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2Ω2020 ƒ«dƒj 12 - `g1441 Ió©≤dG hP 21 óMC’G - ¿ƒ©HQC’Gh á°ùeÉîdG áæ°ùdG - (15451) Oó©dG

 ô«eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ≈≤∏J
 ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  ø`̀H  áØ«∏N
 ¢ShQó«J{  ó«°ùdG  øe  ádÉ°SQ  AGQRƒ``̀dG
 ΩÉ©dG  ôjóªdG  z¢Sƒ°ùjôÑ«Z  Ωƒ`̀fÉ`̀gOCG
 É¡«a  ó``̀ cCG  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG  áë°üdG  áª¶æªd
 áë°üdG  áª¶æe  ájQÉJôμ°S  ácQÉ°ûe
 ¥ô°ûd  »`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’G  ÖàμªdÉH  á`̀«`̀ª`̀dÉ`̀©`̀dG
 ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  IõFÉL  »a  §°SƒàªdG
 AÉ`̀ Ñ`̀WCÓ`̀ d AGQRƒ```````̀dG ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ »`̀μ`̀∏`̀ª`̀ dG
 »`̀LÓ`̀©`̀ dG å``ë``Ñ``dG »```a ø`̀jõ`̀«`̀ª`̀à`̀ª`̀ dG

.»Ñ£dGh
 Iƒ``̀Yó``̀ dG ∫ƒ``̀ Ñ``̀ b É``fô``°``ù``j :∫É``````̀bh
 IõFÉédG  áæéd  ™e  ¿hÉ©àdGh  ácQÉ°ûª∏d
 ¢ü°üîªdG Ωƒ«dG Gòg »a ºYódG ºjó≤Jh
 á∏eÉ©dG  á«æjôëÑdG  QOGƒμdÉH  ∫ÉØàMÓd

.á«ë°üdG äÉeóîdG ∫Éée »a
 áª¶æªd  ΩÉ``̀©``̀dG  ô``jó``ª``dG  Üô`````̀YCGh
 ácQÉ°ûªdÉH ¬JOÉ©°S øY á«ªdÉ©dG áë°üdG
 áμ∏ªe ¬ª«≤à°S …òdG ∫hC’G ∫ÉØàM’G »a
 áÑ°SÉæªH 2020 ôÑªaƒf 4 Ωƒj øjôëÑdG
 IõFÉL  íæeh  ,»æjôëÑdG  Ö«Ñ£dG  Ωƒj
 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 »LÓ©dG åëÑdG »a øjõ«ªàªdG AÉÑWCÓd

.»Ñ£dGh
 ƒª°ùdG  Ö`̀MÉ`̀°`̀ü`̀d  á`̀Ä`̀æ`̀¡`̀à`̀dG  Oó```̀Lh
 IQOÉ`̀Ñ`̀e  ≈∏Y  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG
 Ö«Ñ£∏d  Ωƒ`̀j  ójóëàH  øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ô¡°T  ø`̀e  AÉ`̀©`̀ HQCG  ∫hCG  »`̀a  »æjôëÑdG
 á`̀dOCG  ∑Éæg  ¿CG  ó``̀cCGh  ,ΩÉ`̀Y  π`̀c  ôÑªaƒf
 ∫ƒ`̀M  º`̀dÉ`̀©`̀dG  iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  Ió`̀jGõ`̀à`̀e

 á«ë°üdG  QOGƒμdG  ôjó≤J  ¢SÉμ©fG  ióe
 õaGƒëdGh AGOC’G iƒà°ùe ø«°ùëJ ≈∏Y

.á«°üî°ûdG
 áë°üdG áª¶æªd ΩÉ©dG ôjóªdG QÉ°TCGh
 »àdG  êPÉªædG  ¢†©H  ¿CG  ≈`̀ dEG  á«ªdÉ©dG
 á«ë°üdG  ≥`̀ aGô`̀ ª`̀ dG  »``̀a  É¡≤«Ñ£J  º``̀J
 ∫ÓN øe ∂dP ≈∏Y â∏dO äÉ«Ø°ûà°ùªdGh
 á`̀«`̀ª`̀«`̀∏`̀bE’Gh á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG õ`̀FGƒ`̀é`̀dG í`̀æ`̀e
 ó¡°T  ºdÉ©dG  ¿CG  ≈`̀ dEG  √ƒ`̀fh  ,á`̀«`̀dhó`̀dGh
 ÓFÉg  GQób  á«°VÉªdG  áà°ùdG  ô¡°TC’G  »a
 º`̀≤`̀WC’G  Oƒ¡éd  ô`̀jó`̀≤`̀à`̀dGh  »`̀Yƒ`̀dG  ø`̀e
 ,»ë°üdG ∫ÉéªdG »a ø«∏eÉ©dGh á«Ñ£dG
 ø««æ¡ªdG  ™«ªLh  AÉÑWC’G  ∂dP  »a  ÉªH
 ¢Shô«a áëFÉL á¡LGƒe »a ,ø««æ©ªdG

.(19- ó«aƒc) óéà°ùªdG ÉfhQƒc

AGQRƒdG ¢ù«FQ ÉgÉ≤∏J ádÉ°SQ »a 

√ƒª°S IõFÉL íæeh »æjôëÑdG Ö«Ñ£dG Ωƒ«H ∫hC’G ∫ÉØàM’G »a ∑QÉ°ûJ zá«ªdÉ©dG áë°üdG{

.AGQRƒdG ¢ù«FQ ƒª°S |.á«ªdÉ©dG áë°üdG áª¶æe ôjóe |

ΩÉ`̀ ¶`̀ f ø```̀e ø`̀ jó`̀ «`̀ Ø`̀ à`̀ °`̀ ù`̀ ª`̀ dG É``̀ °``̀ VQ á`̀ Ñ`̀ °`̀ ù`̀ f
٪90  ≠`̀ ∏`̀ Ñ`̀ J  π``ª``©``dG  IQGRƒ``````̀ d  zπ```°```UGƒ```J{

 á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh  äÉeóN  â«¶M
 øjó«Øà°ùªdG πÑb øe É°VQ áÑ°ùæH á«YÉªàL’G
 IôàØdG ∫ÓN ,zπ°UGƒJ{ ΩÉ¶f ôÑY %90 â¨∏H
 Éªc  ,2020ƒ`̀«`̀fƒ`̀j  ájÉ¡f  ≈àM  ôjÉæj  ø`̀e
 AGƒ°S  ΩÉ¶ædG  ™e  ø«∏eÉ©àªdG  OóY  ∞YÉ°†J
 ihÉμ°ûdGh  äÉ¶MÓªdG  hCG  äGQÉ°ùØà°S’ÉH
 hCG  ø«ª«≤e  hCG  ø«æWGƒe  øe  äÉMôà≤ªdG  hCG
 Oó©dÉH áfQÉ≤e IôàØdG ¢ùØf ∫ÓN äÉ°ù°SDƒe
 ΩÉ©dG øe É¡JGP IôàØdG »a ΩÉ¶æ∏d Ωóîà°ùªdG
 πHÉ≤e  ,(2361)  Gƒ¨∏H  ¿CG  ó©H  ,»°VÉªdG

.2019 »°VÉªdG ΩÉ©dG »a (631)
 á«ªæàdGh  π`̀ª`̀©`̀dG  IQGRh  π`̀«`̀ch  ó```̀cCGh
 ,…ô°ShódG  ºdÉ°S  ìÉÑ°U  ó«°ùdG  á«YÉªàL’G
 zπ°UGƒJ{ ≥jôa ∫ÓN øe â∏ªY IQGRƒdG ¿CG
 πª©dG  ô``̀jRh  ø`̀e  QGô`̀≤`̀H  ¬∏«μ°ûJ  º`̀J  …ò``̀dG
 áHÉéà°S’G áYô°S ≈∏Y ,á«YÉªàL’G á«ªæàdGh
 RhÉéJ  Ωó`̀Yh  äÉ°ù°SDƒeh  OGô``aC’G  äÉÑ∏£d
 ≥`̀aGƒ`̀à`̀dG º`̀J »`̀à`̀dG Oô`̀∏`̀d IOó`̀ë`̀ª`̀dG Iô`̀à`̀Ø`̀dG
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dGh  äÉ`̀eƒ`̀∏`̀©`̀ª`̀dG  á`̀Ä`̀«`̀g  ™`̀e  É¡«∏Y
 πc  ™HÉàj  ≥jôØdG  ¿CG  É kë°Vƒe  ,á«fhôàμdE’G
 É¡«a  ÉªH  á«eƒj  áØ°üH  ΩÉ¶ædG  ≈∏Y  Oôj  Ée
 á«ª°SôdG äGRÉLE’Gh ´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f äGRÉLEG
 ≈∏Y OôdG áYô°S ¿Éª°†d áYÉ°ùdG QGóe ≈∏Yh
 hCG  º¡JÓμ°ûe  π`̀M  »Ñ∏j  ÉªH  øjó«Øà°ùªdG

 áã«ãëdG á©HÉàªdÉH ∂dPh ,º¡JÉMôà≤ªH òNC’G
 á©HÉàdG  äGQGOE’G »∏ãªe ™e ≥jôØdG  πÑb øe
 ∫ƒNódG  á«MÓ°U  º¡ëæe  ºJ  øªe  IQGRƒ∏d

.É kØXƒe (43) ºgOóY ≠dÉÑdGh ΩÉ¶ædG ≈∏Y
 πª©dG  IQGRh  ¿EG  …ô``̀°``̀Shó``̀dG  ∫É```̀ bh
 áYô°S  ≈∏Y  á°üjôM  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh
 ø«æWGƒªdG  äÉ`̀¶`̀MÓ`̀e  áaÉμd  áHÉéà°S’G
 ôÑY  OôJ  »àdGh  É¡JÉeóN  øe  øjó«Øà°ùªdGh
 π°UGƒàdG  ™bGƒe  ôÑY  hCG  zπ°UGƒJ{  ΩÉ¶f
 ≈∏Y ¢UôëdG ™e ,É¡aÓàNG ≈∏Y »YÉªàL’G
 ∂dPh ,øμªe âbh ´ô°SCÉHh äÓμ°ûe …CG πM
 áYô°S  ¿CÉ°ûH  áeƒμëdG  äÉ¡«Lƒàd  G kò«ØæJ
 ¿hDƒ°T  ô«°ù«àH  á∏«ØμdG  äGAGô``̀LE’G  PÉîJG
 RÉ¡édG  ™e  ø«∏eÉ©àªdG  áaÉch  ø«æWGƒªdG

.»eƒμëdG
 ≈∏Y IOQGƒ```̀ dG ä’É`̀ë`̀dG Ö`̀∏`̀ZCG â`̀fÉ`̀ch
 ≈àM  ôjÉæj  øe  IôàØdG  ∫ÓN  π°UGƒJ  ΩÉ¶f
 ó°V  ø«eCÉàdG  ¿CÉ°ûH  ,2020  ƒ«fƒj  ájÉ¡f
 É¡à∏J  ,á`̀dÉ`̀M  (671)  â¨∏H  å«M  ,π£©àdG
 á«YÉªàL’G  äGóYÉ°ùªdG  øY  äOQh  ä’É`̀M
 ä’ÉëdG  ¿CG  ø«M »a ,ádÉM (429) ÉgOóYh
 ó≤a  πªY  øY  ø«ãMÉÑdG  π«é°ùàH  á≤∏©àªdG
 IOQGƒ`̀ dG  ä’É`̀ë`̀dG  É`̀eCG  ,ádÉM  (373)  â¨∏H
 (226)  â¨∏Ña  á«dÉª©dG  äGQÉ°ûà°S’G  ¿CÉ°ûH

 á≤∏©àªdG  ä’É``̀ë``̀ dG  â`̀¨`̀∏`̀H  É`̀ª`̀æ`̀«`̀H  ,á``̀dÉ``̀M
 ∑Éægh  ,á`̀dÉ`̀M  (190)  »dÉª©dG  ¢û«àØàdÉH
 äGQGOEG  »`̀bÉ`̀H  ≈∏Y  á`̀YRƒ`̀e  iô``̀NCG  ä’É``̀M

.Iójó©dG É¡JÉeóNh IQGRƒdG
 »`̀dÉ`̀ª`̀LEG ø``̀e ihÉ``μ``°``û``dG Oó```̀Y ≠``̀∏``̀Hh
 (2361)  ÉgOóY  ≠dÉÑdGh  IOQGƒ``̀dG  ä’ÉëdG
 äGQÉ°ùØà°S’G  ÉeCG  ,iƒμ°T  (1033)  ≠∏H  ób
 OóY  ≠∏H  Éªæ«H  ,G kQÉ°ùØà°SG  (1250)  â¨∏Ña

.É kMôà≤e (64) äÉMôà≤ªdG

 ø«H  ∑ôà°ûªdG  ¢UôëdG  øe  É kbÓ£fG
 áfÉeC’Gh á«°SÉ«°ùdG á«ªæà∏d øjôëÑdG ó¡©e
 ºYódG  ºjó≤J  ≈∏Y  ÜGƒædG  ¢ù∏éªd  áeÉ©dG
 ,»©jô°ûàdG  πª©dG  Ωó`̀î`̀j  ÉªH  ôªà°ùªdG
 AÉ°†YCG  IOÉ`̀°`̀ù`̀dG  äGQÉ`̀¡`̀e  õjõ©J  ±ó`̀¡`̀Hh
 ºgQhO  AGOCG  øe  º¡æ«μªàd  ÜGƒædG  ¢ù∏ée
 º¶f  ,á«dÉY  á«aôëH  »HÉbôdGh  »©jô°ûàdG
 ÜGƒ`̀æ`̀dG  ¢ù∏ée  ™`̀e  á`̀cGô`̀°`̀û`̀dÉ`̀H  ó`̀¡`̀©`̀ª`̀dG
 á«°SÉeƒ∏HódG{ ¿Gƒæ©H á«fhôàμdEG Iô°VÉëe
 É¡eób ,ÜGƒædG ¢ù∏ée AÉ°†YC’ zá«fÉªdôÑdG
 ô«Ø°S ¬∏dGóÑY ∞«£∏dGóÑY ¬∏dGóÑY ô«Ø°ùdG
 É«fÉªdCG  ájQƒ¡ªL  ió`̀d  øjôëÑdG  áμ∏ªe

.»FôªdG ∫É°üJ’G á«æ≤J ôÑY ,ájOÉëJ’G
 ô«Ø°ùdG ¢Vô©à°SG ,Iô°VÉëªdG ∫ÓNh
 »°SÉ«°ùdG QÉWE’G :É¡æe ,QhÉëªdG øe G kOóY
 á«fÉªdôÑdG  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀∏`̀d  »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dGh
 á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉbÓ©dGh ,á«æjôëÑdG
 áªYÉædG Iƒ≤dGh ,á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏HódGh
 ≈`̀dEG  áaÉ°VEG  ,á«fÉªdôÑdG  á«°SÉeƒ∏HódGh
 á«fÉªdôÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG  ¢üFÉ°üN ójóëJ

.É¡Hƒ«Yh ÉgÉjGõeh ,ájó«∏≤àdGh
 ÖMÉ°U  äÉMÓ°UEÉH  ô«Ø°ùdG  OÉ`̀°`̀TCGh
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG  ádÓédG
 äÉ°SÉ«°ùdG  ™°Vh »a ióØªdG  OÓÑdG  πgÉY
 »°SÉ«°ùdG  QÉ`̀WE’G  ™°Vh  »a  âª¡°SCG  »àdG
 á«fÉªdôÑdG  á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀∏`̀d  »`̀fƒ`̀fÉ`̀≤`̀ dGh
 AÉ≤JQ’G »a ºgÉ°S …òdG  ôeC’G ,á«æjôëÑdG
 »a  ábÉÑ°S  ¿ƒμàd  øjôëÑdG  áμ∏ªe  áfÉμªH
 ICGôªdG  ¢SDhôJ  É¡æe  ,ä’ÉéªdG  øe  ójó©dG
 »¶M  …ò`̀dG  ô`̀eC’G  ƒgh  ,ÜGƒædG  ¢ù∏éªd
 áμ∏ªe ¿CG ô«Ø°ùdG ócCG Éªc ,á«dhO äGOÉ°TEÉH
 øe  äGOÉ°TE’G  »≤∏J  »a  äôªà°SG  øjôëÑdG
 ,ájOÉëJ’G É«fÉªdCG ájQƒ¡ªL »a ø«dhDƒ°ùe
 AGƒàM’  äGAGô``̀LEG  øe  ¬H  âeÉb  Ée  ô«¶f
 ó«aƒc)  É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™æeh

.(19
 õjõ©J  á«ªgCG  ≈dEG  ô«Ø°ùdG  ¥ô£J  Éªc
 á«°SÉeƒ∏HódGh á«dhódGh á«ª«∏bE’G äÉbÓ©dG
 AÉ`̀°`̀†`̀YCG  á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀e  ∫Ó``̀N  ø`̀e  á«fÉªdôÑdG
 »a äGQÉØ°ùdG ä’ÉØàMG »a ÜGƒædG ¢ù∏ée

 äÉYÉªàL’G  ºgQƒ°†Mh ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 ¢UôëdG á«ªgCG G kócDƒe ,á«ª«∏bE’Gh á«dhódG
 ™e  Ö°SÉæàj  É`̀ª`̀H  á`̀dÉ`̀°`̀Sô`̀dG  ó`̀«`̀Mƒ`̀J  ≈`̀∏`̀Y
 AGQB’  õ«ëàdG  ¿hO  øe  ,áμ∏ªªdG  äÉ°SÉ«°S

.á«°üî°T ídÉ°üe hCG
 äGõ``̀«``̀ª``̀e ø```̀Y ô``«``Ø``°``ù``dG çó```̀ë```̀ Jh
 º¡°ùJ  É¡fƒμd  á«fÉªdôÑdG  á«°SÉeƒ∏HódG
 ô«Zh  á«ª°SôdG  äÉ¡édG  ™e  πeÉ©àdG  »a
 ,ÜGƒædG  ¢ù∏ée  AÉ°†YCG  πÑb  øe  á«ª°SôdG
 »a  ô¶ædG  äÉ`̀¡`̀Lh  ìô°T  π``LCG  ø`̀e  ∂``dPh

.áMhô£ªdG ÉjÉ°†≤dG
 á`̀«`̀ª`̀gCG ó`̀ «`̀cCÉ`̀ à`̀ H ô`̀«`̀Ø`̀°`̀ù`̀dG º``̀à``̀à``̀NGh
 ∫É`̀é`̀e »``̀a á`̀«`̀fÉ`̀ª`̀dô`̀Ñ`̀dG á`̀«`̀°`̀SÉ`̀eƒ`̀∏`̀Hó`̀dG
 ó©H É``̀e á`̀∏`̀Mô`̀ª`̀d á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G á`̀«`̀ª`̀æ`̀à`̀dG
 ÜÉ£≤à°SG  ±ó¡H  ∂`̀ dPh  ,É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 ∫Ó`̀N ø``̀e ,á``̀«``̀LQÉ``̀î``̀dG äGQÉ``̀ª``̀ã``̀à``̀°``̀S’G
 ¿CG  G kócDƒe  ,äÉ©jô°ûàdGh  ø«fGƒ≤dG  ìô°T
 äGõ«ªe ºjó≤J Ö∏£àJh IOƒLƒe á°ùaÉæªdG
 á¡Lƒc øjôëÑdG áμ∏ªe QÉ«àNG »a ºgÉ°ùJ

 .äGQÉªãà°SÓd á©é°ûe

.…ô°ShódG ºdÉ°S ìÉÑ°U |

ÉfhQƒc ó©H á«fÉªdôÑdG á«°SÉeƒ∏HódG á«ªgCG ó«cCÉJ

 º`̀ à`̀ à`̀ î`̀ j zá``̀ «``̀ °``̀ SÉ``̀ «``̀ °``̀ ù``̀ dG á``̀ «``̀ ª``̀ æ``̀ à``̀ dG{
zá`̀«`̀ fÉ`̀ª`̀ dô`̀ Ñ`̀ dG á`̀ «`̀ °`̀ SÉ`̀ eƒ`̀ ∏`̀ Hó`̀ dG{ Iô`̀ °`̀ VÉ`̀ ë`̀ e

 ∫ó©dG ôjRh áØ«∏N ∫BG  »∏Y øH ódÉN ï«°ûdG Qó°UCG
 ΩGóîà°SÉH  G kQGô```b  ±É```̀ bhC’Gh  á`̀«`̀eÓ`̀°`̀SE’G  ¿hDƒ`̀°`̀û`̀dGh
 ò«ØæJ  »a  ó©H  øY  á«fhôàμdE’G  äÉ≤«Ñ£àdGh  πFÉ°SƒdG
 áHƒ≤©H  º¡«∏Y  Ωƒμëª∏d  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  π«gCÉàdG  è`̀eGô`̀H

.á∏jóH
 IòØæªdG  á¡édG  ≈∏Y  Öéj  ¬fEÉa  QGô≤dG  ÖLƒªHh
 ióMEG  ΩGóîà°SG  ó©oH  øY  ÖjQóàdGh  π«gCÉàdG  èeGôÑd
 ºàj  ¿CG  IÉYGôeh  á«fhôàμdE’G  äÉ≤«Ñ£àdG  hCG  πFÉ°SƒdG
 IQƒ°Uh kÉJƒ°U ÖjQóàdGh π«gCÉàdG èeGôH iƒàëe åH
 ≥«Ñ£àdG hCG ΩÉ¶ædG ∫ÓN øe ΩÉJ ìƒ°VƒHh á«dÉY IOƒéH
 ΩƒμëªdG  Qƒ°†M  ¬dÓN  øe  âÑãj  ¿CGh  ,»fhôàμdE’G
 øe  »fhôàμdE’G  ≥«Ñ£àdG  hCG  ΩÉ¶ædG  ¿ƒμj  ¿CGh  ,º¡«∏Y
 É¡«∏Y  ≥aGƒJ  »àdG  äÉ≤«Ñ£àdG  hCG  áª¶fC’G  ó`̀MCG  ø«H
 øe É¡æμªoj ÉªHh ,á«∏NGódG IQGRƒH ΩÉμMC’G ò«ØæJ IQGOEG

.ò«ØæàdG ≈∏Y áHÉbôdGh ±Gô°TE’G ≥«≤ëJ

 ∫ÓNE’G  ΩóY  ™e  ¬fCG  ∫ó©dG  ôjRh  QGôb  »a  AÉLh
 ójóëJ  ¿CÉ°ûH  2018  áæ°ùd  (36)  º`̀bQ  QGô≤dG  ΩÉμMCÉH
 äÉHƒ≤©H  º¡«∏Y  Ωƒμëª∏d  ÖjQóàdGh  π«gCÉàdG  èeGôH
 IòØæªdG  á¡édG  ¢üàîJ  ,Égò«ØæJ  äGAGô```̀LEGh  á∏jóH
 ∂`̀ dPh  ,ó`̀©`̀ oH  ø`̀Y  è`̀eGô`̀Ñ`̀dG  º`̀jó`̀≤`̀J  äGAGô````̀LEG  º«¶æàH
 ΩÉ`̀μ`̀MC’G  ò«ØæJ  IQGOEG  ™`̀e  kÉ≤Ñ°ù oe  ≥«°ùæàdG  IÉYGôªH
 áÑ°SÉæªdG áHÉbôdGh πª©dG á«dBG ójóëàd á«∏NGódG IQGRƒH
 ò«ØæJ  »a  »fhôàμdE’G  ≥«Ñ£àdG  hCG  ΩÉ¶ædG  OÉªàYG  πÑb
 á∏Môe »a ∂dòch ,ó©oH  øY ÖjQóàdGh π«gCÉàdG  èeÉfôH
 Qƒ°†ëH  º¡«∏Y  ΩƒμëªdG  ΩGõàdG  øe  ≥≤ëà∏d  ≥«Ñ£àdG
 ΩƒμëªdG QÉ£NEGh ,º¡WÉÑ°†fG ióeh ó©oH øY èeÉfôÑdG
 ïjQGƒàH ÖjQóàdGh π«gCÉàdG  èeGôÑd  ø«©°VÉîdG  º¡«∏Y
 ò«ØæJ  IQGOEG  ójhõJh  ,ó©oH  øY  äGô°VÉëªdG  ó«YGƒeh
 áHƒ∏£ªdG ájQhódG ôjQÉ≤àdÉH á«∏NGódG IQGRƒH ΩÉμMC’G

.ò«ØæàdÉH º¡«∏Y ΩƒμëªdG ΩGõàdG ióe ø«ÑJ »àdG

»``a  á``«fhôàμdE’G  πFÉ``°SƒdG  ΩGó`î`à```°SG  :∫ó```©`dG  ô```jRh
á``∏jóÑdG äÉ``Hƒ`≤`©`∏d Ö```jQó`à`dGh π``«gCÉàdG è``eGôH ò``«ØæJ

.∫ó©dG ôjRh |

 Ihô``ã``dGh á``̀YGQõ``̀ dG π`̀ «`̀ch ó```̀cCG
 ¿hDƒ°Th  ∫É¨°TC’G  IQGRƒ``H  ájôëÑdG
 »`̀fGô`̀ª`̀©`̀dG §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ`̀jó`̀ ∏`̀ Ñ`̀ dG
 ¿CG  íàØdG  ƒ`̀ HCG  óªëe  π«Ñf  QƒàcódG
 ∫É¨°TC’G  ô`̀ jRh  äÉ¡«LƒàH  ádÉcƒdG
 §`̀«`̀£`̀î`̀à`̀dGh äÉ``̀jó``̀∏``̀Ñ``̀dG ¿hDƒ```̀ °```̀Th
 øH ΩÉ`̀ °`̀ü`̀Y ¢`̀Só`̀æ`̀¡`̀ª`̀dG »``fGô``ª``©``dG
 ò«ØæJ  »`̀a  Iôªà°ùe  ∞`̀∏`̀N  ¬`̀∏`̀dGó`̀Ñ`̀Y
 π``̀LCG ø``̀e É`̀¡`̀à`̀©`̀°`̀Vh »``à``dG §`̀£`̀î`̀dG
 ø«∏eÉ©dG  ø««æjôëÑdÉH  ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀dG
 á∏°UGƒe øY kÓ°†a ,»YGQõdG ´É£≤dÉH
 äÉ¡édG ™e ≥«°ùæJ èeGôH ≈∏Y πª©dG
 º«¶©J  ƒëf  É¡«©°S  »a  ábÓ©dG  äGP
 »FGò¨dG øeC’G »a ø«YÉ£≤dG áªgÉ°ùe

.øjôëÑdG áμ∏ªªd ΩGóà°ùªdG
 á``̀YGQõ``̀dG  á``̀dÉ``̀ch  ¿CG  í```°```VhCGh
 √òg  ∫Ó`̀N  ∞μ©J  ájôëÑdG  Ihô`̀ã`̀dGh
 á©HÉàªdGh  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  ≈`̀∏`̀Y  Iô`̀à`̀Ø`̀dG
 ò«Øæàd  á«é«JGôà°S’G  á£îdG  øª°V
 »YGQõdG  ´É£≤dÉH  á°UÉN  äÉYhô°ûe
 ´É`̀£`̀≤`̀dG ™``̀e äÉ``cGô``°``û``dG í`̀à`̀a ô`̀Ñ`̀Y

 .¢UÉîdG
 øª°V ¬````̀fEG  í`̀à`̀Ø`̀ dG  ƒ````̀HCG  ∫É````̀bh

 ´É`̀£`̀≤`̀dG »``̀a ø`̀«`̀∏`̀eÉ`̀©`̀dÉ`̀H ΩÉ``̀ª``̀à``̀g’G
 »a  á`̀jƒ`̀dhCG  πμ°ûj  …ò``̀dGh  »`̀YGQõ`̀dG
 øe kÉ`̀ bÓ`̀£`̀ fG ∂```̀dPh ,á``̀dÉ``̀cƒ``̀dG π`̀ª`̀Y
 ø«∏eÉ©dG  º`̀Yó`̀H  á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  ΩÉ`̀ª`̀à`̀gG
 ¿CG  ø``̀e  ¬æ«μªàd  ∫É`̀é`̀ª`̀ dG  Gò```g  »``̀a
 ≥«≤ëJ  Oƒ¡L  º`̀YO  »a  √Qhó`̀H  Ωƒ≤j
 ,øjôëÑdG  áμ∏ªe  »a  »FGò¨dG  ø`̀eC’G
 á≤£æªH  á«YGQR  kÉ°VQCG  19  ô«aƒJ  ºJ
 »gh  ø«YQGõªdG  QÉ¨°üd  »dÉY  IQƒg
 å«M  ,™bƒªdG  »a  áMÉàªdG  »°VGQC’G
 äGƒæ°S 10 Ióe ´ÉØàfG Oƒ≤Y ΩGôHEG ºJ
 19  ™`̀e  á∏KÉªe  Oó`̀ª`̀d  ójóªà∏d  á∏HÉb
 ºJ  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  âØdh  ,kÉ«æjôëH  kÉ`̀YQGõ`̀e
 ¿ƒ¡LGƒj º¡fƒμd  ø«YQGõªdG  QÉ«àNG
 ¢````̀VGQCG ô`̀«`̀aƒ`̀à`̀H ≥`̀∏`̀©`̀à`̀J äÉ``jó``ë``J
 »a º¡WÉ°ûf áeGóà°SG ¿Éª°†d á«YGQR

.»YGQõdG ´É£≤dG
 IQGRƒdG  Oƒ¡L øª°V{  :±É°VCGh
 ,ø`̀«`̀YQGõ`̀ª`̀dG  ´É``°``VhCG  í«ë°üJ  »`̀a
 ábÉ£H  QGó`̀ °`̀UEG  ≈∏Y  á`̀dÉ`̀cƒ`̀dG  â∏ªY
 É`̀¡`̀ª`̀«`̀∏`̀ °`̀ù`̀Jh á```̀ «```̀YGQõ```̀ dG á```jƒ```¡```dG
 ≈∏Y  ádÉcƒdG  â°UôM  PEG  ,ø«YQGõª∏d
 á«©ªL ™`̀e  π`̀°`̀UGƒ`̀à`̀dG  äGƒ`̀æ`̀b  í`̀à`̀a

 á``̀«``̀YGQõ``̀dG á``«``fhÉ``©``à``dG ø``jô``ë``Ñ``dG
 ¿Éª°†d ,äÉbÉ£ÑdG QGó°UEG ¢Uƒ°üîH
 É¡d  ø«≤ëà°ùª∏d  äÉbÉ£ÑdG  Qó°üJ  ¿CG

.záYƒ°VƒªdG äÉWGôà°TÓd kÉ≤ah
 ≈∏Y  πª©dG  …ôéj  ¬fCG  í°VhCGh
 Ö«dÉ°SC’G  »æÑJ  »a  ™°SƒàdG  õjõ©J
 OÉªàYG  ∫ÓN øe IQƒ£àªdG  á«YGQõdG
 ∂`̀ dPh  ,á`̀Hô`̀J  ¿hó``̀H  á``̀YGQõ``̀dG  á«æ≤J
 »æjôëÑdG  ÜÉÑ°ûdG  áÄa  ºYO  ¢Vô¨H
 êÉàfE’G  ∫Éée  »a  πª©dG  ≈∏Y  QOÉ≤dG
 IôμàÑªdG  äÉfÉ≤àdG  »æÑJh  »`̀YGQõ`̀dG
 πμ°ûH  õ«côàdG  ™e  ΩGóà°ùªdG  êÉàfEÓd
 ÜQóàeh óYGh π«L AÉæH ≈∏Y »°SÉ°SCG
 êÉàfE’G  »a  áãjóëdG  Ö«dÉ°SC’G  ≈∏Y
 »a  áªgÉ°ùªdGh  ,»μª°ùdGh  »YGQõdG
 ,äGhGô°†îdG øe »JGòdG AÉØàc’G ™aQ
 ´É£≤dG  ™e  ácGô°ûdG  ºYOh  ™«é°ûJh
.»YGQõdG êÉàfE’G ä’Éée »a ¢UÉîdG
 øe  kÉ°UôM  ¬`̀fCG  íàØdGƒHCG  ø«Hh
 äÉéàæe  ≥jƒ°ùJ  º`̀YO  ≈∏Y  ádÉcƒdG
 πμ°ûJ  »àdG  ø««æjôëÑdG  ø«YQGõªdG
 Gò¡H  ¢`̀Vƒ`̀¡`̀æ`̀dG  »`̀a  á«∏°üØe  á£≤f
 »a  á°Tôa  40  ¢ü«°üîJ  ºJ  ,´É£≤dG

 ø«YQGõª∏d áeÉæªdÉH …õcôªdG ¥ƒ°ùdG

 º¡d  á`̀°`̀ü`̀æ`̀e  ¿ƒ``̀μ``̀J  ø`̀«`̀«`̀æ`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG

.º¡JÉéàæe ≥jƒ°ùàd

 ød  ádÉcƒdG  ¿CG  íàØdGƒHCG  ó``̀cCGh

 ∞∏àîe ô«aƒJ π«Ñ°S »a kGó¡L ôNóJ

 Gòg »a ø«∏eÉ©∏d ìÉàªdG ºYódG ´GƒfCG

 Iõ«cQ  πμ°ûj  …ò`̀dG  …ƒ«ëdG  ´É£≤dG

.»FGò¨dG øeC’G á«é«JGôà°SG »a áª¡e

 Ωƒ∏©d  á«æWƒdG  áÄ«¡∏d  »æ≤àdG  ≥jôØdG  Rô``MCG
 IQhó```̀dG ¿ƒ``KÉ``cÉ``g »``̀a å`̀dÉ`̀ã`̀ dG õ`̀cô`̀ª`̀ dG AÉ`̀°`̀†`̀Ø`̀dG
 »àdG AÉ°†ØdG É«LƒdƒæμJ »a á°ü°üîàªdG á«ÑjQóàdG
 ájQƒ¡ªéH á«æ≤àdG ÆôÑ°Sô£H âfÉ°S á©eÉL É¡àª¶f

.ájOÉëJ’G É«°ShQ
 »a  ∑QÉ°ûªdG  áÄ«¡∏d  πãªªdG  ≥jôØdG  ¿ƒ`̀μ`̀Jh
 Iô«æe  á°Sóæ¡ªdG  øg  ,äÉØXƒe  çÓ`̀K  øe  IQhó``̀dG
 á°ûFÉY  á«æ≤àdGh  ô«ªdG  AÉª«°T  á«æ≤àdGh  »μdÉªdG
 ÉgRGõàYGh Égôîa øY áÄ«¡dG âHôYCG óbh ,…ôLÉ¡dG

.IQhódG √òg »a É¡JÉÑ°ùàæe ¬JRôMCG …òdG ìÉéædÉH

 ¿ƒKÉcÉ¡dG Gòg »a ácQÉ°ûªdG ¿CG ôcòdÉH ôjóédG
 á°ü°üîàªdG ¥ôØ∏d áØ∏àîe äÉYƒªée πÑb øe äAÉL
 ≥jôa  πc  AÉ°†YCG  πãe  óbh  ,ºdÉ©dG  ∫hO  ∞∏àîe  øe

.É¡«dEG ¿ƒÑ°ùàæj »àdG πª©dG á¡L
 ≈∏Y  ácQÉ°ûªdG  ¥ôØdG  ø«H  á°ùaÉæªdG  äAÉ`̀Lh
 á«ª∏©dG  ¢`̀VGô`̀ZCÓ`̀d  zƒ`̀fÉ`̀f{  »YÉæ°U  ôªb  º«ª°üJ
 øe  ådÉãdG  õcôªdG  áÄ«¡dG  ≥jôa  Rôë«d  ,á«ãëÑdGh

.¿ƒKÉcÉ¡dG Gòg »a ácQÉ°ûªdG ¥ôØdG ø«H
 …ô«°ù©dG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  óªëe  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  OÉ``̀°``̀TCGh
 ,±ô°ûªdG  RÉ`̀é`̀fE’G  Gò¡H  áÄ«¡∏d  …ò«ØæàdG  ¢ù«FôdG

 ºYódG  πÑ°S  π`̀c  ô«aƒJ  ≈∏Y  áÄ«¡dG  ¢UôM  Gó`̀cDƒ`̀e
 ôjƒ£Jh  á«ªæàd  ôªà°ùªdG  É¡«©°Sh  ,É¡«Ñ°ùàæªd
 äGAÉØμdG  øe  á«æ≤Jh  á«ª∏Y  IóYÉb  ≥∏îd  º¡JGQób
 Ωó≤àdG  ≥«≤ëJ  »a  º¡°ùJ  »μd  áHÉ°ûdG  á«æjôëÑdG
 AÉ°†ØdG  Ωƒ`̀∏`̀Y  ä’É`̀é`̀e  π`̀c  »`̀a  øjôëÑdG  áμ∏ªªd

.¬JÉ≤«Ñ£Jh
 Gò¡H  ø¡JOÉ©°S  ≠dÉH  øY  äÉØXƒªdG  âHôYCG  Éªc
 øjôëÑdG áμ∏ªe º°SG ™aQ ≈∏Y ø°UôM ø¡fCGh ,RƒØdG
 ≥«≤ëàd ø¡«©°S ¿ócCG Éªc ,á«dhódG á≤HÉ°ùªdG √òg »a

.¬∏dG ¿PEÉH áeOÉ≤dG äÉcQÉ°ûªdG »a π°†aCG õcGôe

á``YGQõdG  »``a  ø``«∏eÉ©dG  ø``««æjôëÑdÉH  ¢``Vƒ¡æ∏d  äGQOÉ``Ñe

 á≤HÉ°ùe  »``a  å`̀ dÉ`̀ ã`̀ dG  õ`̀ cô`̀ ª`̀ dG  ≥`̀≤`̀ë`̀J  zAÉ`̀ °`̀ †`̀ Ø`̀ dG  Ωƒ``∏``Y{
»`̀YÉ`̀æ`̀°`̀U ô``̀ª``̀b º`̀«`̀ª`̀ °`̀ü`̀à`̀ d á``̀«``̀ °``̀ ShQ á``̀©``̀eÉ``̀L É`̀ ¡`̀ à`̀ª`̀¶`̀f

.ìƒàØdG ƒHCG π«Ñf .O |

ÉfhQƒc πX »a ø«æWGƒªdG  AÉÑYCG  ∞«Øîàd  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  äGQOÉÑe  øªãj ó°TôªdG
π«YÉª°SEG ÖæjR :âÑàc

 èë∏d  ∑ƒÑJ  á∏ªM  ¢ù«FQ  ≈æKCG
 ≈∏Y  ó°TôªdG  º`̀«`̀gGô`̀HEG  ,Iô`̀ª`̀©`̀dGh
 Égòîàj  »àdG  á«bÉÑà°S’G  äGƒ£îdG
 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 AGQRƒdG ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH
 »æjôëÑdG  øWGƒªdG  º`̀YO  π`̀LCG  øe
 iƒà°ùªdG  äGP  QGôªà°SG  π«Ñ°S  »a

.Ωó≤àªdG »°û«©ªdG
 zè«∏îdG QÉÑNCG{`d ó°TôªdG ∫Ébh
 á°SÉFôH AGQRƒdG ¢ù∏ée äGQGôb ¿EG
 áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 É`̀gQGó`̀°`̀UEG  ºàj  »`̀à`̀dGh  ,¿Éª∏°S  ø`̀H
 ™`̀ °`̀Vƒ`̀ dG äGó`̀é`̀à`̀ °`̀ù`̀ª`̀ d ká``̀ Ñ``̀ cGƒ``̀e
 ÉfhQƒc  ¢Shô«a  QÉ°ûàf’  ø`̀gGô`̀dG
 º`̀Yó`̀dG ≈`̀∏`̀Y ó``cDƒ``J ,ø`̀jô`̀ë`̀Ñ`̀dG »``a
 ™ªàéªdG  äÉÄa  áaÉμd  Ohó`̀ë`̀e  Ó`̀dG
 º¡°ùj Éªe ¢UÉîdG πª©dG äÉYÉ£bh

 á∏°UGƒe  »`̀ a  ±É`̀£`̀ª`̀dG  á`̀jÉ`̀¡`̀f  »`̀ a
 ™àªàJ …òdG QÉgOR’Gh Ωó≤àdG á∏éY

.øjôëÑdG áμ∏ªe ¬H
 ≥«Ñ£J  ¿CG  ≈dEG  ó°TôªdG  QÉ°TCGh
 Qƒ¡X  òæe  á«bÉÑà°S’G  äGAGô``̀LE’G
 »°VÉªdG  ôjGôÑa  ájÉ¡f  »a  ¢VôªdG
 ó`̀jó`̀é`̀Jh ,…QÉ```é```dG ƒ`̀«`̀dƒ`̀j ≈`̀à`̀M
 Rô``Ñ``j äGQGô`````̀≤`````̀ dG ∂``̀∏``̀J ≥``«``Ñ``£``J
 å«ãëdG  ºYódG  ºéM  âa’  πμ°ûHh
 ÖMÉ°U  ≈©°ùj  …ò`̀dG  π°UGƒàªdGh
 √QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG ≈```̀ dEG »`̀μ`̀∏`̀ª`̀dG ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG
 äÉ`̀ ¡`̀é`̀ dG á``̀ aÉ``̀ c ≈`````̀ dEG ¬```dƒ```°```Uhh
 ¿CG  ÉØ«°†e  ,IôKCÉàªdG  äÉ°ù°SDƒªdGh
 ≈∏Y  Üô¨à°ùªH  ¢ù«d  º`̀Yó`̀dG  Gò``g

.√ƒª°S
 √ô`̀jó`̀≤`̀J ø``̀Y ó`̀°`̀Tô`̀ª`̀dG ô``̀ qÑ``̀Yh
 É¡≤Ñ£j  »àdG  á«FÉbƒdG  äGAGô`̀LEÓ`̀d
 øe ÉfhQƒc áëaÉμªd øjôëÑdG ≥jôa
 áë°Uh  áeÓ°S  ≈∏Y  ®ÉØëdG  π`̀LCG

 ¢Shô«ØdG  QÉ°ûàfG  ∞bhh ,™ªàéªdG
 »àdG πMGôªdG ≈dEG ∫ƒ°UƒdG Öæéàd
.iôNC’G ∫hódG ¢†©H É¡«dEG â∏°Uh

 IQhô°V  ≈∏Y  ó°TôªdG  Oó`̀°`̀Th
 …ò`̀ dG RÉ``̀é``̀fE’G Gò``̀g ≈`̀∏`̀Y ®É`̀Ø`̀ë`̀dG

 ™«ªédG  ¿hÉ`̀©`̀ J  ∫Ó``̀N  ø`̀e  ≥≤ëJ
 ¿EG  PEG  ,ø`̀«`̀ª`̀«`̀≤`̀eh  ø`̀«`̀æ`̀WGƒ`̀e  ø``̀e
 äGOÉ`̀°`̀TQE’Gh  äÉª«∏©àdÉH  ΩGõ`̀à`̀d’G
 ≈∏Y Öéj »æWh ÖLGh ájRGôàM’G
 »a  ¬à«dhDƒ°ùªH  ´Ó£°V’G  ™«ªédG

.√RÉéfEG
 ¢ù«FQ  ƒª°ùd  √ôμ°T  Oó`̀L  Éªc
 Iô`̀«`̀î`̀dG ¬``̀ dÉ``̀©``̀aCG ≈``∏``Y AGQRƒ```````̀ dG
 ,ô«îdG π©a »a IOóéàªdG ¬JGQOÉÑeh
 ,á«æjôëÑdG  ô°SC’G  IÉfÉ©ªd  ¬°ùª∏Jh
 è¡f  øª°V ºYódG  ´GƒfCG  πc  ºjó≤Jh
 ¢ùμ©jh  ¬H  ΩÉ«≤dG  ≈∏Y  √ƒª°S  ÜCGO
 ±ƒ`̀£`̀Y Ö``̀∏``̀b ø```̀e ¬```̀H õ`̀«`̀ª`̀à`̀j É```̀e

.∞gôe …ƒHCG ¢SÉ°ùMEGh
 á«°üî°T √ƒª°ùd ¿CG  ≈dEG  âØdh
 äÉjƒà°ùªdG áaÉc øe ôjó≤àH ≈¶ëJ
 øe  ¬∏ªëJ  Éªd  á«ª«∏bE’Gh  á«Hô©dG
 øe  ó`̀jó`̀©`̀dG  »`̀a  á`̀ë`̀°`̀VGh  äÉª°üH

.ä’ÉéªdG

.ó°TôªdG º«gGôHEG |



 2020 á«fhôàμdE’G áeƒμë∏d IóëàªdG ºeC’G ôjô≤J èFÉàf äô¡XCG
 ¿hDƒ°ûdG  IQGOEG  øY  2020  ƒ«dƒj  10  ≥aGƒªdG  á©ªédG  Ωƒj  QOÉ°üdG
 (UNDESA)  IóëàªdG  º`̀eC’G  áÄ«¡H  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G
 É«HôY  á«fÉãdG  É¡àÑJôe  ≈∏Y  ®ÉØëdG  »a  øjôëÑdG  áμ∏ªe  QGôªà°SG
 »a  G kóL  »dÉ©dG  ô°TDƒªdG  äGP  ∫hódG  áÄa  øª°V  É¡Ø«æ°üJh  É«ª«∏bEGh
 øe πc ≥«≤ëJ ÖfÉL ≈dEG ,á«fhôàμdE’G áeƒμë∏d ΩÉ©dG Qƒ£àdG ∫Éée
 ádhOh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áμ∏ªªdGh IóëàªdG á«Hô©dG äGQÉeE’G ádhO

.ô°TDƒªdG ¢ùØf øª°V GóL »dÉ©dG ∞«æ°üà∏d ¿Éª oY áæ£∏°Sh âjƒμdG
 2020  ΩÉ©d  á«fhôàμdE’G  áeƒμë∏d  IóëàªdG  ºeC’G  ôjô≤J  OÉ°TCGh
 øe  √óY  …òdGh  zπ°UGƒJ{  ihÉμ°ûdGh  äÉMôà≤ª∏d  »æWƒdG  ΩÉ¶ædÉH
 ,»dhódG  ó«©°üdG  ≈∏Y  áμ∏ªªdG  É¡à≤≤M  »àdG  Iõ«ªàªdG  äGRÉ`̀é`̀fE’G
 ácQÉ°ûe  õjõ©J  »a  É¡JóªàYG  »àdG  á«∏YÉØàdG  äGƒæ≤dG  Rô`̀HCG  ó`̀MCGh
 IÉæ≤c  zπ°UGƒJ{  ΩÉ¶f  á«ªgCG  ¢Vô©à°SG  Éªc  ,á«fhôàμdE’G  Qƒ¡ªédG
 ø«H  π°UGƒàdG  õjõ©J  »`̀ah  ,»eƒμëdG  πª©dG  »a  Ióªà©e  á«ª°SQ
 ΩGóîà°SG  áHôéJ  ø«°ùëJ  »a  √ô`̀KCGh  ,äÉ¡édG  ∞∏àîeh  Qƒ¡ªédG

