQh
 á`̀«`̀LQÉ`̀î`̀dG äGOÉ``̀«``̀©``̀dG äÉ``̀eó``̀N
 AÉ``̀Ñ``̀WC’G  õ«Øëàd  ΩÉ`̀¶`̀f  ≥`̀ ∏`̀Nh

.á«ë°üdG ø¡ªdG »Ñ°ùàæeh

 õ``cGô``ª``d »````̀JGò````̀dG ô`̀ «`̀ «`̀ °`̀ ù`̀ à`̀ dG è``̀ eÉ``̀ fô``̀ H OÉ``̀ ª``̀ à``̀ YG
á`̀ «`̀ eƒ`̀μ`̀ë`̀ dG äÉ`̀ «`̀ Ø`̀ °`̀ û`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dGh á````̀«````̀dhC’G á``̀ jÉ``̀ Yô``̀ dG



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

حمليات 04www.alayam.com

اخلمي�س 18 ربيع الآخر  1442 ـ العدد 11562 

Thursday 3rd December 2020 - No. 11562

اعتماد الت�صيري الذاتي ملراكز الرعاية وامل�صت�صفيات.. رئي�س »الأعلى لل�صحة«:

تطوير منظومة اخلدمات ال�صحية وفق معايري ال�صفافية وحرية الختيار

الزياين: التعاون القت�صادي يعزز التحّول الإيجابي بال�صرق الأو�صط

ثّمن الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل اآل خليفة رئي�س املجل�س 

الأعلى لل�شحة الأمر امللكي ال�شامي ال�شادر عن ح�شرة �شاحب اجلاللة 

رئي�شني  بتعيني  املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك 

الأولية،  ال�شحية  الرعاية  ومراكز  احلكومية  للم�شت�شفيات  تنفيذيني 

تطوير جودة  من  يعزز  ال�شحي، ومبا  ال�شمان  لقانون  تفعيالً  وذلك 

و�شمان  ال�شحية،  املوؤ�ش�شات  بني  التناف�شية  وتعزيز  اخلدمات 

ال�شتغالل الأمثل للموارد يف القطاع ال�شحي احلكومي.

العتيادي  الجتماع  خالل  الوزراء  جمل�س  موافقة  ثّمن  كما 

الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  برئا�شة  ُعقد  الذي  للمجل�س  الأ�شبوعي 

اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء، حفظه اهلل، على  �شلمان بن حمد 

املايل  والتوازن  املالية والقت�شادية  لل�شوؤون  الوزارية  اللجنة  مذكرة 

الأولية  ال�شحية  الرعاية  ملراكز  الذاتي  للت�شيري  التمويل  نظام  ب�شاأن 

وامل�شت�شفيات احلكومية.

منظومة  توفري  اىل  يهدف  ال�شحي  ال�شمان  برنامج  اإن  وقال 

�شحية متكاملة ذات جودة عالية، تت�شم باملرونة وال�شتدامة، جاذبة 

ال�شحية.  اخلدمة  مقدم  اختيار  للجميع يف  احلرية  وتكفل  لال�شتثمار 

كما ُيعنى الربنامج بتقدمي خدمات �شحية عادلة، متتاز بالتناف�شية، 

�شمن اإطار يحمي حقوق جميع الأطراف. 

ويف �شوء ذلك، عمل املجل�س الأعلى لل�شحة على حتقيق التغطية 

ال�شحية ال�شاملة يف اململكة، من خالل تطبيق برنامج ال�شمان ال�شحي 

 )23( رقم  ال�شحي  ال�شمان  قانون  اإىل  ا�شتناًدا  وذلك  تدريجًيا، 

املعنية  املجل�س واجلهات احلكومية  التن�شيق بني  ليتم  ل�شنة 2018 

وال�شركات ال�شت�شارية التي مت التعاقد معها لإعداد درا�شة تف�شيلية 

لتطبيق  ال�شرتاتيجيات  و�شع  ذلك  على  وبناًء  احلايل،  الو�شع  حول 

جميع حماور الربنامج.

ال�شحية،  الرعاية  لقطاع  ال�شامل  التطوير  م�شاريع  اإىل  اأ�شار  كما 

ت�شكل  التي   )2025-2016( لل�شحة  الوطنية  اخلطة  مقدمتها  ويف 

اإحدى املبادرات الوطنية املهمة واملحطات البارزة يف م�شرية امل�شروع 

الإ�شالحي والتنموي جلاللة امللك املفدى، فقد جاءت اخلطة مبنية على 

اأ�ش�س وا�شحة ومن اأهمها اجلودة يف تقدمي اخلدمات ال�شحية.

اجتمع وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة 

زايد بن را�شد الزياين مع غابي اأ�شكنازي وزير 

مبنا�شبة  القد�س،  يف  اإ�شرائيل،  دولة  خارجية 

زيارة الوفد البحريني.

احلكومة  اأن  الزياين  اأكد  الجتماع،  وخالل 

تعمل دوًما على حتقيق مبادرة ال�شالم الإقليمي 

امللك  اجلاللة  �شاحب  ح�شرة  يقودها  التي 

املفدى،  البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد 

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

املوقر، �شمن  الوزراء  رئي�س  العهد  خليفة ويل 

م�شاعي اململكة وتاأكيدها امل�شتمر على النفتاح 

تاريخ  من  جزًءا  كانا  لطاملا  اللذين  والتعاي�س 

البحرين.

واأ�شار الزياين اإىل اأن الزيارة الثانية للوفد 

على  اململكة  حر�س  توؤكد  لإ�شرائيل  البحريني 

والفر�س  الأمل  يجلب  الذي  ال�شالم  تعزيز 

ل�شعوب ال�شرق الأو�شط خا�شة لأجيال امل�شتقبل، 

املبا�شرة  والعالقات  احلوار  فتح  اأهمية  موؤكًدا 

بني املجتمعني البحريني والإ�شرائيلي الفاعلني، 

وال�شتفادة من اقت�شادهما املتقدم الذي �شيعمل 

ال�شرق  يف  احلايل  الإيجابي  التحّول  بناء  على 

من  املنطقة.  واأمن  ا�شتقرار  و�شيدعم  الأو�شط، 

جانبه، رحب وزير اخلارجية الإ�شرائيلي بالوفد 

والتجارة  ال�شناعة  وزير  برئا�شة  البحريني 

املتبادلة  الزيارات  هذه  اأن  موؤكًدا  وال�شياحة، 

بني  امل�شرتكة  التعاون  اآفاق  فتح  يف  ت�شهم 

البلدين مبا يخدم م�شاحلهما ويلبي طموحهما، 

املجالت  يف  التعاون  تعزيز  اأهمية  اإىل  م�شرًيا 

القت�شادية املتنوعة.

الفريق طبيب ال�شيخ حممد بن عبداهلل

»اجلوازات« تتيح التوا�صل معها عرب مركز الت�صال

�صبط 4 اأ�صخا�س ي�صطادون الروبيان ب�صباك اجلر القاعية

اإىل  ومراجعيها  عمالءها  والإقامة  واجلوازات  اجلن�شية  �شوؤون  نّبهت 

اإمكانية التوا�شل مع مركز الت�شال، يف حال وجود اأي ا�شتف�شار اأو مالحظة 

اأو اقرتاح، على رقم مركز الت�شال 17399764.

اإىل  �شباًحا  الثامنة  ال�شاعة  من  ميتد  لالت�شال  املتاح  الوقت  اأن  وذكرت 

الثانية ظهًرا، خالل اأيام الدوام الر�شمي.

�شرح قائد خفر ال�شواحل اأنه يف اإطار جهود خفر ال�شواحل يف الت�شدي 

الدوريات  فقد متّكنت  فيه،  امل�شتخدمة  بال�شيد والأدوات  املتعلقة  للمخالفات 

البحرية من �شبط قارب يف منطقة غرب قطعة العرج على متنه 4 اأ�شخا�س، 

املمنوع  )الكوفة(  القاعية  اجلر  �شباك  بوا�شطة  الروبيان  ب�شيد  لقيامهم 

ا�شتخدامها ا�شتناًدا اإىل القرار الوزاري رقم )205( ل�شنة 2018، املعني مبنع 

ال�شيد البحري بوا�شطة �شباك اجلر القاعية )الَكراف(.

وزير ال�صناعة يجتمع 

بوزير التعاون الإقليمي الإ�صرائيلي

والتجارة  ال�شناعة  وزير  اجتمع 

وزير  مع  الزياين  زايد  وال�شياحة 

اأوفري  الإ�شرائيلي  الإقليمي  التعاون 

زيارته  مبنا�شبة  القد�س،  يف  اأكوني�س، 

لدولة اإ�شرائيل �شمن وفد ي�شم عدًدا من 

الوزارات واملوؤ�ش�شات احلكومية.

اأوجه  بحث  مت  الجتماع  وخالل 

التجارة  جمالت  يف  امل�شرتك  التعاون 

البلدين،  بني  وال�شياحة  وال�شتثمار 

هذه  يف  املتوقعة  الفر�س  وحتديد 

القطاعات املهمة، وكيفية تفعيل مذكرات 

تاأييد  اإعالن  �شوء  يف  املوقعة  التفاهم 

ال�شالم.

كما مت بحث عدد من املوا�شيع ذات 

تنمية  تخدم  والتي  امل�شرتك،  الهتمام 

املجال  بفتح  القت�شادية،  العالقات 

اأمام القطاع اخلا�س يف مملكة البحرين 

واإقامة  للتعاون  اإ�شرائيل  ودولة 

م�شاريع م�شرتكة، خا�شة مع ما يتمتع 

به اقت�شاد البلدين من مقومات متقدمة 

ت�شاعد على حتقيق �شراكات يف جمالت 

متنوعة.

نتنياهو يلتقي الوفد البحريني برئا�صة وزير التجارة

تعاون جتاري وا�صتثماري و�صياحي مع اإ�صرائيل
اأكد وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة زايد بن را�شد الزياين اأن نهج 

ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة عاهل البالد املفدى، 

قائم على روؤية جاللته ال�شت�شرافية يف حتقيق م�شتقبل اآمن وم�شتقر يف 

املنطقة، يتميز بال�شالم العادل وال�شامل فيها.

ونوه بحر�س مملكة البحرين على اللتزام بال�شالم كخيار ا�شرتاتيجي، 

تنطلق من خالله اأطر املبادرات لتعزيز التعاون الدويل وال�شتقرار وال�شالم 

الوفد  زيارة  نتائج  اأن  اإىل  م�شرًيا  الأو�شط،  ال�شرق  مبنطقة  والزدهار 

البحريني الثانية لدولة اإ�شرائيل من �شاأنها اأن ت�شهم يف حتقيق امل�شالح 

امل�شرتكة بني اجلانبني، خا�شة يف املجالني القت�شادي وال�شياحي.

جاء ذلك خالل ا�شتقبال بنيامني نتنياهو رئي�س وزراء دولة اإ�شرائيل 

وفد  زيارة  مبنا�شبة  القد�س،  يف  وال�شياحة،  والتجارة  ال�شناعة  لوزير 

مملكة البحرين.

لبالده،  البحريني  الوفد  بزيارة  اإ�شرائيل  دولة  وزراء  رئي�س  ورّحب 

موؤكًدا اأهمية هذه الزيارة يف تعزيز التعاون امل�شرتك بني البلدين وتنمية 

يف  املتبادلة  الزيارات  من  مزيد  اإىل  متطلًعا  املنطقة،  يف  والأمن  ال�شالم 

امل�شتقبل.

وخالل اللقاء، نقل وزير ال�شناعة والتجارة وال�شياحة حتيات ح�شرة 

رئي�س  العهد  ويل  امللكي  ال�شمو  و�شاحب  املفدى  امللك  اجلاللة  �شاحب 

الزيارة  هذه  جناح  اإن  وقال  الإ�شرائيلي.  الوزراء  رئي�س  اإىل  الوزراء، 

بني  امل�شرتك  الثنائي  التعاون  من  ملزيد  اأرحب  اآفاًقا  تفتح  اأن  �شاأنها  من 

التجارية  بامل�شاريع  يتعلق  ما  خا�شة  اإ�شرائيل،  ودولة  البحرين  مملكة 

وال�شتثمارية وال�شياحية بني اجلانبني، وتنفيذ م�شاريع م�شرتكة بينهما 

تعزيز  م�شاحلهما وي�شب يف  يخدم  البلدين، مبا  وتطلّعات  تلبي طموح 

عملية ال�شالم وال�شتقرار يف املنطقة.

وزير ال�صناعة يزور معر�س البتكار الإ�صرائيلي

تعزيز العالقات القت�صادية وتبادل اخلربات مع اإ�صرائيل

وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة  وزير  قام 

معر�س  اإىل  بزيارة  الزياين  را�شد  بن  زايــد 

البتكار يف القد�س، �شمن زيارته احلالية لدولة 

ما  الوزير على  اطلع  الزيارة،  اإ�شرائيل. وخالل 

واأهم  متنوعة،  معرو�شات  من  املعر�س  ي�شمه 

تعك�س  والتي  املعرو�شة  احلديثة  البتكارات 

تقدًما علمًيا لفًتا.

»اإننا  الزياين:  الوزير  قال  املنا�شبة،  وبهذه 

اإ�شرائيل،  لدولة  الثانية  بالزيارة  نقوم  اليوم 

وي�شرنا اأن نرى مدى التطور واحلراك التنموي 

امل�شتقبلية ويف  ي�شهم يف عالقاتنا  �شوف  الذي 

ال�شتفادة من اخلربات امل�شرتكة«.

خالل  ومن  البحرين  مملكة  »اإن  واأ�شاف: 

بكل  مت�شي  ال�شالم  تاأييد  اإعالن  على  التوقيع 

كافة  يف  امل�شرتك  التعاون  تعزيز  نحو  ثبات 

من  وال�شتفادة  اإ�شرائيل،  دولة  مع  املجالت 

الفر�س امل�شرتكة مبا يخدم م�شالح البلدين«.

بني  مفتوحة  بزيارات  البدء  اأهمية  اأكد  كما 

يف  واملوؤ�ش�شات  ال�شركات  وممثلي  امل�شوؤولني 

لتعزيز  وذلك  البلدين،  بني  اخلا�س  القطاع 

اخلــربات،  وتبادل  القت�شادية،  العالقات 

امل�شتقبل  خالل  م�شرتكة  م�شاريع  اإىل  متطلًعا 

القريب.

توقيع مذكرة تفاهم يف 

املجال ال�صياحي بني البحرين واإ�صرائيل

وزير  الزياين  را�شد  بن  زايد  اأكد 

اأن  وال�شياحة  والتجارة  ال�شناعة 

القطاع ال�شياحي يف مملكة البحرين ُيعد 

من القطاعات الن�شطة التي تتمتع ببنية 

الكبري  الهتمام  بف�شل  متميزة،  حتتية 

بهذا القطاع من احلكومة املوقرة، م�شرًيا 

دولة  مع  ال�شياحي  النفتاح  اأن  اإىل 

م�شتقبالً  ي�شهم  اأن  �شاأنه  من  اإ�شرائيل 

ال�شياحية بني  اأكرب للحركة  يف تن�شيط 

ويخدم  التطلعات  يلبي  مبا  البلدين، 

م�شاحلهما امل�شرتكة.

البلدين على  جاء ذلك خالل توقيع 

ال�شياحي،  املجال  يف  تفاهم  مذكرة 

وزيرة  كوهني  فركا�س  اأوريت  بح�شور 

ال�شياحة يف دولة اإ�شرائيل.

اإن  الزياين  قال  املنا�شبة،  وبهذه 

يف  كبرية  جهوًدا  تبذل  البحرين  مملكة 

�شبيل الرتقاء بالقطاع ال�شياحي ورفده 

من  تعزز  اأن  �شاأنها  من  التي  باملقومات 

املكانة ال�شياحة املتميزة للمملكة، موؤكًدا 

اأن النفتاح ال�شياحي مع دولة اإ�شرائيل 

يف اإطار اإعالن تاأييد ال�شالم املربمة بني 

اإثراء  الأثر يف  الطرفني �شيكون له بالغ 

القطاع ال�شياحي ودعمه بني البلدين.

وزير  اأ�شادت  جانبها،  من 

التي  بال�شمعة  الإ�شرائيلية  ال�شياحة 

املجال  يف  البحرين  مملكة  بها  تتمتع 

البلدين  تعاون  اأن  موؤكدة  ال�شياحي، 

يف هذا املجال من �شاأنه اأن يفتح مزيًدا 

اإىل  متطلعة  امل�شرتك،  العمل  اآفاق  من 

م�شرتكة  �شياحية  وم�شاريع  تعاون 

املقبلة. الفرتة  خالل 



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني

05برملان www.alayam.com

اخلمي�س 18 ربيع الآخر  1442 ـ العدد 11562 

Thursday 3rd December 2020 - No. 11562

م�سرية �إىل �أن �لفكرة ت�ستهدف توثيق تاريخ �أ�سرة �آل خليفة

زينل تقرتح حتويل ق�سر »�ل�سيافة« �إىل معلم �سياحي

�إحالة �ملزّورين �إىل �لنيابة �لعامة بالوثائق و�مل�ستند�ت.. وزير �لرتبية:

10 موؤهالت و�سهاد�ت �أكادميية مزّورة بني عامي 2020-2016

عبداهلل  بنت  فــوزيــة  تقدمت 

وعدد  النواب،  جمل�س  رئي�س  زينل 

ب�ش�أن  برغبة  ب�قرتاح  النواب،  من 

الواقع يف  »ال�شي�فة«  ق�شر  حتويل 

اإىل معلم �شي�حي،  منطقة الق�شيبية 

خليفة  اآل  اأ�شرة  ت�ريخ  لتوثيق 

الكرام.

