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áª«μëdG √GDhQh ióØªdG πgÉ©dG äÉeÉ¡°SE’ ô«Ñc ôjó≤J

ºdÉ©dG »a É«dÉY øjôëÑdG º°SG â©aQ ¬àdÓL äGRÉéfEG :¿ƒjQƒ°Th ÜGƒf

±É°ûàc’ÉH º∏©àdG á«é«JGôà°SG
,Ék ©e ¿ƒ©ª°ùjh ¿hógÉ°ûj Éªe áFÉªdÉH 50h
Éªe áFÉªdÉH 90h ,¿ƒdƒ≤j Éªe áFÉªdÉH 70h
.Ék ©e ¿ƒ∏©Øjh ¿ƒdƒ≤j
¬eó≤j …ò`` dG ¬``«`Lƒ``à`dG QGó``≤` e Ö``°`ù`ë`Hh
º∏©àdG á«é«JGôà°SG ô``aƒ``J ,ÜÓ``£`∏`d º∏©ªdG
:É``¡`ª`gCG ,á``«`°`ù`jQó``J ¥ô`` W Ió`` Y ±É``°`û`à`c’É``H
,¬LƒªdG ¬Ñ°T ±É°ûàc’Gh ,¬LƒªdG ±É°ûàc’G
,¬LƒªdG ±É°ûàc’G »Øa .ôëdG ±É°ûàc’Gh
äÉª«∏©J ôÑY ø«ª∏©àªdG ¬«LƒàH º∏©ªdG Ωƒ≤j
Ió«Lh áª«b IôÑN ≈∏Y º¡dƒ°üM ¿Éª°†d »ØμJ
á«∏≤©dG º¡JGQób ΩGóîà°SG »a º¡MÉéf ¿Éª°†d
OGô``ª`dG äÉeƒ∏©ªdGh º«gÉØªdG ±É°ûàcG »``a
´ƒædG Gò``g ¿CG ,ô``cò``dÉ``H ô``jó``é`dGh .É¡aÉ°ûàcG
,(á«FGóàH’G) á«°SÉ°SC’G á∏MôªdG ò«eÓJ Ö°SÉæj
∫ÓN øe º¡àaô©e ôjƒ£àH º¡d íª°ùj å«M
¬Ñ°T ±É°ûàc’G »ah .Iô°TÉÑe á«∏ªY äGôÑN
¬aÉ°ûàcG OGôªdG A»°ûdG º∏©ªdG Ωó≤j ,¬LƒªdG
,äÉª«∏©àdGh äÉ¡«LƒàdG øe øμªe Qób πbCG ™e
»a ájôëdG øe ôÑcCG áMÉ°ùe ø«ª∏©àªdG AÉ£YE’
»a ÉeCG .A»°ûdG ∂dP ≈dEG ∫ƒ°UƒdG á≤jôW QÉ«àNG
,±É°ûàc’G ´GƒfCG ≈bQCG ƒgh ,ôëdG ±É°ûàc’G
¬æe Ö∏£j IOó``ë`e á∏μ°ûe º∏©àªdG ¬``LGƒ``«`a
±É°ûàc’G ájôM ¬d ∑ôàJh É¡∏M ≈dEG ∫ƒ°UƒdG
≈dEG IQÉ°TE’G QóéJh .èFÉàædG ≈dEG ∫ƒ°UƒdGh
¿ƒμj ¿CG Ö∏£àj ±É°ûàc’G øe ´ƒædG Gòg ¿CG
øe ø«≤HÉ°ùdG ø«YƒædG ≈∏Y ÜQóJ ób º∏©àªdG
.±É°ûàc’G
Oƒ`` ` Lh ≈`` ∏` `Y ¿ƒ`` `jƒ`` `Hô`` `à` ` dG ™`` ª` `é` `jh
á«é«JGôà°SG ≥«Ñ£àd ø«à«∏ªY ø``«`à`≤`jô``W
±É°ûàc’G á≤jôW :Éªg ,±É°ûàc’ÉH º∏©àdG
á≤jôWh ,(ΩÉ©dG ≈dEG ¢UÉîdG øe) »FGô≤à°S’G
»Øa .(»WÉÑæà°S’G) »d’óà°S’G ±É°ûàc’G
±É°ûàcG ºàj ,»FGô≤à°S’G ±É°ûàc’G á≤jôW
áYƒªée á°SGQO ∫ÓN øe Ée CGóÑe hCG Ωƒ¡Øe
,CGóÑªdG hCG Ωƒ¡ØªdG Gò¡H á≤∏©àªdG á∏ãeC’G øe
:ø«ª¡e ø``jCGõ``L ≈∏Y á≤jô£dG √ò``g πªà°ûJh
.êÉàæà°S’G ƒgh »fÉãdGh ,πF’ódG ƒgh ∫hC’G
ºàj ,»``d’ó``à` °` S’G ±É``°` û` à` c’G á``≤` jô``W »`` ah
¬aÉ°ûàcG OGôªdG CGóÑªdG hCG º«ª©àdG ≈dEG π°UƒàdG
äÉeƒ∏©ªdG øe »≤£æªdG êÉàæà°S’G ≥jôW øY
ìÉéf ¿CG ,ôcòdÉH ôjóédGh .É¡à°SGQO ≥Ñ°S »àdG
≈∏Y º∏©ªdG IQób ≈∏Y Gk ô«ãc óªà©j á≤jô£dG √òg
á¡LƒªdG á∏Ä°SC’G øe á∏°ù∏°S ¬«LƒJh áZÉ«°U
.Üƒ∏£ªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ≈dEG ÜÓ£dG Oƒ≤J »àdG

äô``Hô``g …õ``«` ∏` é` fE’G ±ƒ°ù∏«ØdG ô«°ûj
≈``dEG (Herbert Spencer) ô°ùæÑ°S
øe øμªe Qó``b πbCÉH ò«eÓàdG ójhõJ IQhô°V
≥FÉ≤ëdG ±É°ûàcG ≈∏Y º¡©«é°ûJ ºK äÉeƒ∏©ªdG
á¡LƒªdG á∏Ä°SC’G øe áYƒªée ôÑY º¡°ùØfCÉH
ºdÉY ∫ƒ≤j ,Oó°üdG Gò``g »``ah .ä’’ó``à`°`S’Gh
Jerome) ôfhôH Ωhô«L »μjôeC’G ¢ùØædG
¬°ùØæH ±É°ûàcÓd OôØdG á°SQÉªe{ :(Bruner
π©éJ á≤jô£H äÉeƒ∏©e ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ¬ª∏©J
ôÑà©J .zäÓμ°ûªdG πëd áªFÓe äÉeƒ∏©ªdG √òg
Oƒ©j »àdGh ,±É°ûàc’ÉH º∏©àdG á«é«JGôà°SG
øe ,ô``fhô``H ºdÉ©dG ≈``dEG É¡°ù«°SCÉJ »a π°†ØdG
ájÉæ©H â«¶M »àdG á«°ùjQóàdG äÉ``gÉ``é`J’G
É¡d Éªd º«∏©àdGh á«HôàdG AGôÑNh ø«jƒHôàdG
º¡ÑjQóJh ÜÓ£dG ™«é°ûJ »a á¨dÉH á«ªgCG øe
™ªLh åëÑdG äGQÉ``¡` e ≈``∏`Yh ô«μØàdG ≈∏Y
.äGQGô≤dG PÉîJGh äÉeƒ∏©ªdG
º∏©àdG á«é«JGôà°SG ¿ƒ°üàîªdG ±ôq ©jh
Discovery Learning) ±É°ûàc’ÉH
øe Ö∏£àJ ô«μØJ á«∏ªY É¡fCÉH (Strategy
É¡Ø««μJh ¬JÉeƒ∏©e º«¶æJ IOÉ`` `YEG º∏©àªdG
øμJ ºd IójóL äÉbÓY ájDhQ øe ¬æμªj πμ°ûH
±Gô°TEG ∫ÓN øe ∂dPh ,πÑb øe ¬jód áahô©e
º∏©àdG ¿CG ôfhôH ºdÉ©dG iôjh .¬¡«LƒJh º∏©ªdG
:»g ,πMGôe hCG äGƒ£N çÓãH ôªj ±É°ûàc’ÉH
»Øa .ájõeôdGh ,á«ægòdG Qƒ°üdGh ,•É°ûædG
AÉ«°TC’G ™e º∏©àªdG πeÉ©àj ,•É°ûædG á∏Môe
Qƒ°üdG á∏Môe »``ah ,Iô°TÉÑe á°Sƒ°ùëªdG
øe Ék «ægP AÉ«°TC’G »a º∏©àªdG ôμØj ,á«ægòdG
á∏MôªdG »a ÉeCG .É¡©e ô°TÉÑªdG πeÉ©àdG ¿hO
Iô°TÉÑe RƒeôdÉH º∏©àªdG πeÉ©à«a ,ájõeôdG
.IOôée á≤jô£H
±É°ûàc’ÉH º∏©àdG á«é«JGôà°SG ™é°ûJh
á«∏≤©dG äÉjƒà°ùªdG ≈∏Y πª©Jh óbÉædG ô«μØàdG
É¡fCG Éªc ,ºjƒ≤àdGh Ö«côàdGh π«∏ëàdÉc ,É«∏©dG
ójõJh ,QÉ``μ`à`H’Gh ´Gó`` HE’G á«ªæJ »a óYÉ°ùJ
√ôaƒJ ÉªH ,º∏©àdG ƒëf º∏©àªdG á«©aGO ø``e
¬aÉ°ûàcG AÉæKCG É¡H ô©°ûj IQÉ``KEGh ≥jƒ°ûJ øe
øe ójó©dG äQÉ``°` TCG ó``bh .¬°ùØæH äÉeƒ∏©ªdG
º∏©àdG á«é«JGôà°SG á«∏YÉa ≈``dEG äÉ``°` SGQó``dG
»aô©ªdG iƒàëªdG ÜÉ°ùàcG »a ±É°ûàc’ÉH
ÜÓ``£`dG ¿EG å``«`M ,√ô`` cò`` Jh ¬``H ®É``Ø` à` M’Gh
áFÉªdÉH 20h ,¿hCGô≤j Éªe áFÉªdÉH 10 ¿hôcòàj
,¿hógÉ°ûj Éªe áFÉªdÉH 30h ,¿ƒ©ª°ùj Éªe

áμ∏ªe ø«H á``jƒ``≤`dGh á≤«KƒdG äÉ``bÓ``©`dG ó``cDƒ` j ΩÉ``°`Sƒ``dG
ídÉ°üªdG Rõ©jh á«μjôe’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG
ájDhôH øjôëÑdG Ö©°T RGõàYGh ôîa øY Ék Hô©e ,ácôà°ûªdG
»°ù«FQ CGóÑªc QGƒëdG CGóÑe õjõ©J »a áÑbÉãdG ∂∏ªdG ádÓL
.ΩÓ°ùdG AÉ°SQE’
Gk ôjó≤J »JCÉj ΩÉ°SƒdG ¿CG »°VÉ≤dG ≈°ù«Y ÖFÉædG ôcP Éªc
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓéd á«μjôeC’G IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dG øe
¿ƒch ,»FÉæãdG ¿hÉ©àdG Iô«°ùªH ™aódG »a RQÉÑdG √QhOh
≈dEG á«YÉ°ùdG á«dhódG Oƒ¡édG πμd Ék«°ù«FQ Ék ªYGO øjôëÑdG
»a á∏YÉØdG É¡JÉcQÉ°ûe ôÑY QGô≤à°S’Gh á«ªæàdG õjõ©J
É¡fCÉ°T øe »àdG á«ª«∏bE’Gh á«dhódG äÉØdÉëàdG ∞∏àîe
∫hódG ™e ∑ôà°ûªdG πª©dGh ,ø««dhódG º∏°ùdGh øeC’G õjõ©J
.á≤£æªdG øeCG ø«eCÉàd á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG áØ«∏ëdG
Gòg …OGhò``dG ¬∏dGóÑY QƒàcódG ÖFÉædG ∫Éb ¬ÑfÉL øe
ô°ûf »a …OÉjôdG ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL QhO ócDƒj ΩÉ°SƒdG
á«é«JGôà°S’G äÉ``bÓ``©`dG ƒªf ≈``dG ¬``©`aOh ,ΩÓ``°`ù`dG º«b
á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H á≤«KƒdG
äÉ£ëªdG ôÑY õq«ªàªdG »îjQÉàdG É¡©HÉ£H âª°ùJG »àdGh
¿hÉ©àdG õjõ©J »``a ô`` KC’G º«¶Y É¡d ¿É``c É``e ,áØ∏àîªdG
ä’ÉéªdG øe ójó©dG »a ø«≤jó°üdG øjó∏ÑdG ø«H ∑ôà°ûªdG
.ájƒ«ëdG
ójGR »∏Y ÜGƒædG ¢ù∏ée á°ù«Fôd »fÉãdG ÖFÉædG ∫Ébh
ºYO »``a ¬àdÓéd ô«ÑμdG Qhó``dG ¢ùμ©j ºjôμàdG Gò``g ¿G
º«b ô°ûfh QGô≤à°S’Gh øeC’G õjõ©J »YÉ°ùe πc IófÉ°ùeh
Gk ócDƒe ,»dhódGh »ª«∏bE’G øjó«©°üdG ≈∏Y ΩÓ°ùdG ÇOÉÑeh
IóëàªdG äÉj’ƒdGh øjôëÑdG ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dG ¿CG
»a QGô≤à°S’Gh øeC’G ÉjÉ°†b áeóN ≈∏Y Ωƒ≤J á«μjôeC’G
.íeÉ°ùàdGh ΩÓ°ùdG áaÉ≤K ô°ûfh á≤£æªdG
¢ù«FôdG áeÉîa ΩÉªàgG ¿CG ôeÉ©dG óªMCG ÖFÉædG ócCG Éª«a
¥É≤ëà°S’G ΩÉ°Sh ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL íæªH »μjôeC’G
á≤«KƒdG ácGô°ûdGh áî°SGôdG äÉbÓ©dG ≥∏£æe øe »JCÉJ
øe Ék ` eÉ``Y 120 ø``e ô``ã` cC’ ó``à`ª`Jh ø``jó``∏`Ñ`dG ™ªéJ »``à` dG
ácôà°ûªdG ídÉ°üªdG ≥«≤ëJ ±ó¡H ¿hÉ©àdGh ≥«°ùæàdG
ï«°SôJ »a øjó∏ÑdG äÉeÉ¡°SEGh ,áaÉc äÉjƒà°ùªdG ≈∏Y
≈∏Y É¡°UôMh ,»dhódG ΩÓ°ùdGh QGô≤à°S’Gh øeC’G ºFÉYO
øe ≥≤ëJ É``e ≈∏Y AÉæÑdG ±ó``¡`H øjôëÑdG ™``e ¿hÉ``©`à`dG
.Ωó≤àdGh QÉgOR’G øe ójõªdG ≥«≤ëJh äGRÉéfEG
ÖMÉ°U ¿EG áªMQ ∫BG …RÉ``Z ÖFÉædG ∫É``b ¬à«MÉf øe
OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG
¬«YÉ°ùe ∫ÓN øe Ék «dhO ák bƒeôe ák fÉμªH ≈¶ëj ,ióØªdG
ΩÓ°ùdG ô°ûfh øeC’G óYGƒb AÉ°SQEG »a IóFGôdG ¬JGQOÉÑeh
iôÑμdG ∫hódG ™e ∑ôà°ûªdG πª©dGh ¿hÉ©àdG ôÑY ºdÉ©dG »a
™àªàj »àdG áÑbÉãdG iDhô``dG GócDƒe ,á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG
±GógCG ≥«≤ëàH ºFGódG ¬eÉªàgGh iqóØªdG ∂∏ªdG ádÓL É¡H
áaÉ≤K ï«°SôJ ≈∏Y ÜhDhó``dG πª©dGh áeGóà°ùªdG á«ªæàdG
q ∑ôà°ûªdG ¢û«©dG
.ΩÓ°ùdGh ΩÉFƒdG ìhQ åHh

.á«fÉ°ùfE’Gh á«dhódG ≥«KGƒªdÉH
áμ∏ªe ø«H äÉbÓ©dG »a Ωó≤àªdG Qƒ£àdG ¿CG âë°VhCGh
≈∏Y ¢ùμ©æ«°S á«μjôeC’G IóëàªdG äÉ``j’ƒ``dGh øjôëÑdG
¥É``aBG íàØJh ,á«°SÉ«°ùdGh ájOÉ°üàb’G áeƒ¶æªdG õjõ©J
∫Ó``ME’ øjó∏ÑdG ø«H ∑ôà°ûªdG πª©dGh ¿hÉ©à∏d Ö``MQCG
äGRÉ``é`fEÉ`H ô``Ø`¶`dGh ,á≤£æªdG »``a QGô``≤`à`°`S’Gh ΩÓ``°`ù`dG
áeÉ©dG áë∏°üªdG ≈∏Y ô«îdGh ™ØædÉH Oƒ©J äÉÑ°ùàμeh
.Üƒ©°û∏d
ó∏≤J ¿G Ωƒ∏°ùdG ìÉÑ°U óªMCG ÖFÉædG ∫É``b ¬ÑfÉL øe
¬eó≤J …ò``dG ™``«`aô``dG ΩÉ``°`Sƒ``dG Gò``g ió``Ø`ª`dG ∂∏ªdG á``dÓ``L
áfÉμªdG ócDƒj øjRQÉÑdG IOÉ≤∏d á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG
»a ¬àdÓL äÉeÉ¡°SE’ ôªà°ùªdG ôjó≤àdGh É¡H ≈¶ëj »àdG
ó«cCÉJh ,á≤£æªdÉH ΩÓ°ùdG ô°ûf É¡æ«H øeh ä’ÉéªdG ≈à°T
Éæàμ∏ªe ¢``VQCG ≈∏Y ¿É``jOC’G ∞∏àîe ø«H ¢ûjÉ©àdG Ωƒ¡Øe
¢ûjÉ©àdGh QGƒë∏d óªM ∂∏ªdG õcôe AÉ°ûfEG Éeh ,á«dÉ¨dG
.ádhòÑªdG »YÉ°ùªdG √òg ≈∏Y ó«cCÉJ ’G »ª∏°ùdG
…òdGh ºdÉ©dG ∫hO áμ∏ªªdG ø«H äÉbÓ©dG õjõ©J ¿CG ócCGh
»a äÉ«∏°üæ≤dGh äGQÉØ°ùdG QÉ°ûàfG ∫ÓN øe Ék«∏L í°†àj
ø«æWGƒªdG ≈∏Y π«¡°ùàdG πLCG øe ∂dòc »JCÉj ∫hódG √òg
á``eRÓ``dG äÓ``«`¡`°`ù`à`dG º``jó``≤` Jh É``¡`«`a ¿hó``LGƒ``à` j ø``jò``dG
≈dG áaÉ°VE’ÉH ,º¡d ¿ƒ©dG ºjó≤Jh º¡àjÉYQ ≈∏Y ¢UôëdGh
™e ábGó°üdGh ¿hÉ©àdG äÉbÓY õjõ©àd ôªà°ùªdG »©°ùdG
.ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe
ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL IOÉ«b âëJ øjôëÑdG ¿CG ô``cPh
≥«≤ëàd É¡JCGƒH á∏eÉ°T ájƒªæJh á«fGôªY á°†¡f â≤≤M
âª¡°SCG »``à` dGh á≤£æªdG ∫hO ø``«`H Iõ``«`ª`à`ª`dG á``fÉ``μ`ª`dG
QGô≤à°S’Gh øeCÓd áMGhh Gkó°ü≤e É¡∏©L »a ∫É©a πμ°ûH
¬H ™àªàJ Ée π°†ØH É¡«dG äGQÉªãà°S’G øe ójó©dG ÜòLh
™aQ ≈∏Y »HÉéjG πμ°ûH â°ùμ©fG »``à`dGh äÓ«¡°ùJ ø``e
.áμ∏ªª∏d …OÉ°üàb’G iƒà°ùªdG
IQÉéàdG IQGRh ΩGô``HEG ¿CG ≈``dEG Ωƒ∏°ùdG ÖFÉædG âØdh
áμ∏ªªdÉH áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG IQGRhh á«μjôe’G
á«μjôeC’G IQÉéàdG õjõ©J ≈dG ±ó¡J GkôNDƒe ºgÉØJ Iôcòe
»a á«μjôeCG ájQÉéJ á≤£æe AÉ°ûfG ∫ÓN øe á«æjôëÑdG
ácôà°ûªdG á«FÉæãdG äÉbÓ©dG QGôªà°SG Rõ©j øjôëÑdG
≈∏Y ájOÉ°üàb’G óFGƒ©dG á«ªæàH Ékeób ™aódG »a ºgÉ°ùjh
.øjó∏ÑdG Óc
±É°†j ΩÉ°SƒdG Gòg ¿G ôÑªb QÉªY ÖFÉædG ∫Éb √QhóH
¬∏ªY ∫Gƒ``W ÉæJô«°ùe óFÉb É¡≤ëà°SG »àdG áª°ShC’G ≈``dEG
ô©°ûf ÉæfEGh ,™ªLCG ºdÉ©∏d OhóëeÓdG ¬FÉ£Yh ÜhDhó``dG
âëJ AÉ£©ªdG øWƒdG Gò¡d ÉæFÉªàfÉH RGõ``à`Y’Gh ôîØdÉH
É¡≤ëà°SG »àdG á``ª`°`ShC’G π``c ¿CG Ék Ø«°†e ,¬àdÓL IOÉ``«`b
ôªà°ùªdG ¬ªYOh RQÉÑdG …OÉ«≤dG √Qhód ó«cCÉJ »g ¬àdÓL
iƒà°ùªdG ≈∏Y ΩÓ°ùdGh QGô≤à°S’G ÇOÉÑeh º«b ≥«≤ëàd
.»ªdÉ©dGh »ª«∏bE’G
Gòg ∂∏ªdG ádÓL íæe ¿G »μdÉªdG º°SÉH ÖFÉædG ∫Ébh

äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG äÉjBG ≈ª°SCG ¿ƒjQƒ°Th ÜGƒf ™aQ
∫BG ≈°ù«Y ø``H óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ≈``dEG
ΩÉ°Sh ¬àdÓL íæe áÑ°SÉæªH ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N
ódÉfhO ¢ù«FôdG áeÉîa πÑb øe ≈∏YCG óFÉb áÑJôH ¥É≤ëà°S’G
.á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG ¢ù«FQ ÖeGôJ
™«aôdG ΩÉ°SƒdG Gòg ióØªdG ∂∏ªdG ádÓL íæe ¿CG GhócCGh
áØ«∏ëdG ∫hódG øe øjõ«ªªdGh øjRQÉÑdG IOÉ≤∏d íæªj …òdG
á«dÉ©dG áfÉμªdG ≈∏Y á``d’O ,á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒ∏d
äÉj’ƒdG iód ¬àdÓL É¡H ≈¶ëj »àdG áª«μëdG ájDhôdGh
¬àdÓL ΩÉ≤ªd ô«ÑμdG ôjó≤àdGh ,á≤jó°üdG á«μjôeC’G IóëàªdG
»a Iô«Ñc äÉeÉ¡°SEGh IRQÉH QGhOCG øe ,¬H ΩÉb Éªd »eÉ°ùdG
áª«μM á``jDhQ ≥``ah QÉ`` gOR’Gh QGô≤à°S’Gh ø``eC’G õjõ©J
¬àdÓL äGRÉéfG ¿G ø«Ø«°†e ,á≤£æªdG »a ΩÓ°ùdG ô°ûæd
RGõàY’Gh ôîØdG º«¶Y øY ø«Hô©e ,ábƒÑ°ùe ô«Zh IOôØàe
¬àdÓéd ábƒÑ°ùªdG ô«Zh IOôØàªdGh áª«¶©dG äGRÉéf’ÉH
∫hó``dG ±É°üe »``a íÑ°üàd øjôëÑdG º°SG â©aQ »``à`dGh
.zºdÉ©dGh á≤£æªdG iƒà°ùe ≈∏Y áeó≤àªdG
øeC’Gh ´ÉaódGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd ¢ù«FQ ∫Ébh
»°ù«°ùdG óªëe ¢``Só``æ`¡`ª`dG ÜGƒ``æ` dG ¢ù∏éªH »``æ`Wƒ``dG
óFÉ≤dG ióØªdG ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿G ø«æ«YƒÑdG
¢SQóà°S ºμëdG »a áØ°ù∏a óLhCG Iô£ØdÉH óFÉb ƒg ≈∏YC’G
ï°SGôdG RÉ``é` fE’G ø``e á∏jƒW Iô«°ùe ∫Ó``N ø``e ∫É``«`LCÓ`d
ïjQÉàdG ô£°ù«°S øjòdG ΩÉ¶©dG IOÉ≤dG øe ¬∏©L Ée ,º«μëdGh
.ÖgP øe ±hôëH ºgAÉª°SCG
ΩÉ°Sh ƒg ≈∏YCG óFÉb áÑJôH ¥É≤ëà°S’G ΩÉ°Sh ¿CG ócCGh
áHhDhódGh áª«¶©dG Oƒ¡édÉH Ék aGôàYG »JCÉjh ,¥ƒeôeh QOÉf
ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¬H ™∏£°†j …ò``dG ô«ÑμdG Qhó``dGh
äÉbÓ©d Ék éjƒàJh ºdÉ©dGh á≤£æªdG »a ióØªdG OÓÑdG πgÉY
øjôëÑdG áμ∏ªe ø«H Iõ«ªàªdGh á∏jƒ£dG á«îjQÉàdG ácGô°ûdG
.Oƒ≤Y ióe ≈∏Y äóàeG »àdG á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdGh
ø``eC’Gh ´É``aó``dGh á«LQÉîdG ¿hDƒ`°`û`dG áæéd äó`` cCGh
óªMCG øH ∞°Sƒj ƒ°†©dG á°SÉFôH iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH »æWƒdG
≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†M ¿CG ,ºà¨dG
ák bƒeôe ák fÉμªH ≈¶ëj ,ióØªdG OÓÑdG πgÉY ,áØ«∏N ∫BG
AÉ°SQEG »a Ió``FGô``dG ¬``JGQOÉ``Ñ`eh ¬«YÉ°ùe ∫Ó``N øe Ék `«`dhO
πª©dGh ¿hÉ©àdG ôÑY ºdÉ©dG »a ΩÓ°ùdG ô°ûfh øeC’G óYGƒb
πμH Ék Äæ¡e ,á≤jó°üdGh á≤«≤°ûdG iôÑμdG ∫hódG ™e ∑ôà°ûªdG
.ºjôμàdG Gò¡H ¬àdÓL RGõàYGh ôîa
ø``eC’Gh ´É``aó``dGh á«LQÉîdG ¿hDƒ°ûdG áæéd äOÉ``°`TCGh
õjõ©J »a Ö°üJ »àdG áÑbÉãdG á«μ∏ªdG ájDhôdÉH »æWƒdG
,ºdÉ©dG ∫hO ∞∏àîe ™e á«LQÉîdG á«æjôëÑdG äÉbÓ©dG
»dhódG ôjó≤àdGh ΩGô``à`M’G π«°UCÉàd É¡dÓN øe ≈©°ùJh
¢ù°SDƒJh ,ä’ÉéªdGh πaÉëªdG ∞∏àîe »a øjôëÑdG áμ∏ªªd
óYGƒb AÉ°SQEG äGQOÉÑe õjõ©J »a áfÉàeh Iƒb ôãcCG áfÉμªd
¿CÉH ï°SGQ ¿ÉªjEG øe ÉbÓ£fG ,ΩÓ°ùdGh QGô≤à°S’Gh øeC’G
ΩGõàd’ÉH ¿hô≤e Üƒ©°ûdGh ¿É``WhCÓ`d QÉ`` gOR’Gh AÉªædG

áμ∏ªªdG »a ó©H øY Ö«Ñ£àdG ôjƒ£àH ≈°UhCG

á``ë°üdG ∫hÉ``æàj z»``FÉªfE’G{h zäÉ``°SGQO{`d ô``jô≤J
zÉ``fhQƒc{ AÉ``æ`KCG Ö``«Ñ`£à`dGh á``«°ù`Ø`ædGh á``«fóÑdG