.á«fhôàμdE’G á«eƒμëdG äÉeóî∏d Qƒ¡ªédG
 zπ°UGƒJ{ ihÉμ°ûdGh äÉMôà≤ª∏d »æWƒdG ΩÉ¶ædG QhO ≈dEG ¥ô£Jh
 ∫ÓN  á«fhôàμdE’G  ácQÉ°ûªdG  ô°TDƒe  »a  øjôëÑdG  ∞«æ°üJ  Ωó≤J  »a
 ôÑY  Qƒ¡ªé∏d  ΩÉ¶ædG  Gòg  ô«aƒàH  É¡eGõàdG  ™e  á°UÉNh .2020 ΩÉY
 ,(bahrain.bh) á«æWƒdG áHGƒÑdG É¡æe IOó©àe á«fhôàμdEG äGƒæb

.ójhQófC’Gh iOS »eÉ¶æH ìÉàªdGh zπ°UGƒJ{ ≥«Ñ£J ∫ÓN øeh
 »a ®ƒë∏e Ωó≤J RGôMEG  IóëàªdG  ºeC’G  á°SGQO èFÉàf  äócCG  Éªc
 äÉjƒà°ùe  Ωó≤J  √Qhó`̀H  ¢ùμ©j  …ò`̀dGh  …ô°ûÑdG  ∫ÉªdG  ¢`̀SCGQ  ô°TDƒe

 ôjƒ£J  »a  É¡JÉeÉ¡°SEGh  Ωó≤dG  òæe  áμ∏ªªdG  »a  »°SÉ°SC’G  º«∏©àdG
 .á«æ≤àdG äGóéà°ùªdG É¡àÑcGƒeh ¢SQóªàdG Ö°ùfh º«∏©àdG äGô°TDƒe
 äÉ«æ≤àdG  ΩGóîà°SG  ≈∏Y  á°üjôM  øjôëÑdG  ¿CG  ≈dEG  ôjô≤àdG  QÉ°TCGh
 ≥«≤ëJ ±ó¡H á«eƒμëdG äÉeóîdG ºjó≤J ∫Éée »a áãjóëdGh áÄ°TÉædG

 .äÉeóîdG IOƒLh É°VôdG å«M øe äÉjƒà°ùe ≈∏YCG
 á¡HÉée ∫Éée »a á«ªbôdG äÉeƒμëdG QhO øY ôjô≤àdG πØ¨j ºdh
 PEG  ,√ô`̀°`̀SCÉ`̀H  ºdÉ©∏d  ÉfÉëàeGh  ÉjóëJ  äó`̀Y  »`̀à`̀dGh  É`̀fhQƒ`̀c  áëFÉL
 ,á«fhôàμdE’G  äÉeóîdG Ωó≤J »a á«ªbôdG  áeƒμëdG QhO áeRC’G  äócCG
 Oó°üdG  Gò`̀g  »`̀a  G kô«°ûe  ,á``̀ eRC’G  IQGOEGh  á«ë°üdG  äGQÉ°ûà°S’Gh
 QGôªà°SG  ≈∏Y  á¶aÉëªdG  »a  äÉeƒμëdG  Oƒ¡Lh  á«æ≤àdG  QhO  ≈`̀dEG
 IÉ«ëdG  QGôªà°SGh ,¢UÉîdG  ´É£≤dGh á«eóîdG  äÉYÉ£≤dG  πμH  πª©dG

.á«©«Ñ£dG
 ájõgÉLh  á«æ≤J  á«æH  øe  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ¬μ∏àªJ  Ée  π°†ØHh
 ôÑY  ,áëFÉédG  ™e  πeÉ©àdG  »a  á©jô°ùdG  áHÉéà°S’G  â≤≤M  ,á«dÉY
 äÉeóîdG  ôjƒ£J  πãe  ,á«eƒμëdG  äÉeóî∏d  »ªbôdG  ∫ƒëàdG  ò«ØæJ
 á°SGQO  É¡«∏Y  äõμJQG  »àdG  ÖfGƒédG  óMCG  »gh  á«dó©dGh  á«FÉ°†≤dG

.ó©oH øY º∏©à∏d áμ∏ªªdG ºYO ÖfÉL ≈dEG .2020 IóëàªdG ºeC’G
 á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀∏`̀d  Ió``̀ë``̀à``̀ª``̀dG  º``````̀eC’G  ô``̀jô``̀≤``̀J  ¿CG  ô``̀cò``̀dÉ``̀H  ô``̀jó``̀é``̀dG
 ¿hDƒ°ûdG  IQGOEG  ø`̀Y  ø«eÉY  π`̀c  Qó°üj  …ò``̀dGh  2020á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 øe  ôãcCG  ¬«∏Y  ±ô°ûjh  IóëàªdG  ºeC’ÉH  á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G
 ø°ùëJ ≥«≤ëJ øY ¬éFÉàf äócCG  ,á«ª∏©dG QOGƒμdG  øe ¢üî°T 200
 ≠∏H  PEG  ,á≤HÉ°ùdG  ôjQÉ≤àdÉH  áfQÉ≤e  á«fhôàμdE’G  áeƒμëdG  ô°TDƒe  »a

.2018 ΩÉY ôjô≤J »a 8116`H áfQÉ≤e 8213 ΩÉ©dG Gòg ô°TDƒªdG
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 ôjRh ¿Gó«ªM »∏Y óªëe øH π«ªL OÉ°TCG
 äÉ¡«LƒàdÉH  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  á«eÉ°ùdG  á«μ∏ªdG
 OÓÑdG  πgÉY  ,áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  øH  óªM  ∂∏ªdG
 á¡LGƒªd  á«æWƒdG  Oƒ¡édG  ó«Mƒàd  ,ióØªdG
 z19-ó`̀«`̀aƒ`̀c{  É`̀ fhQƒ`̀c  ¢`̀Shô`̀«`̀a  äÉ°SÉμ©fG
 ø«æWGƒªdG  áeÓ°Sh  áë°U  ≈∏Y  ßaÉëj  ÉªH
 èeGôH  QGôªà°SG  ™`̀e  …RGƒ`̀à`̀dÉ`̀H  ø«ª«≤ªdGh
 á«ªæàdG »YÉ°ùªd É k≤«≤ëJ É¡∏ªY Iô«°ùeh ádhódG
 á∏°UGƒªdh  ,ø«æWGƒªdG  ídÉ°üd  áeGóà°ùªdG
 OÉæ°SEGh  á«∏ëªdG  ¥Gƒ°SC’G  »a  ádƒ«°ùdG  ï°V
 ¢Shô«a øe G kôKCÉJ ôãcC’G ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG
 á°SÉFôH  AGQRƒ````̀dG  ¢ù∏ée  QGô```̀bh  ,É``̀fhQƒ``̀c
 ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U
 ÖMÉ°U  á©HÉàeh  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  áØ«∏N  ∫BG
 áØ«∏N ∫BG óªM øH ¿Éª∏°S ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG
 ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ÖFÉf  ó¡©dG  »dh

 ÖJGhQ øe %50 ™aóH AGQRƒdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd
 ôãcC’G äBÉ°ûæªdG »a º¡«∏Y øeDƒªdG ø««æjôëÑdG
 kAGóàHG  ô¡°TCG  3  Ióe  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a  G kôKCÉJ
 ø«eCÉàdG  ¥hóæ°U  øe  .2020  ƒ«dƒj  ô¡°T  øe

.π£©àdG ó°V
 á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  ôjRh  øªKh
 »æjôëÑdG øWGƒªdG π©L ≈∏Y áeƒμëdG ¢UôM
 IhôK øe ¬∏ãªj Éªd ájƒªæàdG É¡JGQOÉÑe Qƒëe
 ΩÉªàgG  GócDƒe  ,É¡«∏Y  óªà©j  á«≤«≤M  á«æWh
 ô«aƒJh  ¬ªYOh  øWGƒªdÉH  ójGõàªdG  áeƒμëdG
 »a  á°UÉN  ¬d  á«YÉªàL’G  ájÉYôdGh  ájÉªëdG
 √QÉ`̀°`̀û`̀à`̀fGh É``fhQƒ``c ¢`̀Shô`̀«`̀a äÉ`̀«`̀YGó`̀J π`̀X
 äÉYÉ£≤dG πc ≈∏Y ähÉØàªdG √ô«KCÉJh »ªdÉ©dG
 ¥É«°ùdG  Gò`̀g  »a  É kHô©e  ,á«∏ëªdG  á«LÉàfE’G
 ™e  º¡fhÉ©J  ≈∏Y  πª©dG  ÜÉë°UC’  √ôμ°T  øY
 º¡eGõàdGh  á«YÉªàL’G  á«ªæàdGh  πª©dG  IQGRh
 ídÉ°üdG  Ωóîj  ÉªH  á«æ©ªdG  äGQGô≤dG  ≥«Ñ£àH

.ΩÉ©dG
 ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ¿CG ¿Gó«ªM í°VhCGh
 ø««æjôëÑdG  ÖJGhQ  ™aO  ≈dƒàà°S  »YÉªàL’G
 ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒeh äÉcô°ûH ø«∏eÉ©dG
 øe  %50  ≈°übCG  óëH  áëFÉédG  øe  IQô°†àªdG
 ø«eCÉàdG ¥hóæ°U øe ∂dPh ,¬«∏Y øeDƒªdG ôLC’G
 »æjôëÑdG  πeÉ©dG  ¿ƒμj ¿CG  ≈∏Y ,π£©àdG  ó°V
 ô¡°T  ájÉ¡æH  ¬«∏Y  ø`̀eDƒ`̀e  ºYódÉH  ∫ƒª°ûªdG
 ºàj  øjòdG  ø««æjôëÑdG  øe  hCG  .2020  ƒ«fƒj
 èeÉfôÑdG ≥jôW øY º¡«∏Y ø«eCÉàdGh º¡Ø«XƒJ
 …ò`̀dG  ô¡°ûdG  ájÉ¡f  ≈àM  ∞«Xƒà∏d  »æWƒdG

.±ô°üdG ïjQÉJ ≥Ñ°ùj
 ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG ¿CG ¿Gó«ªM ±É°VCGh
 ó«aƒc{  ÉfhQƒc ¢Shô«a áëFÉéH G kôKCÉJ  ôãcC’G
 ôØ°ùdG  ´É£b  :á«dÉàdG  äÉYÉ£≤dG  πª°ûJ  z19–
 ,º`̀YÉ`̀£`̀ª`̀dGh á`̀aÉ`̀«`̀°`̀†`̀dG ´É``£``bh ,¿Gô``̀«``̀£``̀dGh
 äÉfƒdÉ°üdG{  á«°üî°ûdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG  ´É`̀£`̀bh

 ,z¬`̀«`̀aô`̀à`̀dGh ÜÉ``̀©``̀ dC’Gh á`̀°`̀VÉ`̀jô`̀dG ä’É``̀°``̀Uh
 ,»`̀ë`̀°`̀ü`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dGh ,»`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG ´É`̀£`̀≤`̀ dGh
 π«gCÉàdG  ´É£bh  ,äÓ°UGƒªdGh  π≤ædG  ´É£bh
 ´É£bh  ,z∫É`̀Ø`̀WC’G  ¢VÉjQ  á∏eÉ°T{  ÖjQóàdGh
 ,zá`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG OGƒ``̀ª``̀dG ô`̀«`̀Z{ á`̀Fõ`̀é`̀à`̀dÉ`̀H ™`̀«`̀Ñ`̀dG
 áeÉ©dG  äÉbÓ©dG{  á``̀jQGOE’G  äÉeóîdG  ´É£bh
 äGQÉ≤©dG ´É£bh ,zäÉ«dÉ©ØdG º«¶æJh ΩÓYE’Gh
 ,ä’hÉ`̀≤`̀ª`̀dGh  á«æØdGh  á«°Sóæ¡dG  ÖJÉμªdGh
 …CGh  ,á«∏ëªdG  äÓéªdGh  ∞ë°üdG  ´É`̀£`̀bh
 ´É£≤dG  AÉæãà°SÉH  Iô`̀KCÉ`̀à`̀e  iô```NCG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀b
 á«ª∏©dG  á`̀£`̀°`̀û`̀fC’Gh  ,ä’É`̀ °`̀ü`̀ J’Gh  ,»`̀dÉ`̀ª`̀dG
 »©eÉédG  º«∏©àdGh  ,á`̀«`̀aGô`̀à`̀M’Gh  á«æ≤àdGh

.¢SQGóªdGh
 ,ô«jÉ©ªdGh  äÉWGôà°T’G  ≈`̀dEG  áÑ°ùædÉHh
 ICÉ°ûæªdG  ¿ƒ`̀μ`̀J  ¿CG  ó`̀H  ’  ¬``̀fCG  ¿Gó«ªM  ô`̀cò`̀a
 ôKCÉJ  ób  ¿ƒμj  ¿CGh  G kôKCÉJ  ôãcC’G  äBÉ°ûæªdG  øe
 áëFÉéd á«Ñ∏°ùdG äÉ«YGóàdÉH ÉgOQGƒeh É¡dÉªY

 hCG  É v«∏c  É¡«a  πª©dG  ∞bƒJ  å«ëH  ,zÉ`̀fhQƒ`̀c{
 QƒLCÉH  AÉaƒdG  ≈∏Y  É¡JQób  ≈∏Y  ôKCG  Ée  É v«FõL
 á¶aÉëªdÉH ICÉ°ûæªdG Ωõà∏J ¿CGh ,É¡jód ø«∏eÉ©dG
 .2020 ΩÉY ∫ÓN É¡jód á«æWƒdG ádÉª©dG  ≈∏Y
 øe á«≤ÑàªdG áÑ°ùædG ™aóH É¡eGõàdG ≈dEG áaÉ°VEG
 øe á∏eÉc ,É¡jód ø«∏eÉ©dG ø««æjôëÑdG ÖJGhQ
 ±ô°üd  IQô≤ªdG  ó«YGƒªdG  »ah  ,º°üN  ¿hO

.ÖJGhôdG
 Ωƒ≤à°S  IQGRƒ```̀dG  ¿CG  ¿Gó«ªM  í`̀°`̀VhCGh
 ºYódG  øe Ió«Øà°ùªdG  äBÉ°ûæªdG  áªFÉb  á°SGQóH
 á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh á`̀«`̀dÉ`̀ª`̀dG á`̀eõ`̀ë`̀dG »`̀a Ωó`̀≤`̀ª`̀dG
 ºYó∏d  á≤ëà°ùªdG  äBÉ°ûæªdG  ójóëJh  ≈`̀ dhC’G
 ¬fCG  ≈dEG  É kàa’  ,G kôKCÉJ  ôãcC’G  äÉYÉ£≤dG  Ö°ùëH
 ºYó∏d  á≤ëà°ùªdG  äBÉ°ûæªdG  áªFÉb  ádÉMEG  ºà«°S
 πjƒëàd »YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡dG ≈dEG
 ´ƒÑ°SC’G  ∫Ó`̀N  äBÉ°ûæªdG  ≈`̀ dEG  ºYódG  ≠dÉÑe

 .ô¡°T πc øe ™HGôdG

ÉfhQƒc äÉ°SÉμ©fG á``¡LGƒªd á«æWƒdG Oƒ¡édG ó``«Mƒàd á«μ∏ªdG äÉ¡«LƒàdÉH ó``«°ûj πª©dG ô``jRh
IOó`̀ ë`̀ ª`̀ dG  ô`̀ «`̀ jÉ`̀ ©`̀ ª`̀ dG  ≥```̀ah ¢``UÉ``î``dG  ´É``£``≤``dG  »``̀ a ø`̀ «`̀ æ`̀ WGƒ`̀ ª`̀ dG  Ö`````̀JGhQ ø``̀ e ٪50 ™``̀aó``̀H π`̀Ø`̀μ`̀à`̀J á`̀ eƒ`̀μ`̀ ë`̀ dG

:á«fhôàμdE’G áeƒμë∏d IóëàªdG ºeC’G ôjô≤J »a

GóL »``dÉ©dG ô``°TDƒªdG äGP ∫hó``dG á``Äa ø``ª°V ø``jôëÑdG á``μ∏ªe ∞``«æ°üJ

.πª©dG ôjRh |

 ¢ù«FQ áØ«∏N ∫BG ¿Éª∏°S øH áØ«∏N ô«eC’G »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U ≈≤∏J
 AGQRƒ`̀ dGh  ø«dhDƒ°ùªdG  QÉÑc  øe  áÄæ¡àdG  äÉ«bôH  øe  G kójõe  ,AGQRƒ``̀dG
 äÉ°UƒëØdG ìÉéf áÑ°SÉæªH øjôëÑdG áμ∏ªe »a ø«æWGƒªdGh AGôØ°ùdGh
 ≥«aƒàdÉH  ¬∏dG  óªëH  â∏∏μJh  ,√ƒª°S  ÉgGôLCG  »àdG  ájOÉ«àY’G  á«Ñ£dG

 .ìÉéædGh
 º¡JÉ«æªJ ¥ó°UCGh º¡«fÉ¡J ¢üdÉN øY áÄæ¡ªdG º¡JÉ«bôH »a GhôqÑYh
 ¬∏dG  ø«YGO  ,ôª©dG  ∫ƒ`̀Wh  IOÉ©°ùdGh  á«aÉ©dGh  áë°üdG  ΩGhó`̀H  √ƒª°ùd
 ¿CGh  Ωó≤àdGh  AÉæÑdGh  ô«îdG  Iô«°ùe  á∏°UGƒªd  √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  ≈dÉ©J
 øjôëÑdG áμ∏ªe Égó¡°ûJ »àdG äGRÉéfE’G øe ójõªdG ≥«≤ëàd √ƒª°S ≥aƒj

.ä’ÉéªdG ≈à°T »a
 ΩÉ©dG  ø«eC’G  áØ«∏N ∫BG  º«gGôHEG  øH  ¿Éª∏°S  ï«°ûdG  ™aQ ¬ÑfÉL øeh
 ≈dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  ¢üdÉN  ,á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°û∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éª∏d
 äÉ°UƒëØdG  ìÉéf  áÑ°SÉæªH  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U
 ßØëj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG É«YGO ,√ƒª°ùd âjôLCG »àdG IOÉà©ªdG á«Ñ£dG
 ¬«≤Ñjh  ,á«aÉ©dGh  áë°üdG  ôaGh  ¬«∏Y  ≠Ñ°ùj  ¿CGh  ,¬àjÉæY  ºjôμH  √ƒª°S
 AÉæÑdGh ô«îdG  Iô«°ùe á∏°UGƒªd  ºjôμdG  É¡Ñ©°Th øjôëÑdG  áμ∏ªªd  GôNP

.õjõ©dG ÉææWh »a á«ªæàdGh
 ¢ü∏NCG  øY  ¿Éμ°SE’G  ô`̀jRh  ôªëdG  Üƒ≤©j  øH  º°SÉH  ô qÑY  √Qhó`̀Hh
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÜÉë°üd  äÉμjôÑàdG  ¥ó°UCGh  »fÉ¡àdG
 ≈dEG  kÓ¡àÑe  ,√ƒª°S  ÉgGôLCG  »àdG  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  ìÉéf  áÑ°SÉæªH
 á«aÉ©dGh áë°üdG Qƒaƒe ¬«∏Y ºjój ¿CGh √ƒª°S ßØëj ¿CG  qπLh qõY ¬∏dG
 »a  Qƒ£àdGh  AÉªædG  Iô«°ùe  áeóN  »a  √Oƒ¡L  á∏°UGƒªd  ôª©dG  ∫ƒWh

.øjôëÑdG áμ∏ªe
 äÉjBG ≈ª°SCG øY áë°üdG IôjRh ídÉ°üdG ó«©°S âæH á≤FÉa âHôYCG Éªc

 AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ΩÉ≤e  ≈dEG  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG
 â∏∏μJh  √ƒª°S  ÉgGôLCG  »àdG  ájOÉ«àY’G  äÉ°UƒëØdG  ìÉéf  áÑ°SÉæªH
 ºjójh √ƒª°S ßØëj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ¬∏dG á«YGO ,ìÉéædÉH ¬∏dG øe π°†ØH
 ¬«≤Ñjh  √É£N  Oó°ùj  ¿CGh  ôª©dG  ∫ƒWh  á«aÉ©dGh  áë°üdG  Qƒaƒe  ¬«∏Y
 AÉ£©dG  Iô«°ùe á∏°UGƒªd  »aƒdG  É¡Ñ©°Th øjôëÑdG  áμ∏ªªd  Góæ°Sh GôNP

 .ióØªdG OÓÑdG πgÉY Iô°†ëd ôgGõdG ó¡©dG πX »a AÉNôdGh QÉgOR’Gh
 ÖMÉ°U  ≈dEG  ,ΩÓ`̀YE’G  ¿hDƒ°T  ôjRh  »ë«eôdG  óªëe  øH  »∏Y  ™aQh
 äÉμjôÑàdG  Ö«WCGh  »fÉ¡àdG  äÉjBG  ≈ª°SCG  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ≈dƒªdG  kÓFÉ°S ,√ƒª°S ÉgGôLCG  »àdG  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  ìÉéf áÑ°SÉæªH
 √ƒª°S  ≈∏Y  º©æj  ¿CGh øWƒ∏d  G kô`̀NPh  G võ`̀Y  √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  π`̀Lh  õY
 Iô«°ùe  á∏°UGƒªd  ,OGó°ùdGh  ≥«aƒàdG  ΩGhOh  ,á«aÉ©dGh  áë°üdG  QƒaƒªH

.øjôëÑdG áμ∏ªe á°†¡f »a …OÉjôdG √QhOh AÉ£©dG
 á¶aÉëe  ßaÉëe  áØ«∏N  ∫BG  øªMôdGóÑY  ø`̀H  ΩÉ°ûg  ï«°ûdG  CÉ`̀æ`̀gh
 »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°U á¶aÉëªdG »Ñ°ùàæe øY áHÉ«fh ¬ª°SÉH ,áª°UÉ©dG
 ,√ƒª°S ÉgGôLCG »àdG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG ìÉéf áÑ°SÉæªH ,AGQRƒdG ¢ù«FQ
 áÑ°SÉæªdG √òg  ≈∏Y  √ƒª°ùd  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  äÉ`̀ jBG  ≈ª°SCG  É©aGQ
 QƒaƒªH  √óªj  ¿CGh  √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  É«YGO  ,áªjôμdG
 Ωó≤àdGh  AÉæÑdG  Iô«°ùe  á∏°UGƒªd  Gô`̀NP  ¬ªjój  ¿CGh  á«aÉ©dGh  áë°üdG

.ióØªdG OÓÑdG ∂∏e Iô°†ëd ôgGõdG ó¡©dG πX »a øjôëÑdG áμ∏ªªd
 øjôëÑdG áμ∏ªe ô«Ø°S ¬∏dGóÑY ∞«£∏dGóÑY ¬∏dGóÑY ∑QÉH ,¬ÑfÉL øeh
 AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd ,ájOÉëJ’G É«fÉªdCG ájQƒ¡ªL iód
 ¬∏°†ah ¬∏dG  óªëH É¡éFÉàf äAÉL »àdG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG áeÓ°S ≈∏Y
 áë°üdG  QƒaƒªH  √ƒª°S  ≈∏Y  øªj  ¿CG ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  kÓFÉ°S  ,áëLÉf

 .ø«æWGƒª∏dh øWƒ∏d Góæ°Sh GôNP ¬«≤Ñj ¿CGh á«aÉ©dGh

 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd ∫hC’G ÖFÉædG hôîa óªëe ∫ÉªL ÜôYCG Éª«a
 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  Ö«WCG  øY
 ßØëj  ¿CG  ¬∏dG  É k«YGO  ,ájOÉ«àY’G  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  ìÉéf  áÑ°SÉæªH
 Iô«°ùe á∏°UGƒªd ôª©dG ∫ƒ£H √óªjh IOÉ©°ùdGh áë°üdG QƒaƒªH √ƒª°S

 .á«ªæàdGh ô«îdG
 ídÉ°U øH  ∞°Sƒj  ájôØ©édG  ±ÉbhC’G  ¢ù∏ée ¢ù«FQ  ôqÑY  ,√QhóHh
 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  ¬JÉμjôÑJh  ¬«fÉ¡J  ¢üdÉN  øY  ídÉ°üdG
 kÓFÉ°S ,ìÉéædÉH â∏∏μJ »àdG áÑ«£dG äÉ°UƒëØdG áeÓ°S áÑ°SÉæªH AGQRƒdG
 á«aÉ©dGh áë°üdG QƒaƒªH √óªj ¿CGh √ƒª°S ßØëj ¿CG ôjó≤dG ≈dƒªdG ¬∏dG
 ôgGõdG ó¡©dG πX »a Ωó≤àdGh AÉæÑdG  Iô«°ùe á∏°UGƒªd GôNP ¬ªjój ¿CGh

.ióØªdG OÓÑdG πgÉY Iô°†ëd
 iód  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ô«Ø°S  »μdÉªdG  »∏Y  ìÓ°U  ô«Ø°ùdG  ÜôYCG  Éªc
 äÉ°UƒëØdG  ìÉéf  áÑ°SÉæªH  ¬àMôah  ¬JOÉ©°S  ≠dÉH  øY  âjƒμdG  á`̀dhO
 ,AGQRƒdG ¢ù«FQ »μ∏ªdG ƒª°ùdG ÖMÉ°üd âjôLCG »àdG ájOÉ«àY’G á«Ñ£dG
 áë°üdG QƒaƒªH  √óªjh  ¬àjÉæ©H  √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  πLh  õY  ¬∏dG  É«YGO

.øjôëÑdG áμ∏ªe Ö©°Th øWƒ∏d G kôNP ¬«≤Ñj ¿CGh á«aÉ©dGh
 iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªd  ΩÉ©dG  ø«eC’G  QƒØ°ü©dG  óªMCG  áeÉ°SCG  Ωó≤J  Éª«a
 ,AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  Ö«WCÉH
 »àdGh  ájOÉ«àY’G  á«Ñ£dG  äÉ°UƒëØdG  AGôLEÉH  áÑ«£dG  áÑ°SÉæªdG  √ò¡H
 √ƒª°S ßØëj ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒªdG ÓFÉ°S ,ìÉéædÉH óªëdG ¬∏dh â∏∏μJ
 √É£N ô«îdG ≥jôW ≈∏Y Oó°ùjh ,øjôëÑdG áμ∏ªªd G kóæ°Sh G kôNP ¬«≤Ñjh
 áë°üdÉH ºjôμdG √ƒª°S ≈∏Y øªj ¿CGh á«ªæàdGh ô«îdG Iô«°ùe á∏°UGƒªd

.ôª©dG ∫ƒWh
 iQƒ°ûdG ¢ù∏ée ¢ù«Fôd »fÉãdG ÖFÉædG ¿Éª∏°S »∏Y á∏«ªL äôqÑYh

 AGQRƒdG  ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°üd  äÉμjôÑàdGh  »fÉ¡àdG  Ö«WCG  øY

 ≈dƒªdG ká∏FÉ°S ,øjôëÑdG Ö©°T äó©°SCG »àdG á«dÉ¨dG áÑ°SÉæªdG √òg ≈∏Y

 ,øjôëÑdG  áμ∏ªªd  G kóæ°Sh G kôNP  ¬«≤Ñjh  √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG

 »a  á«ªæàdGh  ô«îdG  Iô«°ùe  á∏°UGƒªd  √É£N  ô«îdG  ≥jôW  ≈∏Y  Oó°ùjh

.ôª©dG ∫ƒWh áë°üdÉH ºjôμdG √ƒª°S ≈∏Y øªj ¿CGh ,áμ∏ªªdG

 »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  …ô°ShódG  º«gGôHEG  ¬∏dGóÑY  ÖFÉædG  CÉægh

 ,√ƒª°S ÉgGôLCG »àdG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG ìÉéf áÑ°SÉæªH ,AGQRƒdG ¢ù«FQ

 ôaGh  √ƒª°S  ≈∏Y  ºjójh  ¬àjÉæ©H  √ƒª°S  ßØëj  ¿CG  πLh  õY  ¬∏dG  É k«YGO

 G kôNP  √ƒª°S π©éj  ¿CGh  √ôªY  »a  óªjh  ¬¶Øëj  ¿CGh  á«aÉ©dGh  áë°üdG

.É¡Ñ©°Th øjôëÑ∏d

 Ö«WCGh ¬«fÉ¡J ¢üdÉN øY »©«ØædG ódÉN øH º«gGôHEG ÖFÉædG ÜôYCGh

 ìÉéf áÑ°SÉæªH  ,AGQRƒdG  ¢ù«FQ »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U ΩÉ≤ªd  ¬JÉμjôÑJ

 ¬≤«aƒJh ¬∏dG øe óªëH â∏∏μJh √ƒª°S ÉgGôLCG »àdG á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG

 áë°üdG  Qƒaƒe  √ƒª°S  ≈∏Y ºjój  ¿CG  ôjó≤dG  »∏©dG  ¬∏dG  kÓFÉ°S  ,ìÉéædÉH

.»aƒdG É¡Ñ©°Th øjôëÑdG áμ∏ªªd G võYh G kóæ°S ¬∏©éjh á«aÉ©dGh

 á«fÉªdôÑdG äÉbÓ©dG ôjóe Ö«édG ∞°Sƒj ájRƒa IQƒàcódG â©aQ Éª«a

 ¢ù«FQ  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG  ÖMÉ°U  ΩÉ≤e  ≈`̀dEG  iQƒ°ûdG  ¢ù∏éªH  ΩÓ``̀YE’Gh

 á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG ìÉéf áÑ°SÉæªH äÉμjôÑàdGh »fÉ¡àdG Ö«WCG ,AGQRƒdG

 ßØëj ¿CG πLh õY ¬∏dG ká∏FÉ°S ,ìÉéædÉH ôμ°ûdGh óªëdG ¬∏dh â∏∏μJ »àdG

 Oó°ùjh  ,»aƒdG  É¡Ñ©°Th  øjôëÑdG  áμ∏ªªd  G kóæ°Sh  G kôNP  ¬«≤Ñjh  √ƒª°S

 »a á«ªæàdGh AÉæÑdGh AÉ£©dG Iô«°ùe á∏°UGƒªd √É£N ô«îdG ≥jôW ≈∏Y

 .ôª©dG ∫ƒWh IOÉ©°ùdGh áë°üdÉH √ƒª°S ≈∏Y øªj ¿CGh ,áμ∏ªªdG

ájOÉ«àY’G á«Ñ£dG äÉ°UƒëØdG ìÉéf áÑ°SÉæªH áÄæ¡àdG äÉ«bôH øe Gójõe ≈≤∏àj AGQRƒdG ¢ù«FQ

 :»°ùæe π°VÉa Öàc
 ¢ù«FôdG  »WÉHôªdG  ¿É`̀ª`̀jEG  äó``̀cCG

 ø`̀«`̀eCÉ`̀à`̀∏`̀d á`̀ eÉ`̀ ©`̀ dG á`̀Ä`̀«`̀¡`̀∏`̀d …ò`̀«`̀Ø`̀æ`̀à`̀dG

 QÉ``̀Ñ``̀NCG{```̀d í`̀jô`̀°`̀ü`̀J »``̀a »`̀YÉ`̀ª`̀ à`̀L’G

 ºYódG ±ô°üd áÄ«¡dG  ájõgÉL ,zè«∏îdG

 äÉfÉ«Ñ∏d  É`̀ k≤`̀ ah  Ö`̀JGhô`̀∏`̀ d  »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG

 ô¡°T  »`̀a  É`̀¡`̀jó`̀d  á∏é°ùªdG  á«æ«eCÉàdG

 º`̀FGƒ`̀b  ΩÓ`̀à`̀°`̀SG  ó`̀©`̀H  ,2020  ƒ`̀«`̀fƒ`̀j

 á«ªæàdGh πª©dG IQGRh øe ø«≤ëà°ùªdG

 Ö`̀JGhQ  øe  (%50)  ™aód  ,á«YÉªàL’G

 äBÉ°ûæªdG »a º¡«∏Y øeDƒªdG ø««æjôëÑdG

 3 Ióªd ¢UÉîdG ´É£≤dG »a G kôKCÉJ ôãcC’G

.(ôÑªàÑ°S ,¢ù£°ùZCG ,ƒ«dƒj) ô¡°TCG

 É`̀gô`̀μ`̀ °`̀T »```̀WÉ```̀Hô```̀ª```̀dG â````̀©````̀aQh

 kIô«°ûe  ,Ió«°TôdG  ÉæJOÉ«≤d  Égôjó≤Jh

 ó«°ùéJ »`̀a  äGQGô``̀≤``̀dG  √ò``̀g ô``̀KCG  ≈``̀ dEG

 ø«æWGƒªdG  ºYO  ≈∏Y  áeƒμëdG  ¢UôM

 áaÉc  ô«î°ùJh  º¡JÉ©∏£J  ≥`̀«`̀≤`̀ë`̀Jh

 äÉYÉ£≤dG  ™«ªéd OQGƒªdGh äÉ«fÉμeE’G

 áëFÉL  QÉ`̀KBG  øe  ∞«Øîà∏d  ájOÉ°üàb’G

 kIócDƒe ,»∏ëªdG iƒà°ùªdG ≈∏Y ÉfhQƒc

 ™«ªL  ™`̀e  ¿hÉ©à∏d  ΩÉ`̀à`̀dG  ÉgOGó©à°SG

 ,øjôëÑdG  ≥jôa  »a  á«æ©ªdG  ±Gô`̀WC’G

 ±Gó`̀gC’G  ≥≤ëj  ÉªH  Oƒ¡édG  ∞«ãμJh

 ídÉ°U  »a  Ö°üjh  IOƒ°ûæªdG  á«æWƒdG

.ø«æWGƒªdGh øWƒdG

 :»YÉªàL’G ø«eCÉà∏d áeÉ©dG áÄ«¡∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

 á``«``æ``«``eCÉ``à``dG äÉ```fÉ```«```Ñ```dG OGó`````````YEG
º`̀¡`̀Ñ`̀JGhQ  ±ô`̀ °`̀ U  ΩÉ``̀ª``̀JE’  ø«≤ëà°ùª∏d

.»WÉHôªdG ¿ÉªjEG |
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..áeÉªμdG AGóJQG
áeGô¨dGh áaÉ≤ãdG ø«H 

ó«ªëŸG ó«ª malmahmeed7@gmail.com

:ô£°ùdG ∫hCG
 ,¬«a  ≠dÉÑe  ô`̀eCG  (GQÉæjO  12)  äGQÉ«°ùdG  Éªæ«°S  IôcòJ  áª«b  ¿Ó`̀YEG
 áMÉ«°ùdG  ÜòL »a º¡°ùj ødh ,¬aGógCG  ≥≤ëj ødh ´hô°ûªdG  íéæj ødh

.OÉ°üàbÓd ÉμjôëJh ÉªYO ,É¡dƒ°üM ™bƒàªdG

:§≤a º∏©∏d
 á°UÉNh  ,É¡«a  á«ÑæLC’G  äÉ«dÉédG  á«YƒàH  âeÉb  á≤£æªdG  ∫hO  ¢†©H
 ,OÓÑdG  Oƒ≤fh  á∏ª©H  IAÉ`̀°`̀SE’Gh  QÉà¡à°S’G  Ωó`̀Y  á«ªgCÉH  ,É¡æe  ájƒ«°SB’G
 »àdG  áeGô¨dGh  áHƒ≤©dG  âë°VhCGh  ,IQƒ°üªdG  ™WÉ≤ªdG  ô°ûfh  ôjƒ°üJh

 .ÉgÉjÉYQ á«YƒàH áª«≤ªdG äGQÉØ°ùdG âÑdÉW Éªc ,áØdÉîªdG ∫ÉM »a ¢VôØJ
:áeGô¨dGh áaÉ≤ãdG ø«H ..áeÉªμdG AGóJQG

 ∫PÉîJ  Éªæ«Mh  ,∑ƒ∏°ùdGh  áaÉ≤ãdÉH  á£ÑJôe  áeÉªμdG  AGó``̀JQG  Iôμa
 øe ôeC’G ¢Vôa ÉeGõd ¿Éc ∑ƒ∏°ùdGh áaÉ≤ãdÉH ΩGõàd’G øY ¢ùYÉ≤Jh ¢†©ÑdG
 áë°U  ≈∏Y  ÉXÉØM  ,¿ƒfÉ≤∏d  É≤ah  É¡dÉμ°TCG  ≈à°ûH  áHƒ≤©dGh  áeGô¨dG  ∫ÓN

.™«ªédG áeÓ°Sh
 áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a  áeÉªμdG  AGóJQG  ΩóY äÉØdÉîe OóY  ¿EÉa  Ωƒ«dG  ≈àM
 »àdG  á«æeõdG  IôàØdÉH  áfQÉ≤e ô«Ñc ºbQ ƒgh ,áØdÉîe (10866) ≈dEG  π°Uh
 ,äÉØdÉîªdG ádCÉ°ùe ¥ôëªdG á¶aÉëe äQó°üJ óbh ,É¡«a AGôLE’G ≥«Ñ£J ºJ
 á¶aÉëªdG  Égó©Hh  ,áª°UÉ©dG á¶aÉëe  ºK  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  Égó©H  AÉLh
 áë°VGh áHÉbQh áØYÉ°†e GOƒ¡L ∫òÑJ IQƒμ°ûe á«∏NGódG IQGRhh ,á«HƒæédG
 πc  øe  ≈æªJCG  Gò`̀d  ,ÖfÉédG  Gò`̀g  »a  ¿ƒfÉ≤∏d  Gò«ØæJh  Iôªà°ùe  á«YƒJh
 ÖfÉéH ,ájƒ«°SB’G á°UÉNh ,äÉ¨∏dG πμH ájƒYƒàdG äÓªëdG ∞«ãμJ á¶aÉëe
 ƒdh äÉeÉªc ô«aƒàd á¶aÉëe πc »a ¢UÉîdG ´É£≤dG äÉ°ù°SDƒe ™e ácGô°ûdG

.á¶aÉëe πc »a äÉ°ù°SDƒªdG ∂∏àd »©ªàéªdG Qhó∏d Ó«©ØJ ,¿ÉéªdÉH
 ádCÉ°ùe  êQój  ¿CG  á¶aÉëe  πc  »a  »≤«°ùæJ  ¢ù∏ée  πc  ≈∏Y  ìôàbCG  Éªc
 ó≤a  ,ájQhódG  ¬JÉYÉªàLG  ∫ÉªYCG  ∫hóL  øª°V  äÉeÉªμdG  äÉØdÉîe  zô«Ø°üJ{
 äÉÑ°SÉæe ≈∏Y ¿ƒ∏Ñ≤e øëfh ,á«éjQóàdG IOƒ©dG äCGóHh ,∞«°üdG º°Sƒe CGóH
 óàªj óbh ,AGQƒ°TÉYh Ωôëe º°Sƒe Égó©Hh ≈ë°VC’G ó«Y É¡æª°V øe IOó©àe
 øe êhôîdGh ∑ôëàdG IOÉjõH ÅÑæj Éªe ,¢SQGóª∏d áÑ∏£dG IOƒY ≈àM ôeC’G
 .áeÉªμdG AGóJQG ΩóY äÉØdÉîe ¬©e OGOõJ ÉªHQh ,áeÉ©dG øcÉeC’G »a ¢†©ÑdG

:áÑLGh á¶MÓe 
 ∫hO  »a  äGQÉ≤Y  hCG  ≥≤°T  AGô°ûd  ájQÉéJ  äÉ`̀fÓ`̀YEG  ¢†©H  ô°ûàæJ
 ,ÉfÉ«MCG ¬«a ≠dÉÑe èjhôàH ≈¶ëJh ,Ió«gR ÉgQÉ©°SCG  ¿ƒμJ óbh ,IójóY
 á©LGôe  á«ªgCÉH  ø«æWGƒªdG  á«YƒJ  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  ≈∏Y  ≈æªàf  Gò`̀d
 AGô°ûdG  á«fƒfÉbh  áeÓ°S  øe  ≥Kƒà∏d  ∫hó`̀dG  ∂∏J  »a  øjôëÑdG  äGQÉØ°S
 ™bh Éªc ,∂dP ó©H ´GóNh Ö°üf á«ë°V øWGƒªdG ¿ƒμj ’ ≈àM ,∂∏ªàdGh

 .á≤£æªdG ∫hO øe ójó©dG »æWGƒe ™e

:ô£°ùdG ôNBG
 ø««æjôëÑdG  øY  AÉæ¨à°S’G  ádCÉ°ùe  øe  á«dÉª©dG  äÉHÉ≤ædG  QhO  øjCG

?..OÓÑdG ≈dEG º¡JOƒYh êQÉîdG »a ø«∏eÉ©dG

abuloum@gmail.com

 ÆÉeódG ≈∏Y ºFÉ≤dG º∏©àdG

 á«dÉªdG  áæé∏dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ  ó``̀ cCG  
 ÜGƒ`̀æ`̀ dG  ¢ù∏éªH  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’Gh
 ¿CG  Ωƒ∏°ùdG  ìÉÑ°U  ó`̀ª`̀MCG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG
 ø«æWGƒª∏d â≤≤ëJ »àdG äÉÑ°ùàμªdG
 »``̀MÓ``̀°``̀UE’G ´hô``°``û``ª``dG π``̀X »``̀a
 ádÓédG  ÖMÉ°U  Iô°†ëd  πeÉ°ûdG
 áØ«∏N  ∫BG  ≈°ù«Y  ø`̀H  óªM  ∂∏ªdG
 πc »Ñ∏àd äAÉL ióØªdG OÓÑdG πgÉY
 ájQhô°†dGh á«°SÉ°SC’G äÉLÉ«àM’G
 øe  á«°VÉªdG  IôàØdG  É¡Jó¡°T  »àdGh
 ´É£≤dG »a ø«ØXƒªdG ÖJGhQ IOÉjR
 πNódG …hP øe ô°SC’G ºYOh ,ΩÉ©dG

.OhóëªdG
 á«μ∏ªdG  äÉ¡«LƒàdG  ¿EG  ∫É`̀bh
 ø«æWGƒªdG ≈∏Y ∞«ØîàdÉH á«eÉ°ùdG
 √ó`̀¡`̀°`̀û`̀J É```̀e π```̀X »```̀a ká```̀°```̀UÉ```̀Nh
 äÉ«YGóJ  øe  ºdÉ©dG  ∫hOh  áμ∏ªªdG
 ,ÉfhQƒc ¢Shô«a  ÖÑ°ùH  ájOÉ°üàbG
 øe ∞«Øîà∏d á«dÉªdG ΩõëdG ºjó≤Jh
 πμ°ûàd  äAÉ`̀L  »àdGh  ,QÉ``̀KB’G  √ò`̀g
 á«æjôëÑdG  ô°SCÓd  ájOÉ°üàbG  áeÉYO

.áØ∏àîªdG ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dGh
 »`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG  º``̀Yó``̀dG  ¿CG  ô````cPh
 »μ∏ªdG  ƒ`̀ª`̀°`̀ù`̀dG  Ö`̀MÉ`̀°`̀U  IOÉ`̀«`̀≤`̀H
 áØ«∏N  ∫BG  ¿Éª∏°S  øH  áØ«∏N  ô«eC’G
 √ƒª°S  äÉ¡«LƒJh  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ
 ∫ÓN øe ø«æWGƒªdG ≈∏Y ∞«ØîàdÉH
 á«eƒμëdG  Ωƒ°SôdG  π«°üëJ  ∞bh
 »a  º¡°SCG  ÉªH  øjôLCÉà°ùªdG  ≈∏Y
 ≈∏Y  áëFÉédG  QÉ``̀KBG  ø`̀e  ∞«ØîàdG

.ájOÉ°üàb’G äÉYÉ£≤dG
 äGAGô`````````````̀LE’G  ¿CG  ø`````̀ s«`````̀Hh
 âeÉb  »àdG  á«bÉÑà°S’G  ájRGôàM’G
 ÖMÉ°U  IOÉ«≤H  á«dÉ¨dG  Éæàμ∏ªe  É¡H
 øH  ¿Éª∏°S  ô`̀«`̀eC’G  »μ∏ªdG  ƒª°ùdG
 ÖFÉf  ó¡©dG  »``dh  áØ«∏N  ∫BG  óªM
 ¢ù«Fôd  ∫hC’G  ÖFÉædG  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG
 øjôëÑdG  ≥jôah  AGQRƒ``̀dG  ¢ù∏ée
 á¶aÉëªdG »a á«Yƒf á∏≤f øY äôªKCG

.ø«ª«≤ªdGh ø«æWGƒªdG áë°U ≈∏Y
 äGAGô```̀LEG  …CG  ¿CG  ≈``̀ dEG  √ƒ``̀fh

 á``jQGô``ª``à``°``S’ É``̀gPÉ``̀î``̀ JG º`̀à`̀«`̀ °`̀S
 ¿ƒμJ  ±ƒ°S  ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG
 ,¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  »`̀aÉ`̀©`̀J  ø«ëd  á`̀«`̀à`̀bh
 øe  ¬æμªj  É`̀ª`̀H  ¬``̀JGOGô``̀jEG  IOÉ```̀ jRh
 Ö``̀JGhQ ±ô``̀°``̀U ≈`̀∏`̀Y á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ª`̀dG
 ¬JGP âbƒdG »a GócDƒe ,øjóYÉ≤àªdG
 ÉgPÉîJG  ºà«°S  äGAGô````LEG  …CG  ¿CG
 ÜÉ`̀ë`̀ °`̀UCG  ≈`̀ ∏`̀ Y  ô``̀ KDƒ``̀ J  ’CG  Ö`̀é`̀j
 ≈∏Y πª©dG hCG IOhóëªdG äÉ°TÉ©ªdG

.óYÉ≤àdG ºYO ∫óH çGóëà°SG
 √ócCG ÉªH Ωƒ∏°ùdG ÖFÉædG ÖMQh
 º¡YÉªàLG  ∫Ó`̀N  áeƒμëdG  ƒ∏ãªe
 IQGOEG  ¢ù∏ée  ™e z¢ù«ªîdG{  Ωƒ`̀j
 »YÉªàL’G  ø«eCÉà∏d  áeÉ©dG  áÄ«¡dG
 PÉ≤fE’  á`̀eRÓ`̀dG  äGƒ`̀£`̀î`̀dG  PÉîJÉH
 É¡JQób QGôªà°SG ¿Éª°Vh ≥jOÉæ°üdG
 ™e πª©dGh É¡JÉeGõàdÉH AÉØjE’G ≈∏Y
 äÉ¡édG ™«ªLh á«©jô°ûàdG á£∏°ùdG
 ≥jOÉæ°üdG  ôªY  ó`̀e  ≈∏Y  á«æ©ªdG
 É¡àeGóà°SG  õjõ©J  »`̀a  ΩÉ`̀¡`̀°`̀SE’Gh

.ø«æWGƒªdG ídÉ°üd
 »dÉëdG  ™°VƒdG  ¿CG  í`̀°`̀VhCGh
 ∫ƒ``̀∏``̀ë``̀dG π````c á````̀ °````̀SGQO Ö``∏``£``à``j
 ájQGôªà°SG  π``̀LCG  ø`̀e  IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG
 É¡àeƒªjOh  ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG
 äÉYÉªàL’G  ∞«ãμJ  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH
 ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d  AGQB’G  ∞∏àîe  òNCGh
 ≈∏Y  á¶aÉëªdG  ≈`̀ dEG  …ODƒ``̀J  ∫ƒ∏M