مو�شوع  اأن  اإىل  واأ�ــشــ�رت 

قي�م اجله�ت  ب�ش�أن  يتعلق  القرتاح 

ال�شي�فة  ق�شر  بتحويل  املخت�شة 

معلم  اإىل  الق�شيبية  مبنطقة  الواقع 

�شي�حي ت�ريخي، يوثق ت�ريخ اأ�شرة 

اآل خليفة الكرام يف مملكة البحرين، 

يروي  الذي  العظيم  الت�ريخ  هذا 

مواطن  كل  به�  يفتخر  التي  الأجم�د 

الغ�لية،  الأر�ــس  هذه  على  ومقيم 

ل�شتقب�ل  مت�ًح�  الق�شر  هذا  فيكون 

الزوار من مقيمني و�شي�ح، وي�شبح 

ي�ش�ف  �شي�حي،  جذب  حمّط  بذلك 

على حمط�ت اجلذب ال�شي�حي التي 

تزخر به� مملكة البحرين.

يف  ي�أتي  املقرتح  اأن  واأو�شحت 

املق�م الأول لتوثيق الت�ريخ العظيم 

خليفة  اآل  اأ�شرة  به  تتمتع  الــذي 

ك�ن  اإذ  املج�لت،  الكرام يف خمتلف 

الرئي�شة  الق�شور  من  الق�شر  هذا 

�شوؤون  منه  تدار  والتي  اململكة  يف 

�ش�هًدا  �شرًح�  بذلك  فيكون  الدولة، 

مّرت  التي  الت�ريخية  املحط�ت  على 

اآل  اأ�شرة  قي�دة  حتت  اململكة  به� 

احلكم يف  مق�ليد  توليه�  منذ  خليفة 

اململكة وحتى يومن� هذا.

كذلك  ي�أتي  املقرتح  اأن  واأ�ش�فت 

ت�ريخ  ن�شر  ب�أهمية  ويقيًن�  اإمي�ًن� 

اأرج�ء  واإرث مملكة البحرين يف كل 

التي  للجهود  ودعــًمــ�  املعمورة، 

اململكة  يف  املخت�شة  اجله�ت  تبذله� 

ت�شجيع  بج�نب  ال�شدد،  هــذا  يف 

اإذ  البحرين،  مملكة  يف  ال�شي�حة 

عظيمة  اإ�ش�فة  الق�شر  �شي�شّكل 

التي  ال�شي�حية  املع�مل  على  وقيمة 

حمطة  ويجعله�  اململكة،  به�  تزخر 

ال�شي�حي  اجلذب  حمط�ت  اأهم  من 

يف الع�مل.

غ�لب اأحمد: 

م�جد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  اأكد 

الأك�دميية  ال�شه�دات واملوؤهالت  اأن عدد  النعيمي 

التي تبنّي لق�شم مع�دلة ال�شه�دات الأجنبية ب�أنه� 

 10 بلغ  تزوير  �شبهة  ي�شوبه�  اأو  �شحيحة  غري 

ع�مي  بني  الفرتة  خالل  وذلك  اأك�دميية،  �شه�دات 

2016 وع�م 2020. 

لع�شو  �شوؤال  على  رده  -يف  النعيمي  واأ�ش�ر 

جمل�س ال�شورى الدكتور حممد اخلزاعي- اإىل اأن 

ملع�دلة  بطلب�ت  ح�ملوه�  تقدم  الع�شر  ال�شه�دات 

خم�طبة  متت  اأن  بعد  اكت�ش�فه�  ومت  �شه�داتهم، 

اجله�ت الر�شمية وامللحقي�ت الثق�فية واجل�مع�ت 

اخل�رجية للتحقق منه�.

عن  متتنع  اللجنة  اإن  الرتبية  وزير  وق�ل 

مع�دلة اأي موؤهل فيه �شبهة تزوير وتقوم ب�إح�لته 

ب�لوث�ئق  م�شحوًب�  الع�مة  الني�بة  اإىل  فوًرا 

الق�نونية  الإجراءات  والأدلة؛ لتخ�ذ  وامل�شتندات 

الالزمة.

الوطنية  اللجنة  ب�خت�ش��س  يتعلق  وفيم� 

اأن اللجنة  اأكد النعيمي  لتقومي املوؤهالت العلمية، 

امل�شّكلة  العلمية،  املوؤهالت  لتقومي  الوطنية 

ل�شنة   )19( رقم  بق�نون  املر�شوم  مبوجب 

وت�شم  العلمية،  املوؤهالت  تقومي  ب�ش�أن   1990

يف ع�شويته� ممثلني من عدة جه�ت، تبذل جهوًدا 

العلمية  املوؤهالت  ا�شتيف�ء  من  للت�أكد  حثيثة 

ال�ش�درة عن موؤ�ش�ش�ت التعليم الع�يل من خ�رج 

الق�نونية  ال�شرتاط�ت  جلميع  البحرين  مملكة 

خم�طبة  تتم  اإذ  مع�دلته�،  قبل  والأك�دميية 

الرتبية  لوزارة  الت�بعة  الثق�فية  امللحقي�ت 

اجل�مع�ت  خم�طبة  اأو  اخل�رج،  يف  والتعليم 

اخل�رجية عن طريق وزارة اخل�رجية البحرينية 

ملحقية  وجود  عدم  ح�ل  يف  مب��شر  ب�شكل  اأو 

ثق�فية. 

واأو�شح اأن اللجنة تتوىل مه�م التدقيق للت�أكد 

وفًق�  واملتطلب�ت  لل�شروط  املوؤهالت  ا�شتيف�ء  من 

اأعاله  اإليه  امل�ش�ر  بق�نون  املر�شوم  عليه  ن�س  مل� 

اللجنة  ا�شتوثقت  م�  واإذا  له،  املنظمة  والقرارات 

للمتطلب�ت  املوؤهل  وا�شتيف�ء  الإ�شدار  �شحة  من 

ذلك يف  عن  تقوم مبع�دلته، ومتتنع  ف�إنه�  ك�فة، 

ح�ل عدم ا�شتيف�ء تلك املتطلب�ت ك�فة. 

اللجنة ت�شطلع ب�لنظر يف تلك  اأن  اإىل  واأ�ش�ر 

املوؤهالت يف ح�ل تقدم الأفراد ب�شكل مب��شر بطلب 

املقدمة  الطلب�ت  خالل  من  اأو  موؤهالتهم،  مع�دلة 

من قبل اجله�ت الر�شمية ب�ململكة.

فوزية زينل

�إجمايل كلفة �مل�ساريع 1.3 مليار.. »�لأيام« تن�سر تفا�سيل م�ساريع �حلكومة يف 2022-2021

7 م�ساريع �إ�سكانية بـ280.2 مليون دينار.. وتخ�سي�ص 89 مليوًنا لـ»مز�يا«

التعليمي«  »القط�ع  م�ش�ريع  وت�شمل 

 17.5 بقيمة  اإجم�لية  بقيمة  م�ش�ريع  عدة 

واحدة؛  مدر�شة  اإن�ش�ء  وهي  دين�ر،  مليون 

الث�نوية  الإعدادية  ال�شيل  هي مدر�شة وادي 

وتطوير  وت�أثيث  اإن�ش�ء  وم�شروع  للبن�ت، 

كلية  وم�شروع  البحرين،  ج�معة  مرافق 

الإ�شالمية،  للدرا�ش�ت  خ�لد  بن  عبداهلل 

بوليتينك  مرافق  وت�أثيث  اإن�ش�ء  وم�شروع 

تعليمية  مرافق  وت�أثيث  واإن�ش�ء  البحرين، 

خمتلفة.

ويف القط�ع ال�شّحي تبلغ قيمة امل�ش�ريع 

 27.4 الق�دمتني  ال�شنتني  �شمن  املدرجة 

ال�شم�ن  تطبيق  م�شروع  هي  دين�ر،  مليون 

مركز  اإن�ش�ء  م�شروع  وا�شتكم�ل  ال�شّحي، 

القلب )اأعم�ل الت�أثيث والتجهيزات الطبية(، 

يف  الكلى  ع�شيل  مركز  اإن�ش�ء  وا�شتكم�ل 

العن�ية  مركز  اإن�ش�ء  وم�شروع  الرف�ع، 

لالإق�مة الطويلة يف املحرق، واإن�ش�ء وت�أهيل 

وجتهيز املراكز ال�شّحية، وم�ش�ريع اأخرى.

مدينة �سلمان و�سرق �حلد

م�ش�ريع   7 الإ�شك�ن  م�ش�ريع  تت�شّمن 

اململكة،  من  حم�فظ�ت  عــّدة  يف  اأ�ش��شية 

�شلم�ن  مدينة  اإ�شك�ن  م�شروع  اأبرزه�  من 

ومدينة �شرق احلد.

يت�شّمن  امل�شروع  اإن  احلكومة  وق�لت 

اآلف وحدة �شكنية يف �شرق  بن�ء حوايل 4 

جزء  يف  �شكنية  وحــدة  و1300  احلــد، 

التحتية  البنى  �ش�ملة  �شلم�ن،  مدينة  من 

واملرافق والتن�شيق والت�شميم.

الأكرب  اجلزء  ا�شتكم�ل  مت  ب�أنه  واأف�دت 

ح�لًي�  وتبقى  �شلم�ن،  مدينة  م�شروع  من 

حوايل 303 وحدات �شكنية حتت الت�شييد، 

�شكنية  وحدة   1653 ا�شتكم�ل  مت  حني  يف 

وحدة   1227 توزيع  ومت  احلد،  �شرق  يف 

�شكنية منه�.

 215.9 �شرفت  اأنه�  احلكومة  وذكرت 

الع�م  قبل  امل�شروع  ل�ش�لح  دين�ر  مليون 

اأن ت�شرف 37.6  املتوقع  فيم� من   ،2021

و45.1   ،2021 الع�م  يف  دين�ر  مليون 

مليون دين�ر يف الع�م 2022.

اأنه�  احلكومة  اأف�دت  ذاته،  ال�شي�ق  يف 

تتن��شب  متليك  �شقة   1830 بن�ء  تعتزم 

مدينة  يف  البحرينية  الأ�شرة  متطلب�ت  مع 

�شقة   400 جتهيز  مت  اأنه  وذكرت  �شلم�ن، 

للمن�ق�شة. لطرحه� 

م�سروع ديرة �لعيون �لإ�سكاين

التف��شيل  يف  احلكومة،  فــ�دت  اأ

من  ب�أن  »النواب«،  اإىل  �شلّمته�  التي 

تعتزم  التي  الإ�شك�نية  امل�ش�ريع  بني 

العيون  ديرة  م�شروع  هو  موا�شلته� 

والذي  املحرق،  دي�ر  مدينة  يف  الواقع 

�شكنية. فيال   3043 جممله  يف  يحوي 

امل�شروع  فلل  اأن  احلكومة  واأكدت 

للمواطنني  من��شبة  وب�أ�شع�ر  راقية 

الــ�ــشــكــن  ــج  ــ�م ــرن ب يف  ـــني  ـــدرج امل

الجتم�عي.

مبلغ  �شرفت  اأنه�  اإىل  �ــشــ�رت  واأ

قبل  امل�شروع  على  دين�ر  مليون   75.9

ت�شرف  اأن  املزمع  ومن   ،2021 الع�م 

 ،2021 الع�م  يف  دين�ر  مليون   45

.2022 الع�م  يف  دين�ر  مليون  و44 

مدينة خليفة

تف��شيل  �شمن  احلــكــومــة  اأدرجــــت 

اإن�ش�ء  م�شروع  املقبلني  للع�مني  م�ش�ريعه� 

�شكنية مبدينة خليفة، ويهدف  372 وحدة 

ال�شكنية  الحتي�ج�ت  تلبية  اإىل  امل�شروع 

لأه�يل املح�فظة اجلنوبية.

وق�لت اإنه مت ا�شتكم�ل الت�ش�ميم ووث�ئق 

املن�ق�ش�ت للم�شروع للبدء يف التنفيذ. 

دين�ر  مليون   9.4 �شرفت  اأنه�  وذكرت 

قبل الع�م 2021 على م�شروع مدينة خليفة، 

يف  دين�ر  مليون   15 �شرف  املزمع  ومن 

الع�م 2021، و5.7 ماليني دين�ر يف الع�م 

.2022

و�دي �ل�سيل وقاليل

ذكرت احلكومة اأن م�ش�ريع وادي ال�شيل 

وقاليل الإ�شك�نية تهدف اإىل بن�ء 428 وحدة 

التحتية  البنية  اأعم�ل  اإىل  ب�لإ�ش�فة  �شكنية، 

واخلدم�ت ال�شت�ش�رية.

اأعم�ل  اإنه مت حتى الآن ا�شتكم�ل  وق�لت 

تهيئة الأر�س والبدء يف اأعم�ل بن�ء الوحدات، 

قبل  دين�ر  ون�شف  مليوين  �شرفت  واإنه� 

�شرف  املتوقع  من  حني  يف   ،2021 الع�م 

9.4 مليون دين�ر يف 2021، و11.3 مليون 

دين�ر يف الع�م 2022.

مدينة �مللك عبد�لـله �جلامعية

ا�شتكم�ل  تعتزم  ب�أنه�  احلكومة  اأف�دت 

عبداهلل  امللك  مدينة  مل�شروع  التحتية  البنية 

بن عبدالعزيز اجل�معية الطبية.

كل  تنفيذ  ي�شمل  امل�شروع  ب�أن  واأفــ�دت 

املدينة  لت�شغيل  الالزمة  واخلدم�ت  املرافق 

الداخلية  واملــمــرات  الطرق  مثل  الطبية، 

ومواقف ال�شي�رات والإن�رة وتن�شيق املوقع، 

املي�ه  وتغذية  ال�شحي  ال�شرف  و�شبك�ت 

ومك�فحة  الأمط�ر،  مي�ه  وت�شريف  والري 

و�شبك�ت  الكهرب�ء  وخــطــوط  احلــريــق 

الت�ش�لت.

ح�سني �سبت:

تك�سف تفا�سيل امل�ساريع احلكومية التي �سلّمتها احلكومة اإىل جمل�س النواب اإدراج 7 م�ساريع اإ�سكانية �سمن امل�ساريع التي تعتزم احلكومة القيام بها خالل عامي 2021 و2022، 

وذلك بقيمة 280.2 مليون دينار، و4 م�ساريع يف القطاع ال�سّحي، وم�ساريع اأخرى يف جمال التعليم تت�سّمن اإن�ساء مدر�سة واحدة فقط.

وخ�ّس�ست احلكومة مبلغ 530 مليون دينار من امليزانية العامة للدولة لل�سنتني املاليتني ل�سالح امل�ساريع احلكومية )265 مليون دينار لكل �سنة مالية(، بالإ�سافة اإىل 782.4 مليون 

من برنامج التنمية اخلليجي )391.8 مليون لكل �سنة مالية(، وذلك مبا جمموعه 1.312 مليار دينار لل�سنتني املاليتني.

وت�سمل امل�ساريع الإ�سكانية التي تنوي احلكومة اإن�ساءها، �سواء من خالل ما �سيتم تخ�سي�سه يف ميزانية الدولة، اأو من برنامج التنمية اخلليجي، امل�ساريع الآتية: م�سروع اإ�سكان 

مدينة �سلمان ومدينة �سرق احلد، م�سروع اإن�ساء الوحدات والبنى التحتية مبدينة �سلمان، متويل م�سروع ديرة العيون الإ�سكاين بديار املحرق، م�سروع الرملي، م�سروع اإن�ساء 400 

وحدة �سكنية مبدينة خليفة، امل�سروع الإ�سكاين يف وادي ال�سيل وقاليل، بالإ�سافة اإىل تخ�سي�س مبلغ 89 مليون دينار ل�سالح م�سروع »مزايا«.

مـوازنــةالــــــمـــشـــروع
2021

مـوازنــة
2022

تاريخ 
االنتهاء

مشروع مدينة سلمان ومدينة شرق الحد

مشروع إنشاء وحدات وبنية تحتية في مدينة سلمان

تمويل مشروع ديرة العيون اإلسكاني بديار المحرق

مشروع الرملي اإلسكاني

مشروع إنشاء 400 وحدة سكنية بمدينة خليفة

مشروع مزايا

المشروع اإلسكاني في وادي السيل وقاللي

مشروع إنشاء البنية التحتية لمدينة الملك عبدالله الجامعية الطبية

إنشاء وتأثيث وتطوير مرافق جامعة البحرين

إنشاء وتأثيث وتطوير مرافق بوليتكنيك البحرين

كلية عبدالله بن خالد للدراسات اإلسالمية

إنشاء وتأثيث المرافق التعليمية

مشروع إنشاء مدرسة وادي السيل االعدادية الثانوية للبنات

مشاريع تعليمية أخرى

مشروع مركز القلب )شاملة أعمال التأثيث والتجهيزات الطبية(

مشروع مركز العناية لإلقامة الطويلة في المحرق

مشروع مركز غسيل الكلى في الرفاع

دعم تطبيق نظام الضمان الصحي الوطني

شراء واستبدال المعدات الطبية

إنشاء وتأهيل وتجهيز المراكز الصحية

مشاريع أخرى في القطاع الصحي
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2
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عبد�حل�سني بن علي مريز�

وطن تبنيه �ملر�أة بجانب �لرجل

اأ�ش��شًي�  مكوًن�  ت�شكل  التي  البحرينية  املراأة  اأن  جميًع�  علين�  يخفى  ل  اإنه 

للمجتمع البحريني قد �ش�ركت الرجل يف حتقيق الإجن�زات لنه�شة هذا الوطن 

اجلاللة  الزاهر حل�شرة �ش�حب  العهد  ال�شنني، خ��شة يف ظل  مر  على  العزيز 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ع�هل املفدى حفظه اهلل رع�ه، ودعمه الالحمدود 

للمراأة ودوره� يف املجتمع، والروؤية الطموحة التي ن�شهده� من �ش�حب ال�شمو 

امللكي الأمري �شلم�ن بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س الوزراء حفظه اهلل ورع�ه، 

واهتم�مه بكل م� من �ش�أنه تعزيز دور املراأة يف املي�دين ك�فة، حيث حققت املراأة 

واإن  املح�فل،  الوطنية يف جميع  التنمية  الك�ملة يف عملية  امل�ش�ركة  البحرينية 

تخ�شي�س يوم احل�دي من �شهر دي�شمرب من كل ع�م لالحتف�ء ب�ملراأة البحرينية 

ليوؤكد على الهتم�م والرع�ية التي توليه� احلكومة املوقرة نحو النهو�س ب�ملراأة 

يف املج�لت ك�فة.