≈dEG iOCG Éªe ,äÉeóîdG …Ohõe ø«H ∑ôà°ûªdG
ø«eCÉàdG »dÉée »a IójóL äÉeóN ¥Ó``WEG
.áëFÉédG AÉæKCG ájhOC’G π«°UƒJh
Ö«Ñ£àdG áHôéJ âaOÉ°U ,∂dòd áaÉ°VE’ÉH
≈∏Y ,áëFÉédG ∫Ó``N äÉjóëJ Ió``Y ó©H øY
¢†©H óæY »ë°üdG ø«eCÉàdG ÜÉ«Z É¡°SCGQ
´É£≤dG »a ó©H øY Ö«Ñ£àdG áeóN …Ohõ``e
É«LƒdƒæμàdG ΩGóîà°SG áHƒ©°Uh ,¢UÉîdG
,»Ñ£dG ºbÉ£dG OGô``aCGh ≈°VôªdG ¢†©H ≈∏Y
á«°ùØædG á`` `jhOC’G äÉ``Ø`°`Uh ≈``∏`Y Oƒ``«` ≤` dGh
.áHÉbô∏d á©°VÉîdG
ΩÉªàg’G IQhô``°`†`H ôjô≤àdG ≈``°` UhCGh
áYÉæ°üc ¬à«ªæJh ó©H øY Ö«Ñ£àdG ôjƒ£àH
,ájOÉ°üàbGh á«YÉªàLG óFGƒa äGP á«∏Ñ≤à°ùe
á``dÉ``©`Ø`dGh á``°` ShQó``ª` dG ô``«` jÉ``©` ª` dG ™``°``Vhh
Ö«dÉ°SC’G çó``MCÉ` H ∫É``é`ª`dG Gò``g á°SQÉªªd
á«ªbôdG äÉ≤«Ñ£àdG ∞«XƒJh ,äÉ«æ≤àdGh
äÉeóîdGh ájÉYôdG »a ™°ShCG πμ°ûH á«còdG
øjôªà°ùªdG ¿hÉ©àdGh πYÉØàdGh ,á«ë°üdG
,á«ë°üdG ájÉYôdG ´É£b ±Gô``WCG áaÉc ø«H
IOƒ``L iƒà°ùe ™``aô``d …Qhô``°` V ô`` eCG ƒ``gh
É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG π«¡°ùJh á«ë°üdG ájÉYôdG
.øjôëÑdG áμ∏ªe »a

ø«ªLÉædG ÜÉÄàc’Gh »°ùØædG ≥∏≤dÉH GkôKCÉJ
á∏°UGƒeh ´É°VhC’G ™e º∏bCÉàdG áHƒ©°U øY
…òdG §ªædÉH á£°ûfC’Gh á«YÉªàL’G äÉbÓ©dG
.áëFÉédG ¬Jó«b
ó©H øY º∏©àdG ±É°VCG ,≥Ñ°S Ée ≈∏Y Ik hÓY
äÉ«dhDƒ°ùe ∫ÉØWC’G º«∏©J ≈∏Y ±Gô``°`TE’Gh
Éªe ,äÓeÉ©dG äÉ¡eC’G ≥JÉY ≈∏Y äÉjóëJh
≈∏Y á«Ñ∏°ùdG QÉ``KB’G ¢†©H Qƒ¡X ≈``dEG iOCG
ÖÑ°S ƒgh ,»°ùØædGh …ó°ùédG øjó«©°üdG
á¶aÉëª∏d ∫ƒ∏ëdG ™°Vh ≈∏Y õ«côà∏d »aÉ°VEG
¢†¨H á«°ùØædGh ájó°ùédG ¢SÉædG áë°U ≈∏Y
.ájôª©dG áÄØdG øY ô¶ædG
øjôëÑdG áμ∏ªe ∫ƒëJ ¿CG ôjô≤àdG OÉaCGh
¢Shô«a áëFÉL ∫ÓN ó©H øY Ö«Ñ£àdG ≈dEG
®É``Ø` ë` dG »`` a ó``YÉ``°` S ó``é`à`°`ù`ª`dG É`` fhQƒ`` c
á«Ñ£dG º``≤` WC’Gh ø«©LGôªdG áeÓ°S ≈∏Y
»a ájƒ«ëdG á«Ñ£dG äÉeóîdG π£©J ™æeh
á«ë°üdG á``jÉ``Yô``dG ∫É``°`ü`jEGh äÉ«Ø°ûà°ùªdG
π«©ØJ iOCG Éªc ,ä’É``ë` dG ™«ªéd á``eRÓ``dG
≥«≤ëJ ≈`` dEG ó``©`H ø``Y Ö«Ñ£àdG á``°`SQÉ``ª`eh
≥«°ùæàdGh IAÉ``Ø` μ` dG ø``e π``°` †` aCG iƒ``à`°`ù`e
,á«ë°üdG á``jÉ``Yô``dG ´É``£` b »``a ¿hÉ``©` à` dGh
πª©dG äGAGô`` LEGh êPÉªf º«ª°üJ OÉ``YCG ó≤a

äÉ``°` SGQó``∏` d ø``jô``ë` Ñ` dG õ``cô``e Qó```°` `UCG
(äÉ°SGQO) ábÉ£dGh á«dhódGh á«é«JGôà°S’G
áμ∏ªe »a »FÉªfE’G IóëàªdG ºeC’G èeÉfôHh
¿Gƒ``æ`©`H Gkô` jô``≤` J (UNDP) ø``jô``ë`Ñ`dG
Ö«Ñ£àdG QhOh á«°ùØædGh á«fóÑdG áë°üdG{
áμ∏ªe »a 19-ó«aƒc áëFÉL ∫ÓN ó©H øY
áëFÉédG ô«KCÉàd Ók «∏ëJ øª°†àj ,zøjôëÑdG
áë°üdGh á«eƒ«dG á«°û«©ªdG IÉ«ëdG ≈∏Y
äÉ«dBG ΩGóîà°SG IóFÉah ,á«°ùØædGh á«fóÑdG
∫ÓN telemedicine ó©H øY Ö«Ñ£àdG
.Ók Ñ≤à°ùe √ôjƒ£J πÑ°Sh áeRC’G
á≤ª©e äÓ``HÉ``≤` e ≈``∏`Y ô``jô``≤`à`dG ó``ª`à`YG
áØ∏àîe äÉ°ü°üîJ »``a AÉ``Ñ` WC’G ø``e áæq«©d
≈∏Y ±ƒbƒ∏d ,ó©H øY Ö«Ñ£àdG »eóîà°ùeh
∫ƒëàdG óFGƒah á«∏YÉØd º``gGDhQh º¡HQÉéJ
á∏ªμe á``«`é`«`JGô``à`°`SÉ``c ó``©`H ø``Y Ö«Ñ£à∏d
á«ë°üdG á``jÉ``Yô``dG äÉ``eó``N ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d
¬`` LhCG ∞``°`û`ch ,á``ë`FÉ``é`dG ∫Ó`` N á``«`æ`Wƒ``dG
É¡àédÉ©e ≈dEG êÉàëJ »àdG •É≤ædGh Qƒ°ü≤dG
ó©H øY Ö«Ñ£àdG iƒà°ùe ôjƒ£Jh ø«°ùëàd
.áμ∏ªªdG »a
,»©«Ñ°ùdG áªWÉa IQƒàcódG âdÉb ,ÉgQhóH
áãMÉÑdGh zäÉ``°` SGQO{ õcôªH çÉ``ë`HCG á∏«eR
ôaƒJ{ :ôjô≤àdG OGó``YEG ≥jôa »a á«°ù«FôdG
áëFÉé∏d á«°ùØædG QÉKBÓd π°†aCG Ékª¡a ÉæéFÉàf
äGAGô`` `LE’Gh ,øjôëÑdG áμ∏ªe ¿Éμ°S ≈∏Y
äÉ«°UƒJh ,¥É``«`°`ù`dG Gò``g »``a á``jQhô``°`†`dG
áë∏°üªdG πLCG øe ó©H øY Ö«Ñ£àdG ôjƒ£J
.záeÉ©dG
øjôëÑdG »a ¿Éμ°ùdG ¿CG ôjô≤àdG øq«Hh
§ªfh ∑ƒ∏°ùdG »a áXƒë∏e äGô«¨àH Ghôe
πcC’Gh á°VÉjôdG äGOÉY ∂dP »a ÉªH ,IÉ«ëdG
≈°VôªdG ¢†©H IQó``b ≈∏Y ô``KCG Ée ,Ωƒ``æ`dGh
,ôμ°ùdG ¢Vôe IQGOEGh á«JGòdG ájÉæ©dG ≈∏Y
øe ≈°VôªdG äGQÉ``jR IOÉ``jR â¶Mƒd å«M
¢Vôe äGOÉ«Y ≈dEG ÉkeÉY 45 ≈dEG 18 QÉªYC’G
,áëFÉé∏d ≈``dhC’G πMGôªdG AÉ``æ`KCG …ôμ°ùdG
≈dEG ≈°VôªdG äGQÉ``jR ΩÉ``Y πμ°ûH â∏b ¿EGh
¬ÑcGh ;ihó``©` dG ø``e É``ak ƒ``N äÉ«Ø°ûà°ùªdG
π``°`UGƒ``à`dG π``FÉ``°` Sh ΩGó``î` à` °` SG »``a ´É``Ø``JQG
∫ÉØWC’G º∏©J ≈∏Y ±Gô°TE’G »ah ,»YÉªàL’G
.ó©H øY º«∏©àdG ≈dEG ∫ƒëà∏d Gkô¶f
É¡àKóMCG »àdG Iô«ÑμdG äGô«¨à∏d áé«àfh
âfÉc ,™ªàéª∏d áeÉ©dG IÉ«ëdG »a áëFÉédG
ôãcC’G (áæ°S 36 – 18) ÜÉÑ°ûdG øjó°TGôdG áÄa

IQGRƒdÉH äGQOÉÑªdG º««≤Jh á°SGQO áæéd πÑ≤à°ùj á«LQÉîdG ôjRh
ìhQ ≈∏Y ∫ój Éªe IAÉæH äGQOÉÑe ºjó≤J »a ácQÉ°ûª∏d √hóHCG …òdG
πª©dG ôjƒ£J »a ΩÉ¡°SE’G πLCG øe É¡H ¿ƒ©àªàj »àdG á«dhDƒ°ùªdG
.á«LQÉîdG IQGRƒH
É¡eÉ¡e áæé∏dG π°UGƒJ ¿CG á«ªgCG ≈∏Y á«LQÉîdG ô``jRh ó``cCGh
π«©ØJh ò«ØæJ á©HÉàe ∫ÓN øe É¡«dEG â∏chCG »àdG ±GógC’G ≥«≤ëàd
ø«°ùëJh AGOC’G ôjƒ£J »a º¡°ùJ ¿CG øμªj »àdG Iõ«ªàªdG äGQOÉÑªdG
º««≤Jh á°SGQóH á«æ©ªdG áæé∏dG AÉ°†YCGh ¢ù«Fôd Ék«æªàe ,á«LÉàfE’G
.ìÉéædGh ≥«aƒàdG ΩGhO äGQOÉÑªdG
áØ«∏N ∫BG è«YO øH ≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG .O âHôYCG É¡ÑfÉL øe
á«LQÉîdG ôjRƒd ºgôjó≤Jh ºgôμ°T ¢üdÉN øY áæé∏dG AÉ°†YCGh
πª©dG ôjƒ£J ≈∏Y ºFGO ¢UôMh IófÉ°ùeh ΩÉªàgG øe ¬«dƒj Ée ≈∏Y
º¡°UôM øjócDƒe ,IQGRƒ`` dG »ØXƒe AGOCÉ``H AÉ``≤` JQ’Gh ¬JÉLôîeh
á«LQÉîdG IQGRh ±GógCG ≥«≤ëJ πLCG øe ó¡édG Gòg á∏°UGƒe ≈∏Y
.ìƒª£dG …QGOE’G ´hô°ûªdG Gòg øe IOƒ°ûæªdG äÉjÉ¨dGh

,á«LQÉîdG ôjRh ,»fÉjõdG ó°TGQ øH ∞«£∏dGóÑY QƒàcódG πÑ≤à°SG
.O ,IQGRƒ∏d ΩÉ©dG ¿GƒjódÉH ,Ω2021 ôjÉæj 19 ≥aGƒªdG AÉKÓãdG ¢ùeCG
á«LQÉîdG IQGRh π«ch ,áØ«∏N ∫BG è«YO øH ≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG
.áæé∏dG AÉ°†YCGh ,äGQOÉÑªdG º««≤Jh á°SGQóH á«æ©ªdG áæé∏dG ¢ù«FQ
è«YO øH ≈°ù«Y âæH ÉfQ áî«°ûdG .O âeób ,AÉ≤∏dG ájGóH »ah
á°SGQód áæé∏dG É¡H âeÉb »àdG Oƒ¡édG ∫ƒ``M Gkô`jô``≤`J áØ«∏N ∫BG
IQGRh äGQGOEGh »Ñ°ùàæe πÑpb øe áeó≤ªdG äGQOÉÑªdG ™«ªL ∞«æ°üJh
ágƒæe ,IQOÉÑe 520 »dGƒM »dÉªLE’G ÉgOóY ≠∏H »àdGh ,á«LQÉîdG
πμH äGQOÉÑªdG ™«ªL º««≤àd áæé∏dG AÉ°†YCG √Gó``HCG …òdG ¢UôëdÉH
.É¡æ«H øe IõFÉØdG äGQOÉÑªdG QÉ«àNGh á«aÉØ°Th ájOÉ«M
IAÉæÑdGh áÑ«£dG Oƒ¡édÉH á«LQÉîdG ôjRh OÉ°TCG AÉ≤∏dG ∫ÓNh
ájÉæ©dG ø``e ∫É``Y Qó``≤` Hh ,áæé∏dG AÉ``°` †` YCGh á°ù«FQ É¡àdòH »``à`dG
É¡eób »àdG ájôãdGh Iô«ædG QÉμaC’ÉH É kgƒæe ,á«dhDƒ°ùªdGh ΩÉªàg’Gh
¢SÉªëdGh ø``«`jQGOEGh ø««°SÉeƒ∏HO øe á«LQÉîdG IQGRh ƒÑ°ùàæe

º``jó``≤``J á```«```ª```gCG ó````cDƒ````j á```«```Hƒ```æ```é```dG ß```aÉ```ë```e
ø``«``æ``WGƒ``ª``∏``d á```«```fhô```à```μ```dE’G äÉ```eó```î```dG π```°```†```aCG

¢üdÉîH á``«`fhô``à`μ`dE’G º``¶`æ`dGh äÉeƒ∏©ªdG
≈∏Y ,á«HƒæédG ßaÉëe ƒª°ùd ôjó≤àdGh ôμ°ûdG
≈dG á«eGôdG Oƒ¡édG á∏°UGƒe »a ºFGódG ¬°UôM
∫ÉéªdG »a ¿hÉ©àdG Gk ócDƒe ,»ªbôdG ∫ƒëàdG
IOƒ¡°ûªdG á¶aÉëªdG iDhQ ÖcGƒj ÉªH »æ≤àdG
.»fhôàμdE’G π°UGƒàdGh Qƒ£àdG »a

π°UGƒàdG õjõ©J É¡fCÉ°T øe »àdGh ,á¶aÉëªdG
äÉ¡édG øe ójó©dG ™e á«©ªàéªdG ácGô°ûdGh
äÉ©∏£J »Ñ∏j ÉªH á«æeC’G Iõ¡LC’Gh á«eƒμëdG
»a á«ªæàdGh Ωó≤àdG á∏éY ™``aO »a »``dÉ``gC’G
.ä’ÉéªdG ∞∏àîe
á«æ≤J IQGOEG ô``jó``e Ωó``≤` J ,¬``à` ¡` L ø`` e

øH »∏Y øH áØ«∏N ï«°ûdG ƒª°S πÑ≤à°SG
,á«HƒæédG á¶aÉëªdG ßaÉëe áØ«∏N ∫BG áØ«∏N
IQGOEG ôjóe IƒNƒH óªMCG ó«°ùdG ,¢ùeCG ìÉÑ°U
IQGRƒH á«fhôàμdE’G º¶ædGh äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J
.á«∏NGódG
¿CG ßaÉëªdG ƒª°S ó``cCG ,AÉ``≤`∏`dG ∫Ó``Nh
ÉgOƒ¡L á∏°UGƒe ≈∏Y á°üjôM á¶aÉëªdG
á``«` fhô``à` μ` dE’G äÉ`` eó`` î` `dG π``°``†``aCG º``jó``≤` à` d
∫ƒ``ë`à`dG{ QÉ`` `WEG ø``ª`°`V ∂`` dPh ,ø``«`æ`WGƒ``ª`∏`d
É¡eó≤J »``à`dG äÉ``eó``î` dG π``jƒ``ë`Jh z»``ª` bô``dG
ÖàμªdÉc ,á«fhôàμdEG äÉeóN ≈``dEG á¶aÉëªdG
º«¶æJ ∂dòch »°VGôàa’G ¢ù∏éªdGh »còdG
äÉ``bÉ``Hh á«°VGôàa’G äGAÉ``≤`∏`dG ø``e á∏°ù∏°S
.»fhôàμdE’G π°UGƒàdG
äGQOÉÑªdG »æÑJ á«fÉμeEG √ƒª°S åëH Éªc
iƒà°ùªH AÉ``≤` JQÓ``d ±ó``¡` J »``à` dG á``«` ª` bô``dG
É¡eó≤J »àdG äÓeÉ©ªdGh Iõ«ªªdG äÉeóîdG
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ø«æWGƒªdG ∞«XƒJ Iô«Jh ™jô°ùJ »a º¡°ùj

!!..ä’ÉëdG OGOõJ ..äÉÑ°SÉæªdG ó©H
ó«ªëŸG ó«ª

malmahmeed7@gmail.com

ádhO Oƒ¡L É¡©e ™«°†àd iôNG Iôe Oƒ©°üdG
áMGQ πLG øe QÉ¡f π«d πª©J á«ÑW ºbGƒWh
.ø«æWGƒªdG
Éªe ,áÑ°SÉæe π``c »``a Qô``μ`J ô``e’G Gò``g
»àdG äGAGôLE’G ¿G »gh áeÉg á≤«≤M »£©j
√òg »``a äÉ©ªéàdG ™æe π``LG ø``e äò``î`JG
.Üƒ∏£ªdG iƒà°ùªdÉH øμJ ºd äÉÑ°SÉæªdG
≈∏Y ô`` `NBGh ’hG π``jƒ``©`à`dG ¿G ±ô``©` f
ø``WGƒ``e π``c π``Ñ`b ø``e ΩGõ`` à` `d’Gh á``«`Yƒ``à`dG
’ áeÉ©dG ¿CÉ°ûH ≥∏©àj Éª«a øμd ,¬Jô°SGh
AõL Gòg ,á«YƒàdG ≈∏Y §≤a ∫ƒ©f ¿G øμªj
¢Vôa »a ƒg ô``NB’G AõédG øμd ,πëdG øe
äÉ©ªéàdG çhó``M ™æªd áeQÉ°U äGAGô`` LEG
OGOõ`` Jh ôØ°üdG á£≤f ≈`` dEG Oƒ``©` f ’ ≈``à`M
.ójóL øe ä’ÉëdG
áÑ°SÉæe ó©H äòîJG »àdG äGAGô```LE’G
,IôNCÉàe äAÉL ájOÓ«ªdG áæ°ùdG ¢SCGQ IRÉLG
≈∏Y ßaÉëJ º``d Iô«ãc ø``cÉ``eG ∑Éæg Éªæ«H
.AGôLEG Égó°V òNDƒj ºdh »YÉªàL’G óYÉÑàdG
πÑb »JCÉJ äÉÑ°SÉæªdG √ò¡d äGAGô``LE’G
á«æ©ªdG äÉ¡édG øe ≈æªàf ∂dòd ,áÑ°SÉæªdG
äÉÑ°SÉæªdG πÑb äGAGô`` ` LE’G ò``NG ºàj ¿G
,áeOÉb äÉÑ°SÉæe ∑Éæg âdGRÉªa ôÑcG πμ°ûH
πªYh á`` dhO Oƒ``¡`L ™«°†J ¿G »¨Ñæj ’h
ÖÑ°ùH ¢UÓNGh ó¡L πμH πª©j »ÑW ≥jôa
ø«fGƒ≤dÉH CÉÑ©j ’ ¿G ≈∏Y ¢†©ÑdG QGô°UG
.¬àÑ°SÉæªH πØàëj ¿G πLG øe É¡ØdÉîjh

»Ñ£dG »``æ`Wƒ``dG ≥``jô``Ø`dG ¬``H Ωƒ``≤`j É``e
ájGóH òæe Iô«Ñc Oƒ¡L øe (øjôëÑdG ≥jôa)
πgG øe ¿ÉæàeGh ôjó≤J πëe ƒ¡d áëFÉédG
.É©«ªL øjôëÑdG
øe øjôëÑdG áμ∏ªe áeƒμM ¬eó≤J É``e
øe ∫Gƒ`` eG ¢ü«°üîJh Oƒ``¡` Lh äÉ``fÉ``μ`eG
πLG øeh ,ÖfÉL øe áëFÉédG áëaÉμe πLG
ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d äÉ``MÉ``≤`∏`dG ô«aƒJ
¿ÉæàeGh ôjó≤J πëe ƒg É°†jG »fÉée πμ°ûH
º≤J ºd øjôëÑdG ¬H âeÉb Ée ¿G ∂dP ,øjô«Ñc
áeRG) áëFÉédG É¡«a âëÑ°UG iôÑc ∫hO ¬H
.(ájOÉ°üàbGh á«YÉªàLGh á«°SÉ«°S
Oƒ``¡`é`dG √ò``¡` d ¿É``æ` à` e’Gh ô``μ`°`û`dG π``c
¿ƒ«eÓYGh ∫hO É¡H äOÉ°TG »àdG Iô«ÑμdG
ôîØdÉH Éfô©°ûj Gò`` gh á``«` dhO äÉ``ª`¶`æ`eh
IOÉ«≤H IôbƒªdG ÉæààeƒμM √ÉéJ RGõàY’Gh
√É``YQh ¬``∏` dG ¬¶ØM ió``Ø`ª`dG ∂``∏`ª`dG á``dÓ``L
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿ó``d ø``e áã«ãM á©HÉàªHh
ó¡©dG »``dh óªM øH ¿Éª∏°S ô«e’G »μ∏ªdG
.√ÉYQh ¬∏dG ¬¶ØM AGQRƒdG ¢ù«FQ
ÜQÉ≤j Ée ≈dEG ä’ÉëdG â∏°Uh Iôàa πÑb
ô«Ñc RÉéfEG Gò``g ¿É``ch ,Ωƒ«dÉH ádÉM 150
ó≤a ìÉ``«` JQ’G ø``e ô«ãμH ¢SÉædG ¬``H ô©°Th
≈dEG É¡≤jôW »a Qƒe’G ¿G ≈∏Y Gô°TDƒe ≈£YG
.á«eƒ«dG ä’ÉëdG π«é°ùàd ôÑcG ∫hõf
hCG á«YÉªàLG âfÉc áÑ°SÉæe πc ™e ¿G ’G
≈dEG Oƒ©J ä’ÉëdG ¿EÉa ,∂dP ¬HÉ°T Ée hCG á«æjO

ócDƒJ ÉfhQƒc ¢Shô«Ød »FGƒ°û©dG ¢üëØdG ádhDƒ°ùe
≥WÉæªdG ∞``∏àîe »a ¢``üëØdG äÓªM á``∏°UGƒe

á«ë°üdG äÉª«∏©àdG áaÉμH ó«≤àdG IQhô``°`V ≈∏Y
ÖæéJ »``a πãªàJ »``à`dG á``«`FÉ``bƒ``dG äGOÉ`` °` `TQE’Gh
»YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©ªH ΩGõàd’Gh á£dÉîªdG
í£°SC’G º«≤©Jh øjó«dG π°ùZh äÉeÉªμdG AGóJQGh
.QGôªà°SÉH
á«ªgCG ≈``dEG Qƒ``LCG ójô¨J IQƒàcódG âgƒfh
áªFÉ≤dG ä’ÉëdG OóY π«∏≤àd ™«ªédG ¿hÉ©Jh ∞JÉμJ
äGAGô``LE’É``H ΩGõ``à` d’G Ωó``Y áé«àf äAÉ`` L »``à`dG
»Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG øY IQOÉ°üdG ájRGôàM’G
Iô«°ûe ,(19- ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød …ó°üà∏d
Qƒ¡X ∫ÉM »a 444 ºbôdÉH ∫É°üJ’G á«ªgCG ≈``dEG
,IÉ£©ªdG äÉª«∏©àdG ´ÉÑJGh ¢Shô«Ø∏d ¢VGôYCG …CG
.™«ªédG áeÓ°Sh áë°U ¿Éª°V ±ó¡H ∂dPh

á``dhDƒ`°`ù`e Qƒ`` `LCG ó``jô``¨` J IQƒ``à` có``dG äó`` `cCG
(19 -ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«Ød á∏≤æàªdG äGóMƒdG
∫ÓN øe Oƒ¡édG ∞«ãμJ QGôªà°SG áë°üdG IQGRƒH
∞∏àîe »a »FGƒ°û©dG ¢üëØdG äÓªM á∏°UGƒe
ø«JôàØdG ∫Ó``N »``eƒ``j πμ°ûH øjôëÑdG ≥WÉæe
IRÉLEGh ´ƒÑ°SC’G ΩÉjCG ∫GƒW á«FÉ°ùªdGh á«MÉÑ°üdG
ø«H äÉæ«©dG OóY ìhGôàj å«M ,´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f
≥jôØdG ≥aGôj Éªc ,™bƒe πμH áæ«Y 500h 200
IQGRh øY ¿ƒ∏ãªe ¢üëØdÉH Ωƒ≤j …ò``dG »Ñ£dG
…òdG ôeC’G ™ªàéªdG áWô°T øe OGô``aCGh á«∏NGódG
AGôLEG ΩÉ¡e π«¡°ùJh º«¶æJ »a ô«Ñc πμ°ûH º¡°ùj
.äÉ°UƒëØdG
OóY ó°UQ ºJ ób ¬fCG ójô¨J IQƒàcódG âë°VhCGh
ΩGõàd’G »a ¿hÉ¡àdG áé«àf áªFÉ≤dG ä’ÉëdG øe
º¡«∏Y ô¡¶J ’ ø``ª`e á``jRGô``à` M’G äGAGô`` LE’É`` H
™«ªédG øe Ö∏£àj …òdG ôeC’G ,¢Shô«Ø∏d ¢VGôYCG
áHƒ∏£ªdG á«FÉbƒdG äGAGô```LE’G iƒà°ùe õjõ©J
ø«H ¢Shô«ØdG QÉ°ûàfG ôWÉîe Öæéàd áeRÓdGh
.ájôª©dG äÉÄØdG ∞∏àîe
äÓªM ¿EG Qƒ`` LCG ójô¨J IQƒ``à` có``dG â``dÉ``bh
äÉ°UƒëØdG √òg Ö«JôàH Ωƒ≤J »FGƒ°û©dG ¢üëØdG
»æah »ÑW ºbÉW ∫ÓN øe ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒª∏d
äGP ≥WÉæªdG »a äÓªëdG ∞«ãμJ ºàj å«M πgDƒe
∞∏àîe ó°UQ π«Ñ°S »a ∂dPh ,á«fÉμ°ùdG áaÉãμdG
»a º¡°ùJ »àdG äÉeƒ∏©ªdG π«é°ùJh ä’É``ë` dG
.™ªàéªdG OGôaCG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØëdG
»Ñ£dG ≥jôØdG ¿CG ójô¨J IQƒ``à`có``dG äó`` cCGh
äGQÉ°ùØà°SG ≈∏Y OôdÉH Ωƒ≤j á∏≤æàªdG äGóMƒdÉH
¥ôWh ¢Shô«ØdÉH á°UÉîdG ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG
áªFÉb ä’Éëd ø«£dÉîªdG ák «YGO ,√QÉ°ûàfG ÖæéJ
äGó``Mh ó``LGƒ``J ø``cÉ``eCG ≈`` dEG ¬``Lƒ``à`dG Ωó``Y ≈`` dEG
øe º¡H ∫É°üJ’G QÉ¶àfGh »FGƒ°û©dG ¢üëØdG
ΩGõàd’Gh ø«£dÉîªdG ôKCG ™ÑàJ á«dBÉH ø««æ©ªdG πÑb
Ik Oó°ûe ,º¡∏Ñb øe º¡d ≈£©à°S »àdG äÉª«∏©àdÉH

AGQRƒdG ¢ù«FQ ó¡©dG »dh äÉ¡«LƒàH ó«°ûj ôëdG OÉëJ’G
∞«Xƒà∏d »æWƒdG ´hô°ûªdG øe á«fÉãdG á``î°ùædG ¥ÓWEÉH
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¿CG GócDƒe
¢ù∏ée ¢``ù` «` FQ ó``¡` ©` dG »`` `dh
áeRC’G ájGóH òæe ≈©°S AGQRƒdG
…OÉ°üàb’G QGô≤à°S’G ≥«≤ëàd
™bGƒdG ≈∏Y ô«Ñc ôKCG øe ¬d Éªd
øjôëÑdG â``fÉ``ch ,»©ªàéªdG
âeób »àdG ºdÉ©dG ∫hO RôHCG øe
πeÉ©àdG »a ¬H iòàëj ÉLPƒªf
ó«©°üdG ≈∏Y AGƒ°S áëFÉédG ™e
ÉgQÉKBGh …OÉ°üàb’G hCG »ë°üdG
.á«YÉªàL’G
ôëdG OÉëJ’G ¢ù«FQ ∫Ébh
»μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ó«cCÉJ ¿EG
AGQRƒ`` `dG ¢``ù` «` FQ ó``¡` ©` dG »`` dh
ô«aƒàH áeƒμëdG ΩGõ``à`dG ≈∏Y
»a πãªJ ,øWGƒª∏d ∞FÉXƒdG
á«ªæàdG èeÉfôÑd ÉMÉéf É¡à≤«≤M
IQóbh ,¬à©°Vh …òdG á∏eÉ°ûdG
äÉjóëàdG πjƒëJ ≈∏Y ádhódG
äGQOÉÑªdG ∫ÓN øe ¢Uôa ≈dG
áHÉéà°S’G áYô°Sh áMhô£ªdG
»a ø``«`dhDƒ`°`ù`ª`dG π``Ñ`b ø``e É``¡`d
.ádhódG