.≥jOÉæ°üdG
 äÉYÉªàL’G  ó≤Y  ¿CG  ±É°VCGh 
 É¡à°SÉ«°S  ìÉ°†«à°S’  áeƒμëdG  ™e
 ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG  ™°Vh  ∫ƒM
 ≈∏Y  øjóYÉ≤àªdG  ∫ƒ°üM  ¿Éª°Vh
 πc º`̀jó`̀≤`̀J Ö`̀∏`̀£`̀à`̀j º`̀¡`̀bƒ`̀≤`̀M π``̀c
 »a  É¡ªjó≤J  º`̀J  »`̀à`̀dG  äÉ`̀ °`̀SGQó`̀ dG
 ôjQÉ≤J  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ÖfÉédG  Gòg
 ™`̀°`̀Vh ø``̀Y …QGƒ````̀à````̀cE’G ô`̀«`̀Ñ`̀î`̀dG
 äGƒ£îdGh  ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG
 π`̀LCG ø`̀e É`̀¡`̀H ΩÉ`̀«`̀≤`̀ dG Ö`̀é`̀j »`̀à`̀dG
 äÉMôà≤ªdGh  ≥jOÉæ°üdG  áeGóà°SG
 πμ°ûdÉH  É¡àédÉ©eh  IOƒ`̀Lƒ`̀ª`̀dG

.πãeC’G
 áª¶fCG  ôjƒ£J  ¿CG  ≈`̀dEG  QÉ°TCGh
 øe  ójóY  »a  ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°üdG
 ¬à©LGôe  ºàjh  ô«¨àe  ƒ`̀g  ∫hó``̀dG
 á¶aÉëªdG  π`̀LCG  øe  ôªà°ùe  πμ°ûH
 ó`̀«`̀cCÉ`̀J ™``̀e ,¬``à``jQGô``ª``à``°``SG ≈`̀ ∏`̀ Y
 ºàj  »àdG  QOÉ°üªdG  ´ƒæJ  IQhô°V
 IOÉ``̀jR π```̀LCG ø`̀e É`̀¡`̀«`̀a á`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ª`̀dG

.äGOGôjE’G
 PÉ`̀î`̀JG IQhô``̀°``̀V ≈`̀∏`̀Y Oó`̀ °`̀ Th
 OGó``̀YC’G  π`̀X  »`̀a  á`̀eRÓ`̀dG  ô«HGóàdG
 ,…QÉ«àN’G  óYÉ≤àdÉH  âeó≤J  »àdG
 Ωó`̀Y ¿É`̀ª`̀°`̀†`̀d ∫ƒ`̀∏`̀ë`̀dG ™`̀°`̀Vh ™`̀e
 äGƒ£N …CG øe øjóYÉ≤àªdG Qô°†J
 É¡à°SGQO ºàj ¿CG Öéj »àdGh ,áeOÉb
.º¡bƒ≤M ¿Éª°†d ¢†«Øà°ùe πμ°ûH

 ∞bƒàJ  ’CG  Ö`̀é`̀j  ¬```fCG  ø`̀«`̀Hh
 ,á`̀eƒ`̀μ`̀ë`̀dG »``a ∞`̀«`̀Xƒ`̀à`̀dG á`̀∏`̀é`̀Y
 ,ÜÉ`̀Ñ`̀°`̀û`̀dG á`̀Ä`̀a ø``̀e IOÉ``̀Ø``̀à``̀°``̀S’Gh
 ƒëf á`̀eRÓ`̀dG äGƒ`̀£`̀î`̀dG ™`̀°`̀Vhh
 ó`̀jõ`̀ª`̀dG ï`̀°`̀†`̀d ∞`̀ FÉ`̀Xƒ`̀ dG á`̀fô`̀ë`̀H
 ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°ü∏d  ≠dÉÑªdG  øe
 Öéj  »àdG  ∫ƒ∏ëdG  øe  tó©J  »àdGh
 ìôà≤ªH  Ωó≤J  ¬`̀fCG  É kæ«Ñe  ,ÉgPÉîJG
 QÉ`̀°`̀ü`̀à`̀bG ƒ`̀ë`̀f Ö`̀fÉ`̀é`̀dG Gò``̀g »``̀a
 øe  Oó`̀Y  »a  ø««æjôëÑdG  ∞«XƒJ

.∞FÉXƒdG
 Ö`̀FÉ`̀æ`̀dG  ¿CG  ô`̀cò`̀ dÉ`̀H  ô`̀jó`̀é`̀dG
 »fÉªdôH  ∫GDƒ`̀°`̀ù`̀H  Ωó`̀≤`̀J  Ωƒ`̀∏`̀°`̀ù`̀dG

 »`̀°`̀VÉ`̀ª`̀dG  OÉ``̀≤``̀©``̀f’G  QhO  ∫Ó````N
 ÉgPÉîJG  ºJ  »àdG  äGƒ£îdG  ¿CÉ°ûH
 ≥jOÉæ°üdG  áeƒªjO  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d
 ó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG ¥hó`̀ æ`̀ °`̀ü`̀ d á`̀ jó`̀YÉ`̀≤`̀ à`̀ dG
 ¥ƒ`̀≤`̀M ß`̀Ø`̀ë`̀d ΩÉ``̀©``̀ dGh ¢`̀UÉ`̀î`̀ dG

.ø«côà°ûªdGh øjóYÉ≤àªdG
 ø``̀«``̀eCÉ``̀à``̀dG á``̀Ä``̀«``̀g â``̀Ø``̀°``̀û``̀ch
 ™°VƒdG  ø`̀Y  É`̀gOQ  »`̀a  »YÉªàL’G
 É≤ÑW  ájóYÉ≤àdG  ≥jOÉæ°ü∏d  »dÉëdG
 …QGƒàc’G  ô«ÑîdG  ôjô≤J  IOƒ°ùªd
 ´É°VhC’  ájQhódG  á©LGôªdG  ¿CÉ°ûH
 31 ≈`̀à`̀M á`̀jó`̀YÉ`̀≤`̀à`̀dG ≥`̀jOÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dG
 äô`̀¡`̀XCG  »`̀à`̀dGh  .2018  ôÑª°ùjO
 á«dÉªdG  äÉ``eGõ``à``d’G  ´ƒ`̀ª`̀é`̀e  ¿CG
 ´É£≤dG óYÉ≤J ¥hóæ°U ≈dEG áÑ°ùædÉH
 ,QÉæjO  äGQÉ«∏e 9^201 ≠∏ÑJ  ΩÉ©dG
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  óYÉ≤J  ¥hóæ°Uh
 »dÉªLEÉH  QÉ`̀æ`̀jO  äGQÉ«∏e  8^118
 ,ø«YÉ£≤∏d  QÉæjO  QÉ«∏e  17^319
 äGOƒ``̀Lƒ``̀ª``̀dG »`̀aÉ`̀ °`̀U ≠`̀∏`̀ H É`̀ª`̀«`̀a
 QÉ«∏e  1^075  ΩÉ`̀©`̀dG  ´É`̀£`̀≤`̀dG  »`̀a
 8^127``̀H  Qó≤j  õéY  ™bGƒH  QÉæjO
 äGOƒLƒe »aÉ°Uh ,QÉæjO äGQÉ«∏e
 QÉ«∏e  1^851  ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »a
 2^926  ≠∏Ñj  õéY  ™`̀bGƒ`̀H  QÉ`̀æ`̀jO
 õé©dG »dÉªLEG Qó≤j PEG ,QÉæjO QÉ«∏e
 14^393 ¢UÉîdGh ΩÉ©dG ø«YÉ£≤∏d

.QÉæjO QÉ«∏e
 É```̀gOQ »```̀a á``̀Ä``̀«``̀¡``̀dG â``̀æ``̀«``̀Hh
 ÉgPÉîJG  ºJ  »àdG  äGƒ£îdG  ¿CÉ°ûH
 ≥jOÉæ°üdG  áeƒªjO  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d
 Ö°ùf  IOÉ``̀ jR  âªJ  ¬``̀fCG  ájóYÉ≤àdG
 ´É£≤dG  »a  á«æ«eCÉàdG  äÉcGôà°T’G
 Éªc  ,%15  øe  ’óH  %18  ≈dEG  ΩÉ©dG
 óYÉ≤àdG äÉcGôà°TG á∏ªL IOÉjR âªJ
 áÑ°ùf  IOÉjõH  ∂`̀dPh  ,%24  íÑ°üàd
 äÉcGôà°TG  »`̀a  áeƒμëdG  ΩÉ`̀¡`̀°`̀SEG
 ≈`̀dEG  á`̀ dhó`̀dG  »ØXƒe  ø`̀Y  óYÉ≤àdG
 á∏ªL  IOÉ`̀jRh  ,%12  øe  ’óH  %18
 ¢UÉîdG  ´É£≤dG  »`̀a  äÉcGôà°T’G

.%15 øe ’óH %18 ≈dEG

:zÜGƒædG á«dÉe{ ¢ù«FQ

..óYÉ≤àdG ≥jOÉæ°U ájQGôªà°S’ á∏LÉY ∫ƒ∏M ≈dEG êÉàëf
IOhó``ëªdG äÉ``°TÉ``©``ªdG ÜÉ``ë``°UCG á``jÉ`ª`M Ö``éjh

.Ωƒ∏°ùdG óªMCG |

 á«∏ª©H Ωƒ≤j Oôa πc ¿CG í°UC’Gh .zº∏©àdG ≈∏Y QOÉb Oôa πc{ :∫É≤j
 …ô£a  º∏©àdÉa  ,Iô£ØdÉH  º∏©àj  ÆÉeóH  ódƒj  ¿É°ùfE’G  ¿C’  G kô¶f  ,º∏©àdG
 .ÆÉeódG ≈∏Y ºFÉ≤dG º∏©àdG ájô¶f äCÉ°ûf Éæg øe .ô°ûÑdG »æH »a »©«ÑWh
 ¢†©H  ¢Vô©à°ùfh  º∏©àdG  øe  ´ƒædG  Gòg  ≈∏Y  ∫É≤ªdG  Gòg  »a  ±ô©àf

.º«∏©àdGh ºq∏©àdG »à«∏ªY »a ¬JÉ≤«Ñ£J
 …ƒàëj å«M ,Gó«≤©J ¿É°ùfE’G º°ùL AÉ°†YCG ôãcCG óMCG ÆÉeódG ôÑà©j
 á«Ñ°üY  á«∏N  ¿ƒ«∏H  áFÉe  É¡«a  ÉªH  ,á«ZÉeO  á«∏N  ¿ƒ«∏jôJ  óMGh  ≈∏Y
 ,á£°ûædG  ÉjÓîdG  ófÉ°ùJh  …ò¨J  iô``NCG  á«∏N  ¿ƒ«∏H  900h  á£°ûf
 äGô«é°ûdG  ≈ª°ùJ  äÓ°UƒH  É¡æ«H  Éª«a  á«Ñ°ü©dG  ÉjÓîdG  π°üàJh
 º∏©J  §`̀FGô`̀N  hCG  á«Ñ°üY  äGô`̀ª`̀e  πμ°ûJ  »`̀à`̀ dGh  ,(Synapsis)

.äÉeƒ∏©ªdG É¡«a ¿õîJ (Learning Maps)
 áæ°ùdG  ájÉ¡f  »a  óLGƒàJ  äGôªªdG  √òg  º¶©e  ¿CG  ôcòdÉH  ôjóédG
 ,º°ùédG  ábÉW  øe  %20  »dGƒM  ÆÉeódG  ∂∏¡à°ùjh  .ôª©dG  øe  áãdÉãdG
 πãe  á«FGòZ  ô°UÉæ©H  √Ohõ``j  …ò`̀dG  Ωó`̀dG  ábÉ£∏d  »°ù«FôdG  √Qó°üeh
 å«M  ,ø«é°ùcC’Gh  ájhÉª«μdG  ô°UÉæ©dGh  ,ø«JhôÑdGh  ,Rƒcƒ∏édG
 ÆÉeódG  êÉàëjh  .áYÉ°S  πc  ΩódG  øe  äÉfƒdÉL  8  »dGƒM  ≈∏Y  π°üëj
 ôÑà©jh .»dÉãªdG ƒëædG ≈∏Y πª©∏d Ωƒ«dG »a AÉªdG øe É kHƒc 12-8 ≈dEG
 π°ùμdG ≈dEG …ODƒj Ée ,á«°SQóªdG ±ƒØ°üdG »a áeÉY á∏μ°ûe AÉªdG ¢ü≤f
 á«FGò¨dG  áª¶fCÓd  ΩÉ¡dG  Qhó`̀dG  ócDƒj  Gò`̀gh  .ºq∏©àdG  ∞©°Vh  IOÓÑdGh

.º∏©àdG »a Ió«édG
 ƒg (Brain-Based Learning) ÆÉeódG ≈∏Y ºFÉ≤dG º∏©àdG
 á«Ø«c  º¡a  ≈∏Y  õcôj  å«M  ,ÆÉeó∏d  »Lƒdƒ«ÑdG  Ö«côàdG  ≥ah  º∏©àdG
 Gòg  õμJôjh  .á°SGQódG  »a  ºgQƒ£Jh  áÑ∏£dG  º∏©J  á«Ø«ch  ÆÉeódG  πªY
 øe  É kYƒæªe  ¢ù«d  ÆÉeódG  ¿CG  ÉªdÉW  ¬`̀fCG  á≤«≤M  ≈∏Y  º∏©àdG  øe  ´ƒædG
 ™é°ûjh  .çóëJ  ¿CG  qóH  ’  ºq∏©àdG  á«∏ªY  ¿EÉ`̀a  ,á«©«Ñ£dG  ¬JÉ«∏ªY  AGOCG
 PÉîJG  óæY  ÆÉeódG  á©«Ñ£H  ô«μØà∏d  ø«ª∏©ªdG  ÆÉeódG  ≈∏Y ºFÉ≤dG  º∏©àdG
 ∑GQOEG  º¡«∏Y ¿CGh  ,ø«ª∏©àªdG  øe  ôÑcCG  Oó©d  ∫ƒ°UƒdG  ádhÉëeh QGô≤dG
 áØ∏àîe äÉjƒà°ùe º¡jód á«ª«∏©àdG ±ƒØ°üdG ∞∏àîªH ÜÓ£dG áaÉc ¿CG
 ≈ëæªdG Gòg ó©jh .áØ∏àîe º∏©J •ÉªfCG ¿ƒμ∏àªjh »ZÉeódG Qƒ£àdG øe
 ióMEG  πªY  AGQh  øªμj  …òdG  ÖÑ°ùdG  áaô©eh  OÉéjE’  ≈∏ãªdG  á≤jô£dG

.Égô«Z øY ôãcCG äÉ«é«JGôà°S’G
 á«FGóàH’G πMGôªdG »a ÆÉeódG ≈∏Y ºFÉ≤dG º∏©àdG äÉ≤«Ñ£J ºgCG øe
 ,Oó`̀©`̀dGh  ,∞«æ°üàdGh  ,•É``̀ª``̀fC’G  ò«eÓàdG  º«∏©J  ∫É`̀ Ø`̀WC’G  ¢`̀VÉ`̀jQh
 øjƒμàd ™«°VGƒªdG √òg ∫ƒM äÉ°ûbÉæe »a ácQÉ°ûªdG ≈∏Y º¡©«é°ûJh
 å«M  ,ΩC’G  º¡à¨d  ÖfÉéH  á«fÉK  á¨d  º¡ª«∏©J  ∂dòch  ,É¡H  ¢SÉ°ùME’G
 ¬MÉéfEGh  ºq∏©àdG  ™jô°ùàd  á°Uôa  π°†aCG  ¿CG  ø«jƒHôàdG  øe  ô«ãμdG  iôj
 IÉYGôe É k°†jCG  äÉ≤«Ñ£àdG øeh .≈dhC’G ájôª©dG äGôàØdG √òg »a ¿ƒμJ
 IQó≤dÉH ≥«Kh πμ°ûH É¡WÉÑJQ’ ÖdÉ£∏d á«ØWÉ©dGh á«ª°ùédG ¢üFÉ°üîdG
 øe π∏≤J É k«ØWÉY á£ÑëªdG äÉÄ«ÑdG ¿EG å«M ,IAÉØμH ºq∏©àdGh ô«μØàdG ≈∏Y
 G kƒL á«°SQóªdG  áÄ«ÑdG  ôaƒJ ¿CG  Öéj ,∂dòd  ,ÖdÉ£dG  iód  º∏©àdG  ¢Uôa

 .º∏©àdG á«∏ªY õjõ©àd ¿ÉeC’Gh á≤ãdG øe
 ôYÉ°ûe  øY  ô«Ñ©à∏d  ¥ô`̀W  ô«aƒJh  OÉ`̀é`̀jEG  ¿EÉ`̀ a  ,∂`̀ dP  ≈`̀ dEG  áaÉ°VEG
 º¡FÓeR ≈dEG  ´Éªà°S’G äGQÉ¡e AÉæH ≈∏Y ºgóYÉ°ùJ º¡ØWGƒYh ÜÓ£dG
 »a  ôJƒàdGh  ±ƒîdGh  ,Ö°†¨dG  ä’É`̀M  ™e  πeÉ©àdGh  ,º¡JÉ¶MÓeh

.É¡ØbGƒeh á«eƒ«dG IÉ«ëdG
 ≈∏Y  ºFÉ≤dG  º∏©àdG  ™e  ≥aGƒàJ  »àdG  äÉ«é«JGôà°S’G  º`̀gCG  ø`̀eh
 »àdGh ,(Brainstorming)  »ægòdG  ∞°ü©dG  á«é«JGôà°SG  ÆÉeódG
 øe  ºZôdG  ≈∏Yh  .á«°SGQO  IóMh  …C’  QÉμaC’G  ó«dƒàd  É¡eGóîà°SG  øμªj
 ó«ØªdG øe ¬fEÉa ,á«°SGQódG á°üëdG ájGóH »a É¡fƒeóîà°ùj ø«ª∏©ªdG ¿CG
 áªgÉ°ùª∏d øjó©à°ùe ÜÓ£dG ¿ƒμj å«M º∏©àdG AÉ¡àfG ó©H É¡eGóîà°SG
 á«é«JGôà°SG É k°†jCG  á≤aGƒàªdG äÉ«é«JGôà°S’G øeh .º¡FGQBGh ºgQÉμaCÉH
 óYÉ°ùJ  å«M  ,(Graphic Organizers)  ájQƒ°üdG  äÉª¶æªdG
 É k°†jCG  º¡æμªJh  ,Ió≤©ªdG  QÉμaC’G  Ö«JôJh  ¢ü«î∏Jh  º¡a  ≈∏Y  ÜÓ£dG
 IOƒ≤ØªdG  äÉeƒ∏©ªdG  ±É°ûàcGh  π«°UÉØàdGh  áeÉ¡dG  QÉμaC’G  AÉ≤àfG  øe

 .áë°VGƒdG ô«Z äÉbÓ©dGh

 …ó∏ÑdG  ¢ù∏éªdÉH  á«fƒfÉ≤dGh  á«dÉªdG  áæé∏dG  á°ù«FQ  âdÉb
 âªJ  ¬`̀ fEG  º°SÉL  áæjR  Ió«°ùdG  á©HÉ°ùdG  Iô`̀FGó`̀dG  πãªe  »dÉª°ûdG
 IQOÉÑe)  øª°V  á«ÑæédGh  …QƒH  »àjôb  »a  ø«©bƒe  ≈∏Y  á≤aGƒªdG
 óªM øH ô°UÉf ï«°ûdG ƒª°S É¡≤∏WCG »àdGh (¿ÉLôØdG »a Ö©∏e 100
 ÜÉÑ°ûdG  ¿hDƒ`̀°`̀Th  ájô«îdG  ∫ÉªYCÓd  ∂∏ªdG  ádÓL  πãªe  áØ«∏N  ∫BG

.á°VÉjôdGh ÜÉÑ°û∏d ≈∏YC’G ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
 RÉ¡édG É¡ë°TQ kÉ©bƒe 12 øª°V ø«©bƒªdG ¿CG áæjR âë°VhCGh
 á°ü°üîªdG  ájó∏ÑdG  ∑ÓeCG  øe  á«dÉª°ûdG  á≤£æªdG  ájó∏Ñd  …ò«ØæàdG
 ≈∏Y  É¡°VôY  ºà«°S  ¬`̀fCG  âaÉ°VCGh  ,á∏¨à°ùe  ô«Z  á«¡«aôJ  ≥WÉæªc
 OGôªdG ™bƒªdG QÉ«àN’ IQOÉÑªdG ºYO »a áÑZGôdG äÉ¡édGh äÉcô°ûdG

.ΩRÓdG πjƒªàdG ≈∏Y ∫ƒ°üëdG ó©H É¡«∏Y ÖYÓªdG AÉ°ûfEG
 áªFÉb ™aôH ΩÉb »dÉª°ûdG …ó∏ÑdG ¢ù∏éªdG ¿CG ≈dEG áæjR äQÉ°TCGh
 á«dÉª°ûdG á¶aÉëªdÉH á«eƒμëdG »°VGQC’G øª°V- kÉ©bƒe 30 …ƒëJ
 ô«jÉ©e  É¡«∏Y  ≥Ñ£æJ  »àdGh  á«æμ°ùdG  ≥WÉæªdG  §°Sh  »a  ™≤J  »àdG
 »a  IQOÉÑªdG  ¿ÓYEG  Qƒa  á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  IQGRh  ≈dEG  -IQOÉÑªdG

.»°VÉªdG ΩÉ©dG øe ƒ«dƒj ô¡°T
 á°VÉjôdGh  ÜÉÑ°ûdG  IQGRƒd  kGôjô≤J  äô°ûf  ób  áaÉë°üdG  âfÉch
 á«æμ°ùdG AÉ«MC’G »a É k≤HÉ°S IôaGƒàªdG äÉMÉ°ùdGh ÖYÓª∏d ¿CG í°VhCG
 á«°VÉjôdG  ÖgGƒªdG  øe ô«ãμdG  ±É°ûàcG  »a  Gô«Ñc  GQhO (¿ÉLôØdG)
 å«M ,øjôëÑdG áμ∏ªªd äGRÉéfE’G øe ójó©dG ≥«≤ëàH âª¡°SCG »àdG
 ôÑcC’G  Qhó`̀dG  AÉ«MC’G  øe  É¡Hôbh  ÖYÓª∏d  ∫ƒ°UƒdG  ádƒ¡°S  âfÉc

.É¡∏≤°Uh º¡àjGƒg á°SQÉªªd ÜÉÑ°û∏d á°UôØdG áMÉJE’
 á«æμ°ùdG AÉ«MC’G »a ÖYÓªdG OóY ¢übÉæJ ¿CG ≈dEG ôjô≤àdG QÉ°TCGh
 ¢VÉØîfG  ≈`̀dEG  É`̀jOCG  áaÉ°ùªdG  ó©H  ÖÑ°ùH  É¡«dEG  ∫ƒ°UƒdG  áHƒ©°Uh
 á«æjôëÑdG ájófC’G OhõJ âfÉc »àdG ÖYÓªdG √òg êÉàf »a ®ƒë∏e
 ∫ÉØWC’G  Ö©d  ≈`̀ dEG  iOCG  Ée  Gò`̀gh  ,áÄ°TÉædG  á«°VÉjôdG  ÖgGƒªdÉH

.áeÓ°ùdG •hô°T ≈dEG ô≤àØJh ICÉ«¡e ô«Z äÉMÉ°S »a ÜÉÑ°ûdGh
 ÖYÓe  ô«aƒJ  ≈∏Y  Ωƒ≤J  ´hô°ûªdG  á`̀ jDhQ  ¿CG  ôjô≤àdG  øq«Hh
 áμ∏ªe  iô``bh  ¿ó`̀e  ∞∏àîe  »`̀a  áØ∏àîe  á£°ûfCG  πª°ûJ  á«°VÉjQ

.øjôëÑdG
 ´hô°ûª∏d  á«é«JGôà°S’G  ±Gó`̀gC’G  ø«H  øe  ¿CG  ôjô≤àdG  ô`̀cPh
 ¿óeh  iôb  πNGO  áYƒæàe  á«æa  á≤jô£H  áªª°üe  Ö©∏e  100  áeÉbEG
 ;»eƒμëdGh  ¢UÉîdG  ø«YÉ£≤dG  ™e  ácGô°ûdÉH  ,øjôëÑdG  áμ∏ªe
 á«fóÑdG  á«HôàdG  ≥«≤ëJ  ≈∏Y  ®ÉØëdGh  á«HÉÑ°ûdG  ÖgGƒªdG  á«ªæàd
 ™«é°ûJh  øjôëÑdG  áμ∏ªe  ÜÉÑ°ûd  áë«ë°üdG  ΩÉ`̀°`̀ù`̀LC’G  á«æHh
 ádƒ¡°S  É¡«a  ≥≤ëàj  ÖYÓe  ô«aƒJ  ∫Ó`̀N  ø`̀e  á°VÉjôdG  á°SQÉªe

.É¡«dEG ∫ƒ°UƒdG áfhôeh

 á`̀«`̀Ñ`̀æ`̀é`̀dGh …Qƒ```̀ H QÉ`̀ «`̀ à`̀ NG
 zÖ©∏e  100  IQOÉ`̀ Ñ`̀e{  øª°V

 óªMCG  ¿É£∏°S  ó«≤©dG  ¢`̀SCGô`̀J
 IQGRƒH ÖjQóàdG IQGOEG ôjóe »Ñ©μdG
 á«æ≤J  ô`̀Ñ`̀Y  É`̀YÉ`̀ª`̀à`̀LG  á`̀ «`̀ ∏`̀NGó`̀ dG
 ƒ∏ãªe ¬«a ∑QÉ°T ,»FôªdG  ∫É°üJ’G
 IQGRƒH  äGQhó∏d  IòØæªdG  äGQGOE’G
 IQGOE’G Oƒ¡L øª°V ∂dPh ,á«∏NGódG
 á«ÑjQóàdG  á«∏ª©dG  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀SG  »`̀a
 á«ë°üdG ±hô¶dG πX »a IQGRƒdÉH

.ÉfhQƒc ¢Shô«a QÉ°ûàf’ áægGôdG
 Üô`̀YCG ,´É`̀ª`̀à`̀L’G á`̀jGó`̀H »`̀ah
 ¢üdÉN  ø`̀Y  Ö`̀jQó`̀à`̀dG  IQGOEG  ôjóe
 á«∏NGódG ôjRh ≈dEG  √ôjó≤Jh √ôμ°T
 ôjƒ£J  »a  Ohóëe  ÓdG  ¬ªYO  ≈∏Y
 º¡°ùj  ÉªH  IAÉØμdG  ™`̀aQh  äGQó`̀≤`̀dG
 »Ñ°ùàæªd á«∏YÉØdGh AGOC’G IOÉjR »a
 ¢ù«FQ  äÉ¡«LƒàH  Égƒæe  ,IQGRƒdG
 á«∏ª©dG  ô`̀jƒ`̀£`̀J  »`̀a  ΩÉ`̀©`̀dG  ø```̀eC’G
 èeGôÑdG çóMCG ΩGóîà°SÉH á«ÑjQóàdG
 á°UÉN º«∏©àdG ∫Éée »a äÉ«æ≤àdGh
.áægGôdG á«ë°üdG ±hô¶dG πX »a

 ÖjQóàdG  IQGOEG  ôjóe  OÉ°TCGh 
 óYÉ°ùªd  Iô`̀ª`̀à`̀°`̀ù`̀ª`̀dG  á`̀©`̀HÉ`̀à`̀ª`̀dÉ`̀H
 ¿hDƒ``°``û``d ΩÉ```©```dG ø`````̀ eC’G ¢``ù``«``FQ
 ¬eÉªàgGh  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  äÉ«∏ª©dG
 á«∏ªYh ájô°ûÑdG iƒ≤dÉH AÉ≤JQ’ÉH

 »àdGh  É¡JÉjƒà°ùe  áaÉμH  ÖjQóàdG
 øª°V  äÉ``̀jƒ``̀dhC’G  º∏°S  »`̀a  »`̀JCÉ`̀J
 ∂dPh äGQó≤dG ôjƒ£J á«é«JGôà°SG
 èeGôÑdGh  §£îdG  ò«ØæJ  ∫ÓN  øe
 ,ÖjQóàdG iƒà°ùe ™aQ ≈dEG áaOÉ¡dG
 ™e ∑ô`̀à`̀°`̀û`̀ª`̀dG ¿hÉ`̀©`̀à`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀Jh
 ,äGQhó```̀∏```̀d  Iò`̀ Ø`̀ æ`̀ ª`̀ dG  äGQGOE’G
 »a  É«°ù«FQ  GQƒ`̀ë`̀e  ∂`̀ dP  QÉÑàYÉH
 π°UÉëdG  ôjƒ£àdG  áÑcGƒe  QÉ``̀WEG
 ô`̀«`̀jÉ`̀©`̀ª`̀dGh º`̀¶`̀æ`̀dG çó````̀MCG ≥```ah

.á«dhódG
 ÖjQóàdG  IQGOEG  ôjóe  Üô`̀YCGh
 ≈∏Y äGQGOEÓ`̀d  √ôjó≤Jh √ôμ°T  øY

 äGQÉ¡eh äGQób á«ªæJ »a É¡fhÉ©J
 ÉªH á«∏NGódG IQGRh OGôaCGh •ÉÑ°V
 º¡àjOCÉJ  »`̀a  ™ØædÉH  º¡«∏Y  Oƒ`̀©`̀j
 G kô«°ûe ,¬Lh πªcCG ≈∏Y º¡JÉÑLGƒd
 ∫ƒ∏ëdG  OÉéjE’  IQGOE’G  ¬LƒJ  ≈dEG
 á«∏ª©dG  QGôªà°SG  πLCG  øe  á∏jóÑdG
 ∂dPh á«∏NGódG IQGRh »a á«ÑjQóàdG
 á«ÑjQóàdG  äGQhó`̀dG  ó≤Y  ∫ÓN  øe
 ™e …QGOE’Gh  …ô¶ædG  ™HÉ£dG  äGP

.áãjóëdG äÉ«æ≤àdG ΩGóîà°SG
 ÖjQóàdG  IQGOEG  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 á«ª«∏©J  á£N  ò«ØæàH  Ωƒ≤J  ±ƒ°S
 äGP  á«ÑjQóàdG  äGQhó``̀ dG  ójóëàd
 ó©H  øY  Égò«Øæàd  …ô¶ædG  ™HÉ£dG
 èeÉfôH  ò«Øæàd  GOGó`̀©`̀à`̀°`̀SG  ∂``̀ dPh
-2020  ΩÉ©d  á«ÑjQóàdG  äGQhó``dG
 áëjô°T ôÑcCG ó«Øà°ùJ ≈àM Ω2021
.IQGRƒdG äGQGOEG øe ø«HQóàªdG øe
 ÜÉH  íàa  ´ÉªàL’G  ∫ÓN  ºJh
 ∫OÉÑJ  ∫É`̀é`̀e  »`̀a  á°UÉN  ¢TÉ≤ædG
 äÉbƒ©ªd ∫ƒ∏ëdG ™°Vhh äGôÑîdG
 ìô°Th  ,á«ÑjQóàdG  á«∏ª©dG  ôjƒ£J
 øY  º∏©àdG  äÉ«æ≤J  ΩGóîà°SG  á«dBG
 º∏©àdG  Ö«dÉ°SCG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ó©H

.ó©H øY

á``«ÑjQóàdG äGQhó``dG º``«¶æàd §``£N ô``jƒ£J
äÉ``«æ≤àdGh è``eGôÑdG çó``MC’ É``≤ah á``«∏NGódÉH

.»Ñ©μdG ¿É£∏°S ó«≤©dG |

 ∫OÉ`````̀Y Ö````̀FÉ````̀æ````̀ dG ∑QÉ`````̀ °`````̀ T

 »FôªdG  ≈≤à∏ªdG  »`̀a  »eƒ°ù©dG

 áª°UÉ©dG  á`̀fÉ`̀eCG  ¢ù∏éªd  ≈``̀dhC’G

 ájó∏ÑdG  äÉ`̀eó`̀î`̀dG{  ¿Gƒ`̀æ`̀Y  âëJ

 á`̀ë`̀FÉ`̀L π```̀X »```̀ a á``̀ª``̀°``̀UÉ``̀©``̀dÉ``̀H

 ∂dPh  ,zäÉjóëJh  ™bGh  ..ÉfhQƒc

 á`̀fÉ`̀eCG  ¢ù∏ée  ¢ù«FQ  ácQÉ°ûªH

 ó`̀YÉ`̀°`̀ù`̀ª`̀dG π``̀«``̀cƒ``̀dGh á`̀ª`̀°`̀UÉ`̀©`̀dG

 ôjóeh ácôà°ûªdG ájó∏ÑdG äÉeóî∏d

 õcôe ¢ù«FQh áª°UÉ©dG áfÉeCG ΩÉY

.»aÉ≤ãdG ¢ùHÉæ°ùdG

 ∫É```b  ,≈``̀≤``̀ à``̀∏``̀ª``̀ dG  ∫Ó```````̀Nh 

 áëFÉL  ¿EG  »`̀eƒ`̀°`̀ù`̀©`̀dG  Ö`̀FÉ`̀æ`̀ dG

 äÉ°ù°SDƒe  ≈∏Y  âªàM  É`̀fhQƒ`̀c

 Ée ƒ``̀gh ó`̀©`̀H ø`̀Y π`̀ª`̀©`̀dG á``dhó``dG

 äÉ`̀eó`̀î`̀dG  á`̀ª`̀¶`̀fCG  π«©ØJ  Ö∏£J

 äGô«¨àª∏d É¡àÑcGƒeh á«fhôàμdE’G

 ∫ƒ°Uh á«fÉμeEG ΩóY »a á∏ãªàªdGh

 ,áeóîdG  õ`̀cGô`̀e  ≈`̀ dEG  ø«©LGôªdG

 áª°UÉ©dG  áfÉeCG  âfÉc  ó≤d{  :∫É`̀bh

 á``̀ª``̀¶``̀fC’G π`̀ «`̀©`̀Ø`̀ J »```̀a á``̀bÉ``̀ qÑ``̀°``̀S

 øμdh  ø«©LGôª∏d  á`̀«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dE’G
 ó©H ôãcCG øjó©à°ùe ¿ƒμf ¿CG Öéj
 QGôªà°SG  ¿Éª°†d  áëFÉédG  √ò`̀g
 ±ó¡H  É v«fhôàμdEG  äÉeóîdG  ™«ªL
 AÉ¡fEGh  ø«côà°ûªdG  ≈∏Y  π«¡°ùàdG
 ôÑY  â`̀bh  ´ô`̀°`̀SCG  »`̀a  º¡JÓeÉ©e

.zG kQƒ£J ôãcCG áª¶fCG ΩGóîà°SG
 ≈``̀ dEG AÉ``≤``∏``dG ∫Ó```̀N QÉ```̀°```̀TCGh
 â≤∏WCG  »`̀à`̀dG  IQhÉ`̀é`̀ª`̀ dG  ∫hó```̀dG
 ,á¶aÉëªdÉH  á°UÉN  zäÉ≤«Ñ£J{

 ≥«Ñ£J{  ≥∏£oj  ¿CG  ≈æªàf{  ™HÉJh

 ø«©LGôªdG  ≈∏Y  π«¡°ùà∏d  z»`̀cP

 ájó∏ÑdG  äÉØdÉîªdG  ø`̀Y  ÆÓ```̀HE’G

 áØdÉîªdG  √òg  ôjƒ°üJ  á«fÉμeEGh

 áfÉeC’G hCG ¢ù∏éªdG ≈dEG  É¡dÉ°SQEGh

 πÑb  øe  ìô£oj  Ée  ™«ªL  á©HÉàªd

 ¬fEÉa  ∂dP  ≈∏Y  IhÓY  ,ø«æWGƒªdG

 z»à°S  áeÉæe{  áeóN  ¥ÓWEG  øμªj

 óLƒJ »àdG äÓëªdG º°†j ìôà≤ªc

 ìÉq«°ùdG ≈∏Y π«¡°ùà∏d áª°UÉ©dG »a

.zÉ¡fhOÉJôj »àdG øcÉeC’G QÉ«àNG

 á``̀ fÉ``̀eCG  ¿CG  ≈`````̀dEG  â``̀Ø``̀d  É``̀ª``̀c

 ô`̀Ñ`̀cC’G  AÖ`̀©`̀dG  πªëàJ  áª°UÉ©dG

 É¡fC’  ájó∏ÑdG  äÉeóîdG  ºjó≤J  »a

 G kOó°ûe ,øjôëÑdG ≥WÉæe »a ºgC’G

 Iôªà°ùªdG  áÑcGƒªdG  á«ªgCG  ≈∏Y

 ΩGóîà°SG ôÑY ø«©LGôªdG äÉeóîd

 π`̀ FÉ`̀ °`̀ Shh á`̀ ã`̀ jó`̀ë`̀ dG äÉ`̀«`̀æ`̀≤`̀ à`̀ dG

 ádƒ¡°S ¿Éª°†d áãjóëdG π°UGƒàdG

 ihÉ`̀μ`̀°`̀û`̀dGh äÓ`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG º`̀jó`̀≤`̀J

.äÉÑ∏£dGh

:záª°UÉ©dG áfÉeCG{`d ∫hC’G »FôªdG ≈≤à∏ªdG ∫ÓN »eƒ°ù©dG ÖFÉædG

 É`̀ v«`̀fhô`̀à`̀μ`̀dEG  äÓ`̀eÉ`̀©`̀ª`̀dG  ™«ªL  QGô`̀ª`̀à`̀ °`̀SG  Ö`̀é`̀j
É```̀ fhQƒ```̀ c á```ë```FÉ```L AÉ```̀ ¡```̀ à```̀ fG ó```©```H ≈```à```M

¢ùeCG äÉ``«ah ’h É``fhQƒc á``dÉM 615 »``aÉ©J

.»eƒ°ù©dG ∫OÉY |

 π≤àfG PEG ,É¡«a ø«∏eÉ©dG QÉÑc øe GóMGh zè«∏îdG QÉÑNCG{ äó≤a
.á°ù°SDƒªdG »a »æØdG ¢Sóæ¡ªdG QÉeƒc ¢û«æjO π«eõdG ¬∏dG áªMQ ≈dEG

 á«Ñ∏b  áeRCÉH  ¬àHÉ°UEG  ôKEG  ÉeÉY  50  ôªY  øY  π«eõdG  »aƒJ  óbh
.áÄLÉØe

 ,2000 ΩÉY òæe zè«∏îdG QÉÑNCG{`H  πMGôdG  π«eõdG  ≥ëàdG  óbh
 πc  ΩGôàMGh  ÖëH  »¶Mh  ,πª©dG  »a  ¬°UÓNEGh  ¬JAÉØμH  ±ôYh

.á°ù°SDƒªdG »a ø«∏eÉ©dGh øjQôëªdG
 ≈°SC’Gh  º`̀dC’G  øY  ôÑ©Jh  π«eõdG  ≈©æJ  PEG  ,zè«∏îdG  QÉÑNCG{h

.¬FÉæHCGh ¬àLhõd IÉ°SGƒªdGh AGõ©dG ¢üdÉîH Ωó≤àJ ,¬∏«Môd

ˆG áeP »a QÉeƒc ¢û«æjO π«eõdG



áæWÓ°ùdG ÒeC’GóÑY :Öàc
 ºJh  É¡Yô°üe  Ió``̀aGh  â«≤d
 ¿ƒHÉ°üe º¡æ«H ¢UÉî°TCG 9 PÉ≤fEG
 óMCÉH ¢ùeCG AÉ°ùe ™bh ≥jôM »a

.¢ùHÉæ°ùdG á≤£æªH ºYÉ£ªdG
 á`̀«`̀dh’G  π«°UÉØàdG  ô«°ûJh
 á©HÉ°ùdG  á`̀YÉ`̀°`̀ù`̀dG  »`̀a  ¬``̀fG  ≈``̀ dEG
 ¢``̀ù``̀eCG AÉ``̀°``̀ù``̀e ø```̀e ∞``̀°``̀ü``̀æ``̀dGh
 ¿ƒ`̀∏`̀ eÉ`̀©`̀ dG Å``̀Lƒ``̀a (â``̀Ñ``̀°``̀ù``̀dG)
 GƒeÉ≤a  ≥jôM  Üƒ°ûæH  º©£ªdÉH
 ∫É°üJ’Gh  êhôîdÉH  QƒØdG  ≈∏Y
 Ghô°†M  øjòdG  »fóªdG  ´ÉaódÉH
 º¡«≤∏J  Qƒ`̀a  áYô°ùdG  ¬`̀Lh  ≈∏Y
 äÉYƒªée ≈dEG Gƒª°ù≤fGh ÆÓÑdG
 Iô`̀°`̀UÉ`̀ë`̀e ø``̀e Gƒ`̀æ`̀μ`̀ª`̀à`̀j »`̀μ`̀ d

 ≈dEG  ∫É≤àf’G  øe  ¬©æeh  ≥jôëdG

.IQhÉéªdG »fÉÑªdG

 ™``̀bƒ``̀e »````̀a ó````̀LGƒ````̀J ó`````̀bh

 áWô°T  äGQÉ«°S  øe  OóY  ≥jôëdG

 »dÉgC’G  OÉ©HEÉH  GƒeÉbh  IóéædG

 ó`̀MG  ÜÉ`̀°`̀ü`̀j  Ó«μd  ™`̀bƒ`̀ª`̀dG  ø`̀e

 ´É``̀aó``̀dG ∫É````̀LQ Ωƒ``̀≤``̀«``̀dh º`̀¡`̀æ`̀e

 OÉªNEG  ó©Hh  ,º¡ÑLGƒH  »fóªdG

 äÉ≤«≤ëàdG  â∏°UGƒJ  ≥`̀jô`̀ë`̀dG

.¬HÉÑ°SCG áaô©ªd

 ¿CG  á«∏NGódG  IQGRh  äô`̀cPh

 äÉ«dBG  9  ``̀H  ™`̀aO  »fóªdG  ´É`̀aó`̀dG

 GƒæμªJh  G kOô```̀ah  É`̀ k£`̀HÉ`̀°`̀V  40h

 ≈æÑªH  ™`̀dó`̀fG  ≥jôM  OÉ`̀ª`̀NEG  ø`̀e

 9  PÉ``̀≤``̀ fEGh  ¢`̀ù`̀HÉ`̀æ`̀°`̀ù`̀dG  á≤£æªH

 ¿É`̀HÉ`̀°`̀ü`̀e  º`̀ ¡`̀ æ`̀ «`̀ H ¢``̀UÉ``̀î``̀°``̀TCG

 ≈dEG  Éª¡∏≤f  ºJ  ¥ÉæàNGh  ¥hôëH

 ôØ°SCG  ó`̀bh  ,êÓ©∏d  ≈Ø°ûà°ùªdG

 44) ICGô````eG IÉ``̀ ah ø`̀Y ≥`̀jô`̀ë`̀dG

 ô°TÉÑJ á°üàîªdG äÉ¡édGh (É keÉY

.≥jôëdG ÖÑ°S áaô©ªd É¡JGAGôLEG
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 (»ë°üdG ôéëdG øeR »a ÖëdG) ¿Gƒæ©H ¿ƒ°ùfÉe ∑QÉe ÖJÉμ∏d ∫É≤e »a
 GPEÉa ,Éª¡bôØj hCG Éª¡°†©H øe ø«LhõdG Üô≤j ¿CG ÉeEG »°ùØædG OÉ¡LE’G ¿CG ôcP
 á«ë°U ô«Z âfÉc GPEG  ÉeCG  ,iƒbCG  É¡∏©é«°S §¨°†dG ¿EÉa á«ë°U ábÓ©dG âfÉc

.¿Ó«îàj Éªe CGƒ°SCG ≈dEG Éª¡©aój ±ƒ°S §¨°†dG ¿EÉa
 á¡LGƒªd  ¢†©ÑdG  ô£°†«°S  á∏Ñ≤ªdG  IôàØdG  ∫ÓN  ¬`̀fCG  ¿ƒ°ùfÉe  ™bƒJh
 á«ØWÉ©dG  •ƒ¨°†dG  øe  ô«ãμdG  ∑Éæg  ¿ƒμ«°Sh  ,º¡àbÓ©d  ájQÉ©dG  á≤«≤ëdG
 íÑ°üà°S  ÖÑ°ùdG  Gò¡dh  ,ÉfhQƒc  AÉHƒd  …OƒLƒdG  §¨°†dG  ºbÉØJ  á¡LGƒªd
 ,¢üî°T  πc  IÉ«M  »a  äÉbÓ©dG  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  ájÉ¨∏d  áª¡e  áeOÉ≤dG  á∏MôªdG

.™Ñ£dÉH É¡FÉ¡fEG hCG ,øμeCG ¿EG É¡MÓ°UEGh
 á«eÓ°SE’G ¿hDƒ°ûdGh ∫ó©dG IQGRh øY IQOÉ°U áãjóM á«FÉ°üMEG äô¡XCG
 5  ƒëf  »°VÉªdG  ΩÉ©dG  ∫ÓN  â¨∏H  êGhõ`̀dG  Oƒ≤Y  á∏ªL  ¿CG  øjôëÑdG  áμ∏ªªH
 êGhõdG ä’ÉM OóY ¿Éc ø«M »a ,ÉbÓW 23h ø«ØdCG πHÉ≤e ,ÉLGhR 542h ±’BG

.¥ÓW ádÉM 1929h ,¬d ≥HÉ°ùdG ΩÉ©dG »a 6039
 ∫ƒM  áMÉ°ùdG  »∏Y  ä’DhÉ°ùàdGh  ±hÉîªdG  ¢†©H  äQÉ`̀KCG  ΩÉ`̀ bQC’G  √òg
 »gh  ,ÉfhQƒc  øeR  »a  ¥Ó£dG  ´ÉØJQGh  ,ø««æjôëÑdG  êGhR  ™LGôJ  ÜÉÑ°SCG
 ¢Shô«a  QÉ°ûàfG  ™ªa  ,á«ªdÉY  á«°†b  âëÑ°UCG  πH  ,§≤a  á«∏ëe  â°ù«d  á«°†b
 ô«¨J á¶ëd »ah ,»ª°ùe ô«Z πLC’h ,∫õæªdG Ωhõd ≈∏Y ™«ªédG ôÑLCG ÉfhQƒc
 ÉæàH ≈àM ,Iô«Ñc áLQóH êGhRC’G É¡«∏Y OÉàYG »àdG IÉ«ëdG âdóÑJh ,A»°T πc

.á«LhõdG äÉbÓ©dG øe ø«°†bÉæàe ø«≤jôa ΩÉeCG
 …ô°SC’G  ΩÉé°ùf’Gh  ºMÓàdG  IOÉ`̀jR  ócDƒj  êGhRC’G  øe  ∫hC’G  ≥jôØdG
 áëæe  ≈dEG  âdƒëJ áæëªdG  √òg ¿CÉH  ø«ë°Vƒe ,á∏FÉ©dG  OGôaG  ø«H  §HGôàdGh
 πch ¿É°û«©j ÉfÉc ¿G ó©H ∂dPh ,ójóLh ∫hCG øe Éª¡°†©H ¿ÉLhõdG ∞°ûàμj »c
 øé°S øe AÉæHC’G  øe ô«ãμdG  êhôN øY Ó°†a Gòg ,ôNBÓd  √ô¡X ôjój  Éª¡æe
 É¡μ∏ªj ’ í«JÉØªH ¬HGƒHCG  Gƒ≤∏ZCGh ,¬∏NGóH Gƒ©bƒ≤J …òdG »°VGôàa’G ºdÉ©dG