امللكي  ال�شمو  �ش�حبة  ورع�ية  قي�دة  حتت  البحرينية  املراأة  حققت  لقد 

الأمرية �شبيكة بنت اإبراهيم بن حمد اآل خليفة قرينة ع�هل البالد املفدى ورئي�شة 

اإجن�زات كبرية وملمو�شة يف �شتى  للمراأة، حفظه� اهلل ورع�ه�،  الأعلى  املجل�س 

املج�ل  يف  )املراأة  وهو  الع�م  لهذا  املراأة  يوم  �شع�ر  وي�أتي  واملي�دين،  املج�لت 

اأهم  العمل الدبلوم��شي( تكرمًي� للع�مالت يف هذا املج�ل الذي يعترب واحًدا من 

املج�لت التي متثله� املراأة البحرينية اأرقى متثيل، وو�شلت فيه اإىل اأعلى املن��شب 

الإدارية، م� يدل على ثق�فته� الوا�شعة وعلمه� الرا�شخ.

جهود  فهي  �شبيكة،  الأمرية  امللكي  ال�شمو  �ش�حبة  جهود  عن  وب�حلديث 

برئ��شة �شموه� وله�  للمراأة  العلى  املجل�س  يبذله�  دوؤوبة ومتوا�شلة ومتميزة 

البحرينية ب�شكل ع�م، واملراأة ب�شكل خ��س  الأ�شرة  �شدى وا�شع واأثر كبري يف 

اأكدت مك�نته� ب�لعمل اجل�د والعط�ء املتميز الذي يلقى كل الإ�ش�دة على  والتي 

نعتز  �شك  بال  والعتزاز، ونحن  للفخر  يدعون�  م�  والدويل،  القليمي  امل�شتويني 

ونفتخر مب� تقوم به املراأة يف هيئة الط�قة امل�شتدامة يف ال�شعي لتحقيق الأهداف 

الوطنية املن�شودة يف الط�قة املتجددة وكف�ءة الط�قة، واإن تلك املنجزات وغريه� 

مل� ك�نت لتتحقق لول حكمة ق�ئد م�شريتن� �شيدي ح�شرة �ش�حب اجلاللة ع�هل 

البالد املفدى، حفظه اهلل ورع�ه.

يف  والرغبة  الأمل  ويحدون�  اليوم،  هذا  يف  البحرينية  للمراأة  تهنئتي  اأكرر 

اإىل ط�قة خالقة  تطوير واقع املراأة البحرينية على امل�شتوي�ت ك�فة، وحتويله� 

تعمل اإىل ج�نب الرجل لتحقيق اآم�ل امل�شتقبل البحريني امل�شرق.

وكل ع�م ون�ش�ء البحرين بخري.

[ رئي�س هيئة الط�قة امل�شتدامة
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 وزير الخارجية يبحث 
مع السير توم بيكيت 
ترتيبات »حوار المنامة«

استقبل وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد 
الزيان��ي، بمكتبه أمس، المدي��ر التنفيذي للمعهد 
الدولي للدراس��ات االستراتيجية في الشرق األوسط 
الس��ير توم بيكي��ت، بحضور وكيل��ة وزارة الخارجية 

د.الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة.
وجرى خ��ال اللقاء بحث الترتيبات النهائية لإلعداد 
لمؤتمر ح��وار المنام��ة الذي تس��تضيفه البحرين 
في الفترة م��ن 4-6 ديس��مبر 2020 بالتعاون مع 
المعهد الدولي للدراس��ات االستراتيجية في الشرق 

األوسط.

 ولي العهد رئيس الوزراء يتلقى 
برقية تهنئة من حمد بن محمد

تلقى صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العهد رئيس الوزراء، برقية تهنئة من سمو الشيخ حمد بن محمد بن 
سلمان آل خليفة، رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة 
نجاح البحرين في اس��تضافة وتنظيم س��باق جائ��زة البحرين الكبرى 

لطيران الخليج للفورموال1 لعام 2020.  
 وأكد س��موه أن م��ا تحقق للمملكة من نجاح يرج��ع الفضل فيه إلى 
اهلل عز وج��ل ثم دعم واهتمام ورعاية حض��رة صاحب الجالة الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى، والمتابعة المستمرة 
م��ن صاحب الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حم��د آل خليفة ولي 
العه��د رئيس الوزراء، مش��يدًا بجهود س��موه المتواصل��ة والحثيثة 
لتعزيز مكانة البحرين لدى األوس��اط العالمية، التي هي مفخرة لكل 
أبن��اء البحرين، خصوصًا في ظل الظروف االس��تثنائية العالمية التي 
يمر بها العال��م أجمع، داعيًا اهلل أن يحفظ س��موه ويمتعه بالصحة 

والعافية وطول العمر.

 القائد العام: عالقات صداقة 
متميزة تربط البحرين بباكستان

اس��تقبل القائد العام لقوة دف��اع البحرين 
المش��ير الرك��ن الش��يخ خليف��ة ب��ن أحمد 
آل خليف��ة، ف��ي مكتب��ه بالقي��ادة العامة 
صب��اح األربع��اء، رئي��س اللجن��ة البحرينية 
العس��كري  التع��اون  مدي��ر  الباكس��تانية 
الخارج��ي بالق��وات المس��لحة لجمهوري��ة 
باكس��تان اإلس��امية الصديقة اللواء زاهد 
محمود، بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق 
الرك��ن عب��داهلل النعيم��ي ورئي��س هيئ��ة 
األركان الفريق الركن ذياب النعيمي، مدير 
ديوان القي��ادة العامة اللواء الركن حس��ن 
سعد، ومساعد رئيس هيئة األركان لإلمداد 
والتموين الل��واء الركن بحري يوس��ف مال 
اهلل، ومدير الصيانة والتزوي��د الفني اللواء 
الركن بح��ري أن��ور الجودر وع��دد من كبار 

ضباط قوة دفاع البحرين.

وأش��اد الش��يخ خليفة بن أحم��د آل خليفة 
بعاق��ات الصداق��ة المتمي��زة التي تربط 
البحرين وباكستان، مثمنًا بعمق العاقات 

القائم��ة بين البلدين وم��ا وصلت إليه من 
تطور ونماء في ش��تى المجاالت خاصة في 

مجال التعاون العسكري.

الملك يتلقى برقية تهنئة من حمد بن محمد
تلق��ى حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن 
عيس��ى آل خليفة ملك الباد المفدى، برقية 
تهنئة من س��مو الش��يخ حمد بن محمد بن 
س��لمان آل خليف��ة، رف��ع فيها إل��ى المقام 
الس��امي أس��مى آيات التهان��ي والتبريكات 
بمناس��بة نج��اح البحري��ن ف��ي اس��تضافة 
الخلي��ج  طي��ران  جائ��زة  س��باق  وتنظي��م 

للفورموال1 لعام 2020.  
 وأكد س��موه أن ما تحقق للمملكة من نجاح 
يرج��ع الفضل في��ه إل��ى اهلل العل��ي القدير 
وإلى دع��م واهتم��ام ورعاية جالت��ه، وإلى 
اهتم��ام ومتابع��ة صاح��ب الس��مو الملكي 
األمي��ر س��لمان ب��ن حم��د آل خليف��ة ول��ي 
العهد رئيس الوزراء، مش��يدًا بجهود س��موه 

المتواصل��ة والحثيثة لتعزيز مكانة البحرين 
ل��دى األوس��اط العالمي��ة وتفعي��ل المجال 
واألنش��طة الرياضية، التي تعد مفخرة لكل 
أبن��اء مملك��ة البحري��ن وخصوص��ًا في ظل 
الظروف االس��تثنائية العالمية التي يمر بها 
العال��م أجمع، داعي��ًا اهلل أن يحف��ظ جالته 

ويمتعه بالصحة والعافية وطول العمر.

قوة الدفاع: تخريج إحدى 
الدورات العسكرية المتخصصة

أعلن��ت قوة دف��اع البحرين عن إقامتها صب��اح األربعاء، 
حف��ل تخريج إح��دى ال��دورات العس��كرية المتخصصة، 
بحضور مس��اعد رئيس هيئ��ة األركان للعملي��ات اللواء 
الرك��ن غان��م إبراهيم الفضال��ة، وقائد الق��وة الخاصة 
الملكية اللواء الركن عيس��ى الرميح��ي، ومدير التدريب 

العسكري اللواء الركن صاح السعد.
وبع��د تاوة آي��ات م��ن الذك��ر الحكيم، قدم مس��ؤول 
ال��دورة إيجازًا لما اش��تملت عليه مختل��ف مراحل الدورة 
من مواد نظرية وتطبيق��ات عملية متخصصة والنتائج 
الت��ي تحققت من عقد هذه الدورة، بعدها قام مس��اعد 
رئيس هيئ��ة األركان للعمليات بتوزيع الش��هادات على 

الخريجين.

سفير البحرين في واشنطن: 
شراكة استراتيجية تربط 

البحرين والواليات المتحدة
عّبر س��فير البحرين لدى الواليات المتحدة األمريكية 
الش��يخ عب��داهلل ب��ن راش��د آل خليف��ة، ع��ن اعتزازه 
بالتقدم المس��تمر والمطرد الذي تحظى به الشراكة 
االستراتيجية التاريخية القوية بين البحرين والواليات 
الخارجي��ة  للسياس��ة  نتيج��ًة  األمريكي��ة،  المتح��دة 
الحكيم��ة والمتزن��ة لحكوم��ة البحرين والتي أرس��ى 
دعائمها النهج اإلصاحي لصاحب الجالة الملك حمد 
بن عيس��ى آل خليف��ة، عاهل الباد المفدى، مش��يدًا 
بالح��وار االس��تراتيجي األول بين البحري��ن والواليات 
المتح��دة األمريكية، عبر تقني��ة االتصال اإللكتروني 

المرئي.
وشدد السفير على أهمية الشراكة االستراتيجية التي 
ترب��ط البحرين بالواليات المتح��دة األمريكية خاصة 
في المجاالت الدفاعية واألمنية، والدور األساسي الذي 
تقوم به في صون األمن واالس��تقرار على الصعيدين 
اإلقليمي والدولي، مش��يرًا إلى أن الحوار االستراتيجي 
بين البحرين والواليات المتحدة األمريكية يشمل على 
عدة محاور رئيس��ية تتضمن التعاون االس��تراتيجي 
لدعم الس��ام واألمن، وتش��جيع االس��تثمار والتجارة 
الثنائية بي��ن البلدين، وتعزيز العاق��ات التعليمية 

والثقافية والعلمية والبيئية، وغيرها من المحاور.
يذكر بأن جلس��ات الحوار االس��تراتيجي ستعقد على 
عدة أيام لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفاعلية لتنفيذ 

مخرجات الحوار.

 رئيس »األعلى للصحة« يثمن اعتماد 
برنامج التسيير الذاتي للمستشفيات

ثمن رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الش��يخ محمد بن 
عبداهلل آل خليفة األمر الملكي الس��امي الص��ادر عن حضرة صاحب 
الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل الباد المفدى بتعيين 
رئيسين تنفيذيين للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية 
األولية، وذلك تفعيًا لقانون الضمان الصحي وبما يعزز من تطوير 
جودة الخدمات وتعزيز التنافسية بين المؤسسات الصحية وضمان 

االستغال األمثل للموارد في القطاع الصحي الحكومي.
كما ثمن موافقة مجلس الوزراء خال االجتماع االعتيادي األسبوعي 
للمجلس الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حم��د آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء على مذكرة اللجنة الوزارية 
للشؤون المالية واالقتصادية والتوازن المالي بشأن نظام التمويل 
للتس��يير الذاتي لمراك��ز الرعاي��ة الصحية األولية والمستش��فيات 

الحكومية.
وق��ال إّن برنام��ج الضم��ان الصح��ي يه��دف إل��ى توفي��ر منظومة 
صحية متكامل��ة ذات جودة عالية، تتس��م بالمرونة واالس��تدامة، 
جاذبة لاس��تثمار وتكفل الحرية للجميع ف��ي اختيار مقدم الخدمة 
الصحي��ة. كما يعنى البرنامج بتقديم خدم��ات صحية عادلة، تمتاز 
بالتنافسية، ضمن إطار يحمي حقوق كافة األطراف. وعلى ضوء ذلك 
عمل المجلس األعلى للصحة على تحقيق التغطية الصحية الشاملة 
ف��ي المملكة، من خ��ال تطبيق برنامج الضم��ان الصحي تدريجيًا، 
وذلك اس��تنادًا إلى قان��ون الضمان الصحي رقم )23( لس��نة 2018 
ليتم التنسيق بين المجلس والجهات الحكومية المعنية والشركات 
االستش��ارية التي ت��م التعاقد معها إلعداد دراس��ة تفصيلية حول 
الوض��ع الحالي، وبناء على ذلك وضع االس��تراتيجيات لتطبيق جميع 

محاور البرنامج.
كما أشار إلى مشاريع التطوير الشامل لقطاع الرعاية الصحية، وفي 
مقدمتها الخطة الوطنية للصحة )2016-2025( التي تشكل إحدى 
المبادرات الوطنية المهمة والمحطات البارزة في مس��يرة المشروع 
اإلصاح��ي والتنموي لجال��ة المل��ك المفدى، حيث ج��اءت الخطة 
مبنية على أس��ٍس واضحة ومن أهمها الج��ودة في تقديم الخدمات 
الصحية وفق معايير الشفافية والتنافسية وحرية االختيار والعدالة 
واالس��تدامة لضمان أن تكون الخدمة الصحية بجودة عالية وآمنة، 
وبن��اء المنظومة الصحية على أس��اس قوي من المعلومات الصحية 

بمختلف جوانبها العاجية واإلدارية والمالية.
وأك��د رئيس المجلس األعل��ى للصحة »أن برنامج التس��يير الذاتي 
للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية يعد أحد المحاور المهمة 
في مش��روع الضم��ان الصحي الوطني في البحرين والذي س��ينطلق 
خال الفترة المقبلة بما يس��هم في تعزيز جودة الخدمات الصحية 

وفق أعلى المعايير العالمية«.
وأش��ار رئيس المجلس األعلى للصحة إلى أّن إس��تراتيجية التس��يير 
الذاتي للمستش��فيات الحكومي��ة والصحة األولي��ة تهدف لتمكين 
المستش��فيات والمراكز الصحية على اتخاذ القرارات إلدارة شؤونها 
التشغيلية من قبل مجالس أمنائها وإدارتها المعينة حسب اللوائح 
المالية والموارد البشرية بما يحقق الهدف المنشود في رفع مستوى 

الرعاية الصحية.
وفي هذا الصدد، قال الش��يخ محمد بن عبداهلل آل خليفة إّن الرعاية 
الصحية األولية تعتبر حجر األس��اس للخدمات الصحية في البحرين، 
وه��ي نقطة االتصال األولى للفرد بالرعاية الصحية، وتش��مل على 
العديد من الخدمات ليتمتع الفرد بصحة س��ليمة، ومن ضمن هذه 
الخدمات تعزيز الس��لوكيات الصحية واالكتش��اف المبكر لألمراض 

والتشخيص والعاج وإعادة التأهيل.
وأك��د أّن من أهم أس��س التس��يير الذاتي هي تمكين المؤسس��ات 
الصحي��ة م��ن إدارة تلك المهام والت��ي تقوم به��ا الجهات األخرى 
مم��ا يتطلب إعادة تش��كيل الهيكل التنظيمي للمؤسس��ة الصحية 
الحكومية، وذلك بإصدار اللوائح المالية والموارد البش��رية لتطبيق 
نظام التسيير الذاتي، وتطوير خدمات وقدرات غير موجودة كالترميز 
الصحي وتطوير نظام التش��غيل باالعتم��اد على نظم إدارة الموارد 
والنظ��م اإلكلينيكي��ة، والقدرة على المنافس��ة ف��ي القطاع الصحي 

وتحسين القدرة على األداء التشغيلي الداخلي للمؤسسة الصحية.
وعن األولويات المس��تقبلية للمستش��فيات الحكومية أوضح رئيس 
المجل��س األعل��ى للصح��ة أّن تعزيز الخدم��ات يعتبر عام��ًا مهمًا 
للكفاءة وتحس��ين الج��ودة ورضا المريض، والتوس��ع ف��ي خدمات 
العي��ادات الخارجية وخلق نظ��ام لتحفيز األطباء ومنتس��بي المهن 

الصحية.