.∞°Sƒj Üƒ≤©j |
QOGƒμdÉH »≤JôJ »àdG ÖjQóàdG
.á«æWƒdG
â``«`bƒ``à`H ∞``°` Sƒ``j √ƒ`` ` fh
Iôàa ∫Ó``N »JCÉj …ò``dG QGô``≤`dG
¬∏ãªJ É`` eh É`` fhQƒ`` c á``ë` FÉ``L
™«ªL ΩÉ`` ` `eCG ô``«` Ñ` c ó``ë` J ø`` e
∞FÉXƒdG ó≤a øe ,ºdÉ©dG ∫hO
äÉ``°``ù``°``SDƒ``ª``∏``d ¥Ó`` ` ` ` ` ` ZE’Gh
,Iô«ÑμdG ájOÉ°üàb’G ôFÉ°ùîdGh

äÉHÉ≤æd ôëdG OÉëJ’G OÉ°TCG
ÖMÉ°U ¬«LƒàH øjôëÑdG ∫ÉªY
¿Éª∏°S ô``«`eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
ó¡©dG »``dh áØ«∏N ∫BG óªM øH
¥ÓWEÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
∞«Xƒà∏d »``æ`Wƒ``dG è``eÉ``fô``Ñ`dG
…ò`` dGh á``«` fÉ``ã` dG ¬``à`î`°`ù`f »``a
áØ«Xh ∞dCG 25 ≥∏N ≈dG ±ó¡j
≈dG áaÉ°V’ÉH 2021 ΩÉ``Y »``a
á«ÑjQóJ á°Uôa ±’BG 10 ô«aƒJ
.Ékjƒæ°S
¢``ù`∏`é`ª`dG ¢``ù` «` FQ ó`` ` `cCGh
Üƒ``≤`©`j OÉ``ë` JÓ``d …ò``«` Ø` æ` à` dG
ÖMÉ°U QGôb ¿CG óªëe ∞°Sƒj
ó``¡`©`dG »```dh »``μ` ∏` ª` dG ƒ``ª` °` ù` dG
º¡°ùj AGQRƒ``dG ¢ù∏ée ¢ù«FQ
ójõªdG ≥∏N »a á∏YÉa IQƒ°üH
,ø«æWGƒªdG ΩÉeCG ∞FÉXƒdG øe
§``£`N ™`` °` `Vh ≈``∏``Y π``ª``©``jh
¥ƒ°S »a ø«éjôîdG ÜÉ©«à°S’
ájƒdhCG øWGƒªdG π©Lh ,πª©dG
,ø«YÉ£≤dG ió``d ø««©àdG »``a
èeGôH áØYÉ°†e ∫ÓN øe ∂dPh

ó``¡``©``dG »``````dh ¥Ó`````WEÉ`````H ó``«``°``û``j π```ª```©```dG ô```````jRh
∞``«``Xƒ``à``∏``d »```æ```Wƒ```dG è```eÉ```fô```Ñ```dG AGQRƒ````````dG ¢``ù``«``FQ
,πª©dG ¥ƒ°S »a ádOÉY á«°ùaÉæJ
»a QGô``ª`à`°`S’G Ö``fÉ``L ≈``dEG Gò``g
»a è``eÉ``fô``Ñ`dG äGQOÉ``Ñ``e º``jó``≤`J
¬bÓWEG ºJ …òdGh ,≈dhC’G ¬àî°ùf
»``gh ,2019 ô``jGô``Ñ` a 25 »``a
πãªàJ á«°ù«FQ äGQOÉ``Ñ` e ™`` HQCG
ø«∏WÉ©∏d Ωó≤ªdG ºYódG IOÉjR »a
™`` aQh ,π``£` ©` à` dG ¥hó``æ` °` U ø`` e
…RGƒªdG ΩÉ¶ædG íjô°üJ Ωƒ°SQ
≈dEG ,¿ôªdG πª©dGh …QÉ«àN’G
º``YOh á«YƒàdG äGQOÉ``Ñ` e ÖfÉL
.zø«μªJ{ πª©dG ¥hóæ°U
º``gCG ø``e ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
»a â``ª`gÉ``°`S »``à` dG äGQOÉ``Ñ``ª``dG
¬àî°ùf »`` a è``eÉ``fô``Ñ` dG ìÉ``é` f
ó°V ø«eCÉàdG ¿ƒfÉb πjó©J ≈dhC’G
,Ió``ª`dGh º``Yó``dG IOÉ``jõ``d π£©àdG
Ée IOÉØà°SG »a ∂dP º¡°SCG å«M
òæe É``æk `WGƒ``e ∞``dCG 26 ø``Y ójõj
äOGR É``ª`c ,è``eÉ``fô``Ñ` dG á``bÓ``£`fG
πª©dG ¥ƒ°ùH ø«≤ëà∏ªdG OGó``YCG
òæe Ék«æjôëH 19^221 ΩÉª°†fÉH
¬àî°ùf »``a è``eÉ``fô``Ñ`dG ¥Ó``£` fG
øe º``J É``e Ö``fÉ``L ≈`` `dEG ≈`` ` dhC’G
.É«aô©eh ÉjOÉe º¡ªYO

…OÉ°üàb’G ó«©°üdG ≈∏Y äÉjóëJ
ábÓN äGQOÉÑe PÉîJG ºàëj Éªe
Ö∏¨àdGh ±hô¶dG √òg á¡LGƒªd
¢``Uô``a ≈`` `dEG É``¡` ∏` jƒ``ë` Jh É``¡`«`∏`Y
Gò``g »``a Gó``cDƒ` e ,ìÉ``é`æ`∏`d á``eÉ``J
ƒª°ùdG ÖMÉ°U ¢UôM ¥É«°ùdG
¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG
πãeC’G QÉªãà°S’G ≈∏Y AGQRƒ``dG
ÉªH á``MÉ``à`ª`dG OQGƒ`` ª` `dG ™«ªéd
ƒªfh ∂°SÉªJh Iƒb ≈∏Y ßaÉëj
.πª©dG ¥ƒ°S
»æWƒdG èeÉfôÑdG õμJôjh
≈∏Y á«fÉãdG ¬àî°ùf »a ∞«Xƒà∏d
»a πãªàJ á«°SÉ°SCG äGQOÉÑe çÓK
¥hóæ°U èeGôH áaÉc ±ÉæÄà°SG
ºYO ≈∏Y õ«côàdGh zø«μªJ{ πª©dG
πª°ûJh ,ø««æjôëÑdG ∞«XƒJ
Iôàa ó``jó``ª`J á``«`fÉ``ã`dG IQOÉ``Ñ` ª` dG
á«Ø«XƒdG ôZGƒ°ûdG øY ¿Ó``YE’G
™«HÉ°SCG áKÓK ≈dEG ø«YƒÑ°SCG øe
øe ΩGó≤à°S’G Ö∏£H Ωó≤àdG πÑb
áãdÉãdG IQOÉ``Ñ` ª` dG É``eCG ,êQÉ``î` dG
äGAGô``LE’G ójó°ûJ ≈∏Y õμJôàa
ádÉª©dG ≈``∏`Y á``HÉ``bô``∏`d á``«` æ` eC’G
≥«≤ëJ ¿Éª°†d á«eÉ¶ædG ô«Z

.πª©dG ôjRh |
ƒªfh QGô≤à°SG Ωóîj ÉªH πª©dG
QƒëªdG ó©j …ò``dG πª©dG ¥ƒ°S
Iô``«`Jƒ``d ∑ô``ë` ª` dGh »``°` SÉ``°` SC’G
»a …OÉ``°` ü` à` b’G ƒ``ª` æ` dG á``∏`é`Y
.øjôëÑdG áμ∏ªe
¥ÓWEG ¿CG ≈dEG ôjRƒdG âØdh
»æWƒdG èeÉfôÑ∏d á«fÉãdG áî°ùædG
±hô¶dG πX »a »JCÉj ∞«Xƒà∏d
ºdÉ©dG É¡°û«©j »àdG á«FÉæãà°S’G
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL ÖÑ°ùH
øe ¬à°Vôa É``eh ,(19-ó``«` aƒ``c)

QÉ``«`î`dG »``æ`jô``ë`Ñ`dG π``©`é`j É``ª`H
ÜÉë°UCG iód ∞«Xƒà∏d π°†aC’G
.πª©dG
√ò``¡` H ¬`` `d í``jô``°` ü` J »`` ` ah
¿CG ¿Gó``«``ª``M ó`` ` cCG á``Ñ` °` SÉ``æ` ª` dG
∞«Xƒà∏d »``æ` Wƒ``dG è``eÉ``fô``Ñ` dG
Iô`` «` `Jh ™``jô``°``ù``J »`` `a º``¡` °` ù` j
´É£≤dG »a ø«æWGƒªdG ∞«XƒJ
íæªj ¬`` ` fCG á``°` UÉ``N ,¢`` UÉ`` î` `dG
ÜÉ``ë`°`UC’ É``jGõ``ª` dG ø``e ó``jó``©` dG
øY ÉkHô©e ,ø«ØXƒàªdGh πª©dG
ò«Øæàd ΩÉ``à`dG IQGRƒ`` dG OGó©à°SG
,èeÉfôÑdG ø``e á«fÉãdG áî°ùædG
±Gô`` `WC’G ™``e ¿hÉ``©` à` dÉ``H ∂`` dPh
É¡àeó≤e »```ah ,á``bÓ``©``dG äGP
πª©dG ¥hóæ°Uh á«∏NGódG IQGRh
¥ƒ°S º«¶æJ á``Ä`«`gh zø``«`μ`ª`J{
õjõ©J á``«`ª`gCÉ`H É`` kgƒ``æ`e ,π``ª`©`dG
π©éd ácôà°ûªdG á«æWƒdG Oƒ¡édG
QÉ«îdG ƒg »æjôëÑdG øWGƒªdG
äÉcô°ûdG »``a ∞«Xƒà∏d ∫hC’G
QÉWEG »a á°UÉîdG äÉ°ù°SDƒªdGh
Ö°üJ »àdG ádOÉ©dG á«°ùaÉæàdG øe
»æjôëÑdG øWGƒªdG áë∏°üe »a
áÄ«H ôjƒ£Jh ,∫hC’G ΩÉ≤ªdG »a

»∏Y óªëe øH π«ªL OÉ``°`TCG
á«ªæàdGh πª©dG ô``jRh ¿Gó«ªM
Ohóëe Ó``dG ºYódÉH á«YÉªàL’G
∂∏ªdG ádÓédG ÖMÉ°U Iô°†ëd
πgÉY ,áØ«∏N ∫BG ≈°ù«Y øH óªM
ø``«`æ`WGƒ``ª`∏`d ,ió`` Ø` `ª` `dG OÓ`` Ñ` `dG
áaÉc ô«î°ùJ ≈∏Y ºFGódG ¬°UôMh
AÉ≤JQÓd á``jOÉ``°`ü`à`b’G OQGƒ``ª` dG
»©°Sh ,º¡d »°û«©ªdG iƒà°ùªdÉH
ƒª°ùdG ÖMÉ°U á°SÉFôH áeƒμëdG
∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG
¢ù∏ée ¢ù«FQ ó¡©dG »dh ,áØ«∏N
äÉ``©`∏`£`J ≥``«` ≤` ë` à` d ,AGQRƒ`` ` ` ` dG
äÉeóîdG π°†aCG ºjó≤J »a ¬àdÓL
∂``dP á``eó``≤`e »`` ah ,ø``«`æ`WGƒ``ª`∏`d
áHPÉL ájQÉªãà°SG áÄ«H ô«aƒJ
πª©dG ¢Uôa ø``e ójõªdG ≥∏îJ
»a Éæk ªãe ,øWƒdG AÉæHC’ á«YƒædG
ÖMÉ°U äÉ¡«LƒJ ¥É«°ùdG Gò``g
¢ù«FQ ó¡©dG »dh »μ∏ªdG ƒª°ùdG
áî°ùædG ¥ÓWEÉH AGQRƒdG ¢ù∏ée
»æWƒdG è``eÉ``fô``Ñ`dG ø``e á«fÉãdG
≥∏N ±ó¡à°ùj …òdGh ,∞«Xƒà∏d
2021 ΩÉ``Y »``a áØ«Xh ∞``dCG 25
á«ÑjQóJ á°Uôa ±’BG 10 ô«aƒJh

Ö``jQó``à``dGh º``«``∏``©``à``dG IOƒ````L á``Ä``«``g QhO õ``jõ``©``J å``ë``H
ICGô```ª```dÉ```H ¢``Vƒ``¡``æ``∏``d á```«```æ```Wƒ```dG á```£```î```dG ò``«``Ø``æ``J

Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U
,áØ«∏N ∫BG º«gGôHEG âæH áμ«Ñ°S
Ωƒ≤J ±ƒ°S áæé∏dG s¿CG áæ«Ñoe
ìôà≤ªdG ÖMÉ°U ™e ¿hÉ©àdÉH
™°Vƒd ∫hC’G õcôªdÉH õFÉØdG
IQOÉÑªdG ò«ØæJ á«é«JGôà°SG
¢Sƒª∏e ™``bGh ≈``dEG É¡àªLôJh
≈©°ùJ »``à`dG ±Gó`` `gC’G ≥≤ëj
Gòg »``a É¡≤«≤ëJ ≈``dEG áÄ«¡dG
äÉ«é«JGôà°S’ ºYGódG ÖfÉédG
á``£` î` dG π``«``©``Ø``Jh ,á`` Ä` `«` `¡` `dG
á£îdG ò«Øæàd á«é«JGôà°S’G
ICGô`` ª` `dG ¢``Vƒ``¡` æ` d á``«` æ` Wƒ``dG
.á«æjôëÑdG

ICGô`` ª` `dG ¢``Vƒ``¡` æ` d á``«` æ` Wƒ``dG
.á«æjôëÑdG
â``ë` °` VhCG ,É``¡` Ñ` fÉ``L ø`` e
ôjóe »YÉæªdG É«g IQƒ``à`có``dG
á©LGôªd áeÉ©dG IQGOE’G ΩÉ``Y
á«ª«∏©àdG äÉ°ù°SDƒªdG AGOCG
áæéd ¢``ù` «` FQ ,á``«` Ñ` jQó``à` dGh
IOƒL áÄ«g »a ¢UôØdG DƒaÉμJ
áæéd s¿CG ,Ö``jQó``à`dGh º«∏©àdG
â``ª`∏`à`°`SG á``≤` HÉ``°` ù` ª` dG º``«`«`≤`J
É¡à°SGQO º``J ,äÉ``Mô``à`≤`e (9)
á∏μ°ûe áæéd πÑpb øe É¡ª««≤Jh
DƒaÉμJ áæéd ø``e AÉ``°` †` YCG ø``e
IõFÉéd OGóYE’G áæédh ,¢UôØdG

≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ádÓédG
,ióØªdG OÓÑdG πgÉY áØ«∏N ∫BG
IófÉ°ùeh º``YO øe ¬«dƒj É``eh
¬``à` jDhQh ,á«æjôëÑdG ICGô``ª`∏`d
∞∏àîe »a É¡æ«μªàd áª«μëdG
¿CG ≈``∏`Y IOó``°` û` e ,ä’É``é` ª` dG
Ékμjô°T Ωƒ«dG âëÑ°UCG ICGôªdG
á«ªæàdG Iô``«` °` ù` e »`` a Ó`k ` YÉ`` a
Oƒ¡L π°†ØH ∂``dPh ;á∏eÉ°ûdG
Iô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG áÑMÉ°U
∫BG º`` «` `gGô`` HEG â``æ` H á``μ` «` Ñ` °` S
ICGôªdG ¥ƒ≤ëd É¡ªYOh ,áØ«∏N
É¡JÉLÉ«àMG è``eOh ,É¡æ«μªJh
á£îdG ≥ah ,á«ªæàdG èeGôH »a

IQƒ``à`có``dG äCÉ` æ` g ó``bh ,»`` `dB’G
»μë°†ªdG ø``«`gÉ``°`T ô``gGƒ``L
Ik ó«°ûe ,á≤HÉ°ùªdÉH øjõFÉØdG
Iõ«ªàe QÉμaCG øe ¬MôW ºJ ÉªH
.á«YGóHEG iDhQh
√ò¡H É¡àª∏c ¥É«°S »``ah
¢ù«FôdG äOÉ`` °` `TCG á``Ñ`°`SÉ``æ`ª`dG
â∏°Uh »àdG áfÉμªdÉH …ò«ØæàdG
»àdGh ,á«æjôëÑdG ICGôªdG É¡«dEG
á``dGó``©` dG è``¡` æ` d ó``«`°`ù`é`J »`` g
¢UôØdG Dƒ`aÉ``μ`Jh IGhÉ``°`ù`ª`dGh
Qƒ``à` °` Só``dG É``¡``d ¬``∏` Ø` c …ò`` ` `dG
´hô°ûªdG π``X »``a »æjôëÑdG
ÖMÉ°U Iô°†ëd ,»MÓ°UE’G

º«∏©àdG IOƒL áÄ«g âæ∏YCG
á≤HÉ°ùªdG è``FÉ``à`f Ö``jQó``à` dGh
õjõ©àd ìôà≤e{ ∫ƒM á«∏NGódG
º``«`∏`©`à`dG IOƒ`` ` L á``Ä` «` g QhO
á£îdG π«©ØJ »``a Ö``jQó``à`dGh
á£îdG ò«Øæàd á«é«JGôà°S’G
ICGô`` ª` `dG ¢``Vƒ``¡` æ` d á``«` æ` Wƒ``dG
,z(2022-2019) á«æjôëÑdG
∫ÉØàM’G ∫Ó``N É¡à≤∏WCG »àdG
…òdGh á«æjôëÑdG ICGôªdG Ωƒ«H
øeGõàdÉH ≥HÉ°S âbh »a ¬àª¶f
øjôëÑdG áμ∏ªe ä’ÉØàMG ™e
Qô≤ªdG øe »àdGh ,ICGôªdG Ωƒ«H
»Ñ°ùàæªd ø«eÉY πc ΩÉ≤oJ ¿CG
.ÖjQóàdGh º«∏©àdG IOƒL áÄ«g
…ò«ØæàdG ¢ù«FôdG âeôch
ô``gGƒ``L IQƒ`` à` `có`` dG á``Ä` «` ¡`∏` d
øjõFÉØdG ,»μë°†ªdG ø«gÉ°T
,≈`` ` dhC’G á``KÓ``ã` dG õ``cGô``ª` dÉ``H
»``Yƒ``Ñ`°`SC’G ´É``ª` à` L’G ∫Ó`` N
â∏°üM å«M ,É«∏©dG IQGOEÓ``d
QÉ°ûà°ùªdG ∫hC’G õcôªdG ≈∏Y
AÉYO IPÉà°SC’G áÄ«¡∏d »eÓYE’G
õcôªdG ¿É``c ø«M »``a ,»aô°T
IPÉ``à`°`SC’G Ö«°üf ø``e »fÉãdG
»°UÉ°üàNG /∞°Sƒ«dG ≈∏«d
á©LGôe IQGOEÉ``H ∫hCG á©LGôe
Ö``jQó``à` dG äÉ``°` ù` °` SDƒ` e AGOCG
ó≤a ådÉãdG õcôªdG ÉeCG ,»æ¡ªdG
IQƒf IPÉ``à`°`SC’G ¬«∏Y â∏°üM
Ö°SÉM »FÉ°üNCG /»°Tƒ∏ÑdG

ô````«````HGó````à````dG ó````©````J ziQƒ``````°``````û``````dG á```«```©```jô```°```û```J{
»``FGò``¨``dG ø``````eC’G äÉ```jó```ë```J á``é``dÉ``©``ª``d á``«``©``jô``°``û``à``dG
á°UÉîdGh á«eƒμëdG äÉ¡édG
ô«ÑμdG ¢UôëdGh ,á``«`∏`gC’Gh
äÉ``eƒ``∏``©``ª``dG º`` jó`` ≤` `J ≈`` ∏` `Y
»a âª¡°SCG »àdG äÉfÉ«ÑdGh
Æƒ°Uh ,áæé∏dG πªY ìÉéfEG
π``eÉ``μ` à` eh π`` eÉ`` °` `T ô`` jô`` ≤` `J
ô``«` HGó``à` d á``«``°``SÉ``°``SCG ¿ƒ`` μ` `j
¢SÉμ©f’G ¬d ¿ƒμj á«©jô°ûJ
á``eGó``à` °` SG ≈``∏` Y »`` HÉ`` é` `jE’G
õ``jõ``©` Jh ,»`` FGò`` ¨` `dG ø`` ` `eC’G
»``é` «` JGô``à` °` S’G ¿hõ`` î` `ª` `dG
»àdG á``«`°`SÉ``°`SC’G ™∏°ùdG ø``e
ø«æWGƒªdG äÉLÉ«àMG »Ñ∏J
.ø«ª«≤ªdGh
™aôà°S áæé∏dG ¿CG äôcPh
¢ù«FQ ≈``dEG »FÉ¡ædG ôjô≤àdG
øY áHô©e ,iQƒ°ûdG ¢ù∏ée
QÉ°ûà°ùª∏d ôjó≤àdGh ôμ°ûdG
≥``jô``Ø`dGh ,á``æ`é`∏`d »``fƒ``fÉ``≤`dG
áeÉ©dG á``fÉ``eC’G ø``e ófÉ°ùªdG
ºYO øe √ƒeób Éªd ,¢ù∏éª∏d
IôàØdG ∫ÓN áæé∏d IófÉ°ùeh
.á«°VÉªdG

ø«YÉ£≤dG »a á«æ©ªdG äÉ¡édG
ÖfÉL ≈``dEG ,¢``UÉ``î`dGh ΩÉ``©`dG
äÉ«©ªédG »∏ãªeh AÉ``°` SDhQ
∫Éée »``a á``∏`eÉ``©`dG á``«`æ`¡`ª`dG
ø``LGhó``dG á``«` Hô``Jh á`` YGQõ`` dG
´GQõ`` ` à` ` `°` ` `S’Gh ó```«` `°` `ü` `dGh
áæé∏dG s¿CG áæ«Ñe ,»μª°ùdG
»àdG äÉYÉªàL’G ∫ÓN âãëH
øjô¡°ûdG ió`` e ≈``∏`Y äó``≤` Y
∫ƒ∏ëdGh äÉjóëàdG ø««°VÉªdG
.É¡àédÉ©ªd áMôà≤ªdG
â°UôM áæé∏dG ¿CG âæq«Hh
á«©jô°ûJ ô«HGóJ ™°Vh ≈∏Y
¬LGƒj ¥ qƒ©eh móëJ πc ΩÉ``eCG
áμ∏ªe »`` a »``FGò``¨``dG ø`` ` eC’G
¬dòH É``ª`H Ió«°ûe ,ø``jô``ë`Ñ`dG
Oƒ``¡`L ø``e á``æ` é` ∏` dG AÉ``°``†``YCG
á``°`û`bÉ``æ`eh å``ë` H »``a Iô``«` Ñ` c
.»FGò¨dG øeC’G äÉbƒ©e
á`` °` `ù` `«` `FQ â`` ` `æ` ` ` KCG É`` `ª` ` c
á«©jô°ûàdG ¿hDƒ` °` û` dG áæéd
¿hÉ``©` à` dG ≈``∏` Y á``«` fƒ``fÉ``≤` dGh
ƒ∏ãªe √Gó`` ` HCG …ò```dG ô``ª`ã`ª`dG

,ójGõdG º°SÉL ∫’O äó``cCG
¿hDƒ` `°` `û` `dG á``æ``é``d á``°``ù``«``FQ
á``«` fƒ``fÉ``≤` dGh á``«` ©` jô``°` û` à` dG
áæé∏dG ¿CG ,iQƒ°ûdG ¢ù∏éªH
IOƒ``°` ù` e OGó`` ` `YEG ø`` e â``¡` à` fG
ô«HGóàdG ∫ƒM πeÉ°ûdG Égôjô≤J
áédÉ©ªd áHƒ∏£ªdG á«©jô°ûàdG
»a »``FGò``¨`dG ø`` eC’G äÉ``jó``ë`J
Iô``«`°`û`e ,ø``jô``ë` Ñ` dG á``μ` ∏` ª` e
áaÉc øª°†J ôjô≤àdG ¿CG ≈``dEG
»àdG äÉbƒ©ªdGh äÉjóëàdG
á``«`YGQõ``dG äÉ``YÉ``£`≤`dG ¬``LGƒ``J
,á``«` μ` ª` °` ù` dGh á``«``fGƒ``«``ë``dGh
»a á∏eÉ©dG á«æWƒdG QOGƒμdGh
.äÉYÉ£≤dG √òg
s¿CG ó`` jGõ`` dG â`` ë` `°` `VhCGh
É¡Ø«∏μJ òæe â°UôM áæé∏dG
ídÉ°üdG ídÉ°U øH »∏Y πÑb øe
iQƒ``°``û``dG ¢``ù` ∏` é` e ¢``ù``«``FQ
åëHh á``°`SGQó``d ,AÉ``°` †` YC’Gh
á≤∏©àªdG á«©jô°ûàdG ô«HGóàdG
ó≤Y ≈``∏`Y ,»``FGò``¨` dG ø``eC’É``H
»dhDƒ°ùe ™e áØãμe äÉYÉªàLG
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:á«dÉ£jE’G Iô«Ø°ùdG ..zè«∏îdG QÉÑNCG{ ô≤e É¡JQÉjR iód

áÑ∏£∏d äGô«°TCÉàdG QGó°UEG ±ÉæÄà°SGh ..∫ÉªYCÓd áÑ°üN áÄ«H øjôëÑdG
äÉeƒ≤e øe ¬μ∏àªJ Éªd èjhôàdG øe ójõe ≈dEG áLÉëH É«dÉ£jEG :øªMôdGóÑY QƒfCG
:≥dÉÿGóÑY »∏Y Öàc
áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :ôjƒ°üJ
áμ∏ªe ió``d Ióªà©ªdG á«dÉ£jE’G ájQƒ¡ªédG Iô«Ø°S äó``cCG
∫ÉªdG ∫Ééªd áÑ°üN áÄ«H ôÑà©J áμ∏ªªdG ¿CG …OÉeCG ’hÉH øjôëÑdG
ájƒb á«àëJ á«æH øe ¬μ∏àªJ Éªd É¡«a IQÉéàdG Aó``Hh ∫ÉªYC’Gh
á≤£æªdG ∫hO á©«∏W »a øjôëÑdG π©L »a âªgÉ°S äÉ©jô°ûJh
Gk ójóëJ á``«`dÉ``£`jE’Gh á``«` HhQhC’G äÉcô°ûdG πÑb ø``e áHƒZôªdG
.É¡«a QÉªãà°SÓd

äÉ``YÉ``ª``à``LG »``a ∑QÉ``°``û``j á``MÉ``«``°``ù``dG ô```jRh
á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æªd …ò«ØæàdG ¢ù∏éªdG
áMÉ«°ùdÉH á≤∏©àªdG äÉYƒ°VƒªdG øe áYƒªée
á©ÑàªdG äGAGô``LE’Gh á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æeh
QÉKB’G ∞«ØîJh »ªdÉ©dG »MÉ«°ùdG ´É£≤dG ¢TÉ©fE’
§£îdG º°SQh á«ªdÉ©dG áeRC’G √òg ≈∏Y áÑJôàªdG
Éªc ,ójóL øe ´É£≤dG Gò¡H ¢Vƒ¡æ∏d äÉjƒdhC’Gh
≈∏Y âjƒ°üàdG ´É``ª`à`L’G äÉ°ù∏L ∫Ó``N iô``L
á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æªd ΩÉ©dG ø«eC’G Ö°üæe
áØ«∏N ∫BG óªëe âæH »``e áî«°ûdG â``fÉ``c å«M
øª°V QÉ`` `KB’Gh áaÉ≤ã∏d øjôëÑdG áÄ«g á°ù«FQ
.Ö°üæªdG Gò¡d ø«ë°TôàªdG

áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG ô``jRh ∑QÉ°T
ójGR ¢VQÉ©ªdGh áMÉ«°ù∏d øjôëÑdG áÄ«g ¢ù«FQ
113`dG IQhó``dG äÉYÉªàLG »a »fÉjõdG ó°TGQ øH
á«ªdÉ©dG áMÉ«°ùdG áª¶æªd …ò«ØæàdG ¢ù∏éª∏d
áª°UÉ©dG »``a áeÉ≤ªdGh IóëàªdG º``eCÓ`d á©HÉàdG
.ójQóe
ôNBG ¢VGô©à°SG ºJ ´ÉªàL’G ∫ÉªYCG ∫Ó``Nh
»MÉ«°ùdG ´É£≤dG É¡H ôªj »àdG áeR’G äGóéà°ùe
»°ûØJ äÉ«YGóJ ÖÑ°ùH »ªdÉ©dG iƒà°ùªdG ≈∏Y
ìôW ≈``dEG áaÉ°VE’ÉH ,óéà°ùªdG ÉfhQƒc ¢Shô«a

á```«```æ```eC’G á````ª````¶````fC’G ô```jƒ```£```J
¿É``ª``∏``°``S ø`````H á```Ø```«```∏```N AÉ```æ```«```ª```d
É``¡` dÓ``N ø```e ±ó`` ¡` `J »```à` `dGh
AÉ°ûfEG ≈dEG á«æeC’G áeƒ¶æªdG
»æeC’G ºμëà∏d äÉ«∏ªY áaôZ
äGô«eÉμdÉH á≤£æªdG õjõ©Jh
áãjóëdG IQƒ``£`à`ª`dG á``«`æ`eC’G
ΩOÉîdG øjõîJ á©°S ™``aQ ™e
áØ«∏N AÉ``æ`«`e »``a »``°`ù`«`Fô``dG
øjôëÑdG á≤£æeh ¿Éª∏°S øH
.AÉæ«ª∏d á©HÉàdG á«à°ùLƒ∏dG
øª°V π°üàe ó«©°U ≈∏Yh
á«æ©ªdG á``°`UÉ``î`dG ô``«` HGó``à` dG
áeÓ°Sh øeCG ≈∏Y á¶aÉëªdÉH
ájôëÑdG áØ°UQC’Gh ÅfGƒªdG
äÓ°UGƒªdG IQGRƒ`` d á©HÉàdG
¿hDƒ`°`T â≤∏WCG ä’É``°` ü` J’Gh
ájôëÑdG á``MÓ``ª`dGh Å``fGƒ``ª`dG
Gkô`NDƒ`e á«æeCG äGQOÉ``Ñ` e Ió``Y
ójóéJ øe AÉ¡àf’G É¡ªgCG øe
áØ«∏N AÉæ«ªd »æeC’G êÉ«°ùdG
.¿Éª∏°S øH

. Oƒg QóH |
»a É``¡`JÉ``°`ü`°`ü`î`J ∞``∏`à`î`ª`H
â``eÉ``b ,á`` jô`` ë` `Ñ` `dG ò``aÉ``æ``ª``dG
ôjƒ£J ó≤Y ΩGô``HEÉ` H IQGRƒ```dG
á«æeC’G äGô«eÉμdG áeƒ¶æe
¿Éª∏°S ø``H áØ«∏N AÉæ«e »``a
á«à°ùLƒ∏dG øjôëÑdG á≤£æeh
ø``eCÓ` d ¿ƒ``μ` æ` jQG á``cô``°` T ™``e

á«eGôdG Oƒ¡édG QÉ``WEG »a
ÅfGƒªdG ¿hDƒ°ûd Iôªà°ùªdGh
IQGRƒ`` H á``jô``ë`Ñ`dG á``MÓ``ª` dGh
ä’É``°``ü``J’Gh äÓ``°` UGƒ``ª``dG
á«FÉæ«ªdG äBÉ°ûæªdG ôjƒ£àd
ºjó≤Jh É¡d á©HÉàdG ≥aGôªdGh
äÉeóîdG øe äÉjƒà°ùe ≈∏YCG
ô«jÉ©ªdGh äGAGô``LEÓ` d É≤ÑW
á©HÉàªdGh á``«` dhó``dG á``«` æ` eC’G
ájô°ûÑdG QOGƒμdG ≈∏Y ®ÉØë∏d
ÉªH …ôëÑdG ø``eC’G õjõ©àdh
á«dhódG áfhóªdG ™e ≥aGƒàj
≥`` aGô`` ª` `dGh ø``Ø``°``ù``dG ø`` ` `eC’
.ISPS)) `dG á«FÉæ«ªdG
ó`` cCG ¥É``«` °` ù` dG Gò```g »```ah
π``«`cƒ``dG Oƒ``ª`ë`ª`dG Oƒ`` g Qó`` H
Å``fGƒ``ª`dG ¿hDƒ` °` û` d óYÉ°ùªdG
IQGRh ¢UôM ≥∏£æe øe ¬``fCG
ä’É``°``ü``J’Gh äÓ``°` UGƒ``ª``dG
á``«`æ`eC’G Iõ`` ¡` `LC’G º`` YO ≈``∏`Y

è``eÉ``fô``Ñ``dG »```a ¿ƒ``cQÉ``°``û``j É``jƒ``Hô``J 179
zQÉ``μ``à``H’Gh ∫É```ª```YC’G IOÉ`````jQ{ »``Ñ``jQó``à``dG
ø«μªJh ,ájOÉjôdG äGQÉ¡ªdGh äGQó≤dG ôjƒ£Jh π«∏ëJ
ò«ØæJ ºJh .ôμàÑe …OÉjQ ´hô°ûe êÉàfEG øe ø«HQóàªdG
∫ó©ªH ,Ióªà©e á«ÑjQóJ áYÉ°S (30) ™bGƒH èeÉfôÑdG
…ô¶ædG ÖfÉédG »``a ó©oH ø``Y á«ÑjQóJ áYÉ°S (15)
.»∏ª©dG ÖfÉédG »a á«ÑjQóJ áYÉ°S (15)h
õjõ©àd IQGRƒ`` `dG Oƒ``¡` L QÉ```WEG »``a ∂``dP »``JCÉ` jh
¿ô≤dG äGQÉ¡e áÑ∏£dG ÜÉ°ùcEG »a º¡°ùJ »àdG èeGôÑdG
êÉàfEG ≈∏Y IQOÉb äGAÉØc AÉæHh ,øjô°û©dGh …OÉëdG
á«∏ëªdG äÓμ°ûª∏d ∫ƒ∏M QÉμàHGh ,á``«`YGó``HEG QÉ``μ`aCG
.áeGóà°ùªdG á«ªæàdG ±GógCG ≥«≤ëàd á«ªdÉ©dGh

á«HôàdG IQGRƒ``H …ƒfÉãdG º«∏©àdG IQGOEG âª¶f
á«ªæà∏d IóëàªdG ºeC’G áª¶æe ™e ¿hÉ©àdÉH ,º«∏©àdGh
-É«LƒdƒæμàdGh QÉªãà°S’G èjhôJ Öàμe - á«YÉæ°üdG
∫ÉªYC’G IOÉjQ{ ¿Gƒæ©H Ék «ÑjQóJ Ék éeÉfôH ,(hó«fƒ«dG)
¢``SQGó``ª`dG ø``e Ék `jƒ``Hô``J 179 ácQÉ°ûªH ,zQÉ``μ` à` H’Gh
á«ª«∏©àdG ∞FÉXƒdG »Ñ°ùàæe øe ,á°UÉîdGh á«eƒμëdG
OÉ``°` TQE’G ä’É``é`e »``a ø««°UÉ°üàNG ø``e IófÉ°ùªdG
.»YÉªàL’Gh »ªjOÉcC’Gh »æ¡ªdG
≈∏Y ±ô©àdG »ÑjQóàdG èeÉfôÑdG QhÉëe RôHCG øeh
∫ÓN øe É¡JÓNóeh É¡∏MGôªH IOÉjôdG á«ªæJ äÉ«dBG

.áμ∏ªªdG iód á«dÉ£jE’G Iô«Ø°ùdG ÓÑ≤à°ùe øªMôdGóÑY QƒfCG |
ø``cÉ``eC’G √ò¡d èjhôà∏d á``dhó``dG
≥WÉæªdG øe ô«ãμdG ∑Éæg øμdh
,AÉHƒdG Gòg AGôL Ωƒ«dG »fÉ©J
.É¡eó≤J »àdG äÉeóîdGh
IÉ``«` ë` dG Oƒ``©` J ¿CG Gk ó``©` Ñ` à` °` ù` e
∫É``ª`°`û`dG »``a AGƒ``°``S á``∏`«`ª`é`dG
Iô`
`
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`
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`
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`
ù
`
d
G
â`
`
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`
`
K
G
C
É`
`
g
Qhó`
`
H
hCG ΩÉ©dG Gòg âfÉc Éªc á«©«ÑW
ƒæjQƒJh ƒeƒc πãe »dÉ£jE’G
¢ù«FQ
¬MôàbG
Ée
≈∏Y
á«dÉ£jE
’
G
äòNG GPEG ’EG ,πÑ≤ªdG ΩÉ©dG ≈àM
ÜƒæédG »`` ah ∂``fÓ``H â``fƒ``eh
ôjôëàdG ¢ù«FQ IQGOE’G ¢ù∏ée
.ôNBG ≈ëæe äÉMÉ≤∏dG èFÉàf
»dƒHÉfh á«∏≤°U πãe »dÉ£jE’G
èeGôH ∞«ãμJ IQhô°V äó``cCGh
≈`` dEG ø``ª` Mô``dGó``Ñ` Y â`` Ø` `dh
IQÉØ°ùdG ¿CG âë°VhCGh .…ôHÉch
≥WÉæª∏d »``MÉ``«`°`ù`dG è``jhô``à` dG
É¡H ™``à` ª` à` J »``à``dG äÉ``eƒ``≤` ª` dG
º¶æJ øjôëÑdG »``a á``«`dÉ``£`jE’G
πμ°ûH ìÉ«°ù∏d áahô©ªdG ô«Z
∫hó``dG á«≤ÑH á``fQÉ``≤`e É``«`dÉ``£`jEG
»aÉ≤ãdG ∫OÉÑàdG á«ªgCGh ô«Ñc
õ«ªàJ É¡fCG Gk ó``cDƒ`e ,á``«` HhQhC’G
áØ∏àîe äÉ«dÉ©a …QhO πμ°ûH
IOó°ûe ,øjó∏ÑdG ø«H »MÉ«°ùdGh
áª©WCG äGQÉ«Nh áHÓN á©«Ñ£H
á``«`dÉ``£`jE’G á``aÉ``≤`ã`dÉ``H ∞jô©à∏d
øe
ô«ãμdG
IOó`
`©`à`e äÉ``YÉ``æ` °` Uh á``Yƒ``æ`à`e
∂∏àªJ
É«dÉ£jE
G
¿C
G
≈∏Y
äÉ©eÉédGh á«MÉ«°ùdG øcÉeC’Gh
≈dEG É¡dÉª°T øe á∏«ªL ≥WÉæeh
ádhódG É¡∏©éJ »àdG äÉeƒ≤ªdG
Ωó``≤` J »`` à` `dG äÉ`` `«` ` ª` ` jOÉ`` `cC’Gh
¿hõcôàj
ìÉ«°ùdG ¿CG ’EG ,É¡HƒæL
.ºdÉ©dG »a ≈dhC’G á«MÉ«°ùdG
øμdh ,É¡H Éaôà©e É«∏Y äGOÉ¡°T
øe IOó``ë` e ≥``WÉ``æ`e »``a Ék ` ª` FGO
ìÉ«°ùdG º¶©e :â``aÉ``°` VCGh
âëÑ°UCG É``fhQƒ``c á``ë`FÉ``L ™``e
≈dEG ô``eC’G Gò``g iõ©jh ,á``dhó``dG
πμ°ûH á≤£æªdGh øjôëÑdG ø``e
πμ°ûH ΩÉ``≤` J äÉ``«`dÉ``©`Ø`dG ™«ªL
á«éjhôàdG èeGôÑdG »a Qƒ°üb
á¡Lƒc ¿Ó«e ≈dEG ¿ƒÑgòj ΩÉY
»a á«æ©ªdG äÉ``¡` é` dG π``Ñ`b ø``e
,É`` ` ehQh ¢``ù` «` æ` «` ah á``«` °` ù` «` FQ
.»°VGôàaG

¿CG ≈`` `dEG Ék ` °` †` jGC äQÉ```°` `TCGh
Gòg AGôL Ió°ûH äôKCÉJ É«dÉ£jEG
,Iô«ãc Ék MGhQCG äô°ùNh AÉHƒdG
º«©£àdG äÓªM Aó``H ™e øμdh
ä’É``ë` dG Oó`` Y ∞``î`j ¿CG π``eCÉ` J
≈dEG Qƒ``eC’G Oƒ©J ¿CGh É«éjQóJ
äôKCÉJ PEG ,â``fÉ``c Éªc É¡à©«ÑW
É¡æ«H øe ,äÉYÉ£≤dG øe ójó©dG
.»MÉ«°ùdG ´É£≤dG
¢ù«FQ Ö`` MQ ,¬``Ñ` fÉ``L ø``e
ôjôëàdG ¢ù«FQ IQGOE’G ¢ù∏ée
Qƒ``fCG zè«∏îdG QÉ``Ñ`NCG{ IójôéH
,á«dÉ£jE’G Iô«Ø°ùdÉH øªMôdGóÑY
á«æjôëÑdG äÉ``bÓ``©`dG ¿EG ∫É``bh
Gôªà°ùe É«eÉæJ ó¡°ûJ á«dÉ£jE’G
á``«`ª`°`Sô``dG äGQÉ`` `jõ`` `dG ¬`` JRõ`` Y
øe ¬``H âª¡°SCG É``eh ádOÉÑàªdG
.Iôªãe èFÉàf
É``fhQƒ``c á``ë`FÉ``L ¿CG ó`` `cCGh
™«ªL ≈``∏` Y äô`` ` KCG ó``é`à`°`ù`ª`dG
ºd ∞ë°üdG ∂°T ’h ,äÉYÉ£≤dG
¿CG ≈``dEG Gk ô«°ûe ,IÉæãà°ùe øμJ
ºdÉ©dG AÉëfCG ™«ªL »a ∞ë°üdG

É``¡` JQÉ``jR ∫Ó`` `N ∂`` `dP AÉ`` `L
GQh’ ™e zè«∏îdG QÉÑNCG{ ô≤ªd
á«°üî°ûdG á``≤` aGô``ª` dG ,ƒ``à` «` H
ô``jó``e Qƒ``°` †` ë` H ,Iô``«` Ø` °` ù` ∏` d
IójôédÉH ≥jƒ°ùàdGh ∫É°üJC’G
.»LÉM ó«éªdGóÑY
IQÉØ°ùdG ¿CG …OÉeCG âØ°ûch
äCGó`` H áμ∏ªªdG »``a á``«` dÉ``£` jE’G
äGô«°TCÉJ QGó``°` UEG ±ÉæÄà°SÉH
»a ø``«` Ñ` ZGô``dG áÑ∏£∏d á``°`UÉ``N
»a É``«`∏`©`dG º``¡` JÉ``°` SGQO ΩÉ`` ª` `JEG
Ék àbDƒe É¡ØbƒJ ó©H ∂dPh É«dÉ£jEG
.AÉHƒdG ÖÑ°ùH
á«dÉ£jE’G Iô«Ø°ùdG âdÉbh
ø``jô``ë` Ñ` dG ¿EG á``μ` ∏` ª` ª` dG ió`` `d
á¡LGƒe »``a É``¡` JQGó``L â``à` Ñ` KCG
øe á∏°ù∏°S ôÑY ÉfhQƒc áëFÉL
äÓªëdGh á«FÉbƒdG äGAGô``LE’G
Gk ôNDƒe É¡H âeÉb »àdG ájƒYƒàdG
¢SÉædG åMh º«©£àdG äÓªMh
øe ø``μ`ª`à`J ≈``à` M √ò`` ` NCG ≈``∏` Y
øe óëdGh AÉHƒdG ≈∏Y Iô£«°ùdG
.√QÉ°ûàfG

»dhódG á``ª«îdG ¢SCGQ QÉ``£e ™e ºgÉØJ Iô``còe ™bƒJ zè``«∏îdG ¿Gô``«W{
á≤K OÉ`` jORGh ,É``fhQƒ``c ¢Shô«a
Iô``e ô``Ø`°`ù`dG á``«`fÉ``μ`eEÉ`H ¢``SÉ``æ` dG
πeGƒ©dG √òg ò``NCG ™eh .iô``NCG
Éfó©°ùj ,QÉÑàY’G ø«©H É¡©«ªL
™e √ò``g ºgÉØàdG Iô``cò``e ™«bƒJ
≥jô£dG ó«¡ªàd è«∏îdG ¿Gô«W
¿Gô``«`£`dG äÉ``eó``N ô``«`aƒ``J ΩÉ`` `eCG
áª«îdG ¢`` `SCGQh ø``jô``ë`Ñ`dG ø``«`H
õjõ©Jh ,á«dÉª°ûdG äGQÉ`` `eE’Gh
»dhódG áª«îdG ¢SCGQ QÉ£e §HQ
™«ªL »a äÉ¡LƒdG øe ójó©dÉH
.zºdÉ©dG AÉëfCG
§HôdG ôÑà©j{ :ÉfÉN ±É°VCGh
á«°SÉ°SCG Iõ«cQ è«∏îdG ∫hO ø«H
õjõ©àd á«eGôdG Éæà«é«JGôà°S’
π°†ØHh ,á≤£æªdG »a ÉfQƒ°†M
É``¡`∏`é`°`Sh ,π``jƒ``£``dG É``¡` î` jQÉ``J
É¡àμÑ°Th ,ìÉ``é` æ` dÉ``H π``aÉ``ë` dG
è«∏îdG ¿Gô``«`W ó©J ,á``©`°`SGƒ``dG
.á``ª`¡`ª`dG √ò``¡` d É``«k ` dÉ``ã` e É``μk ` jô``°` T
ø«ª«≤ª∏d Iƒ£îdG √òg í«àà°Sh
á«dÉª°ûdG äGQÉ``eE’G »a ìÉ«°ùdGh
≈dEG ôØ°ùdG á°Uôa äGQÉeE’G ádhód
Ébk ô°T ø«Ñ∏ØdG øe IójóL äÉ¡Lh
.zÉkHôZ ¿óæd ≈dEG

ó©H »aÉ©àdG ≈dEG ¿Gô«£dG ´É£b
»a √Éfó¡°T …òdG Ö©°üdG ΩÉ©dG
ójó©dG Ωƒ«dG iôfh .2020 ΩÉY
É¡æe á«HÉéjE’G äGô°TDƒªdG øe
Éæk eGõJ äÓ``Mô``dG π«¨°ûJ IOƒ``Y
Oƒ«≤∏d »éjQóàdG ∞«ØîàdG ™e
QÉ°ûàfG ÖÑ°ùH É≤k HÉ°S á°VhôØªdG

áª«îdG ¢`` ` SCGQ QÉ``£` e É``gô``aƒ``j
ô«jÉ©ªdG Ωóîà°Sh ,Gkó`L Iõ«ªe
ÉfhôaÉ°ùe É¡©bƒàj »àdG á«dÉ©dG
.zè«∏îdG ¿Gô«W øe
¢``ù`«`Fô``dG ∫É`` b ,¬``Ñ` fÉ``L ø``e
áª«îdG ¢``SCGQ QÉ£ªd …ò«ØæàdG
≈©°ùj{ :ÉfÉN …ÉéfÉ°S »dhódG

ø``jô``ë`Ñ`dG á``μ`∏`ª`e ø``«` H §`` Hô`` dG
.IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉ`` ` eE’Gh
»a IóFGQ ¿Gô«W ácô°T ÉæàØ°üH
™∏£àf ,è«∏îdGh §°ShC’G ¥ô°ûdG
¢`` SCGQ á``aÉ``°` VE’ §«£îàdG ≈`` dEG
.zÉæJÉ¡Lh áμÑ°T ≈dEG áª«îdG
»àdG ≥aGôªdG ¿EG{ :±É°VCGh

,è``«` ∏` î` dG ¿Gô`` «` `W â`` ©` `bq h
,øjôëÑdG áμ∏ªªd á«æWƒdG á∏bÉædG
¢`` SCGQ QÉ``£` e ™``e º``gÉ``Ø`J Iô``cò``e
ô«aƒJ ±ó``¡` H »``dhó``dG á``ª`«`î`dG
IQÉ``eEG ø«H ô°TÉÑe §``HQ äÓ``MQ
.øjôëÑdG áμ∏ªeh áª«îdG ¢SCGQ
ºgÉØàdG Iô``cò``e ™«bƒJ º``Jh
ôÑY »``°` VGô``à` aG ´É``ª``à``LG »`` a
ó«dh ¿É£Ñ≤dG πÑb øe âfôàfE’G
º``FÉ``≤` dG ,…ƒ``∏``©``dG ó``«` ª` ë` dGó``Ñ` Y
…ò``«`Ø`æ`à`dG ¢``ù` «` Fô``dG ∫É`` ª` `YCÉ` `H
…É``é`fÉ``°`Sh ,è``«` ∏` î` dG ¿Gô``«` £` d
QÉ£ªd …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG ,ÉfÉN
Qƒ°†ëH ,»dhódG áª«îdG ¢``SCGQ
ø«jò«ØæàdG ø«dhDƒ°ùªdG QÉ``Ñ`c
√ò``g ó``©` Jh .ø``«` aô``£` dG Ó``c ø``e
IójóL á∏MôªH É``fk Gò``jEG Iƒ£îdG
áª«îdG ¢``SCGQ QÉ£e äÉ«∏ªY øe
¬àfÉμe ï«°SôJ ≈∏Y πª©j …ò``dG
äÉ«∏ª©dGh π≤æ∏d »°ù«FQ õcôªc
.äGQÉe’G »a á«à°ùLƒ∏dG
ºFÉ≤dG ∫Éb ¥É«°ùdG Gòg »ah
…ò``«`Ø`æ`à`dG ¢``ù` «` Fô``dG ∫É`` ª` `YCÉ` `H
:…ƒ∏©dG ¿É£Ñ≤dG è«∏îdG ¿Gô«£d
õjõ©àd É``ª` FGO π``ª`©`dG π``°` UGƒ``f{

»``gÉ≤ªdGh º``YÉ£ªdGh äÓ``ëªdG ≈``∏Y á``jƒYƒàdGh á``«HÉbôdG É``¡JÓªM π``°UGƒJ z¢``û«àØàdG IQGOEG{
IÉYGôe á«ªgCÉH øjOÉJôªdG á«YƒJ ºàj ∂dòch
äÉeÉªμdG ¢ùÑdh »YÉªàL’G óYÉÑàdG ô«jÉ©e
…Qƒ``eCÉ` ª` d ¿É`` c É``ª` ch ,É``gô``«` Zh º``«`≤`©`à`dGh
á«FÉ°ûfE’G »fÉÑª∏d äGQÉjR »FÉ°†≤dG §Ñ°†dG
á«Ñ©°ûdG ¥Gƒ``°` SC’Gh á«YÉæ°üdG äBÉ°ûæªdGh
±ó¡J äGQÉ``jR É¡∏ch á«¡«aôàdG äBÉ°ûæªdGh
äGAGô``LE’G ≥«Ñ£J á«ªgCÉH »YƒdG ô°ûf ≈dEG
.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe óë∏d ájRGôàM’G
¿CG GócDƒe ¬ëjô°üJ ±Gô``°`TC’G ºààNGh
πª©Jh ÉgOƒ¡L »a Iôªà°ùe ¢û«àØàdG IQGOEG
Gòg »a πª©à°Sh ,áª¶æe á«°û«àØJ §£N ≥ah
äÓëª∏d á«HÉbôdG É¡JÓªM ∞«ãμJ ≈∏Y ΩÉ©dG
≥«°ùæàdÉHh »gÉ≤ªdGh ºYÉ£ªdGh ájQÉéàdG
Ék«YGO ,ábÓ©dG äGP äÉ¡édG ™e ¿hÉ©àdGh
hCG ájQÉéàdG ∫ÉëªdG ÜÉë°UCG AGƒ°S ™«ªédG
≥«Ñ£J »a ΩGõàd’Gh ¿hÉ©àdG ≈dG øjOÉJôªdG
≈∏Y ™≤J á«æWh á«dhDƒ°ùe É¡fC’ äGAGô``LE’G
ÉgRÉ«àLGh áμ∏ªªdG ájÉªëd ™«ªédG ≥JÉY
.ìÉéæH áëFÉé∏d

∫ÓN ÉjQÉéJ Óëe 23 ≥∏Z É¡æY èàf ÉkjQÉéJ
äGAGô`` `LE’Gh äGQGô``≤`∏`d º¡àØdÉîªd ΩÉ`` jCG 4
.ájRGôàM’G
äGQÉjõdG ∫ÓN øeh ¬fCÉH ±Gô°TC’G ø«Hh
ó°UQ ºJ ó≤a âªJ »àdG áØ∏àîªdG á«fGó«ªdG
äGAGô``LE’G PÉîJG É¡«a iôLh áØdÉîe 792
äGAGô``LE’G É¡æe É¡fCÉ°ûH áeRÓdG á«fƒfÉ≤dG
’k ƒ°Uh áeÉ©dG áHÉ«æ∏d πjƒëàdGh á``jQGOE’G
.…QGOE’G ≥∏¨dG ≈dEG
…OÉ``°`TQE’G Qhó``dG ¿CG ±Gô``°`TC’G ó``cCG Éªc
∫É``ª` YCG »`` a »``HÉ``bô``dG Qhó`` ` dG ø`` Y ∂``Ø`æ`j ’
…ôéj ¿CÉ`°`û`dG Gò``g »``ah ,¢û«àØàdG IQGOEG
∫ÉëªdG ÜÉë°UCG ™e ≥«°ùæàdG ºFGO πμ°ûHh
∫ƒM ájQÉéàdG äÉ©ªéªdG IQGOEGh ájQÉéàdG
á°UÉNh ¥ƒ``°`ù`à`dG á``cô``M º«¶æJ Ö``«`dÉ``°`SCG
áaÉc ≥«Ñ£J øª°†j ÉªH äÉ°†«ØîàdG AÉæKCG
™jRƒJ ≈∏Y º¡ãMh ájRGôàM’G äGAGô``LE’G
™ªàéªdG õ«ØëàH á``°`UÉ``î`dG äGQƒ``°`û`æ`ª`dG
.É``fhQƒ``c ¢Shô«Ød OÉ°†ªdG º«©£àdG ò``NCÉ`H

ô«HGóàdGh äGAGô``LE’Gh äÉWGôà°T’G ≥«Ñ£J
IQGOE’ ¿CÉ` ` H ±Gô```°` `TC’G ø``«q ``Hh .á``«`ë`°`ü`dG
¢``SCGQ á∏£Y AÉ``æ` KCG π``YÉ``a Qƒ°†M ¢û«àØàdG
âØãc å«M ,2021 IójóédG ájOÓ«ªdG áæ°ùdG
»a É¡jód »FÉ°†≤dG §Ñ°†dG …QƒeCÉe óLGƒJ
Ók ëe 293 GhQGR øjòdGh ,áμ∏ªªdG äÉ¶aÉëe

Qó°U ÉeóæY RQÉ``H QhO ¢û«àØàdG IQGOE’ ¿Éc
π«ªéàdGh ábÓëdG äÓëe ±ÉæÄà°SG QGô``b
3275 IQÉ``jR ºJ å«M ájQÉéàdG É¡à£°ûfC’
ójó©dG ∑É``æ`gh .Ék«FÉ°ùfh É``«k `dÉ``LQ Éfk ƒdÉ°U
»eôJh âªJ »``à`dG iô`` `NC’G äGQÉ``jõ``dG ø``e
¢Uƒ°üîH áeRÓdG ájƒYƒàdG ô°ûæd É¡©«ªL

ájQÉéàdG äÉ«dó«°üdG ≈∏Y áHÉbô∏d IQÉjR 871
QÉ©°SCÉH ÖYÓàdG ΩóY øe ócCÉà∏d ™«ÑdG òaÉæeh
≥∏Z ∂``dP øY èàfh ,äÉeÉªμdGh äÉª≤©ªdG
É≤k ∏Z áØdÉîªdG äÓëªdGh äÉ«dó«°üdG ¢†©H
äGQGô``b ≥«Ñ£J øe ≥≤ëàdG ºJ Éªc .É`` jk QGOEG
IQÉ``jR ôÑY ÉkjRGôàMG äBÉ°ûæªdG ¢†©H ≥∏Z
IQÉjR ºJ Éª«a ,…QÉéJ πëe 5000 øe ôãcCG
äGQGô≤H º¡eGõàdG øe ócCÉà∏d Ékª©£e 1345
π«°UƒàdG ≈∏Y ºYÉ£ªdG äÉ``eó``N QÉ°üàbG
≈dEG áaÉ°VE’ÉH Gòg .§≤a á«LQÉîdG äÉÑ∏£dGh
´ÓWÓd »eƒj πμ°ûH …õcôªdG ¥ƒ°ùdG IQÉjR
ôjQÉ≤àdG ™aQh ájQhô°†dG ™∏°ùdG ôaGƒJ ≈∏Y
∫ƒëJ »àdG äÉbƒ©ªdG πM ≈∏Y πª©∏d É¡fCÉ°ûH
.™∏°ùdG ≥aóJ ¿hO
™«H ∫Éëªd ìÉª°ùdG ºJ ø«M ¬fCG ÉØk «°†e
É¡JÉeóN ºjó≤àH äÉ``Hhô``°`û`ª`dGh á``ª` ©` WC’G
437 IQGOE’G äò``Ø` f á``«`LQÉ``î`dG ø``cÉ``eC’É``H
∂∏J ΩGõàdG øe ócCÉà∏d ¿CÉ°ûdG Gòg »a IQÉ``jR
Éªc ,É¡æe áHƒ∏£ªdG äÉWGôà°T’ÉH ∫ÉëªdG