.¢†©ÑdG Éª¡°†©ÑH ø«LhõdG ábÓY ≈∏Y É«HÉéjEG ¢ùμ©fG …òdG ôeC’G ºgô«Z
 ,ÉeÉªJ ∞dÉîe …CGQ ¬d ¿Éc ó≤a (Ö∏ZC’G ¬fCG »d hóÑjh) »fÉãdG ≥jôØdG ÉeCG
 ºbÉah  ,äGQÉé°ûdG  Ö¡dCGh  ,ÜÉ°üYC’G  π©°TCG  »ë°üdG  ôéëdG  ¿CG  iôj  ƒ¡a
 í∏ªdG  IOÉjR  hCG  ,QÉ«îdGh  ºWÉª£dG  ÖÑ°ùH  ÉfÉ«MCG  Ö°ûæJ  ób  »àdG  äÉaÓîdG
 hCG  á¡aÉàdG  ÜÉÑ°SC’G  øe  Égô«Zh  ,ÉMƒàØe  ΩÉªëdG  ÜÉH  ∑ôJ  hCG  ,ΩÉ©£dG  »a
 πFÉ°Sh ≈∏Y âÑàc É¡fCG ≈dEG äÉjô°üªdG äÉLhõdG ióMEG â∏°UhCG »àdG ájƒ≤dG
 áªμëe  øe  ÉfƒÑ«éàgh  ¿Éªc  â«ÑdG  »a  áYÉ°S  ™HQ{  á∏FÉb  ºμ¡àJ  π°UGƒàdG

!!zIô°SC’G
 »a  π°UGƒàªdG  çƒμªdG  ÖÑ°ùH  IOó¡e  á«LhõdG  äÉbÓ©dG  âJÉH  É«ªdÉY
 øe  300  øe  ôãcCG  ¿CG  ≈àM  ¥Ó£dG  ä’ó©e  â©ØJQG  ø«°üdG  »Øa  ,∫õæªdG
 ∂dòch ,»°VÉªdG ôjGôÑa 24 øe ¥Ó£dG ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d ó«YGƒe GhOóM êGhRC’G
 ¿CG  øe  Iô°SC’G  á«eÉëe  ¿ƒà∏cÉ°T  áfhQÉÑdG  äQòM  å«M  É«fÉ£jôH  »a  ∫ÉëdG

.¥Ó£dG ä’ÉM øe ójõ«°S ÉfhQƒc
 óYÉ°üJ ó©H áKÉ¨à°S’G Iô«Jh â©ØJQG á«μjôeC’G IóëàªdG äÉj’ƒdG »ah
 Éªd ,áYhôe ádÉM ≈dEG π°Uhh ,»dõæªdG ôéëdG AÉæKCG OGR …òdG »dõæªdG ∞æ©dG
 Ée ÜGô£°VG ¢VGôYCÉH ≈ª°ùj Ée Qƒ¡X ≈dEG …ODƒJ á«Ñ∏°S QÉKBG øe ôéëdG Gò¡d
 á©eÉéH »°ùØædG Ö«Ñ£dG ¢ùà«c ó«ØjO ∂jhRƒ«f √ócCG Ée Ö°ùëH ,áeó°üdG ó©H

 .Éμ°SGôÑf
!?ÉfhQƒc øeR »a »ë°üdG ôéëdG ácô©e »a Ö°ùμ«°S ø«≤jôØdG iCG iôJ

!áeOÉ≤dG ΩÉjC’G ¬æY Ö«éà°S ∫GDƒ°S

halakamal99@hotmail.comøjódG ∫Éªc ádÉg

»ë°üdG ôéëdG øeR »a ÖëdG

 øH  óªM  ï«°ûdG  QƒàcódG  ø`̀cô`̀dG  ó«ª©dG  ó`̀cCG

 ¿ƒÄ°ûd ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe áØ«∏N ∫BG  óªëe

 ájƒYƒàdG  äÓªëdG  QGôªà°SG  ÖjQóàdGh  äÉ«∏ª©dG

 á«æeC’G  äÉjôjóªdG  áWô°T  OGô``̀aCG  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG

 ø«æWGƒª∏d  á¡LƒªdGh  ,áμ∏ªªdG  äÉ¶aÉëe  »`̀a

 äGAGô```̀LE’G  PÉ`̀î`̀JG  ≈∏Y  ójó°ûàdGh  ,ø«ª«≤ªdGh

 QGô≤H  ø«eõà∏ªdG  ô«Z  ø«ØdÉîªdG  ∫É«M  á«fƒfÉ≤dG

 Ωó`̀Yh  ,áeÉ©dG  ø`̀cÉ`̀eC’G  »`̀a  ¬`̀Lƒ`̀dG  áeÉªc  AGó``̀JQG

 äÉ```̀bhC’G  á`̀aÉ`̀c  »`̀a  »`̀YÉ`̀ª`̀à`̀L’G  ó`̀YÉ`̀Ñ`̀à`̀dG  ≥«Ñ£J

 ®ÉØëdG »a ádhòÑªdG Oƒ¡édG øª°V ∂dPh ,øcÉeC’Gh

.™ªàéªdG áeÓ°S ≈∏Y

 áØdÉîe  10866  π«é°ùJ  º`̀J  ¬``̀fCG  í``̀°``̀VhCGh

 áeÉ©dG ø``̀cÉ``̀eC’G »`̀a ¬`̀Lƒ`̀dG  á`̀eÉ`̀ª`̀c AGó```̀ JQG Ωó``̀Y

 á`̀«`̀æ`̀Wƒ`̀dG á`̀æ`̀é`̀∏`̀dG QGô```̀b ≥`̀«`̀Ñ`̀£`̀J »``̀a Aó``̀Ñ``̀dG ò`̀æ`̀e

 ájôjóe  â∏é°S  å«M  ,É`̀fhQƒ`̀c  ¢Shô«a  áëaÉμªd

 Éª«a  ,á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e  2989  ¥ôëªdG á¶aÉëe  á`̀Wô`̀°`̀T

 2643  á«dÉª°ûdG  á¶aÉëªdG  áWô°T  ájôjóe â∏é°S

 áWô°T  á`̀jô`̀jó`̀e  »``a  á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e  2096h  ,á`̀Ø`̀dÉ`̀î`̀e

 É¡à∏é°S  äÉØdÉîe  1808h  ,áª°UÉ©dG  á¶aÉëe

 â∏é°S  Éªc  ,á«HƒæédG  á¶aÉëªdG  áWô°T  ájôjóe

 ,áØdÉîe 1246 ΩÉ©dG øeC’G á°SÉFôH äÉ«∏ª©dG IQGOEG

 øeC’ áeÉ©dG IQGOE’G πÑb øe É¡∏«é°ùJ ºJ áØdÉîe 84h

 ¿ƒÄ°ûd ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe ±É°VCGh .òaÉæªdG

 »àdG  ájƒYƒàdG  äÓªëdG  ¿CÉH  ÖjQóàdGh  äÉ«∏ª©dG

 á«ªgCG  ≈∏Y  ó«cCÉàdG  πª°ûJ  á«∏NGódG  IQGRh  ÉgòØæJ

 äÉbô£dÉc  áeÉ©dG  øcÉeC’G  »a  ¬LƒdG  áeÉªc  AGóJQG

 ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  äÉgõæàªdGh  πMGƒ°ùdGh  ¥Gƒ°SC’Gh

 ôãcC’  ™ªéàdG  Ωó©H  ó«≤àdG  ™e  ájQÉéàdG  äÓëªdG

 øe  ÖfÉL  ¢ü«°üîJ  º`̀J  å«M  ,¢UÉî°TCG  5  ø`̀e

 »a  ø«ª«≤ªdGh  á«ÑæLC’G  äÉ«dÉé∏d  äÓªëdG  √òg

 á«ÑæLCG  á¨d  øe  ôãcCÉH  É¡ªjó≤J  ∫ÓN  øe  øjôëÑdG

 ôÑcC’  ájƒYƒàdG  äÉeƒ∏©ªdG  ∫ƒ°Uh  ¿Éª°†d  ∂dPh

 äÓªëdG QGôªà°SG kGócDƒe ,øjóaGƒdG øe øμªe Qób

 ió`̀d »`̀Yƒ`̀dG õ`̀jõ`̀©`̀J ≈``̀ dEG ±ó`̀¡`̀J »`̀à`̀dG á`̀jƒ`̀Yƒ`̀à`̀dG

 IófÉ°ùeh  ΩGõàd’G  á«ªgCÉH  ø«ª«≤ªdGh  ø«æWGƒªdG

.ÉfhQƒc áëFÉL á¡LGƒe »a áμ∏ªªdG Oƒ¡L

ΩÉ©dG øeC’G ¢ù«FQ óYÉ°ùe

¬``LƒdG  á``eÉªc  AGó``JQG  Ωó``Y  á``ØdÉîe  866h  ±’BG  10  π``«é°ùJ

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

á©ªL ∑QÉÑe óª .O Mubarak_bh@yahoo.com

Bob Ross

 ¿É````̀æ````̀Ø````̀dG »``````̀aƒ``````̀J
 »```μ```jô```eC’G ΩÉ```̀ °```̀ Sô```̀ dGh
 ™`̀HGô`̀ dG »``a ¢```̀ShQ Üƒ``̀H
 ,1995  ΩÉ``̀Y  ƒ`̀«`̀dƒ`̀j  ø``e
 ºdh ,áàZÉÑe ¬JÉah âfÉch
 ºd  PEG  ,É¡àbh  G kô«Ñc  øμj
 ¬JÉah ø«M √ôªY RhÉéàj
 ¬àZÉH  ¿CG  ó©H  ,áæ°S  52
 .ájhÉØª∏dG  Oó¨dG  ¿ÉWô°S
 ,É kaôàëe É keÉ°SQ ¿Éc ¬æμdh
 ∂°ùªj  É`̀ª`̀æ`̀«`̀M  É``̀ kfÉ``̀æ``̀ah

 ,á≤«≤ëdÉH ¿ƒμj Ée ¬Ñ°TCG  ≈dEG  ¿GƒdC’G ∫ƒëj ¬fEÉa  º°SôdG  IÉ°Tôa
 á©àe  ÆÉÑ°UC’G  §∏îjh  º°Sôj  ƒgh  ¬JógÉ°ûe  Oôée  øe  π©é«a
 ¬ÑM øY ô«Ñ©àdG »a ¬à≤jôW ƒg ∂dP øe á©àe ôãcC’Gh ,á«gÉæàe
 §«£îàdG  AÉæKCG  É¡H  Ωƒ≤j  »àdG  ìô°ûdG  á«∏ªYh ,º°SôdÉH  ¬Ø¨°Th

 .á∏«ªédG á«æØdG ¬dÉªYCG øe áMƒd πμd ò«ØæàdGh
 óMCG  »æfC’h  ,¢`̀ShQ  ÜƒH  IÉ`̀ah  iô`̀cP  ô¡°ûdG  Gòg  ±OÉ°üJ
 ,¬æY IAGô≤∏d G kAõL »àbh øe â©£≤à°SG ó≤a ,á«æØdG ¬dÉªYCG »Ñëe
 »a ¢ùØædG  º∏Y AÉÑWCG  ¢†©H ∫ƒ≤j  .¬dÉªYCG  øe ¢†©H IógÉ°ûeh
 òØæj  ƒgh  ¬JógÉ°ûe  Oôée  ¿EG  ,¢ShQ  ÜƒH  ∫ÉªYCG  ≈∏Y  º¡≤«∏©J
 ô«¨Jh  ,¢ùØædG  »a  Qhô°ùdG  ≈∏Y  å©ÑJ  »c  »ØμJ  á«æØdG  ¬dÉªYCG
 IÉ«ëdG ≈dEG ô¶æj ¿É°ùfE’G π©éJh ,ÜÉ°üYC’G ó°T πjõJh ,êGõªdG
 ¬dÉªYCG  IógÉ°ûe  ¿CG  Éªc  ,ájóédGh  èæ°ûàdG  øY  G kó«©H  áWÉ°ùÑH

!¿ƒdƒ≤j Gòμg ,ΩÓ°S »a ΩƒædG ≈dEG Oƒ∏îdG ≈∏Y óYÉ°ùJ π«∏dÉH
 Öæéàj  ¿É`̀c  ¬fCÉH  ¬dÉªYCG  º¶©e  »a  ¢`̀ShQ  Üƒ`̀H  õ«ªJ  ó`̀bh
 áMƒd ¬d óéJ Ée G kQOÉæa ,äÉ«°üî°ûdGh ,¢UÉî°TC’Gh ,ô°ûÑdG º°SQ
 ¬àMƒd ¿ƒμJ ÉªHQh ,G kóL π«∏≤dG ,π«∏≤dG ÉªHQ ,¢SÉædG É¡«a ô¡¶j
 ió`̀MEG  (fire camp)  º«îªdG  QÉ`̀f  º°SG  πªëJ  »àdG  á«æØdG
 ¢ù∏éj  πLQ  øe  G kAõ`̀L  É¡«a  º°SQ  »àdGh  G kóL  IQOÉædG  äÉMƒ∏dG
 É k≤°TÉY ¿Éc πHÉ≤ªdG »a ¬æμd ,Ióbƒe QÉf ¬eÉeCGh Iôé°T ≈dEG É kÄμàe
 ,äGô«ëÑdGh  ∫ÉÑédGh  QÉé°TC’G  º°SQ  øe  ôãμj  ¿Éμa  ,á©«Ñ£∏d
 äÉÑædGh ¢ùjQÉ°†àdG ∫ƒM QƒëªàJ ¬dÉªYCG Ö∏ZCG .∂dP »a øæØàjh
 º°SôH »Øàμj ¬fEÉa ¿É°ùfE’G ≈dEG  IQÉ°TE’G ójôj ¿Éc GPEGh ,√É«ªdGh
 OƒLh  ≈∏Y  ájõeQ  »a  ,ICÉaóe  ¬H  »Ñ°ûN  ∫õæe  hCG  ,ô«¨°U  ñƒc

.¿É°ùfE’G
 ™«ÑH íª°ùj ºd ¢ShQ ÜƒH ¿CG É k«°üî°T »d âaÓdG øe ¿Éc óbh
 ≈ØàcÉa  ,¢VQÉ©ªdGh  ∞MÉàªdG  »a  ™°VƒJ  ¿CG  Oôj  ºdh  ,¬JÉMƒd
 ¬JÉMƒd  ™«ªL  âdGRÉeh  ,¬H  á°UÉN  äÉYOƒà°ùe  »a  É¡æjõîàH
 PBS  áμÑ°T  ≈∏Y  ºjó≤dG  ¬éeÉfôH  »a  øjógÉ°ûª∏d  É¡eób  »àdG
 ,äÉ«æ«fÉªãdG  ∫Ó`̀N  É«YƒÑ°SCG  ¢Vô©j  ¿É`̀c  …ò`̀ dGh  ,á«μjôeC’G

 .á¶ë∏dG √òg ≈àM á«fƒJQÉc ≥jOÉæ°U »a ∑Éæg áXƒØëe

 øé°ùdG  É«∏©dG  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  äó`̀jCG
 OÓÑdG  ø`̀Y  √OÉ``̀©``̀HEGh  »é«∏N  ≈∏Y  áæ°S  15
 øjôëÑdG  ≈`̀dEG  äGQóîªdG  Öjô¡àH  ¬àfGOEG  ó©H
 ¢û«°ûëdG  Öjô¡J  OÉ`̀à`̀YG  PEG  ,É`̀¡`̀H  QÉ``é``J’Gh
 É¡Ø«∏¨J  ó©H  É¡aÉ°ûàcG  Ö©°üj  á«æa  á≤jô£H
 áëFGôdG äGP äGQÉ¡ÑdG øe Iô«Ñc äÉ«ªc πNGO

.ô°ùédG ôÑY É¡dÉNOEGh IPÉØædG
 ób  äGQó`̀î`̀ª`̀ dG  á`̀ë`̀aÉ`̀μ`̀e  IQGOEG  â`̀ fÉ`̀ ch
 á«°ùæL øe º¡àªdG  ΩÉ«≤H ó«ØJ äÉeƒ∏©e â≤∏J
 ô°ùL  ôÑY  IQóîªdG  OGƒªdG  Öjô¡àH  á«é«∏N

 á«æa  ¥ô`̀£`̀H  É`̀¡`̀FÉ`̀Ø`̀NEG  ≥`̀jô`̀W  ø`̀Y  ó¡a  ∂∏ªdG
 ºàa ,Iô`̀«`̀Ñ`̀c äÉ`̀«`̀ª`̀μ`̀Hh É`̀¡`̀aÉ`̀°`̀û`̀à`̀cG Ö`̀©`̀°`̀ü`̀j
 ó¡a ∂∏ªdG ô°ùL ≈∏Y ¬d ø«ªc OGóYEGh Ö«JôàdG

.¬dƒ°Uƒd GQÉ¶àfG
 ºJ  ô°ùédG  ≈`̀dEG  º¡àªdG  ∫ƒ°Uh  OôéªHh
 ™£b  ¢ùªN  ≈∏Y  Qƒã©dG  ºJh  ¬JQÉ«°S  ¢û«àØJ
 πNGO  ø«≤∏¨e  ÉeGôL  4666  ¿ƒfõj  ¢û«°ûM
 Iƒ¡≤dÉH  ¢UÉN  ±Ó`̀Z  √Ó``̀YCGh  ¿ƒ∏jÉf  ¢ù«c
 á£°T  »`̀a  ¢Sƒª¨eh  ≥`̀°`̀U’  §jô°ûH  ∞∏¨e
 Gƒ`̀fÉ`̀ch  ô```̀KC’G  ÜÓ``̀c  π«∏°†J  ¢`̀Vô`̀¨`̀H  IQÉ``̀M

 »≤æªH  ¢`̀UÉ`̀î`̀dG  ¥hó`̀æ`̀°`̀ü`̀dG  π``̀NGO  øjCÉÑîe
.zAGƒ¡dG ôà∏a{ IQÉ«°ùdG ∑ôëe

 OGƒªdG  »`̀a  ôLÉàj  ¬``fCG  º¡àªdG  ±ô`̀à`̀YGh
 øe  Iô«Ñc  äÉ«ªc  Öjô¡J  OÉ`̀à`̀YGh  ,IQó`̀î`̀ª`̀dG
 É¡Ø«∏¨J ó©H ô°ùédG ≥jôW øY IQóîªdG OGƒªdG
 ≈àM  äGQÉ`̀¡`̀Ñ`̀dG  π`̀NGO  É¡©°Vhh  á«æa  ¥ô£H
 Ωƒj  É¡£Ñ°V  º`̀J  ¿CG  ≈``̀dEG  √ô``̀eCG  ∞°ûc  ºàj  ’

.á©bGƒdG
 26  »a  ¬`̀fCG  º¡àªdG  ≈`̀dEG  áHÉ«ædG  äóæ°SCGh
 ó¡a  ∂∏ªdG  ô°ùL  øeCG  IôFGóH  2019  ¢ù£°ùZCG

 »a ¢û«°ûëdG IQóîe IOÉe QÉéJ’G ó°ü≤H Ö∏L
 RÉM  É«fÉK  ,ÉfƒfÉb  É¡H  ìô°üªdG  ∫Gƒ`̀MC’G  ô«Z
 ¢û«°ûëdG IQóîe IOÉe »WÉ©àdG ó°ü≤H RôMCGh
 ÉãdÉK  ,ÉfƒfÉb  É¡H  ìô°üªdG  ∫Gƒ``̀MC’G  ô«Z  »a

.äÉeƒ∏©ªdG á«æ≤J RÉ¡éH á«MÉHEG OGƒe RÉM
 º¡àªdG áÑbÉ©ªH áLQO ∫hCG áªμëe â°†bh
 QÉæjO  ±’BG  5  áeGôZh  áæ°S  15  Ióe  øé°ùdÉH
 QÉæjO áFÉe ¬ªjô¨Jh OÓÑdG øY √OÉ©HEÉH äôeCGh
 ±ÉæÄà°S’G áªμëe äójCG Éª«a ,ÉãdÉK áª¡àdG øY

.ºμëdG

 ¢``û«°ûëdG ø``e äÉ``eGôL ƒ``∏«c 5 ¬``JRƒëH §``Ñ°V »``é«∏îd á``æ°S 15 ø``é°ùdG
ôKC’G ÜÓc π``«∏°†àd IQÉ``M á``£°ûH ∞``∏¨e Iƒ¡b ¢``ù«c π``NGO äGQó``îªdG ≈``ØNCG

 ô¡ªéàdÉH  ø«fGóe  5  áHƒ≤Y  ±ÉæÄà°S’G  áªμëe  âdóY
 äGƒ`̀Ñ`̀Y AÉ``̀≤``̀dEGh äGQÉ````̀WEG »`̀a QÉ`̀ æ`̀ dG ∫É`̀©`̀ °`̀TEGh ,Ö`̀¨`̀°`̀û`̀dGh
 É¡à∏©Lh  ,Iôà°S  á≤£æe  »a  ø`̀eC’G  äGƒ`̀b  ≈∏Y  ±ƒJƒdƒªdG
 áªμëªdG  äô``̀eCG  Éªc  äGƒæ°S  çÓ`̀K  ø`̀e  ’ó`̀H  áæ°S  ¢ùÑëdG
 äÉHƒ≤©dG  ióMEÉH  É¡H  »°†≤ªdG  ¢ùÑëdG  áHƒ≤Y  ∫GóÑà°SÉH

 .™ªàéªdG áeóN »a πª©dG »gh á∏jóÑdG
 G kô¶fh  áHƒ≤©dG  ôjó≤J  ∫Éée  ≈ah  ¬fEG  áªμëªdG  âdÉbh
 áªμëªdÉa ôª©dG πÑà≤e »a º¡fƒch ø«ª¡àªdG ø°S áKGóM ≈dEG
 ≈àM ,á∏jóÑdG äÉHƒ≤©dÉH É¡dGóÑà°SGh áHƒ≤©dG πjó©àH »°†≤J

.¿ƒé°ùdG ÖgÉ«Z πNGO º¡∏Ñ≤à°ùe ™«°†j ’
 ó«Øj  á°ù«FôdG  äÉ«∏ª©dG  áaôZ  ¬à≤∏J  ÆÓH  ∑Éæg  ¿É`̀ch
 äGQÉ``̀WEG  »`̀a  ≥`̀jô`̀M  ∫É`̀©`̀°`̀TEGh  ô¡ªéàdÉH  ø«dƒ¡ée  ΩÉ«≤H
 ≈∏Y ábQÉM äGƒÑY AÉ≤dEGh ™ªéàdÉH GƒeÉb PEG ,Iôà°S á≤£æªH
 ¢†jô©J  øjó°UÉb  ™bGƒªdG  óMCG  »a  IõcôªàªdG  øeC’G  äGƒb
.á≤£æªdG πNGO QGôØdÉH GhP’h ô£î∏d º¡dGƒeCGh ¢SÉædG IÉ«M
 ±ôàYG PEG ø«ª¡àe 556 •QƒJ á©bGƒdG äÉjôëJ âØ°ûch

 áªLÉ¡e  ≈∏Y  ø«ª¡àªdG  »bÉH  ™`̀e  ≥ØJG  ¬`̀ fCG  ∫hC’G  º¡àªdG
 äGQÉWE’G πªëH GƒeÉbh ±ƒJƒdƒªdG äGƒÑ©H áWô°ûdG äGƒb
 AÉ≤dEÉH  GƒeÉbh  ™bƒªdG  ≈dEG  Gƒ¡LƒJh  ábQÉëdG  äÉLÉLõdGh
 ΩÉb  Éª«a  ø``̀eC’G  äGƒ``̀bh  á`̀YQó`̀ª`̀dG  ≈∏Y á`̀bQÉ`̀ë`̀dG  äGƒ`̀Ñ`̀©`̀dG
 GƒHôg  ºK  É¡bôMh  äGQÉ`̀WE’G  ≈∏Y  ∫hôàÑdG  Ö°ùμH  ¿hô`̀NBG
 øe ≥Ñ°Sh ,á©bGƒdÉH ø«ª¡àªdG »bÉH ±ôàYG Éª«a ¿ÉμªdG øe
 á«FÉæédG  º¡JÓé°S  øe  øs«ÑJ  ø«ª¡àªdG  ¿CG  iƒYódG  ¥GQhCG
 ÉjÉ°†b  »a  º¡«∏Y  ºμëdG  ≥Ñ°Sh  á∏KÉªe  ÉjÉ°†b  »a  º¡eÉ¡JG

.á∏KÉªe
 17  ¿ƒ°†Z  »a  Éª¡fCG  áeÉ©dG  áHÉ«ædG  Éª¡«dEG  â¡Lhh
 Gƒ∏©°TCG  áª°UÉ©dG  á¶aÉëe øeCG  IôFGóH 2018 ΩÉ©d  ôÑª°ùjO
 áæ«ÑªdG  ä’ƒ≤æªdG  »`̀a  É≤jôM  ø«dƒ¡ée  ø`̀jô`̀NBGh  GóªY
 ø«°Vô©e  ,ΩÉ©dG  ≥jô£dG  »a  ô°†ëªdÉH  ´ƒædGh  ∞°UƒdG
 ø«ÑªdG  ƒëædG  ≈∏Y  ∂`̀ dPh  ô£î∏d  º`̀¡`̀dGƒ`̀eCGh  ¢SÉædG  IÉ«M

.¥GQhC’ÉH
 ¿Éμe »a ô¡ªéJ »a ø«dƒ¡ée øjôNBGh Gƒcôà°TG :É«fÉK

 ¬æe  ¢Vô¨dG  π``̀bC’G  ≈∏Y  ¢UÉî°TCG  á°ùªN  ø`̀e  ∞`̀dDƒ`̀e  ΩÉ`̀Y
 »a  ø«eóîà°ùe  ,ΩÉ©dG  øeC’ÉH  ∫Ó``NE’Gh  ºFGôédG  ÜÉμJQG
 ≈∏Y ∂dPh É¡∏LCG øe Gƒ©ªéJ »àdG ájÉ¨dG ≥«≤ëàd ∞æ©dG ∂dP

.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG
 äGƒÑY  ø«dƒ¡ée  ø`̀jô`̀NBGh  GhRô```̀MCGh  GhRÉ``̀M  :ÉãdÉK
 »a É¡dÉª©à°SG ó°ü≤H z±ƒJƒdƒe äÉLÉLR{ ∫É©à°TÓd á∏HÉb
 ô£î∏d  á°UÉîdGh  áeÉ©dG  ∫Gƒ``̀eC’Gh  ¢SÉædG  IÉ«M  ¢†jô©J

.¥GQhC’ÉH ø«ÑªdG ƒëædG ≈∏Y ∂dPh
 á¡LƒªdG º¡àdG ¿CG ≈dEG äQÉ°TCG áLQO ∫hCG áªμëe âfÉch
 â£ÑJQGh óMGh »eGôLEG ´hô°ûe É¡ª¶àfG ób ø«ª¡àªdG ≈dEG
 ¬©e  »°†≤J  iò`̀dG  ô`̀eC’G  áFõéàdG  πÑ≤j  ’  ÉWÉÑJQG  É¡°†©ÑH
 ™«ªL  ¿CG  äQÉ`̀°`̀TCGh  ,ºgó°TC’  IQô≤ªdG  áHƒ≤©dÉH  áªμëªdG
 ôeC’G ô°ûY áæeÉãdG Gƒªàj ºdh ô°ûY á°ùeÉîdG GhRÉL ø«ª¡àªdG
 äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  øe  ∞ØîªdG  Qò©dG  º¡fCÉ°ûH  ôaGƒàj  iòdG
 äGƒæ°S 3 ø«ª¡àªdG ¢ùÑëH áªμëªdG â°†b ÜÉÑ°SC’G √ò¡dh

.äÉeÉ¡JG øe º¡«dEG óæ°SCG ÉªY

..º¡∏Ñ≤à°ùe ≈∏Y É°UôMh º¡æ°S áKGóM ≈dEG G kô¶f
Iôà°S »``a äGQÉWEG ¥ô``ëH ø«fGóe á``°ùªîd ¢``ùÑëdG øe ’ó``H ™``ªàéªdG á``eóN

 åMÉÑª∏d  á`̀eÉ`̀©`̀dG  IQGOE’G  ΩÉ``Y  ô`̀jó`̀e  ìô`̀°`̀U
 äGQóîªdG  áëaÉμe  áWô°T  ¿CÉH  á«FÉæédG  á`̀dOC’Gh
 ìhGôàJ  ¢UÉî°TCG  áKÓK  ≈∏Y  ¢†Ñ≤dG  øe  âæμªJ
 ƒÑ°ûdG IOÉe º¡éjhôàd ÉeÉY 43h 33 ø«H ºgQÉªYCG

.IQóîªdG
 ™ªLh äÉeƒ∏©ªdG øe ócCÉàdG ó©H ¬fCG í°VhCGh
 …ôëàdGh åëÑdG ∫ÉªYCG Iô°TÉÑe ºJ áeRÓdG ádOC’G

 ¿Éμeh øjQƒcòªdG ájƒg ójóëJ øY äôØ°SCG  »àdG
 øe á«ªc º¡JRƒëHh º¡«∏Y ¢†Ñ≤dG ºJ PEG ,ºgOƒLh

.á«dÉe ≠dÉÑe ≈dEG áaÉ°VE’ÉH IQóîªdG ƒÑ°ûdG IOÉe
 åMÉÑª∏d  áeÉ©dG  IQGOE’G  ΩÉ`̀Y  ôjóe  QÉ`̀°`̀TCGh
 ≈∏Y ß`̀Ø`̀ë`̀à`̀dG º``̀J ¬```̀fCG ≈```̀dEG á`̀«`̀FÉ`̀æ`̀é`̀dG á`````̀dOC’Gh
 á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``̀LE’G  πc  PÉîJGh  ,äÉWƒÑ°†ªdG
.áeÉ©dG áHÉ«ædG ≈dEG á«°†≤dG ádÉME’ G kó«¡ªJ áeRÓdG

QóîªdG ƒÑ°ûdG èjhôàH ø``«ª¡àe áKÓK ≈∏Y ¢†Ñ≤dG

 IQGOE’G  ΩÉ``̀Y  ô`̀jó`̀e  ìô`̀°`̀U
 á```````dOC’Gh å``MÉ``Ñ``ª``∏``d á``̀eÉ``̀©``̀ dG
 áëaÉμe  áWô°T  ¿CÉ``̀H  á«FÉæédG
 ÜGOB’G  ájÉªMh  ô°ûÑdÉH  QÉéJ’G
 ¢`̀†`̀Ñ`̀≤`̀dG ø``̀e â`̀æ`̀μ`̀ª`̀J á``̀eÉ``̀©``̀dG
 ø`̀e ø````̀«````̀JCGô````̀eGh π`````̀LQ ≈``̀∏``̀Y
 º¡eÉ«b  ôKEG  ájƒ«°SB’G  á«°ùæédG

 ∫ÉªYCG á°SQÉªe ≈∏Y ¢†jôëàdÉH
.áeÉ©dG ÜGOBÓd á«aÉæe

 »≤∏J  Qƒ```̀a  ¬````fCG  í```̀°```̀VhCGh
 ºJ ,¿CÉ°ûdG Gò¡H äÉeƒ∏©e IQGOE’G
 …ôëàdGh åëÑdG ∫ÉªYCG Iô°TÉÑe
 º¡JÉjƒg ójóëJ øY äôØ°SCG »àdG
 QGó°üà°SG  ó©H  º¡«∏Y  ¢†Ñ≤dGh

.áeÉ©dG áHÉ«ædG øe ¿PEG
 IQGOE’G  ΩÉ`̀Y  ô`̀jó`̀e  QÉ`̀ °`̀ TCGh
 á```````dOC’Gh å``MÉ``Ñ``ª``∏``d á``̀eÉ``̀©``̀ dG
 πc  PÉîJG  ºJ  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  á«FÉæédG
 ,áeRÓdG  á«fƒfÉ≤dG  äGAGô``̀LE’G
 ≈``dEG á`̀«`̀°`̀†`̀≤`̀dG á``̀dÉ``̀ME’ G kó`̀«`̀¡`̀ª`̀J

.áeÉ©dG áHÉ«ædG

 ≈`̀∏`̀Y  Gƒ``̀ °``̀ Vô``̀ M  ø``̀«``̀jƒ``̀«``̀ °``̀ SBG  3  §``Ñ``°``V
á`̀eÉ`̀©`̀dG ÜGOBÓ````̀ d á`̀«`̀aÉ`̀æ`̀e ∫É``̀ª``̀YCG á`̀°`̀SQÉ`̀ª`̀e

 ô¡X  ™`̀bh  …Qhô``̀e  çOÉ`̀M  »`̀a  ¬Yô°üe  …ƒ«°SBG  »≤d
 Iô«ØM á≤£æe øe Üô≤dÉH äGQÉ«°S çÓK ø«H zâÑ°ùdG{ ¢ùeCG

.IQódG √ÉéJÉH
 IóéædG áWô°T IQÉ«°S çOÉëdG ´ƒbh Qƒa äô°†M óbh
 ¢ùØf  »a  áeOÉ≤dG  äGQÉ«°ùdG  ô«°S  π«¡°ùàH  É`̀gOGô`̀aCG  ΩÉ`̀bh
 ºJh »fóªdG ´ÉaódGh QhôªdG áWô°T ∫ƒ°Uh ø«ëd √ÉéJ’G
 äÉ¡édG âëàa Égó©Hh ,çOÉëdG ™bƒe øe äÉÑcôªdG áMGREG

.¬HÉÑ°SCG áaô©ªd ≥«≤ëàdG á«ª°SôdG
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bƒe ≈∏Y á«∏NGódG IQGRh äôcP
 á≤£æe øe Üô≤dÉH äÉÑcôe çÓK ø«H …Qhôe çOÉM  :ôàjƒJ
 41{  ÉgGóMEG  ≥FÉ°S  IÉah  øY  ôØ°SCG  ,IQó`̀dG  √ÉéJÉH  Iô«ØM

.™bƒªdG »a É¡JGAGôLEG äô°TÉH á°üàîªdG äÉ¡édGh zÉeÉY

Iô«ØëdG á≤£æªH …Qhôe çOÉM »a …ƒ«°SBG ´ô°üe

QÉæjO ¿ƒ«∏ªdG z¢ùcQƒa{ á«°†b »``a äÉÑKE’G Oƒ¡°T AÉYóà°SG
 AÉYóà°SG  ≈dhC’G  á«FÉæédG  iôÑμdG  áªμëªdG  äQôb
 ¿É«æjôëH  ¿É≤«≤°T  É¡«a  Éª¡JoG  á©bGh  »a  äÉÑKE’G  Oƒ¡°T
 38  ƒëf  ø`̀e  QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏ªdG  äRhÉ`̀é`̀J  ∫Gƒ```̀eCG  ™ªéH
 »a  ÉgQÉªãà°SG  ºgƒH  ,áØ∏àîe  äÉ«°ùæL  øe  É k°üî°T

.ƒ«dƒj 13 óZ á°ù∏L »a ∂dPh ,z¢ùcQƒØdG{ IQÉéJ
 ó°V  äÉ`̀ZÓ`̀H  Ió`̀Y  â≤∏J  á«æ©ªdG  äÉ¡édG  â`̀fÉ`̀ch
 á∏FÉW ≠dÉÑe Éª∏°ùJ Éª¡fCÉH ó«ØJ ,»fÉãdGh ∫hC’G ø«ª¡àªdG
 ∫hGóJ  ∫Éée  »a  ÉgQÉªãà°SG  á«æH  ;º¡«∏Y  »æéªdG  øe
 ìÉ`̀ HQCG  Ö°ùμH  º¡d  Oƒ`̀Yh  ™`̀eh  ,z¢`̀ù`̀cQƒ`̀Ø`̀dG{  äÓª©dG
 ø«ª¡àªdG  ø`̀e  ìÉ``̀HQCG  ≈∏Y  º¡°†©H  π°üM  ó`̀bh  ,á∏FÉW
 Éeƒ≤j  º`̀ dh  ∂`̀ dP  ó©H  â©£≤fG  º`̀K  ,ô`̀¡`̀°`̀TCG  Ió`̀e  π©ØdÉH

.ÉjÉë°†dG øe áª∏°ùàªdG ≠dÉÑªdG ´ÉLQEÉH
 á©LGôeh  ø«ª¡àªdG  ∫ƒ`̀M  äÉjôëJ  AGô``̀LEG  ó©Hh

 ∂∏ªj  ’  º¡àªdG  ¿CG  øs«ÑJ  ,…õcôªdG  øjôëÑdG  ±ô°üe
 øe  áYƒªéªd  ≈``̀YOG  ó``bh  ,∫Gƒ````̀eC’G  ™ªéd  É k°ü«NôJ
 ô«Z  É¡fCG  ø«ÑJ  ájQÉ≤Y  ácô°T  ¬jód  ¿CG  º¡«∏Y  »æéªdG
 ¢†Ñ≤dG ó©Hh .™bGƒdG ¢VQCG  ≈∏Y É¡d OƒLh ’h á∏é°ùe
 ¿hO øe ∫GƒeC’G ™ªL áª¡àH »fÉãdG º¡àªdG ±ôàYG ¬«∏Y
 øY  äÓª©dG  IQÉéJ  »a  ÉgQÉªãà°SG  ¢Vô¨H  ,¢ü«NôJ
 π°üëàj  ¿Éc  Éª«a  ,á«fhôàμdE’G  äÓª©dG  IQÉéJ  ≥jôW
 ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ∞dCG 150 ø«H Ée º¡«∏Y »æéªdG øe ≠dÉÑe
 ,»æjôëH  QÉæjO  ∞`̀ dCG  50  ≈`̀ dEG  ’ƒ°Uh  ,QÉ`̀æ`̀jO  7500h
 âfÉc  ¿CG  ó©H  ,QÉ`̀æ`̀jO  ¿ƒ«∏ªdG  ´ƒªéªdG  RhÉéJ  ≈àM
 ,áæ°ùdG  ∞°üfh  ø«àæ°S  ∫ÓN  QÉæjO  ∞`̀dCG  250  ≠dÉÑªdG
 ∫GƒeC’G ™ªLh IQÉéàdG ∂∏J »a Éª¡∏ªY ¿Éª¡àªdG CGóH PEG

.2015 ΩÉY òæe

¢ùHÉæ°ùdG á≤£æªH ºYÉ£ªdG óMCÉH ≥jôM »a ¢UÉî°TCG 9 PÉ≤fEGh IóaGh ´ô°üe



تلقى �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن 

املوقر حفظه  الوزراء  اآل خليفة رئي�س  �سلمان 

اهلل ورعاه، مزيًدا من برقيات التهنئة من كبار 

يف  واملواطنني  وال�سفراء  والوزراء  امل�سوؤولني 

الفحو�سات  جناح  مبنا�سبة  البحرين  مملكة 

الطبية العتيادية التي اأجراها �سموه، وتكللت 

بحمد اهلل بالتوفيق والنجاح. 

خال�س  املهنئة،عن  برقياتهم  يف  وا  وعبرّ

بدوام  ل�سموه،  متنياتهم  واأ�سدق  تهانيهم 

العمر،  وطول  وال�سعادة  والعافية  ال�سحة 

ملوا�سلة  �سموه  يحفظ  اأن  تعاىل  اهلل  داعني 

يوفق  واأن  والتقدم،  والبناء  اخلري  م�سرية 

التي  الإجنازات  من  املزيد  لتحقيق  �سموه 

ت�سهدها مملكة البحرين يف �ستى املجالت.

ومن جانبه رفع ال�سيخ �سلمان بن اإبراهيم 

اآل خليفة الأمني العام للمجل�س الأعلى لل�سباب 

اإىل  والتبيكات  التهاين  خال�س  والريا�سة، 

املوقر  الوزراء  رئي�س  امللكي  ال�سمو  �ساحب 

املعتادة  الطبية  الفحو�سات  جناح  مبنا�سبة 

التي اأجريت ل�سموه، داعًيا اهلل العلي القدير اأن 

عليه  ي�سبغ  واأن  عنايته،  بكرمي  �سموه  يحفظ 

ململكة  ذخًرا  ويبقيه  والعافية،  ال�سحة  وافر 

م�سرية  ملوا�سلة  الكرمي  و�سعبها  البحرين 

اخلري والبناء والتنمية يف وطننا العزيز.

وبدوره عبرّ با�سم بن يعقوب احلمر وزير 

الإ�سكان، عن اأخل�س التهاين واأ�سدق التبيكات 

ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء، مبنا�سبة 

جناح الفحو�سات الطبية التي اأجراها �سموه، 

واأن  �سموه  يحفظ  اأن  وجل  عزرّ  اهلل  اإىل  مبتهالً 

وطول  والعافية  ال�سحة  موفور  عليه  يدمي 

العمر ملوا�سلة جهوده يف خدمة م�سرية النماء 

والتطور يف مملكة البحرين.

كما اأعربت فائقة بنت �سعيد ال�سالح وزيرة 

والتبيكات  التهاين  اآيات  اأ�سمى  عن  ال�سحة، 

الوزراء  امللكي رئي�س  ال�سمو  اإىل مقام �ساحب 

التي  العتيادية  الفحو�سات  جناح  مبنا�سبة 

اأجراها �سموه وتكللت بف�سل من اهلل بالنجاح، 

داعية اهلل العلي القدير اأن يحفظ �سموه ويدمي 

العمر،  وطول  والعافية  ال�سحة  موفور  عليه 

ململكة  و�سنًدا  ذخًرا  ويبقيه  خطاه  ي�سدد  واأن 

م�سرية  ملوا�سلة  الويف  و�سعبها  البحرين 

العطاء والزدهار والرخاء يف ظل العهد الزاهر 

حل�سرة عاهل البالد املفدى. 

ورفع علي بن حممد الرميحي وزير �سوؤون 

الإعالم، ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 

التبيكات  واأطيب  التهاين  اآيات  اأ�سمى  املوقر 

التي  الطبية  الفحو�سات  جناح  مبنا�سبة 

اأجراها �سموه، �سائالً املوىل عز وجل اأن يحفظ 

�سموه عًزا وذخًرا للوطن، واأن ينعم على �سموه 

التوفيق  ودوام  والعافية،  ال�سحة  مبوفور 

ودوره  العطاء  م�سرية  ملوا�سلة  وال�سداد، 

الريادي يف نه�سة مملكة البحرين. 

اآل  عبدالرحمن  بن  ه�سام  ال�سيخ  وهناأ 

عن  ونيابة  با�سمه  العا�سمة،  حمافظ   خليفة 

منت�سبي املحافظة �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 

الطبية  الفحو�سات  جناح  مبنا�سبة  الوزراء، 

التهاين  اأيات  اأ�سمى  اأجراها �سموه، رافًعا  التي 

والتبيكات ل�سموه على هذه املنا�سبة الكرمية، 

واأن  �سموه  يحفظ  اأن  القدير  العلي  اهلل  داعًيا 

يدميه  واأن  والعافية،  ال�سحة  مبوفور  ميده 

ململكة  والتقدم  البناء  م�سرية  ملوا�سلة  ذخًرا 

ملك  حل�سرة  الزاهر  العهد  ظل  يف  البحرين 

البالد املفدى.

عبداللطيف  عبداهلل  بارك  جانبه،  ومن 

جمهورية  لدى  البحرين  مملكة  �سفري  عبداهلل 

اأملانيا الحتادية، ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 

التي  الطبية  الفحو�سات  �سالمة  على  الوزراء 

جاءت نتائجها بحمد اهلل وف�سله ناجحة، �سائالً 

مبوفور  �سموه  على  مين  اأن  القدير  العلي  اهلل 

و�سنًدا  ذخًرا  يبقيه  واأن  والعافية،  ال�سحة 

للوطن وللمواطنني. 

فيما اأعرب جمال حممد فخرو النائب الأول 

التهاين  اأطيب  عن  ال�سورى  جمل�س  لرئي�س 

رئي�س  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  والتبيكات 

الطبية  الفحو�سات  جناح  مبنا�سبة  الوزراء 

العتيادية، داعًيا اهلل اأن يحفظ �سموه مبوفور 

ال�سحة وال�سعادة وميده بطول العمر ملوا�سلة 

م�سرية اخلري والتنمية. 

الأوقاف  جمل�س  رئي�س  عب  وبدوره، 

اجلعفرية يو�سف بن �سالح ال�سالح عن خال�س 

تهانيه وتبيكاته ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 

الطيبة  الفحو�سات  �سالمة  مبنا�سبة  الوزراء 

القدير  املوىل  اهلل  �سائالً  بالنجاح،  تكللت  التي 

ال�سحة  مبوفور  ميده  واأن  �سموه،  يحفظ  اأن 

م�سرية  ملوا�سلة  ذخًرا  يدميه  واأن  والعافية، 

حل�سرة  الزاهر  العهد  ظل  يف  والتقدم  البناء 

عاهل البالد املفدى.

كما اأعرب ال�سفري �سالح علي املالكي �سفري 

بالغ  عن  الكويت  دولة  لدى  البحرين  مملكة 

الفحو�سات  جناح  مبنا�سبة  وفرحته  �سعادته 

الطبية العتيادية التي اأجريت ل�ساحب ال�سمو 

اأن  وجل  عز  اهلل  داعًيا  الوزراء،  رئي�س  امللكي 

ال�سحة  بعنايته وميده مبوفور  �سموه  يحفظ 

و�سعب  للوطن  ذخًرا  يبقيه  واأن  والعافية، 

مملكة البحرين. 

الأمني  الع�سفور  اأحمد  اأ�سامة  تقدم   فيما 

التهاين  باأطيب  ال�سورى  ملجل�س  العام 

رئي�س  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  والتبيكات 

باإجراء  الطيبة  املنا�سبة  بهذه  الوزراء، 

والتي  العتيادية  الطبية  الــفــحــو�ســات 

تكللت وهلل احلمد بالنجاح، �سائالً املوىل العلي 

و�سنًدا  ذخًرا  ويبقيه  �سموه  يحفظ  اأن  القدير 

اخلري  طريق  على  وي�سدد  البحرين،  ململكة 

واأن  والتنمية،  اخلري  م�سرية  ملوا�سلة  خطاه 

مين على �سموه الكرمي بال�سحة وطول العمر.

الثاين  النائب  �سلمان  علي  جميلة  ت  وعبرّ

التهاين  اأطيب  عن  ال�سورى  جمل�س  لرئي�س 

رئي�س  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب  والتبيكات 

الوزراء على هذه املنا�سبة الغالية التي اأ�سعدت 

القدير  العلي  املوىل  �سائلًة  البحرين،  �سعب 

ململكة  و�سنًدا  ذخًرا  ويبقيه  �سموه  يحفظ  اأن 

خطاه  اخلري  طريق  على  وي�سدد  البحرين، 

اململكة،  يف  والتنمية  اخلري  م�سرية  ملوا�سلة 

وطول  بال�سحة  الكرمي  �سموه  على  مين  واأن 

الدو�سري  اإبراهيم  عبداهلل  النائب  وهناأ  العمر. 

�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء، مبنا�سبة 

جناح الفحو�سات الطبية التي اأجراها �سموه، 

بعنايته  �سموه  يحفظ  اأن  وجل  عز  اهلل  داعًيا 

ويدمي على �سموه وافر ال�سحة والعافية، واأن 

يحفظه وميد يف عمره، واأن يجعل �سموه ذخًرا 

للبحرين و�سعبها.

النفيعي  خالد  بن  اإبراهيم  النائب  واأعرب 

ملقام  تبيكاته  واأطيب  تهانيه  خال�س  عن 

�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء، مبنا�سبة 

�سموه  اأجراها  التي  الطبية  الفحو�سات  جناح 

وتكللت بحمد من اهلل وتوفيقه بالنجاح، �سائالً 

موفور  �سموه  على  يدمي  اأن  القدير  العلي  اهلل 

ململكة  وعًزا  �سنًدا  ويجعله  والعافية  ال�سحة 

البحرين و�سعبها الويف. 

فيما رفعت الدكتورة فوزية يو�سف اجليب 

مبجل�س  والإعالم  البملانية  العالقات  مدير 

ال�سورى اإىل مقام �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 

مبنا�سبة  والتبيكات  التهاين  اأطيب  الوزراء، 

وهلل  تكللت  التي  الطبية  الفحو�سات  جناح 

وجل  عز  اهلل  �سائلًة  بالنجاح،  وال�سكر  احلمد 

ململكة  و�سنًدا  ذخًرا  ويبقيه  �سموه  يحفظ  اأن 

طريق  على  وي�سدد  الويف،  و�سعبها  البحرين 

والبناء  العطاء  م�سرية  ملوا�سلة  خطاه  اخلري 

�سموه  على  مين  واأن  اململكة،  يف  والتنمية 

بال�سحة وال�سعادة وطول العمر.
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موؤكدة اأن تقدير الأطباء يح�ّصن الأداء ويعّظم احلوافز ال�صخ�صية

منظمة »ال�صّحة« تدعم جائزة رئي�س الوزراء للأطباء املتميزين
اآل خليفة  الأمري خليفة بن �سلمان  امللكي  ال�سمو  تلقى �ساحب 

رئي�س الوزراء املوقر، ر�سالة من »تيدرو�س اأدهانوم غيبي�سو�س« 

�سكرتارية  م�ساركة  فيها  اأكد  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير 

منظمة ال�سحة العاملية باملكتب الإقليمي ل�سرق املتو�سط يف جائزة 

البحث  املتميزين يف  الوزراء لالأطباء  امللكي رئي�س  ال�سمو  �ساحب 

العالجي والطبي.

جلنة  مع  والتعاون  للم�ساركة  الدعوة  قبول  »ي�سرنا  وقال: 

اجلائزة، وتقدمي الدعم يف هذا اليوم املخ�س�س لالحتفال بالكوادر 

البحرينية العاملة يف جمال اخلدمات ال�سحية«.

�سعادته  عن  العاملية  ال�سحة  ملنظمة  العام  املدير  واأعرب 

يوم  البحرين  مملكة  �ستقيمه  الذي  الأول  الحتفال  يف  بامل�ساركة 

ومنح جائزة  البحريني،  الطبيب  يوم  نوفمب 2020 مبنا�سبة   4

البحث  املتميزين يف  الوزراء لالأطباء  امللكي رئي�س  ال�سمو  �ساحب 

العالجي والطبي.

وجدرّد التهنئة ل�ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء على مبادرة 

مملكة البحرين بتحديد يوم للطبيب البحريني يف اأول اأربعاء من 

م�ستوى  على  متزايدة  اأدلة  هناك  اأن  واأكد  عام،  كل  نوفمب  �سهر 

حت�سني  على  ال�سحية  الكوادر  تقدير  انعكا�س  مدى  حول  العامل 

م�ستوى الأداء واحلوافز ال�سخ�سية.

واأ�سار املدير العام ملنظمة ال�سحة العاملية اإىل اأن بع�س النماذج 

التي مت تطبيقها يف املرافق ال�سحية وامل�ست�سفيات دلرّلت على ذلك 

من خالل منح اجلوائز الوطنية والإقليمية والدولية، ولفت اإىل اأن 

العامل �سهد يف الأ�سهر ال�ستة املا�سية قدًرا هائالً من الوعي والتقدير 

ذلك  يف  مبا  ال�سحي،  املجال  يف  والعاملني  الطبية  الأطقم  جلهود 

فريو�س  جائحة  مواجهة  يف  املعنيني،  املهنيني  وجميع  الأطباء 

كورونا امل�ستجد )كوفيد-19(.
تيدرو�س �أدهانوم 

�سمو رئي�س �لوزر�ء

وزير �لعدل

الإعلن عن تقرير الأمم املتحدة للحكومة الإلكرتونية 2020 

البحرين الثانية عربًيا واإقليمًيا يف موؤ�صر احلكومة الإلكرتونية
اأظهرت نتائج تقرير الأمم املتحدة للحكومة الإلكرتونية 

2020 ال�سادر يوم اجلمعة عن اإدارة ال�سوؤون القت�سادية 

ا�ستمرار   )UNDESA( املتحدة  الأمم  بهيئة  والجتماعية 

حمافظة مملكة البحرين على مرتبتها الثانية عربًيا واإقليمًيا 

وت�سنيفها �سمن فئة الدول ذات املوؤ�سر العايل جًدا يف جمال 

التطور العام للحكومة الإلكرتونية، اإىل جانب حتقيق كل من 

ال�سعودية  العربية  العربية املتحدة واململكة  الإمارات  دولة 

العايل جًدا �سمن  للت�سنيف  ُعمان  الكويت و�سلطنة  ودوله 

نف�س املوؤ�سر.

للعام  الإلكرتونية  للحكومة  املتحدة  الأمم  تقرير  واأ�ساد 

)توا�سل(  وال�سكاوى  للمقرتحات  الوطني  بالنظام   2020

والذي عدَّه من الإجنازات املتميزة والتي حققتها اململكة على 

ال�سعيد الدويل، واأحد اأبرز القنوات التفاعلية التي اعتمدتها 

وا�ستعر�س  كما  الإلكرتونية،  اجلمهور  م�ساركة  تعزيز  يف 

العمل  يف  معتمدة  ر�سمية  كقناة  )توا�سل(  نظام  اأهمية 

وخمتلف  اجلمهور  بني  التوا�سل  تعزيز  ويف  احلكومي، 

اجلمهور  ا�ستخدام  جتربة  حت�سني  يف  واأثره  اجلهات، 

للخدمات احلكومية الإلكرتونية.

وتطرق اإىل دور النظام الوطني للمقرتحات وال�سكاوى 

امل�ساركة  مبوؤ�سر  البحرين  ت�سنيف  تقدم  يف  )توا�سل( 

التزامها  مع  خا�سة   ،2020 العام  خالل  الإلكرتونية 

اإلكرتونية متعددة  النظام للجمهور عب قنوات  بتوفري هذا 

تطبيق  خالل  ومن   ،)bahrain.bh( الوطنية  البوابة  منها 

)توا�سل( واملتاح بنظامي )iOS( و)الأندرويد(.

كما اأكدت نتائج درا�سة الأمم املتحدة اإحراز تقدم ملحوظ 

تقدم  بدوره  يعك�س  والذي  الب�سري  املال  راأ�س  موؤ�سر  يف 

م�ستويات التعليم الأ�سا�سي يف اململكة منذ القدم وم�ساهمتها 

ومواكبتها  التمدر�س  ون�سب  التعليم  موؤ�سرات  تطوير  يف 

للم�ستجدات التقنية. واأ�سار التقرير اإىل اأن البحرين حري�سة 

تقدمي  واحلديثة يف جمال  النا�سئة  التقنيات  ا�ستخدام  على 

اخلدمات احلكومية بهدف حتقيق اأعلى م�ستويات من حيث 

الر�سا وجودة اخلدمات. 

ومل يغفل التقرير عن دور احلكومات الرقمية يف جمال 

جمابهة جائحة كورونا والتي ُعدَّت حتدًيا وامتحاًنا للعامل 

باأ�سرة، اإذ اأكدت الأزمة على دور احلكومة الرقمية يف تقدم 

اخلدمات الإلكرتونية، وال�ست�سارات ال�سحية واإدارة الزمة، 

احلكومات  وجهود  التقنية  دور  اإىل  ال�سدد  هذا  يف  م�سرًيا 

اخلدمية  القطاعات  بكل  العمل  ا�ستمرار  على  املحافظة  يف 

والقطاع اخلا�س، وا�ستمرار احلياة الطبيعية.

تقنية  بنية  من  البحرين  مملكة  متتلكه  ما  وبف�سل 

وجاهزية عالية، فقد حققت ال�ستجابة ال�سريعة يف التعامل 

مع اجلائحة، عب تنفيذ التحول الرقمي للخدمات احلكومية، 

مثل تطوير اخلدمات الق�سائية والعدلية وهي اأحد اجلوانب 

اإىل جانب  التي ارتكزت عليها درا�سة الأمم املتحدة 2020، 

دعم اململكة للتعلم عن ُبعد.

»الداخلية«: ت�صجيل 10866 خمالفة عدم ارتداء كمامة الوجه
حممد  بن  حمد  ال�سيخ  الدكتور  الركن  العميد  اأكد 

العمليات  ل�سوؤون  العام  الأمن  رئي�س  م�ساعد  خليفة  اآل 

والتدريب ا�ستمرار احلمالت التوعوية التي يقوم بها اأفراد 

واملوجهة  اململكة،  حمافظات  يف  الأمنية  املديريات  �سرطة 

الإجراءات  اتخاذ  على  والت�سديد  واملقيمني،  للمواطنني 

القانونية حيال املخالفني غري امللتزمني بقرار ارتداء كمامة 

الوجه يف الأماكن العامة، وعدم تطبيق التباعد الجتماعي 

يف كل الأوقات والأماكن، وذلك �سمن اجلهود املبذولة يف 

احلفاظ على �سالمة املجتمع.

واأو�سح اأنه قد مت ت�سجيل 10866 خمالفة عدم ارتداء 

كمامة الوجه يف الأماكن العامة منذ البدء يف تطبيق قرار 

اللجنة الوطنية ملكافحة فريو�س كورونا، اإذ �سجلت مديرية 

�سرطة حمافظة املحرق 2989 خمالفة، فيما �سجلت مديرية 

�سرطة املحافظة ال�سمالية 2643 خمالفة، و2096 خمالفة 

خمالفات  و1808  العا�سمة،  حمافظة  �سرطة  مديرية  يف 

�سجلت  كما  اجلنوبية،  املحافظة  �سرطة  مديرية  �سجلتها 

اإدارة العمليات برئا�سة الأمن العام 1246 خمالفة، و84 

املنافذ.  لأمن  العامة  الإدارة  قبل  من  ت�سجيلها  مت  خمالفة 

العمليات  ل�سوؤون  العام  الأمن  رئي�س  م�ساعد  واأ�ساف 

وزارة  تنفذها  التي  التوعوية  احلمالت  باأن  والتدريب 

الداخلية ت�سمل التاأكيد على اأهمية ارتداء كمامة الوجه يف 

الأماكن العامة كالطرقات والأ�سواق وال�سواحل واملتنزهات 

بالإ�سافة اإىل املحالرّ التجارية مع التقيد بعدم التجمع لأكرث 

من 5 اأ�سخا�س.

رئي�س الوزراء يتلقى عدًدا من برقيات التهنئة مبنا�صبة جناح الفحو�صات الطبية العتيادية

 وزير العدل: توظيف الو�صائل الإلكرتونية

 يف برامج التاأهيل والتدريب للعقوبات البديلة

والأوقاف  الإ�سالمية  وال�سوؤون  العدل  وزير  اأ�سدر 

ال�سيخ خالد بن علي اآل خليفة قراًرا با�ستخدام الو�سائل 

والتطبيقات الإلكرتونية عن ُبعد يف تنفيذ برامج التاأهيل 

والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبة بديلة.

ومبوجب القرار، فاإنه يجب على اجلهة املنفذة لبامج 

التاأهيل والتدريب عن ُبعد با�ستخدام اإحدى الو�سائل اأو 

حمتوى  بث  يتم  اأن  مراعاة  مع  الإلكرتونية  التطبيقات 

عالية  بجودة  و�سورة  �سوًتا  والتدريب  التاأهيل  برامج 

اأو التطبيق الإلكرتوين،  وبو�سوح تام من خالل النظام 

واأن يثبت من خالله ح�سور املحكوم عليهم، واأن يكون 

اأو  الأنظمة  اأحد  بني  من  الإلكرتوين  التطبيق  اأو  النظام 

التطبيقات التي توافق عليها اإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة 

الداخلية، ومبا مُيكرّنها من حتقيق الإ�سراف والرقابة على 

التنفيذ. وجاء يف قرار وزير العدل اأنه مع عدم الإخالل 

حتديد  ب�ساأن   2018 ل�سنة   )36( رقم  القرار  باأحكام 

بعقوبات  عليهم  للمحكوم  والتدريب  التاأهيل  برامج 

بديلة واإجراءات تنفيذها، تخت�س اجلهة املنفذة بتنظيم 

اإجراءات تقدمي البامج عن ُبعد، وذلك مبراعاة التن�سيق 

اإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية لتحديد  م�سبًقا مع 

اأو  النظام  اعتماد  قبل  املنا�سبة  والرقابة  العمل  اآلية 

التطبيق الإلكرتوين يف تنفيذ برنامج التاأهيل والتدريب 

عن ُبعد.
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النقابات  عدد  على  تطلعنا  اأن  لك  هل  البداية،  يف    ]

ا بعد ان�سحاب  املن�سوية حاليًا حتت مظلّة احتادكم، خ�سو�سً

بعد النقابات؟

ا�صتطاع الحتاد احلر اأن ينجح على ال�صعيدين املحلي 

والدويل، وخالل عمره منذ 2012 تو�صعت مظلته لت�صم 

اأكرث من 20 نقابة مبختلف القطاعات الوطنية وبخا�صة 

من 23  اأكرث  منت�صبوه  يبلغ  والذي  التعليمي  القطاع  يف 

األف �صخ�ص، وكذلك القطاع امل�صريف والذي ينت�صب اإليه 

من  كبرية  �صريحة  الآن ميثل  فالحتاد  موظف،  األف   14

العمال متثيالً حقيقًيا يحقق م�صالح العامل ويحفاظ على 

مكت�صباته بعيًدا عن التوجهات ال�صيا�صية.

[ ماذا عن العمالة الأجنبية، هل لها متثيل يف احتادكم؟

الحتاد احلر يقف على م�صافة واحدة من كافة الق�صايا 

الأجانب  اأو  الوطن  لأبناء  �صواء  تاأتيه  التي  العمالية 

اأ�صحاب  مع  مفاو�صات  باإجراء  ونقوم  فيه،  العاملني 

�صكاوى  القت�صادية يف حال وجود  واملوؤ�ص�صات  الأعمال 

حلها  الطرق  ب�صتى  ونحاول  الأجانب  بالعمال  تخت�ص 

ودًيا. وللعلم فاإن النظام ال�صا�صي لالحتاد ل مينع تر�صح 

التنفيذي،  املجل�ص  لع�صوية  البحرينيني  غري  العمال 

من  اأع�صاء  بها  نقابة عمالية  اأكرث من  الحتاد  ولدينا يف 

العمال الجانب يف جمال�ص الدارة.

�سعيد  على  النافذ  النقابات  لقانون  تقييمكم  هو  ما   ]

ا القياديني منهم؟ توفري احلماية الالزمة للنقابيني وخ�سو�سً

قانون النقابات العمالية اأكد يف ن�صو�صه على حماية 

النقابيني خا�صة من الف�صل لأ�صباب تتعلق بعمله النقابي 

النقابي على راأ�ص عمله  اإعادة  واأعطى احلق للقا�صي يف 

متى ما ثبت له باأن الف�صل كان ب�صبب ن�صاطه النقابي.

اإلزام  على  ن�ص  النقابات  قانون  اأن  اإىل  بالإ�صافة 

اأجر  عن  يقل  ل  للعامل  تعوي�ص  بدفع  العمل  �صاحب 

قيام  له  ثبت  متى  اأ�صهر  �صتة  اأجر  يتجاوز  ول  �صهرين 

�صاحب العمل بالتمييز �صد العامل ب�صبب ن�صاطه النقابي، 

ولكن من املوؤ�صف اليوم باأن جند هناك تراجًعا يف احلقوق 

واملكت�صبات النقابية التي حتققت خالل ال�صنوات املا�صية 

الكربى،  ال�صركات  من  عدد  النقابية يف  املقار  �صحب  مثل 

من  ال�صهرية  الأوتوماتيكية  ال�صرتاكات  ا�صتقطاع  ووقف 

رواتب الأع�صاء حل�صاب النقابة.

النقابات  من  وعدد  الحتاد  بني  خالفات  ثمة  [هناك 

الحتاد..  مظلة  عن  النف�سال  بع�سها  حماولة  عن  متخ�ست 

فما هي اأ�سباب هذا النف�سال براأيكم؟ وهل ترون اأنه ينم عن 

م�سكلة يف اإدارة الحتاد نف�سه اأم يعود لأمور اأخرى؟

دللة  النقابات  بع�ص  مع  خالفات  من  حدث  ما  اإن 

وا�صحة على اأن الحتاد لديه �صفافية وا�صحة ودميقراطية 

�صخ�ص  لأي  وميكن  يخفيه،  ما  لديه  فلي�ص  را�صخة 

العرتا�ص على قراراتنا وهو اأمر �صحي وطبيعي يوؤكد اأن 

املجتمع لي�ص دائًما على وفاق.

اإحدى النقابات ا�صتغل  اأن رئي�ص  ويعود اخلالف اىل 

باتخاذه  وذلك  مديًرا،  لي�صبح  ماربه  اىل  وو�صل  العمال 

اأنظمة  اأن جميع  بالنف�صال عن الحتاد رغم  قراًرا فردًيا 

قرار  اأنه  يوؤكد  النقابات  وقانون  الأ�صا�صية  النقابات 

للجمعية  حق  اأنه  النقابات  من  الن�صحاب  او  الن�صمام 

مت  النف�صال  وهذا  نقابية  �صلطة  اأعلى  وهي  العمومية، 

ب�صكل فردي، وهو قرار غري نظامي لأنه مل يعر�ص على 

اجلمعية العمومية.

نقابة  رئي�ص  حاول  عندما   2014 يف  ون�صتذكر 

تقيد  لكنه  الحتاد  ع�صوية  من  الن�صحاب  امل�صرفيني 

على  التهامات  كل  فندنا  بدورنا  ونحن  بالقوانني، 

الوقت  ذلك  العمومية يف  اجلمعية  ارتاأت  وعليه  الحتاد 

اأقوى  من  »امل�صرفيني«  اأ�صبحت  واليوم  الن�صحاب،  عدم 

النقابات املتواجدة على ال�صاحة.

اأعلى  وهو  العام  املوؤمتر  لدينا  الحتاد  يف  ونحن 

جميع  يف  املتمثلة  املركزي  املجل�ص  �صلطة  تليها  �صلطة 

وهي  التنفيذي  املجل�ص  �صلطة  وثالًثا  املتواجدة  النقابات 

اأ�صعف ال�صلطات، وملا اأعلن رئي�ص نقابة DHL ان�صحابه 

اكتفى  بل  العمومية  اجلمعية  اجتماع  او  ر�صالة  بدون 

بالإعالن عن رغبته عرب و�صائل التوا�صل الجتماعي، ثم 

كان  فقد  احل�صور  من  منع  انه  واأعلن  العام  املوؤمتر  جاء 

ا يف موقفه، ومنعه من الدخول جاء بناًء على عدم  متناق�صً

املوؤمتر  دخول  لأن  اآخر  لأمر  ولي�ص  ال�صرتاكات  ت�صديده 

العام للنقابات امل�صددة لال�صرتاكات وهنا ت�صاربت اأقواله 

مع اأفعاله، ومن ثم قدم ر�صالة تظلم للموؤمتر ولكن املوؤمتر 

القرار  لأن  القرار،  هذا  يف  دخل  اأي  لدينا  ولي�ص  رف�صها 

يوؤخذ باإجماع اأع�صاء املوؤمتر بعيدا عن املرت�صحني.

على  تعديالت  اأي  جتِر  مل  الآن،  وحتى   2002 منذ   ]

تعديالت  لديكم  هل  طفيفة،  تعديالت  �سوى  النقابات،  قانون 

جتدونها �سرورية؟

اإىل  بحاجة  احلايل  العمالية  النقابات  قانون  بالتاأكيد 

تعديالت جوهرية توؤكد على حماية احلقوق واملكت�صبات 

بالرتاجع  ال�صركات  لإدارات  ال�صماح  وعدم  العمالية 

متى  �صحبه  ثم  ومن  للنقابة  مقر  تخ�صي�ص  مثل  عنها، 

اأو  ال�صركات  اإدارات  قرارات  بع�ص  النقابات  عار�صت  ما 

اإيقاف ال�صتقطاع الآيل لال�صرتاكات ال�صهرية للنقابة عقابا 

للنقابة لتخاذها موقًفا مدافعا عن العمل اأو العمال.

رادعة  اإجراءات  به  يوجد  ل  احلايل  القانون  اأن  كما 

لروؤ�صاء النقابات متى ما خالفوا النظام الأ�صا�صي للنقابة، 

اأو قاموا بال�صتفراد باتخاذ قرارات ت�صر بالنقابة اأع�صائها، 

خا�صة واأن قانون النقابات احلايل فاإن اجلمعية العمومية 

هي �صاحبة اأعلى �صلطة، ولكن لالأ�صف جند اأن بع�ص هذه 

اجلمعيات العمومية مغيبة عن القرارات امل�صريية، حيث 

يختزل رئي�ص النقابة جميع ال�صلطات يف نف�صه.

[  وماذا عن قانون العمل يف القطاع الأهلي، هل لديكم 

مالحظات اأو حترّكات لإجراء تعديالت عليه؟

ت�صريعات خا�صة حتد من  لو�صع  نعم، هناك حاجة 

البحرينيني  لها  يتعر�ص  التي  التع�صفي  الف�صل  حالت 

العامل  اأ�صحى  اذ  اخلا�ص،  القطاع  يف  ا  وخ�صو�صً

البحريني »كاللعبة« فمتى ما كره املدير موظفه يحق له 

تعوي�ص  واحلل جمرد  واهية،  بحجج  عنه  يت�صغني  انه 

عن 6 اأ�صهر اىل �صنة على الأكرث.

بناًء  ياأتي  الذي  الف�صل  نتفهم  اأن  املمكن  من  ونحن 

على اإغالق �صركات ب�صبب ظروف اقت�صادية او مالية، اأما 

الف�صل دون �صبب ملجرد التخل�ص من البحريني فهذا هو 

الذي نعنيه، والغريب اأن هناك الكثري من ال�صركات التي 

ي�صل فيها الربحية لي�ص لها حدود مازالت تتفنن يف ف�صل 

موظفيها م�صتغلة املادة 109 من قانون العمل حتت حجة 

تدين الكفاءة.

لذلك فاإننا نحاول التو�صل مع النواب لإ�صدار قانون 

بدون  املواطن  ف�صل  عدم  على  اخلا�صة  ال�صركات  يجرب 

للموظف ومتابعة  تقييم  بايجاد جلان  �صبب، كما نطالب 

تعطي  التي  نف�صها  ال�صركة  من  ولي�ص  م�صتقلة  خارجية 

�صلًفا  مقررة  تكون  ولكنها  انتايته  لتح�صني  للعامل  مهلة 

القانون  تعديل  من  لبد  كذلك  عاجالً،  ام  اآجالً  بف�صله 

راأ�ص عمله  اإعادة املوظف على  القا�صي احلق يف  باإعطاء 

مع التعوي�ص متى ما ثبت اأن الف�صل كان لأ�صباب تع�صفية.

فهناك حالت ملوظفني خدموا �صركاتهم اأكرث من ثالثني 

عاًما، وياأتي املدير الأجنبي ويتخل�ص منهم يف غم�صة عني 

مقدرات  نهب  عن  منعه  يريد  من  هناك  اأن  ي�صعر  عندما 

من  كثري  هناك  واإن  ا  خ�صو�صً فيها،  يعمل  التي  ال�صركة 

الأجانب ي�صتغلون فر�ص تواجدهم يف موؤ�ص�صات من اأجل 

نهب ثرواتها وا�صتنزاف مقدرات املوؤ�ص�صة التي يعمل بها 

اعرتا�ص  املوظفني  اأحد  يحاول  وعندما  وقت  اأ�صرع  يف 

طريقهم يلجاأون لف�صله بحجج واهية من اأجل اأن يبتعد 

عن طريقهم.

بخ�سو�ص  الحتاد  و�سلت  التي  ال�سكاوى  ماعدد   ]

الت�سريحات او عدم �سرف رواتب �سواء لبحرينيني او اجانب 

يف ظّل الأزمة التي ت�سبّبت بها جائحة كورونا؟

عدد ال�صكاوى الفردية التي و�صلتنا بلغت 60 �صكوى 

و35 �صكوى جماعية منها ت�صريحات وعدم �صرف رواتب، 

الوطنية  العمالة  على  خطرية  بتداعيات  ماينذر  وهذا 

الكبرية  القت�صادية  املوؤ�ص�صات  من  عزم جمموعة  ب�صبب 

اإىل  ت�صل  بن�صبة  وطنية  عمالة  من  التخل�ص  واملتو�صطة 

يف  املف�صولني  اأعداد  وت�صل  لديها  العمل  قوة  من   %30

املوؤ�ص�صات  يف  عامال   350 اإىل   150 من  ال�صركات  تلك 

وال�صركات التي ت�صم اأعداد كبرية من العمالة ترتاوح ما 

بني 500 اإىل 1000 عامل.

لقد اأوعزت املوؤ�ص�صات القت�صادية لعمالها اأنها �صتتخذ 

قرارات الف�صل ب�صبب حدوث خ�صائر جراء تداعيات اأزمة 

حيث  متاما،  الواقع  ينايف  ما  وهو  كورونا،  فريو�ص 

ح�صلت تلك ال�صركات على دعم حكومي �صخي يتمثل يف 

بفواتري  اأي�صا  والتكفل  اأ�صهر  لثالثة  العاملني  رواتب  دفع 

تابعة  عقارات  اإيجارات  حت�صيل  ووقف  واملاء  الكهرباء 

للدولة، وهو ما يوؤكد ا�صتفادة العديد من ال�صركات من تلك 

الت�صهيالت وحتقيق ربح اأف�صل مما كان الو�صع عليه قبل 

اأزمة كورونا.

اأرباحها  عن  الك�صف  ال�صركات  تلك  على  يجب  لذا 

وخ�صائرها، وعالقة فريو�ص كورونا بتلك اخل�صائر، حتى 

ل يتم حتميل اأخطاء الإدارة للجائحة، وكل موؤ�ص�صة ملزمة 

بالك�صف عن ح�صاباتها قبل وخالل الأزمة وتو�صيح كافة 

التفا�صيل التي كانت �صببا يف ف�صل العمال دون اأدنى ذنب 

منهم، حيث عمدت املوؤ�ص�صات لتخاذ قرار ف�صل جماعي ل 

ي�صتند على خطاأ من هوؤلء املف�صولني.

ت�سّلمنا 35 �سكوى جماعية بت�سريحات وعدم دفع رواتب ب�سبب »كورونا«.. رئي�س »الحتاد احلّر« يف حوار مع »الأيام«:

مباحثات مع »النواب« لإ�سدار ت�سريع يلزم بجعل »البحريني« اأولوية يف التوظيف

يا�صمني �صاهني:

قال الرئي�ص التنفيذي لالحتاد احلر لنقابات عمال البحرين يعقوب يو�سف يف لقاء مع »اليام« اإن الحتاد يجري مبحاثات مع ال�سلطة الت�سريعية لإ�سدار قانون يلزم بجعل 

»البحريني« اأولوية يف التوظيف، منوًها اإىل اأن قانون العمل يف القطاع الأهلي النافذ حاليًا ل ي�سمن ذلك.

واأفاد يو�سف يف حوار مع »الأيام« باأن الحتاد ت�سلّم خالل الفرتة املا�سية 35 �سكوى جماعية من عّمال يف �سركات اأبلغتهم �سركاتهم بوجود نيّة لت�سريحهم اأو وقف 

رواتبهم ب�سبب تداعيات جائحة »كورونا«. وحول اخلالفات النقابية، اعترب يو�سف اأن بع�ص الختالفات التي حدثت بني الحتاد وعدد من النقابات والتي متخ�ست 

عن حماولة بع�سها الن�سحاب عن مظلة الحتاد هو اأمر �سحي ودللة اأكيدة على اأن الحتاد لديه �سفافية وا�سحة ودميقراطية را�سخة ت�سمح بتقبل الراأي والراأي 

الآخر. وفيما يلي ن�ص احلوار..

خ�����اف ال���ن���ق���اب���ات »اأم���������ٌر ����س���ح���ي« وه����ن����اك ت����راج����ع م���ل���ح���وظ يف ال���ع���م���ل ال��ن��ق��اب��ي

مّد �سّن التقاعد يف قطاعي »التعليم« 

و»ال�سّحة« ل�70 عاًما للراغبني

فاطمة �صلمان: 

تعديل  ب�صاأن  بقانون  باقرتاح  النواب  من  عدد  تقدم 

بع�ص اأحكام القانون رقم 13 ل�صنة 1975 ب�صاأن تنظيم 

وتعديالته  احلكومة  ملوظفي  التقاعد  ومكافاآت  معا�صات 

على  املوافقة  املخت�صة  لل�صلطة  اأن  على  ين�ص  والذي 

اأو يف قطاع  القطاع ال�صحي  طلب املوظف الذي يعمل يف 

)الدكتوراه  العليا  ال�صهادات  حملة  من  والتعليم  الرتبية 

واملاج�صتري( لال�صتمرار يف اخلدمة حتى �صن ال�صبعني من 

العمر ح�صبما تقت�صية حاجة العمل، ولكل حالة على حدة، 

كما وتدخل هذه املدة �صمن املدة املح�صوبة يف التقاعد.

القرتاح  مقدمي  اأبرز  اأحد  بوعنق،  خالد  النائب  واأكد 

من  ال�صتفادة  اأجل  من  جاء  القرتاح  »هذا  قائالً  بقانون، 

اخلربات الكبرية يف القطاعات احلكومية )الرتبية والتعليم، 

القطاعات ملن  العليا يف هذه  ال�صهادات  وال�صحة( وحملة 

ال�صبعني«.  يرغب منهم يف ال�صتمرار باخلدمة لغاية �صن 

ووا�صل »اإن هذا القرتاح جاء لإعطاء الفر�صة لهم من اأجل 

ا مع توافر عامل اخلربات املرتاكمة  خدمة الوطن خ�صو�صً

يف هذا العمر، كما اأن العديد من الأطباء على �صبيل املثال 

العمر ت�صتفيد من خرباتهم  للتقاعد يف هذا  بعد خروجهم 

امل�صت�صفيات اخلا�صة ويعملون يف عياداتهم اخلا�صة«.

خالد بوعنق

اأكد رئي�ص اللجنة املالية والقت�صادية 

�صباح  اأحمد  النائب  النواب  مبجل�ص 

حتققت  التي  املكت�صبات  اأن  ال�صلوم 

الإ�صالحي  امل�صروع  ظل  يف  للمواطنني 

امللك  اجلاللة  �صاحب  حل�صرة  ال�صامل 

البالد  عاهل  خليفة  اآل  عي�صى  بن  حمد 

املفدى حفظه اهلل ورعاه جاءت لتلبي كافة 

الحتياجات الأ�صا�صية وال�صرورية والتي 

املا�صية من زيادة رواتب  الفرتة  �صهدتها 

املوظفني يف القطاع العام، ودعم الأ�صر من 

ذوي الدخل املحدود.

ال�صامية  امللكية  التوجيهات  اإن  وقال 

بالتخفيف على املواطنني وخا�صًة يف ظل 

ما ت�صهده اململكة ودول العامل من تداعيات 

اقت�صادية ب�صبب فريو�ص كورونا، وتقدمي 

الآثار،  هذه  من  للتخفيف  املالية  احلزم 

اقت�صادية  دعامة  لت�صكل  جاءت  والتي 

لالأ�صر البحرينية والقطاعات القت�صادية 

املختلفة. 

بقيادة  احلكومي  الدعم  اأن  وذكر 

خليفة  الأمري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

الوزراء  رئي�ص  خليفة  اآل  �صلمان  بن 

بالتخفيف  �صموه  وتوجيهات  املوقر 

حت�صيل  وقف  خالل  من  املواطنني  على 

مبا  امل�صتاأجرين  على  احلكومية  الر�صوم 

على  اجلائحة  اآثار  من  بالتخفيف  �صاهم 

القطاعات القت�صادية.

الحرتازية  الإجراءات  اأن  وبني 

ال�صتباقية التي قامت بها مملكتنا الغالية 

بقيادة �صاحب ال�صمو امللكي الأمري �صلمان 

بن حمد اآل خليفة ويل العهد نائب القائد 

جمل�ص  لرئي�ص  الأول  النائب  الأعلى 

اأثمرت  البحرين  وفريق  املوقر  الوزراء 

املحافظة على �صحة  عن نقلة نوعية يف 

املواطنني واملقيمني. 

�صيتم  اجراءات  اي  اأن  اىل  ونوه 

اتخاذها ل�صتمرارية ال�صناديق التقاعدية 

�صوف تكون وقتية حلني تعايف ال�صندوق، 

املحافظة  من  ميكنه  مبا  ايراداته  وزيادة 

املتقاعدين، موؤكًدا يف  على �صرف رواتب 

الوقت ذاته ان اي اجراءات �صيتم اتخاذها 

املعا�صات  اأ�صحاب  توؤثر على  ل  ان  يجب 

بدل  ا�صتحداث  على  العمل  اأو  املحدودة 

دعم التقاعد.

ورحب النائب ال�صلوم مبا اأكده ممثلو 

اأم�ص  يوم  اجتماعهم  خالل  احلكومة 

»اخلمي�ص« مع جمل�ص اإدارة الهيئة العامة 

اخلطوات  باتخاذ  الجتماعي  للتاأمني 

الالزمة لإنفاذ ال�صناديق و�صمان ا�صتمرار 

والعمل  بالتزاماتها  الإيفاء  على  قدرتها 

اجلهات  وجميع  الت�صريعية  ال�صلطة  مع 

املعنية على مد عمر ال�صناديق والإ�صهام 

يف تعزيز ا�صتدامتها ل�صالح املواطنني.

يتطلب  احلايل  الو�صع  اأن  واأو�صح 

من  املوجودة  احللول  كافة  درا�صة 

التقاعدية  ال�صناديق  ا�صتمرارية  اأجل 

تكثيف  اىل  بال�صافة  ودميومتها 

الآراء  خمتلف  الآراء  واخذ  الجتماعات 

املحافظة  اىل  توؤدي  حلول  اىل  للو�صول 

على ال�صناديق.

مع  الجتماعات  عقد  اأن  وا�صاف   

احلكومة ل�صتي�صاح �صيا�صتها حول و�صع 

ح�صول  و�صمان  التقاعدية  ال�صناديق 

يتطلب  حقوقهم  كافة  على  املتقاعدين 

تقدمي كافة الدرا�صات التي مت تقدميها يف 

اخلبري  تقارير  اىل  بال�صافة  اجلانب  هذا 

الكتواري عن و�صع ال�صناديق التقاعدية 

واخلطوات التي يجب القيام بها من اجل 

ا�صتدامة ال�صناديق واملقرتحات املوجودة 

ومعاجلتها بال�صكل الأمثل.

واأ�صار اىل اأن تطوير اأنظمة ال�صناديق 

التقاعدية يف العديد من الدول هو متغري 

اأجل  من  م�صتمر  ب�صكل  مراجعته  ويتم 

التاأكيد  مع  ا�صتمراريته،  على  املحافظة 

يتم  التي  امل�صادر  تنوع  �صرورة  على 

اليرادات  زيادة  اأجل  من  فيها  امل�صاركة 

اليه.

التدابري  اتخاذ  �صرورة  على  و�صدد 

الالزمة يف ظل الأعداد التي تقدمت بالتقاعد 

ل�صمان  احللول  و�صع  مع  الختياري، 

خطوات  اأي  من  املتقاعدين  ت�صرر  عدم 

قادمة، والتي يجب اأن يتم درا�صتها ب�صكل 

م�صتفي�ص ل�صمان حقوقهم.

عجلة  تتوقف  ل  اأن  يجب  اأنه  وبني 

من  وال�صتفادة  احلكومة،  يف  التوظيف 

الالزمة  اخلطوات  وو�صع  ال�صباب،  فئة 

من  املزيد  ل�صخ  الوظائف  بحرنة  نحو 

املبالغ لل�صناديق التقاعدية والتي تعترب 

من احللول التي يجب اتخاذها، مبيًنا اأنه 

تقدم مبقرتح يف هذا اجلانب نحو اقت�صار 

توظيف البحرينيني يف عدد من الوظائف.

اجلدير بالذكر اأن النائب ال�صلوم تقدم 

ب�صوؤال برملاين خالل دور النعقاد املا�صي 

ب�صاأن اخلطوات التي مت اتخاذها للمحافظة 

التقاعدية  ال�صناديق  دميومة  على 

حلفظ  والعام  اخلا�ص  التقاعد  ل�صندوق 

حقوق املتقاعدين وامل�صرتكني.

الجتماعي  التاأمني  هيئة  وك�صفت 

لل�صناديق  احلايل  الو�صع  عن  ردها  يف 

اخلبري  تقرير  مل�صودة  طبقا  التقاعدية 

الدورية  املراجعة  ب�صاأن  الكتواري 

 31 حتى  التقاعدية  ال�صناديق  لأو�صاع 

دي�صمرب 2018، والتي اأظهرت ان جمموع 

�صندوق  اإىل  بالن�صبة  املالية  اللتزامات 

تقاعد القطاع العام تبلغ 9.201 مليارات 

اخلا�ص  القطاع  تقاعد  و�صندوق  دينار، 

8.118 مليارات دينار باإجمايل 17.319 

�صايف  بلغ  فيما  للقطاعني،  دينار  مليار 

املوجودات يف القطاع العام 1.075 مليار 

دينار بواقع عجز يقدر بـ8.127 مليارات 

القطاع  يف  موجودات  و�صايف  دينار، 

اخلا�ص 1.851 مليار دينار بواقع عجز 

يقدر  حيث  دينار،  مليار   2.926 يبلغ 

واخلا�ص  العام  للقطاعني  العجز  اإجمايل 

14.393 مليار دينار.

موؤكًدا على احللول الوقتية حلني تعايف ال�سناديق مع الأخذ يف العتبار املتقاعدين من ذوي الدخل املحدود

ال�سلوم يدعو لإيجاد حلول عاجلة من اأجل ا�ستمرارية �سناديق التقاعد

اأحمد ال�سلوم
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»الصحة العالمية« تؤكد المشاركة ودعم 
جائزة رئيس الوزراء لألطباء المتميزين

تلقى صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
ب��ن س��لمان آل خليف��ة رئي��س ال��وزراء 
رسالة من المدير العام لمنظمة الصحة 
العالمي��ة تي��دروس غيبريس��وس أك��د 
فيها مشاركة سكرتارية منظمة الصحة 
العالمي��ة بالمكت��ب اإلقليم��ي لش��رق 
المتوس��ط ف��ي جائ��زة صاحب الس��مو 
الملكي رئيس الوزراء لألطباء المتميزين 

في البحث العالجي والطبي.
وقال غيبريس��وس: »يسرنا قبول الدعوة 
للمش��اركة والتع��اون مع لجن��ة الجائزة 
وتقديم الدعم في هذا اليوم المخصص 
لالحتف��ال بالك��وادر البحريني��ة العاملة 
في مجال الخدمات الصحية«، معربًا عن 
سعادته بالمش��اركة في االحتفال األول 
الذي س��تقيمه البحرين 4 نوفمبر 2020 
بمناس��بة يوم الطبي��ب البحريني، ومنح 
جائ��زة صاح��ب الس��مو الملك��ي رئيس 
ال��وزراء لألطب��اء المتميزين ف��ي البحث 

العالجي والطبي.
وج��دد التهنئة لصاحب الس��مو الملكي 
رئي��س ال��وزراء عل��ى مب��ادرة البحري��ن 
بتحدي��د يوم للطبي��ب البحريني في أول 

أربعاء من ش��هر نوفمبر كل عام، مؤكدًا 
أن هن��اك أدل��ة متزاي��دة على مس��توى 
العالم حول مدى انعكاس تقدير الكوادر 
الصحي��ة عل��ى تحس��ين مس��توى األداء 

والحوافز الشخصية.
وأشار غيبريسوس إلى أن بعض النماذج 
التي تم تطبيقها ف��ي المرافق الصحية 
والمستش��فيات دلل��ت عل��ى ذل��ك من 

خالل من��ح الجوائز الوطني��ة واإلقليمية 
والدولية، منوهًا إلى أن العالم شهد في 
األش��هر الس��تة الماضية قدرًا هائاًل من 
الوع��ي والتقدير لجه��ود األطقم الطبية 
والعاملي��ن في المج��ال الصحي، بما في 
ذلك األطباء وجميع المهنيين المعنيين، 
ف��ي مواجه��ة جائح��ة في��روس كورونا 

)كوفيد 19(.

وزير العدل: استخدام الوسائل اإللكترونية في 
تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعقوبات البديلة

أص��در وزي��ر العدل والش��ؤون 
الش��يخ  واألوق��اف  اإلس��المية 
خليف��ة  آل  عل��ي  ب��ن  خال��د 
الوس��ائل  باس��تخدام  ق��رارًا 
والتطبيق��ات اإللكتروني��ة عن 
ُبعد في تنفي��ذ برامج التأهيل 
والتدري��ب للمحك��وم عليه��م 

بعقوبة بديلة.
وبموجب القرار فإنه يجب على 
الجهة المنفذة لبرامج التأهيل 
والتدريب عن ُبعد باس��تخدام 
إح��دى الوس��ائل أو التطبيقات 
اإللكتروني��ة مراع��اة أن يت��م 
التأهيل  برام��ج  ب��ث محت��وى 
والتدريب صوتًا وصورة بجودة 
عالي��ة وبوضوح ت��ام من خالل 

النظام أو التطبيق اإللكتروني، 
وأن يثب��ت م��ن خالل��ه حضور 
المحك��وم عليه��م، وأن يكون 
النظ��ام أو التطبيق اإللكتروني 
أو  األنظم��ة  أح��د  بي��ن  م��ن 

التطبيقات الت��ي توافق عليها 
إدارة تنفي��ذ األح��كام ب��وزارة 
الداخلي��ة، وبم��ا ُيمكنه��ا من 
تحقيق اإلش��راف والرقابة على 

التنفيذ.
وجاء في قرار وزير العدل أنه مع 
عدم اإلخالل بأحكام القرار رقم 
)36( لسنة 2018 بشأن تحديد 
والتدري��ب  التأهي��ل  برام��ج 
بعقوب��ات  عليه��م  للمحك��وم 
تنفيذه��ا،  وإج��راءات  بديل��ة 
تختص الجهة المنفذة بتنظيم 
إج��راءات تقدي��م البرام��ج عن 
التنس��يق  بمراعاة  وذلك  ُبعد، 
ُمس��بقًا مع إدارة تنفيذ األحكام 
ب��وزارة الداخلي��ة لتحديد آلية 

العمل والرقابة المناس��بة قبل 
التطبي��ق  أو  النظ��ام  اعتم��اد 
اإللكتروني ف��ي تنفيذ برنامج 
التأهي��ل والتدريب ع��ن ُبعد، 
وكذل��ك ف��ي مرحل��ة التطبيق 
للتحقق م��ن الت��زام المحكوم 
البرنامج عن  عليه��م بحض��ور 
ُبعد ومدى انضباطهم، وإخطار 
الخاضعين  عليه��م  المحك��وم 
والتدري��ب  التأهي��ل  لبرام��ج 
المحاضرات  ومواعي��د  بتواريخ 
ع��ن ُبعد، وتزوي��د إدارة تنفيذ 
الداخلي��ة  ب��وزارة  األح��كام 
المطلوبة  الدوري��ة  بالتقاري��ر 
التي تبين مدى التزام المحكوم 

عليهم بالتنفيذ.

وزير العدل 

 رئيس الوزراء يتلقى عددًا من برقيات 
التهنئة بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية االعتيادية

تلق��ى صاحب الس��مو الملكي األمي��ر خليفة بن 
س��لمان آل خليف��ة رئي��س ال��وزراء، مزي��دًا من 
برقيات التهنئ��ة من كبار المس��ؤولين والوزراء 
والس��فراء والمواطنين ف��ي البحرين بمناس��بة 
نج��اح الفحوصات الطبية االعتيادية التي أجراها 

سموه، وتكللت بحمداهلل بالتوفيق والنجاح.
وعّب��روا ف��ي برقياته��م المهنئ��ة، ع��ن خالص 
تهانيه��م وأص��دق تمنياته��م لس��موه، بدوام 
الصحة والعافية والسعادة وطول العمر، داعين 
اهلل تعال��ى أن يحفظ س��موه لمواصلة مس��يرة 
الخير والبناء والتقدم وأن يوفق س��موه لتحقيق 
المزي��د م��ن اإلنج��ازات التي تش��هدها مملكة 

البحرين في شتى المجاالت.
ورف��ع األمي��ن الع��ام للمجلس األعلى للش��باب 
والرياضة الشيخ س��لمان بن إبراهيم آل خليفة، 
التهاني والتبريكات إلى صاحب الس��مو الملكي 
رئيس الوزراء بمناس��بة نجاح الفحوصات الطبية 
المعتادة التي أجريت لس��موه، داعيًا اهلل العلي 
القدير أن يحفظ سموه بكريم عنايته، وأن يسبغ 
عليه وافر الصحة والعافية،ويبقيه ذخرًا لمملكة 
البحرين وش��عبها الكريم لمواصلة مسيرة الخير 

والبناء والتنمية في وطننا العزيز.
فيما عّبر وزير اإلسكان باسم الحمر، عن التهاني 
وأصدق التبريكات لصاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء، بمناس��بة نجاح الفحوصات الطبية التي 
أجراها سموه، مبتهاًل إلى اهلل عّز وجّل أن يحفظ 
س��موه وأن يديم عليه موف��ور الصحة والعافية 
وطول العمر لمواصلة جهوده في خدمة مسيرة 

النماء والتطور في مملكة البحرين.
 كم��ا أعربت وزي��رة الصحة فائق��ة الصالح، عن 
التهان��ي والتبري��كات إلى مقام صاحب الس��مو 
الملكي رئيس الوزراء بمناسبة نجاح الفحوصات 

االعتيادي��ة التي أجراها س��موه وتكللت بفضل 
م��ن اهلل بالنج��اح، داعي��ة اهلل العل��ي القدي��ر 
أن يحف��ظ س��موه ويدي��م عليه موف��ور الصحة 
والعافية وطول العمر وأن يس��دد خطاه ويبقيه 
ذخرًا وس��ندًا لمملك��ة البحرين وش��عبها الوفي 
لمواصلة مس��يرة العطاء واالزده��ار والرخاء في 

ظل العهد الزاهر لحضرة عاهل البالد المفدى.
وزير ش��ؤون اإلعالم علي الرميحي، رفع لصاحب 
الس��مو الملكي رئي��س ال��وزراء التهاني وأطيب 
التبري��كات بمناس��بة نجاح الفحوص��ات الطبية 
التي أجراها س��موه، س��ائاًل المول��ى عز وجل أن 
يحفظ س��موه عزًا وذخرًا للوط��ن وأن ينعم على 
س��موه بموفور الصحة والعافية، ودوام التوفيق 
والسداد، لمواصلة مسيرة العطاء ودوره الريادي 

في نهضة مملكة البحرين .
 كم��ا هنأ محافظ العاصمة  الش��يخ هش��ام بن 
عبدالرحم��ن آل خليف��ة، باس��مه ونياب��ة ع��ن 
منتسبي المحافظة صاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء، بمناس��بة نجاح الفحوصات الطبية التي 
أجراها سموه، رافعًا التهاني والتبريكات لسموه 
على هذه المناس��بة الكريمة، داعي��ًا اهلل العلي 
القدير أن يحفظ سموه وأن يمده بموفور الصحة 
والعافية وأن يديمه ذخرًا لمواصلة مسيرة البناء 
والتقدم لمملك��ة البحرين في ظل العهد الزاهر 

لحضرة ملك البالد المفدى.
 م��ن جانبه، بارك س��فير مملك��ة البحرين لدى 
جمهورية ألمانيا االتحادية عبداهلل عبداللطيف، 
لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على سالمة 
الفحوصات الطبية التي جاءت نتائجها بحمد اهلل 
وفضله ناجحة، س��ائاًل اهلل العلي القدير أن يمن 
على س��موه بموفور الصحة والعافية وأن يبقيه 

ذخرًا وسندًا للوطن وللمواطنين.