وزير خارجية السودان 
 يتسلم رسالة خطية 

من وزير خارجية البحرين
نياب��ة ع��ن وزير خارجي��ة جمهوري��ة الس��ودان د. عمر 
إس��ماعيل، اس��تقبل وكي��ل وزارة خارجي��ة جمهوري��ة 
السودان السفير محمد الحسن، القائم باألعمال باإلنابة 
لسفارة مملكة البحرين في الخرطوم المستشار عبداهلل 
ربيعة، والذي س��لمه رسالة خطية موجهة إليه من وزير 

الخارجية د.عبداللطيف الزياني. 
وتم خال اللقاء اس��تعراض العاق��ات األخوية الوطيدة 
القائم��ة بي��ن مملك��ة البحري��ن وجمهورية الس��ودان 
الش��قيقة وما تمت��از به من نماء مس��تمر، وبحث أوجه 
تعزيز وتطوير عاق��ات الصداقة والتعاون بين البلدين 

الشقيقين. 
وحضر اللقاء مدير إدارة الش��ؤون العربية بوزارة خارجية 
جمهورية السودان الشقيقة السفير أحمد سوار الذهب.
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والتنمي��ة  العم��ل  وزي��ر  أك��د 
االجتماعي��ة جمي��ل حمي��دان أنه 
ت��م توظي��ف 229 من األش��خاص 
ذوي العزيمة ف��ي القطاع الخاص 
2019-2020، كما  العامين  خالل 
تم تدريب 35 منهم على السياقة 
ضمن برنامج تدري��ب هذه الفئة 
على الس��ياقة بالتعاون مع اإلدارة 
العام��ة للمرور، فضاًل ع��ن تلبية 
86 طلب��ًا من ذوي العزيمة لصرف 
أجه��زة معينة. وتش��ارك البحرين 
في إحياء اليوم الدولي لألش��خاص 
أقرت��ه  وال��ذي  اإلعاق��ة،  ذوي 
الجمعي��ة العامة لألم��م المتحدة 
منذ العام 1992، ف��ي الثالث من 
ديس��مبر م��ن كل ع��ام، تعزي��زًا 
لحق��وق ه��ذه الفئ��ة ف��ي جمي��ع 
المج��االت المجتمعية واإلنمائية، 
لدعم  الدولية  بالش��روط  والتزامًا 
الس��الم  وإحالل  اإلنس��ان  حق��وق 
التنمية  واألمن، وتنفيذًا أله��داف 

المستدامة 2030.
وتنضم منظم��ة الصحة العالمية 
هذا الع��ام إلى الجهات الش��ريكة 
في إحي��اء االحتف��ال به��ذا اليوم 
تحت شعار »يوم للجميع«، لتعزيز 
باعتبارها  اإلعاقة  الوعي بمفهوم 

جزءًا من حال اإلنسان. 
وأكد حميدان اعتزاز البحرين بفئة 
العزيم��ة«  »ذوي  اإلعاق��ة  ذوي 
المجتم��ع،  ف��ي  ومس��اهماتها 
تعزي��ز  عل��ى  المملك��ة  وح��رص 
حق��وق ومكتس��بات ذوي العزيمة 
عب��ر إط��الق وتنفي��ذ المب��ادرات 
والمشاريع الرائدة لخدمتها، األمر 
ال��ذي جعل البحري��ن محط تقدير 
وإش��ادة ف��ي المحاف��ل اإلقليمية 
والدولية، ضمن المسيرة التنموية 
الش��املة لصاحب الجالل��ة الملك 
حمد ب��ن عيس��ى آل خليفة عاهل 
البالد المفدى، وبالدعم والمؤازرة 
الثاقبة لصاحب الس��مو  والرؤي��ة 
الملكي األمير س��لمان بن حمد آل 

خليف��ة، ولي العهد نائ��ب القائد 
األعلى رئيس ال��وزراء، حيث كانت 
البحرين من أوائل الدول المصدقة 
على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة فور صدوره��ا، ثم حرصت 
 74 رق��م  القان��ون  إص��دار  عل��ى 
لس��نة 2006 بشأن رعاية وتأهيل 
وتشغيل المعوقين، والقانون رقم 
22 لس��نة 2011 بش��أن اتفاقي��ة 
حق��وق األش��خاص ذوي اإلعاق��ة، 
الداعمة  التش��ريعات  من  وغيرها 

لحقوق ذوي العزيمة.
وبذل��ك خط��ت المملك��ة خطوات 
كبيرة على طريق سن التشريعات 
التي تهدف إلى دمج فئة األشخاص 

ذوي العزيمة في المجتمع.
وللمتابع��ة  الش��أن،  ه��ذا  وف��ي 
الحثيثة لالرتقاء بالجهود المبذولة 
في حماية حقوق األش��خاص ذوي 
اإلعاق��ة »ذوي العزيم��ة«، أص��در 
مجلس الوزراء قرارا رقم )5( لس��نة 
اللجن��ة  تش��كيل  بإع��ادة   ،2020
العليا لرعاية ش��ؤون األش��خاص 
ذوي اإلعاقة برئاس��ة وزير العمل 
والتنمي��ة االجتماعية، وتضم في 
عضويته��ا ممثلين عن القطاعات 

الحكومية واألهلية والخاصة.
وينص��ب اهتم��ام وتركي��ز اللجنة 
في المرحلة الحالي��ة على تحديث 
االس��تراتيجية والخط��ة الوطني��ة 

لحق��وق األش��خاص ذوي اإلعاق��ة 
لألعوام الخمس المقبلة بالتزامن 
م��ع الرص��د والمتابع��ة المكثفة 
لكاف��ة الجه��ات المعني��ة بتنفيذ 
االس��تراتيجية ضم��ن خطة عمل 
متطورة وعملية وطموحة تساهم 
ف��ي تحقي��ق الغايات المنش��ودة 
وتحقيقها  االس��تراتيجية  إلنف��اذ 

على أرض الواقع.
كما تسعى اللجنة من خالل الربط 
والتنس��يق بي��ن أجه��زة الدول��ة 
المختلف��ة، ومؤسس��ات المجتمع 
المدن��ي للعم��ل، إلى وض��ع إطار 
وطن��ي للرص��د والمتابع��ة يرقى 
لمس��توى الطموح، ويس��اهم في 
االرتقاء بش��ؤون األش��خاص ذوي 
الجوان��ب  مختل��ف  م��ن  اإلعاق��ة 
المجتم��ع،  ف��ي  وإدماجه��م 
مهاراته��م  م��ن  واالس��تفادة 

الكامنة.
وأوضح أنه من خالل تطبيق مبادئ 
الشراكة المجتمعية مع مؤسسات 
الدول��ة المختلفة، حققت البحرين 
منجزات ملموسة في مجال تطوير 
خدمات ذوي العزيمة، حيث تم في 
مايو 2020، تدشين مشروع إصدار 
بطاقة الهوية المطّورة والمدمجة 
بمع��رف اإلعاق��ة، ودم��ج بيانات 
بطاق��ة ذوي العزيم��ة المعتمدة 
في أنظم��ة وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية والبالغ عددهم 12 ألفًا 
و942 ش��خصًا، مع أنظمة السجل 
المعلوم��ات  بهيئ��ة  الس��كاني 
والحكوم��ة اإللكترونية، بالتعاون 

بين الجانبين.
ب��دأت  الهيئ��ة  أن  إل��ى  وأش��ار 
بإصدار بطاق��ات الهوية الجديدة 
العزيم��ة  ذوي  م��ن  للمواطني��ن 
عب��ر إدراج رمز اإلعاق��ة على ظهر 
بطاقة الهوية المطّورة، فضاًل عن 
تخزين البيان��ات ونوع اإلعاقة في 
ش��ريحتها اإللكترونية، كما قامت 
الوزارة بمخاطبة عدد من الجهات 

الخاصة لتخصيص خدمات مجانية 
أو شبه مجانية أو تخفيضات مميزة 
لحامل��ي بطاقة الهوي��ة الجديدة. 
وأوضح حميدان أن الوزارة، حريصة 
عل��ى النه��وض بفئة األش��خاص 
ذوي العزيمة، واالرتقاء بمس��توى 
الخدم��ات المقدم��ة له��م، حي��ث 
تضاع��ف ع��دد المراك��ز العامل��ة 
في مجال اإلعاق��ة المرخصة التي 
تعن��ي بخدمة هذه الفئة إلى أكثر 
من 40 مركزًا أهلي��ًا وخاصًا. علمًا 
بأن 12 مركزًا من المراكز األهلية 
التي تعمل في تأهيل ذوي اإلعاقة 
يت��م دعمه��ا عب��ر برنام��ج من��ح 
التأهي��ل األكاديم��ي بمبلغ وقدره 
1.2 ملي��ون دينار ويس��تفيد منها 
م��ا يقارب 500 طالب��ًا وطالبة من 
ذوي العزيمة المنتظمين في هذه 
التأهيلية، وذلك  المراكز األهلي��ة 
باإلضاف��ة إل��ى 6 مراك��ز حكومية 
والتنمي��ة  العم��ل  وزارة  تديره��ا 

االجتماعية.
في س��ياق متصل، قام��ت الوزارة 
العم��ل  بالتع��اون م��ع صن��دوق 
مرك��ز  خ��الل  وم��ن  »تمكي��ن«، 
االبت��كار الس��حابي »CIC«، الذي 
 Amazon تم إطالقه بالتعاون مع
Web Services )AWS( وجامعة 
البحري��ن  وبوليتكن��ك  البحري��ن 
 Prototype تطبي��ق  بتصمي��م 
اإلعاق��ة  ذوي  لفئ��ة  التجريب��ي 
البصري��ة، وذل��ك إلعانته��م على 
التعرف على األشياء المحيطة بهم 
مما يسهل تنقلهم من مكان آلخر، 
حيث تم تصمي��م التطبيق بأيدي 
طلب��ة بحرينيي��ن، وم��ن المؤمل 
تفعي��ل التطبي��ق بحل��ول الع��ام 
2021. وأك��دت ال��وزارة، اعتزازها 
بمس��اهمات فئة األش��خاص ذوي 
العزيم��ة ف��ي المجتم��ع، وعزمها 
حماي��ة  نح��و  الس��عي  مواصل��ة 
وتعزيز حقوقها ومكتس��باتها في 

مختلف المجاالت.
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حسن الستري

خوري: نشر الوعي الكامل 
بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

رئيس��ة  أك��دت 
الوطنية  المؤسس��ة 
اإلنس��ان  لحق��وق 
التزام  ماري��ا خ��وري 
الت��ام  المؤسس��ة 
نش��ر  على  بالعم��ل 
والوع��ي  الثقاف��ة 
بحق��وق  الكام��ل 
ومبادئ��ه،  اإلنس��ان 
وبأهمية تمتع جميع 
المجتم��ع  أطي��اف 
حقوقه��م  بكاف��ة 
وع��دم حرمانهم من 

الحقوق التي يس��تحقونها وعلى رأس��هم األشخاص ذوي 
اإلعاقة، إلى جانب رصد مدى االلتزام بالمواثيق والعهود 

الدولية الخاصة بهذا الشأن.
وقال��ت خوري: »بمناس��بة اليوم الدولي لألش��خاص ذوي 
اإلعاق��ة، تحتف��ي دول العالم بم��ا فيه��ا البحرين بهذا 
اليوم الذي يصادف 3 ديس��مبر من كل عام، وذلك بهدف 
االهتمام المس��تحق لجميع األبعاد النفس��ية والتربوية 
لإلعاقة س��واء على األش��خاص من ذوي اإلعاق��ة أو على 
أس��رتهم ومجتمعهم كله«. وتابعت: »تم تسمية شعار 
ه��ذا العام بعنوان«إعادة البناء بش��كل أفضل: نحو عالم 
شامل لإلعاقة ويمكن الوصول إليه ومستدام بعد جائحة 
)كوفيد19(، حيث عملت األزمة العالمية لجائحة فيروس 
كورونا على تعميق أوجه التفاوت الموجودة، ومن المهم 
العمل على دمج منظور اإلعاقة في مختلف المجاالت، مما 
سيؤدي إلى تحقيق جهود أعم نفعًا فيما يتصل بالتصدي 
للجائح��ة والتعافي منها«.  وثمنت المؤسس��ة الوطنية 
لحقوق اإلنس��ان الجهود المبذولة م��ن ِقبل البحرين لما 
تقدمه في س��بيل رعاية األش��خاص ذوي اإلعاقة وحماية 
حقوقه��م وإتاح��ة الف��رص له��م ف��ي جمي��ع المجاالت 
الممكن��ة، تماش��يًا مع م��ا تضمنه دس��تور البحرين من 
تكفل الدولة للرعاية الصحية وتوفير الخدمات التعليمية 

والثقافية للمواطنين.

واقع ذوي ا�عاقة بالبحرين
إعداد: حسن الستري - تصميم: محمد بوعباس

4 لجان
حكومية

تعنى بذوي
ا�عاقة

اللجنة العليا لرعاية شؤون 
ا�شخاص ذوي ا�عاقة

لجنة تقييم ا�شخاص ذوي ا�عاقة

لجنة البت في طلبات صْرف ا�جهزة
التعويضية ل�شخاص ذوي ا�عاقة

لجنة البت في مخصص ا�عاقة 

44
مركز�
يعنى بذوي
ا�عاقة

مركز� أهلي�

مركز� خاص�

مراكز حكومية

16

6

22

ساعتا ا�عاقةأكثر من 12 ألف

100 دينار شهري�
ُيمنح العامل من ذوي ا�عاقةمستفيد من مخصص ا�عاقة 

أو من يرعى شخص� ذا إعاقة من أقربائه
 من الدرجة ا�ولى ساعَتي راحة يومي�

لكل معاق مصاب بإعاقة واحدة
أكثر من 12 ألفأو أكثر من بين ا�عاقات التالية

مستفيد من بطاقة المعاق
من ذوي ا�عاقات المختلفة

ا�عاقة
 الجسدية

ا�عاقة
الذهنية

ا�عاقة
البصرية

التوحد
الشلل

الدماغي
ا�عاقة

المتعددة

ا�عاقة
السمعية

مزايا بطاقة المعاق :
تخفيضات على عدد من المؤسسات والمحالت التجارية

ملصق للمواقف الخاصة بذوي ا�عاقة
مسار خاص في جسر الملك فهد وخصم لرسومه
تسهيالت وألعاب مجانية في الحدائق والمجمعات

تسهيالت في المستشفيات والمراكز الصحية

16
جمعية أهلية

تعنى بذوي ا�عاقة

البحرين تشارك في إحياء اليوم الدولي لألشخاص ذوي اإلعاقة

اليوم الدولي
ل�شخاص ذوي ا�عاقة

حميدان: توظيف 229 شخصًا من ذوي العزيمة في »الخاص« خالل عامين

 وزير العمل والتنمية االجتماعية

ماريا خوري



بيانات الخبر
اليوم

التاريخ
الخبر

جهة النشر
الصفحة

العدد
الرابط اإللكتروني
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 تأجير 50 محاًل في »تاي مارت« 
بـ»ديار المحرق« والتدشين مطلع 2021

كش��ف المدي��ر التنفيذي للس��وق 
التايلن��دي »تاي م��ارت« في ديار 
المحرق، أكافوت كوس��ونونج، عن 
تأجي��ر 50 مح��ًا في الس��وق من 
أصل 135 متجرًا، متوقعًا تدشينه 

بداية العام المقبل.
وق��ال للصحفيي��ن -خ��ال جولة 
ميداني��ة نظمته��ا دي��ار المحرق 
للتعرف عل��ى مراحل المش��روع- 
إن الس��وق يعد أول وجهة تسوق 
التايلندي  مس��تلهمة من الطابع 
في المنطقة ويمتد على مس��احة 
6 آالف متر مرب��ع ويوفر مجموعة 
الرائجة  األصلي��ة  المنتج��ات  من 
التي ت��م اس��تيرادها حصريًا من 
تايلن��د، مبينًا أن المش��روع يوفر 
أيضًا مساحة مخصصة للفعاليات 

كل شهر.
وأكدت »دي��ار المحرق« أن معدل 
المخطط  بناء وتطوي��ر مش��اريع 
الرئي��س ل��م يتأثر كثيرًا بس��بب 
جائح��ة كورون��ا )كوفي��د19(، بل 
تبنت الش��ركة نهجًا أكث��ر ابتكارًا 
اس��تدامة  على  للحفاظ  ومرون��ة 

أعمالها في المشروع.
كم��ا ت��م الكش��ف ع��ن اكتم��ال 
مش��روع  م��ن  األول��ى  المرحل��ة 
»جيوان« بنس��بة 100% وهو أحد 
المشاريع البارزة في الشركة وبدء 
عملي��ات التس��ليم للُم��اك من��ذ 
شهر نوفمبر الماضي، إضافة إلى 
انتهاء 98% م��ن المرحلة الثانية 
م��ع بدء عملية تس��ليم الفلل. أما 
بالنس��بة إلى المرحلة الثالثة من 
المش��روع، فق��د اكتملت بنس��بة 

69% وم��ن المتوق��ع إتمام جميع 
األعمال فيها في مايو 2021. 