π``«`cƒ``dG ±Gô`` °` `TC’G õ``jõ``©`dGó``Ñ`Y ìô``°` U
áYÉæ°üdG IQGRƒH OQGƒªdGh áHÉbô∏d óYÉ°ùªdG
¢û«àØàdG IQGOEG ¿CÉ` H áMÉ«°ùdGh IQÉ``é`à`dGh
ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉL AóH òæeh IQGRƒdÉH
≈∏Y π°UGƒàe πμ°ûH πª©J (19-ó``«` aƒ``c)
á``jQÉ``é`à`dG äBÉ`°`û`æ`ª`dG ΩGõ``à``dG ø``e ≥``≤`ë`à`dG
äÉ``WGô``à` °` T’É``H »`` gÉ`` ≤` `ª` `dGh º`` YÉ`` £` `ª` `dGh
IQOÉ°üdG á«ë°üdG ô«HGóàdGh äGAGô`` LE’Gh
¢Shô«Ød …ó°üà∏d »Ñ£dG »æWƒdG ≥jôØdG øY
óë∏d áaOÉ¡dG á∏°üdG äGP äGQGô≤dGh ,ÉfhQƒc
.(19-ó«aƒc) ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàfG øe
òæeh ¢û«àØàdG IQGOEG ¿CÉH ±Gô°TC’G √ƒfh
äÓªëdG øe ójó©dG äòØf áëFÉédG ájGóH
äGQÉjõdG ™e …RGƒàdÉH ájOÉ°TQE’Gh ájƒYƒàdG
øjôëÑdG áμ∏ªe äÉ¶aÉëe áaÉc »ah á«HÉbôdG
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حمليات 05

برئا�شة �شمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

«التن�شيقية» تطلع على م�شتجدات قانون ال�شحافة
تراأ�س �شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان
بن حمد اآل خليفة ويل العهد رئي�س جمل�س
ال��وزراء ،عن ُبعد ،اجتماع اللجنة التن�شيقية
 362والذي ُعقد عن ُبعد.
واطلعت اللجنة التن�شيقية على م�شتجدات
م�شروع قانون ال�شحافة والإعالم ،والتو�شيات
املتعلقة بتطوير عمليات ���ش��رف وتخزين
الأدوية.
كما ا�شتعر�شت «التن�شيقية» اآخر م�شتجدات
التعامل مع فريو�س كورونا (كوفيد.)19-

�شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان

امللك يتلقى برقيتي تهنئة من
عي�شى بن �شلمان وحممد بن �شلمان

امللك يتلقى برقية تهنئة من عبدالـله بن حمد
رفع �شمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد اآل خليفة
املمثل ال�شخ�شي جلاللة امللك املفدى رئي�س املجل�س
الأعلى للبيئة اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل
مقام ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى
اآل خليفة عاهل البالد املفدى ،مبنا�شبة منح جاللته
و�شام ال�شتحقاق برتبة قائد اأعلى ،من قبل فخامة
الرئي�س دونالد ترامب رئي�س الوليات املتحدة
الأمريكية ال�شديقة ،وذلك تقدي ًرا للدور البارز
الذي ي�شطلع به جاللته اأيده اهلل يف دعم ال�شتقرار
الإقليمي والعاملي.
واأعرب �شموه عن فخره واعتزاز مبنح ح�شرة

�شاحب اجلاللة امللك الوالد حمد بن عي�شى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه ،والذي
يوؤكد على التقدير الكبري الذي يحظى به جاللته
على امل�شتوى العاملي ،والروؤي احلكيمة وال�شديدة
جلاللته يف دعم وتعزيز ال�شالم وال�شتقرار يف
املنطقة وبني دول و�شعوب العامل.
وقال �شموه اإن نيل جاللته لهذا الو�شام الرفيع
يعترب تاأكيدًا كبريًا على اجلهود التي يبذلها جاللته
اأيده اهلل لرت�شيخ العالقات التاريخية بني مملكة
البحرين والوليات املتحدة الأمريكية يف كافة
املجالت.

ال�شيخ عبداهلل بن حمد

خالد بن اأحمد:و�شام اال�شتحقاق يج�شد املكانة الرفيعة جلاللة امللك

ال�شيخ خالد بن اأحمد

اأكد ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة
م�شت�شار جاللة امللك لل�شوؤون الدبلوما�شية اأن منح
ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل
خليفة عاهل البالد املفدى حفظه اهلل ورعاه و�شام
ال�شتحقاق برتبة قائد اأعلى من قبل الرئي�س دونالد
ترامب رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية هو تقدير
رفيع جلهود جاللته املتوا�شلة يف تعزيز عالقات
ال�شداقة وال�شراكة الوثيقة بني البلدين وامل�شي
بجميع اأوجه العمل امل�شرتك لأفاق اأرحب على
امل�شتويات كافة ومبا يدعم امل�شالح امل�شرتكة
للبلدين وال�شعبني ال�شديقني.

�شمو ال�شيخ حممد بن �شلمان

واأ�شاف م�شت�شار جاللة امللك لل�شوؤون
الدبلوما�شية اأن هذا التكرمي املقدر وامل�شتحق اإمنا
يج�شد املكانة الرفيعة جلاللة امللك حفظه اهلل،
والتقدير البالغ ل�شيا�شاته احلكيمة ونهجه ال�شديد
واإ�شهاماته اجلليلة يف تر�شيخ التفاهم واحلوار
والتقارب بني الدول وال�شعوب ،والدور الكبري الذي
ي�شطلع به جاللته يف دعم جهود التقدم والزدهار
على ال�شعيدين الإقليمي والدويل واإر�شاء قواعد
ال�شتقرار وال�شالم يف املنطقة والعامل وبالتعاون
مع الأ�شقاء واحللفاء والعمل اجلماعي الفاعل يف
مواجهة خمتلف التحديات.

تلقى ح�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى برقية
تهنئة من �شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان بن
حمد اآل خليفة مبنا�شبة منح جاللته حفظه
اهلل ورعاه و�شام ال�شتحقاق بدرجة قائد
اأعلى من فخامة الرئي�س دونالد ترامب رئي�س
الوليات املتحدة الأمريكية ال�شديقة.
ويف برقيته ،رفع �شمو ال�شيخ عي�شى بن
�شلمان بن حمد اآل خليفة اإىل مقام جاللة امللك
املفدى ال�شامي ،خال�س التهاين والتربيكات
بهذه املنا�شبة ،والتي تعك�س التقدير الكبري
للدور البارز جلاللة امللك املفدى حفظه اهلل
ورعاه ،واإ�شهاماته عرب عقو ٍد من الزمن يف
تعزيز ال�شراكة ال�شرتاتيجية التاريخية التي

جتمع مملكة البحرين والوليات املتحدة
الأمريكية ال�شديقة وم�شاعيه النبيلة يف دعم
ال�شتقرار الإقليمي والعاملي.
كما تلقى جاللته برقية مماثلة من �شمو
ال�شيخ حممد بن �شلمان بن حمد اآل خليفة
رفع فيها خال�س التهاين والتربيكات اإىل
مقام جاللة امللك املفدى ال�شامي مبنا�شبة
منح جاللته و�شام ال�شتحقاق بدرجة قائد
اأعلى اأ�شار فيها اإىل اأن هذا التكرمي يوؤكد
املكانة الرفيعة التي يحظى بها جاللة امللك
عند الرئي�س الأمريكي ويغمرنا مبزيد من
العتزاز بروؤى جاللة امللك املفدى احلكيمة
ر�شخت مبادئ
وم�شاعيه النبيلة التي طاملا ّ
الت�شامح والتعاون والحرتام.

امل�شت�شار احلمر :دالالت للتكرمي الرفيع تعك�س حكمة امللك
رفع نبيل بن يعقوب احلمر م�شت�شار
جاللة امللك ل�شوؤون الإعالم ،اأطيب التهاين
مقرونة باأ�شدق التربيكات اإىل املقام ال�شامي
حل�شرة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�شى اآل خليفة ملك البالد املفدى ،مبنا�شبة
منح جاللته و�شام ال�شتحقاق بدرجة قائد
اأعلى من قبل فخامة الرئي�س دونالد ترامب
رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية ال�شديقة،
وذلك تقدي ًرا لدور جاللته البارز وجهوده
امل�شهودة يف دعم ال�شتقرار الإقليمي
والعاملي.
واأكد احلمر اأن هذا التكرمي الرفيع
وامل�شتحق جلاللة امللك املفدى هو مبعث
فخر واعتزاز لنا جميعً ا ملا له من معانٍ

م�شت�شار جاللة امللك

ودللت كبرية تعك�س الروؤية الثاقبة
واحلكيمة جلاللته يف ن�شر ال�شالم وتعزيز
الأمن وال�شتقرار والزدهار يف املنطقة.

ب�إ�سراف :ح�سني املرزوق
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للتوا�شل :هاتف  17617076فاك�س 17617111

الربيــد الإلكــرتوينEmail:letters@alayam.com :
للتوا�شل عرب الوات�شاب39780143 :

ترحب «الأيام» بر�شائل القراء وم�شاهماتهم ،وتوجه قراءها اإىل ذكر ال�شم كامالً والعنوان م�شفوعني بعنوان الربيد الإلكرتوين اإذا وجد ورقم الت�شال .وحتتفظ «الأيام» لنف�شها بحق التعديل والخت�شار وفق مقت�شيات الن�شر.

بع�س املح�ل التج�رية تتالعب ب�لزب�ئن ..اأمتنى من وزارة ال�سن�عة والتج�رة مراقبته�
واجهت م�شكلة مع اأحد املحال واأمتنى
من امل�شوؤولني املعنيني بوزارة ال�شناعة
والتجارة م�شاعدتي يف حلها ،فقد ا�شرتيت
قبل مدة �شلعة من املحل ،وبعدما انتهيت
من عملية الدفع جاء موظف املحل وقال اإن
الت�شعرية خطاأ واإن �شعره اأكرث مما قمت
بدفعه ،وقال �شوف نعطيك خ�شمًا على
الزيادة ،وبا�شتطاعتك رده اإن اأحببت لكنه
مل يخربين كيف �شيتم ا�شرتداد املبلغ ب�شكل
نقدي اأو �شيقوم مبنحي ر�شيد ،اإل اأنني
قبلت بالزيادة لأين كنت راغبًا بال�شلعة ،لكن
لالأ�شف ال�شلعة مل تتنا�شب معي وعدت يف
اليوم ذاته ل�شتبدالها ،واأخربوين اأن املبلغ
�شريجع ر�شيدًا ،وحني اعرت�شت قالوا هذا
نظام املحل ،و�شيكون هذا الر�شيد �شا ً
حلا
لال�شتخدام ملدة ثالثة اأ�شهر ومبقدوري اأن
اأدفع جزءًا منه ويرجع الباقي فاتورة يتجدد
تاريخها ملرة اأخرى ،فقبلت رغم اأنه ل حاجة
يل ل�شراء �شيء اآخر منهم ،وبعد مدة ق�شدت
ذات املحل ل�شراء �شلعة اأخرى بوا�شطة
الر�شيد املمنوح يل بجزء ب�شيط من املبلغ،

اإل اأنهم قدموا يل ر�شيدًا جديدًا ينتهي بعد
�شهر ،مع العلم اأن الر�شيد الذي قدموه يل يف
البداية مل مير عليه �شوى عدة اأيام!
وقد كان الر�شيد الأول �شا ً
حلا لثالثة
اأ�شهر ،وعند �شوؤايل لإحدى املوظفات قالت
لي�س با�شتطاعتي م�شاعدتك يف اأي �شيء
وعليك ال�شراء بالر�شيد كامالً!
ويف املرة الثالثة توجهت للمحل ذاته
لل�شراء ببقية الر�شيد املعطى يل لعتقادي
اأنه �شينتهي بعد يوم واحد من تاريخ زيارتي
اإل اإنني اكت�شفت باأنه انتهى قبل  3اأيام،
ورغبت يف حمادثة املدير اإل اأنهم اخربوين
اأنه غري متواجد!
اأنا هديف من كتابة هذه املالحظة لي�س
ا�شرتجاعي للمبلغ املذكور ،اإمنا اأرغب يف تزويد
امل�شوؤولني املعنيني مبا يجري من خمالفات يف
بع�س املحال التجارية والتي يكون �شحيتها
الزبون ،لذلك اأرجو من املعنيني اللتفات ملثل
هذه املحال املخالفة واتخاذ الإجراءات الالزمة
حيالهم.

البي�ن�ت لدى املحرر

من��سدة ل�سمو ويل العهد رئي�س
جمل�س الوزراء لتوظيفي بتخ�س�سي
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة
حفظك اهلل ورعاك ..اأنا�شدك يا �شاحب ال�شمو مل�شاعدتي،
فاأنا مواطنة بحرينية خريجة  2016اأمتمت درا�شتي
خارج مملكة البحرين على ح�شابي اخلا�س للح�شول على
درجة البكالوريو�س بتخ�ش�س الأ�شعة ،اإذ كانت �شهادة
الدبلوم موجودة فقط يف مملكة البحرين لأرفع ا�شم بالدي
الغايل ،وبعد التخرج قدمت يف ديوان اخلدمة املدنية
وقمت بتجديد الطلب كل �شنتني يف املوقع الإلكرتوين،
وقدمت ا ً
أي�شا يف وزارة ال�شحة ويف امل�شت�شفى الع�شكري
وم�شت�شفى امللك حمد ،كما اأر�شلت ر�شالة لرئي�س ديوان
اخلدمة املدنية ،وكذلك بعثت ر�شالة اإىل وزيرة ال�شحة
ولوكيل وزارة ال�شحة وبرنامج التوا�شل واإىل الآن مل يتم
توظيفي واأنا من حقي كمواطنة بحرينية مراجعة طلب
توظيفي ولكن رد الوزارة باأن ل جديد للتوظيف ول اأعلم
اإىل من اأجلاأ �شواكم ،فاأنتم خري معني للمواطن البحريني.
كما ل يخفى على �شموكم اأنه لدي خربة � 4شنوات ،اإذ
عملت يف م�شت�شفيات القطاع اخلا�س و�شاركت يف برامج
احلمالت التوعوية ببع�س املراكز ال�شحية وا ً
أي�شا يف
املوؤ�ش�شة امللكية الإن�شانية لأكرث من مرة ،لذلك األتم�س من
�شموكم الكرمي م�شاعدتي يف احل�شول على وظيفة بح�شب
تخ�ش�شي ،مقدرة لك جهودكم امل�شتمرة يف دعم املواطن
البحريني ،متمنية لك دوام ال�شحة والعافية مع جزيل
ال�شكر والمتنان.

البي�ن�ت لدى املحرر

دور ال�سب�ب يف �سنع التغيري
ال�شباب هو حم ّرك احلياة يف املجتمع
وقلبها الناب�س وجمددها ومطورها،
فال�شباب هم طليعة املجتمع وعموده
الفقري وقوته الن�شطة والفعالة والقادرة
على قهر التحدي وتذليل ال�شعوبات
وجتاوز العقبات فدورها الأ�شا�شي
وا�شح يف املجتمع اأكرث من غريها ولديه
الجتهاد مبا متلكه من قدرات ب�شرية
ومادية للحفاظ على الأبناء وتاأهيلهم
لتحمل امل�شوؤولية ومتكينهم وحمايتهم
من الفراغ الأيديولوجي القاتل ،لذا فاإن
اأي جمتمع يجب اأن يفتخر ب�شبابه لأنهم
الرئة النقية التي يتنف�س منها ،ال�شباب
املوؤهل بالعلم واملعرفة ،الطموح القادر
على الآخذ بزمام املبادرة ،املثقف الواعي
احلري�س على ق�شايا اأُمته ،املح�شن
بتقوى اهلل ،اجلريء يف قول احلق بال
اإفراط اأو تفريط� ،شاحب العزمية،
املحافظ على مكت�شبات الوطن املادية
واملعنوية ،يتمثل قول اهلل تعاىل( :اإِنَّ
ا�ش َتاأْجَ ْرتَ ا ْل َقوِ يُّ الأمِ نيُ) املنتمي
َخ ْ َ
ري مَنِ ْ
لدينه ووطنه واأُمته ،ل يرتدد اأبدًا يف اأن
ينخرط يف خدمة املجتمع وبناء م�شتقبل
الوطن ،وي�شهم يف ر�شم اخلطط لإحداث
التغيري الإيجابي اجلذري بكل اإمكانية
ري
لأ ّنه يوؤمن بقوله تعاىل( :اإِنَّ اهلل َ ل ي َُغ ِ ّ ُ
مَا ِب َق ْو ٍم حَ َّتى ي َُغ ِ ّريُوا مَا ِباأَ ْن ُف ِ�شهِ ْم) ينظر
اإىل اأمته بعني املحبة ،يخل�س يف اأداء
واجبه لأنه عبادة يتقرب بها اإىل ربه
عزوجل ،لقد اأودع اهلل يف ال�شباب طاقات
يجب اأن ت�شتغل يف العطاء اخلري الذي
يعود على اأبناء الأمة بال�شعادة والر�شا
والأمان املادي واملعنوي ،وال�شباب قادر
على تخطي العقبات التي تعرت�س م�شاره
باحلكمة للو�شول اإىل الهدف املن�شود،
كما اإنه �شادق يف حتمله الأعباء ،لأنه
يتعامل مع ق�شايا الوطن بطرق علمية
ح�شارية قائمة على العلم والإحاطة
للتحديات احلا�شرة وامل�شتقبلية التي
جتابه الأمة.
اإن ال�شباب هم عن�شر احليوية
والعطاء يف املجتمع ،فاإن هذه
اخل�شائ�س تر�شحهم ليكونوا طليعة
التغيري ورواد كل جديد ،ذلك اأنه «يغلب
على عن�شر ال�شباب امليل للتغيري وعدم
الر�شا بالقدمي ،والبحث عن اجلديد،
ومن هنا فاإن وقود التغيري يعتمد اأ�شا�شً ا
على حما�شة ال�شباب و�شالبة اإرادتهم»،
ويعترب ال�شباب وقودًا حلركات التغيري
يف ك ّل املجتمعات ،ملا يتمتعون به من
حما�شة القلب ،وذكاء العقل ،وحب
املغامرة والتجديد ،والتطلع دائمًا اإىل كل
جديد على التبعية والتقاليد ،اإل ما كان
دي ًنا قوميًا ،اأو ترا ًثا �شحيحً ا.

عمار جناحي

ويجب على جميع اأفراد املجتمع
اأن يدركوا باأن ال�شباب يتمتع بالنظرة
الثاقبة يف معاجلته للم�شاكل ،وياأنف
اأن يكون اإمعة ،اإنه �شاحب قرار عنده
من ال�شفافية وال�شدق واحل�س الإمياين
والوطني ما يبعده عن الإ�شاءة لنف�شه
ولغريه ،لقد ر�شم ال�شباب الذي يحمل
هم املجتمع معامل �شخ�شيته ،وحدد
موقعه كرقم له اأهميته يف فهم ق�شاياه
مع ال�شعي لعالجها بعد اأن اأخذ بالأ�شباب
وتوكل على اهلل ،واأعد لكل ق�شية ما
يلزمها ،نريد اأن ميتزج راأي ال�شباب
باحلكمة واحلما�س ،لقد اأخذ الر�شول
الكرمي (�س) يف معركة اأُحد براأي ال�شباب
عندما خرج للقاء العدو الذي يهدد اأمن
وعقيدة و�شالمة الأمة ،هذه الفئة اخلرية
يعول الوطن عليها ويعقد الآمال ،لأنها
ت�شطلع بامل�شوؤولية لتح�شني الوطن
الغايل من غائلة الأخطار ،ولأنها تربت
يف اأ�شرة علمته العتماد على النف�س،
ودربته على احلوار والتوا�شل مع غريه
باإيجابية وثقة ،احرتمت عقله واآدميته
فجعلته حمط اهتمامها ورعايتها ،فكان
لهذا الأثر الوا�شح يف تفاعله وحركته
الن�شطة ،وانطلق بحرية م�شوؤولة،
ليكون ر�شول خري لأمته بفكره النا�شج،
وعطائه املتميز ،واإميانه العايل.
اإنهم ميتلكون القوة باأبعادها املختلفة
العقلية واجل�شدية والنف�شية ،فهم
الأقدر على الإنتاج والإبداع والتغيري،
فهم الذين ت�شري بهم العملية التعليمية
والتكنولوجيا
واملزارع
وامل�شانع
احلديثة« ،فاأو�شاهري» ال�شاب الياباين هو
الذي اأدخل املحرك الأوروبي يف ال�شناعة
اليابانية ،مما جعل اليابان ت�شع قدمها
على طريق التقدم ال�شناعي.
اأدرك باأن اأحد اأ�شباب تخلف بع�س
البلدان هو عدم توظيف طاقات ال�شباب
واإهمالهم ،ويف بلدان اأُخرى جند عدم منح
ال�شباب مكانتهم احلقيقية يف املجتمع
واإعطائهم اأدوا ًرا هام�شية ل ت�شاهم يف بناء

الوطن ،كما اإن هناك تخل ًفا يح�شل لدى
بلدان اأخرى جتاه ال�شباب وهو باإعطائهم
م�شوؤوليات كبرية مل يوؤهلوا ل�شتالمها،
اإذ مل تكن هناك برامج متهيدية ،كاأن
تلقى على عاتق ال�شباب م�شوؤولية كبرية
جدًا ل يدري كيف ينجزها وذلك ب�شبب
ق�شور املربني يف توجيهه وتاأهيله لها،
لذا فال�شرورة تقت�شي اأن يدير ال�شباب
الكثري من املواقع القيادية واملهمة يف
املجتمع وي�شرتط بذلك عدة اأُمور منها
مثالً الإحاطة مبعرفة قدراتهم وقابلياتهم
احلالية منها وامل�شتقبلية ،وكذلك اإعدادهم
وتاأهيلهم ل�شتالم املنا�شب قيادية،
وتوفري فر�س العمل لهم ،وفتح املجالت
املختلفة اأمامهم وت�شهيلها وحماولة
تقدمي امل�شاعدة لهم من قبل اجلميع.
لقد اأ�شبح ال�شباب يف واقعنا
املعا�شر يعانون من م�شاكل كثرية
ب�شبب البطالة «م�شكلة الباحثني عن
عمل» وهدر طاقاتهم وعدم الهتمام
بهم بال�شكل املطلوب ،اإ�شافة اإىل ارتفاع
م�شتوى املعي�شة وغالء الكثري من املواد
املهمة امل�شتخدمة يف حياتهم اليومية،
وقد �شبب ذلك انطواءهم وعزوفهم عن
الزواج وتهربهم من املجتمع بطرق
ملتوية وانخراطهم يف بيئة �شلبية.
وهنا ياأتي دور الإعالم كو�شيلة مهمة
لتوجيه ال�شباب بالوجهة ال�شحيحة
وتر�شيخ القيم والأخالق الفا�شلة فيه من
خالل الدور املهم الذي يطلع به الإعالم؛
فالإعالم هو يف حقيقته قوة ح�شارية
اأو عملية ثقافية جتري يف بيئة معينة
موؤثرة فيها ومتاأثرة بها ،وهناك تفاعل
م�شتمر بني و�شائل الإعالم واملجتمع،
فهذه الو�شائل ل توؤثر يف املجتمع بنظمه
الجتماعية والقت�شادية وال�شيا�شية
فح�شب ،بل اإن هذه النظم قد توؤثر فيه
ا ً
أي�شا.
فمن هنا جند اأن املنطلق الأ�شا�شي
الذي يدور حول حقيقة جوهرية موؤثرة
هو اأن الإعالم يبث القيم والأخالق
الفا�شلة يف املجتمع اإن كان ذلك الإعالم،
اإعالمًا �شاد ًقا نابعً ا من �شميم الأمة
الإ�شالمية واملجتمع امل�شلم الأ�شيل.
فيجب تعليم ال�شباب �شرورة التطلع
اإىل امل�شتقبل وال�شعي وراء حتقيق
م�شتوى اأف�شل وال�شتعداد للعمل من
اأجل حتقيق ذلك ،فواجبهم كمواطنني
ميلي عليهم التطلع اإىل التقدم وحتقيق
القوة والعظمة لأمتهم وذلك من خالل
التحديث ون�شر الأفكار واملعلومات
اجلديدة التي حتفز ال�شباب يف تعبئة
طاقاتهم ومقدرتهم على تخطيط وبرامج
امل�شتقبل.

من��سدة ل�سمو ويل العهد رئي�س
الوزراء ملنحي وحدة اإ�سك�نية

وقد ي�شاب ال�شاب بالإحباط نتيجة
عدم حتقيق طموحاته ورغبته يف التطور
وم�شايرة العلم والتكنولوجيا ،وذلك
ب�شبب عدم توافر الفر�س والإمكانات
الالزمة لذلك ،في�شعر الكثري من ال�شباب
بعدم الر�شا لأن ما يح�شلون عليه اأقل
بكثري مما يتطلعون اإليه .وكلما ازدادت
�شرعة تغري وتطور العلم ازدادت حاجة
ال�شاب اإىل معلومات يعاجلها من اأجل
اتخاذ قرارات �شليمة وفعالة ،ولكن هناك
قيود وحدود ثابتة ملقدرة الإن�شان على
معاجلة املعلومات و�شياغتها ب�شكل
متالئم مع قدرته واإمكاناته ،لذلك تقت�شي
ال�شيا�شة ال�شليمة وجود قدر من التوافق
بني ما يحفز ال�شباب على حتقيق ما
يرغبون فيه وما ميكنهم اأن يح�شلوا
عليه ،ولكننا نود اأن نوؤكد هنا اأنه ل ميكن
حتقيق التنمية ما مل نبداأ اأولً يف رفع
م�شتوى طموحات ال�شباب وت�شجيعهم
على ال�شعي وراء النمو القومي واحلياة
الأف�شل ،فمتى �شنكون واقعيني يف تناول
ق�شايا ال�شباب والهتمام بها ومعاجلتها
وال�شتفادة من جتارب ال�شعوب يف
املا�شي واحلا�شر لتوجيه �شبابنا
بالأمور الثقافية والجتماعية والفنية
والقت�شادية والعمل التطوعي وعدم هدر
طاقاتهم ومواجهة النحرافات واملاآزق
ومننحهم الثقة بالنف�س ملواجهة م�شاكل
احلياة مل�شايرة الع�شر والتقدم والعلم
وحتقيق اأهدافهم النبيلة وتطلعاتهم نحو
بناء م�شتقبل م�شرق ومنري.
عزيزي القارئ :ل يخفى على
ال�شباب باأن النظرة احلالية لهم باأنهم
طائ�شون وغري م�شوؤولني ول ي�شتطيعون
حتمل ال�شعاب فهذه النظرة اخلاطئة
كفيلة بك�شر وحتطم القدرات اجلبارة
عند ال�شباب وت�شاعد يف هروبهم
وارمتائهم يف اأح�شان من يريد بهم
وباأمتهم وم�شتقبلهم �شوءًا .لذا فال ميكن
ال�شتغناء عن ال�شباب وبالعك�س يجب
اأن يكونوا اأ�شحاب القرار واأنا �شخ�شيًا
ل�شت من دعاة اأن يرمى احلمل كله على
ال�شباب ولكن ما اأردت تو�شيحه باأنه ل
ميكن ال�شتغناء ا ً
أي�شا عن ال�شباب فهم
قادرون على امل�شاركة لي�س فقط على
دفع العجلة ولكن ا ً
أي�شا يف توجيهها،
وعليه لبد من اإ�شراكهم ولي�س فقط
للدعم والدفع يف عملية �شناعة القرار
وتفعيله اإل اأن ال�شباب يجب ا ً
أي�شا اأن
يفر�شوا اأنف�شهم على �شناع القرار من
خالل احل�شور ور�س العمل وندوات
والتفاعل يف اآلية �شنع واتخاذ القرار
التطوير الذات ب�شورة علمية.