 فيما أعرب النائب األول لرئيس مجلس الشورى 
جمال فخ��رو، عن التهان��ي والتبريكات لصاحب 
الس��مو الملك��ي رئيس ال��وزراء بمناس��بة نجاح 
الفحوص��ات الطبي��ة االعتيادي��ة، داعي��ًا اهلل أن 
يحفظ س��موه بموفور الصحة والسعادة ويمده 

بطول العمر لمواصلة مسيرة الخير والتنمية.
ب��دوره، عبر رئي��س مجلس األوق��اف الجعفرية 
يوس��ف الصالح عن تهاني��ه وتبريكاته لصاحب 
الس��مو الملكي رئيس الوزراء بمناس��بة سالمة 
الفحوصات الطيبة التي تكللت بالنجاح، س��ائاًل 
اهلل المول��ى القدير أن يحفظ س��موه وأن يمده 
بموف��ور الصح��ة والعافي��ة وأن يديم��ه ذخ��رًا 
لمواصلة مس��يرة البن��اء والتقدم في ظل العهد 

الزاهر لحضرة عاهل البالد المفدى.
كم��ا أعرب س��فير مملك��ة البحرين ل��دى دولة 
الكوي��ت ص��الح المالك��ي، ع��ن بالغ س��عادته 
وفرحت��ه بمناس��بة نج��اح الفحوص��ات الطبي��ة 
االعتيادية التى أجريت لصاحب الس��مو الملكي 
رئيس الوزراء، داعيًا اهلل عز وجل أن يحفظ سموه 
بعنايت��ه ويم��ده بموفور الصح��ة والعافية وأن 

يبقيه ذخرًا للوطن وشعب مملكة البحرين.
 فيم��ا ق��دم األمي��ن الع��ام لمجل��س الش��ورى 
أس��امة العصفور، أطي��ب التهان��ي والتبريكات 
لصاحب الس��مو الملك��ي رئيس ال��وزراء، بهذه 
المناسبة الطيبة بإجراء ال��ف��ح��وص��ات الطبية 
االعتيادي��ة والت��ي تكلل��ت وهلل الحم��د بالنجاح 
س��ائاًل المولى العل��ي القدير أن يحفظ س��موه 
ويبقي��ه ذخرًا وس��ندًا لمملكة البحرين، ويس��دد 
على طري��ق الخير خطاه لمواصلة مس��يرة الخير 
والتنمي��ة وأن يمن على س��موه الكريم بالصحة 

وطول العمر.
 وعّب��رت النائب الثاني لرئيس مجلس الش��ورى  

جميلة س��لمان عن أطيب التهان��ي والتبريكات 
لصاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء على هذه 
المناس��بة الغالية التي أسعدت شعب البحرين، 
س��ائلًة المول��ى العلي القدير أن يحفظ س��موه 
ويبقي��ه ذخرًا وس��ندًا لمملكة البحرين، ويس��دد 
على طري��ق الخير خطاه لمواصلة مس��يرة الخير 
والتنمي��ة في المملك��ة، وأن يمن على س��موه 

الكريم بالصحة وطول العمر.
وهن��أ النائب عبداهلل إبراهيم الدوس��ري صاحب 
الس��مو الملكي رئيس ال��وزراء، بمناس��بة نجاح 
الفحوص��ات الطبية الت��ي أجراها س��موه، داعًيا 
اهلل ع��ز وجل أن يحف��ظ س��موه بعنايته ويديم 
على س��موه وافر الصحة والعافي��ة وأن يحفظه 
ويمد في عمره وأن يجعل س��موه ذخرًا للبحرين 

وشعبها.
في حي��ن، أعرب النائ��ب إبراهي��م النفيعي عن 
تهانيه وأطيب تبريكاته لمقام صاحب الس��مو 
الملكي رئيس الوزراء، بمناسبة نجاح الفحوصات 
الطبية التي أجراها سموه وتكللت بحمد من اهلل 
وتوفيق��ه بالنجاح، س��ائاًل اهلل العل��ي القدير أن 
يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويجعله 

سندًا وعزًا لمملكة البحرين وشعبها الوفي .
فيما رفعت مدير العالق��ات البرلمانية واإلعالم 
بمجل��س الش��ورى د.فوزي��ة الجيب، إل��ى مقام 
صاحب الس��مو الملكي رئيس الوزراء، عن أطيب 
التهاني والتبريكات بمناس��بة نجاح الفحوصات 
الطبية التي تكللت وهلل الحمد والش��كر بالنجاح، 
سائلًة اهلل عز وجل أن يحفظ سموه ويبقيه ذخًرا 
وس��نًدا لمملكة البحرين وشعبها الوفي، ويسدد 
على طريق الخير خطاه لمواصلة مس��يرة العطاء 
والبن��اء والتنمي��ة في المملك��ة ، وأن يمن على 

سموه بالصحة والسعادة وطول العمر.

بن هندي: نفخر بمتطوعي 
المحرق من الجنسين 

ونبارك للخريجين
أكد محافظ محافظة المحرق س��لمان بن هندي 
ال��دور الذي يقدمه أهالي المح��رق بكافة مدنها 
وقراه��ا خالل ه��ذه الجائح��ة ويأت��ي بمقدمته 
االلتزام بالتعليمات التي يقدمها الفريق الطبي، 
وكذلك باإلقبال الكبير ألبناء المحافظة من جميع 

األعمار في مجال التطوع بكافة المجاالت.
وأضاف المحافظ أن المحافظة ش��هدت عمليات 
تعقي��م وتطهي��ر للعديد من مرافقه��ا الحيوية 
وم��ن ضمنه��ا األس��واق التجاري��ة والمجمعات 
على أي��دي أبناء المح��رق من الجنس��ين، مقدمًا 
في الوقت ذاته الش��كر والتقدي��ر لإلدارة العامة 
للدف��اع المدني ب��وزارة الداخلية عل��ى جهودها 
في تقديم الدع��م والمس��اندة والتدريب لكافة 

المتطوعين.
وأشاد المحافظ في الوقت ذاته بمجموعة فريق 
»البحرين تس��تاهل« بقي��ادة المتطوع مرش��د 
المرش��د وجمعي��ة البحرين للتس��امح وتعايش 
األدي��ان برئاس��ة يوس��ف بوزب��ون عل��ى األدوار 
االجتماعي��ة والتطوعي��ة والتي مثلت الش��راكة 
المجتمعية الحقة عبر مس��اهمتهم في عمليات 

التعقيم وغيرها من األدوار الوطنية.
وهن��أ المحاف��ظ المتفوقين دراس��يًا ف��ي كافة 
»المحافظ��ة  أن  التعليمي��ة، مؤك��دًا  المراح��ل 
تحرص على تكريم متفوقيها في كل عام، ونظرًا 
لظروف جائحة كورونا )كوفيد19( فإن المحافظة 
قد أجل��ت التكريم إل��ى موعد الح��ق ولن تغفل 
ع��ن طالبها المبدعي��ن«، متمنيًا له��م التوفيق 
والنجاح في دراس��تهم الجامعية خدمة لوطنهم 

وقيادتهم.

تيدروس غيبريسوسسمو رئيس الوزراء

تنظيم احتفال بيوم الطبيب البحريني 4 نوفمبر المقبل

تحديد آليه العمل والرقابة المناسبة قبل التنفيذ

»الصيادلة« تشكر رئيس 
الوزراء على أوامره بإعفاء 

الكوادر الطبية من الغرامات
تقدمت جمعية الصيادلة البحرينية بخالص الشكر 
وجزيل االمتنان إلى حضرة صاحب الس��مو الملكي 
األمير خليفة بن س��لمان آل خليف��ة رئيس الوزراء، 
إلص��دار أوام��ره الكريمة بإعف��اء الك��وادر الطبية 
الذي��ن يعمل��ون بالخطوط األمامي��ة في مواجهة 
جائح��ة فيروس كورون��ا )كوفي��د 19(، والذين لم 
يتمكنوا من تجديد تراخيصهم منذ فبراير 2020، 
م��ن أي غرام��ات أو متأخ��رات مالي��ة أو مخالفات 
لتجديد تراخيصهم، وأال يترتب عليهم أي إجراءات 

في هذا الشأن.
وق��درت الجمعية لس��موه ه��ذه اللفت��ة الكريمة 
المواطني��ن،  أبنائ��ه  لراح��ة  الدائ��م  واهتمام��ه 
ومعاهدة س��موه على ب��ذل كل الجه��ود من أجل 

مملكتنا الحبيبة.
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 »األعلى للمرأة«: 20٪ نسبة تطوع 
المرأة البحرينية لمكافحة »كورونا«

      4950 متطوعة مشاركة بالتدريب لعمليات التطهير االحترازي

 كش��ف تقري��ر حديث م��ن المجل��س األعلى 
للمرأة، أن 20% نسبة تطوع المرأة البحرينية 
م��ن إجمالي أع��داد المتطوعين م��ع اإلدارة 
العام��ة للدف��اع المدني لمكافح��ة فيروس 
كورونا، حيث كانت للمس��اهمات النس��ائية 
والم��رأة البحرينية باألخ��ص دور في التطوع 

لمكافحة الفيروس.
وبي��ن التقرير أن ع��دد النس��اء المتطوعات 
البحريني��ات المش��اركات بالتدريب لعمليات 
التطهي��ر االحترازي بلغ 4950 امرأة، مش��يرًا 
إلى تق��دم المرأة البحرينية ف��ي العديد من 
المج��االت والتخصصات إذ ح��ازت الطبيبات 
البحريني��ات على نس��بة 68% على مس��توى 

المملكة و46% للمتوسط الدولي.
وأوضح التقرير تقدم مؤشر المرأة البحرينية 
لألكاديميات 47% على مستوى البحرين، أما 
بالنسبة للمتوس��ط الدولي فقد حازت %43. 
وفيم��ا يتعلق بالمناصب الدبلوماس��ية فقد 
حازت الم��رأة البحرينية على تقدم 31% على 
مس��توى البحري��ن وعلى المتوس��ط الدولي 
24%. وكان للمجلس األعل��ى للمرأة العديد 
من المس��اهمات والمشاركات الفعال إلدارة 
أزمة جائحة )كوفي��د19(، حيث أتاح صالحية 
العمل عن بعد على المس��توى المؤسس��ي 

100% باإلضافة إل��ى التركيز على متطلبات 
الوض��ع الحالي للفئ��ات المس��تهدفة وهي 
األس��رة التي تعيلها المرأة من ذوات الدخل 
المحدود وأس��ر الكوادر العاملة في الصفوف 
األمامية، إلى جان��ب األم الحاضنة ألبناء من 
ذوي اإلعاقة أو األم��راض المزمنة وصاحبات 

المشاريع المتعثرة.
كما أتاح المجلس األعلى للمرأة اس��تمرارية 
خدم��ات مركز دعم المرأة م��ن خالل التحول 
الرقم��ي 100%، باإلضاف��ة لتقدي��م العديد 

من الخدمات منه��ا خدمة المحادثة الفورية 
والجلسات المرئية مع تقديم أكثر من 8000 
استش��ارة متخصصة باالستش��ارات األسرية 
والقانونية والنفسية واالقتصادية، كما قام 
بس��داد الديون للنساء المتعثرات والغارمات 
مع رصد االحتياج��ات وتقديم الدعم الطارئ 
لرف��ع جاهزية األس��ر ف��ي التأقل��م، وكذلك 
رص��د االحتياج��ات التعليمية ألس��ر الكوادر 
التعليمية وتسهيل عملية متابعة التحصيل 

الدراسي »نقابة التربويين«.

 »الداخلية«: تسجيل 10866 مخالفة
 عدم ارتداء كمامة الوجه بالمحافظات

     استمرار الحمالت التوعوية واتخاذ اإلجراءات القانونية حيال المخالفين
ق��ال مس��اعد رئي��س األمن العام لش��ؤون 
العمليات والتدري��ب العميد الركن الدكتور 
الش��يخ حمد بن محمد آل خليفة، إنه قد تم 
تس��جيل 10866 مخالفة عدم ارتداء كمامة 
الوج��ه في األماك��ن العامة من��ذ البدء في 
تطبيق قرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس 
كورونا، حيث سجلت مديرية شرطة محافظة 
المحرق 2989 مخالفة، فيما سجلت مديرية 
شرطة المحافظة الشمالية 2643 مخالفة، 
و2096 مخالفة في مديرية شرطة محافظة  
العاصمة، و1808 مخالفة سجلتها مديرية 
ش��رطة المحافظ��ة  الجنوبية، كما س��جلت 
إدارة العمليات برئاس��ة األمن العام 1246 
مخالفة، و84 مخالفة تم تسجيلها من قبل 

اإلدارة العامة ألمن المنافذ.
وأك��د الش��يخ حم��د ب��ن محم��د آل خليفة 
اس��تمرار الحم��الت التوعوي��ة الت��ي يقوم 
به��ا أف��راد ش��رطة المديري��ات األمنية في 
محافظات المملك��ة، والموجهة للمواطنين 
والمقيمين، والتشديد على اتخاذ اإلجراءات 
القانونية حيال المخالفي��ن غير الملتزمين  
بق��رار ارت��داء كمام��ة الوجه ف��ي األماكن 
العام��ة، وعدم تطبيق التباع��د االجتماعي 
في كاف��ة األوقات واألماك��ن ، وذلك ضمن 
الجه��ود المبذولة في الحفاظ على س��المة 

المجتمع.
وأضاف أن الحم��الت التوعوية التي تنفذها 
وزارة الداخلية تش��مل التأكي��د على أهمية 
ارت��داء كمام��ة الوجه في األماك��ن العامة 
كالطرقات واألسواق والسواحل والمتنزهات 
باإلضافة إل��ى المحالت  التجارية مع التقيد 
بع��دم التجمع ألكثر من 5 أش��خاص ، حيث 
ت��م تخصي��ص جانب م��ن ه��ذه الحمالت 

للجاليات األجنبي��ة والمقيمين في البحرين 
من خ��الل تقديمها بأكثر م��ن لغة أجنبية 
وذلك لضم��ان وصول المعلومات التوعوية 
ألكبر قدر ممكن من الوافدين ، مؤكدًا على 
استمرار الحمالت التوعوية التي تهدف إلى 
تعزيز الوع��ي لدى المواطني��ن والمقيمين 
بأهمية االلتزام ومس��اندة  جهود المملكة 

في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

»الداخلية«: تطوير الخطط 
لتنظيم الدورات التدريبية 

وفق أحدث البرامج والتقنيات

أكد مدير إدارة التدريب بوزارة الداخلية العقيد سلطان 
الكعب��ي على تطوير الخطط لتنظيم الدورات التدريبية 
لمنتس��بي الوزارة وفق أحدث البرامج والتقنيات، معربًا 
عن خالص شكره وتقديره إلى وزير الداخلية على دعمه 
الال محدود في تطوير القدرات ورفع الكفاءة بما يسهم 
ف��ي زي��ادة األداء والفاعلية لمنس��وبي ال��وزارة، منوهًا 
بتوجيه��ات رئي��س األمن الع��ام في تطوي��ر العملية 
التدريبية باستخدام أحدث البرامج والتقنيات في مجال 

التعليم خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة.
ج��اء ذلك خالل ترؤس��ه اجتماع��ًا عبر تقني��ة االتصال 
المرئ��ي، بمش��اركة ممثلي اإلدارات المنف��ذة للدورات 
بوزارة الداخلية، وذلك ضمن جهود اإلدارة في استمرار 
العملي��ة التدريبي��ة بالوزارة في ظل الظ��روف الصحية 

الراهنة النتشار فيروس كورونا.
وف��ي بداي��ة االجتم��اع، أش��اد مدي��ر إدارة التدري��ب 
بالمتابع��ة المس��تمرة لمس��اعد رئيس األم��ن العام 
لشؤون العمليات والتدريب واهتمامه باالرتقاء بالقوى 
البشرية وعملية التدريب بكافة مستوياتها والتي تأتي 
في س��لم األولويات ضمن اس��تراتيجية تطوير القدرات 
وذل��ك من خالل تنفي��ذ الخطط والبرام��ج الهادفة إلى 
رفع مس��توى التدري��ب، وتعزيز التعاون المش��ترك مع 
اإلدارات المنف��ذة لل��دورات، باعتبار ذلك محورًا رئيس��ًا 
في إط��ار مواكبة التطوي��ر الحاصل وف��ق أحدث النظم 

والمعايير الدولية.
وأعرب مدير إدارة التدريب عن شكره وتقديره لإلدارات 
على تعاونها ف��ي تنمية قدرات ومهارات ضباط وأفراد 
وزارة الداخلي��ة بم��ا يعود عليهم بالنف��ع في تأديتهم 
لواجباته��م على أكمل وجه، مش��يرًا إل��ى توجه اإلدارة 
ف��ي إيجاد الحل��ول البديلة م��ن أجل اس��تمرار العملية 
التدريبية في وزارة الداخلية وذلك من خالل عقد الدورات 
التدريبي��ة ذات الطاب��ع النظري واإلداري مع اس��تخدام 
التقنيات الحديثة، مضيفًا أن إدارة التدريب سوف تقوم 
بتنفيذ خطة تعليمية لتحديد ال��دورات التدريبية ذات 
الطاب��ع النظ��ري لتنفيذها ع��ن بعد وذلك اس��تعدادًا 
لتنفي��ذ برنامج الدورات التدريبي��ة لعام 2021-2020 
حتى تس��تفيد أكبر ش��ريحة من المتدربين من إدارات 

الوزارة.

موزة فريد

»مالية الشمالي«: اختيار 
بوري والجنبية ضمن مبادرة 

100 ملعب في الفرجان

قالت رئيس��ة اللجنة المالي��ة والقانونية بالمجلس البلدي 
الش��مالي وممثل الدائرة الس��ابعة زينة جاسم، أنه تمت 
الموافق��ة على موقعين في قريتي ب��وري والجنبية ضمن 
مبادرة 100 ملعب في الفرجان والتي أطلقها سمو الشيخ 
ناصر ب��ن حم��د آل خليفة ممث��ل جاللة المل��ك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الش��باب مستشار األمن الوطني رئيس 

المجلس األعلى للشباب والرياضة.
وأوضح��ت أن الموقعين ضمن 12 موقعًا رش��حهم الجهاز 
التنفيذي للبلدية المنطقة الش��مالية م��ن أمالك البلدية 
المخصص��ة كمناطق ترفيهي��ة غير مس��تغلة، مبينة أنه 
س��يتم عرضه��ا على الش��ركات والجه��ات الراغب��ة بدعم 
المبادرة  الختيار الموقع المراد إنش��اء المالعب عليها بعد 

الحصول على التمويل الالزم.
وأش��ارت إلى أن المجلس البلدي الشمالي قام برفع قائمة 
تح��وي 30 موقعًا -ضمن األراض��ي الحكومية بالمحافظة 
الش��مالية التي تقع في وس��ط المناطق الس��كنية والتي 
ينطبق عليها معايير المبادرة- إلى وزارة الشباب والرياضة 
فور اإلعالن عن المبادرة في شهر يوليو من العام الماضي.

وكانت الصحافة نش��رت تقريرًا لوزارة الش��باب والرياضة 
ب��أن للمالع��ب والس��احات المتوفرة س��ابقًا ف��ي األحياء 
الس��كنية »الفرج��ان« دور كبير ف��ي اكتش��اف الكثير من 
المواه��ب الرياضي��ة التي أس��همت بتحقي��ق العديد من 
اإلنج��ازات للبحرين، حيث كان س��هولة الوصول للمالعب 
وقربه��ا من األحياء ال��دور األكبر إلقامة الفرصة للش��باب 

لممارسة هوايتهم وصقلها.
وأش��ار التقرير إل��ى أن تناقص عدد المالع��ب في األحياء 
السكنية وصعوبة الوصول اليها بسبب بعد المسافة، أدى 
إلى انخف��اض ملحوظ في نتاج ه��ذه المالعب التي كانت 
ت��زود األندية البحرينية بالمواهب الرياضية الناش��ئة، ما 
أدى إل��ى لعب األطفال والش��باب في س��احات غير مهيئة 

وتفتقر لشروط السالمة.
وبّين التقرير أن رؤية المش��روع تق��وم على توفير مالعب 
رياضية تش��مل أنش��طة مختلفة في مختل��ف مدن وقرى 

البحرين.

»الوطنية لعلوم الفضاء« تحرز المركز الثالث 
في »هاكاثون تكنولوجيا الفضاء« بروسيا

أح��رز الفريق التقن��ي للهيئة الوطني��ة لعلوم 
الفض��اء المرك��ز الثال��ث في هاكاث��ون الدورة 
التدريبية المتخصصة ف��ي تكنولوجيا الفضاء 
والت��ي نظمته��ا جامع��ة س��انت بيترس��بيرغ 

التقنية بجمهورية روسيا االتحادية.
تك��ون الفريق الممث��ل للهيئة المش��ارك في 
ال��دورة من ث��الث موظفات، وهن المهندس��ة 
منيرة المالكي والتقنية ش��يماء المير والتقنية 
عائشة الهاجري، وقد أعربت الهيئة عن فخرها 
واعتزازها بالنجاح الذي أحرزته منتس��باتها في 

هذه الدورة.  

الجدير بالذكر أن المشاركة في هذا الهاكاثون 
ج��اءت م��ن قب��ل مجموع��ات مختلف��ة للفرق 
المتخصص��ة من مختلف دول العالم، وقد مثل 
أعضاء كل فري��ق جهة العمل التي ينتس��بون 

إليها.   
وج��اءت المنافس��ة بين الفرق المش��اركة على 
تصميم قمر صناعي »نانو« لألغراض العلمية 
والبحثية، ليحرز فريق الهيئة المركز الثالث من 

بين الفرق المشاركة في هذا الهاكاثون.
وأشاد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد 
إبراهيم العسيري بهذا اإلنجاز المشرف، مؤكدًا 

عل��ى ح��رص الهيئ��ة عل��ى توفير كافة س��بل 
الدعم لمنتس��بيها، وس��عيها المستمر لتنمية 
وتطوي��ر قدراتهم لخلق قاع��دة علمية وتقنية 
من الكف��اءات البحرينية الش��ابة كي تس��اهم 
ف��ي تحقيق التقدم لمملك��ة البحرين في كافة 

مجاالت علوم الفضاء وتطبيقاته.
كما أعرب��ت الموظف��ات عن بالغ س��عادتهن 
به��ذا الف��وز، وأنه��ن حرص��ن على رفع اس��م 
مملكة البحري��ن في هذه المس��ابقة الدولية، 
كما أكدن على س��عيهن لتحقيق مراكز أفضل 

في المشاركات القادمة بإذن اهلل.

431 إصابة جديدة بـ»كورونا« وتعافي 615 حالة
كش��فت إحصائيات وزارة الصحة أمس عن »عدم تسجيل أية وفاة 
بفي��روس كورونا )كوفيد19(، أمس الس��بت، ليس��تقر عدد حاالت 

الوفاة عند 104 حاالت وفاة«.
وأعلن��ت وزارة الصحة أن »الفحوصات الت��ي بلغ عددها 7639 في 
ي��وم أم��س، 11 يولي��و 2020، أظهرت تس��جيل431 حالة قائمة 
جديدة منه��ا 228 حالة لعمال��ة وافدة، و201 حال��ة لمخالطين 
لحاالت قائم��ة، وحالتين قادمتين من الخ��ارج، كما تعافت 615 

حال��ة إضافي��ة ليصل الع��دد اإلجمال��ي للح��االت المتعافية إلى 
.»27828

وذك��رت الوزارة أن »عدد الح��االت القائمة تح��ت العناية بلغ 53 
حال��ة، والحاالت التي يتطلب وضعه��ا الصحي تلقي العالج بلغت 
83 حال��ة، في حي��ن أن 4485 حال��ة وضعها مس��تقر من العدد 
اإلجمالي للحاالت القائمة الذي بلغ 4538 حالة قائمة«. وكشفت 

إحصائيات الوزارة عن »إجراء 656659 فحصًا طبيًا«.
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 »األمم المتحدة«: البحرين الثانية عربيًا 
وإقليميًا بمؤشر الحكومة اإللكترونية

أظه��رت نتائ��ج تقري��ر األم��م المتح��دة للحكومة 
إدارة  ع��ن  الجمع��ة  الص��ادر   2020 اإللكتروني��ة 
الش��ؤون االقتصادي��ة واالجتماعي��ة بهيئة األمم 
المتح��دة )UNDESA( اس��تمرار محافظة البحرين 
على مرتبته��ا الثانية عربي��ًا وإقليمي��ًا وتصنيفها 
ضمن فئة الدول ذات المؤشر العالي جدًا في مجال 
التط��ور الع��ام للحكوم��ة اإللكترونية، إل��ى جانب 
تحقي��ق كل م��ن دولة اإلم��ارات العربي��ة المتحدة 
والمملك��ة العربي��ة الس��عودية ودول��ه الكوي��ت 
وس��لطنة ُعمان للتصنيف العال��ي جدًا ضمن نفس 

المؤشر.
وأش��اد تقرير األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية 
للعام 2020 بالنظام الوطني للمقترحات والشكاوى 
)تواصل( والذي ع��ده من اإلنجازات المتميزة والتي 
حققته��ا المملكة على الصعيد الدول��ي، وأحد أبرز 

القن��وات التفاعلي��ة الت��ي اعتمدته��ا ف��ي تعزيز 
مش��اركة الجمه��ور اإللكترونية، كما واس��تعرض 
أهمي��ة نظام )تواصل( كقناة رس��مية معتمدة في 
العمل الحكومي، وفي تعزيز التواصل بين الجمهور 
ومختلف الجهات ، وأثره في تحسين تجربة استخدام 

الجمهور للخدمات الحكومية اإللكترونية.
للمقترح��ات  الوطن��ي  النظ��ام  دور  إل��ى  وتط��رق 
والش��كاوى )تواصل( في تقدم تصنيف البحرين في 
مؤش��ر المش��اركة اإللكترونية خالل العام 2020، 
خاصة م��ع التزامه��ا بتوفير هذا النظ��ام للجمهور 
عبر قنوات إلكترونية متعددة منها البوابة الوطنية 
)bahrain.bh(، ومن خالل تطبيق )تواصل( والمتاح 

بنظامي iOS و االندرويد.
كم��ا أك��دت نتائج دراس��ة األم��م المتح��دة إحراز 
تقدم ملحوظ في مؤش��ر رأس المال البشري والذي 

يعكس بدوره تقدم مس��تويات التعليم األساس��ي 
ف��ي المملكة منذ الق��دم ومس��اهمتها في تطوير 
مؤش��رات التعلي��م ونس��ب التم��درس ومواكبتها 
للمس��تجدات التقنية. وأش��ار التقرير بأن البحرين 
حريصة على اس��تخدام التقنيات الناشئة والحديثة 
ف��ي مجال تقديم الخدمات الحكومية بهدف تحقيق 

أعلى مستويات من حيث الرضا وجودة الخدمات. 
ول��م يغفل التقرير ع��ن دور الحكومات الرقمية في 
مج��ال مجابهة جائح��ة كورونا والتي ع��دت تحديًا 
وامتحانًا للعالم بأس��رة، حيث أكدت األزمة على دور 
الحكومة الرقمية في تقديم الخدمات اإللكترونية، 
واالستش��ارات الصحية وإدارة األزمة، مشيرًا في هذا 
الصدد لدور التقنية وجهود الحكومات في المحافظة 
عل��ى اس��تمرار العمل بكاف��ة القطاع��ات الخدمية 

والقطاع الخاص، واستمرار الحياة الطبيعية.

وبفض��ل م��ا تمتلك��ه البحري��ن م��ن بني��ة تقنية 
وجاهزي��ة عالية، فقد حققت االس��تجابة الس��ريعة 
ف��ي التعام��ل م��ع الجائح��ة، عب��ر تنفي��ذ التحول 
الرقمي للخدمات الحكومي��ة، مثل تطوير الخدمات 
القضائية والعدلية وهي أحد الجوانب التي ارتكزت 
عليها دراسة األمم المتحدة 2020،  إلى جانب دعم 

المملكة للتعلم عن ُبعد.
الجدير بالذك��ر أن تقرير األم��م المتحدة للحكومة 
اإللكتروني��ة2020  وال��ذي يص��در كل عامي��ن عن 
إدارة الش��ؤون االقتصادي��ة واالجتماعي��ة باألم��م 
المتح��دة ويش��رف عليه أكثر من 200 ش��خص من 
الكوادر العلمية، أكدت نتائجه عن تحقيق تحس��ن 
في مؤشر الحكومة اإللكترونية مقارنة مع التقارير 
السابقة، إذ بلغ المؤشر هذا العام 0.8213 مقارنة 

مع 0.8116  في تقرير عام 2018.

 »اليسر« تكرم المتطوعين خريجي 
الطب والصيدلة والهندسة وإدارة األعمال

كرمت شركة اليسر لألكياس الورقية، 
محج��ر  ف��ي  المتطوعي��ن  الطلب��ة 
الح��د والجفي��ر خريجي كلي��ات الطب 
األعمال  وإدارة  والهندس��ة  والصيدلة 
وغيرها م��ن التخصص��ات، حيث قدم 
رئي��س مجلس إدارة الش��ركة ياس��ر 
المغرب��ي هداي��ا عينية م��ن منتجات 
الشركة باإلضافة إلى دروع وشهادات 
تكري��م عل��ى تطوعه��م ف��ي خدمة 
ورعاية المرض��ى المتواجدين بالحجر 

الصحي بالرغم من حداثة تخرجهم.
ونظم حف��ل التكريم النائب الس��ابق 
المنس��ق اإلعالم��ي ورئي��س الدع��م 
اللوجس��تي ج��الل كاظ��م والمتطوع 
ف��ي الحجر، كم��ا وقعت عل��ى الهدايا 
التذكاري��ة مدي��ر حجر الح��د الصحي 
نعم��ت  المستش��ار  الجفي��ر  وع��زل 

السبيعي.
مس��اهمة  ض��رورة  المغرب��ي  وأك��د 
القط��اع الخاص مع الجهات الحكومية 
في دعم الكوادر المهنية والتي تقوم 
ب��دور فع��ال ف��ي التص��دي لجائح��ة 

فيروس كورونا »كوفيد19«.
وأشاد بجهود اللجنة التنسيقية بقيادة 
صاحب الس��مو الملكي األمير سلمان 
ب��ن حمد آل خليفة ول��ي العهد نائب 

القائ��د األعل��ى النائ��ب األول لرئيس 
مجل��س ال��وزراء مؤك��دًا أن البحري��ن 
بقيادة حضرة صاح��ب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد 

المف��دى، تواصل جهوده��ا للتصدي 
لفيروس كورون��ا وبرعاية كريمة من 
صاحب الس��مو الملك��ي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. 

ووجه المغربي الش��كر لكل القائمين 
عل��ى إدارة الحج��ر والعاملي��ن في��ه، 
مؤكدًا في الوقت نفسه حرص شركته 

على تقديم كل الدعم لهم.

 »ميدبوينت« تنظم 
معرض األزياء اإللكتروني 

األول من نوعه اليوم

تنطل��ق مس�����اء الي��وم، 
فعاليات معرض البحرين 
العالم��ي للم��رأة وعرض 
الفض��اء  عب������ر  األزي��اء 
االفتراضي بمشاركة أكثر 
من 500 شخصية نسائية 
م��ن مختل��ف دول العالم 
من المتحدثات في شؤون 
األزياء  ومصممات  المرأة 
والمدونات  والصحفي��ات 
وشرائح نسوية متعددة.

ويجت��ذب المعرض الذي تس��تمر فعالياته حتى 19 يوليو، 
نساء ومهتمات من مختلف دول العالم. 

وقال��ت رئي��س مجل��س إدارة ش��ركة ميدبوين��ت لتنظيم 
الفعاليات الش��يخة نورة بن��ت خليفة آل خليفة، إن نجاحات 
سلس��لة المعارض التي نظمتها الش��ركة على مدى العقد 
األخير شجعتنا على االستمرار في تنظيم هذا المعرض رغم 
الظروف االس��تثنائية التي تمر بها البشرية نتيجة جائحة 
كوفي��د 19 خاص��ة التي ته��دد اس��تمرار دور األزياء ضمن 

تداعياتها االقتصادية. 
وأشارت إلى أن النس��خة االفتراضية الجديدة من المعرض 
فري��دة م��ن نوعها، تس��تمر 8 أي��ام، وتتي��ح للمصممين 
والمصممات من مختلف أنح��اء العالم عرض مجموعاتهم 

الفريدة وآخر ابتكاراتها في عالم األزياء. 
ولفتت إل��ى أن المنتدى المرافق للمعرض يضم متحدثات 
م��ن متخصصي��ن وأكاديميي��ن في مج��ال ري��ادة األعمال 
والم��رأه ورائ��دات أعمال وقصص نجاح ملهم��ة إلى جانب 
مش��اركة خبراء ف��ي قضايا القي��ادة، به��دف تعزيز الوعي 
وتمكي��ن المرأة علميا ومعرفيا وتنمية مهاراتها وقدراتها 
ومس��اعدة المصممي��ن على الوصول إل��ى أقصى عدد من 
الجماهير إلى جانب مس��اعدة الجمهور على متابعة أحدث 
االبت��كارات في مج��ال التصميم.  وذكرت أن التس��جيل في 
فعاليات المع��رض والمنتدى االفتراضي م��ا يزال مفتوحًا 
عب��ر تطبي��ق »زووم«، داعية الجمهور لالس��تفادة من هذا 
الحدث لما يتيحه من منصة تسلط الضوء على موضوعات 

تتصل بتنمية المرأة. 

الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة

»كي بي إم جي«: ننتظر من الجامعات 
خريجين  بأعلى درجات الكفاءة التقنية

أكد الرئي��س التنفيذي لش��ركة »كي بي إم 
جي« في البحرين جمال فخرو، أهمية مبادرة 
الجامع��ات إلى زيارة مواق��ع العمل والتعرف 
الميداني الدقيق على احتياجات سوق العمل 
وأن تعم��ل الجامع��ات على تخري��ج المزيد 
م��ن المتميزي��ن ف��ي التكنولوجي��ا وتقنية 

المعلومات وليس العاملين في المكاتب.
ولف��ت إل��ى أن العدي��د م��ن أنم��اط الحياة 
كورون��ا  جائح��ة  بع��د  مختلف��ة  س��تكون 
عم��ا كان��ت عليه قبله��ا، ما يس��توجب من 
م��ن  وغيره��م  والمحاس��بين  المهندس��ين 
الخريجي��ن الجامعيين أن يكون��وا على أعلى 

درجات الكفاءة من الناحية التكنولوجية. 
ج��اء ذلك في منت��دى »الجامعات ومتطلبات 
س��وق العمل بعد الجائحة«، الذي ضم عددًا 
من قي��ادات وخبراء س��وق العم��ل البحريني 
والخليج��ي وناق��ش فضاي��ا دم��ج الصناعة 
مع التعلي��م الجامعي لتطوي��ر أداء التعليم 
برعاي��ة  المش��تركة،  واألبح��اث  والتعل��م 
الرئيس المؤس��س للجامع��ة رئيس مجلس 
األمن��اء عبداهلل الحواج الذي أوضح في كلمته 
االفتتاحي��ة للمنت��دى ب��أن التعليم ش��هد 
العدي��د من أنماط التطوي��ر على مدار 200 
- 300 سنة الماضية، ولكن تحدي »فيروس 
كورونا« ال��ذي نواجهه اليوم يع��د من أكبر 

التحديات التي يتم مواجهتها.
ولفت إلى أن التعليم بش��تى طرقه س��يكون 
مختلف��ًا بع��د ه��ذه الجائح��ة، وأن البني��ة 
التحتي��ة المتقدمة للبحرين ف��ي تكنولوجيا 
مس��اعد  أكب��ر  واالتص��االت  المعلوم��ات 
للجامع��ات والمؤسس��ات التعليمي��ة عل��ى 

مواجهة هذا التحدي. 
وأش��ار فخرو ف��ي فعاليات المنت��دى إلى أن 
التكنولوجي��ا الرقمي��ة إح��دى أه��م عناص��ر 
والمؤسس��ات  الجامع��ات  وأن  التطوي��ر، 
التعليمي��ة أولى القطاعات بالمس��ارعة إلى 
االس��تثمار في التعلي��م االلكتروني والعمل 
عل��ى تطوي��ر س��لوكيات الطلب��ة وأنم��اط 
تفاعله��م، بما يمكنهم م��ن اإلنجاز والتميز 

واإلب��داع م��ن وراء شاش��ات الكمبيوتر ومن 
أجل مواجه��ة أي أزمات من مثل كورونا بكل 
يسر وسهولة ومن دون توقف عجلة الدراسة 

والعمل واإلنتاج بشكل عام.
ودعا إلى تش��جيع الموظفين والعاملين إلى 
اكتس��اب مه��ارات العمل من المن��زل ورعة 
الثق��ة لديهم وزي��ادة انتاجياتهم من خالل 

اكسابهم أخالقيات العمل ومبدائه. 
وأك��د أهمية التواصل المثمر بين الجامعات 
والمؤسس��ات الصناعي��ة والتجاري��ة لتبادل 
األفكار واالقتراحات والرؤى والحلول لمختلف 
المش��كالت، ويمكن لمؤسس��ات القطاعين 
الصناع��ي والتج��اري االس��تفادة كثي��را من 
الدراس��ات واالبح��اث الت��ي يجريه��ا طلب��ة 

الماجستير والدكتوراه في الجامعات. 
فيما ق��ال الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة ألبا 
عل��ي البقالي، أن قس��مًا واس��عًا من القطاع 
الصناعي س��يظل بحاجة للعاملين في مواقع 
العم��ل كما هو الح��ال في ش��ركة ألبا مثال، 
حي��ث الحاج��ة الملح��ة للطاق��ات البش��رية 
عل��ى رأس العمل لتش��غيل اآلالت واألجهزة 

الستمرار عملية التصنيع. 
واستدرك البقالي: »نعم استجابة لتوجيهات 

القي��ادة وفي ظل الظروف االس��تثنائية التي 
نمر بها  تم تحويل عمل شريحة واسعة من 
اإلداريين إل��ى المنزل كالعاملي��ن اإلداريين 
في المكاتب والعاملين في أقس��ام التسويق 
والموارد البشرية والمحاسبين، لكن التحدي 
الذي واجهناه في األشهر الماضية هو كيفية 
الحف��اظ على عملي��ة اإلنت��اج والتصنيع من 
خ��الل إعداد خط��ة طوارئ يت��م تنفيذها في 

مثل هذه الظروف للحد من حجم التأثر«. 
ودعا المدير أول بمركز بيكر تلي لالستشارات 
بالمملكة العربية السعودية، إلى شراكة بين 
الجامعات والقطاع الخاص من أجل مواجهة 
التحدي��ات الت��ي أفرزته��ا جائح��ة كورون��ا، 
فالجامعات وتأهيل الخريجين استثمار أمثل 
للقطاع الخاص الذي يحتاج إلى خريجين على 
أعلى درجات االحترافي��ة والخبرة التقنية في 

المرحلة المقبلة. 
وأعد المدير العام لمركز أوائل للمحاس��بين 
العموميين والمستش��ارين اإلداريين عباس 
رضي مهمة تعليم التكنولوجيا في الجامعات 
ضرورة حتمية، إلى جان��ب مهمتها في بناء 
الطلب��ة وصقل مهاراتهم وإعدادهم لمرحلة 

سوق العمل. 
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التأخر في دفع فات��ورة الهاتف النقال يواجه باألحمر
بقط��ع الخدمة، في حي��ن أن تردي الخدمة أو 
تقطع اإلنترنت يمر س��المًا سالمًا دون خصم 

أي مبلغ من الفاتورة.
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 هذه هي 
البحرين

رسالة وصلتني من س��فيرنا في موسكو أحمد الساعاتي استأذنته 
بنشرها من أجل التذكير بالثوابت البحرينية:

»رغ��م إني لم أعد نائبًا في البرلمان ولك��ن مازلت أتلقى مكالمات 
من أبن��اء دائرتي لطلب بع��ض الخدمات، فأرش��دهم إلى الجهات 

المختصة.
ي��وم أمس تلقيت اتص��ااًل من مواطن من منطق��ة »عالي« يطلب 
بلهفة مساعدته في أمر عاجل وهو أنه أصيب بالسرطان في الكبد 
وحصل على متبرع بجزء من كبده -وهو أخوه- ووافقت وزارة الصحة 
عل��ى عالجه في الخارج وخيرت��ه بين الهند وتركي��ا، فأختار تركيا، 
وباش��رت الس��فارة بالترتيبات البتعاثه مع زوجته كمرافق وكذلك 

المتبرع مع ابنه.
 وكانت المفاجأة بأن الس��فارة التركية سلمتهم قبل يوم واحد من 
الس��فر فقط تأشيرات المريض والمتبرع ولم توافق على تأشيرات 
المرافقين! م��ع إن وجودهما ضروري جدًا بس��بب خطورة العملية. 
ولم تجِد المحاوالت مع الس��فارة وكان الوقت بعد الظهر والطائرة 

ستغادر غدًا صباحًا.
طلب��ت من المواطن االتصال بس��عادة الدكت��ور إبراهيم العبداهلل 

سفيرنا في تركيا وكنت أعلم بأنه في إجازة في البحرين.
بعد س��اعة اتصل بي المواطن مهلاًل وقال إنه كلم سعادة السفير 

الذي رحب به وطلب منه االنتظار ليجري اتصاالته.
وبالفعل خالل نصف ساعة اتصلت به السفارة التركية وأبلغته بأن 

تأشيرات المرافقين جاهزة وعليهم الحضور فورًا الستالمها.
العبر الجميلة من ه��ذه القصة كبيرة: أواًل تبرع األخ ألخيه بقطعة 
م��ن كبده، قي��ام وزارة الصحة بابتع��اث المريض م��ع المتبرعين 
والمرافقي��ن على نفقة الدولة رغم األوض��اع االقتصادية التي تمر 
بها البالد، واألهم من كل ذلك ما قام به س��عادة الس��فير الدكتور 
العبداهلل وهو في إجازته ودون أي علم أو توصية، حتى مني، ودون 
طلب م��ن وزارة الخارجي��ة أو أي جهة، بالتصرف وإج��راء اتصاالته 
الشخصية لتأمين إصدار التأشيرات وفي وقت قياسي رغم أن الوقت 

كان مساء والسفارة التركية مغلقة.
هذه ه��ي البحري��ن وهذا ه��و البحريني ال��ذي نفتخر ب��ه، الطيبة 
والفزعة واألس��رة الواحدة. هذا ما تعلمناه نحن كسفراء من سيدي 
جاللة الملك حمد بن عيس��ى آل خليفة حفظه اهلل ورعاه بأن نكون 

دائمًا في خدمة المواطن أينما كان وفي كل األوقات.
أروي ه��ذه القصة الت��ي ال يعلم بها أحد، لكي نوف��ي الدولة حقها 
ممثل��ة ب��وزارة الصحة على رعايته��ا للمواطنين ب��دون أي تمييز، 
ونوفي س��عادة الس��فير العب��داهلل حقه من الش��كر عل��ى جهوده 
الطيبة، ولكي نعرف أن البحرين بألف ألف خير وهلل الحمد« انتهى.

النظام السياسي الذي تمت فيه هذه القصة نظام يفتخر به ويشاد 
به ويح��ق للمواطن الذي يعيش تحت ظله أن يحمداهلل ويش��كره، 
تل��ك ليس��ت تصرفات فردية من مس��ؤول في الصحة أو مس��ؤول 
ف��ي الخارجي��ة أدوا واجبه��م بأمانة يش��كرون عليها فحس��ب، بل 
ه��و »نظام« منح كل هذه التس��هيالت، وتحمل جمي��ع تلك األعباء 
والتكلف��ة، وأعطى مرونة للمس��ؤولين والموظفين كي يس��تفيد 
المواطن في النهاية من صالحياتهم وسلطاتهم ويعيش مرتاحًا.. 

حدثني عن حقوق اإلنسان هنا، وحدثني عن إدارة الدولة.

* مالحظة:
ليتنا نعرف كيف نس��وق أنفس��نا دراميًا ألغنتنا ه��ذه الحكاية وهذا 
الس��يناريو عن ألف مقال وعن ألف محاضرة ورد رسمي بارد جامد ال 

يقرؤه أحد.

عراقيون يستحمون في نهر دجلة ببغداد »إفي«

فنزويال تمدد حالة التأهب 
ضد »كورونا« للمرة الرابعة

مددت الحكومة الفنزويلية لش��هر آخ��ر، حالة التأهب 
الت��ي دخل��ت حي��ز التنفي��ذ ف��ي 13 م��ارس الماضي 
لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي كان 
من المقرر أن تنتهي الس��بت، ليصب��ح بذلك التمديد 
الراب��ع الذي يش��هده البلد الالتيني، وفق��ا لما ذكرته 

نائبة الرئيس التنفيذية، ديلسي رودريجيز.
 وأوضح��ت رودريجي��ز ف��ي اتص��ال هاتفي م��ع القناة 
الرس��مية الفنزويلي��ة )VTV( أن��ه به��ذه الطريق��ة، 
س��تتمكن فنزويال من »التكفل بهذا التفشي«، بينما 
تعم��ق الحكوم��ة جهوده��ا »م��ن أجل قط��ع أوصال 

العدوى«.
 وفي هذا الس��ياق، أك��دت أن هناك حوالي 14 ألف لواء 
طبي منتش��ر في جميع أنحاء الب��الد إلجراء »فحوصات 

شاملة« و»الوصول إلى الفيروس بشكل مبكر«.