التنفيذي للش��ركة  الرئيس  وقال 
أحمد العمادي: إن »ديار المحرق« 
تشرف حاليًا على استكمال العمل 
بمش��روع »البارح« الس��كني حيث 
بدأ تس��ليم فلل المرحل��ة األولى 
وس��يتم تدش��ين المرحلة الثانية 
ف��ي 2021 وال��ذي يتكون من 35 
فيا بكلفة إجمالية تبلغ 8 مايين 

دينار.
كما تم الكش��ف أيضًا عن مشروع 
»حديق��ة الديار« ال��ذي تم إنجازه 
بالكام��ل ويبلغ إجمالي مس��احته 
32,800 متر مرب��ع، ومن المزمع 
افتتاحه قريبًا، وس��تضم الحديقة 

العدي��د م��ن المراف��ق المتنوعة 
الفئ��ات  لمختل��ف  والمائم��ة 
العمري��ة كونها س��توفر مناطق 
الرياضي��ة  األنش��طة  لممارس��ة 
والترفيهي��ة ف��ي اله��واء الطل��ق 
موق��ف   200 م��ن  أكث��ر  وتوف��ر 

للسيارات.
وشملت الجولة الميدانية مشروع 
»سوق البراحة«، الذي يحتفي بفن 
العمارة التقليدي والمعاصر، وهو 
يعّد أحد أهم األسواق المخصصة 
بمرافق  الش��عبية  المنتجات  لبيع 

حديثة ووحدات جاهزة للتأجير.
وأوض��ح العم��ادي: »واجهنا عدة 
تحديات جراء جائحة )كوفيد19( إال 
أننا بذلنا قصارى جهدنا لتس��خير 

جميع اإلمكان��ات المتوافرة لدينا 
حرص��ًا  الصعوب��ات،  لتس��هيل 
األعم��ال  اس��تمرارية  عل��ى  من��ا 
المخط��ط  مش��اريع  واس��تكمال 

الرئيس في الوقت المحدد«.
وأردف: »وبالنظ��ر للظ��روف التي 
ش��هدناها خال العام الجاري، لم 
يتخلف سير أعمال البناء والتشييد 
الزمن��ي  الج��دول  ع��ن  كثي��رًا 
الموضوع س��ابقًا. وم��ع بدء عودة 
إل��ى طبيعتها،  الحي��اة تدريجي��ًا 
فإنن��ا نتطل��ع ُقدم��ًا الس��تكمال 
م��ا بدأناه بع��زم، ومواصلة رحلة 
البناء والتطوي��ر ب�»ديار المحرق« 
واالس��تمرار في تنمية مس��يرتها 

المليئة باإلنجازات الُمشرفة«.

موزة فريد

 وطن 
تبنيه المرأة 

بجانب الرجل

إنه ال يخفى علينا جميعًا أن المرأة البحرينية التي تشكل مكونًا أساسيًا 
للمجتمع البحريني قد ش��اركت الرجل في تحقيق اإلنجازات لنهضة هذا 
الوط��ن العزيز على مر الس��نين وخاصة في ظل العه��د الزاهر لحضرة 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل المفدى حفظه 
اهلل رع��اه ودعم��ه الامحدود للم��رأة ودوره��ا في المجتم��ع، والرؤية 
الطموحة التي نش��هدها من صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان بن 
حمد آل خليف��ة ولي العهد رئيس الوزراء حفظ��ه اهلل ورعاه واهتمامه 
لكل ما من ش��أنه تعزي��ز دور المرأة في كاف��ة الميادين، حيث حققت 
الم��رأة البحرينية المش��اركة الكاملة في عملية التنمي��ة الوطنية في 
جميع المحافل، وإن تخصيص يوم الحادي من ش��هر ديس��مبر من كل 
ع��ام لاحتفاء بالم��رأة البحرينية ليؤكد على االهتم��ام والرعاية التي 

توليها الحكومة الموقرة نحو النهوض بالمرأة في كافة المجاالت.
لقد حققت المرأة البحرينية تحت قيادة ورعاية صاحبة الس��مو الملكي 
األميرة س��بيكة بن��ت إبراهيم بن حم��د آل خليفة قرين��ة عاهل الباد 
المف��دى ورئيس��ة المجلس األعلى للمرأة حفظه��ا اهلل ورعاها إنجازات 
كبي��رة وملموس��ة في ش��تى المج��االت والميادين، ويأتي ش��عار يوم 
المرأة لهذا العام وهو »المرأة في المجال العمل الدبلوماسي« تكريمًا 
للعام��ات في هذا المج��ال الذي يعتبر واحدًا من أه��م المجاالت التي 
تمثلها المرأة البحرينية أرق��ى تمثيل ووصلت فيه إلى أعلى المناصب 

اإلدارية مما يدل على ثقافتها الواسعة وعلمها الراسخ.
وبالحديث عن جهود صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة، فهي جهود 
دؤوب��ة ومتواصل��ة ومتميزة يبذله��ا المجلس األعلى للمرأة برئاس��ة 
س��موها ولها صدى واس��ع وأثر كبير في األس��رة البحرينية بشكل عام 
والمرأة بش��كل خ��اص والتي أك��دت مكانتها بالعمل الج��اد والعطاء 
المتميز ال��ذي يلقى كل اإلش��ادة على المس��تويين اإلقليمي والدولي 
مم��ا يدعونا للفخر واالعتزاز، ونحن با ش��ك نعت��ز ونفتخر بما تقوم 
ب��ه المرأة في هيئة الطاقة المس��تدامة في الس��عي لتحقيق األهداف 
الوطنية المنش��ودة في الطاق��ة المتجددة وكفاءة الطاق��ة، وإن تلك 
المنجزات وغيرها لما كانت لتتحقق لوال حكمة قائد مس��يرتنا س��يدي 

حضرة صاحب الجالة عاهل الباد المفدى حفظه اهلل ورعاه.
أكرر تهنئت��ي للمرأة البحرينية في هذا الي��وم، ويحدونا األمل والرغبة 
في تطوير واقع المرأة البحرينية على كافة المس��تويات وتحويلها إلى 
طاقة خاقة تعمل إلى جانب الرجل لتحقيق آمال المس��تقبل البحريني 

المشرق. وكل عام ونساء البحرين بخير.

* رئيس هيئة الطاقة المستدامة

د. عبدالحسين بن علي ميرزا

 وزير األشغال: 750 ألف دينار 
لشبكة الصرف الصحي في »سماهيج«

أكد وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمران��ي عصام خل��ف، أن الكلف��ه التقديرية 
إلنش��اء مشروع ش��بكة الصرف الصحي بمجمع 
234 في منطقة سماهيج 750 ألف دينار. وأكد 
ف��ي رده على س��ؤال لمجلس المح��رق البلدي 
بشأن مس��تجدات إنشاء الشبكة المذكورة، أنه 
يتم حاليًا تفنيذ مشروع الخط الرئيسي الناقل 

لش��مال شرق المحرق، والذي سينتج عنه توفير 
طاقه اس��تيعابيه تمكن م��ن توصيل عدد من 
المناطق مثل منطقة سماهيج وواحات المحرق 

ومشروع قالي اإلسكاني.
وأوضح أنه يجري حاليًا التحضير لطرح مناقصة 
أعمال الخدمات االستش��ارية لتصميم عدد من 
ش��بكات الصرف الصحي لبعض المشاريع التي 

تمت مناقش��تها وجدولتها بحسب األولويات، 
بع��د الحص��ول عل��ى موافق��ة وزارة المالي��ة 
واالقتص��اد الوطن��ي لب��دء هذه األعم��ال منها 
مشروع شبكة الصرف الصحي لمنطقة سماهيج 
على أن يتم إدراج أعمال التنفيذ مس��تقبًا في 
برنام��ج قطاع الصرف الصح��ي وفقًا لألولويات 

وحسب توفر االعتمادات المالية.

 خلف: التنسيق مع »اآلثار« 
إلبقاء عين الساية معلمًا بيئيًا

األش��غال وش��ؤون  وزير  كش��ف 
العمراني  والتخطي��ط  البلديات 
عصام خل��ف، أن هيئة التخطيط 
والتطوير العمراني تعمل حاليًا 
عل��ى دراس��ة اس��تخراج »جزيرة 

السايه« من عقار بنك اإلسكان.
وأك��د خلف ف��ي رده على توصية 

مجل��س المح��رق البل��دي ح��ول 
الس��ايه  جزي��رة  عل��ى  اإلبق��اء 
كمعل��م بيئ��ي وحمايته��ا م��ن 
الدف��ان، أن��ه س��يتم التنس��يق 
م��ع البن��ك المذك��ور وتزويدهم 
وضعي��ة  توض��ح  بخرائ��ط 
العق��ارات العائدة ملكيتها لهم 

والعقارات المقترحة للتعويض، 
وذلك بعد استخراج عين السايه 
بن��اء عل��ى التنس��يق م��ع هيئة 
البحري��ن للثقافة واآلث��ار، فيما 
سيتم استكمال إجراءات تسجيل 
عل��ى  الحص��ول  بع��د  الموق��ع 
الموافقات الازمة والتنسيق مع 

الجهات الخدمية حسب اإلجراءات 
المعمول بها.

وزير األشغال

مريم بوجيري

مريم بوجيري

ضبط قارب على متنه 4 أشخاص 
صادوا الروبيان بـ»الجر القاعي«

أكد قائد خفر السواحل أنه في إطار جهود خفر السواحل 
في التص��دي للمخالف��ات المتعلقة بالصي��د واألدوات 
المس��تخدمة فيه، فق��د تمكنت الدوري��ات البحرية من 
ضب��ط قارب ف��ي منطقة غرب قطعة الع��رج على متنه 
4 أش��خاص، قاموا بصيد الروبيان بواس��طة شباك الجر 
القاعي »الكوفة« الممنوع استخدامها استنادًا إلى القرار 
ال��وزاري رقم )205( لس��نة 2018، المعن��ي بمنع الصيد 
البحري بواس��طة ش��باك الجر القاعية »الكراف«. وأضاف 
قائد خفر الس��واحل أن��ه تم اتخاذ اإلج��راءات القانونية 

الازمة وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

هشام بن محمد لـ                : 78٪ استقلوا 
بأنفسهم بعد تخرجهم من »رواد«

أعل��ن رئيس مجلس إدارة ش��ركة 
البحرين لتنمية الصناعات الناشئة 
والعضو المنتدب الشيخ هشام بن 
محمد آل خليف��ة، ل�»الوطن«، أنه 
ت��م تخريج المئات من الش��ركات 
الناجحة منذ إنش��اء الشركة، مبينًا 
أن 78% اس��تقلوا بأنفس��هم بعد 

تخرجهم من برنامج رواد.
وأضاف، خال حفل تس��ليم مفتاح 
الفائ��زة  األعم��ال  رائ��دة  مق��ر 
بالمرك��ز األول ف��ي ورش��ة عم��ل 
»كيفية إقامة وإدارة مش��روع في 
البحرين« بمجمع ريادات في عالي، 
أن برنام��ج رواد يضم 3 حاضنات، 
وهي حاضن��ة متعددة األنش��طة 

بمدينة س��لمان الصناعية بالحد، 
للتمكي��ن  المخص��ص  وري��ادات 
وس��وق  للم��رأة،  االقتص��ادي 
المزارعي��ن به��ورة عال��ي. وق��ال 
الشيخ هش��ام إن هناك استقطابًا 
لع��دد م��ن الحاضن��ات المحلي��ة 
والخارجية على مس��توى البحرين، 
مش��يرًا إلى أن جميع المحتضنين 
بجمي��ع المراكز ت��م إعفاؤهم من 
اإليج��ارات لم��دة 5 أش��هر خ��ال 

جائحة كورونا )كوفيد19(.
وأوض��ح أن تقديم الدعم مس��تمر 
لبع��ض الح��االت بم��ا يحتاجونه، 
حيث أن الهدف األساسي هو تخريج 
شركات ناجحة، وال نهدف للربحية، 

ونس��عى لخلق صناع��ات متناهية 
الصغر وصغيرة ومتوسطة ناجحة 

في البحرين ورواد أعمال. 
كورون��ا  جائح��ة  أن  إل��ى  ولف��ت 
مفاهي��م  غي��رت  )كوفي��د19( 
وأس��اليب كثي��رة، وأجبرتن��ا على 
تبن��ي التكنولوجي��ا الحديث��ة في 
التس��ويق للمنتجات، والعمل من 
المنزل، وهو ما يعتبر نقلة نوعية 
ألس��لوب العم��ل، وإضافة وظائف 

جديدة للسوق البحريني. 
وأش��ار إلى أن هناك توجها لطرح 
وإضافة عدد من الخدمات الجديدة 
مكمل��ة  لتك��ون  للمحتضني��ن، 
للخدمات االستشارية والتوجيهية 

منه����ا الخدم���ات المحاس����بية، 
والخدم��ات  البش��رية،  والم��وارد 

القانونية إلنجاح المشاريع.

الشيخ هشام بن محمد آل خليفة

سماهر سيف اليزل 

إحالة 3 متهمين للمحاكمة 
الجنائية بحادثة »عمال 

الصرف الصحي«
ق��ال رئيس نياب��ة الوزارات والجه��ات العامة ب��أن النيابة 
العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة وفاة العمال الثاثة 
وإصابة آخر بموقع العمل في أحد مش��اريع الصرف الصحي 
نتيجة االختناق بالغازات المنبعثة من حفرة بموقع العمل، 
حيث أس��ندت االتهام إلى المدير اإلداري بشركة المقاوالت 
الخاص��ة الت��ي تنفذ المش��روع، ومدير المش��روع وضابط 
الس��امة المهني��ة ب��ذات الش��ركة، لثبوت مس��ؤوليتهم 
عن وفاة وإصابة العمال وذلك من واقع ش��هادة الش��هود 
وتقاري��ر خبي��ر الس��امة المهنية ب��وزارة العم��ل والدفاع 
المدني والطب الشرعي وخبراء مسرح الجريمة، وكذلك من 
واقع المس��تندات المتعلقة بمباش��رة األعمال بالمشروع، 
والت��ي أك��دت أن المتهمين ق��د وقع منهم إخال جس��يم 
بم��ا تفرض��ه عليه��م واجباته��م وأص��ول مهنته��م من 
توفير وس��ائل ومعدات األمن والس��امة في موقع الحادث 
والتحق��ق من دراية العمال بمخاطر العمل وعدم تأهيلهم 
لمواجهتها والس��ماح بالعمل في موقع الحادث دون إخطار 
وزارة األش��غال وش��ؤون البلدي��ات والتخطي��ط العمراني 
للتثبت من مراعاة االش��تراطات المقررة، وذلك بالمخالفة 
لمتطلبات الس��امة ف��ي مواقع العمل والمق��ررة بموجب 
القانون والقرارات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، وهو 

ما أدى إلى وقوع الحادث ووفاة وإصابة العمال.
وأمرت النياب��ة بإحالة المتهمين إل��ى المحاكمة الجنائية 
وتحدد لنظر القضية جلسة 2020/12/7. فيما أشار رئيس 
النيابة إلى أن التحقيق قد كش��ف ع��ن وجود قصور في أداء 
اإلدارة المعنية بوزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني تمثل في عدم متابعة أعمال تنفيذ المشروعات 
من حيث التزام الش��ركات المنفذة لها بش��روط وضوابط 
األمن والسامة في مواقع العمل، ومن ثم فقد وجه النائب 

العام بمخاطبة الوزارة التخاذ شؤونها حيال هذا القصور.
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الكتابة إفشاء 
لألسرار!

ف��ي مقدمة إح��دى رواياته، يعب��ر الكاتب إحس��ان عبدالقدوس 
عن اعت��ذاره لكثير من معجباته الالتي كن يراس��لنه ويبحن له 
بأس��رارهن ومعاناتهن، ثم حولها إلى روايات وقصص قصيرة. 
وفي مقابلة مع الطبيب الروائي يوسف إدريس شرح كيف اقتبس 
معظم قصصه من س��يره في حواري مصر ومن تعامله كطبيب 
مع ش��رائح مختلفة من الناس. وتحدث نجيب محفوظ، غير مرة، 
عن أثر جلوسه على ناصية القهوة وتأمله للمارين الذين ألهموه 
العديد من أبطال رواياته. والشيء بالشيء يذكر، قال الفنان نور 
الش��ريف إنه حين كان يحتار في رس��م مالمح إحدى الش��خصيات 
الت��ي س��يمثلها، كان يلجأ للطرقات والح��واري للبحث عما يريد. 
أولئك الذين أبدعوا كانوا يعبرون عن األش��ياء والبشر والقصص 

كما رأوها، وكما هي.
ف��ي مقاالت��ي كتبت عن بع��ض الذين حولي. العاب��رون منهم، 
والذي��ن لن ألتقيهم مرة أخرى كتبت عنهم بحرية. وكلما اقترب 
من��ي اآلخ��رون اضطررت، حي��ن أري��د أن أكتب عنه��م، أن أموه 
ش��خصياتهم وأمزج األحداث كي ال أكش��ف هوياته��م. ذات مرة 
كان��ت تحدثني إحداهن بم��رارة عن ظروفها. ث��م فجأة توقفت 
وقال��ت: أظنك تفكرين كيف تحولين ما أقول إلى مادة مكتوبة!! 
انتبه��ي ال أريد ذلك »أنا مو ناقص��ة«. ومرة كنت أحلل إلحداهن 
ش��خصية أحدهم، وكيف تغير وكيف لعبت سيكولوجية »الجشع« 
دورًا مفصلي��ًا ف��ي حيات��ه. فإذ بها تف��زع وتقاطعن��ي: إياك أن 
تكتب��ي هذا الكالم وتحيلينه إلى مجهول كعادتك. س��وف يفهم 
أنه المقصود، ولن تنجين من غضبه. أجبتها: لس��ت حمقاء، هو 

يدرك إني أعرف كل تلك التفاصيل.
الذين كتب��وا النفائس الكب��رى عبر التاريخ، ه��م الذين واجهوا 
األس��رار مباش��رة. وتعامل��وا معها بصفته��ا ملكًا عام��ًا للفكر 
والبش��ري. وأن دوره��م هو إفش��اؤها وتفكيكه��ا، وإعادتها إلى 
هيئته��ا األولى يوم خلقت. أولئك فكروا في كيفية تجاوز البش��ر 
ألزماته��م وتطهرهم من تك��رار األخطاء. والذي��ن اعتنوا بكتم 
األس��رار وحفظ الخصوصيات كانوا يفكرون ف��ي القيود المكبلة 

ألقالمهم. وفي المحاكمات االجتماعية التي ستنصب لهم.
 وشتان بين أن تفكر في تقدم مسارات اآلخرين، وبين أن تحافظ 

على موقع قدميك آمنًا.