اأنا مواطن بحريني متزوج مت ف�شلي عن العمل منذ
�شهر اأكتوبر  ،2020ولدي طلب وحدة �شكنية منذ �شهر
اأكتوبر  ،2015ويف �شهر اأغ�شط�س  2020مت الت�شال
بي من وزارة الإ�شكان لتحديث البيانات ،فقمت بالتحديث
واأكملت البيانات منذ اأكتوبر  ،2020وكنت اأنتظر �شرف
عالوة بدل ال�شكن يف يناير  2021ولكن لالأ�شف ال�شديد مل
اأ�شتلم عالوة بدل ال�شكن ،وقد مت الت�شال بوزارة الإ�شكان
ملعرفة ال�شبب فلم اأجد جوابا على �شوؤايل وقد كتبت يف
موقع توا�شل ومل األق اأي جواب اأي�شا.
اأطالب بحقي الطبيعي كمواطن باحل�شول على عالوة
بدل ال�شكن ( 100دينار) ،حيث اإنني اأ�شكن يف الوقت
احلايل يف منزل والدي وهو قدمي ومتهالك جدا وغري
�شالح لل�شكن؛ لذلك ارغب يف ا�شتالمها ب�شكل م�شتعجل
لأنني قمت بتحديث جميع البيانات بالكامل ومتت املوافقة
وقد و�شلتني ر�شائل عرب الربيد الإلكرتوين والر�شائل
الق�شرية  ،SMSوعليه فاإنه لي�س يل ذنب يف هذا التاأخري
احلا�شل واأطالب ب�شرف العالوة من الآن ومن ثم ب�شرفها
ب�شكل طبيعي يف الأ�شهر املقبلة ما دامت البيانات كلها
حمدثة ب�شهادة موقع وزارة الإ�شكان.

عم�ر جن�حي

٬البي�ن�ت لدى املحرر

انا مواطن بحريني انا�شد �شمو ويل العهد رئي�س جمل�س
الوزراء مل�شاعدتي ،فقد متت احالتي للتقاعد ب�شبب ظرويف
ال�شحية ولدي من البناء  6وا�شكن باليجار وال�شقة التي
ا�شكنها ل تكفي يل ولزوجتي وابنائي ،وتقدمت باحل�شول
على وحدة �شكنية يف العام  2006لوزارة ال�شكان وهناك
من ا�شتلم الوحدات ال�شكنية يف العام  2008و 2009يف
منطقة عراد باملحرق ،ومت منحهم وحدات �شكنية وانا حلد
الن انتظر احل�شول على رد من الوزارة ،ولكن حلد الآن مل
اتلق اي رد ،وقابلت بع�س امل�شوؤولني من وزارة ال�شكان
ولكن انا اىل الآن مل اتلق اي رد بهذا ال�شاأن.

البي�ن�ت لدى املحرر

�سوق البوكوارة
يخلو من حم�ل الذهب
على الرغم من اأن البوكوارة �شوق ناجح وم�شهور
وحيوي ،حيث ي�شتمل على عدة حمال جتارية متنوعة اإل
اأنه يخلو من حمال للمجوهرات والذهب اإل حمل وحيد
فقط يكاد ل يفي بالغر�س ،فنحن نت�شاءل ،ملاذا ل يتم
افتتاح حمال اأخرى للذهب للت�شهيل على اأهايل املنطقة،
ومن هذا املنرب نوجه نداء لأ�شحاب حمال الذهب للبدء
بفتح فروع لهم يف هذا ال�شوق الناجح ،الأمر الذي �شيعود
بالفائدة والنفع على اجلميع.

مرمي عبدالرحيم عبدالرحمن

حدثت بي�ن�تي ومل
اأت�سلم عالوة بدل ال�سكن

أخبار الوطن
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الملك يتلقى برقية تهنئة
من القائد العام بوسام االستحقاق
تلق��ى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة
ملك البالد المفدى القائد األعلى حفظه اهلل ورعاه ،برقية تهنئة
من صاحب المعالي المش��ير الركن الش��يخ خليفة بن أحمد آل
خليفة القائد الع��ام لقوة دفاع البحرين ،رفع فيها معاليه إلى
جاللة الملك المفدى أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة
منح جاللته وسام االستحقاق بدرجة قائد أعلى من قبل فخامة
الرئي��س دونالد ترام��ب رئيس الواليات المتح��دة األمريكية،

وذل��ك تقديراً لجهود جاللته في دفع مس��يرة التعاون وتعزيز
المصالح المش��تركة ورؤية جاللته القيادية الحكيمة لما فيه
مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
ضارع ًا إلى اهلل العلي القدير أن يديم على جاللة الملك المفدى
نعم��ة الصح��ة والس��عادة وطول العم��ر لتحقيق مزي��داً من
الرخاء والرفعة واالزده��ار لوطننا الغالي في ظل قيادة جاللته
الحكيمة.

الملك يتلقى برقية تهنئة
من وزير المتابعة بالديوان الملكي
تلقى حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن
عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه
واهلل ورع��اه برقية تهنئة من معالي الش��يخ
أحم��د بن عطية اهلل آل خليفة وزير المتابعة
بالديوان الملكي ،وذلك بمناسبة منح جاللته
وسام االستحقاق برتبة قائد أعلى من فخامة
الرئي��س دونال��د ترام��ب رئي��س الوالي��ات

المتح��دة األمريكية تقدي��را لجهود جاللته،
ف��ي توطي��د عالق��ات الصداقة بي��ن مملكة
البحرين والواليات المتحدة األمريكية.
وأع��رب معالي��ه ف��ي البرقي��ة ع��ن أس��مى
آي��ات التهان��ي والتبري��كات لجالل��ة الملك
المفدى ،مؤكدا أن منح جاللته هذا الوس��ام
يعد مبع��ث فخر واعت��زاز لمملك��ة البحرين

وأبنائه��ا األوفياء ويس��جل هذا االس��تحقاق
ضمن منجزات جاللته التي يش��هدها عهده
الزاهر ويتجلى به دور جاللته الريادي والبارز
في نش��ر األمن واالس��تقرار على الصعيدين
اإلقليم��ي والعالمي ،س��ائال المول��ى القدير
أن يحفظ جاللت��ه ويمتعه بموف��ور الصحة
والعافية وطول العمر.

الملك يتلقى برقية تهنئة من وزير النفط
تلق��ى حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة
ملك البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه ،برقية تهنئة من معالي
الش��يخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط ،رفع فيها أسمى
آي��ات التهاني والتبريكات إلى جاللة الملك المفدى ،بمناس��بة
منح جاللته وس��ام االستحقاق بدرجة قائد أعلى من قبل فخامة
الرئي��س دونالد ترام��ب رئيس الوالي��ات المتح��دة األمريكية
الصديق��ة ،تقدي��راً للجه��ود الملموس��ة التي يبذله��ا جاللته
منذ عق��ود لتعزيز العالقات التاريخية والش��راكة الوطيدة بين

البلدين والشعبين الصديقين.
وأك��د وزير النفط في برقيت��ه أن منح جاللة الملك المفدى هذا
الوسام الرفيع يعد مصدر فخر واعتزاز لمملكة البحرين وأبنائها
المخلصي��ن ،ويعكس المكانة العالي��ة التي يحظى بها جاللته
رع��اه اهلل على المس��توى العالمي ،إلى جان��ب متانة العالقات
التاريخية المش��تركة بين مملكة البحري��ن والواليات المتحدة
األمريكية ،مشيداً بإنجازات جاللته ورؤيته حفظه اهلل ومساعيه
النبيلة في نشر السالم وتعزيز األمن واالستقرار في المنطقة.

الملك يتلقى برقية تهنئة من وزيرة الصحة
تلقى حضرة صاح��ب الجاللة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى
حفظه اهلل ورعاه برقية تهنئة من سعادة
السيدة فائقة بنت س��عيد الصالح وزيرة
الصح��ة ،أعربت فيها عن خالص التهاني
والتبري��كات لجالل��ة المل��ك المف��دى
بمناس��بة منح جاللته وس��ام االستحقاق
بدرجة قائد أعلى من قبل فخامة الرئيس

دونال��د ترامب رئي��س الواليات المتحدة
األمريكي��ة ،والذي ج��اء تقدي��راً للجهود
المشهودة التي قام بها جاللته في تعزيز
عالقات الصداقة والشراكة الوثيقة ،ودفع
مس��يرة التعاون الثنائي لتعزيز المصالح
المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين
ومس��اعي جاللته النبيلة في نشر السالم
ودعم األمن واالستقرار في المنطقة.

كم��ا ع َب��رت ع��ن بال��غ الفخ��ر واالعتزاز
بجهود جاللته العظيمة التي مكنت من
ترسيخ المكانة الرفيعة لمملكة البحرين
منذ عق��ود من الزمن لتكون محط أنظار
ومحل تقدير وإش��ادة الجميع ،سائلة اهلل
العل��ي القدير أن يحف��ظ جاللته ويرعاه
ويس��دد خطاه ويمتعه بموف��ور الصحة
والسعادة.
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الملك يتلقى برقية تهنئة
من وزير الديوان الملكي
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
برقي��ة تهنئ��ة من معالي الش��يخ خالد بن أحم��د آل خليفة وزير الديوان الملك��ي رفع فيها خالص
التهاني بمناس��بة منح جاللة الملك المفدى وسام االستحقاق برتبة قائد أعلى من فخامة الرئيس
دونالد ترامب رئيس الواليات المتحدة األمريكية .وأكد معالي وزير الديوان الملكي أن هذا الوسام
يجيء شهادة من الواليات المتحدة األمريكية الصديقة بحيوية دور مملكة البحرين بقيادة جاللته
في تنمية العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

الملك يتلقى برقية تهنئة
من رئيس الديوان الملكي والمكتب الخاص
تلق��ى حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن
عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه اهلل
ورعاه ،برقي��ة تهنئة من عبداهلل ب��ن إبراهيم
الرميح��ي رئي��س الدي��وان الملك��ي والمكتب
الخ��اص؛ رف��ع فيه��ا أس��مى آي��ات التهان��ي
والتبري��كات بمناس��بة من��ح جاللت��ه وس��ام
االس��تحقاق بدرجة قائد أعلى م��ن قبل فخامة
الرئيس دونالد ترامب رئيس الواليات المتحدة
األمريكي��ة ،وذلك تقدي��راً لجه��ود جاللته في
توطيد عالقات الصداقة والشراكة الوثيقة بين

البلدي��ن الصديقين ودعم االس��تقرار اإلقليمي
والعالمي.
وأكد رئي��س الديوان الملكي أن ه��ذا التكريم
المس��تحق لجاللته مبعث فخر واعتزاز لمملكة
البحرين وأبنائها المخلصين ويضاف إلى سجل
إنجازات جاللته والتي تحققت في عهده الزاهر
ويؤك��د دور جاللته القي��ادي والبارز في تحقيق
األم��ن واالس��تقرار على المس��تويين اإلقليمي
والعالم��ي ،داعيا اهلل تعال��ى أن يحفظ جاللته
ويمتعه بموفور الصحة والعافية وطول العمر.

الملك يتلقى برقية تهنئة
من رئيس ديوان ولي العهد
تلق��ى حض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المف��دى حفظه واهلل
ورع��اه برقي��ة تهنئة من معالي الش��يخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان س��مو ولي العهد،
وذلك بمناس��بة منح جاللته وسام االس��تحقاق برتبة قائد أعلى من فخامة الرئيس دونالد ترامب
رئي��س الواليات المتحدة األمريكية تقديراً لجهود جاللته ،في توطيد عالقات الصداقة بين مملكة
البحرين والواليات المتحدة األمريكية.
و ع َب��ر معاليه في البرقية عن أس��مى آيات التهاني والتبري��كات وعميق فخره واعتزازه بمنح جاللة
الملك المفدى هذا الوس��ام الرفيع ،والذي جاء تأكيداً لجهود وإس��هامات جاللته الحثيثة في تعزيز
األمن واالس��تقرار وإشاعة الس��الم في المنطقة وفق الرؤية الحكيمة لعاهل البالد المفدى حفظه
اهلل ورعاه التي رسخت المملكة على الخارطة الدولية.

الملك يتلقى برقية تهنئة
من مساعد رئيس ديوان ولي العهد
تلق��ى حضرة صاح��ب الجاللة المل��ك حمد بن
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه اهلل
ورعاه برقية تهنئة من السيد حمد بن إبراهيم
الرميحي مساعد رئيس ديوان سمو ولي العهد،
رف��ع فيها أس��مى آي��ات التهان��ي والتبريكات
بمناس��بة منح جاللته وس��ام االستحقاق برتبة
قائ��د أعلى من فخامة الرئي��س دونالد ترامب
رئي��س الوالي��ات المتح��دة األمريكي��ة تقديراً
لجهود جاللته ،في توطيد عالقات الصداقة بين

مملكة البحرين والواليات المتحدة األمريكية.
أعرب مس��اعد رئيس ديوان س��مو ولي العهد
في البرقية ع��ن فخره واعتزازه العميقين بمنح
جاللة الملك المفدى هذا الوسام الرفيع ،والذي
يأتي تأكيداً لجهود وإسهامات جاللته الحثيثة
في تعزيز األمن واالستقرار وإشاعة السالم في
المنطق��ة وف��ق الرؤية الحكيم��ة لعاهل البالد
المفدى حفظه اهلل ورعاه التي رسخت المملكة
على الخارطة الدولية.

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى

حضرة صاحب الجـاللـة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

على مـنح جاللة الملك

وسـام االستحقاق برتبة قـائـد أعـلى
مـن قـبل فـخامـة الـرئـیس دونـالـد تـرامب
رئـیس الـوالیـات المتحـدة األمـریـكیة
تـقدیـرًا لـلجهود الـمشهودة الـتي قـام بـها جاللة الملك المفدى أیده اهلل لـتوطـید عـالقـات الـصداقـة
والشـراكـة الـوثـیقة بـین الـبلدیـن الـصدیـقین ،و دور جـاللـته الـبارز فـي دفـع مسـیرة الـتعاون الـثنائـي
مـع الـبلد الـصدیـق إلـى آفـاق أرحـب وأشـمل بـما یعـزز الـمصالـح المشتركة للبلدین والشعبین الصدیقین.

أخبار الوطن
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عبداهلل بن حمد يهنئ الملك
بوسام االستحقاق بدرجة قائد أعلى
رفع س��مو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة الممثل
الش��خصي لجالل��ة الملك المف��دى رئيس المجلس
األعلى للبيئة أس��مى آيات التهاني والتبريكات إلى
مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليفة عاه��ل البالد المفدى حفظ��ه اهلل ورعاه،
بمناس��بة منح جاللته وسام االستحقاق برتبة قائد
أعلى ،من قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس
الواليات المتحدة األمريكية الصديقة ،وذلك تقديراً
لل��دور الب��ارز الذي يضطلع به جاللت��ه أيده اهلل في
دعم االستقرار اإلقليمي والعالمي.
وأعرب س��مو الش��يخ عبداهلل بن حمد آل خليفة عن
فخ��ره واعتزاز بمن��ح حضرة صاح��ب الجاللة الملك
الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى

حفظ��ه اهلل ورع��اه ،وال��ذي يؤك��د التقدي��ر الكبير
الذي يحظ��ى به جاللته حفظه اهلل على المس��توى
العالم��ي ،والرؤى الحكيمة والس��ديدة لجاللته في
دعم وتعزيز الس��الم واالستقرار في المنطقة وبين
دول وشعوب العالم.
وقال س��مو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة إن نيل
جاللته حفظه اهلل لهذا الوسام الرفيع يعتبر تأكيداً
كبي��راً على الجهود الت��ي يبذلها جاللت��ه أيده اهلل
لترس��يخ العالقات التاريخية بي��ن مملكة البحرين
والوالي��ات المتحدة األمريكية ف��ي كافة المجاالت،
داعي��ا س��موه المولى عز وج��ل أن يحف��ظ جاللته
ويس��بغ عليه موفور الصحة والس��عادة وأن يديمه
عزاً وذخراً لمملكة البحرين وشعبها الكريم.

رئيس األعلى للصحة
يهنئ الملك بوسام االستحقاق
رف��ع رئيس المجل��س األعل��ى للصحة الفري��ق طبيب
الشيخ محمد بن عبداهلل آل خليفة أسمى آيات التهاني
والتبري��كات ،باس��مه ونيابة كافة منتس��بي المجلس
األعل��ى للصح��ة والقطاع الصح��ي في المملك��ة ،إلى
المقام الس��امي لحض��رة صاحب الجالل��ة الملك حمد
بن عيس��ى آل خليفة ،عاهل البالد المفدى ،بمناس��بة
منح جاللته وس��ام االس��تحقاق برتبة قائ��د أعلى من
قب��ل الرئيس دونالد ترامب رئي��س الواليات المتحدة
األمريكية.
وأكد أن منح جاللة الملك المفدى هذا الوس��ام الكبير
مبعث فخر واعتزاز لمملكة البحرين وش��عبها الكريم،
ودليل عل��ى المكانة العالية التي يحظ��ى بها جاللته
ل��دى قيادة هذا البلد الصديق وف��ي كافة دول العالم،

وهو م��ا انعك��س ف��ي الس��معة الطيب��ة واإلنجازات
المشهودة والمس��اهمات البارزة لمملكة البحرين في
مختلف دول العالم.
وثم��ن رئي��س المجل��س األعلى للصحة ح��رص جاللة
الملك المفدى على تكريس ثقافة التعايش والس��الم
واإلخ��اء بي��ن كاف��ة الش��عوب والحض��ارات ،من خالل
المب��ادرات الرائ��دة لجاللت��ه عل��ى الصعي��د المحل��ي
واإلقليمي والدولي.
وأشار إلى َّ
أن إنجازات ورؤية جاللة الملك المفدى ،ودعم
جاللته لمبادرات السالم وألمن واالستقرار في المنطقة
بات محل إشادة وتقدير دوليين ،سائ ً
ال المولى عز وجل
أن يحفظ جاللته ويرعاه ويوفقه لمواصلة مسيرة الخير
واالزدهار لمملكة البحرين وشعبها الكريم.

المؤيد :منح الملك وسام االستحقاق
تأكيد لدوره القيادي في دعم االستقرار

الملك يتلقى برقية
تهنئة من تركي بن راشد
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه ،برقية تهنئة من س��مو
الشيخ تركي بن راشد بن عيسى آل خليفة ،رفع فيها إلى جاللة الملك المفدى أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة منح
جاللته وسام االستحقاق بدرجة قائد أعلى من قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الواليات المتحدة األمريكية ،وذلك
تقدي��راً لجه��ود جاللته في توطيد عالقات الصداقة والش��راكة الوثيقة بين البلدين الصديقين ودعم االس��تقرار اإلقليمي
والعالمي؛ داعي ًا المولى عز وجل أن يديم على جاللته موفور الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة والتقدم واالزدهار.

وزير اإلعالم :دور قيادي للملك
في ترسيخ األمن والسالم اإلقليمي والعالمي
رف��ع وزير اإلعالم عل��ي بن محمد الرميحي أس��مى
آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى،
بمناس��بة من��ح جاللته وس��ام االس��تحقاق بدرجة
قائ��د أعلى من قبل الرئي��س دونالد ترامب رئيس
الوالي��ات المتحدة األمريكية ،تقدي�� ًرا لدور جاللته
في ترسيخ السالم والتسامح ،ومبادراته الرائدة في
دعم األمن واالستقرار اإلقليمي والعالمي.
وأع��رب الرميح��ي عن فخ��ره وجميع أبناء الش��عب
البحريني باستحقاق صاحب الجاللة الملك المفدى
لهذا الوسام رفيع المستوى من الرئيس األمريكي،
باعتباره انعكاسا للشراكة التاريخية واالستراتيجية
الوطيدة والمتنامية بين بلدين صديقين وحليفين،
وش��هادة دولية جديدة على ال��دور القيادي الفاعل
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لجاللت��ه ،في دع��م الس��الم العادل والش��امل في
الش��رق األوس��ط ،وتعزي��ز األم��ن واالزده��ار ف��ي
المنطقة والعالم ،وإرس��اء قيم التعايش الس��لمي
والحوار بين جميع الحضارات والثقافات واألديان.
وأك���د أن البحري����ن بفض����ل النه���ج اإلنس��اني
والدبلوماس��ي الحكي��م لصاح��ب الجالل��ة المل��ك
المف��دى ،بدع��م من صاح��ب الس��مو الملكي ولي
العهد رئي��س مجلس ال��وزراء ،ماضية ف��ي تعزيز
حضوره��ا المش��رف كواح��ة للتس��امح والتق��ارب
الحض��اري ،وتوطي��د دوره��ا الفاعل في مس��اندة
الجه��ود اإلقليمي��ة والدولية ف��ي مكافحة التطرف
واإلرهاب وترسيخ األمن والسلم اإلقليمي والعالمي،
وتعزيز التفاهم بين الحضارات والثقافات ،وخدمة
اإلنسانية.

رفع وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة أيمن المؤيد التهان��ي والتبريكات إلى المقام الس��امي لحضرة صاحب
الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة عاهل البالد المفدى ،بمناس��بة منح جاللته وسام االستحقاق برتبة
قائد أعلى من قبل فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الواليات المتحدة األمريكية ،تقديراً لجهود جاللته،
في توطيد عالقات الصداقة بين مملكة البحرين والواليات المتحدة األمريكية.
وأض��اف أن منح جاللة الملك هذا الوس��ام يعد تأكيدا لدور جاللته القيادي والبارز في دعم مبادئ االس��تقرار
واألمن والسالم ،والتسامح والتعايش ،على المستوى اإلقليمي والعالمي.
وأكد أن منح جاللة الملك المفدى هذا الوسام الرفيع من قبل رئيس الواليات المتحدة األمريكية جاء بمثابة
تأكي��د دولي رفيع المس��توى عل��ى دور جاللته البارز في ترس��يخ مكانة البحرين االس��تراتيجية كحليف ثابت
وش��ريك متمي��ز مع الوالي��ات المتحدة األمريكية ف��ي مختلف المج��االت بما فيها جوانب األمن واالس��تقرار
بالمنطقة ،األمر الذي كان له األثر اإليجابي في تدعيم الجهود الدولية إلحالل السلم واألمن الدوليين.

الملك يتلقى تهنئة
وزير الصناعة بوسام االستحقاق
تلقى حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى
آل خليفة ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه برقية
تهنئة من سعادة السيد زايد من راشد الزياني وزير
الصناع��ة والتجارة والس��ياحة ،رفع فيه��ا إلى جاللة
المل��ك المفدى أس��مى آي��ات التهان��ي والتبريكات
بمناس��بة منح جاللته وسام االستحقاق بدرجة قائد
أعلى من قبل فخام��ة الرئيس دونالد ترامب رئيس
الوالي��ات المتحدة األمريكية ،وذل��ك تقديراً لجهود
جاللت��ه في دفع مس��يرة التعاون وتعزي��ز المصالح
المش��تركة ورؤية جاللته القيادية الحكيمة لما فيه

مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
وبهذه المناسبة أعرب الزياني في برقيته عن خالص
تهانيه على حصول جاللته على هذا الوس��ام الرفيع
الذي يعبر عن تقدير فخام��ة الرئيس األمريكي لما
تحق��ق على ي��د جاللته م��ن إنجازات مش��هودة في
تعزي��ز األم��ن واالس��تقرار واالزدهار ف��ي المنطقة
والعال��م وف��ق رؤى جاللته الحكيمة لنش��ر الس��الم
الدائم بين شعوب العالم ،داعي ًا اهلل أن يوفق جاللته
لما من ش��أنه تحقيق الرفعة والعزة لشعب مملكة
البحرين.

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى

حضرة صاحب الجـاللـة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

على مـنح جاللة الملك

وسـام االستحقاق برتبة قـائـد أعـلى
مـن قـبل فـخامـة الـرئـیس دونـالـد تـرامب
رئـیس الـوالیـات المتحـدة األمـریـكیة
تـقدیـرًا لـلجهود الـمشهودة الـتي قـام بـها جاللة الملك المفدى أیده اهلل لـتوطـید عـالقـات الـصداقـة
والشـراكـة الـوثـیقة بـین الـبلدیـن الـصدیـقین ،و دور جـاللـته الـبارز فـي دفـع مسـیرة الـتعاون الـثنائـي
مـع الـبلد الـصدیـق إلـى آفـاق أرحـب وأشـمل بـما یعـزز الـمصالـح المشتركة للبلدین والشعبین الصدیقین.

عمر عبداهلل ابوبكر بانافع وأبناؤه

أخبار الوطن
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بسبب عدم التقيد باإلجراءات االحترازية

إصابة  24شخصًا بـ«كورونا»
صحي
إثر مخالطة حالة قائمة في نادٍ
ّ
كش��ف تتبع أث��ر المخالطين ع��ن انتقال فيروس
كورونا (كوفيد )19إلى  24شخص ًا بعد أن خالطوا
ناد صحي في المحافظة الجنوبية.
حالة قائمة في ٍ
وبحس��ب المعلوم��ات األولي��ة ،نُقل��ت الع��دوى
للح��االت ال� 24بس��بب ع��دم الت��زام الحالة التي
ت��م رصدها أو ًال باإلج��راءات االحترازي��ة في أثناء
التواجد في النادي الصح��ي األمر الذي عرض 24

شخص ًا لخطر الفيروس.
وحي��ث إن عملي��ات تتبع أث��ر المخالطين مازالت
مس��تمرة ،ق��د يك��ون هناك ح��االت أكث��ر نقلت
لهم العدوى بس��بب تراخي وته��اون الحالة التي
تم رصده��ا أو ًال وع��دم التقيد بمعايي��ر التباعد
االجتماعي واإلرشادات الوقائية األخرى.
وحذرت إدارة الصح��ة العامة من مخاطر التراخي

في تطبيق اإلجراءات االحترازية للحد من انتش��ار
الفيروس واالستهتار بخطره الذي مازال موجوداً.
وأكدت الصحة العامة أهمية االلتزام المس��ؤول
من كل ف��رد بالمجتم��ع باإلج��راءات االحترازية،
الفتة إل��ى أن هناك إرش��ادات وتعليمات واضحة
لألندية الصحية للحد من انتشار الفيروس وحفظ
سالمة مرتادي النوادي الصحية.

«الصحة» :مواصلة الزيارات التفتيشية
على المجمعات والمنشآت الغذائية
أك��د رئيس قس��م مراقبة األغذي��ة بوزارة الصح��ة فيصل الس��اري على ضرورة
االلت��زام بق��رارات وتعليم��ات وزارة الصح��ة والفريق الوطن��ي الطبي للتصدي
لفي��روس كورونا (كوفيد )19بالش��كل الذي يس��اهم في خف��ض أعداد الحاالت
القائمة ويجنب أصحاب المحالت أي تبعات قانونية وجزاءات تشمل وقف العمل
واإلغ��الق والتحوي��ل للنيابة العامة ف��ي حال رصد أية مخالف��ات لعدم االلتزام
باإلجراءات االحترازية.
ولف��ت الس��اري إل��ى أن حم��الت التفتيش عل��ى المطاع��م ومح��الت األغذية
والمجمعات التجارية والمس��تودعات مستمرة بالتنس��يق مع الجهات المعنية
مث��ل وزارة الداخلي��ة ،ووزارة الصناع��ة والتج��ارة والس��ياحة ،وهيئ��ة البحرين
للس��ياحة والمع��ارض ،ومحافظة العاصم��ة ،وذلك انطالقا م��ن الحرص على
التأك��د من التزام أصح��اب المحالت والعاملين فيها باالش��تراطات والضوابط
الصحية ،وأخذ التدابير الوقائية واإلجراءات االحترازية للحد من انتش��ار فيروس
كورون��ا (كوفي��د )19بعين االعتبار ،ومراع��اة التوجيهات الص��ادرة من الفريق
الوطني الطبي من أجل مواصلة تعزيز األمن الصحي وتحقيق التحسن المنشود
عل��ى المس��توى الصحي والوقائي .وأش��ار إل��ى أن الحمالت التفتيش��ية تكون
ً
متابعة للبالغات والش��كاوى الواردة ،الفتا إلى أن الزيارات تشمل
عش��وائية أو
جميع محافظات المملكة والمواقع والمحالت التي تش��هد التجمعات ،حيث يتم

أش��اد وزير العمل والتنمي��ة االجتماعية جميل ب��ن محمد علي
حمي��دان بالدعم الالمحدود للمواطني��ن من قبل حضرة صاحب
الجالل��ة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ،عاهل البالد المفدى،
وحرصه الدائم على تس��خير كافة الم��وارد االقتصادية لالرتقاء
بالمس��توى المعيش��ي لهم ،وس��عي الحكومة برئاسة صاحب
الس��مو الملكي األمير س��لمان بن حمد آل خليف��ة ،ولي العهد
رئي��س مجل��س ال��وزراء ،لتحقيق تطلع��ات جاللته ف��ي تقديم
أفض��ل الخدم��ات للمواطني��ن ،وف��ي مقدمة ذل��ك توفير بيئة
اس��تثمارية جاذبة تخلق المزيد من فرص العمل النوعية ألبناء
الوط��ن .وثمن حمي��دان توجيهات صاحب الس��مو الملكي ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء بإطالق النسخة الثانية من البرنامج
الوطني للتوظيف ،والذي يس��تهدف خلق  25ألف وظيفة في عام
 2021وتوفير  10آالف فرصة تدريبية بما يجعل البحريني الخيار
األفضل للتوظيف لدى أصحاب العمل.
وأك��د أن البرنامج الوطني للتوظيف يس��هم في تس��ريع وتيرة
توظي��ف المواطنين في القطاع الخاص ،خاصة أنه يمنح العديد
من المزايا ألصحاب العمل والمتوظفين.