 »أمازون« تحظر على موظفيها 
»تيك توك« ألسباب أمنية

طالبت شركة )أمازون( الجمعة من موظفيها إلغاء 
تطبيق )توك ت��وك( الصيني من عل��ى هواتفهم 
بس��بب »مخاطر أمنية«، في وقت تس��عى حكومة 
الرئي��س دونال��د ترام��ب لحظ��ره ف��ي الواليات 

المتحدة.
  وأوضحت الش��ركة في رسالة لموظفيها الجمعة 
أنه س��بب »مخاطر أمنية، لن يتم السماح بتنزيل 
تطبيق تيك ت��وك على الهوات��ف المحمولة التي 
يت��م الدخ��ول م��ن خالله��ا للبري��د االلكتروني« 
الخاص بالش��ركة، ومنحتهم مهل��ة لنهاية اليوم 

لحذفه.
  وفي حال عدم انصياع أي عامل بالش��ركة للقرار، 

فستمنعه من الدخول لبريده االلكتروني.
  وستس��مح الشركة »حاليًا« في دخول الموظفين 

للتطبيق من حواسبهم الشخصية.
  ورغم انتش��ار تطبيق )توك توك( بين الش��باب، 

لكن��ه آثار مخاوف أمنية بش��أن البيانات وخش��ية 
ارتباطه بحكومة الحزب الشيوعي الصيني.

  وحظ��رت الهن��د ف��ي يوني��و تطبيق ت��وك توك 
ونح��و 50 تطبيقا صينيا آخر وس��ط ن��زاع أقليمي 
مع الدول��ة المجاورة، ف��ي حين تدرس أس��تراليا 

والواليات المتحدة  حظره.

 األمريكيون يشترون شوكوالتة 
بـ 3.7 مليار دوالر أثناء الوباء

كشفت دراس��ة خاصة نش��رتها وسائل 
إع��الم محلي��ة أن الش��وكوالتة أصبحت 
الحلوى األكثر استهالكا بين األمريكيين 
خالل األش��هر الثالثة األخيرة من جائحة 

فيروس كورونا المستجد.
  ووفقا الستطالع أجرته شركة )نيلسن(، 
ارتفعت مبيعات الشوكوالتة خالل الربع 
الثان��ي من 2020 بنس��بة 6.3% مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.

  وذكرت صحيفة) واش��نطن بوس��ت( أن 
األمريكيين انفقوا إجماال 3.7 مليار دوالر 

على هذه الحلوى.
  وأشار االس��تطالع إلى أن المستهلكين 
يميلون ف��ي الغال��ب نحو الش��وكوالتة 
بالحليب، التي بلغت مبيعاتها 2.9 مليار 
دوالر، في حين نمت مبيعات الشوكوالتة 

الداكنة بنسبة %13.6.
  وخ��الل تل��ك الفت��رة، ارتفع��ت أيض��ا 

مبيع��ات الوجبات الخفيف��ة، مثل رقائق 
البطاطس والتورتيا والفيش��ار، بنس��بة 
20% تقريًب��ا لتص��ل إل��ى أكث��ر م��ن 9 

مليارات دوالر.
  وارتفع��ت الوفيات الناجمة عن فيروس 
كورونا المس��تجد في الواليات المتحدة 
إل��ى 133 ألفا و969 حالة واإلصابات إلى 
3 ماليي��ن و173 ألفا و446، وفقا ألحدث 

إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز.

 تحويل 10 كتل رخامية إلى منحوتات 
فنية لتزيين مبنى المسافرين الجديد

قال وزير المواصالت واالتصاالت رئيس مجلس 
إدارة شركة مطار البحرين كمال أحمد إنه سيتم 
تحوي��ل 10 من الكتل الرخامي��ة إلى منحوتات 
فنية تس��تخدم لتزيين المرافق وصاالت مبنى 

المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي.
جاء ذل��ك خالل زيارت��ه ملتقى مط��ار البحرين 
الدولي للنحت على الرخام، الذي ُيقام بمشاركة 
نخب��ة من النحاتي��ن البحرينيين الذي��ن ُعرفوا 
وُعرض��ت  والدولي��ة  المحلي��ة  بمش��اركاتهم 
أعماله��م النحتي��ة ف��ي ميادي��ن عالمية، في 
موقع مجهز ومزود بجميع المواد واألدوات التي 

يحتاجها الفنانون لصنع منحوتاتهم الفنية.
وأوضح الوزير، أن الملتقى -الذي تنظمه شركة 
مطار البحرين و»هن��د جاليري« للفنون- يؤكد 
أواًل عل��ى دور البحرين الري��ادي في مجال الفن 
والثقافة بش��كل عام وما تتمت��ع به من تراث 

فني ثري.
كم��ا يع��د فرص��ة لع��رض إنج��ازات الفنانين 
البحرينيين الذين انتش��رت أعمالهم في مواقع 
عالمية ش��هيرة من خالل مشاركاتهم المحلية 
والدولي��ة ف��ي ملتقيات للنح��ت، باإلضافة إلى 
إبراز الحضور الفني البحريني وتوسيع مساحته 

عبر عرضه في مبنى المسافرين الجديد.
وأض��اف »أن ه��ذه البادرة تعد إح��دى مبادرات 
التصمي��م الفني الجاري تنفيذه��ا حاليًا ضمن 
مش��روع برنامج فني متكام��ل يجعل من مبنى 
المس��افرين الجديد س��احة فنية يتالقى فيها 
الفن مع العمارة ويقّدم للمسافرين والزائرين 

تجربة اس��تثنائية«. وأش��ار إلى أن »كل عنصر 
من عناص��ر التصميم العمل��ي المبتكر لمبنى 
المسافرين الجديد تمت دراسته بعناية كبيرة، 
حرصًا على أن يكون مطار البحرين الدولي مرآة 
لثقاف��ة البحرين وإرثه��ا العريق ومين��اء جويًا 
ذا أج��واء فريدة يس��تمتع بها جمي��ع مرتاديه 
وتتح��ول إلى عنص��ر من عناصر جذب الس��ياح 

الذين سيسعون إلى التقاط الصور بجانبها«.
واستمع الوزيرإلى شرح من الفنانين البحرينيين 
المش��اركين ف��ي الملتق��ى ح��ول مش��روعهم 
الذي س��ينفذونه على قطع��ة الرخام الضخمة 
وكيفي��ة تحويله��ا إل��ى تكوي��ن فن��ي جمي��ل 
يجمع بين س��مات التراث والحض��ارة البحرينية 
والس��الم والمحبة واأللفة. فيم��ا عّبر النحاتون 

المش��اركون عن اعتزازهم بهذه التجربة التي 
تس��تمر 3 أس��ابيع، معربين عن أهمية تحويل 
مطار البحرين الدولي إلى متحف مصغر يعكس 
ما تتمت��ع به البحري��ن م��ن إرث ثقافي وفني 

أشاد به العالم.
ويركز المبنى الجديد بصورة رئيسة على عرض 
الفن والثقافة البحرينية، حيث يضم في جنباته 
صالتين دائمتين لعرض التحف األثرية والفنية 
بشكل منتظم. وعالوة على ذلك، سيضم سوقًا 
محلي��ة أطلق علي��ه »س��وق القيصرية« ويضم 
مجموعة واس��عة م��ن المنتج��ات والمأكوالت 
والمش��روبات المحلية والمجوه��رات البحرينية 
ومعرًضا فنًيا، ليتس��نى للمسافرين استكشاف 

المملكة والتعرف عليها.
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غيبريسوس: نماذج عالمية تؤكد دور تكريم األطباء في تحسين األداء

“الصحة العالمية” تدعم جائزة سمو رئيس الوزراء

تلقـــى رئيس الـــوزراء صاحب الســـمو الملكي 
األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان آل خليفة  رســـالة 
مـــن المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة 
تيـــدروس أدهانـــوم غيبريســـوس، أكـــد فيهـــا 
مشـــاركة ســـكرتارية منظمة الصحـــة العالمية 
بالمكتب اإلقليمي لشرق المتوسط في جائزة 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لألطباء 
المتميزيـــن فـــي البحـــث العالجـــي والطبـــي. 
وقال: يسرنا قبول الدعوة للمشاركة والتعاون 
مع لجنة الجائزة وتقديم الدعم في هذا اليوم 
البحرينيـــة  بالكـــوادر  لالحتفـــال  المخصـــص 
العاملة في مجال الخدمات الصحية، وأعرب 
المديـــر العـــام لمنظمـــة الصحـــة العالميـــة، عن 
ســـعادته بالمشـــاركة في االحتفال األول الذي 
ســـتقيمه مملكة البحرين يوم 4 نوفمبر 2020 

بمناسبة يوم الطبيب البحريني، ومنح جائزة 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لألطباء 
المتميزين في البحث العالجي والطبي، وجدد 

التهنئة لصاحب الســـمو الملكي رئيس الوزراء 
علـــى مبـــادرة مملكـــة البحريـــن بتحديـــد يوم 
للطبيـــب البحريني فـــي أول أربعاء من شـــهر 
نوفمبـــر كل عام، وأكد أن هنـــاك أدلة متزايدة 
على مستوى العالم حول مدى انعكاس تقدير 
الكوادر الصحية على تحســـين مستوى األداء 
والحوافـــز الشـــخصية، وأشـــار المديـــر العـــام 
لمنظمة الصحة العالمية إلى أن بعض النماذج 
الصحيـــة  المرافـــق  فـــي  تطبيقهـــا  تـــم  التـــي 
والمستشفيات دللت على ذلك من خالل منح 
الجوائـــز الوطنية واإلقليميـــة والدولية، ونوه 
إلى أن العالم شهد في األشهر الستة الماضية 
قدرا هائال من الوعي والتقدير لجهود األطقم 
الطبية والعاملين في المجال الصحي، بما في 
ذلـــك األطباء وجميع المهنييـــن المعنيين، في 
مواجهـــة جائحـــة فيـــروس كورونا المســـتجد 

)كوفيد 19-(.

المنامة - بنا

في قلب الحدث

لــوال ذلــك التعاطــي اإلنســاني الفــارق من لــدن األب الرئيس ما كنــت تطرقت هذا 
األســبوع إلــى مــا تضمنه اجتماع مجلس الــوزراء األخير، حيــث القضايا الحتمية 

متكدسة، والتحديات التي أفرزتها جائحة كورونا أكثر من ُمفزعة.
ســموه يوجــه في المجلــس إلى النظر في وضــع العاملين البحرينيين الُمســرحين 
مــن أعمالهــم بالخــارج، ربما تلك تكون هي المرة األولــى منذ زمن ، وربما ألن أيام 
وليالي الجائحة قد أرخت سدولها على الوقت الصيفي الضائع الذي لم نبذله في 
السفر، واإلنفاق بل واإلسراف بسبب كورونا، يقولون تلك من بين فضائل الكارثة، 
ويــرد البعــض: أننــا كنــا بحاجة إلى الراحــة، والتقاط األنفاس، فــي جميع األحوال 
كانــت الصرخــة األبويــة الُمدوية مــن رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه هي ســؤاله 
بإلحــاح عــن وضــع العمالة البحرينيــة بالخارج، خاصًة الُمســرحين منهــم، وهؤالء 

الذين فقدوا وظائفهم بفعل هذه الظروف، وربما بفعل أسباب اقتصادية أخرى.
المواطــن البحرينــي فــي نظر رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بن ســلمان ســيظل كامل الحقوق والمكتســبات، متكامل المواطنة، وبالغ األهمية 
للقيــادة والوطــن، ســواء كان هــذا المواطــن مقيًمــا بالبحريــن، وســواء كان مقيًما 
بالخارج، سواء وفقته الظروف، فتمكن من العمل في بالده، وسواء عاندته هذه 

الظروف فوجد ضالته المنشودة بعيًدا عن الديار.
مــن هنا نســتطيع أن نفهم فلســفة األب الرئيس، المواطنة حــق والمواطنة واجب 
والمواطنــة حيــاة، حــق لــكل مــن يحمل شــرف جنســية بحريننــا الغاليــة، وواجب 
يفــرض علينــا جميًعــا قيــادًة وحكومًة وشــعًبا أن نؤدي ما علينا للوطــن من أدوار، 
وأن نحمي مكتسباته، وأن نبذل الغالي والنفيس من أجل صون شعائره ومشاعره 

ومعتقداته وحدوده وثوابته الوطنية والروحية وغيرها.
والمواطنــة حيــاة؛ ألنه ليس لدينا وطن آخر نحيا من أجله غير “الغالية البحرين”، 
وليس لدينا ما نبذله في سبيل أن يكون هذا الوطن خالًدا مخلًدا، سليًما، معافى، 

إال حياتنا التي تهون من أجل أن يكون مستقًرا، مزدهًرا، آمًنا، مطمئًنا.
األرقــام حــول أداء اقتصادنــا الوطني خالل الربــع األول، رغم ضراوة الجائحة لم 
تكن مفزعة، االنكماش في الناتج المحلي اإلجمالي لم يزد على 1,1 %، وهو أقل 
من المتوســط العام من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي كانت حســاباته أكثر 
تشــاؤًما بالنســبة لــدول المنطقــة بأســرها، مســجاًل انكماًشــا متوقًعــا 7,6 % خالل 

السنة الحالية.
التراجع األكبر كان في قطاع الفنادق الذي شــهد انكماًشــا بنســبة 36 %، وهو أمر 
طبيعــي بفعــل إغالق الحــدود، والتباعد االجتماعــي، واالحتراز من زيادة انتشــار 
الوبــاء. أمــا الدخــل مــن النفــط، فقد شــهد نمــًوا بنســبة 1,8 %، حيــث إن الصدمة 
الكبرى في أســعاره لم تتجاوز أيام قالئل قبل أن تخرج هذه األســعار من كبوتها 

لتتجاوز الـ 43 دوالًرا لبرميل “برنت” مع نهاية الخميس الماضي.
رغــم ذلــك، ورغــم تأرجح األرقــام، كانت يقظة الرئيس القائــد متقدمة على جميع 
الُمســرحين  المواطنيــن  ملــف  الدقــة، وهــو يطلــب  بالــغ  المشــاهد، وكان ســموه 
مــن أعمالهــم بالخــارج، بحــث دقيــق، أحوالهــم، أوضاعهــم المعيشــية، وضــع آليــة 
التعامل مع الحاالت الواردة، وصياغة هيكل جديد لحلول لم تكن في الحســبان، 

ولعالجات كانت بعيدة شيًئا “ما” عن أجواء صناعة القرار.
التوجيــه الســامي واضــح، ال غمــوض فيــه، والحــرص البالــغ من والــد الجميع كان 
محــدًدا مــن دون تــردد أو تراجــع أو انتظــار للمزيد، هذه هي البحريــن، هؤالء هم 

قادتنا، وهذا هو شعبنا، يًدا بيد، وقلًبا على قلب، وروًحا تفدي ألف روح.

بقلم:  د. عبداهلل الحواج

سمو رئيس الوزراء يتلقى عددا من برقيات التهنئة
ــة ــاديـ ــيـ ــتـ ــاح الـــفـــحـــوصـــات الـــطـــبـــيـــة االعـ ــ ــج ــ بــمــنــاســبــة ن

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، مزيدا من برقيات التهنئة من كبار 
المســؤولين والــوزراء والســفراء والمواطنييــن في مملكة البحرين بمناســبة نجاح الفحوصــات الطبية االعتيادية 

التي أجراها سموه، وتكللت بحمد هللا بالتوفيق والنجاح.

وعّبروا فـــي برقياتهم المهنئة، عن 
خالص تهانيهـــم وأصدق تمنياتهم 
لســـموه، بـــدوام الصحـــة والعافية 
والسعادة وطول العمر، داعين هللا 
تعالـــى أن يحفظ ســـموه لمواصلة 
مسيرة الخير والبناء والتقدم وأن 
يوفق ســـموه لتحقيـــق المزيد من 
اإلنجـــازات التـــي تشـــهدها مملكة 

البحرين في شتى المجاالت.
العـــام  األميـــن  رفـــع  ومـــن جانبـــه 
للمجلس األعلى للشباب والرياضة 
آل  إبراهيـــم  بـــن  ســـلمان  الشـــيخ 
خليفة، خالص التهاني والتبريكات 
إلى صاحب الســـمو الملكي رئيس 
الوزراء بمناسبة نجاح الفحوصات 
أجريـــت  التـــي  المعتـــادة  الطبيـــة 
لســـموه، داعيا هللا العلي القدير أن 
يحفظ ســـموه بكريـــم عنايته، وأن 
يسبغ عليه وافر الصحة والعافية، 
البحريـــن  لمملكـــة  ذخـــرا  ويبقيـــه 
وشـــعبها الكريم لمواصلة مســـيرة 
الخير والبنـــاء والتنمية في وطننا 

العزيز.
وبدوره عّبر وزير اإلســـكان باســـم 
الحمر، عن أخلص التهاني وأصدق 
التبريكات لصحاب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء، بمناســـبة نجـــاح 
الفحوصـــات الطبية التـــي أجراها 
ســـموه، مبتهـــالً إلى هللا عـــّز وجّل 
أن يحفـــظ ســـموه وأن يديم عليه 
موفـــور الصحـــة والعافيـــة وطول 
العمر لمواصلـــة جهوده في خدمة 
مســـيرة النماء والتطور في مملكة 

البحرين.
كمـــا أعربـــت وزيرة الصحـــة فائقة 
الصالح، عن أســـمى آيـــات التهاني 
مقـــام صاحـــب  إلـــى  والتبريـــكات 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
الفحوصـــات  نجـــاح  بمناســـبة 
االعتيادية التي قد أجراها ســـموه 
وتكللـــت بفضل مـــن هللا بالنجاح، 
داعيـــة هللا العلي القدير أن يحفظ 
سموه ويديم عليه موفور الصحة 
والعافية وطول العمر وأن يســـدد 

خطاه ويبقيه ذخرا وسندا لمملكة 
البحرين وشـــعبها الوفي لمواصلة 
مسيرة العطاء واالزدهار والرخاء 
في ظل العهد الزاهر لعاهل البالد.

ورفـــع وزير شـــؤون اإلعـــالم علي 
الرميحي، لصاحب الســـمو الملكي 
رئيس الوزراء أسمى آيات التهاني 
وأطيب التبريكات بمناسبة نجاح 
الفحوصـــات الطبية التـــي أجراها 
ســـموه، ســـائالً المولى عز وجل أن 
يحفظ ســـموه عزًا وذخـــرًا للوطن 
بموفـــور  ســـموه  علـــى  ينعـــم  وأن 
الصحة والعافيـــة، ودوام التوفيق 
والســـداد، لمواصلة مسيرة العطاء 
ودوره الريـــادي فـــي نهضة مملكة 

البحرين.
الشـــيخ  العاصمـــة  وهنـــأ محافـــظ 
هشـــام بن عبدالرحمـــن آل خليفة، 
منتســـبي  عـــن  ونيابـــة  باســـمه 
المحافظة صاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء، بمناســـبة نجـــاح 
الفحوصـــات الطبية التـــي أجراها 
سموه، رافعا أســـمى أيات التهاني 
هـــذه  علـــى  لســـموه  والتبريـــكات 
المناسبة الكريمة، داعيا هللا العلي 
القدير أن يحفظ ســـموه وأن يمده 
وأن  والعافيـــة  الصحـــة  بموفـــور 
مســـيرة  لمواصلـــة  ذخـــرا  يديمـــه 
البنـــاء والتقـــدم لمملكـــة البحريـــن 

في ظل العهد الزاهر لملك البالد.
ومـــن جانبـــه، بـــارك ســـفير مملكـــة 
البحريـــن لـــدى جمهوريـــة ألمانيـــا 
عبداللطيـــف،  عبـــدهللا  االتحاديـــة 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
الـــوزراء على ســـالمة الفحوصات 
نتائجهـــا  جـــاءت  التـــي  الطبيـــة 
بحمـــد هللا وفضلـــه ناجحة،ســـائالً 
هللا العلـــي القديـــر أن يمـــن علـــى 
ســـموه بموفـــور الصحـــة والعافية 
وأن يبقيـــه ذخـــرا وســـندا للوطـــن 

وللمواطنين.
فيمـــا أعرب ســـعادة الســـيد جمال 
محمـــد فخرو النائب األول لرئيس 
أطيـــب  عـــن  الشـــورى  مجلـــس 

لصاحـــب  والتبريـــكات  التهانـــي 
الـــوزراء  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية 
االعتياديـــة، داعيـــا هللا أن يحفظ 
ســـموه بموفور الصحة والســـعادة 
لمواصلـــة  العمـــر  بطـــول  ويمـــده 

مسيرة الخير والتنمية.
مجلـــس  رئيـــس  عبـــر  وبـــدوره، 
يوســـف  الجعفريـــة  األوقـــاف 
تهانيـــه  خالـــص  عـــن  الصالـــح 
وتبريكاته لصاحب الســـمو الملكي 
رئيـــس الـــوزراء بمناســـبة ســـالمة 
الفحوصـــات الطيبـــة التـــي تكللت 
بالنجاح، ســـائالً هللا المولى القدير 
أن يحفظ سموه وأن يمده بموفور 
الصحة والعافية وأن يديمه ذخرا 
لمواصلـــة مســـيرة البنـــاء والتقدم 
فـــي ظـــل العهـــد الزاهـــر لحضـــرة 

عاهل البالد.
كمـــا أعرب ســـفير مملكـــة البحرين 
لدى دولة الكويـــت صالح المالكي 
عن بالغ سعادته وفرحته بمناسبة 
الطبيـــة  الفحوصـــات  نجـــاح 
االعتيادية التـــى أجريت لصاحب 
الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
داعيـــا هللا عـــز وجـــل أن يحفـــظ 
بموفـــور  ويمـــده  بعنايتـــه  ســـموه 
الصحة والعافيـــة وأن يبقيه ذخرًا 

للوطن وشعب مملكة البحرين.
فيمـــا تقـــدم األمين العـــام لمجلس 
الشـــورى أســـامة العصفور بأطيب 
لصاحـــب  والتبريـــكات  التهانـــي 
الـــوزراء،  رئيـــس  الملكـــي  الســـمو 
بإجـــراء  الطيبـــة  المناســـبة  بهـــذه 
االعتيادية  الطبية  الــفــحــوصـــــات 
والتي تكللـــت ولله الحمد بالنجاح 
أن  القديـــر  العلـــي  المولـــى  ســـائال 
يحفظ سموه ويبقيه ذخًرا وسنًدا 
علـــى  ويســـدد  البحريـــن،  لمملكـــة 
لمواصلـــة  خطـــاه  الخيـــر  طريـــق 
مســـيرة الخير والتنميـــة وأن يمن 
على سموه الكريم بالصحة وطول 

العمر.
لرئيـــس  الثانـــي  النائـــب  وعّبـــرت 

مجلـــس الشـــورى جميلـــة ســـلمان 
عـــن أطيـــب التهانـــي والتبريـــكات 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  لصاحـــب 
المناســـبة  هـــذه  علـــى  الـــوزراء 
شـــعب  أســـعدت  التـــى  الغاليـــة 
العلـــي  المولـــى  ســـائلًة  البحريـــن، 
القديـــرأن يحفـــظ ســـموه ويبقيـــه 
البحريـــن،  لمملكـــة  وســـنًدا  ذخـــًرا 
ويســـدد على طريـــق الخير خطاه 
لمواصلة مســـيرة الخيـــر والتنمية 
في المملكة، وأن يمن على ســـموه 

الكريم بالصحة وطول العمر.
النائـــب عبـــدهللا الدوســـري  وهنـــأ 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
نجـــاح  بمناســـبة  الـــوزراء، 
الفحوصـــات الطبية التـــي أجراها 
ســـموه، داعًيـــا هللا عـــز وجـــل أن 
يحفظ ســـموه بعنايته ويديم على 
ســـموه وافر الصحة والعافية وأن 
يحفظه ويمد في عمره وأن يجعل 

سموه ذخرًا للبحرين وشعبها.
وأعـــرب النائـــب إبراهيـــم النفيعي 
وأطيـــب  تهانيـــه  خالـــص  عـــن 
تبريكاتـــه لمقـــام صاحـــب الســـمو 
الملكـــي رئيـــس الوزراء، بمناســـبة 
نجـــاح الفحوصـــات الطبيـــة التـــي 
أجراها ســـموه وتكللـــت بحمد من 
هللا وتوفيقـــه بالنجاح، ســـائالً هللا 
العلي القدير أن يديم على ســـموه 
موفـــور الصحـــة والعافية ويجعله 
البحريـــن  لمملكـــة  وعـــزًا  ســـندًا 

وشعبها الوفي.
العالقـــات  مديـــر  رفعـــت  فيمـــا 
بمجلـــس  واالعـــالم  البرلمانيـــة 
الشـــورى فوزية الجيـــب الى مقام 
رئيـــس  الملكـــي  الســـمو  صاحـــب 
التهانـــي  أطيـــب  عـــن  الـــوزراء، 
نجـــاح  بمناســـبة  والتبريـــكات 
الفحوصـــات الطبيـــة التـــي تكللت 
بالنجـــاح،  والشـــكر  الحمـــد  وللـــه 
ســـائلًة هللا عـــز وجـــل أن يحفـــظ 
سموه ويبقيه ذخًرا وسنًدا لمملكة 
البحرين وشـــعبها الوفي، ويســـدد 
علـــى طريق الخير خطاه لمواصلة 
مســـيرة العطـــاء والبنـــاء والتنمية 
في المملكة، وأن يمن على ســـموه 

بالصحة والسعادة وطول العمر.

المنامة - بنا

“التنمية السياسية” يختتم محاضرة “الدبلوماسية البرلمانية”
انطالًقـــا مـــن الحـــرص المشـــترك بيـــن معهـــد 
البحريـــن للتنميـــة السياســـية واألمانـــة العامة 
لمجلـــس النـــواب علـــى تقديم الدعم المســـتمر 
بمـــا يخـــدم العمـــل التشـــريعي، وبهـــدف تعزيز 
أداء  مـــن  النـــواب  مجلـــس  أعضـــاء  مهـــارات 
دورهـــم التشـــريعي والرقابـــي بحرفيـــة عالية، 
نظـــم المعهـــد بالشـــراكة مـــع مجلـــس النـــواب 
“الدبلوماســـية  بعنـــوان  إلكترونيـــة  محاضـــرة 
البرلمانيـــة” ألعضـــاء مجلـــس النـــواب، قدمهـــا  
ســـفير مملكـــة البحرين لـــدى جمهوريـــة ألمانيا 
االتحاديـــة عبـــدهللا عبداللطيـــف عبـــدهللا عبر 
المحاضـــرة،  المرئي.وخـــالل  االتصـــال  تقنيـــة 
اســـتعرض الســـفير عـــدًدا مـــن المحـــاور منهـــا، 

للدبلوماســـية  والقانونـــي  السياســـي  اإلطـــار 
البرلمانيـــة البحرينيـــة، والعالقـــات اإلقليميـــة 
والدوليـــة والدبلوماســـية البرلمانيـــة، والقـــوة 
الناعمـــة والدبلوماســـية البرلمانية، إضافة إلى 
البرلمانيـــة  الدبلوماســـية  خصائـــص  تحديـــد 

والتقليدية، ومزاياها وعيوبها.
وأشاد السفير بإصالحات عاهل البالد صاحب 
الجاللـــة الملـــك حمد بن عيســـى آل خليفة في 
وضع السياسات التي أسهمت في وضع اإلطار 
السياســـي والقانونـــي للدبلوماســـية البرلمانية 
البحرينيـــة، األمـــر الـــذي ســـاهم فـــي االرتقـــاء 
بمكانـــة مملكـــة البحريـــن لتكـــون ســـباقة فـــي 
العديد من المجاالت منها، ترأس المرأة لمجلس 

النواب. وهو األمر الذي حظي بإشادات دولية، 
كمـــا أكد الســـفير أن مملكة البحرين اســـتمرت 
في تلقي االشـــادات من مسؤولين في ألمانيا، 

نظير ما قامت به من إجراءات الحتواء ومنع 
انتشار فيروس كورونا.

كمـــا تطـــرق الســـفير ألهميـــة تعزيـــز العالقـــات 

اإلقليميـــة والدوليـــة والدبلوماســـية البرلمانية 
مـــن خـــالل مشـــاركة أعضـــاء مجلـــس النواب 
في احتفاالت الســـفارات فـــي مملكة البحرين، 

وحضورهم لالجتماعات الدولية واإلقليمية.
وتحـــدث الســـفير عـــن مميـــزات الدبلوماســـية 
البرلمانيـــة؛ كونهـــا تســـاهم فـــي التعامـــل مـــع 
الجهـــات الرســـمية وغيـــر الرســـمية مـــن قبـــل 
أعضـــاء مجلس النواب، وذلك من أجل شـــرح 

وجهات النظر في القضايا المطروحة.
الدبلوماســـية  الســـفير علـــى أهميـــة  واختتـــم 
االقتصاديـــة  التنميـــة  فـــي مجـــال  البرلمانيـــة 
بهـــدف  كورونـــا؛  جائحـــة  بعـــد  مـــا  لمرحلـــة 

استقطاب االستثمارات الخارجية.

المنامة - معهد البحرين للتنمية السياسية

سمو رئيس الوزراء
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أنماط الحياة ستكون مختلفة بعد جائحة “كورونا”
فخـــرو: الجامعـــات أولـــى القطاعـــات بالمســـارعة إلـــى االســـتثمار فـــي التعليـــم اإللكترونـــي

أكد الرئيـــس التنفيذي لشـــركة “كي بي 
إم جـــي “ فـــي مملكـــة البحريـــن جمـــال 
فخـــرو أهميـــة مبـــادرة الجامعـــات إلـــى 
زيارة مواقع العمـــل والتعرف الميداني 
الدقيـــق علـــى احتياجات ســـوق العمل 
تخريـــج  علـــى  الجامعـــات  تعمـــل  وأن 
مزيـــد مـــن المتميزين فـــي التكنولوجيا 
العامليـــن  وليـــس  المعلومـــات  وتقنيـــة 
فـــي المكاتـــب، الفتا إلـــى أن العديد من 
أنمـــاط الحيـــاة ســـتكون مختلفـــة بعـــد 
جائحة كورونا عما كانت عليه قبلها، ما 
يستوجب من المهندسين والمحاسبين 
وغيرهم مـــن الخريجين الجامعيين أن 
يكونوا على أعلـــى درجات الكفاءة من 

الناحية التكنولوجية.
“الجامعـــات  منتـــدى  فـــي  ذلـــك  جـــاء 
ومتطلبات ســـوق العمل بعد الجائحة”، 
الـــذي ضم عـــددا مـــن قيـــادات وخبراء 
والخليجـــي  البحرينـــي  العمـــل  ســـوق 
مـــع  الصناعـــة  دمـــج  فضايـــا  وناقـــش 
التعليـــم الجامعي لتطويـــر أداء التعليم 
والتعلـــم واألبحـــاث المشـــتركة، برعاية 
األهليـــة  للجامعـــة  المؤســـس  الرئيـــس 
رئيس مجلس األمنـــاء عبدهللا الحواج 
الـــذي أوضـــح فـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة 
للمنتـــدى بـــأن التعليم شـــهد العديد من 
أنمـــاط التطويـــر على مـــدار 200 - 300 
ســـنة الماضيـــة، ولكن تحـــدي “فيروس 
كورونـــا” الـــذي نواجهـــه اليـــوم يعد من 
أكبـــر التحديـــات التـــي يتـــم مواجهتها، 
مؤكدا أن التعليم بشتى طرقه سيكون 
مختلفـــا بعد هذه الجائحـــة، وأن البنية 
البحريـــن  لمملكـــة  المتقدمـــة  التحتيـــة 
فـــي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
أكبـــر مســـاعد للجامعات والمؤسســـات 

التعليمية على مواجهة هذا التحدي.
وأشـــار فخـــرو فـــي فعاليـــات المنتـــدى 
إلـــى أن التكنولوجيـــا الرقميـــة إحـــدى 
أهـــم عناصـــر التطويـــر، وأن الجامعات 
والمؤسسات التعليمية أولى القطاعات 
بالمســـارعة إلى االســـتثمار في التعليم 
تطويـــر  علـــى  والعمـــل  االلكترونـــي 
ســـلوكيات الطلبة وأنمـــاط تفاعلهم، بما 

يمكنهـــم من اإلنجـــاز والتميـــز واإلبداع 
من وراء شاشـــات الكمبيوتر ومن أجل 
مواجهة أي أزمات من مثل كورونا بكل 
يســـر وســـهولة ومـــن دون توقف عجلة 
الدراســـة والعمـــل واإلنتـــاج عموما. كما 
دعا إلى تشـــجيع الموظفيـــن والعاملين 
إلى اكتســـاب مهارات العمل من المنزل 
ورعـــة الثقة لديهم وزيـــادة انتاجياتهم 
مـــن خـــالل اكســـابهم أخالقيـــات العمل 

ومبدائه.
وأكـــد فخـــرو أهميـــة التواصـــل المثمـــر 
بين الجامعات والمؤسســـات الصناعية 
والتجاريـــة لتبادل االفـــكار واالقترحاتا 
والـــرؤى والحلول لمختلف المشـــكالت، 
ويمكن لمؤسســـات القطاعين الصناعي 
مـــن  كثيـــرا  االســـتفادة  والتجـــاري 
الدراسات واالبحاث التي يجريها طلبة 

الماجستير والدكتوراه في الجامعات.
التنفيـــذي  الرئيـــس  قـــال  جانبـــه  مـــن 
قســـما  إن  البقالـــي  علـــي  ألبـــا  لشـــركة 
واســـعا مـــن القطـــاع الصناعي ســـيظل 
بحاجـــة للعاملين في مواقـــع العمل كما 
هـــو الحـــال في شـــركة ألبا مثـــال، حيث 

الحاجة الملحة للطاقات البشـــرية على 
رأس العمـــل لتشـــغيل اآلالت واألجهزة 

الستمرار عملية التصنيع.
“نعـــم  موضحـــا:  البقالـــي  واســـتدرك 
اســـتجابة لتوجيهات القيـــادة الحكيمة 
وفي ظـــل الظـــروف االســـتثنائية التي 
نمر بها تم تحويل عمل شريحة واسعة 
مـــن اإلدارييـــن إلـــى المنـــزل كالعاملين 
اإلداريين فـــي المكاتـــب والعاملين في 
البشـــرية  والمـــوارد  التســـويق  أقســـام 
الـــذي  التحـــدي  لكـــن  والمحاســـبين، 
واجهناه في األشهر الماضية هو كيفية 
الحفـــاظ على عملية اإلنتـــاج والتصنيع 
مـــن خـــالل إعـــداد خطـــة طـــوارئ يتـــم 
تنفيذهـــا فـــي مثل هذه الظـــروف للحد 
من حجم التأثر، وكان هدفنا المحافظة 
على االنتاجيـــة بالتزامن مع المحافظة 
فـــي  العامليـــن  جميـــع  ســـالمة  علـــى 
الشـــركة، وقـــد حققنا نجاحـــا كبيرا في 

هذا الجانب.
تلـــي  بيكـــر  بمركـــز  أول  المديـــر  ودعـــا 
العربيـــة  بالمملكـــة  لالستشـــارات 
الســـعودية إلى شـــراكة بيـــن الجامعات 

والقطـــاع الخـــاص مـــن أجـــل مواجهـــة 
التحديات التي أفرزتها جائحة كورونا، 
فالجامعات وتأهيل الخريجين استثمار 
أمثل للقطـــاع الخاص الذي يحتاج إلى 
خريجين على أعلى درجات االحترافية 

والخبرة التقنية في المرحلة المقبلة.
أوائـــل  لمركـــز  العـــام  المديـــر  وأعـــد 
للمحاســـبين العموميين والمستشـــارين 
اإلدارييـــن عبـــاس رضـــي مهمـــة تعليـــم 
التكنولوجيـــا فـــي الجامعـــات ضـــرورة 
حتميـــة، إلـــى جانـــب مهمتهـــا فـــي بناء 
الطلبـــة وصقـــل مهاراتهـــم وإعدادهـــم 
لمرحلة سوق العمل، كما أكد على أهمية 
تركيـــز الجامعات على تنميـــة المهارات 
الشـــخصية لدى طلبتهـــا كالحفاظ على 
ســـالمتهم وإدارة الوقـــت وصنع الدافع 

الذاتية والعمل في إطار الفريق.
وأكـــد المدير العـــام لشـــركة بروتيفيتي 
الشـــرق األوســـط ارفينـــد بنانـــي أهمية 
لمبـــادئ  الجامعييـــن  الطلبـــة  اكتســـاب 
بعـــد  خصوصـــا  العمـــل  وأخالقيـــات 
الجائحـــة؛ لضمـــان الحفاظ على ســـرية 
األعمـــال والمهـــام الُمزاولة عن بعد مثل 
االجتماعات، ورفدهم بمهارات جديدة 
حيـــث مـــن الصعب بنـــاء العالقـــات مع 
التقليـــدي  بالنمـــط  والعمـــالء  الزبائـــن 
مـــع أزمة الجائحة. وشـــدد علـــى أهمية 
تعزيز العمل من المنزل لضمان ســـالمة 
وأمن العامليـــن والمتدربين في الوقت 
الحاضـــر مـــع الحـــرص علـــى المحافظة 

على نسب إنتاج مرتفعة.
حلـــول  إدارة  مجلـــس  رئيـــس  ودعـــا 
واي  أي  بمركـــز  واالمتثـــال  التدريـــب 
المتخصص في الخدمات االستشـــارية 
للمحاســـبة الماليـــة إلى تدريـــب الطلبة 
الجامعييـــن وتطويرهـــم لخلق مخزون 
معرفي متقدم وواسع موازي لمتطلبات 
ســـوق العمل إلى جانب تحديد وإثبات 
جـــودة المخرجـــات وحجـــم اإلنتاجيـــة 
واالندمـــاج  االنخـــراط  كيفيـــة  وتعلـــم 
والعمـــل في إطار الفريـــق عبر االتصال 

الرقمي.
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المنامة - الجامعة األهلية

رعايا إيران من العرب الشيعة وأحاديث مع الوزير )1 - 3(
Û  الغــرض والهــدف مــن هــذا المقــال هــو االســتمرار

والتنبيــه،  التوعيــة  أجــراس  قــرع  ومواصلــة 
وتأديــة واجــب مخاطبــة أبناء جلدتــي من العرب 
الشــيعة فــي البحريــن وباقي الــدول العربية، لكي 
يقفــوا جميًعــا رافعــي الرؤوس بكل فخــر واعتزاز 
بهويتهــم العربيــة وعقيدتهــم اإلســالمية ووالئهم 
الوطني وانتمائهم المذهبي، مصرين على ترسيخ 
تمســكهم باإلخالص والــوالء ألوطانهــم، رافضين 
تقزيــم وتهميــش أنفســهم حتــى ال يصبحــوا فعــاًل 
أقليــة فــي ديارهــم، معززيــن وجودهــم ودورهــم 
واندماجهم كمكون أساســي وجزء عضوي مكمل 
وتنميــة  أوطانهــم  فــي خدمــة  ومشــارك  وفاعــل 
مجتمعاتهــم العربيــة، متجنبيــن الوقــوع فريســة 
لوهــم “المظلوميــة”؛ فالمظلومية إن وجدت اليوم 
فــي أي مجتمــع فستشــمل وتطــال الجميــع، ولــن 
ينجــو منهــا أحد، ولــن يكونوا وحدهــم ضحاياها، 
أكثــر  بأنهــم  والظــن  اإلحســاس  يتملكهــم  ال  وأن 
حاجــة إلــى اإلنصــاف مــن غيرهــم، وعليهــم أن ال 
ينســوا أن قادة وســادة التشــيع هــم العرب وليس 
ومعقلــه  التشــيع  رأس  مســقط  وأن  غيرهــم، 
يــزال وســيبقى عــراق  وبــؤرة إشــعاعه كان ومــا 
األمــة العربية وليــس غيرها؛ ففيهــا مراقد أئمتهم 
وعتباتهــم المقدســة ومركــز مرجعيتهــم األصليــة 
األصيلة، ويجب أال يســمحوا ألحد بتعطيل وشــل 
عقولهــم، ومحــو ذاكرتهــم أو اختطــاف خطابهــم، 
كما عليهم االنخراط بكل ثقة وتفاؤل في العطاء 
والحــراك الوطنــي بعناوينهــم وهوياتهــم الوطنية 

وليس بانتماءاتهم المذهبية.
Û  إن الهــدف والغــرض مــن هــذا المقــال أيًضــا هــو

المســاهمة المتواضعة في تعزيز انتفاضة “الوعي 
العربي الشيعي” لدى العرب الشيعة، التي تفجرت 
في داخل وجدانهم، بعد أن اتضحت الصورة لهم، 
وانكشــفت األهــداف الحقيقيــة لمشــروع “تصدير 
الثورة ونظرية والية الفقيه”؛ وبعد أن أدرك العرب 

الشيعة، أو غالبيتهم على األقل أن النظام الحاكم 
في طهران ليس نظاما إلهيا مقدسا كما يدعي بل 
هو نظام سياسي أكثر من غيره عنفا وتشددا في 
جعــل تحقيــق المصالــح الوطنيــة اإليرانية جوهر 
ولــب وجــوده وهدفــه، ووضعهــا فــوق وقبــل أي 
اعتبار آخر، وهو على كل حال ليس نظاًما مخوال 
أو مؤهال لرعاية وحماية الشيعة في كل مكان كما 
يقول؛ هذا على افتراض أن الشــيعة في أوطانهم 
في حاجة إلى رعاية أو حماية أي طرف خارجي.

Û  وعندمــا نقول النظام الحاكــم في إيران فإننا بكل
وضــوح ال نعنــي أو نشــير إلــى الشــعب اإليرانــي 
التقديــر واالحتــرام،  لــه كل  الــذي نكــن  الصديــق 
ونتعاطــف معــه، ونعتقــد أنــه أكبــر الضحايــا ومن 
أكبــر المتضرريــن والخاســرين جــراء السياســات 

التوسعية التي تتبعها حكومته.
Û  إن انتفاضــة الوعــي العربي الشــيعي تجلت أنصع

شــبابنا  قادهــا  التــي  االحتجاجــات  فــي  صورهــا 
الشــيعي العربــي فــي اآلونــة األخيــرة فــي العراق 
مشــاريع  لخطــورة  إدراكهــم  بعــد  لبنــان،  وفــي 
النظــام الحاكــم في إيران التــي أدت إلى إفقارهم 
هدفهــا  وكان  أوطانهــم،  وتدميــر  وتقهقرهــم 
اقتالعهــم من جذورهــم العربية، وانتزاع هويتهم 
الوطنية، واستدراجهم الرتكاب العنف واإلرهاب، 
وتوظيــف شــعورهم وانتمائهم المذهبــي لتحقيق 
األطمــاع التاريخيــة الساســانية فــي بالدنــا،  )كمــا 
يحاول أن يفعل العثمانيون الجدد في اســطنبول 
بالنســبة ألشــقائنا الســنة( واســتخدام أجســادهم 
نفوذهــم، وحطبــا  لبســط  فوقهــا  للعبــور  جســورا 
الشــعال نيــران الفتنــة واالقتتال فــي مجتمعاتهم 
بغيــة إحــداث الشــروخ التي ســتمكنهم مــن تمرير 
مشــروعهم السياســي المغلف بغطاء ديني شيعي 
مزيــف ألصقــوا عليــه عالمــة “والية الفقيــه”؛ وهو 
مشــروع فكــري توســعي متطــرف؛ بعيــد كل البعد 
عــن المبــادئ االســالمية وعــن قيــم التشــيع التــي 

تشــمل شــعار “حب األوطان من اإليمان”؛ مشروع 
غايته التحكم في العرب الشيعة ومصادرة القرار 
مــن يدهــم، ويــراد منــه شــد الشــيعة إلــى الــوراء 
وتعزيــز روح االنكفــاء واالنعــزال الطائفــي لديهم، 
بــداًل من روح االصطفاف الوطني، واشــغالهم في 
اجترار آالم الماضي على حســاب آمال المستقبل، 
مشــروع يراد من خاللــه التهيئة للتدخل والهيمنة 
بافتعال “المسألة الشيعية” ومأسسة الطائفية في 
الوطن العربي، واســتخدام ســالح الفــرز والتفرقة 
العربيــة  المجتمعــات والــدول  واالســتقطاب فــي 
تنفيــذا لقاعــدة “فــرق تســد”، واســتنهاض مفهــوم 
“المظلومية التاريخية” المدفونة في ضمير الكثير 
مــن الجماعــات الشــيعية، وبغيــة خلــق حالــة مــن 
االحتقان والتأزيم والتمزيق الطائفي في المنطقة 
إلضعاف الجســم العربي تمهيــًدا لالنقضاض علية 

وابتالعه.
Û  لقــد نجــح النظــام الحاكــم فــي إيران فــي اختراق

صفــوف بعــض الشــيعة العــرب، والوصــول إلىهــم، 
والهيمنــة علــى أوطانهــم بعــد التســلل مــن خــالل 
شــقوق االختــالل فــي عالقتهــم بحكوماتهــم. لقد 
والســعودية  البحريــن  فــي  العــرب  الشــيعة  رأى 
وباقي دول الخليج العربية بأمهات أعينهم أحوال 
إخوانهم الشيعة العرب في الدول العربية األخرى 
الذيــن كانــوا قــد صدقــوا واســتجابوا وانخدعــوا 
بشــعارات ورايات ونــداءات تصدير الثورة؛ فرأوا 
مــا آلــت إليــه أحــوال الشــيعة اللبنانييــن بــل ما آل 
إليه مصير لبنان الجميل بأسره من خراب ودمار، 
وكذلك الحال بالنسبة لشيعة العراق الذين يبكون 
اآلن بدمــع مــن دم لمــا آل إليــه مصيرهــم ومصيــر 

وطنهم من هدم وتدمير وتفتيت وتمزيق.
Û  إن علــى رجــاالت الشــيعة العرب أن يســتمروا في

انتمائهــم  تســييس  محــاوالت  ومقاومــة  رفــض 
المذهبــي؛ بــل عليهم االســتماتة فــي الحفاظ على 
الهويــة  بوتقــة  فــي  علــى صهــره  والعمــل  نقائــه، 

الوطنية الجامعة.
Û  ولنعــد اآلن إلــى عنــوان مقالنــا لهذا األســبوع وهو

“رعايــا إيــران مــن العــرب الشــيعة وأحاديــث مــع 
حســين  الســيد  هــو  المقصــود  والوزيــر  الوزيــر”؛ 
كمالــي وزير العمل والشــؤون االجتماعية األســبق 
بجمهوريــة إيران اإلســالمية، والذي يشــغل اليوم 

منصب رئيس حزب العمل اإلسالمي في إيران.
Û  فقــد التقيــت وتعرفــت علــى الســيد كمالــي عندما

ترأســت وفــد مملكــة البحرين وشــاركت في العام 
1996 ألول مرة في المؤتمر السنوي لمنظمة العمل 
الدوليــة الــذي يعقــد فــي شــهر يونيو مــن كل عام 
في مدينة جنيف السويســرية، ونَمت بيني وبينه 
منــذ لقائنــا األول عالقــة صداقة ومــودة واحترام 
متبــادل، وتبادلنا فيما بعد الزيارات الرســمية بين 
بلدينــا، وقــد زار الســيد كمالــي البحريــن مرتيــن، 
إيــران مرتيــن كدلــك، وقــد دارت  وبــدوري زرت 
بيننا أحاديث كثيرة أثناء لقاءاتنا المتعددة حول 
تحديات أسواق العمل وقضايا التدريب والتأهيل 
واألمور السياســية والدينية والعالقات بين إيران 

ودول الجوار وغيرها من المواضيع.
Û   التقينا ألول مرة لتناول القهوة في كافتيريا مبنى

“باليــز دي ناســيونز” أو “قصــر األمــم”، فــي جنيف، 
وهــو المبنــى الــذي يضــم المقــر األوروبــي لمنظمة 
األمــم المتحــدة، والــذي ينعقــد فيــه مؤتمــر العمل 

الدولي في كل عام.
Û  غــًدا ســنحاول أن نتطــرق إلــى بعــض المواضيــع

التــي تحدثنــا حولها بما في ذلــك أحوال وأوضاع 
الشــيعة فــي البحريــن مقارنــة برعايــا جمهوريــة 
إيــران االســالمية مــن إخواننــا العرب الشــيعة في 
إيران، كما سنتطرق إلى لقائي في طهران بالسيد 
محمــد  اإليرانــي  الرئيــس  نائــب  حبيبــي  حســن 
خاتمــي خــالل زيارتــي الرســمية إليــران في شــهر 

أكتوبر 1998.

abdulnabi.alshoala@albiladpress.com

عبدالنبي الشعلة

البقالي: قسم 
واسع من القطاع 
الصناعي سيظل 
بحاجة للموظفين

رفعــت رئيســة جمعيــة الصيادلــة رحــاب النعيمــي، باألصالــة عــن 
أســمى  الجمعيــة،  إدارة  مجلــس  أعضــاء  عــن  وبالنيابــة  نفســها 
آيــات الشــكر والتقديــر والعرفــان لرئيــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة على اللفتــة الكريمة 
بتفضله سموه بإصدار أمره بإعفاء الكوادر الطبية الذين يعملون 
بالخطوط االمامية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد 
“كوفيد 19” والذين لم يتمكنوا من تجديد تراخيصهم منذ فبراير 
2020، مــن أي غرامــات أو متأخــرات ماليــة أو مخالفــات لتجديد 

تراخيصهم، وأال يترتب عليهم أي اجراءات في هذا الشأن.