أبطال البحرين الحقيقيون..

أثبت��ت البحري��ن وبكل جدارة بأنه��ا على قدر التحدي في تنظيم س��باق 
الفورم��وال واح��د الذي نجح ب��كل المقاييس رغم انتش��ار جائحة كورونا، 
وهذا يؤكد مدى العزم واإلصرار في ترجمة مقولة صاحب السمو الملكي 
األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، ولي العه��د رئيس الوزراء، حفظه اهلل 
ورعاه، بتحول الطموح إلى واقع والتحدي إلى إنجاز، فقد ش��اهد الماليين 
سباق الفورموال وكانت اإلشادات تتوالى على حسن تنظيم البحرين لهذا 
الس��باق وكل ذلك بس��واعد بحرينية نذرت وجندت نفسها من أجل رفعة 
المملكة وس��معتها عاليًا، فحقًا أن الصفوف األمامية هم أبطال البحرين 
الحقيقيون الذي فازوا بالسباق في حب الوطن لتظل راية البحرين خفاقة 

ترفرف في المحافل العالمية وسباق الفورموال أحدها.
ما ميز سباق هذا العام بأنه دون حضور للجمهور في ظل االحترازات من 
في��روس كورون��ا إال أن الحضور األبرز واأله��م كان لألبطال من الصفوف 
األمامي��ة وعوائله��م وال��ذي يأتي تنفي��ذًا لتوجيهات س��مو ولي العهد 
رئي��س الوزراء تكريمًا وتقديرًا لهم لم��ا بذلوه والزالوا منذ بدء الجائحة، 
فقد عانوا كثيرًا في البعد عن أبنائهم كل ذلك من أجل راحة المواطنين 
والمقيمي��ن ودفاعًا ع��ن البحرين بتصديهم للجائح��ة وهذا ما انعكس 
الي��وم إيجابًا على تدنى أعداد المصابين بالفي��روس، فهذا التكريم من 
س��مو األمير س��لمان يؤكد مكانة كل من يعمل بجد ويس��هر الليل من 
أج��ل البحرين، هذا التقدير ليس غريبًا على س��موه ف��ي ظل التوجيهات 
الملكية الس��امية من جاللة الملك المفدى الذي دائمًا بتوجيهاته يؤكد 

على مكانة المواطن البحرين��ي وأنه الهم األول لجاللته وهذا ما ترجمه 
سمو ولي العهد ونراه واقعًا ملموسًا اليوم في مختلف المجاالت.

لمس��ت حقيقة وأنا في تغطي��ة إعالمية إلحدى القن��وات الخليجية مدى 
التفاني والتضحية في العمل من قبل الكادر الطبي الذي يعمل في حلبة 
البحري��ن الدولية والذي��ن يعملون بال كلل أو مل��ل  متصدرين الصفوف 
األمامي��ة لحماية البحرين وأهلها والمقيمي��ن عليها من جائحة كورونا، 
ش��عرت بذلك والروح الوطني��ة لدى طبيبات يعملن ف��ي الميدان يبذلن 
الجه��د والوقت بعي��دًا عن أهاليه��ن ال يعدن إلى بيوته��ن إال في وقت 
متأخ��ر من اللي��ل كل ذلك من أج��ل البحرين التي تس��تحق الكثير ولن 
نس��تطيع أن نوفيها حقها مهما عملنا، وال نملك إال أن نرفع القبعة لكل 

من يعمل بإخالص للبحرين وقيادتها وشعبها.  

 * همسة:
تحية تقدير وعرفان ل��كل فرد من جنود البحرين األوفياء الذين يعملون 
بصمت وبهدوء في الصفوف األمامية في الميدان خالل سباقات الفورموال 
1 من ك��وادر طبية ورجال األمن العين الس��اهرة، التحي��ة لرجال الدفاع 
المدني الذين تم مكافآتهم تنفيذًا لتوجيهات س��مو ولي العهد رئيس 
الوزراء، الفورية بعد أدائهم االحترافي في إنقاذ س��ائق س��يارة مشاركة 
في السباق بعد انشطارها واندالع النيران فيها، هذا التكريم هو ما يثلج 

الصدر ويشحذ الهمم بالعمل واإلخالص بكل عزم ال يلين.

ممارسة فعل الغيبوبة: 
السطحية الخالية من المعنى!

أعرف م��ن الكتاب من لدي��ه الوقت ليمارس 
نوع��ًا م��ن الكتاب��ة الت��ي تش��به إل��ى ح��د 
بعي��د صناع��ة الزه��ور البالس��تيكية، والتي 
ش��كلها وألوانها زهور، وقلبه��ا ومادتها من 
البالس��تيك. ونموذج واحد من هذه الصناعة 
التي يدمنه��ا البعض بال كلل وال ملل، هو ما 
يكتب عن »المش��اعر المزيفة«، وكأن العالم 

ال يجري فيه أمر جلل غير ذلك. 
قد تكون مثل هذه الهواية مش��روعة تمامًا، 
ألن مشاعر جزء مهم من حياتنا، إال أن الالفت 
أن ه��ؤالء غالب��ًا ما يكتب��ون م��ا يقترب من 
الس��خافات الس��طحية الخالية م��ن أي معنى 
أو قيم��ة جمالية. وحتى عندم��ا نقرأ لهم في 
بعض األحيان، فإن ذلك يكون فقط من باب 
االطمئن��ان عل��ى صحتهم العاطفي��ة، وعلى 
حال��ة الحّب التي يعيش��ونها منذ زمن طويل 
من دون توقف، وهو حالة تس��تحق اإلعجاب، 

خاصة أنها تجري في هذا العالم الخانق.
وأعتق��د ان القارئ ال يقرأ لهؤالء – في الغالب 
وعلى األرجح– ليتعلم أو لينتفع منهم بش��يء 
مفيد، أو حتى ليس��تمتَع بم��ا يكتبون، وإنما 
يقرأ لهم لي��زداد إعجابًا بهذه القدرة الفائقة 

عل��ى ممارس��ة فع��ل الغيبوب��ة، باإلبحار في 
عال��م خيالي جارف، في الوقت الذي تقوم فيه 
الدنيا وال تقعد، وتنهض فيه الثورات وتنفجر 
الحروب، وتتفكك دول وتنش��أ أخرى، وهؤالء 
غارقون خارج الزمان والم��كان. إنهم ال يرون 
غير الحب المستحضر من ثقافة منقرضة، لم 

تعد لها صلة بالواقع. فاتخذوا منه حرفة. 
والس��ؤال هنا، هو: كيف يس��تطيع الكاتب أن 
يتجاه��ل الحرائق واالنفجاريات في كل مكان، 
بل كيف يس��تطيع تجاهل األش��واق واألحزان 
والمصائب والخيب��ات والهزائم وحتى األفراح 
واإلنج��ازات اإلنس��انية الكبرى؟ ويس��تمر في 
الغرق ف��ي الغيبوبة، وبطريق��ة مبتذلة؟ بل 
كيف يس��تطيع أن يدفن وجهه في التراب وأن 
يلغي نفسه ويس��تقيل من الحياة ويخرج من 
الزمن ويخلق عالمًا م��ن األوهام والخياالت؟، 
كيف يمكن له أن يترك الحريق وأن يهرب منه 
لتخذ لنفسه مكانًا قصيًا، يكتب فيه لحبيباته 
الورقيات ويشتري لهن ورودًا من البالستيك، 

وحتى خاتم سليمان ؟!
ال أحد يمتلك الج��واب، ألن الكتابة عن الحب 
به��ذا األس��لوب المبت��ذل، تتطلب ش��جاعة 

غي��ر عادية. ب��ل ربم��ا تتطلب ق��درة فائقة 
عل��ى ممارس��ة التزيي��ف واللع��ب بالكلمات 
واس��تحضار عواط��ف اصطناعي��ة. وذلك ألن 
الكتابة ع��ن الحب بصدق وعم��ق، هي أقرب 
إلى الكتابة عن الوطن ومدنه وناسه وصوره 
وأفج��اره  وصباحات��ه  وش��واطئه  وأصوات��ه 
وشموس��ه وطيوبه وأحالمه، ولك��ن الكتابة 
ع��ن الحب بهذه الص��ورة المبتذلة، هي فعاًل 
أقرب إلى صناعة الزهور البالس��تيكية التي ال 
عالق��ة لها بالفن وال بالطبيع��ة وال بالصدق 

وال بالمشاعر.

* همس:
خلف النافذة الغائمة

جلست، 
والمطر ناعمًا يهمس.

يده تعانقني،
وغبار الطريق البطيء

والسفر.
وفي غيبوبة النوم أنادي: 

عانقيني أيها اللحظة
كما كنَّا صغاًرا.

أجواء اغتيال 
فخري زاده

عملي��ة اغتيال العال��م النووي اإليراني محس��ن فخ��ري زاده 
صفعة قوية على وجه النظ��ام اإليراني الذي لم يتوقف يومًا 
عن التبجح والتفاخر بقدراته ف��ي مختلف المجاالت خصوصًا 
المجال األمني. ليس بس��بب خس��ارته عالمًا يضع عليه آمااًل 
كبيرة في المجالين النووي والعس��كري فقط ولكن أيضًا ألن 
هذا يكش��ف أن القبضة األمنية في الداخل تعاني من ضعف 
يؤدي بالضرورة إلى سهولة تجنيد الجواسيس لصالح أجهزة 
المخابرات األجنبية، وس��هولة تح��رك المعارضة التي تزداد 

اتساعًا.
النظام اإليراني ظل مؤمنًا بأنه مسيطر على األمن في الداخل 
وأنه ال يمكن ألحد أن يخت��رق الجدار األمني أيًا كانت قدراته 
وخبراته، فهو يعتقد أن الشعب كله معه وأن الكبير والصغير  
يأملون الحصول على بطاقة دخول الجنة بوالئهم للخامنئي، 
له��ذا فإن تنفيذ عملية االغتيال بتلك الس��هولة كان صدمة 
ربما لم يفق منها حتى الساعة. فعندما تؤكد األجهزة األمنية 
للول��ي الفقي��ه بأنها مس��يطرة على األمور وأنه��ا من القوة 
والش��طارة بحيث ال يمكن لنملة أن تخت��رق األمن ثم يفاجأ 
النظ��ام بعملية اغتي��ال عالم نووي كبي��ر يرافقه فريق أمني 
نهارًا ولياًل بهذه السهولة فإن هذا يعني أن إيران تعاني من 
خلل أمني كبير، ويعني أن أجهزة المخابرات األجنبية متمكنة 
إلى الحد ال��ذي يمكنها تنفيذ مثل ه��ذه العمليات في وضح 

النهار.
حسب مقال نشرته صحيفة »وول ستريت جورنال« األمريكية 
ف��إن عملية اغتيال فخري زاده تعكس »تغلغل االس��تخبارات 
»العملي��ات  وأن  إي��ران«  داخ��ل  واإلس��رائيلية  األمريكي��ة 
االس��تخباراتية المتزايدة في إيران تدل على س��هولة تجنيد 
الجواس��يس لصالح أجهزة المخابرات األجنبية، وهو ما سهله 
االحتقان الداخل��ي المتزايد خاصة بعد قمع احتجاجات العام 

الماضي«.
ما يحدث في إيران ويمكن أن يتكرر في كل حين سببه األساس 
سياس��اته التي أدت إلى أن يعاني الشعب اإليراني اقتصاديًا 
واجتماعيًا، واعتقاده بأن تفضيله رفع الشعارات الفارغة على 

حقوق الشعب يمكن أن يحميه ويطيل في عمره.
الخرق األمني في إيران واسع ويتسع.

اآلراء واألفكار الواردة في هذه المقاالت تعكس آراء 
أصحابها وحدهم.. وال تمثل بالضرورة رأيًا أو موقفًا 

رسميًا لجريدة »الوطن« أو سياستها التحريرية 

فريد أحمد حسن

@fareedbinesafareedbinesa@gmail.com

فيصل الشيخ @f_alshaikhalshaikh.faisal@gmail.com

اتجاهات

قطرة وقت

كمال الذيب

مجرد رأي

همسات

غازي الغريري @ghazialghurair ighazi.alghurairi@gmail.com

د. إنتصار البناء

ماذا لو...؟

entesaralbana@gmail.com @EntesarALBanna

درس بليغ في »ثقافة التقدير«

ثقاف��ة التقدير إن وجدت ف��ي مجتمع، فتأكد أن هذا المجتمع س��يكون 
أف��راده دومًا في عجلة مس��تمرة من العمل والس��عي إل��ى اإلنجاز، ولن 
تجد منهم تكاس��اًل أو تخاذاًل، أقله��ا من قبل المجتهدين الذين يقدرون 
التقدي��ر، ويفرح��ون بتعزي��ز إنجازاته��م، والذين يدركون ب��أن وراءهم 

منظومة إدارية قيادية تدعم جهودهم وتعتمد عليهم. 
حتى على المس��توى الفردي، في البيت مثاًل، تعزيزك لسلوكيات إيجابية 
تص��در م��ن أبنائك عبر تقديره��م وتحفيزهم وفتح مج��االت أرحب لهم 
ليطوروا من هذه الس��لوكيات ليترجموها على ش��كل إنجازات ونجاحات، 
كله��ا س��تجعلهم يقبل��ون بدافعية على القي��ام باألم��ور الصحيحة، بل 

ستدفعهم لبذل الجهد حتى يفاجئوك بإنجاز تلو إنجاز.
لذلك على المس��ؤول أو القيادي في أي موقع كان أن ينتبه لهذه األمور، 
فالموظف أو العامل يمكن تش��بيهه بالمادة »القابلة للكس��ر«، حتى لو 
كان من النوع الذي يتحمل الضغط والعمل الشاق، والكسر الذي يصيبه 
هنا في مقتل هو غياب التقدير لجهوده، أو االنتقاص منها، أو تجاهلها، 
فبالتال��ي تنطفئ فيه أي جذوة حماس، وتموت لديه الدافعية، والطاقة 
تخبو، وتتح��ول بالضرورة من طاقة إيجابية نش��طة إلى طاقة خاملة أو 

متوقفة، هذا إن لم تتحول إلى طاقة سلبية!
هناك أساليب إدارية خاطئة تصدر من بعض المسؤولين تكون نتائجها 
وخيم��ة جدًا من ناحية الخس��ائر في رأس المال البش��ري، وهنا ال بد من 
االنتب��اه والحذر، فإن كنت مس��ؤواًل على مجموعة نج��وم متألقين فيما 
يقومون فيه، فال تستس��هل غياب تقدير جهوده��م، ألنك بذلك تخاطر 
ب��أن تفرض على هذه النج��وم األفول، وكذلك لو كان��ت لديك مجموعة 

واعدة من الش��باب يعملون بجد واجتهاد، ال تس��تصغر أهمية التشجيع 
والتحفي��ز والتقدي��ر إن حققوا إنج��ازات، إذ إنك بالتالي قد تتس��بب في 
إح��داث »نقطة تحول« خطيرة تغير من مس��ار عم��ل إيجابي يتحقق إلى 

انعدام لإلنتاجية نتيجة لإلحباط وتثبيط الهمم. 
حت��ى أصغر الجهود يمكن أن تقدر، حتى المحاوالت الجادة الصادقة في 
إنجاز ش��يء، وإن باءت بالفش��ل، يعرف القائد الذكي والمسؤول اإلداري 
المحنك كيف يستثمرها ويحولها في نظر أصحابها إلى انطالقة لتحقيق 
نجاح��ات أكب��ر، فثقافة التقدي��ر أحد أق��وى األدوات اإلداري��ة التي تعزز 
اإلحساس بالقدرة لدى الفرد، وبإمكانها أن تحوله من شخص عادي إلى 

استثنائي فيما يقدمه من عطاء، وفيما ينتجه من مخرجات عمل. 
أبس��ط مثال على كيفية أن يك��ون التقدير هامًا ومؤثرًا لدى أصحابه إن 
كان صادرًا من القائد الذي يرون فيه نموذجًا، وينتظرون منه إبداء رضاه 
عن عملهم، هو ما نراه في شوارعنا اليوم من نشر لصور أبطالنا وبطالتنا 
في الصفوف األمامية لمواجهة جائحة كورونا )كوفيد19(، صورهم رائعة 
وهي تنش��ر في كل مكان، رائعة بروعة فكرة ترسيخ ثقافة التقدير لكل 
م��ن يعمل ويجتهد ويخلص لهذا الوط��ن، ولكم أن تتخيلوا هذا التقدير 