بن دينه :أهمية التكاتف
الدولي لحماية البيئة والحد
من آثار تغير المناخ
أثناء الزيارات تقييم المنش��أة ورصد المخالفات واتخ��اذ اإلجراءات الالزمة التي
تتوافق مع طبيعة المخالفات ومدى جسامتها.
وش��دد على أهمية أن يكون الجميع على مس��توى عال من المسؤولية والوعي،
بحي��ث يتم الح��د من التجمع��ات والتقيد باإلج��راءات االحترازية في األس��واق
التجارية ومحالت بيع وتقديم األطعمة والمشروبات ،محذ ًرا من مخاطر التراخي
في تطبيق مثل هذه اإلجراءات االحترازية وخطره على المجتمع.

«الصناعة» :التفتيش
على  12300محل تجاري منذ بداية جائحة «كورونا»
ق��ال الوكي��ل المس��اعد للرقاب��ة والموارد ب��وزارة
الصناعة والتجارة والس��ياحة عبد العزيز األشراف إن
إدارة التفتي��ش بال��وزارة ومنذ ب��دء جائحة فيروس
كورون��ا (كوفي��د )19تعم��ل بش��كل متواصل على
التحق��ق من التزام المنش��آت التجاري��ة والمطاعم
والمقاه��ي باالش��تراطات واإلج��راءات والتدابي��ر
الصحية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي
لفيروس كورونا (كوفي��د ،)19والقرارات ذات الصلة
الهادفة للحد من انتشار الفيروس.
ونوه األشراف بأن إدارة التفتيش ومنذ بداية الجائحة
نف��ذت العديد م��ن الحمالت التوعوية واإلرش��ادية
بالتوازي مع الزي��ارات الرقابية وفي كافة محافظات
المملكة للتأكد من سريان العمل بالقرارات المشار
إليه��ا ،حيث قامت من خ��الل طاقم مأموري الضبط
القضائ��ي لديه��ا بزي��ارة أكث��ر م��ن  12300محل
تجاري ،منها على س��بيل المث��ال  871زيارة للرقابة

حميدان« :البرنامج الوطني»
يسرع وتيرة التوظيف في «الخاص»

عل��ى الصيدليات التجارية ومناف��ذ البيع للتأكد من
عدم التالعب بأس��عار المعقمات والكمامات ،ونتج
عن ذلك غلق بعض الصيدليات والمحالت المخالفة
غلق ًا إداري�� ًا .كما تم التحقق من تطبيق قرارات غلق
بعض المنش��آت احترازيا عبر زي��ارة أكثر من 5000
محل تج��اري ،فيما تم زي��ارة  1345مطعم ًا للتأكد
من التزامهم بقرارات اقتصار خدمات المطاعم على
التوصي��ل والطلبات الخارجية فق��ط .هذا باإلضافة
إلى زيارة السوق المركزي بشكل يومي لالطالع على
توافر السلع الضرورية ورفع التقارير بشأنها للعمل
على حل المعوقات التي تحول دون تدفق السلع.
وأض��اف أنه حين تم الس��ماح لمح��ال بيع األطعمة
والمش��روبات بتقديم خدماتها باألماكن الخارجية
نف��ذت اإلدارة  437زي��ارة ف��ي هذا الش��أن للتأكد
م��ن التزام تل��ك المح��ال باالش��تراطات المطلوبة
منه��ا ،كم��ا كان إلدارة التفتي��ش دور ب��ارز عندما

ص��در ق��رار اس��تئناف مح��الت الحالق��ة والتجميل
ألنش��طتها التجاري��ة حيث تم زي��ارة  3275صالون ًا
رجالي ًا ونس��ائي ًا .وهناك العديد من الزيارات األخرى
التي تمت وترمي جميعها لنش��ر التوعوية الالزمة
بخصوص تطبيق االش��تراطات واإلجراءات والتدابير
الصحية .وبين األشراف بأن إلدارة التفتيش حضورا
فاع��ال أثناء عطلة رأس الس��نة الميالدي��ة الجديدة
 ،2021حيث كثفت وجود مأموري الضبط القضائي
لديه��ا في محافظ��ات المملكة ،والذي��ن زاروا 293
ال تجاري ًا نتج عنها غل��ق  23مح ً
مح�� ً
ال تجاري ًا خالل 4
أيام لمخالفتهم للقرارات واإلجراءات االحترازية.
وبين بأنه ومن خالل الزي��ارات الميدانية المختلفة
التي تمت فق��د تم رصد  792مخالف��ة وجرى فيها
اتخ��اذ اإلج��راءات القانوني��ة الالزمة بش��أنها منها
اإلج��راءات اإلدارية والتحوي��ل للنيابة العامة وصو ًال
إلى الغلق اإلداري.

عق��د المبع��وث الخ��اص لش��ؤون المن��اخ الرئي��س التنفيذي
للمجل��س األعل��ى للبيئ��ة الدكتور محم��د بن مب��ارك بن دينه
اجتماع��ا افتراضيا مع وزير المناخ ف��ي النرويج ورئيس الجمعية
العام��ة لألم��م المتح��دة للبيئة روتيفات س��ينانج لبحث س��بل
تعزيز التعاون في مجال المناخ والبيئة .وأشاد الدكتور بن دينه
بالجه��ود التي تقدمها النرويج من معلوم��ات وخبرات من أجل
تعزي��ز التعاون مما يؤكد أهمية التكاتف الدولي لحماية البيئة
والحد من آثار تغير المناخ ،مؤكدا ترحيب المجلس األعلى للبيئة
برغبة وزارة المناخ والبيئة النرويجية تبادل المعلومات والخبرات
من خالل تجربتها الطويلة ف��ي هذا المجال .وبحث الدكتور بن
دين��ه بصفت��ه نائب رئيس المكت��ب التنفي��ذي لجمعية األمم
المتح��دة للبيئة « »UNEAوالممثل لمجموعة آس��يا والمحيط
اله��ادي خالل االجتماع ع��ددا من األمور والتحضي��رات النعقاد
اجتم��اع المكتب التنفيذي لل��دورة الخامس��ة للجمعية العامة
للبيئ��ة في فبراير  ،2021وللس��عي إلى تحقي��ق أفضل األهداف
والخ��روج بتوصي��ات هامة تفيد العم��ل الجماع��ي الدولي من
أج��ل حماية البيئة والمناخ .كما اتف��ق الجانبان على وضع خطة
عمل بين البحرين والنرويج لمكافحة البالس��تيك والتخفيف من
التلوث بالمخلفات البالستيكية .من جهته عبر روتيفات سينانج
عن تقديره للجه��ود المحلية والدولية التي تبذلها البحرين في
مجال البيئة والتنمية المستدامة وما حققته من سمعة مشرفة
في هذا المجال.

فصل جديد في مسيرة الشراكة التاريخية واإلستراتيجية مع الواليات المتحدة

تقدير أمريكي متواصل لسياسة الملك
الحكيمة في ترسيخ السالم واالستقرار
ترتب��ط مملكة البحري��ن بعالقات تاريخي��ة وثيقة مع
الواليات المتحدة األمريكية تقوم على قواعد راسخة من
الثقة واالحت��رام المتبادلين والش��راكة المتنامية على
مختلف األصعدة السياس��ية واالقتصادية واالجتماعية
واألمني��ة والدفاعية ،ف��ي إطار الحرص المش��ترك على
رعاي��ة مصال��ح الش��عبين الصديقي��ن ،وس��يادة األمن
والسالم والرخاء واالستقرار في المنطقة والعالم.
ومع تولي الرئيس المنتخب جون بايدن رئاسة الواليات
المتحدة األمريكية رس��مي ًا اليوم «األربع��اء  20يناير»،
تدخل العالق��ات البحرينية األمريكية فص�� ً
ال جديداً من
الشراكة اإلستراتيجية الوطيدة منذ انطالقها بتأسيس
أول مستش��فى أمريك��ي ف��ي البحرين والخلي��ج العربي
عام  ،1893وازدهارها على الصعيد المؤسس��ي بإقامة
العالقات الدبلوماس��ية قبل خمس��ة عقود وافتتاح أول
سفارة أمريكية بالمنامة بالتزامن مع انضمام المملكة
إلى األم��م المتح��دة كدول��ة كاملة العضوي��ة في 21
سبتمبر . 1971
واكتس��بت العالق��ات الودي��ة بين البلدي��ن الصديقين
دفع��ة إيجابية وزخم ًا كبيراً خ��الل العهد الزاهر لحضرة
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة ،عاهل
الب��الد المف��دى ،في ظ��ل التقدي��ر الواس��ع ،على مدى
تعاق��ب اإلدارات األمريكية ،للتجرب��ة البحرينية الرائدة
بقي��ادة جالل��ة الملك المف��دى في اإلصالح السياس��ي
واحترام حقوق اإلنس��ان ،والسياسة الخارجية المتوازنة
والمعتدلة في ترس��يخ التعايش الس��لمي والتس��امح
والحرص على التس��وية الس��لمية للمنازعات اإلقليمية
والدولية ،ومكافحة التطرف واإلرهاب.
وتجس��د هذا التقدي��ر األمريكي للنه��ج الحكيم لجاللة
الملك المفدى في منح جاللته وس��ام االستحقاق برتبة
قائ��د أعلى من قب��ل الرئيس األمريك��ي دونالد ترامب
تقدي��راً ل��دور جاللت��ه ف��ي توطي��د عالق��ات الصداقة
والشراكة الوثيقة بين البلدين ،وإسهامات جاللته أيده
اهلل في ترسيخ موقع مملكة البحرين كحليف إستراتيجي

ثاب��ت وش��ريك يعمل إل��ى جان��ب الوالي��ات المتحدة
األمريكي��ة في تعزي��ز األمن واالس��تقرار واالزدهار وفق
رؤية حكيمة لنشر السالم في المنطقة.
هذه السياس��ة البحرينية الحكيمة كان��ت وال تزال محل
تقدير م��ن قب��ل اإلدارات األمريكية على م��دى العقود
والس��نوات الماضية ،حيث س��بق تصني��ف المملكة في
 2002-3-15كحليف رئيس للواليات المتحدة خارج حلف
«الناتو» ،واختيارها من قبل البيت األبيض كشريك أمني
إس��تراتيجي إلى جانب دولة اإلم��ارات العربية المتحدة
الش��قيقة في يناير  ،2021بعد مشاركتهما في العديد
م��ن التحالفات بقي��ادة الوالي��ات المتح��دة على مدى
الثالثين عام ًا الماضية ،ودعوة جاللة الملك للمش��اركة
في قمة الدول الثماني الصناعية الكبرى في والية جورجيا
األمريكية في يونيو  ،2004وفوز جاللته بجائزة منظمة
التعايش بين األديان والحضارات عام  ،2014وجائزتي
«اإلنج��از م��دى الحياة» من منظم��ة « »C3و«صموئيل
زويمر» من الكنيس��ة اإلصالحية عام  ،2016وغيرها من
الجوائز واإلشادات األمريكية بإسهامات جاللته الرائدة
في ترسيخ الحريات الدينية والتسامح والسالم ،وتصنيف
المملكة ف��ي الفئة األول��ى عالمي ًا ،للع��ام الثالث على
التوالي ،في مكافحة االتجار باألشخاص ،واحترام حقوق
العمال��ة الوافدة وفق ًا لتقري��ر الخارجية األمريكية .وقد
أع��رب جاللة المل��ك في  12نوفمب��ر  2018عن اعتزازه
بهذا التعاون التاريخي اإلستراتيجي بين بلدين حليفين
وصديقين منذ عقود طويلة واستمرارهما «كشركاء في
ضمان أم��ن الخليج وأداء الواجبات والمهام المش��تركة
م��ن أجل أم��ن المنطق��ة ومكافح��ة اإلره��اب وحماية
طرق المالح��ة والتجارة العالمية» ،تلك الش��راكة التي
اكتس��بت دفعة جدي��دة بزيارة صاحب الس��مو الملكي
األمير س��لمان ب��ن حم��د آل خليفة ول��ي العهد رئيس
مجلس الوزراء لواش��نطن في س��بتمبر  ،2019والتقائه
الرئيس األمريكي وكبار المسؤولين.
وتعك��س الش��راكة الدفاعية واإلس��تراتيجية الوطيدة

الت��زام البلدي��ن الصديقي��ن بتعزيز التع��اون الثنائي
والدولي في مكافحة اإلرهاب والتصدي ألنشطة النظام
اإليران��ي المزعزع��ة لألمن واالس��تقرار ف��ي المنطقة
والعالم ،ما تم تأكيده في القمتين الخليجية األمريكية
والعربية اإلس��المية األمريكية بالري��اض في  21مايو
 ،2017ونص��ت علي��ه اإلس��تراتيجية األمريكي��ة ذات
الصل��ة ،وتصنيف «الحرس الثوري» و«س��رايا األش��تر»
عل��ى القائم��ة األمريكية للمنظمات اإلرهابية ،وس��ط
مطالبات دولية لطهران باحت��رام المواثيق والقوانين
الدولي��ة ومب��ادئ حس��ن الج��وار وع��دم التدخ��ل في
الش��ؤون الداخلية للدول األخرى ،وإخ��الء المنطقة من
كافة أس��لحة الدمار الشامل بما فيها األسلحة النووية.
وحرص ًا على ترسيخ السالم العادل والشامل في منطقة
الش��رق األوس��ط ،اتخ��ذت مملك��ة البحري��ن ،برعاية
أمريكية ،خطوة تاريخية بإقامة العالقات الدبلوماسية
مع دولة إس��رائيل في أكتوبر الماض��ي ،بعد توقيعها
في واش��نطن إعالن تأييد الس��الم وإقرار مبادئ اتفاق
إبراهيم للتعايش بين األديان الس��ماوية ،بعد اإلشادة
األمريكية والدولية باستضافة المنامة ورشة «االزدهار
من أجل الس��الم» ف��ي يونيو  ،2019بما يجس��د النهج
البحرين��ي الثابت ف��ي االنفتاح ونش��ر رس��الة المحبة
والس��الم والتعايش مع الجميع ،وح��رص جاللة الملك
المف��دى كما أكد في كلمته الس��امية أم��ام الجمعية
العامة لألمم المتحدة بنيويورك في  24سبتمبر 2020
«تكثيف الجهود إلنهاء الصراع الفلسطيني -اإلسرائيلي
وفق ًا لحل الدولتين ،وتحقيق الس��الم العادل والش��امل
والم��ؤدي إل��ى قيام ال��دول الفلس��طينية المس��تقلة،
وعاصمته��ا الق��دس الش��رقية ،اس��تناداً إل��ى قرارات
الش��رعية الدولي��ة ومبادرة الس��الم العربي��ة» .وعلى
صعي��د العالقات االقتصادية تح��رص مملكة البحرين
عل��ى تعزيز التعاون مع الواليات المتحدة الصديقة في
مجاالت التجارة واالس��تثمار والنفط والعمل والجمارك
والنقل الج��وي والبح��ري ،والذي يعود إل��ى عام 1929

حيث تأس��يس ش��ركة بابكو بواس��طة إحدى الشركات
األمريكي��ة ونجاحه��ا في اكتش��اف النف��ط كأول دولة
خليجية عام  ،1932مروراً بتوقيع العديد من االتفاقيات
ذات الصل��ة ،وأهمه��ا :اتفاقية للتج��ارة الحرة في 14
س��بتمبر  2004هي األولى من نوعه��ا خليجي ًا والثالثة
عربي�� ًا ،ودخولها حيز التنفيذ في أول أغس��طس ،2006
لتفت��ح آفاق ًا رحب��ة لتبادل الخب��رات الفنية والبش��رية
واالس��تثمارات في مجاالت التعلي��م والتدريب والصحة
وتكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتص��االت وحماية حقوق
الملكية الفكرية والبيئة.
وانعكست هذه األجواء على ارتفاع حجم التبادل التجاري
بي��ن البلدين خالل العهد الزاه��ر لجاللة الملك المفدى
م��ن  663مليون دوالر ع��ام  1999إلى  2.45مليار دوالر
ع��ام  ،2019منها ص��ادرات أمريكية بقيم��ة  1.4مليار
دوالر أغلبها من الطائرات والغاليات والس��يارات واآلالت
الكهربائي��ة ،في مقابل ص��ادرات بحرينية بقيمة 1.05
ملي��ار دوالر م��ن األلمني��وم ،والنف��ط ،والمنس��وجات،
والبالس��تيك ،وتجاوزت التجارة البينية  1.32مليار دوالر
خ��الل الع��ام الماضي بنهاي��ة نوفمبر ،ه��ذا إلى جانب
مواصلة أكثر من  200ش��ركة أمريكية استثماراتها في
المملكة ،وتواجد العديد من المش��روعات االستثمارية
والتجارية البحرينية في األسواق األمريكية.
إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجاللة الملك
المفدى ودعم صاحب الس��مو الملكي ولي العهد رئيس
مجلس الوزراء تؤك��د دائم ًا اعتزازها بالتحالف التاريخي
المتواص��ل بي��ن البلدي��ن الصديقين من��ذ  128عام ًا،
وتطلعها إلى مس��تقبل مش��رق من اس��تدامة الشراكة
االقتصادية واألمنية اإلستراتيجية في إطار الحرص على
حفظ أمن الخلي��ج العربي واس��تقرار المنطقة العربية
والش��رق األوسط ،ومواصلة البلدين الصديقين دورهما
المح��وري في تعزيز األمن والس��لم الدوليين ،والتعاون
المش��ترك لم��ا فيه خي��ر وصال��ح البلدين والش��عبين
الصديقين وشعوب المنطقة والعالم أجمع.
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سمو الشيخ عبداهلل بن حمد :دور بارز

لجاللة الملك في دعم االستقرار العالمي
المنامة  -بنا

بن عيسى آل خليفة ،بمناسبة منح

أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات

جاللتـــه وســـام االســـتحقاق برتبـــة

إلـــى مقـــام عاهـــل البـــالد صاحـــب

قائد أعلى من قبل رئيس الواليات

الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل

المتحدة األميركية دونالد ترامب.

خليفة؛ بمناســـبة منح جاللته وسام

وقال ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد

االســـتحقاق برتبـــة قائـــد أعلى ،من
سمو الشيخ عبدالله بن حمد

وبين دول وشعوب العالم.

فـــي دعـــم االســـتقرار اإلقليمـــي

وقـــال ســـموه إن نيـــل جاللتـــه

وأعرب سمو الشيخ عبدهللا بن حمد

علـــى الجهـــود التـــي يبذلهـــا جاللته

عاهل البالد صاحـــب الجاللة الملك

مملكة البحرين والواليات المتحدة

هـــذا الوســـام ،الـــذي يؤكـــد التقديـــر

ســـموه المولـــى عز وجـــل أن يحفظ

المستوى العالمي ،والرؤى الحكيمة

الصحـــة والســـعادة وأن يديمـــه عزا

الســـالم واالســـتقرار فـــي المنطقـــة

الكريم.

والعالمي.

الشـــيخ ناصـــر بـــن حمـــد آل خليفة

األمنيـــة والدفاعيـــة واالقتصاديـــة

الراســـخ والثابـــت فـــي التســـامح

البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد

الشـــيخ عبدهللا بن حمـــد آل خليفة

للدور البارز الذي يضطلع به جاللته

المنامة بنا

رفـــع ممثـــل جاللـــة الملـــك لألعمال

بيـــن البلديـــن الصديقيـــن لزيـــادة

الدوليـــة إلحـــالل الســـلم واألمـــن

أســـمى آيـــات التهانـــي إلـــى عاهـــل

رئيس المجلس األعلى للبيئة ســـمو

الصديقـــة دونالـــد ترامـــب؛ تقديـــرا

دفـــع مــســيــرة الــتــعــاون الــثــنــائــي مــع أمــيــركــا إلـــى آفـــاق أرحــب

اإلنســـانية وشـــؤون الشـــباب سمو

رفع الممثل الشخصي لجاللة الملك

رئيس الواليات المتحدة األميركية

سمو الشيخ ناصر بن حمد :ترسيخ نهج جاللة الملك في التقارب

للوســـام الرفيـــع يعتبر تأكيـــدا كبيرا

آل خليفة عن فخـــره واعتزاز بمنح

لترســـيخ العالقـــات التاريخيـــة بين

الوالـــد حمـــد بـــن عيســـى آل خليفة

األميركية في المجاالت كافة ،داعيا

الكبير الـــذي يحظى به جاللته على

جاللـــة الملك ويســـبغ عليـــه موفور

والسديدة لجاللته في دعم وتعزيز

وذخـــرا لمملكـــة البحريـــن وشـــعبها

وزير المالية :جهود ملموسة منذ عقود
المنامة  -وزارة المالية واالقتصاد الوطني

آل خليفة “إن منح صاحب الجاللة
الملـــك هـــذا الوســـام الرفيـــع جـــاء

ليؤكـــد الجهـــود الواضحـــة التـــي

قـــام بهـــا جاللته من أجـــل االرتقاء

وتوطيد العالقة والشراكة الوثيقة
بين البلدين الصديقين في جوانب
بســـط األمـــن واالســـتقرار فـــي

المنطقـــة ودعم الجهود المشـــتركة

أســـمى آيـــات التهانـــي والتبريـــكات إلى
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة ،بمناســـبة

إلـــى مقام عاهـــل البالد صاحب

قائد أعلى من رئيس الواليات المتحدة

آل خليفة؛ بمناسبة تقلد جاللته

عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك

منح جاللته وســـام االســـتحقاق بدرجة

الجاللـــة الملك حمد بن عيســـى

وبهـــذه المناســـبة ،أعـــرب أن نيل جاللة
فخـــر واعتزاز لمملكة البحريـــن وأبنائها

المنطقـــة باتـــت محـــل إشـــادة وتقديـــر
ً
ســـائال المولـــى عـــز وجـــل أن
دولييـــن،

البحريـــن والواليات المتحدة األميركية

مسيرة الخير واالزدهار لمملكة البحرين

والشعبين الصديقين.

الملـــك هـــذا الوســـام الرفيع يعـــد مصدر

المخلصيـــن ،ويعكـــس متانـــة العالقـــات

البحرينيـــة

وســـام االســـتحقاق برتبـــة قائد

الملـــك فـــي دعم جاللتـــه لعمليات نشـــر

جـــاء ليؤكـــد بـــكل وضـــوح الـــدور

صاحب الجاللـــة الملك ماضية في

هذا الوســـام الرفيع من قبل ترامب

التاريخيـــة المشـــتركة بيـــن مملكـــة

إلى جانب المكانـــة العالية التي يحظى

وشعبها الكريم.

ترســـيخ مكانـــة مملكـــة البحريـــن

ومصالـــح البلديـــن الصديقيـــن في

المتحـــدة األميركيـــة عـــالوة علـــى

وتابـــع ســـموه “إن مملكـــة البحرين

وتعزيزهـــا منـــذ عقود علـــى مبادئ

التعـــاون مـــع الواليـــات المتحـــدة

كحليف اســـتراتيجي مـــع الواليات

مختلف المجاالت.

بناء العالقات البحرينية األميركية

بقيـــادة جاللـــة الملـــك ماضيـــة في

الثقة واالحترام المتبادل والحرص

الصديقـــة

المشـــترك علـــى تحقيـــق أهـــداف

أعلى ،من قبـــل رئيس الواليات
المتحـــدة األميركيـــة دونالـــد

ترامب تقديرا للدور البارز الذي
يضطلـــع بـــه جاللتـــه فـــي دعـــم

على الرؤيـــة الحكيمـــة لجاللته
فـــي دعـــم الســـالم واالســـتقرار

بيـــن دول وشـــعوب العالـــم .كما

المنامة  -المجلس األعلى للصحة

العاليـــة التـــي يحظى بهـــا جاللته لدى

بـــن محمـــد آل خليفة ،أســـمى آيات
التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل
البـــالد صاحب الجاللـــة الملك حمد

حـــرص جاللته على ترســـيخ مكانة

بن عيسى آل خليفة ،وذلك بمناسبة

مملكة البحرين كحليف إستراتيجي

منـــح جاللتـــه ،وســـام االســـتحقاق

للواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة ،بما

برتبـــة قائـــد أعلـــى مـــن قبـــل رئيس

يســـهم في تعزيز االســـتقرار ونشـــر

الواليات المتحدة األميركية دونالد

الســـالم العالمـــي ،داعيا ســـموه هللا

ترامب.

عـــز وجل أن يحفـــظ جاللته ويمده

عاليا الجهود المتميزة
وثمن ســـموه
ً

بموفـــور الصحـــة والعافيـــة ويديمه
عزا وذخرا للبحرين وشعبها.

والقطـــاع الصحـــي فـــي المملكـــة ،إلى

دول العالـــم ،وهـــو مـــا انعكـــس فـــي

الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل

والمســـاهمات البارزة لمملكة البحرين

االســـتحقاق برتبة قائد أعلى من قبل

أن حـــرص
المجلـــس األعلـــى للصحـــة ّ

خليفـــة ،بمناســـبة منح جاللته وســـام

فـــي مختلف دول العالم .وثمن رئيس

رئيس الواليـــات المتحـــدة األمريكية

جاللـــة الملـــك المفـــدى علـــى تكريس

البلديـــن الصديقين لزيـــادة التعاون في
مختلـــف المجـــاالت األمنيـــة والدفاعية

واالقتصادية وغيرهـــا ،عالوة على دور
جاللتـــه البارز في دفع مســـيرة التعاون
الثنائـــي مـــع البلـــد الصديـــق إلـــى آفـــاق

أرحب وأشمل”.

وأضاف سموه “أن منح حضرة صاحب

يحفـــظ جاللتـــه ويســـبغ عليـــه

بموفـــور

الصحـــة

والســـعادة

وأن يديمـــه عزا وذخرا وســـندا
للبحرين وشعبها.

وســـام االســـتحقاق برتبـــة قائـــد

أعلـــى مـــن قبـــل رئيـــس الواليات

مملكـــة البحريـــن كحليف إســـتراتيجي

على تحقيـــق أهداف ومصالـــح البلدين
الصديقين في مختلف المجاالت”.

المتحـــدة

الشيخ سلمان بن إبراهيم

في المنطقة بات محل إشادة وتقدير
ً
ســـائال المولـــى عـــز وجـــل
دولييـــن،

أن يحفـــظ جاللتـــه ويرعـــاه ويوفقـــه
لمواصلـــة مســـيرة الخيـــر واالزدهـــار

لمملكة البحرين وشعبها الكريم.

الشيخ محمد بن عبدالله

وأشار الشـــيخ سلمان بن إبراهيم

ترامب.

األميركيـــة

دونالـــد

آل خليفـــة أن منـــح جاللـــة الملك
جاللتـــه فـــي توطيـــد عالقـــات

الصداقـــة

والشـــراكة

الوثيقـــة

بيـــن مملكـــة البحريـــن والواليات

المتحـــدة األمريكيـــة ،كما يعكس

دور جاللته البارز في دفع مسيرة
التعـــاون الثنائـــي بيـــن البلديـــن

الصديقين في شتى المجاالت.

آل خليفـــة أن هـــذا الوســـام يمثل

اعترافـــا عالميا رفيعا باســـهامات
جاللـــة الملـــك فـــي تعزيـــز األمـــن

واالســـتقرار فـــي المنطقة والعالم

وفـــق رؤية جاللتـــه الحكيمة في
نشـــر قيـــم الســـالم فـــي المنطقـــة

وترســـيخ جهود مملكـــة البحرين
فـــي تحقيـــق االمـــن واالســـتقرار

والســـالم والتعايـــش فـــي العالـــم
أجمع.

الرميحي :شهـادة دوليـة جديـدة لجاللتـه

وبيـــن ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد
َّ

المنامة  -بنا

آل خليفـــة “إن مملكـــة البحريـــن ووفـــق

رفـــع وزير اإلعـــالم علي الرميحي أســـمى

رؤيـــة حكيمـــة من قبل حضـــرة صاحب

مبادرات الســـالم واألمن واالســـتقرار

بن إبراهيم آل خليفة أسمى آيات

آل خليفة؛ بمناســـبة منح جاللته

والبارز لجاللة الملك في ترســـيخ مكانة

واالحترام المتبادل والحرص المشـــترك

الملك المفدى رعاه هللا ،ودعم جاللته

رفع األمين العام للمجلس األعلى

الجاللـــة الملـــك حمـــد بن عيســـى

جـــاء ليؤكد بكل وضوح الـــدور العالمي

وتعزيزهـــا منذ عقود علـــى مبادئ الثقة

أن إنجازات ورؤية جاللة
وأشـــار إلى َّ

هذا الوســـام الرفيع تقدير لجهود

التهاني إلـــى عاهل البالد صاحب

قبل رئيس الواليات المتحدة األمريكية

على بناء العالقات البحرينية األمريكية

الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي.