وأكدت النعيمي في تصريحات 
يعكـــس  القـــرار  أن  “البـــالد”:  لــــ 
حرص ســـموه على دعم ورعاية 
مملكـــة  فـــي  الطبـــي  الـــكادر 
البحرين وما يلقاه جميع أفراده 
وطواقمـــه من تشـــجيع مســـتمر 
مـــن لـــدن ســـموه بمـــا لذلـــك من 
أثر في شـــحذ الطاقات وتحفيز 
الهمـــم. وأوضحـــت أن مواقـــف 
صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيس 
األطبـــاء  مـــع  النبيلـــة  الـــوزراء 
للقطـــاع  الالمحـــدود  ودعمـــه 
بالمســـتغرب  ليـــس  الصحـــي 
علـــى ســـموه والـــذي أســـهم فى 
إيجـــاد منظومة طبيـــة متكاملة 
قـــادرة علـــى مواجهـــة األزمات، 
مثمنـــة فى الوقـــت ذاته الجهود 
العظيمـــة التي بذلتهـــا الحكومة 
برئاســـة ســـموه للحد من انتشار 
الجديـــد  كورونـــا  فيـــروس 
بتوجيهـــات ومتابعـــة  وتفشـــيه 
من عاهل البالد صاحب الجاللة 
آل  عيســـى  بـــن  حمـــد  الملـــك 
خليفـــة، كما أشـــادت بمـــا أظهره 
األطباء البحرينيـــن من مواقف 

مشرفة خالل تلك الجائحة.
صاحـــب  إن  النعيمـــي،  وقالـــت 
الســـمو الملكـــي رئيس الـــوزراء 
يحـــرص دائمـــا علـــى متابعة كل 
األمور المتعلقة بالقطاع الصحى 
وتوفيـــر كافة التســـهيالت التي 
تســـهم في االرتقاء بهذا القطاع 
الحيوى حتى أصبحت البحرين 

فـــى مصـــاف الـــدول المتقدمـــة 
الرعايـــة  خدمـــات  تقديـــم  فـــى 
الصحيـــة، الفتـــة إلـــى أن اللفتة 
الكريمة برهنت بأن سموه يقف 
خلف كل الفرق والكوادر الطبية 
والصحية التي تتصدى لجائحة 
كورونا،وعلـــى اســـتعداد لتوفير 
ســـالمة  لضمـــان  يلـــزم  مـــا  كل 

المواطنين والمقيمين..
جمعيـــة  رئيســـة  وأكـــدت 
الصيادلـــة، أن الخطـــوة الكريمة 
من سموه تأتي تأكيدًا منه على 
نهـــج المملكة الراســـخ في دعم 
الكـــوادر الوطنيـــة وتحفيز بيئة 
العمل في كافة األوقات وتحت 
دعـــم  مؤكـــدًة  الظـــروف،  كل 
ســـموه لجمعية الصيادلـــة إيماًنا 
من ســـموه بما يقدمـــه الصيادلة 
ضمـــن الفريـــق الطبـــي المعالـــج 
باعتبارهـــم جـــزء ال يتجـــزأ مـــن 

المنظومة.

رئيسة “الصيادلة”: قرار سمو رئيس 
الوزراء يعكس الحرص على دعم األطباء

بدور المالكي

رحاب النعيمي



“علوم الفضاء” تحرز المركز الثالث في هاكاثون جامعة “سانت بيترسبيرغ” بروسيا
أحـــرز الفريـــق التقني للهيئـــة الوطنية لعلوم 
الفضـــاء المركز الثالث فـــي هاكاثون الدورة 
تكنولوجيـــا  فـــي  المتخصصـــة  التدريبيـــة 
ســـانت  جامعـــة  نظمتهـــا  والتـــي  الفضـــاء 
روســـيا  بجمهوريـــة  التقنيـــة  بيترســـبيرغ 

االتحادية.
تكـــون الفريـــق الممثـــل للهيئة المشـــارك في 

الـــدورة من ثالث موظفات، وهن المهندســـة 
الميـــر  شـــيماء  والتقنيـــة  المالكـــي  منيـــرة 
والتقنية عائشة الهاجري، وقد أعربت الهيئة 
عـــن فخرها واعتزازها بالنجاح الذي أحرزته 

منتسباتها في هذه الدورة.  
الهاكاثـــون  هـــذا  فـــي  المشـــاركة  أن  يذكـــر 
جـــاءت من قبـــل مجموعات مختلفـــة للفرق 

المتخصصـــة مـــن مختلـــف دول العالم، وقد 
مثـــل أعضـــاء كل فريـــق جهـــة العمـــل التـــي 

ينتسبون إليها.   
وجاءت المنافســـة بين الفرق المشاركة على 
تصميم قمر صناعي “نانو” لألغراض العلمية 
والبحثيـــة، ليحرز فريق الهيئة المركز الثالث 
من بين الفرق المشاركة في هذا الهاكاثون.

ابراهيـــم  محمـــد  الدكتـــور  ســـعادة  وأشـــاد 
بهـــذا  للهيئـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  العســـيري 
االنجاز المشـــرف، مؤكـــدا على حرص الهيئة 
علـــى توفيـــر كافة ســـبل الدعـــم لمنتســـبيها، 
وســـعيها المســـتمر  لتنمية وتطوير قدراتهم 
لخلـــق قاعـــدة علميـــة وتقنية مـــن الكفاءات 
البحرينيـــة الشـــابة كي تســـاهم فـــي تحقيق 

التقـــدم لمملكـــة البحرين في كافـــة مجاالت 
علوم الفضاء وتطبيقاته.

كمـــا أعربـــت الموظفـــات عـــن بالغ ســـعادتهن 
بهـــذا الفـــوز، وأنهـــن حرصـــن على رفع اســـم 
مملكـــة البحرين في هذه المســـابقة الدولية، 
كما أكدن على سعيهن لتحقيق مراكز أفضل 

في المشاركات المقبلة بإذن هللا.

المنامة -  الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء
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07 رعاية سمو رئيس الوزراء لمرضى السكلر وصلت للعالمية

الكاظـــم بــــ “اليـــف” عبـــر انســـتغرام “^”: توجيهـــات ســـموه أفضـــت بالوصـــول إلـــى 3 لقاحات

الـــوزراء أول مـــرة  حيـــن اســـتقبلني ســـمو رئيـــس 
كعادة كل قائد أن يســـأل عن أوجاع المرء واآلالمه، 
ولقـــد توقعـــت أن يوجـــه وزارة الصحـــة للنظـــر في 
حالنا كمرضى “ســـكلر”، لكن ســـموه لـــم يفكر بالنهج 
التقليـــدي، بـــل فكر بشـــكل كوني، حيـــث كان يحفل 
بتغييـــر حـــال مريـــض “الســـكلر” ليس فـــي البحرين 

فقط، بل عالميا.
انشـــأ مركز أمراض الدم الوراثية، ثم دعا بعد 
افتتاحه بعام، الى مؤتمر دولي بمشـــاركة 32 
متحدثا مـــن مختلف أنحاء العالم، ليرســـموا 
سياســـات العـــالج لهذا المرض فـــي البحرين، 
وخرجنـــا بتوصيات جميعها تـــم تطبيقها، بل 
إنه تطبيق هذا النموذج في مستشفى “جون 
هوبكيـــز” األميركـــي، وهو يتطلـــع الى ترجمة 
العيـــادة المتعددة التخصصـــات في البحرين 
الى الواليات المتحـــدة األميركية، وبريطانيا 

تسعى اليوم لذات الغرض.
وأكمـــل الكاظم بأن “ســـمو رئيـــس الوزراء لم 
يركـــز علـــى رعايـــة المرضـــى هنا فقـــط، وهو 
ســـمة تحتســـب لســـموه الكريم، والذي يهتم 
حتـــى اللحظة في النظر إليجاد لقاح حاســـم 
للمـــرض والـــذي ال توليـــه شـــركات األدويـــة 
أهمية كبرى بســـبب عدم جدواه االقتصادية 

لمحدودية عدد المرضى”.
وأضـــاف أن “هـــذا مـــا دفـــع بـــه ســـيدي ســـمو 
رئيـــس الـــوزراء في الفتـــرة الماضيـــة، حيث 
شجع للخروج بلقاحات تساعد المرضى على 
التشـــافي، ولقد تم التوصـــل الى 3 منها فقط 
في األشـــهر التســـعة الماضية، وفي السنوات 
األربـــع الماضيـــة شـــاركت البحريـــن بتطويـــر 
ثالثـــة أدويـــة منها، برؤية قائد لـــم يكن ينظر 
بـــل لإلنســـان  9000 مصـــاب بحرينـــي،  الـــى 

نفسه، وكيف نستطيع أن نخدم اإلنسانية”.
وفي ســـؤال لـــــ “البالد” عـــن التحديـــات التي 
تواجـــه مرضـــى “الســـكلر”، قـــال الكاظـــم “ما 
يـــزال مريض الخليـــة المنجلية صعوبات في 
الحصـــول علـــى الوظيفـــة والحفـــاظ عليهـــا، 
مـــن  لألربعيـــن  يصلـــون  منهـــم  والكثيـــرون 
العمـــر بدون وظيفـــة، وإذ ما توفـــى المريض 
فـــإن عائلتـــه معرضة لمالحقـــات البنوك لدفع 
قروضـــه، كمـــا أن شـــركات التأميـــن ترفـــض 

التأمين عليه”.
ويواصـــل الكاظـــم بقوله: “هـــذه الفئة بحاجة 

الى تشـــريع لتمكينها، ولجعلها قوية، وقادرة 
علـــى أن تتعايـــش فـــي المجتمـــع، وهـــو دور 
ننتظـــره من األخوة المشـــرعين فـــي مجلس 

النواب”.
وعـــن الصعوبـــات التـــي يواجـــه لهـــا مرضـــى 
والطـــوارئ  الحـــوادث  بقســـم  “الســـكلر” 
بمستشـــفى الســـلمانية الطبـــي، قـــال إن هـــذا 
التحـــدي ســـيظل مســـتمرا، لكننـــي أشـــير هنا 
إلـــى أن مملكـــة البحريـــن تمـــر اليـــوم بظرف 
اســـتثنائي ومتغيـــر وهـــو فيـــروس “كورونا”، 
وبأنـــه مـــا كان متاًحـــا أمـــس قـــد يكـــون أقل 
اليوم، واتســـاءل هنا: هل ما نواجه في قسم 
الطـــوارئ من صعوبات، هو لمريض )الســـكلر( 

فقط أم لغيره أيضا”.
وعـــن عدد المصابين أجاب الكاظم إنه يوجد 
“ثمانيـــة آالف وســـتمائة وســـبعون، موزعـــة 
بالتناصف ما بين الرجال والنســـاء، في حين 
إن نسبة الوفيات األكثر هي عند الذكور، ولقد 
هبطت نســـبة الوفيـــات بالمجمل فـــي مملكة 
البحرين بنسبة 62 % وهو أمر ملحوظ دوليًا 
مـــن قبل العديد من الـــدول، كالهند وجمايكا، 
حيث ينظـــرون بجدية للتعرف على التجربة 

البحرينية واالستفادة منها”.
وفـــي تســـاؤل لــــ “البـــالد” عـــن زواج األقارب 
وتأثيـــره على فرصة الزواج نفســـها بالنســـبة 
للمصابيـــن، علـــق الكاظـــم” مملكـــة البحريـــن 
متميـــزة بوعـــي الشـــعب، ولقـــد اســـتطعنا أن 
نصـــل لمعدالت متقدمـــة جدا مقارنـــة مع أي 

دولة في العالم”.
وأردف أنه “عندما أقر مجلس الشـــورى العام 

2006 بالزامية الفحص قبل الزواج، كان لدينا 
هنـــا 4 مواليـــد مصابين بـ “الســـكلر” من أصل 
100، فـــي العـــام 2010 اصبحـــوا 4 مصابيـــن 
 4 اصبحـــوا   2014 العـــام  وفـــي   1000 لـــكل 
مصابيـــن لكل عشـــرة االالف، بصـــورة تعكس 
وعي الشـــعب البحريني وتحمله للمســـئولية 

المطلوبة منه”.
ويعتدل الكاظم بجلســـته قائالً إنه “ســـألتني 
ذات مـــرة مراســـلة أجنبيـــة عـــن الســـر فـــي 
تحقيـــق قصـــة النجاح هـــذه، فأجبتهـــا وبثقة 
بســـبب “الجدة البحرينية” والتي اســـتطاعت 
أن تخلق هذا النمـــوذج، بإصرارها ومباركتها 
كان  واذا  الفحـــص،  وبأهميـــة  الـــزواج،  فـــي 
الفحـــص غير متطابق تهـــدد بمقاطعة الزواج 
نفســـه، حفاظـــا على صحة األجيـــال القادمة، 
وأؤكـــد لك أننـــا نتجه لتصفيـــر والدة مصابي 

)السكلر(”.
وعن أهم التوصيات لتحســـين الوضع العالج 
للمرضى، قال الكاظم إنه “لدي توصيات على 
المســـتوى الحكومـــي والســـلطة التشـــريعية، 
وباتجاه األفراد، فبالنسبة للشق األول فنحن 
مـــا زلنـــا بحاجة للكثيـــر من التشـــريعات التي 
تضمـــن حـــق مرضى )الســـكلر( فـــي الحصول 
علـــى الوظيفـــة وفي بنـــاء الوطن عبـــر الثقة 

فيه، ونأمل أن نرى منهم وزيًرا ذات اليوم”.
فـــإن  الثانـــي  للشـــق  بالنســـبة  “أمـــا  وأردف 
المريـــض مطلـــوب منـــه أن ال يتقاعـــس، بـــل 
يعمـــل ويناضل في بناء وطنـــه، وفي العمل، 

وفي السعي لنيل حقوقه”.

   الكاظم يتحدث في بث مباشر على انستغرام “البالد”

خديجة: ال أهتم بالمتنمرين... ولدي نصف مليون متابع
كشفت صاحبة حساب queen of colors سيدة األعمال البحرينية خديجة بأنها تعرضت للتنمر بعد أن قامت بتجسيد 
شخصيات كارتونية لمتابعينها عبر “السناب شات”، وأشارت خالل مقابلة صحفية أنها لم تعد تهتم للمتنمرين علما أنها 

كانت تتأثر سابقا، معتبرًة بأن التنمر دليل نجاح، لوجود متابعين يدعمونها يصل عددهم إلى نصف مليون شخص.

هـــل تعتقدين بـــأن تنمـــر الجمهور 
قـــد أثـــر بـــك عنـــد تقليـــدك لبعض 

شخصيات الكارتونية؟
التنمر دليل على النجاح، وأنا عليَّ 
أن أستمر وال ألتفت لهم ألنهم سلم 
للصعود وتحقيق النجاح في واقع 
األمـــر، ففي البدايـــة كنت أرد على 
المتنمريـــن، أمـــا االن فـــال أعطيهم 
أي اهتمام وال أرد عليهم، وأتركهم 
يعبـــرون فيمـــا متابعـــيَّ يقومـــون 
بالـــرد عليهـــم، فـــال أحتـــاج إلى أن 
أدافع عن نفســـي لوجود شـــريحة 
كبيره من المحبين والداعمين لي، 
فهـــذا يـــدل على شـــعبيتي الكبيرة 
وأن الناس تحبني وتحب الفقرات 
التـــي أقوم بتقديمها الســـتمتاعهم 
بها ولالســـتفادة منها خصوصا أن 
المحتوى الذي أقدمه مختلف عن 

أي المشاهير اآلخرين.
مـــاذا تقدميـــن علـــى حســـابك في 

السوشيال ميديا؟
للشـــخصيات  مظهـــًرا  أخلـــق   
الخارجيـــة  كالمظاهـــر  بالمكيـــاج، 
العالـــم وشـــخصيات  لبلـــدان دول 
ديزنـــي  كشـــخصيات  كارتونيـــة 

العالميـــة، إلى جانب إعداد فقرات 
تعليميـــة متعـــددة، ومنهـــا العناية 
بالبشـــرة والشـــعر والجسم وطرق 
خطوات وضع مساحيق التجميل، 
باإلضافـــة إلـــى الفقـــرات الثقافية 
التي تالمس مشاكل المجتمع وما 

شابه.
نالحظ بأن هناك ظهوًرا الفًتا  «

في حسابك ب”السناب شات” 
كم عدد متابعينك؟

مشاهداتي على حســـاب “السناب 
مليـــون،  النصـــف  فاقـــت  شـــات” 
وحاليـــا وباأليـــام العاديـــة تتراوح 
بيـــن 50 الـــى 150 ألـــف مشـــاهدة، 
أما في حساب “االنستغرام” فهناك 
زيـــادة واضحة في الفترة األخيرة 
رغم أن حضوري أكثر على حساب 
“الســـناب شـــات” حيـــث يبلـــغ عدد 
المتابعيـــن الفعليين 25 ألف متابع 

بحساب “األنستغرام”.
متى كانت بداية تعلمك لوضع  «

مظهر المكياج المسرحي؟

هـــي موهبة أمتلكها ثم أصبح لدي 
خبـــرة فـــي وضـــع المكيـــاج لخلـــق 
فـــي  بـــدأت  للشـــخصيات،  مظهـــر 

العمل بها منـــذ بداية فترة جائحة 
الكورونـــا، حيـــث أجد متســـعًا من 
الوقت، باألخص فـــي فترة إغالق 
المحـــالت التجاريـــة لكونـــي أملك 
تلـــك المحـــالت، حيـــث بـــدأت منذ 
بإظهـــار  الكورونـــا  ظهـــور  فتـــرة 
إبداعاتـــي ومواهبي في المجاالت 
التي أحبها بهـــدف تقديم األفضل 

للمتابعين وبقصد الفائدة.
 ما هي الشخصيات التي  «

تجسدين شخصيتها؟ 

قمـــت بعـــرض أكثـــر من شـــخصيه 
وأكثـــر مـــن نـــوع لمكيـــاج خيالـــي 
المثـــال  ســـبيل  علـــى  وفانتـــازي، 
تجســـيد مظهر شخصية ياسمينة، 
ومظهر ملكـــة الثلـــج، مظهر يوني 
كورن، مظهـــر ميني ماوس، مظهر 
القطـــه،  مظهـــر  البحـــر،  عـــروس 
ومظهـــر كليوباتـــرا، ومظهر خيالي 
يعبـــر عن قـــوة المـــرأة ومكافحتها 
اللبـــس  مظهـــر  وأخيـــًرا  للحيـــاة، 

التقليدي لدولة اذربيجان.
 ما هو طموحك كسيدة أعمال؟ «

أملـــك  لـــدي طمـــوح كبيـــر كونـــي 

الكثيـــر مـــن المواهـــب، فمواهبـــي 
متعددة ليســـت فقط في المكياج 
لمجـــال  تمتـــد  إنمـــا  األزيـــاء،  أو 
تصفيـــف الشـــعر وعمـــل كثيـــر من 
األشـــياء التـــي تتعلـــق بالتجميـــل، 
وهدفـــي عبـــر “السوشـــيال ميديا” 
كيفيـــة  النســـاء  جميـــع  أعلـــم  أن 
االهتمام بنفســـهم جماليا وصحيا، 
وأن االهتمـــام بالصحـــة والجمـــال 
ليـــس شـــرطا أن يكـــون فـــي عمـــر 
متأخر، بل يجـــب أن يبدأ من عمر 
البلوغ. أمنيتي أن تكون كل امرأة 
جميلـــه ورائعـــة، وأمـــا بخصـــوص 
الســـر الـــذي أخفيه فهـــي موهبتي 
واالزيـــاء  التصميـــم  مجـــال  فـــي 
وتنفيذهـــا، حيـــث إننـــي أملك هذا 
الحـــس الرائـــع في رســـم وتصميم 
مـــا  وغالبـــا  والفســـاتين  المالبـــس 
أقـــوم بتصميـــم مالبســـي بنفســـي 

خصوصا في المناسبات.

“بلوغر” بحرينية 
تحصد شهرة 

واسعة لتجسيدها 
شخصيات ديزني

الحبر يحتضن الحقيقة
Û  تحية بحجم كوكب يسبح في أنفسنا العطشى لألقالم الزاهرة

، تحيــة لــكل إنســان غيــور على البحريــن ومن فيها، لإلنســانية 
لــكل مــن تهويهــم الحقيقــة، وتحيــة لجاللــة الملــك الواقف في 

ضمائرنا كشمس في السماء.
Û  أنقــل لكــم مزاجا من مزاجين ويــا للمفارقة العجيبة، المنظمات

العالميــة تدعــي أن دول العربية تمــارس اضطهاد للصحافيين، 
ونحــن فــي البحرين نمتلك حرية القلم التي نســتطيع أن ننفي 

بها هذه األقاويل.
Û  أمــا المــزاج الثانــي، ففــي أميركا التــي مألت الدنيــا صراًخا عن

حرية الصحافة والتعبير، إذ طالب فيها الرئيس ترامب بإعدام 
الصحافيين وفًقا للكشــف الذي أعلنه مســاعده الســابق بايدن، 
وعلــى المقلــب اآلخــر فــي البحريــن جاللــة الملك جعل مســألة 
عقاب الصحافيين أو سجنهم بناء على رأيهم خطا أحمر. فهل 
الحظتهم حجم المساحة الشاسعة بين من يدعون الدفاع عن 

حرية الصحافة في العالم قوال وبين من يمارسونها فعال.
Û  ،دوًمــا كنــت أكتب بالحبــر، ولكن اليوم ســأجعل الحبــر يكتبني

لــدي رصيــد كبيــر مــن األعــداء؛ ذلــك ألنــه ذاب فــي دم حبــري 
العديــد مــن القضايــا والحقــوق التي وقفت ودافعــت عنها بكل 

ما استطعت إليه سبيال.
Û  كثيــر مــن الجهات من بينهــا وزارات ومجالس بلدية وشــركات

وإدارات خاصــة وعامــة لجأت للضغط عليَّ عبر تقديم بالغات 
ومراكــز  الجنائيــة  والتحقيقــات  العامــة  النيابــة  فــي  ضــدي 
الشرطة، لكن القانون عادل ووقف في صف الحق حينما أغلق 
ملفات هذه البالغات؛ لكيديتها من ناحية أو لعدم توافر أدوات 

الجريمة واألدلة من ناحية أخرى. 
Û  كل هــذا ألن هنالــك مــن ال يريــدون للصحافة أن تقــوم بدورها

الناهــض فــي ظل المشــروع اإلصالحي، بل يريــدون أن تصاب 
الصحافــة النقديــة بجلطــة دماغيــة، وال تمــارس غنــاء قصيدة 

نزار قباني “أصبح عندي اآلن بندقية”.
Û  ،وأنبئكم لن أتخلى عن ممارسة الصحافة النقدية واالستقصائية

الصحافــة الحقيقيــة هي صحافة الشــك والنقد، وبهذا ســأجمع 
بين شراسة الحبر وضراوة الصورة؛ لتمثال مزيجا قويا ساحرا 
للمعنى والمبنى، وســأعمل على زراعة وردة األمل في النفوس 
التواقة إلى البناء، وأســعى أن أقدم بين أيديكم مواد صحفية 
شــهية، وشــقية فــي قرابــة فريــدة بيــن الحبــر ودم المجتمــع 

البحريني، وإن غًدا لناظره لقريب.

alawi.almosawi@albiladpress.com

علوي الموسوي

ابراهيم النهام
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المنامة - وزارة الداخلية

صرح مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائيـــة بأن شـــرطة مكافحة 
اإلتجار بالبشـــر وحمايـــة اآلداب العامة، 
تمكنـــت من القبض على رجل وامرأتين 
مـــن الجنســـية اآلســـيوية إثـــر قيامهـــم 
بالتحريض على ممارسة أعمال منافية 

لآلداب العامة.
وأوضح أنه فور تلقي اإلدارة معلومات 

بهذا الشـــأن، تم مباشـــرة أعمـــال البحث 
والتحـــري التـــي أســـفرت عـــن تحديـــد 
هوياتهم والقبض عليهم بعد اســـتصدار 

إذن من النيابة العامة.
وأشار مدير عام اإلدارة العامة للمباحث 
واألدلـــة الجنائية إلى أنه تـــم اتخاذ كل 
اإلجـــراءات القانونيـــة الالزمـــة، تمهيدًا 

إلحالة القضية إلى النيابة العامة.

آسيويون يحرضون على أعمال منافية لآلداب

10866 مخالفة عدم ارتداء كمامة
مساعد رئيس األمن العام: استمرار الحمالت التوعوية

أكد مســـاعد رئيس األمن العام لشـــؤون 
الركـــن  العميـــد  والتدريـــب  العمليـــات 
خليفـــة  آل  محمـــد  بـــن  حمـــد  الشـــيخ 
اســـتمرار الحمالت التوعوية التي يقوم 
بهـــا أفـــراد شـــرطة المديريـــات األمنيـــة 
والموجهـــة  المملكـــة،  محافظـــات  فـــي 
للمواطنين والمقيمين، والتشـــديد على 
حيـــال  القانونيـــة  اإلجـــراءات  اتخـــاذ 
المخالفين غيـــر الملتزمين بقرار ارتداء 
كمامة الوجه في األماكن العامة، وعدم 
تطبيـــق التباعـــد االجتماعـــي فـــي كافة 
األوقـــات واألماكن، وذلك ضمن الجهود 
ســـالمة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  المبذولـــة 

المجتمع.
وأوضح أنه تم تسجيل 10866 مخالفة 

عـــدم ارتداء كمامة الوجـــه في األماكن 
العامة منذ البدء في تطبيق قرار اللجنة 
كورونـــا،  فيـــروس  لمكافحـــة  الوطنيـــة 
حيث ســـجلت مديرية شرطة محافظة 
المحـــرق 2989 مخالفـــة، فيمـــا ســـجلت 
الشـــمالية  المحافظـــة  مديريـــة شـــرطة 
فـــي  مخالفـــة  و2096  مخالفـــة،   2643
العاصمـــة،  محافظـــة  شـــرطة  مديريـــة 
و1808 مخالفة سجلتها مديرية شرطة 
المحافظة الجنوبية، كما ســـجلت إدارة 
 1246 العمليـــات برئاســـة األمـــن العـــام 
مخالفـــة، و84 مخالفة تم تســـجيلها من 

اإلدارة العامة ألمن المنافذ.
وأضـــاف مســـاعد رئيـــس األمـــن العـــام 
أن  والتدريـــب  العمليـــات  لشـــؤون 

الحمـــالت التوعوية التـــي تنفذها وزارة 
الداخليـــة تشـــمل التأكيـــد علـــى أهميـــة 
األماكـــن  فـــي  الوجـــه  كمامـــة  ارتـــداء 
العامة كالطرقات واألسواق والسواحل 
والمتنزهـــات باإلضافـــة إلـــى المحـــالت 
التجارية مـــع التقيد بعدم التجمع ألكثر 
من 5 أشـــخاص، إذ تم تخصيص جانب 
من هـــذه الحمـــالت للجاليـــات األجنبية 

مـــن خـــالل  البحريـــن  فـــي  والمقيميـــن 
تقديمهـــا بأكثر مـــن لغة أجنبيـــة لضمان 
وصول المعلومـــات التوعوية ألكبر قدر 
ممكـــن مـــن الوافديـــن، مؤكدًا اســـتمرار 
الحمـــالت التوعويـــة التـــي تهـــدف إلـــى 
تعزيز الوعي لدى المواطنين والمقيمين 
بأهمية االلتزام ومساندة جهود المملكة 

في مواجهة جائحة كورونا.

المنامة - وزارة الداخلية

عدم جواز نظر استئناف مدان بتهريب مطلوب أمنيا
قضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية الخامســة، بعدم جواز النظر في 
استئناف شاب؛ نظرا لصدور عفو بحقه بشهر مارس الماضي، إذ إنه مدان 
مع 3 آخرين بالســجن 3 ســنوات لكل منهم لمســاعدتهم أحدهم في الهرب 
إلــى خــارج المملكــة عــن طريق جســر الملــك فهد، باســتعمال بطاقــة هوية 
شــقيق المطلــوب، أحدهــم هــارب ومقيــم فــي إيــران، حيث جلبت شــرطة 

اإلنتربول المطلوب عند وصوله لدولة الكويت وتسليمه للبالد.

وتتحصـــل وقائع القبض علـــى المطلوب 
أن  فـــي   - عليـــه  الحكـــم  - ســـبق  أمنيـــا 
أبلغـــت  الكويتيـــة  األمنيـــة  الســـلطات 
الجهـــات األمنيـــة بالمملكة أنه تم القبض 
علـــى بحرينـــي أثنـــاء محاولتـــه الدخول 
للكويـــت بـــرا؛ كونـــه مطلوبـــا مـــن قبـــل 
اإلنتربـــول، وبعـــد ذلك البـــالغ تم إعادته 
مطلوبـــا  كونـــه  البحريـــن؛  مملكـــة  إلـــى 

بقضية إرهابية.
وبســـؤاله اعتـــرف أنـــه خرج مســـتخدما 
بطاقـــة هويـــة شـــقيقه، وعنـــد وصولـــه 
الكويـــت اســـتخدم جواز الســـفر الخاص 
بـــه وحـــاول الدخـــول بواســـطته، إال أنه 
تـــم القبض عليـــه عندما تبيـــن أنه معمم 

علـــى هويته ومطلوب للشـــرطة الدولية 
“اإلنتربول”.

بقضيـــة  مطلـــوب  أنـــه  بمعرفتـــه  وأقـــر 
إرهابية وصـــدر أمر بالقبـــض عليه العام 
2015، وأنه منذ ذلك الوقت وهو يسكن 
فـــي منزل والدتـــه ولم يخـــرج، لكنه في 
بدايـــة شـــهر فبرايـــر 2018، تواصل معه 
عبـــر “التيلغرام” المتهم الخامس -المقيم 
فـــي إيـــران- والمطلوب بقضايـــا إرهابية 
وتربطـــه بـــه عالقة ســـطحية، وأبلغه أنه 
مطلـــوب، فلم يخـــرج بعدها مـــن المنزل 

قرابة 3 سنوات.
وأضـــاف أن الخامـــس أبلغـــه الحقـــا أن 
بإمكانـــه تهريبـــه مـــن البحريـــن بشـــرط 

البحـــث عن شـــخص يشـــبهه ليســـتخدم 
بطاقة هويته، وسيوفر له المتهم الثالث 
والـــذي ســـيرتب عملية تهريبـــه، فما كان 
منـــه إال أن اســـتعمل بطاقـــة شـــقيقه من 

دون علمه.
وأفـــاد أنه تمكن من الخروج برفقة باقي 
المتهميـــن والدخـــول للســـعودية، وهناك 
توجه إلـــى منزل عائلـــة طليقته، ومكث 
فيـــه لفتـــرة مـــن الزمـــن حتـــى تواصـــل 
معـــه المتهـــم الخامس وأبلغـــه أنه يجب 
عليـــه التوجـــه لدولة الكويت بـــرا وهناك 
يستعمل جواز السفر الخاص به، وهو ما 
تســـبب في وقوعه بقبضة أفراد شـــرطة 
اإلنتربـــول بعـــد أن تبيـــن وجـــود بطاقـــة 
تعميـــم باســـمه بوجـــود القبـــض عليه ما 

أدى إلى إعادته للمملكة.
أول  محكمـــة  قضـــت  األســـباب  فلهـــذه 

بينهـــم   - متهميـــن   4 بمعاقبـــة  درجـــة 
المســـتأنف- بالســـجن لمـــدة 3 ســـنوات، 
في حين بـــرأت المتهم الثاني بالقضية - 
شـــقيق المطلوب - مما نســـب إليه؛ نظرا 
لعـــدم معرفته بأن شـــقيقه أخـــذ بطاقته 

الذكية واستعملها في عبور الجسر.
وكانـــت النيابـــة العامة أحالـــت المتهمين 
الخمســـة بالقضية للمحاكمة على اعتبار 
أنهـــم فـــي غضـــون مـــارس العـــام 2018، 

ارتكبوا اآلتي:
أوال: المتهمان األول والرابع:

1 - اشتركا بطريق المساعدة مع موظف 
حســـن النية في ارتـــكاب جريمة إدخال 
تقنيـــة معلومـــات  فـــي وســـيلة  بيانـــات 
للجنســـية  العامـــة  اإلدارة  تخـــص 
والجـــوازات والهجـــرة، علـــى نحـــو مـــن 
شـــأنه إظهار بيانات غيـــر صحيحة على 
أنهـــا صحيحـــة، بأن ســـلم المتهـــم األول 
للرابـــع بطاقـــة هوية المتهـــم الثاني على 
أنها بطاقة هويته، فقام الرابع بتســـليمها 
للموظـــف المختـــص الـــذي قـــام بإدخـــال 

بياناتها في نظـــام اإلدارة بما يفيد عبور 
المتهـــم الثانـــي لمنفذ جســـر الملـــك فهد 
متوجها إلى المملكة العربية الســـعودية، 
وذلـــك خالفـــا للحقيقة، فتمـــت الجريمة 

بناء على هذا االتفاق.
2 - اســـتعمال بســـوء نيـــة بطاقـــة هويـــة 
اســـتعمل  بـــأن  الغيـــر،  باســـم  صحيحـــة 
المتهـــم الرابـــع بطاقة هويـــة الثاني الذي 
ســـلمها لـــه األول فقدمهـــا إلـــى موظـــف 
فهـــد،  الملـــك  جســـر  بمنفـــذ  الجـــوازات 
وانتفـــع بهـــا األول بغير حق أن تمكن من 
الخروج مـــن مملكة البحرين عبر المنفذ، 

والفرار من وجه القضاء.
ثانيا: المتهم األول: غادر مملكة البحرين 

دون إذن من الموظف المختص.
لـــأول  ســـمح  الثانـــي:  المتهـــم  ثالثـــا: 
باســـتخدام بطاقته فـــي أغراض مخالفة 
للقانـــون، وذلـــك أن ســـلم األول بطاقـــة 
اســـتخدامها  بغـــرض  وذلـــك  هويتـــه، 
واالنتفـــاع بها بغير وجه حـــق بالمخالفة 
للقواعـــد واإلجـــراءات المنظمـــة بقصـــد 

الهرب من تنفيذ أمر القبض الصادر عليه 
من السلطة المختصة على ذمة القضية.
رابعا: المتهمـــون الثاني والثالث والرابع: 
ســـاعدوا علـــى هـــرب متهـــم فـــي جناية 
صدر عليـــه أمر بالقبض عليـــه، وذلك أن 
ســـاعد المتهـــم الثانـــي األول حـــال كونه 
متهمـــا فـــي الجناية صادرا فـــي حقه أمر 
بالقبـــض عليـــه فـــي القضيـــة وهـــو على 
علم بذلك، بأن ســـلمه بطاقة هويته لكي 
يتمكـــن مـــن اســـتعمالها والفـــرار لخـــارج 
البحريـــن، وقام المتهـــم الثالث بتوصيله 
إلـــى الرابـــع الـــذي ينتظـــره بمنفـــذ جســـر 
الملك فهد، فيما ساعده الرابع على عبور 
المنفـــذ والخـــروج مـــن الجســـر والتوجه 

إلى المملكة العربية السعودية.
اشـــترك  الخامـــس:  المتهـــم  خامســـا: 
االتفـــاق  بطريقـــي  الثالـــث  المتهـــم  مـــع 
والتحريـــض الرتكاب الجريمـــة، بأن قام 
بتحقيـــق االتصـــال بيـــن الثالـــث واألول، 
فوقعـــت الجريمة بنـــاء على هذا االتفاق 

وذلك التحريض.

محكوم بالسجن 3 
سنوات مع 3 آخرين

اإلعالم األمني... والخطوات االستباقية
Û  القضايــا الداخليــة، فــي كافــة  بــوزارة  تقودنــا جهــود كادر اإلعــالم األمنــي 

والحــوادث التــي تشــغل المواطــن وتثيــر اهتمامــه، أواًل بــأول، لأهمية التي 
يوليها المعنيون بهذه اإلدراة للمعلومة وسرعة التعامل مع الحوادث في ظل 

الفضاء المفتوح الذي وفرته التكنولوجيا .
Û  ،وكمــا أن منصــات اإلعــالم الجديــد، وســاحات “السوشــيال ميديــا” المتنوعة

تشهد نموًا متسارعًا للحدث والمعلومة ونقل الصورة، فإن األجهزة االعالمية 
الرســمية مســؤولة عــن مواكبــة هــذا التطــور بدقــة متناهيــة، وبمســؤولية 
اجتماعية متكاملة، تساعد على وأد اإلشاعات، ومنع اثارة البلبلة والفوضى، 
ومحــاوالت التأليــب علــى الدولــة، والتــي تســتثمر جهــل النــاس للمعلومــة 

الصحيحة.
Û  وتقودنــا المنصــات الرقيمــة لــوزارة الداخليــة، أولهــا تويتر، الى مثال ســرعة

بكافــة  لهــم،  الصــورة  توضيــح حقيقــة  عبــر  أنــاس،  يتناولــه  لمــا  التجــاوب 
المالبســات والوقائــع، يضــاف اليها الحمــالت التوعوية التي تدشــنها الوزارة 
بيــن اللحيــن واآلخــر لخدمــة النــاس، كحمــالت مكافحــة المخــدرات، ويــوم 

الشهيد، والتوعوية المرورية وغيرها.
Û  ان أجهــزة اإلعــالم الحكومــي، وبنجاحات الكــوادر المخلصة، اضحت قنوات

وصــل ٌمهمــه اليــوم، مــا بيــن الجمهــور والجهــات القــادرة علــى تقديــم العون 
والُمســاعدة، وحلحلــة الصعاب وإزالة العقبــات، منها -مثااًل- تطبيق )تواصل( 

والذي اختصر السنوات الضوئية، جهدًا ووقتًا. 
Û  هنالــك متطلبــات جديــدة للمواطــن، وللجيــل الجديــد، أولهــا ثقافــة التحــاور

والتجــاوب واالنصــات، فهــي اليــوم ملكــة الفكــر األولــى القــادرة علــى تغييــر 
المشاهد الخاطئة أو المنقوصة، عبر سياسات االحتواء الوطنية والتي تعبر 
عــن اإلرادة الحقيقيــة فــي أن يكــون كاًل منا )محزما( في بنــاء وطنه وخدمة 
مواطنيــه، وننتظــر مــن باقي المؤسســات أن ُتدرك أهميــة المعلومة واننا في 

زمن ال يعترف ببروقراطية التواصل بين الصحافي والمسؤول.

ebrahim.alnahham@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عباس إبراهيم

متجمهر يطالب بإعادة محاكمته و “التمييز” ترفض
شـــاب  طلـــب  التمييـــز  محكمـــة  رفضـــت 
بإعادة النظر في محاكمته، مدعيا القبض 
عليـــه فـــي وقـــت الحـــق لصـــدور الحكـــم 
الحضوري االعتبـــاري، بداللة حيازة على 
مســـتند ظهر بعد محاكمتـــه التي لم يكن 
أثبتـــت  المحاضـــر  أن  إال  فيهـــا،  حاضـــرا 
رفضه لحضور الجلســـات أمـــام المحكمة 

ولم يطعن عليها بالتزوير.
وكانـــت أحالتـــه النيابة العامـــة للمحاكمة 
على اعتبـــار أنه بتاريخ 14 فبراير 2013، 

ارتكب اآلتي:
أوال: أشـــعل وآخـــرون مجهولـــون حريقـــا 
في إطارات كان من شـــأنه تعريض حياة 

الناس وأموالهم للخطر.

ثانيـــا: اشـــترك وآخـــرون مجهولـــون فـــي 
خمســـة  مـــن  أكثـــر  مـــن  مؤلـــف  تجمهـــر 
أشـــخاص الغـــرض منـــه اإلخـــالل باألمـــن 

العام وارتكاب الجرائم.
ثالثـــا: حـــاز وأحـــرز وآخـــرون مجهولـــون 
عبوات قابلة لالشتعال “مولوتوف” بقصد 

تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
رابعـــا: عـــرض وآخـــرون مجهولـــون عمدا 

وسائل النقل الخاصة للخطر.
وقضـــت محكمـــة أول درجـــة بمعاقبتـــه 
وفقـــا لهذه االتهامـــات بالســـجن لمدة 10 
العـــام  2016، وفـــي  العـــام  ســـنوات فـــي 
2017 صـــدر حكـــم غيابـــي بعـــدم قبـــول 
اســـتئنافه شـــكال للتقرير به بعـــد الميعاد، 
فعـــارض الحكـــم وانتهـــت المحكمـــة إلى 

عدم جـــواز معارضته االســـتئنافية، وفي 
العام 2019 قضت محكمة التمييز بقبول 

طعنه شكال ورفضه موضوعا.
ولكنـــه لـــم يقبـــل بجميـــع تلـــك األحـــكام 
وتقدم لوزير العدل والشـــؤون اإلسالمية 
واألوقاف بطلب إعـــادة النظر في الحكم 
الصـــادر فـــي الجنايـــة، اســـتنادا إلى نص 
المـــادة 43/5 مـــن قانون محكمـــة التمييز 
الصادر بمرســـوم رقم )8( لســـنة 1989، إذ 
أحال هذا الطلب لمحكمة التمييز للفصل 
فيـــه إعمـــاال لنـــص المـــادة 45 مـــن قانون 

محكمة التمييز.
ويدعـــي طالب إعادة النظـــر أنه ظهر بعد 
صـــدور حكـــم محكمـــة التمييـــز الســـابق 
مســـتند جديـــد لـــم يكـــن معلومـــا وقـــت 

المحاكمـــة، وهو إفادة نيابـــة التنفيذ بأنه 
تـــم القبض عليـــه لتنفيـــذ الحكـــم الصادر 
ضده بتاريخ 23/8/ 2016، وهو ما يقطع 
بأنـــه لم يكن حاضرا إجـــراءات المحاكمة 
أمام محكمة أول درجة، وبالتالي لم يعلم 
بالدعوى وال بالحكـــم الصادر فيها؛ بداللة 
عـــدم تقديمـــه دفاعا فيهـــا، ويترتب على 
ذلك أن الحكم ال يعتبر حضوريا في حقه 
مما يحق له التمســـك بداللة ذلك المستند 
الـــذي مـــن شـــأنه إعـــادة النظـــر بموضوع 
الدعوى بالنســـبة له ويتعيـــن بذلك قبول 

طلبه، حسبما ذكر في طلبه.
لكـــن محكمـــة التمييـــز نفت هـــذا االدعاء 
بالقـــول إن دفـــاع الطالـــب قد جـــرى أمام 
محكمة االستئناف، وإن القبض عليه كان 

ســـابقا لتقريـــره باالســـتئناف فـــي الحكم 
الصـــادر من محكمـــة أول درجة، ومن ثم 
فإن هذه الواقعة -على فرض صحتها- ال 
يصـــح القـــول إنها لـــم تكن معلومـــة لديه 
وقت المحاكمة، أو أن إفادة نيابة التنفيذ 
الجنائـــي، التـــي يتســـاند إليهـــا دليال على 
صحـــة دفاعـــه، لـــم تكـــن مطروحـــة على 
المحكمـــة، بداللة أنه أثار هذا الدفاع لدى 
نظـــر معارضتـــه االســـتئنافية إال أنـــه لـــم 
يقـــدم دليال على عـــدم حضوره الجلســـة 
التي صدر فيها الحكم الحضور االعتباري 

االستئنافي.
وأضافـــت أن طالب إعـــادة النظر زعم أنه 
تـــم منعه مـــن حضور الجلســـة، ثبت عدم 
صحتـــه بتقديـــم الجهـــة المختصـــة إفادة 

موقعـــه منـــه تفيـــد بعـــدم رغبتـــه حضور 
الجلســـة، والتـــي لـــم ينـــازع بصحتهـــا أو 
يطعـــن عليها بثمة مطعن، فضال عن ذلك، 
فإن هذا الدفاع يتعلق بصحة اإلجراءات 
المتعلقة بحضور جلسات المحاكمة وكان 
األصـــل في اإلجراءات الصحة، وال يجوز 
االدعاء بما يخالف ذلك األصل إال بالطعن 

بالتزوير، وهو ما لم يفعله.
وأكـــدت أن دفـــاع المذكـــور ال يـــؤدي إلى 
ثبـــوت براءتـــه، وبالتالـــي فإن مـــا تطلبته 
المـــادة 43/5 مـــن قانون محكمـــة التمييز 
ســـالفة البيان، والتي تساند إليها الطاعن 
فـــي طلبه، يكـــون غير متوافـــر مما يكون 
معـــه هـــذا الطلـــب غيـــر مقبـــول ويتعيـــن 

بذلك الحكم بعدم قبول الطلب.

عباس إبراهيم
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