المعنوي كيف يلقي بأثره اإليجابي عليهم. 
هذه من النماذج التي طبقت لدينا، طبقها صاحب الس��مو الملكي األمير 
س��لمان بن حم��د آل خليفة، ولي العهد رئيس ال��وزراء، تقديرًا منه لكل 
ف��رد يقف في الصفوف األمامي��ة ليعمل وينجز، في درس حي وصريح ألي 
مسؤول يسعى الستخدام األدوات اإلدارية الصحيحة لالرتقاء بالموظفين 

لديه.
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سارقو التاريخ... سرقة كل شيء
عندمـــا قـــال رب العـــزة والجاللـــة في محكـــم كتابـــه العزيز “هللا 
أعلـــم حيـــث يجعـــل رســـالته” فإنـــه أراد إرســـال رســـالة للعالمين 
وللناس بكل طوائفهم ومشـــاربهم بأنه اختار لهم أعظم األسباب 
واألجواء لكي يؤمنوا برســـالته، ولكي ال تكون للناس حجة على 
هللا بعـــد ذلـــك، وقـــد تحقق ذلك بفضـــل من هللا، وقـــد اختار هللا 
عز وجل صفوة البشـــر محمد بن عبدهللا العربي، عليه وعلى آله 
الطيبيـــن الطاهرين أفضل الصالة والســـالم، واختـــار القرآن بلغة 
عربية، واختار شـــعبا لكي يحمل الرســـالة وينشـــرها للعالمين، أي 
العرب، خاتم األعراق البشـــرية التي حملت أمانة نشر هذا الدين 

والدفاع عنه وإدخال البشرية إليه.
العثمانيـــون شـــعب ال يعـــرف أصـــل له، فتـــارة تتار وتـــارة قوقاز 
وثالثـــة مغول ورابعة ينســـبون إلـــى تركمان، وخامســـة أبناء عم 
للفـــرس، لكـــن الحقيقة أن ما يســـمى بالعثمانيين هـــم خليط من 
قبائل همجية ضمت كل ما ســـبق، وانضم لهم مشـــردون وكل ما 
يصادفونـــه أثنـــاء احتاللهـــم أي أرض يغتصبونهـــا، حتى وصلوا 
إلـــى األناضـــول، وانضـــم لهـــم بيزنطيـــون، وكونـــوا هذا الشـــعب 
السارق، وعملوا على سرقة خالفة دولة الرسول الكريم ونصبوا 
صعاليكهـــم ســـالطين الســـرقات خلفـــاء علـــى رقاب المســـلمين، 
وقاموا بســـرقة البلقان وســـرقة كل خيـــرات أرض يحتلونها، كما 
ســـرقوا الحجر األســـود مـــن الكعبة، وســـرقوا الخالفة العباســـية 
واحتلوا األمة العربية وسرقوا حضارتها ثم أطفأوا نور الحضارة 

العربية.
كل ذلك تم بمساعدة بعض الخونة والعمالء من العرب الذين باعوا  «

شرفهم العربي لصعاليك وشعب خليط لقيط ال أصل له وال فصل، 
والبد لنا من كشف سرقات العثمانيين وتبيان أنهم الشعب الوحيد 

على مر التاريخ الذي لم يبن حضارة، بل كل ما يقوم به هو سرقة 
كل شيء ونسبه إليه.

tariq@cogir.org 

د. طارق آل شيخان

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

للتواصل: 17111483

“لقد قدمت بالدي على صحتي”... جملة عظيمة لخليفة بن سلمان
عندما أصدر ديوان صاحب العظمة الشـــيخ ســـلمان بن حمد آل خليفة، حاكم 
البحرين المعظم، أمرا ســـاميا بتعيين نجله صاحب الســـمو الشـــيخ خليفة بن 
ســـلمان آل خليفة رئيســـا للماليـــة، كتبت مجلة “هنا البحريـــن” في العدد 108 
ديسمبر 1960 ما يلي: “وال نشك في أن صاحب السمو الشيخ خليفة معروف 
حـــق المعرفـــة ليس في بالدنا فحســـب، بـــل في معظم البـــالد العربية، فما إن 
تجتمـــع به حتـــى تتجلى لك روحه العربيـــة األصيلة وصفـــات فاضلة تعرفها 
جيدا، فهي صفات العربي الذي آمن ببلده ونهضتها المرتقبة ورقيها المنتظر”.
كل لغات الكون - وتاريخ الفكر اإلنساني - تتحدث عن سيدي صاحب السمو 
الملكي األمير خليفة بن ســـلمان آل خليفة طيب هللا ثراه، باعتباره مؤســـس 
نهضـــة البحريـــن وبانـــي مجدها وعلى يد ســـموه تحققت كبرى المشـــروعات 
العمرانيـــة ومعجـــزات فريـــدة فـــي جميع حقـــول ومياديـــن الحيـــاة كالتعليم 

والصحة واالقتصاد واألمن وغيرها.
لقد كانت حياة سموه طيب هللا ثراه مسؤوليات وأعباء وتضحيات عظيمة، 
وكان لدى سموه ميل فطري للقيادة وتحمل مسؤولية وطن في وقت مبكر، 
قائـــد لم يعش يوما لنفســـه بل لشـــعبه ووطنه، وهو القائل لهـــذه الجملة التي 

تتعالى فيها عظمة القادة بكل شموخ “لقد قدمت بالدي على صحتي”.
أينمـــا تتصفـــح التاريـــخ ســـتجد تضحياتـــه وســـهره وعنـــاءه مـــن أجـــل بناء 
البحريـــن، واألمثلـــة التالية من مجلة “هنا البحرين” مـــا هي إال نقطة من بحر 
شاســـع مـــن دوره العظيم فـــي إعمار البلد والبنـــاء والتنمية: “صاحب الســـمو 
رئيـــس المالية يرعـــى االحتفال بتوصيل الكهرباء لســـبع قـــرى، يناير 1964”، 
“افتتاح مستشفى الوالدة في قرية سترة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ 
خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفـــة رئيـــس الماليـــة لحكومـــة البحرين، أغســـطس 
1964”، صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس المالية يدير 
الصمام إيذانا بتدفق النفط من حقل بوسعفة البحري المشترك بين البحرين 
والمملكـــة العربية الســـعودية، فبرايـــر 1966”، “صاحب الســـمو رئيس مجلس 
الدولـــة يضع حجر األســـاس لمشـــروع اإلســـكان بـــأم الحصم، يوليـــو 1971”، 
“إعالن اســـتقالل البحرين وصاحب الســـمو رئيس الوزراء يلقي بيانا رســـميا 

باإلذاعة، ديسمبر 1971”.
سيدي.. سيبقى الغصن المزهر الذي زرعته إلى األبد، يمأل حياتنا وحياة أجيال  «

وأجيال من بعدنا.

Osama.almajed
@albiladpress.com

أسامة الماجد

لعلها من أكثر الظواهر الســـلبية في حياتنا المعاصرة وعالمنا الراهن، 
وأكثرهـــا خطـــورة، الســـميا علـــى أبنائنـــا وبناتنـــا، أي إدمـــان الهواتف 
الذكيـــة، بعد أن تحولـــت هذه الهواتف إلى الصديـــق المالزم لهم ليال 
ونهـــارا وفـــي كل األوقات واألحـــوال، وجعلت كل شـــخص في عزلة 
تامـــة عـــن محيـــط أســـرته رغم تواجـــده الجســـدي بينهـــم، إال أن كل 

جوارحه مع هاتفه وعالمه الخاص. 
وقد نشر موقع هيئة اإلذاعة البريطانية على اإلنترنت خالصة دراسة 
 ،)LSE( حديثة مهمة أصدرتها كلية لندن لالقتصاد والعلوم السياسية
بينـــت أن 89 في المئة من حـــاالت التفاعل مع الهواتف الذكية كانت 
بدون ســـبب، أي أن 11 في المئة فقط من الحاالت جاءت اســـتجابة 
لتنبيـــه معين، مؤكدة أن ســـبب اإلقبال على فحـــص الهواتف الذكية 
يعود أساًســـا إلى رغبة المســـتخدم في التفاعل مـــع الهاتف، ويحدث 
بشـــكل شـــبه آلي، مثلما يحدث عندما ُيْشِعل مدخن سيجارة، مشيرة 

إلى أن أطول التفاعالت مع الهواتف كانت في المواصالت العامة أو 
في المنزل.

هذا هو التحدي األكبر أمام كل رب أسرة، إذ كيف سيتغلب على هذه 
الرغبة في التفاعل مع الهاتف لصالح التفاعل مع األسرة واألصدقاء 

والشارع والحياة الواقعية بكل ما فيها.
نحن أمام حالة من اإلدمان تتسم بالسهولة واإلغراء، ومواجهتها تفرض  «

الحكمة والحرص والتوازن والصبر وأن نتبع سياسة النفس الطويل مع 
األوالد ومحاولة وضع محفزات أقوى لهم في سبيل التنازل عن بعض 
الوقت المخصص لهذه األجهزة، والتفكير في إشغالهم بأعمال جاذبة 
لهم علنا نستطيع إنقاذهم من هواتفهم لوقت يسير على األقل، على 

أمل أن يدركوا أن الوقت يتسع للكثير من األعمال وأن هناك مصادر 
أخرى للسعادة والرضى قد ال تجلبها لهم هواتفهم الذكية، مع االبتعاد 

عن اإلفراط في النصح واإلرشاد واالعتماد أكثر على الجانب التفاعلي 
االجتماعي مع األوالد إلنقاذ ما يمكن إنقاذه.

Ata2928
@gmail.com

عطا الشعراوي

إدمان الهواتف الذكية

دخل فيروس كورونا التاريخ من أوســـع أبوابه، فســـوف يذكر اســـمه 
في أدبيات كثيرة وليس فقط في مجال الطب والدواء والدراســـات 
العلميـــة الخاصـــة باألوبئة، فقد أصبحنا نقرأ عـــن مصطلح جديد في 
عالم السياســـة والدبلوماســـية هو مصطلح “دبلوماســـية الفاكســـين” 
الذي يســـتخدم في إطار الحديث عن خطة الصين التي تســـعى من 
خاللها إلى تحســـين صورتها أمام العالم بعد الذي لحق بها في بداية 
تفشـــي الفيـــروس في ينايـــر 2020، حيث تـــم توجيه أصابـــع االتهام 
لهـــا بإخفـــاء حقيقة المرض فـــي البداية ونتج عن ذلـــك تضرر صورة 
الصيـــن عالميـــا لبعـــض الوقت على األقـــل، خصوصا في ظـــل إصرار 
الرئيـــس األميركـــي المنتهيـــة واليته دونالـــد ترامب على اســـتخدام 
عبـــارة الفيـــروس الصيني لوصف فيـــروس كوفيد 19 الـــذي يعد من 
أهـــم األســـباب التي حرمت ترامب من الوصـــول إلى والية ثانية في 

الواليات المتحدة.
والمقصود بدبلوماسية الفاكسين هو قيام الصين باستخدام الفاكسين 
الصينـــي في مســـاعدة دول العالم، وحرصها على أن يكون ســـعر هذا 
الفاكســـين متناســـبا مع إمكانيات الدول ســـعيا إلى تحســـين الصورة 
الذهنية للصين لدى شـــعوب وحكومات العالم، وقد كان أول تدشـــين 

عملي لهذه الدبلوماسية الصينية الجديدة في البرازيل حيث أقيمت 
قبل أيام قليلة مراســـم اســـتقبال كبيرة في مطار ســـاو باولو لوصول 
ضيف مهم جدا قادم على متن إحدى الطائرات، ولم يكن هذا الضيف 
سوى ست حاويات مبردة تحمل الفاكسين الصيني إلى البرازيل التي 

تعد واحدة من أكثر دول العالم تضررا من هذا الفيروس.
هـــذه الدبلوماســـية الجديدة بال شـــك ســـتجعل الصين مـــن الرابحين 
من هذه المحنة التي خلفت ضحايا وخاســـرين في كل أنحاء العالم، 
والحقيقـــة أن الصيـــن التـــي تلقت الضربـــة األولى من هـــذا الفيروس 
وهـــي علـــى غير اســـتعداد نجحت أكثر مـــن كل القوى الكبـــرى وأولها 
الواليـــات المتحدة األميركية في مواجهة هذا الفيروس، ففي الوقت 
الـــذي تفـــرغ فيـــه الرئيـــس األميركـــي ترامـــب للتهكم علـــى الفيروس 
تـــارة ودعوة النســـاء إلى المطهرات لقتل الفيـــروس والتنديد بالصين 
واستخدام عبارة الفيروس الصيني، كانت الصين تعمل بجد لمواجهة 

الفيروس وإنتاج لقاح له.
وفي الوقت الذي كان الرئيس ترامب يستخدم قوة الواليات المتحدة  «

وإمكانياتها في شراء كل ما يعلن عنه من لقاحات، كانت الصين تسعى 
إلنتاج لقاح رخيص تساعد به.

B7747@hot-
mail.com

بثينة خليفة قاسم

دبلوماسية الفاكسين

من يحمل هموم اإلعالميين؟
أكتب هذا المقال، بعد ســـاعات قليلة من وفاة الزميلة اإلعالمية ســـناء 
صقـــر، والتـــي عانت منذ أشـــهر مـــن مرض الســـرطان، ومناشـــدات عدة 
أطلقتهـــا عائلتها وجمعية الصحافيين البحرينية لتوفير العالج والدواء 

لها، أو إرسالها للعالج في الخارج.
مؤلم أن نرى زميال تلو اآلخر يسقط طريح الفراش تفترسه آالم المرض 
وال يجد من يمد له يد العون، بعد أن كان هذا اإلعالمي يستميت مطالبًا 
بحقـــوق اآلخرين في العالج أو أية حقـــوق أخرى، كالحق في الحصول 
على مســـكن، أو تعليم راٍق أو أية حقوق تحفظ للناس كرامتهم، وتوفر 
لهـــم العيـــش الكريـــم، فهموم الناس هـــم اإلعالمـــي، وإن كان ال أحد كما 

يبدو يحمل هّمه!
العمـــل اإلعالمـــي وإن كان بوجـــه مشـــرق لآلخريـــن، إال أنـــه مشـــحون 
باآلهـــات والشـــجون، فمـــا يقدمه اإلعالمي مـــن جهد ووقـــت، يأتي في 
كثيـــر مـــن األحايين على حســـاب صحته، وحياتـــه االجتماعية وحقوق 
أســـرته عليـــه، وال يقـــارن أبدًا بما يحصل عليه من أجـــر، أو حتى تقدير، 
ومـــع كل ذلـــك تجده كالنحلـــة يتنقل هنا وهناك، ويعمـــل بال كلل أو ملل 
بغيـــة إيصال الحقيقـــة للناس، وبغية أداء مهمته بكل إخالص، أليســـت 

هي مهنة المتاعب؟
نخصـــص الصفحات، والبرامـــج التلفزيونية واإلذاعية لمشـــاكل وهموم 
المواطنيـــن والمقيمين، نطالب بحقوقهم وامتيازات تقدر جهودهم في 
كل المجـــاالت والمهن، ولـــم نجد يومًا من يطالب بتقدير اإلعالمي الذي 

يعمل دون ساعات محددة، وبأجور متواضعة. 
ال نريد حفل تأبين، وال كلمات رثاء، وال دروعا وجوائز بعد الوفاة، نريد 
التقديـــر الذي يســـتحقه اإلعالمي، وأقلها أال يترك فـــي أحلك منعطفات 
حياتـــه وحيـــدًا، يســـتجدي رحمة مـــن هـــذا، وتعاطفا مـــن ذاك، ان حال 

البيت اإلعالمي يحتاج إلى التفاتة منصفة تحفظه من االنهيار.

ياسمينة: 

متى سيقدر اإلعالميون؟.

ياسمين خلف
yasmeeniat@yasmeeniat.com
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استمرار توزيع وحدات “حي القليعة”
تنفيًذا ألمر ولي العهد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بتوزيع وتخصيص 5000 وحدة وخدمة سكنية، أعلن وكيل وزارة 

اإلسكان الشيخ خالد بن حمود آل خليفة عن استمرار الوزارة بتوزيع وحدات حي “القليعة” بمدينة شرق الحد على المستفيدين.