وأكد الشـــيخ ســـلمان بن إبراهيم

للشـــباب والرياضة الشيخ سلمان

الجاللـــة الملك هـــذا الوســـام الرفيع من

مع الواليات المتحدة األمريكية ،عالوة

بيـــن كافة الشـــعوب والحضارات ،من

المنامة  -األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة

المنامة  -بنا

المنطقـــة ودعم الجهود المشـــتركة بين

ســـموه المولى العلـــي القدير أن

سلمان بن إبراهيم :اعتراف عالمي باإلسهامات الملكية

فيصل بن راشد :دفع مسيرة التعاون الثنائي

جوانـــب بســـط األمـــن واالســـتقرار فـــي

على الجهود التي يبذلها جاللته

والتبريـــكات ،باســـمه ونيابـــة كافـــة

لأللعاب القتالية سمو الشيخ سلمان

والشـــراكة الوثيقـــة بيـــن البلديـــن فـــي

أن لهـــذا الوســـام تأكيـــدا كبيـــرا

الفريـــق طبيـــب الشـــيخ محمـــد بـــن

والشـــعبين الصديقين ،والذي يؤكد

مـــن أجـــل االرتقـــاء وتوطيـــد العالقـــة

سمو الشيخ خالد بن حمد

مبعـــث فخر واعتـــزاز لمملكة البحرين

التعـــاون المشـــتركة بيـــن البلديـــن

الجهـــود الواضحة التي قـــام بها جاللته

األمريكيـــة الصديقـــة” ،داعيـــا

خـــالل المبادرات الرائدة لجاللته على

نحو آفـــاق أرحب ،بما يعزز عالقات

الملـــك هـــذا الوســـام الرفيع جـــاء ليؤكد

جنـــب مـــع الواليـــات المتحـــدة

دونالـــد ترامـــب .وأكـــد أن منح جاللة

المقام الســـامي لعاهـــل البالد صاحب

آل خليفـــة“ :إن منـــح صاحـــب الجاللـــة

إســـتراتيجي يعمـــل جنبـــا إلـــى

ثقافـــة التعايـــش والســـالم واإلخـــاء

السمعة الطيبة واإلنجازات المشهودة

المنامة  -بنا

الواليات المتحدة األمريكية.

في المنطقة”.

محمــد بــن عبداهلل :تكريــس التعايــش

رفـــع رئيـــس المجلـــس البحرينـــي

وقـــال ســـمو الشـــيخ فيصـــل بـــن راشـــد

ركائـــز األمن واالســـتقرار والســـالم

يعـــزز موقـــع البحريـــن كحليـــف

الملك لهذا الوسام الرفيع ،يؤكد

البحرينيـــة األمريكيـــة الوطيـــدة

فخامـــة الرئيـــس دونالد ترامـــب رئيس

المشـــترك بمـــا يســـهم في ترســـيخ

المجـــاالت ،علـــى الشـــكل الـــذي

حمد آل خليفة“ :إن تقلد جاللة

منســـوبي المجلـــس األعلـــى للصحـــة

االســـتحقاق برتبـــة قائد أعلـــى من قبل

والدفاعيـــة والتنســـيق األمنـــي

المشترك بين البلدين في جميع

وتابـــع ســـمو الشـــيخ خالـــد بـــن

قيـــادة هـــذا البلد الصديـــق وفي كافة

آل خليفة؛ بمناســـبة منح جاللته وســـام

خاصـــة فـــي المجـــاالت العســـكرية

األمريكية ،ودعـــم أطر التعاون

األميركي”.

سلمان بن محمد :المملكة حليف إستراتيجي لواشنطن

صاحـــب الجاللة الملك حمد بن عيســـى

الصديقـــة علـــى مختلـــف األصعدة

البحريـــن والواليـــات المتحـــدة

برتبـــة قائـــد أعلى مـــن الرئيس

عبدهللا آل خليفة أسمى آيات التهاني

أســـمى آيـــات التهانـــي إلى عاهـــل البالد

مـــع الواليـــات المتحـــدة األميركية

لترســـيخ العالقات بيـــن مملكة

خليفـــة ،وســـام االســـتحقاق

وشـــعبها الكريـــم ،ودليل علـــى المكانة

ســـمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة

والشـــقيقة من أجل تدعيم الجهود

الملـــك حمـــد بـــن عيســـى آل

رفـــع رئيـــس المجلس األعلـــى للصحة

عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة

األميركيـــة

والـــدول

واعتزازنـــا بتقلـــد ســـيدي الوالد

الملـــك المفـــدى هـــذا الوســـام الكبيـــر

رفع نائب رئيس المجلس األعلى للبيئة

سمو الشيخ ناصر بن حمد

تعزيز التعاون والتنســـيق المشترك

الســـالم وبســـط األمـــن واالســـتقرار في

يحفظ جاللته ويرعاه ويوفقه لمواصلة

لجاللـــة الملـــك ،للدفـــع بالعالقـــات

ووفـــق رؤيـــة حكيمـــة مـــن قبـــل

العالمـــي والبـــارز لجاللـــة الملك في

ســـمو

رئيـــس

اللجنـــة

أسمى آيات التهاني والتبريكات

والشـــراكة الوطيـــدة بيـــن البلديـــن

وأضـــاف ســـموه “إن منـــح جاللتـــه

عاهـــل البـــالد صاحـــب الجاللـــة

األعلـــى

للشـــباب

الشـــيخ ســـلمان بـــن خليفـــة آل خليفـــة،

وأشـــار إلـــى أن إنجازات ورؤيـــة جاللة

أرحب وأشمل”.

وبين ســـمو الشـــيخ ناصـــر بن حمد

المنامة بنا

األولمبيـــة

منذ عقـــود لتعزيز العالقـــات التاريخية

المنطقة والعالم”.

آل خليفـــة “أن مملكـــة البحريـــن

رفـــع النائـــب األول لرئيـــس

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة،

بها جاللته على المستوى العالمي.

الثنائـــي مع البلد الصديق إلى آفاق

االستقرار اإلقليمي والعالمي.
وقال ســـموهُ :
“نعرب عن فخرنا

رفـــع وزيـــر الماليـــة واالقتصـــاد الوطني

للجهـــود الملموســـة التـــي يبذلها جاللته

البـــارز فـــي دفـــع مســـيرة التعـــاون

األمـــر الـــذي يســـاهم في اســـتقرار

وســــــــام االســــتــــحــــقــــاق مــــحــــل فــــخــــرنــــا واعـــــتـــــزازنـــــا

المجلـــس

األميركيـــة دونالـــد ترامـــب ،تقديـــرًا

وغيرهـــا ،عـــالوة علـــى دور جاللته

والتقارب ،وإرساء السالم العالمي،

سمو الشيخ خالد بن حمد :جاللة العاهل داعم لالستقرار

والرياضـــة

الشيخ سلمان بن خليفة

التعـــاون فـــي مختلـــف المجـــاالت

الدولييـــن ،وتأكيـــد نهـــج جاللتـــه

آيات التهاني والتبريكات إلى عاهل البالد

الشـــعب البحرينـــي باســـتحقاق صاحـــب

الجاللة الملك لهذا الوسام رفيع المستوى
انعكاســـا
من الرئيـــس األمريكي؛ باعتباره
ً

للشـــراكة التاريخيـــة واإلســـتراتيجية

الجاللـــة الملـــك المفـــدى ماضيـــة فـــي

صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى

تعزيـــز التعـــاون والتنســـيق المشـــترك

آل خليفـــة؛ بمناســـبة منـــح جاللته وســـام

مـــع الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة

االســـتحقاق بدرجـــة قائـــد أعلى مـــن قبل

الصديقـــة على مختلف األصعدة خاصة

رئيس الواليات المتحدة األمريكية دونالد

فـــي المجـــاالت العســـكرية والدفاعيـــة

ترامـــب تقديـــرًا لدور جاللته في ترســـيخ

والتنســـيق األمني المشـــترك بما يســـهم

السالم والتســـامح ،ومبادراته الرائدة في

الشـــرق األوســـط ،وتعزيز األمن واالزدهار

فـــي ترســـيخ ركائـــز األمـــن واالســـتقرار

دعم األمن واالستقرار اإلقليمي والعالمي.

فـــي المنطقـــة والعالـــم ،وإرســـاء قيـــم

والسالم في المنطقة”.

وأعـــرب الوزيـــر عن فخـــره وجميـــع أبناء

التعايـــش الســـلمي والحـــوار بيـــن جميـــع

الحضارات والثقافات واألديان.

الوطيدة والمتناميـــة بين بلدين صديقين
وحليفيـــن ،وشـــهادة دوليـــة جديـــدة على

الـــدور القيادي الفاعـــل لجاللته ،أيده هللا،
فـــي دعـــم الســـالم العـــادل والشـــامل فـــي

وأكـــد أن مملكـــة البحريـــن بفضـــل النهـــج
اإلنســـاني والدبلوماســـي الحكيم لصاحب

الجاللة الملك ،وبدعم من صاحب الســـمو
الملكـــي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،
ماضيـــة فـــي تعزيـــز حضورهـــا المشـــرف
كواحـــة للتســـامح والتقـــارب الحضـــاري،
وتوطيـــد دورهـــا الفاعـــل فـــي مســـاندة
الجهـــود اإلقليمية والدوليـــة في مكافحة
التطرف واإلرهاب وترسيخ األمن والسلم
اإلقليمـــي والعالمي ،وتعزيـــز التفاهم بين
الحضارات والثقافات ،وخدمة اإلنسانية.

علي الرميحي

local@albiladpress.com
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تــعــزيــز الـــتـــواصـــل والـــشـــراكـــة بـــإطـــار “الـــتـــحـــول الــرقــمــي”

المنامة  -وزارة الداخلية

اســـتقبل محافـــظ الجنوبيـــة ســـمو الشـــيخ خليفـــة بن

علـــي بن خليفـــة آل خليفة ،صبـــاح أمس ،مديـــر إدارة

تقنيـــة المعلومات والنظم اإللكترونية بوزارة الداخلية
أحمـــد بوخـــوة .وخالل اللقـــاء ،أكد ســـمو المحافظ أن

زيادة المنظومات اإللكترونية في التعليم

إطـــار “التحـــول الرقمـــي” وتحويـــل الخدمـــات التـــي

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

المحافظـــة حريصـــة علـــى مواصلـــة جهودهـــا لتقديـــم

أفضل الخدمـــات اإللكترونيـــة للمواطنين وذلك ضمن

اجتمـــع وزيـــر التربية والتعليـــم ماجد النعيمي مـــع الرئيس التنفيذي لشـــركة ()STC

تقدمهـــا المحافظة إلـــى خدمات إلكترونيـــة ،كالمكتب

ً
شـــرحا
البحريـــن لالتصـــاالت نزار بانبيلـــه ،وذلك عبر االتصال المرئي ،إذ قدم الوزير
موجـــ ًزا عـــن جهود الوزارة فـــي توفير الخدمـــات التعليمية واســـتخدام المنظومات

الذكـــي والمجلـــس االفتراضي وكذلك تنظيم سلســـلة

من اللقاءات االفتراضية وباقات التواصل اإللكتروني.
كمـــا بحـــث ســـموه إمـــكان تبنـــي المبـــادرات الرقميـــة

التـــي تهـــدف لالرتقـــاء بمســـتوى الخدمـــات المميـــزة

والمعامـــالت التي تقدمها المحافظة ،والتي من شـــأنها

تعزيـــز التواصل والشـــراكة المجتمعية مـــع العديد من
الجهات الحكومية واألجهزة األمنية بما يلبي تطلعات

األهالـــي في دفع عجلـــة التقدم والتنميـــة في مختلف

الجنوبيـــة علـــى حرصـــه الدائـــم فـــي مواصلـــة الجهود

مـــن جهته ،تقدم مديـــر إدارة تقنية المعلومات والنظم

التقنـــي بمـــا يواكـــب رؤى المحافظـــة المشـــهودة فـــي

المجاالت.

اإللكترونيـــة بخالـــص الشـــكر والتقدير لســـمو محافظ

الراميـــة للتحول الرقمـــي ،مؤكدا التعـــاون في المجال
التطور والتواصل اإللكتروني.

خصوصا في فترة
ً
اإللكترونيـــة في مجـــال التعليم في مختلف المراحل الدراســـية،

الجائحة ،واهتمام الوزارة المتزايد بهذه المنظومات وتطويرها وتعزيز اســـتخدامها
وتوظيفهـــا فـــي الحاضر والمســـتقبل .وعلى صعيـــد متصل ،قدم الرئيـــس التنفيذي
ً
عرضا عن نوعية الخدمات التي تقدمها الشركة ،والمشاريع التي تنفذها في مملكة

البحريـــن ،وتـــم االتفـــاق على تشـــكيل فريق مشـــترك لتطويـــر التعاون بيـــن الوزارة

والشركة في المستقبل.

حميدان للشركات :أولوية التوظيف للبحرينيين

استعراض تداعيات الجائحة على السياحة

“ســـنحول تحـــدي إطـــاق البرنامـــج الوطنـــي خـــال الجائحـــة إلـــى نجـــاح”
ولفـــت الوزيـــر إلـــى أن إطـــالق النســـخة

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

أشـــاد وزير العمـــل والتنميـــة االجتماعية

مـــن البرنامج الوطنـــي للتوظيـــف ،والذي

البـــالد صاحـــب الجاللـــة الملـــك حمـــد بـــن

 2021وتوفير  10آالف فرصة تدريبية بما

جميل حميـــدان بالدعم الالمحدود لعاهل
عيســـى آل خليفـــة ،للمواطنيـــن وحرصـــه

الدائـــم على تســـخير المـــوارد االقتصادية

كافـــة لالرتقاء بالمســـتوى المعيشـــي لهم،
وســـعي الحكومـــة برئاســـة ولـــي العهـــد

رئيـــس مجلـــس الـــوزراء صاحـــب الســـمو

الملكي األمير ســـلمان بـــن حمد آل خليفة،
لتحقيـــق تطلعـــات جاللتـــه فـــي تقديـــم

أفضـــل الخدمات للمواطنين ،وفي مقدمة

ذلـــك توفير بيئة اســـتثمارية جاذبة تخلق
المزيـــد من فـــرص العمـــل النوعيـــة ألبناء

الوطن.

في ظل الظروف االستثنائية التي يعيشها

يســـتهدف خلق  25ألـــف وظيفة في العام

العالـــم بســـبب جائحـــة فيـــروس كورونـــا

يســـهم فـــي تســـريع وتيـــرة توظيـــف

جميل حميدان

أنـــه يمنـــح العديـــد مـــن المزايـــا ألصحاب

البحريني هـــو الخيار األول للتوظيف في

البرنامـــج ،وذلـــك بالتعـــاون مـــع األطراف

ذات العالقـــة ،وفـــي مقدمتهـــا وزارة

وأثنـــى فـــي هـــذا الســـياق توجيهـــات

مجلـــس الـــوزراء بإطالق النســـخة الثانية

الجهود الوطنية المشتركة لجعل المواطن

تنظيم ســـوق العمل ،منوهـــا بأهمية تعزيز

لمنظمـــة الســـياحة العالميـــة التابعة لألمـــم المتحدة والمقامـــة في العاصمة

والتغلب عليهـــا وتحويلها إلى فرص تامة

حميـــدان أن البرنامـــج الوطنـــي للتوظيف

الـــوزارة التـــام لتنفيذ النســـخة الثانية من

والمعـــارض زايـــد الزياني في اجتماعات الدورة الــــ  113للمجلس التنفيذي

مبـــادرات خالقـــة لمواجهة هـــذه الظروف

وفـــي تصريـــح لـــه بهـــذه المناســـبة ،أكـــد

العمـــل والمتوظفيـــن ،معربا عن اســـتعداد

شـــارك وزيـــر الصناعة والتجارة والســـياحة رئيس هيئة البحرين للســـياحة

علـــى الصعيد االقتصادي مما يحتم اتخاذ

لدى أصحاب العمل.

المواطنين فـــي القطاع الخاص ،خصوصا

المنامة  -وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

(كوفيـــد ،)-19ومـــا فرضتـــه مـــن تحديات

يجعل البحريني الخيار األفضل للتوظيف

الداخليـــة وصندوق العمل “تمكين” وهيئة

صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس

الثانيـــة للبرنامج الوطنـــي للتوظيف يأتي

الشركات والمؤسســـات الخاصة في إطار
مـــن التنافســـية العادلـــة التـــي تصـــب في
مصلحـــة المواطـــن البحرينـــي فـــي المقام

األول ،وتطويـــر بيئـــة العمـــل بمـــا يخـــدم
اســـتقرار ونمـــو ســـوق العمـــل الـــذي يعـــد

المحور األساســـي والمحرك لوتيرة عجلة
النمو االقتصادي في مملكة البحرين.

مدريد .وخالل أعمال االجتماع تم استعراض آخر مستجدات األزمة التي

للنجـــاح ،مؤكـــدا في هـــذا الســـياق حرص

يمر بها القطاع الســـياحي على المســـتوى العالمي بســـبب تداعيات تفشـــي

صاحب الســـمو الملكي ولـــي العهد رئيس

فايروس كورونا المســـتجد ،باإلضافة إلى طرح مجموعة من الموضوعات

مجلـــس الـــوزراء علـــى االســـتثمار األمثل

المتعلقة بالســـياحة ومنظمة الســـياحة العالمية وإجراءات المتبعة إلنعاش

لجميع المـــوارد المتاحة بمـــا يحافظ على

القطـــاع الســـياحي العالمـــي وتخفيف اآلثـــار المترتبة لهذه األزمـــة العالمية

قوة وتماسك ونمو سوق العمل.

ورســـم الخطط وأولويات للنهوض بهذا القطاع من جديد ،كما جرى خالل

ويرتكـــز البرنامـــج الوطنـــي للتوظيـــف

جلســـات االجتمـــاع التصويت على منصـــب األمين العام لمنظمة الســـياحة

في نســـخته الثانيـــة على ثـــالث مبادرات

العالمية ،حيث كانت رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار الشيخة مي بنت

أساســـية تتمثل في استئناف كافة برامج

محمد آل خليفة ضمن المترشحين لهذا المنصب.

صنـــدوق العمـــل “تمكيـــن” والتركيـــز على

دعم توظيف البحرينيين.

رصــد  729مخــالفــة ...وغلــق  23محــال خــالل  4أيـــام

 12300زيـــــارة لــلــمــنــشــآت والــمــطــاعــم والــمــقــاهــي لــلــتــحــقــق مـــن تــطــبــيــق االحـــتـــرازات

المنامة  -وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

صـــرح الوكيل المســـاعد للرقابـــة والموارد

مملكـــة البحرين؛ للتأكد من ســـريان العمل

إلى زيارة الســـوق المركزية بشكل يومي؛

الميدانيـــة المختلفـــة التـــي تمـــت ،فقد تم

عبدالعزيـــز األشـــراف بـــأن إدارة التفتيش

خـــالل طاقـــم مأمـــوري الضبـــط القضائي

التقارير بشـــأنها للعمل على حل المعوقات

اإلجراءات القانونية الالزمة بشـــأنها منها

بـــوزارة الصناعـــة والتجـــارة والســـياحة
بالـــوزارة ومنـــذ بـــدء جائحـــة فيـــروس

كورونا (كوفيد )-19تعمل بشكل متواصل
على التحقق من التزام المنشآت التجارية
والمطاعـــم

والمقاهـــي

باالشـــتراطات

واإلجـــراءات والتدابيـــر الصحية الصادرة
عـــن الفريـــق الوطنـــي الطبـــي للتصـــدي

لفيـــروس كورونـــا ،والقـــرارات ذات الصلة

الهادفـــة للحد من انتشـــار فيروس كورونا

بالقـــرارات المشـــار إليها ،حيـــث قامت من
لديهـــا بزيـــارة أكثـــر مـــن  12300محـــال

تجاريا ،منها على سبيل المثال  871زيارة
للرقابة على الصيدليات التجارية ومنافذ
البيـــع للتأكـــد مـــن عـــدم التالعب بأســـعار

المعقمات والكمامات ،ونتج عن ذلك غلق
بعـــض الصيدليـــات والمحـــالت المخالفـــة

غلقا إداريا.

لالطالع على توافر السلع الضرورية ورفع

التي تحول دون تدفق السلع.

وأضـــاف أنـــه حين تم الســـماح لمحال بيع
باألماكـــن الخارجيـــة نفـــذت اإلدارة 437

ال ينفـــك عـــن الـــدور الرقابـــي فـــي أعمـــال

األطعمـــة والمشـــروبات بتقديـــم خدماتها

ونوه األشـــراف بـــأن إدارة التفتيش ومنذ
التوعويـــة واإلرشـــادية بالتـــوازي مـــع

اقتصـــار خدمات المطاعـــم على التوصيل

تمـــت وترمـــي جميعهـــا لنشـــر التوعويـــة

الزيـــارات الرقابيـــة وفي كافـــة محافظات

والطلبات الخارجية فقـــط .هذا باإلضافة

وبشكل دائم التنسيق مع أصحاب المحال

كمـــا كان إلدارة التفتيش دورا بارزا عندما

مـــن  5000محـــل تجـــاري ،فيما تـــم زيارة

بداية الجائحة نفذت العديد من الحمالت

إدارة التفتيـــش ،وفـــي هذا الشـــأن يجري

تلك المحال باالشـــتراطات المطلوبة منها،

تـــم زيـــارة  3275صالونا رجاليا ونســـائيا،

 1345مطعما؛ للتأكد من التزامهم بقرارات

كمـــا أكـــد األشـــراف أن الـــدور اإلرشـــادي

زيـــارة في هـــذا الشـــأن؛ للتأكد مـــن التزام

كمـــا تم التحقـــق من تطبيق قـــرارات غلق

(كوفيد.)-19

اإلجـــراءات اإلداريـــة والتحويـــل للنيابـــة

العامة وصوال إلى الغلق اإلداري.

صـــدر قـــرار اســـتئناف محـــالت الحالقـــة

بعـــض المنشـــآت احترازيًا عبـــر زيارة أكثر

رصـــد  792مخالفـــة وجـــرى فيهـــا اتخـــاذ

والتجميـــل ألنشـــطتها التجاريـــة ،حيـــث
وهنـــاك العديد من الزيـــارات األخرى التي
الالزمـــة بخصـــوص تطبيق االشـــتراطات

حمالت تفتيشية

وبيـــن
واإلجـــراءات والتدابيـــر الصحيـــةّ .

األشـــراف بـــأن إلدارة التفتيـــش حضـــور
فاعـــل أثنـــاء عطلة رأس الســـنة الميالدية
الجديـــدة  ،2021حيـــث كثفـــت تواجـــد
مأمـــوري الضبـــط القضائـــي لديهـــا فـــي

محافظـــات المملكـــة ،والذيـــن زاروا 293
محـــال تجاريـــا نتـــج عنهـــا غلـــق  23محال

الرفاع  -دراسات

أصـــدر مركـــز البحرين للدراســـات االســـتراتيجية

حـــول أســـاليب تنظيـــم حركـــة التســـوق

خصوصـــا أثنـــاء التخفيضـــات بمـــا يضمن

تطبيـــق كافـــة اإلجـــراءات االحترازيـــة

تجاريـــا خالل  4أيـــام لمخالفتهم للقرارات

وحثهم علـــى توزيع المنشـــورات الخاصة

وبين األشـــراف بأنه ومن خـــالل الزيارات

لفيروس كورونا.

واإلجراءات االحترازية.

آثار سلبية سببهـا التعليـم عـن ُبعـد لألمهـات
تحتاج إلى معالجتها لتحســـين وتطوير مســـتوى

التجاريـــة وإدارة المجمعـــات التجاريـــة

بتحفيـــز المجتمـــع بأخذ التطعيـــم المضاد

فـــي الحفـــاظ علـــى ســـالمة المراجعيـــن واألطقم

“دراسات” :عادات األكل
والرياضة تغيرت لدى
البحرينيين

بعـــد عدة تحديـــات خـــالل الجائحة ،على رأســـها

التطبيب عـــن بعد في القطـــاع الخاص ،وصعوبة

الطبية ومنع تعطل الخدمات الطبية الحيوية في

المستشـــفيات وإيصال الرعايـــة الصحية الالزمة

والدوليـــة والطاقـــة (دراســـات) وبرنامـــج األمـــم

التطبيب عن بعد في المملكة.

المتحـــدة اإلنمائـــي في مملكـــة البحرين ()UNDP

بدورهـــا ،قالـــت زميلـــة أبحـــاث بمركز “دراســـات”

تقريـــرًا بعنوان “الصحـــة البدنية والنفســـية ودور

والباحثة الرئيسة في فريق إعداد التقرير فاطمة
السبيعي “توفر نتائجنا فهمً ا أفضل لآلثار النفسية

من العدوى ،واكبه ارتفاع في اســـتخدام وســـائل

وأفـــراد الطاقـــم الطبـــي ،والقيـــود علـــى وصفـــات

التقريـــر بضـــرورة االهتمام بتطويـــر التطبيب عن

لجميع الحـــاالت .وصادفت تجربـــة التطبيب عن

غيـــاب التأمين الصحي عنـــد بعض مزودي خدمة

التطبيـــب عن بعد خالل جائحـــة كوفيد  19 -في
ً
تحليال لتأثير الجائحة
مملكة البحرين” ،يتضمـــن

للجائحة على سكان مملكة البحرين ،واإلجراءات

على الحياة المعيشـــية اليوميـــة والصحة البدنية

الضروريـــة في هـــذا الســـياق ،وتوصيـــات تطوير

التواصـــل االجتماعـــي ،وفي اإلشـــراف على تعلم

والنفســـية ،وفائدة اســـتخدام آليات التطبيب عن

التطبيب عن بعد من أجل المصلحة العامة”.

األطفـــال نظـــرًا للتحـــول إلـــى التعليـــم عـــن بعـــد.

اســـتخدام التكنولوجيـــا علـــى بعـــض المرضـــى

بعـــد “ ”telemedicineفي األزمة وســـبل تطويره
ً
مســـتقبال .واعتمـــد التقرير على مقابـــالت معمقة

وبيـــن التقريـــر أن الســـكان فـــي البحريـــن مـــروا

ونتيجة للتغيرات الكبيرة التي أحدثتها الجائحة

بتغيرات ملحوظة في الســـلوك ونمط الحياة ،بما

فـــي الحياة العامة للمجتمع ،كانت فئة الراشـــدين

األدويـــة النفســـية الخاضعـــة للرقابـــة .وأوصـــى

لعينـــة مـــن األطبـــاء فـــي تخصصـــات مختلفـــة

في ذلك عادات الرياضة واألكل والنوم ،ما أثر على

الشـــباب ( 36 – 18ســـنة) األكثـــر تأثـــرًا بالقلـــق

ومســـتخدمي التطبيـــب عـــن بعد؛ للوقـــوف على

قـــدرة بعض المرضى علـــى العناية الذاتية وإدارة

النفســـي واالكتئاب الناجميـــن عن صعوبة التأقلم

بعـــد وتنميتـــه كصناعـــة مســـتقبلية ذات فوائـــد

تجاربهـــم ورؤاهـــم لفاعليـــة وفوائـــد التحـــول

مرض الســـكر ،إذ لوحظت زيادة زيارات المرضى

للتطبيب عن بعد كاســـتراتيجية مكملة للحصول

مـــن األعمار  18إلـــى  45عامً ا إلـــى عيادات مرض

مـــع األوضـــاع ومواصلـــة العالقـــات االجتماعيـــة
ً
عالوة
واألنشـــطة بالنمـــط الذي قيدتـــه الجائحة.

علـــى خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة الوطنية خالل

السكري أثناء المراحل األولى للجائحة ،وإن قلت
ً
خوفا
عمومً ـــا زيارات المرضى إلى المستشـــفيات

على تعليـــم األطفال مســـؤوليات وتحديات على

الجائحـــة ،وكشـــف أوجه القصـــور والنقـــاط التي

على ما ســـبق ،أضـــاف التعلم عن بعد واإلشـــراف

عاتـــق األمهات العامالت ،ما أدى إلى ظهور بعض

اآلثار السلبية على الصعيدين الجسدي والنفسي،

اجتماعية واقتصادية ،ووضع المعايير المدروسة

للمحافظة على صحة الناس الجســـدية والنفسية

والتقنيات ،وتوظيـــف التطبيقات الرقمية الذكية

أن تحـــول مملكة البحرين إلـــى التطبيب عن بعد

والتفاعل والتعاون المســـتمرين بين كافة أطراف

وهو ســـبب إضافـــي للتركيـــز على وضـــع الحلول

والفعالة لممارســـة هذا المجال بأحدث األســـاليب

بغـــض النظر عـــن الفئـــة العمريـــة .وأفـــاد التقرير

بشـــكل أوســـع في الرعايـــة والخدمـــات الصحية،

خـــالل جائحـــة فيروس كورونا المســـتجد ســـاعد

قطاع الرعاية الصحية.
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