وأكد وكيل اإلسكان أن مشروع مدينة 
شرق الحد يعد أحد الروافد األساسية 
لبرنامج وزارة اإلســـكان الخاص باألمر 
الملكي الســـامي لعاهـــل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل 
خليفـــة، ببنـــاء 40 ألف وحدة ســـكنية، 
مؤكـــًدا أن مـــا تحقـــق مـــن تقـــدم كبير 
فـــي تنفيذ هـــذا المشـــروع حتـــى اآلن 
يعكـــس مدى االهتمـــام والمتابعة التي 
أوالهما سمو ولي العهد رئيس الوزراء 
الجديـــدة  البحريـــن  مـــدن  لمشـــاريع 
عموما ومدينة شـــرق الحـــد خصوصا؛ 

بهـــدف تحقيق رؤى وتطلعات صاحب 
الجاللـــة عاهـــل البـــالد لتســـريع تلبيـــة 

الطلبات اإلسكانية.
 وصـــرح الشـــيخ خالـــد بـــن حمـــود آل 
“القليعـــة”  حـــي  توزيعـــات  أن  خليفـــة 
المشـــاريع  أولـــى  تمثـــل  لمســـتمرة  ا
المدرجـــة فـــي الجـــدول الزمنـــي، الذي 
أعدتـــه الـــوزارة لتنفيـــذ أمـــر صاحـــب 
رئيـــس  العهـــد  ولـــي  الملكـــي  لســـمو  ا
 5000 وتخصيـــص  بتوزيـــع  لـــوزراء  ا
قامـــت  الـــوزارة  وحـــدة ســـكنية، وأن 
المرشـــحين  المواطنيـــن  إخطـــار  ب

بالحضور إلـــى موقع المشـــروع إلنهاء 
اإلجـــراءات الخاصـــة بذلـــك، متبعيـــن 
كافة اإلجراءات االحترازية والوقائية 

الالزمة.
أن  اإلســـكان  وزارة  وكيـــل  وأوضـــح   
عمليـــة التوزيع ستســـتمر على دفعات 
متتاليـــة مـــن أجـــل اســـتيعاب أعـــداد 
المســـتفيدين بصـــورة منظمة، مشـــيًرا 
إلـــى أن الوحـــدات التـــي يتـــم توزيعها 
بحي القليعة اكتملت نسب اإلنجاز بها 
على صعيد األعمال اإلنشـــائية والبنية 

التحتية. 

 وأضاف أنه إلـــى جانب هذه الوحدات 
الـــوزارة  انتهـــت  الجاهـــزة،  لســـكنية  ا
فعلًيـــا من تجهيـــز الحدائق المخصصة 
المفتوحـــة،  والمســـاحات  ألطفـــال،  ل
وأعمال التشجير، فضاًل عن المسارات 
والدراجـــات  للمشـــاة  لمخصصـــة  ا
طـــول  علـــى  تمتـــد  والتـــي  لهوائيـــة  ا

الشريط الساحلي المحيط بالمدينة.
إجـــراءات  مباشـــرته  هامـــش  وعلـــى   
التوزيـــع، هنـــأ الشـــيخ خالد بـــن حمود 
آل خليفـــة المواطنين بمناســـبة تســـلم 
وحداتهم، وأوضح لهـــم جهود الوزارة 

ومميزاتهـــا  الوحـــدات  تلـــك  تنفيـــذ  ل
وتصاميـــم البنـــاء التـــي تـــم اختيارهـــا 
لتناســـب احتياجاتهـــم، مؤكـــًدا حرص 
العمـــل  تســـريع  علـــى  التـــام  لـــوزارة  ا
فـــي كافـــة المشـــاريع مـــن أجل تســـلم 
لوحداتهـــم  المســـتحقين  اطنيـــن  و م ل ا
بأســـرع وقت ممكن. كما أكد أن وزارة 
اإلســـكان تســـعى نحـــو تســـريع نســـب 

العمـــل  فـــي جميـــع مراحـــل  از  ـ ـ اإلنجـ
فـــي مدينة شـــرق الحـــد، أســـوة بباقي 
مشـــاريع مدن البحريـــن الجديدة، يتم 
العمـــل بهـــا في وقـــٍت متزامـــن، بهدف 
ـكنية  ـ ـدات السـ ـ ليم الوحـ ـ ـ ـرعة تسـ ـ سـ
للمســـتفيدين، الســـيما المراحـــل التـــي 
قامت الـــوزارة بتخصيصهـــا وتوزيعها 

على المستفيدين أخيًرا.

المنامة - وزارة اإلسكان

اعتماد “التسيير الذاتي” لـ “الرعاية األولية” والمستشفيات الحكومية
تطوير منظومــة الخدمــات الصحيــة وفــق أعلــى معاييــر الجــودة

ثمن رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ محمد بن عبدهللا آل خليفة األمر الملكي الســامي الصادر عن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة بتعيين رئيسين تنفيذيين للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية األولية، وذلك تفعيال لقانون الضمان الصحي وبما يعزز من تطوير جودة الخدمات وتعزيز 

التنافسية بين المؤسسات الصحية وضمان االستغالل األمثل للموارد في القطاع الصحي الحكومي.

ــة مجلـــس الـــوزراء  ــن موافقـ ـا ثمـ ـ كمـ
خالل االجتماع االعتيادي األســـبوعي 
للمجلس الذي عقد برئاســـة ولي العهد 
رئيـــس الوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر ســـلمان بـــن حمـــد آل خليفـــة 
علـــى مذكرة اللجنة الوزارية للشـــؤون 
الماليـــة واالقتصاديـــة والتوازن المالي 
بشـــأن نظـــام التمويل للتســـيير الذاتي 
ة  ـ ـ ـ ي ة األول ـ ـ ـ ة الصحي ـ ـ ـ ي لرعا ا ز  ـ ـ كـ لمرا

والمستشفيات الحكومية.
وقـــال إّن برنامـــج الضمـــان الصحـــي 

يهـــدف إلـــى توفيـــر منظومـــة صحيـــة 
متكاملـــة ذات جـــودة عاليـــة، تتســـم 
ة  ـ ـ ـ ب ذ ا ج  ، ة م ا د ت ـ ـ ـ س ال ا و ة  ـ ـ ـ ن و ر م ل ا ب
ــع  ــة للجميـ ــل الحريـ ــتثمار وتكفـ لالسـ
فـــي اختيـــار مقـــدم الخدمـــة الصحية. 
كمـــا ويعنى البرنامـــج بتقديم خدمات 
صحية عادلة، تمتاز بالتنافسية، ضمن 

إطار يحمي حقوق كافة األطراف. 
ــار رئيـــس المجلـــس األعلـــى  ــا أشـ كمـ
للصحة إلى مشـــاريع التطوير الشـــامل 
لقطاع الرعاية الصحية، وفي مقدمتها 

الخطة الوطنية للصحة )2016-2025( 
التي تشـــكل إحدى المبادرات الوطنية 
المهمة والمحطات البارزة في مســـيرة 
المشروع اإلصالحي والتنموي لجاللة 
الملك، حيث جاءت الخطة مبنية على 
أسٍس واضحة، ومن أهمها الجودة في 
تقديم الخدمات الصحية وفق معايير 
الشفافية والتنافسية وحرية االختيار 
والعدالة واالستدامة؛ لضمان أن تكون 
الخدمـــة الصحية بجودة عالية وآمنة، 
وبناء المنظومة الصحية على أســـاس 

قوي من المعلومات الصحية بمختلف 
جوانبها العالجية واإلدارية والمالية.

ى  ـ ـ ـ ل ع أل ا س  ـ ـ ـ ل ج م ل ا س  ـ ـ ـ ي ئ ر د  ـ ـ ـ ك أ و
للصحـــة »أن برنامـــج التســـيير الذاتـــي 
ة  ـ ـ ـ ي ح ص ل ا ز  ـ ـ ـ ك ا ر م ل ا و ت  ا ي ف ـ ـ ـ ش ت س م ل ل
الحكوميـــة يعد أحـــد المحـــاور المهمة 
في مشـــروع الضمان الصحي الوطني 
في مملكـــة البحرين، والذي ســـينطلق 
في الفترة المقبلة بما يسهم في تعزيز 
جـــودة الخدمات الصحيـــة وفق أعلى 

المعايير العالمية”.

المنامة - المجلس األعلى للصحة

local@albiladpress.com

الخميس 3 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الثاني 1442 - العدد 4433
14

تطبيق اختبارات االمتحانات الوطنية الكترونًيا بحلول 2023
“جـــودة التعليـــم”: زيـــادة كفـــاءة الطلبـــة بمؤشـــرات أداء مرتفعـــة فـــي النتائـــج

تنفيــًذا لقــرارات اللجنــة التنســيقية ومجلــس الــوزراء برئاســة ولــي العهد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، بشــأن نقل 
اإلشــراف على امتحانات الصف التاســع والصف الثاني عشــر إلى هيئة جودة التعليم والتدريب، تعمل هيئة جودة التعليم والتدريب - خالل هذه الفترة - 

بكل إخالٍص وتفاٍن منذ لحظة تكليفها بهذه المسئولية الوطنية بما يحقق أقصى درجات الضبط واإلتقان.

اشـــادت  ذلـــك،  علـــى  يقهـــا  ل ع ت ي  ـ ـ ـ ف و
الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة جـــودة التعليم 
والتدريـــب، جواهـــر المضحكـــي، بصدور 
القـــرار بشـــأن الموافقـــة علـــى نقـــل تبعية 
االمتحانـــات الوطنيـــة إشـــراًفا وتنفيـــًذا 
مـــن وزارة التربيـــة والتعليـــم إلـــى هيئـــة 
جـــودة التعليـــم والتدريـــب، معربـــًة عـــن 
شـــكرها وامتنانها لسمو ولي العهد رئيس 
الـــوزراء، لهـــذه “الثقة الكريمـــة في الهيئة 
وفـــي منتســـبيها، وبمـــا يمثله صـــدور هذا 
القـــرار من دافع حقيقي لمضاعفة الجهود 
إلنجـــاز المهمـــات واألهـــداف الموكلة إلى 
رًة  هيئـــة جـــودة التعليـــم والتدريـــب، مقدِّ
هـــذا الدعـــم، واالهتمـــام، والرعايـــة مـــن 
ِقَبِل ســـموه، لمســـتقبل األجيـــال القادمة؛ 

إذ أنَّ أبناءنـــا الطلبـــة هم الهدف األســـمى 
في هـــذا التطويـــر، إلـــى أن يتخرجوا من 
مؤسســـاتهم التعليمية، ثم يدخلوا ســـوق 

العمل بكل ثقة وتمّكن”.
وأشـــارت المضحكـــي، إلـــى أنَّ المشـــروَع 
سيتم تنفيذه على أربع مراحل تدريجية؛ 
تبـــدأ بالتهيئـــة لالمتحانـــات الوطنيـــة، ثم 
مرحلـــة إعـــداد نظامهـــا، تتلوهـــا مرحلـــة 
ـة  ـ ـ ًرا مرحل ـ ـ ـي، وأخيـ ـ ـ ـق التجريب ـ التطبيـ
ــة  ــدارس مملكـ ــي مـ ــي فـ ـا الفعلـ ـ تنفيذهـ

البحرين.
الهيئـــة  أن خطـــة  لمضحكـــي،  ا دت  ـ ـ ـ ّك وأ
الزمنية لتنفيذ االمتحانات الوطنية خالل 
األعوام القادمة قد بدأت هذا العام، حيث 
إنَّ العمل جاٍر للحصول على االستشارات 

ـة، والتأكـــد مـــن جاهزيـــة البنيـــة  ـ المحليـ
التحتيـــة واالحتياجـــات التقنيـــة، تتلوها 
مرحلة إعداد نظـــام االمتحانات الوطنية 
من خالل استشارات فنية دولية، وإعداد 
نظـــام إلكترونـــي شـــامل، وتجريبه خالل 

العام القادم 2021. 
واضافت “أما في العام 2022، فســـتنتقل 
الهيئـــة إلـــى مرحلـــة تطبيـــق االمتحانات 
ا  التجريبيـــة، من خالل تنفيذهـــا إلكترونيًّ
علـــى جميع المـــدارس الحكومية ومن ثمَّ 
تصحيحهـــا، وأخذ تغذية راجعـــة مفيدة؛ 
ا  لنصل مًعا إلى مرحلـــة تطبيقها إلكترونيًّ
بشكل فعلي للصفين التاسع والثاني عشر 

في العام 2023”.
وذكرت أنَّ المشروع قائم على رفع كفاءة 

الطلبة بمؤشـــرات أداء مرتفعة في نتائج 
االمتحانات الوطنية بحلول 2023، وهي 
ليســـت التجربـــة الوحيـــدة فـــي الســـاحة، 
حيـــث إنَّ هنـــاك عـــدًدا مـــن الـــدول التـــي 
تعتمـــد في تنفيذ تقييماتها التربوية على 
مؤسســـات تربويـــة متخصصـــة مســـتقلة 
وبعيـــدًة عـــن اختصاصـــات وزارة التربية 
والتعليم؛ لضمـــان الحياديـــة والموثوقية 
فـــي تقييم األداء وإصـــدار النتائج، ومنها 
علـــى ســـبيل المثـــال نيوزيلندا )الشـــهادة 
الوطنيـــة لإلنجـــاز األكاديمـــي(، وفنلنـــدا 

)امتحان الثانوية العامة الفنلندية(.
واشـــارت الـــى أن مشـــروع تنفيـــذ الهيئـــة 
االمتحانـــات الوطنيـــة للصفيـــن التاســـع 
والثاني عشـــر يســـعى إلى قياس مستوى 

أداء الطلبـــة فـــي المهـــارات، والكفايـــات، 
والمعارف. كما يهدف إلى المســـاهمة في 
تطويـــر نظام التعليم في مملكة البحرين، 
وتوفيـــر معلومات حـــول أداء الطلبة في 
نهاية التعليم األساســـي )الصف التاســـع(؛ 
مـــن أجل تحســـين مســـتواهم، حيث تعدُّ 
االمتحانات الوطنية للصف التاسع مؤهاًل 
لتخـــرج الطالـــب مـــن التعليـــم األساســـي 
ُن هذا المؤهل على اإلطار  اإللزامي، وُيَسكَّ
الوطنـــي للمؤهالت، كما تعـــد االمتحانات 

الوطنيـــة للصف الثاني عشـــر هي المؤهل 
األساســـي لتخـــرج الطالـــب فـــي التعليـــم 
ُن علـــى اإلطـــار الوطنـــي  الثانـــوي، وُيَســـكَّ
للمؤهالت، كما ســـتكون نتائج امتحانات 
ا  يًّ ـ ـ ا أساسـ ـ ـ ـ ًب ـر متطل ـ ـي عشـ ـ ـف الثانـ ـ الصـ
لاللتحـــاق بالتعليم العالي وســـوق العمل، 
حيث هو الحلقة األهم في هذه السلسلة، 
كفايـــًة، ومعرفًة وحصواًل علـــى المهارات 
الالزمـــة التي تؤهله لدخول ســـوق العمل 

بكل سهولة وُيسر.

المنامة - بنا

هاوي أغنام يقلق مهّزة.. ثغاء مزعج ورائحة نتنة وأمراض جلدية
يعاني سكان مجمع 603، شارع رقم 345، بمنطقة مهزة من صوت 
ثغاء األغنام وروائحها المزعجة، بسبب قيام شخص يقطن بالقرب 
منهــم بتربيــة هذه الماشــية، ومــن دون التفات لمطالبــات الجيران 
الملحة بإزالتها، ألنها تخالف القانون، وتســببت في أمراض جلدية 

لبعض منهم.

المنطقـــة  ـــكان  س د  ـ ـ ـ ح أ ل  ا ـ ـ ـ ق و
ـــل  ي ل ص ل  ـ ـ ـ ي ل ج ل ا د ب ع ى  ـ ـ ـ ع د ي و
ـّلم  ـ ـه سـ ـ ــالد”: بأنـ ـة “البـ ـ لصحيفـ
شـــكوى باســـم الجيـــران بشـــأن 
مربـــي األغنـــام، ألمانـــة العاصمة 
ومجلـــس أمانة العاصمة ووزارة 
الصحـــة والمجلس األعلى للبيئة 
وعديـــد مـــن الجهـــات الرســـمية 

ولكنها لم تحرك ساكنا.
وذكر: أنـــه اضطر مؤخرا لتقديم 
بـــالغ ضـــده لـــدى مركـــز شـــرطة 

سترة من أجل اتخاذ الالزم.
ة  ـ ـ ـ ي ب ر ت ن  أ  : ل ـ ـ ـ ي ل ص ح  ـ ـ ـ ض و أ و
ــر يخالـــف  ــية بالبيـــت أمـ الماشـ
قانـــون النظافـــة، الصـــادر بالعام 
2015، والذي ينص صراحة على 
حظـــر تربيـــة الماشـــية والطيور، 
ومـــا فـــي حكمهـــا، فـــي المنـــازل 
والوحدات الســـكنية وملحقاتها 

إال في األماكن المرخصة لذلك.
ولفـــت إلـــى: أن عـــدد الماشـــية 
الموجـــودة لـــدى صاحـــب البيت 

يصـــل لقرابة 50 رأًســـا، وصوتها 
ة ال  ـ ـ ـ ن ت ن ل ا ا  ـ ـ ـ ه ئحت ورا ج  ـ ـ مزعـ ل ا

تطاق.
حاولـــوا  الجيـــران  إن   : ل ا ـ ـ ـ ق و
ـل مـــع صاحـــب البيـــت  ـ التواصـ
لتســـوية الموضـــوع وديـــا، ولكن 
ـاطات لذلـــك،  ـ ـلت كل الوسـ ـ فشـ
وشـــهد هذا الموضوع تدخال من 
شخصيات بالمنطقة ومن بينهم 
عضـــو مجلـــس أمانـــة العاصمـــة 
عبدالواحـــد النكال، ولكن تســـلم 
الجميـــع ردا ســـلبيا مـــن هـــاوي 

تربية الماشية.
واســـتدرك صليـــل مختتًمـــا: إن 
الجيـــران حيـــن طلبوا منـــه إزالة 

ــه،  ــن بيتـ ــة مـ ــية المزعجـ الماشـ
أجاب بـــأن لديه هذه الهواية وال 

يتاجر بها.

بطاقة البالغ بالشرطة

السكان ينتقدون 
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